ZPRAVODAJ
MOHELNICKÝ

zdarma

TENTO MĚSÍC V MOHELNICI
Obdivuhodný úspěch a zároveň velká skromnost, sebekázeň, cílevědomá bojovnost, která jde ale ruku v ruce s uznáním
případného lepšího výkonu soupeře a taky s fair play chováním. To vše jsem našla u mladých nadějných mohelnických
sportovců, které vám v tomto prázdninovém zpravodaji chci představit. Na titulní fotografii vidíte nadějného sprintera Filipa Mandáka s rodiči a bratrem. Rodinné zázemí je vlastně také to, co mladí sportovci potřebují, aby mohli mít ty nejlepší
výkony. Rodiny závodům a tréninkům musí přizpůsobit celý svůj program a mnohdy obětovat i vlastní koníčky a volný čas.
A tak hlavně pro ně jsou vítězství kluků největší odměnou.

Mladí mohelničtí sportovci
zazářili na Olympiádě dětí
a mládeže 2022

Předvolební příspěvky
zastupitelů
Čtěte na strannách 10-11

Proč stavba knihovny stojí?

Město Mohelnice nabízí k prodeji
mezonetový byt 3+1 (87,3 m2)
v ulici Za Penzionem 7
K bytu náleží výlučné právo užívání balkonu (9,2 m2). Prodej bytu je
realizován formou obálkové metody za kupní cenu min. 3.500.000 Kč.
Podmínky prodeje jsou součástí zveřejněného záměru, který bude na
úřední desce vyvěšen od 4. 7. 2022 do 31. 8. 2022. Žádosti a cenové
nabídky budou přijímány do 31. 8. 2022 do 12 hod. V případě dalších
dotazů kontaktujte odbor správy majetku.

Čtěte na straně 4
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INFORMACE

RADOST VE STÁŘÍ

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Výstava fotografií pana Ondřeje Bačíka st., iniciátora
oprav zámku Janovice u Rýmařova 2. 8. - 28. 8. 2022. Vernisáž v úterý 2. 8. 2022 v 17 hodin v Galerii Lautner.

Ve středu 22. června 2022 se uskutečnilo poslední cvičení
ve školním roce 2021/2022 spojené se závěrečným posezením a opékáním špekáčků. Atmosféra byla vynikající
a děvčata byla nadšená. Před prázdninami jsme stihli navštívit i Spolek ručních řemesel v Mohelnici vedený paní
Vlastou Jiráskovou. Překvapila nás nádherná výstava krajky
spojená s módní přehlídkou zakončenou příjemným posezením u kávy. Děkujeme paní Jiráskové i všem modelkám
za krásné dopoledne v prostředí Spolku ručních řemesel.
Více informací a fotografie z proběhlých akcí naleznete na
našich webových stránkách www.seniori-mohelnice.cz.

V neděli 7. srpna se bude konat na náměstí Svobody
další trh Puritas (nejen regionální produkty).
SDH Podolí vás zve na hudební festival ROCKOVÉ
VÁLCE, který se uskuteční v sobotu 20. 8. 2022 od 18:00
hod. v Podolí na hřišti. Vystoupí kapely: Maniac, Personal
Signet, Perseus, Pryor, Archeonic. Čeká vás bohatý program a občerstvení.

AKCE MOHELNICKÉHO SPOLKU

Město Mohelnice nabízí k pronájmu 2 nebytové prostory
v objektu nám. Tyrše a Fügnera 3. Oba jsou ve 2. nadzemním podlaží. Jeden má výměru 14,52 m2 a druhý 11,8 m2.
Více informací na www.mohelnice.cz

RUČNÍCH ŘEMESEL

Město Mohelnice nabízí výkon správy pro stávající
i nově vzniklá Společenství vlastníků jednotek. Více informací na odboru správy majetku na městském úřadě.

Město Mohelnice vyhlašuje desátý
ročník ankety „MOHELNICKÝ
TALENT" pro žáky, studenty
a kolektivy ve třech oblastech, tj.
kultura, sport a společenské
a přírodní vědy.
Nominace lze doručit na předepsaných formulářích v termínu
od vyhlášení, tj. 1. 7. 2022 – 18. 10. 2022 na Městský úřad
Mohelnice, ekonomický odbor, oddělení školství (oddeleni.
skolstvi@mohelnice.cz).

•

Sobota 13. 8. 2022 – MALUJEME NA HEDVÁBÍ
Cena kurzu: 350 Kč, členky SRŘM 200 Kč

•

Neděle 14. 8. 2022 – CÍNOVÁNÍ
Cena kurzu: Jeden den/400 Kč, členky SRŘM 300 Kč

•

Pondělí 15. 8. 2022 – PLSTĚNÍ, panenky, víly
Cena kurzu: 350 Kč. Členky SRŘM 200 Kč

•

Úterý 16. 8. 2022 – HÁČKUJEME HRAČKY
Cena kurzu: 350 Kč, členky SRŘM 200 Kč

•

Úterý 16. 8. 2022 – FRIVOLITKY JEHLOU
Cena kurzu: 350 Kč, pro členky SRŘM 200 Kč

•

Středa 17. 8. 2022 - TKANÍ NA KARTONU
Cena kurzu: 350 Kč, pro členky SRŘM 200 Kč

•

Čtvrtek 18. 8. 2022 - ZAČÁTKY a KONCE V KRAJCE
Cena kurzu: 350 Kč, pro členky SRŘM 200 Kč

•

Pátek 19. 8. 2022 – PALIČKOVANÁ KRAJKA – DEČKY
Cena kurzu: 400 Kč, členky SRŘM 250 Kč

- placená reklama -

- placená reklama -

NOVĚ OTEVŘENÁ
SECONDHAND PRODEJNA
GENESIS: VŠE ZA 59,- Kč
Prodejna s oděvy, doplňky, obuví, bytovým textilem,
hračkami a knihami. Denně doplňujeme stovky kusů nového
zboží. Vše za jednotnou cenu 59,- Kč za kus. Najdete nás
na nám. Svobody 8 v Mohelnici. Máme otevřeno každý
všední den 8:30-17:00.Těšíme se na vás.
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-placená reklama-

Činnost Spolku ručních řemesel Mohelnice je podporována
městem Mohelnice a Olomouckým krajem.

Nominace mohou být podávány za úspěchy dosažené
v krajských, národních a mezinárodních kolech, a to
v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022.

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z MOHELNICE
Stavební práce na ulici
Kosmonautů

Nový obytný dům na ulici
Nádražní 33

Stavební práce na ulici Kosmonautů měly
mírný skluz. Kvůli technickému problému
s obalovnou se termín dokončení posunul.
Vše se dohnalo a v pátek 29. 7. zhotovitel
položil živici. Nyní už chybí jen vizuálně
vyznačit parkovací místa.

Obytný dům na Nádražní 33 pomalu
zabydlují noví majitelé bytů. Vzniklo zde 33
nových bytových jednotek různých velikostí.
Byty jsou koncipovány moderně. Správu
nově vzniklého Společenství vlastníků
jednotek domu vykonává město Mohelnice
(odbor správy majetku).

Mlžení na autobusovém
nádraží

Problém s cykloboxy na
vlakovém nádraží

Extrémní vedra ukázala, že nefunguje
mlžení na střeše vjezdu do podzemních
garáží a budově sociálního zařízení na
autobusovém nádraží. Mlžení by se mělo
automaticky spustit při teplotě 30 °C.
Závada byla provizorně odstraněna, ale
problém se stále řeší.

Problém s cykloboxy na vlakovém nádraží.
Půlka jich hlásila poruchu, a nebylo tedy
možné box použít a bezpečně zamknout.
Závadu softwarového systému se podařilo
odstranit. Bohužel tak jako u všeho, čím
více elektroniky a automatického nastavování, tím více poruch.

Opravy komunikací v Újezdě
Uličky v Újezdě se dočkaly nových asfaltových povrchů po více jak 40 letech. Celkové opravy komunikací v Újezdě stály cca 2 mil. Kč, nyní chybí jen provést úklid
a dokončit terénní úpravy.
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Rozšířené parkoviště v ulici
Za Penzionem umožní obyvatelům přilehlých domů
parkování v blízkosti jejich
domovů.

Přístup k zastávce v Újezdě
byl proveden novým
chodníkem

PROČ STAVBA
KNIHOVNY STOJÍ?
Ptáte se stále častěji, proč se řadu měsíců
nic neděje na staveništi nové knihovny
a obzvlášť vás zajímá, proč nelze ani pěšky
procházet na a z náměstí pod bránou.
Již nějakou dobu je připraven betonový
podklad s piloty a vykopanou zabezpečenou jámou k postavení hrubé stavby
knihovny. Hrubá stavba je betonový monolit
s požadavky na některé pohledové stěny,
což v praxi znamená, že po odstranění
bednění vzniknou stěny, které nepotřebují
žádné další úpravy. Hrubou stavbu tak musí
provést pracovníci, kteří mají zkušenosti,
protože pohledový beton se nedá opravit.
Zhotovitel tyto pracovníky měl z Ukrajiny,
od března je nemá a volné kapacity nyní
nemá žádná firma. Technický dozor stavby
Ing. Hošek nám sdělil: „Zhotovitel jedná s
firmou z Olomouce, která by měla hrubou
betonovou stavbu provést. Na pravidelných
kontrolních dnech každou středu nám sdělil
i několik termínů zahájení hrubé stavby,
žádný z uvedených, ale dosud zhotovitel
nedodržel." A jaké jsou možnosti města,
které má uzavřenu smlouvu se zhotovitelem
s ukončením stavby v březnu 2023?
Platné právo připouští dvě možnosti:
Tou prvou je dohoda o rozvázání celého
smluvního vztahu vzešlého ze smlouvy
uzavřené na základě výsledku soutěže
o veřejnou zakázku, kterážto dohoda logicky vyžaduje též vypořádání toho, co dosud
vypořádáno nebylo. V našem konkrétním
případě není nic moc, nicméně se nedá
předpokládat, že by protistrana přistoupila na uhrazení nějakých sankcí z titulu
nedokončení díla a jeho faktického zdržení
či přinejmenším na kompenzaci nákladů
nového zadávacího řízení. Je ostatně velmi
pochybné, že by vůbec přistoupila na tu
dohodu jako takovou, jestliže při faktické

dlouhodobé stagnaci či spíš malých krůčcích vpřed stále omílá, že plnit bude a splní
atd. atd. Tou druhou je (pokus o) odstoupení od smlouvy. Podle zákonné úpravy
lze od smlouvy odstoupit, je-li to smluvně
sjednáno nebo jsou-li k tomu dány zákonné
podmínky. Možnost odstoupit od smlouvy je
ve smlouvě sjednána v jediném případě
(a to jako právo objednatele na odstoupení)
v čl. X odst. 4 za podmínky, že je zhotovitel
v prodlení s termínem provedení díla dle
čl. III., odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní. Aplikace toho smluvního ujednání tedy vůbec
nepřichází v úvahu, neboť protistrana má
na dokončení díla ještě sedm měsíců, což
pořád ještě není jednoznačně nereálné, a to
nemluvě o tom že pokud by v březnu 2023
byla v prodlení nikterak katastrofickém, bylo
by odstupování od smlouvy poněkud iracionální a zjevně by se vystačilo se smluvně
sjednanou pokutou odvozovanou od počtu
dní prodlení s dokončením díla. Zákon (obč.
z. č. 89/2012 Sb.) připouští odstoupení od
smlouvy v úpravě ust. § 2001 a násl.,
z čehož v daném případě v úvahu přichází
ust. § 2002 odst. 2, tzn. přichází v úvahu
odstoupit teprve tehdy, kdy už je naprosto
jednoznačně zřejmé, že protistrana smlouvu
nejenže nesplní ve sjednaném termínu, ale
nesplní-li ji či není-li schopna splnit vůbec
nebo sice je schopna, ale v termínu pro objednatele natolik zpožděném proti smlouvě,

Hospodaření města za první pololetí roku 2022
Na základě stanoviska Ministerstva financí jsme museli přeúčtovat zůstatek na spořicím
účtu bývalé banky Sberbank CZ, a.s., do pohledávek i přesto, že s vázanými finančními
prostředky v rozpočtu města nepočítáme. Tímto dochází k navýšení skutečného čerpání výdajové strany rozpočtu o cca 51,5 mil. Kč. Vzniklý schodek bude krytý zapojením
letošních úroků ze spořicího účtu ve výši cca 0,5 mil. Kč na straně příjmů a zapojením
nevyužitých prostředků z minulých let ve výši 51 mil. Kč ve financování. V současné době
má město přihlášenou pohledávku do likvidace, informace o dalším postupu by měly být
sděleny v průběhu měsíce září.

že je pro objednatele naprosto nepřijatelný.
Takovýto zákonný důvod pro odstoupení
podle názoru starosty může přicházet
v úvahu nejdříve na konci října, pokud by
k tomu dospěli stavební experti zejména
s ohledem na technologické lhůty.
Starosta města nám k tomu ještě sdělil:
„Chtě nechtě si totiž musíme připustit, že,
pokud by zhotovitel nasadil na stavbu místo
tří flákačů padesátku či víc lidí, kteří reálně
makají a neopírají se o lopaty a pokud by
byl k dispozici materiál a fungovala logistika, nemusí taková stavba knihovny trvat
léta – stačí si vzpomenout na naše prapředky, kteří podstatně rychleji a bez dnešních
technických prostředků dokázali vystavět
mnohem větší, náročnější, pracnější
a efektnější objekty, na něž dnes zíráme
a jež ctíme. Navíc odstoupení je potenciální příležitostí pro protistranu popírat jeho
důvodnost, vést nekonečné spory, což už
máme odzkoušeno v případě stavby DPS
na ulici Lidická, a zrovna tak kvůli tomu, že
odstoupením se ruší smlouvy od počátku
(ve stavařině kromě toho, co už bylo zrealizováno, takže to nelze vrátit), tak opětovně
není naděje na nějaké uspokojování se
z nějakých sankcí apod. Nyní existuje jen
cesta dohody se zhotovitelem při zvážení
všech pro a proti, o které se ale zhotovitel
do dnešního dne odmítá bavit."

V období prázdnin vám přinášíme
stručný přehled finanční situace
města za první pololetí roku 2022.
Příjmy
očekávané
plnění
41%

Z uvedeného je patrné, že příjmy rozpočtu se plní nad očekávání, čerpání výdajů je nižší,
a to především z důvodu provádění stavebních prací, které jsou fakturovány následně po
ukončení. Finanční situace města je stabilní a vyvíjí se dle rozpočtového plánu.
Zpracovala: Ing. Veronika Dobiášová, ekonomický odbor

přijato
59%

Výdaje
očekávaný
výdej
52%

utraceno
48%
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MLADÍ MOHELNIČTÍ SPORTOVCI ZAZÁŘILI
NA OLYMPIÁDĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE 2022
V červnu (26. 6. až 30. 6. 2022) se v Olomouckém kraji uskutečnila jubilejní X. letní olympiáda dětí a mládeže. Celkem se jí zúčastnilo 3 539 dětských sportovců, kteří soutěžili za svůj rodný kraj ve 20 sportech a 73 sportovních
disciplínách. Nominaci si vybojovali hned 3 nadějní sportovci z našeho města. A skvěle Mohelnici reprezentovali.
Proto vám je chceme krátce představit, poděkovat jim a popřát mnoho dalších sportovních úspěchů.

FILIP MANDÁK (14)
Filip ve velmi krátké době dosáhl celorepublikových úspěchů. Do atletického
klubu nastoupil teprve v září roku 2021
s tréninkovou frekvencí 2x týdně.
I přesto jsou jeho výsledky ve srovnání
s konkurenty v jeho kategorii, kteří jsou
někdy i o rok starší než on (kategorie

TOBIÁŠ ČANK (14)
starší žáci: rok narození 2007-2008),
výborné. To ho motivuje k dalšímu tréninku a osobnímu rozvoji jak na atletickém
ovále, tak v posilovně. Filip by chtěl
v příštím roce soutěžit o nejvyšší mety,
a to na úrovni celorepublikových časů.

Přebor Olomouckého a Zlínského kraje staršího žactva Ostrava 29. 1. 2022
- 60 m - 		
4. místo - 7,82 s
- 150 m 3. místo - 18,90 s
- Skok daleký 2. místo - 5,23 m
1. Kolo Krajského přeboru družstev
staršího žactva Olomouckého kraje
Šumperk 18. 5. 2022
- 60 m - 		
1. místo - 7,44 s
- 150 m 2. místo - 18,27 s
- Skok daleký 4. místo - 5,29 m
2. Kolo Krajského přeboru družstev
staršího žactva Olomouckého kraje
30. 5. 2022
- 60 m - 		
1. místo - 7,55 s
- 150 m- 		
3. místo - 18,28 s
- Skok daleký 3. místo - 5,49 m
Mistrovství Moravy a Slezska staršího
žactva Ostrava 4. 6. 2022
- 60 m - 		
4. místo - 7,53 s
3. Kolo Krajského přeboru družstev
staršího žactva Hranice 16. 6. 2022
- 60 m - 		
2. místo - 7,53 s
- 150 m 2. místo - 18,32 s
- Skok daleký 2. místo - 5,63 m
X. letní olympiáda dětí a mládeže
Olomouc 28.-30. 6. 2022
- 60 m - 		
3. místo - 7,42 s
To byl osobní rekord a zároveň postup
do semifinále - 13. místo

TOMÁŠ VÁCLAVEK (12)
Tomáš se tenisu věnuje od 4 let. Jeho
domovský klub je TK Mohelnice. Mezi
jeho úspěchy patří titul mistra republiky
v soutěži družstev, který získal už dvakrát. V letošním roce se Tomáš zúčastnil
halového mistrovství ČR. Na Olympiádě
dětí a mládeže 2022 se ve dvouhře
umístil mezi 16 nejlepšími, ve čtyřhře
mezi 8 nejlepšími. Na MČR družstev
mladších žáků získal 4. místo.
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Tobiáš se sportu věnuje od čtyř let,
konkrétně tenisu a basketbalu, ovšem
z důvodu náročné časové přípravy
si musel vybrat jeden sport a zvítězil
tenis. Nejprve trénoval v mohelnickém tenisovém klubu, poté přešel
do prostějovského tenisového klubu.
Mezi jeho největší tenisové úspěchy
patří dvakrát
1. místo na mistrovství ČR družstev,
3. místo na MČR jednotlivců. V letošním roce dosáhl několika vítězství,
například 1. místo na celorepublikovém turnaji starších žáků kategorie A
v jednotlivcích i ve čtyřhře, 1. místo
v mezinárodním turnaji Tenis Europe
v Jablonci nad Nisou U14 v jednotlivcích i čtyřhře a na Olympiádě dětí
a mládeže získal pro Olomoucký kraj
stříbrnou medaili.
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SPORT
Zakládáme "B" tým mužů!

NOVÉ VEDENÍ KLUBU
FK MOHELNICE, z.s.

Vážení fanoušci našeho klubu, to, o čem se
již nějakou dobu šeptalo, se stává skutečností. Založili jsme B tým mužů. Jedná se
o další z kroků, který povede k co nejlepší
adaptaci našich odchovanců do mužského
fotbalu. Skok mezi dorosteneckou kategorií
a mužským fotbalem je znatelný, a to
i přes skutečnost, že naši dorostenci hrají
Moravskoslezkou divizi, která je výbornou
průpravou.
Tato sezona se nabízela jako ideální čas
k založení z několika důvodů:
*Prvním důvodem je skutečnost, že po
loňské sezoně nám vyšlo 6 dorostenců
o které jsme nechtěli v žádném případě
přijít a posílat je hostovat do okolních celků.
Po tomto ročníku budou následovat další 4
hráči a tak dále... Tito hráči budou v následujících sezonách tvořit kostru A mužstva.
*Druhý důvod je plánované rozšíření soutěží od sezony 23/24. Jako nové družstvo
musíme startovat od poslední soutěže.
V letošním ročníku to bude III. třída, příští
sezonu vznikne i IV. třída a postup směrem
nahoru by byl zdlouhavější.
*Třetím důvodem je navázání spolupráce
s celkem TJ Sokol Třeština. V tomto klubu
působí velká spousta hráčů, kteří v minu-

Dne 20. 6. se uskutečnila volební
valná hromada klubu FK Mohelnice,
na které se po 4 letech volilo nové
vedení.

losti absolvovali v našem dresu nespočet
utkání, a budou tak skvělými mentory pro
naše mladé hráče, kteří se od nich toho
mohou hodně přiučit. Velké poděkování
patří všem z Třeštiny, za jejich vřelý přístup
k této myšlence. My jako klub jsme rádi, že
se nám daří spolupracovat s celky v naší
oblasti. Perfektní spolupráce je již navázána
s Lošticemi, nyní se přidává i Třeština.
Pevně věříme, že našemu B týmu budete
držet palce a v soubojích se soupeři je
řádně podpoříte. Cílem pro letošní sezonu
je postup do okresního přeboru. Jak již bylo
zmíněno, budeme startovat ve III. třídě OFS
Šumperk pod hlavičkou FK Mohelnice "B".
Naše domácí zápasy budeme hrát na hřišti
v Třeštině.
Za vedení FK Mohelnice z.s. Ing. Karel
Junek, ml.

Přítomnými bylo odsouhlaseno, že
nový výkonný výbor bude mít místo
7 členů jen 5.
Na svých pozicích se dále rozhodli
nepokračovat Miroslav Ramert, Petr
Večeř, Radek Vašata a Petra Linhartová. Zbývající členy Jiřího Rouska,
Karla Junka a Romana Kubu doplnili
dva noví kandidáti, a to Aleš Mandák
a Libor Havlíček.
Nové vedení se následně sešlo, aby
byly rozděleny jednotlivé funkce
v rámci klubu.
Předsedou zůstává i nadále Ing. Jiří
Rousek, ml.
Místopředsedou se stal nově Ing.
Karel Junek, ml.
Sekretářem klubu je nově Ing. Aleš
Mandák.
Členové: Roman Kuba, Libor Havlíček

TS X–Treme taneční styly pořádá
nábor nových členů :
Děti 2011-2015

Nové vedení si stanovilo jasné
cíle pro následující 4 roky:
• Vytvoření mužského B mužstva.
• Udržení dorostenecké divize.

- Disco dance formace
- Street dance formace

• Provázanost jednotlivých trenérů
napříč mužstvem, komunikace s rodiči, posouvání jednotlivých hráčů do
jiných věkových kategorií atd..

Kdy:
6. září 2022 od 16:00 do 17:00

• Nový povrch pro hřiště s umělým
povrchem a jeho následná certifikace.
• Vyrovnaný rozpočet s přehledným
hospodařením klubu.

Kde: Malá tělocvična
ZŠ Vodní Mohelnice

• Sjednocení klubových úborů pro
všechny kategorie.

Tréninky:
úterý 16:00–17:30 hod
čtvrtek 16:00–18:00 hod

Ještě jednou děkujeme všem účastníkům VV, za zvolení. Stejně tak patří
obrovské poděkování všem členům
minulého výboru za práci pro mohelnický fotbal, na kterou nyní navážeme
a budeme dělat jen to nejlepší pro náš
klub.

Trenérky:
Soňa Malinková
Zuzana Divišová
Jitka Přivřelová

Za vedení FK Mohelnice z.s. Ing.
Karel Junek, ml.
-7-

Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

-placená reklama-

Mohelnice
Lazebnická 2 I Mohelnické sportovní a kulturní centrum
místnost 206 (2. poschodí)

20.9. I 18.10.
15.11. I 20.12.
vždy úterý 9:00 - 11:00

Služby mobilního pracoviště:
vyřízení registrace u ZP MV ČR
přijetí oznámení změny osobních údajů, adresy bydliště
zajištění přístupových údajů do elektronické komunikace
přijetí žádosti o příspěvek z fondu prevence
informace o smluvních zdravotnických zařízeních
přijetí návrhu na lázeňskou - rehabilitační péči

-placená reklama-

»
»
»
»
»
»
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Sazka Tour pojedou týmy z World Tour,
organizátoři chtějí nejlepší Čechy včetně Hirta
Dvaadvacet týmů včetně dvou
z World Tour přijede na Sazka Tour,
nejprestižnější silniční cyklistický závod
na českém území, který se pojede od
4. do 7. srpna převážně na Olomoucku
a v Moravskoslezském kraji. Cílem
organizátorů je dostat na start nejlepší
české reprezentanty včetně aktuální
tuzemské jedničky Jana Hirta, vítěze
jedné z etap letošního Giro d’Italia,
ve hře je také jedno slavné jméno ze
zahraničí. Z World Tour jsou přihlášeny
týmy Team BikeExchange – Jayco
a BORA – hansgrohe.
„Chceme mít na startu co nejvíce
špičkových Čechů včetně Jana Hirta,
intenzivně jednáme s vedením jeho týmu
Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux,“
prozrazuje ředitel závodu Leopold König,
který závod vyhrál jako jediný dvakrát
v letech 2010 a 2013.
Sazka Tour bude mít čtyři etapy na
Olomoucku, po Moravskoslezském,
Pardubickém, Jihomoravském, Zlínském
kraji s několika vrchařskými a sprinterskými
prémiemi. První etapa povede z Uničova
do Prostějova, druhá má start v Olomouci
a cíl na Pustevnách, ve třetí části pojedou
cyklisté z Moravské Třebové na Dlouhé
stráně, finále vede ze Šumperka do
Šternberka.
Ve městech je v den závodu potřeba
počítat s uzavírkami center a s průběžnými
uzavírkami na trati, kudy cyklisté pojedou.
„Samozřejmě se snažíme, aby dopad
na omezení dopravy v regionu byl co
nejmenší,“ ujistil König. Parkování
a částečně také výjezd bude omezen
na Pustevnách, kde je cíl druhé etapy.
Dlouhé stráně budou v průběhu třetího dne
uzavřeny z obou stran.
Závod je součástí UCI Europe Tour, což
znamená, že soutěžící musí mít licenci UCI
(Světové cyklistické federace). Dohromady
bude na startu přes 150 cyklistů, vybraných
z nejlepších sedmičlenných světových
a českých profesionálních cyklistických
družstev (World Team, ProTeam,
Continental), týmů a národních výběrů
složených ze závodníků věkové kategorie
Elite a U23.

SAZKA Tour Challenge pro hobby
cyklisty
Nově bude vložen závod pro hobby
sportovce, který se pojede 6. srpna před
hlavním pelotonem a bude měřit 12
kilometrů. Odvážlivci si vyzkouší drastické
stoupání z Loučné nad Desnou na Dlouhé
stráně s celkovým převýšením 800 metrů.
K dispozici je omezený počet startovních
čísel, zájemci se mohou hlásit na www.
sazkatour.cz. A kdo raději jezdí sám, může
již nyní v aplikaci Strava vyzkoušet vybrané
segmenty etap SAZKA Tour i Závodu míru.
Přihlášené týmy:
Team BikeExchange – Jayco, BORA –
hansgrohe, Sport Vlaanderen – Baloise,
Drone Hopper - Androni Giocattoli,
Bingoal Pauwels Sauces WB, Uno-X Pro
Cycling Team, Bardiani-CSF-Faizanè,
Human Powered Health, Elkov – Kasper,
Team Felbermayr - Simplon Wels, Team
Vorarlberg, ABLOC CT, Jumbo-Visma
Development Team, Dukla Banská
Bystrica, Development Team DSM, Maloja
Pushbikers, Adria Mobil, Voster ATS Team,
Santic – Wibatech, Team Lotto - Kern Haus,
ATT Investments.

Oddílové závody dívek
Dne 13. 6. 2022 uspořádal oddíl gymnastiky oddílové závody dívek na mohelnické
sokolovně. I přes počáteční nervozitu
nakonec všechny dívky předvedly krásné
výkony a zaslouženě pak byly trenérkami
odměněny. Těmito závody jsme ukončili
letošní sezonu a těšíme se na příští školní
rok.
Žaneta Friedlová
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14. ročník mezinárodního
cyklistického etapového závodu

4.–7. 8. 2022
4. 8. čtvrtek / Uničov - Prostějov
start 11:00 / cíl cca 15:42

L

5. 8. pátek / Olomouc - Pustevny
start 11:30 / cíl cca 16:15

6. 8. sobota / Moravská Třebová - Dlouhé stráně
start 13:00 / cíl cca 16:37

7. 8. neděle / Šumperk - Šternberk
start 11:00 / cíl cca 15:34

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ DOPRAVCE

www.sazkatour.c

PARTNEŘI

ZA PODPORY

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Vážení a milí čtenáři Mohelnického zpravodaje,
komunální volby se blíží (23. a 24. září 2022). Příští zářijové číslo zpravodaje tedy bude
hlavně o nich. Řekneme vám, kde najdete vaši volební místnost, jak správně volit a představíme kandidátky stran, které budou mít zájem se vám ve zpravodaji prezentovat.
Zároveň je nutné dodat, že tedy toto aktuální číslo je poslední, ve kterém mohou zastupitelé dávat své příspěvky před letošními komunálními volbami. Redakce zpravodaje vám
přináší příspěvky dvou zastupitelů a k nim jsme přidali názor z druhé strany.

Příspěvek zastupitele Luďka Pivoňky
‘‘Každý děláme chyby, ale jen hlupák v chybách setrvává – Marcus Tullius Cicero“ 24. září 2022 po čtyřech letech vyprší mandáty
všem zastupitelům. O tom, zda je případně obhájí, rozhodnete vy, občané. Jelikož ale žijeme v poměrně malém městě, není myslím tak
složité se mezi kandidáty, respektive kandidujícími subjekty zorientovat. Velkou výhodu má přitom ten, kdo alespoň občas sledoval jednání
Zastupitelstva města Mohelnice. Jak tedy číst události uplynulých téměř čtyř let? Nejlépe komplexně a v souvislostech. Hodně se investovalo. Do garáží terminálu i po téměř čtyřech zatéká, dostavba domova pro seniory vyústila v soudní spor, cyklostezce do Líšnice byl zrušen
kolaudační souhlas, ve hře je odstranění stavby. Dostavba knihovny má obří skluz, rozpočet nebude stačit. Je třeba ale zmínit i opravy
chodníků a vybudování parkovacích ploch, což lze jistě označit za velmi pozitivní. Finanční kondici města významně ovlivnil pád Sberbank.
Způsobil, že město přišlo o více než 51 milionů korun. Nikdo samozřejmě nemůže vinit komunální politiky ze situace, do které se dostal
kterýkoli finanční ústav. Zásadním principem při správě cizího majetku ale je bezpečnost a při správě veřejných financí i důsledná diverzifikace. Vložit tedy 50 milionů Kč na jeden účet se nedá označit jako jednání, které tomuto odpovídá. Nové zastupitelstvo bude vstupovat do
velmi složitého období. Budete to vy občané, kdo určí, v jakém složení to bude. V komunální politice to není jen o stranách a o značkách,
je to o konkrétních lidech. Mějte to prosím při svém rozhodovávání na zřeteli, rozhodnete o budoucnosti místa, které je naším společným
domovem. Závěrem bych chtěl moc poděkovat té spoustě aktivních občanů, kteří mi v uplynulém období věnovali svůj čas, kteří mi poskytli
radu či pomoc a kteří svými činy napomohli udělat z Mohelnice lepší místo pro život. Díky vám to všechno mělo smysl. Luděk Pivoňka
Zdroje: (MMR, záznamy z jednání ZM Mohelnice)

Příspěvky zastupitele Pavla Večerky
Kontrolní výbor je obrazem, jak funguje Zastupitelstvo města.

Od začátku volebního období jsou vztahy v zastupitelstvu města napjaté. Důvody jsou mnohé, ale lze je stručně ukázat hned na prvním
zastupitelstvu města, které lze zhlédnout na záznamu na webu města. Tento způsob vedení města se prolíná celým čtyřletým obdobím.
Jeden příklad z mnohých - kontrolní výbor. Z mého pohledu by měl (ne ze zákona, ale z principu) minimálně kontrolní výbor patřit tzv.
"opozici". V Mohelnici má jedna strana naprostou většinu, vládne tedy prakticky neomezeně, jak rozhodli občané ve volbách. I minimální
kontrola vedení by měla být garantována tím, že bude vedení kontrolováno nezávislým orgánem. V Mohelnici je však od počátku i kontrolní výbor plně "ovládán" nejsilnější stranou, tedy osobami, které jsou ve vedení města, na kandidátní listině či v zastupitelstvu města. Je
potom jasné, že nelze očekávat nezávislou kontrolu.

Jak lze kriticky publikovat v Mohelnickém zpravodaji?

Jako zastupitel mohu publikovat svůj názor, i kritický, v Mohelnickém zpravodaji. Většina se tomu vyhýbá, i proto aby nebyl zpravodaj platformou nepřehledných osobních útoků, což je určitě správné. Pokud bude článek kritický vůči někomu, má dotyčný právo na něj reagovat.
Toto pravidlo je jasné a i do určité míry správné. Problém nastává, že na tuto odpověď již nemůže ihned reagovat ten, kdo psal první.
Jinými slovy, kritizovaný subjekt má právo posledního slova, může napsat či si vymyslet prakticky cokoliv a vy můžete vytvořit nekonečný
seriál tím, že v dalším zpravodaji bude vaše reakce s reakcí kritizovaného. To je asi i pro většinu čtenářů nezajímavé, a tak se této výsady
zastupitel většinou vzdá. Čtenář by tedy měl vždy u těchto článků pozorně číst a přemýšlet, kde je asi pravda. Nemusí být totiž vždy pravda, že co je psáno, to je dáno.

K oběma dopisům nám starosta města Ing. Pavel Kuba napsal
Kdyby hlupáků nebylo, kde by se vzala moudrost? J. A. Komenský

Předvolební rétorika přitvrzuje. Objevují se nic neřešící, nic nenavrhující plamenné výlevy a zavádějící hodnocení. Nelze jen přihlížet
a mlčet k tomu, co se nepodloženě sděluje do éteru nebo co se píše. Koho zajímá i druhá strana mince:
K zatékání do terminálu: Na nekvalitně provedenou stavbu jsme nechali zpracovat tři znalecké posudky jako nezbytnou podporu pro
reklamaci. Zhotovitel byl vyzván k odstranění reklamované vady, což však odmítnul z důvodu s odvoláním na projektovou dokumentaci.
Znalecký posudek ale jasně hovoří o nekvalitně provedeném díle. Nezbývá nám nic jiného než podat žalobu a odstranění vady vymáhat
soudně. Každý zastupitel byl s danou problematikou seznámen a mohl navrhnout jiné řešení. Vady spočívající v úkapech vody ze stropu
garáže byly odstraněny injektáží, parkování aut je bezpečné, město se na provedených opravách dosud finančně nepodílí.
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Dostavba DPS vyústila v soudní spor: Který město u okresního soudu poprvé vyhrálo (zhotovitel se odvolal). Zhotovitel nebyl
schopen dokončit dílo v řádném termínu uvedeném ve smlouvě a jejich dodatcích (od září do 9. ledna na stavbě nepracoval)
a nebyl ochoten zaplatit penále za prodlení. Bezdůvodným odpuštěním penále za prodlení vzniká městu škoda, kterou musí
někdo uhradit. A jak lze řádně zdůvodnit prodlení a neuplatnit penále, když prokazatelně zhotovitel čtyři měsíce na stavbě nebyl? Jak mohl
stihnout termín? Jak jsme se mohli vyhnout soudnímu sporu??
Cyklostezce do Líšnice byl zrušen kolaudační souhlas: Ano, byl zrušen po roce kolaudační souhlas, ve hře není žádné odstranění,
bylo nařízeno odstranění stavby s roční podmínkou k dodání nové dokumentace. Město Mohelnice nekolauduje ani nevydává stavební
povolení, je to věcí stavebního úřadu, je to rozhodnutí státní správy, příslušného ministerstva, které nevzalo v potaz odvolání stavebního
úřadu ke vzneseným námitkám krajského úřadu na základě podnětu příspěvkové organizace krajského úřadu, což je SSOK. Je to papírová válka a stavebník (město Mohelnice) musí doložit novou dokumentaci a znovu zažádat.
Město přišlo o 51 mil. Kč - město ještě o nic nepřišlo, všichni víme, že rozhodnutí o nucené správě nad Sberbank udělala ČNB a že nějakou částku zpět dostaneme. Byl jmenován likvidátor, u něhož jsme naši pohledávku přihlásili. K důsledné diversifikaci peněžních prostředků města došlo, protože město mělo ostatní finanční prostředky uložené i v ČNB, ČS, KB. Žádný zastupitel ani finanční odborník nenavrhl
za celé volební období jiné převody finančních prostředků města než ty, které byly navrhnuté ekonomickým odborem. Nikdo nezpochybnil
provedená rozhodnutí a nevaroval před možným rizikem.
Nové zastupitelstvo bude vstupovat do složitého období - každé čtyřleté období je o práci a o úsilí splnit občanům vše, co bylo slibováno před samotným zvolením. Covid, válka na Ukrajině, pád Sberbank, vysoká inflace, nedostatek stavebních kapacit - vše se dalo a dá
řešit s rozumnými a konstruktivními lidmi. Není důvod se předem strašit.
Kontrolní výbor (dále jen KV) je ovládán nejsilnější stranou a má patřit opozici, KV je obrazem, jak funguje zastupitelstvo zastupitelstvo města funguje tak, že se hlasuje o předložených návrzích, které předkládá vedení města radě a ta je doporučuje ke schválení zastupitelům. Mohelnická demokracie vyhrála minulé volby, její představitelé byli ve vedení města a předkládali návrhy ke schválení.
Mohelnická demokracie není žádnou stranou, je to svobodné, dobrovolné uskupení lidí a nepodléhá žádnému stranickému ústředí, na rozdíl od ostatních stran v mohelnickém zastupitelstvu. Kontrolní výbor a jeho členové rozhodují svobodně, nemají žádný stranický příkaz, nemají žádná omezení a nemají důvod dělat zákulisní politiku. Kolega neuvádí žádný konkrétní příklad pochybení v práci a rozhodnutích KV,
ale znevažuje se institut KV, jeho smysl, jakýmisi obecnými frázemi bez konkrétního obsahu s poukazem, že nelze očekávat nezávislou
kontrolu. Kritiku, že KV není tzv. v rukou opozice, nepřijímám, protože KV prokázal svou odbornost např. vyřešením kauzy lesoparku. Kolega, který poukazuje na fungování KV, pracuje v dozorčí radě VHZ a měl by dozorovat činnost VHZ. Je s podivem, že např. veřejná zakázka
odkanalizování Václavova, kterou realizovala společnost VHZ, vykazuje stejný modus operandi, jak je uvedeno v aktuálně zveřejněném
článku na webu Seznam Zprávy s názvem „Dusno kolem zlínské nemocnice“. Na 5. zasedání zastupitelstva našeho města jsem poukazoval na neprůhledné praktiky společnosti VHZ kolem této zakázky (viz záznam z 5. ZM od času 1h 41 minut), které vedly k předražení celé
zakázky, mému odstoupení z představenstva VHZ a ke zneužití dotačních peněz. Na základě výše uvedeného jsem osobně rád, že KV je
tzv. v rukou Mohelnické demokracie. Zmíněný článek najdete zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-dusno-kolem-zlinske-nemocnice-senator-cunek-zautocil-na-hejtmana-z-ano-210315

VAŠE PŘÁNÍ NÁM NEJSOU LHOSTEJNÁ
Zeptali jsme se vás, co vám v Mohelnici ještě chybí, a udělali krátký výčet.
Třeba se budou nově zvolení komunální politici v našem městě vašimi přáními inspirovat.
V přidružených obcích chybí vydlážděná parkovací místa. Přitom
by si je obyvatelé domů zasloužili, protože minimálně v Podolí se i o městské
pozemky před domy každý majitel stará.
A není výjimkou, že i ve vzdálenější části
od vlastního domu majitelé na obecním
posečou trávu, aby mohli ostatní v klidu
zaparkovat.

Přáli bychom si upravit a zmodernizovat dětské hřiště u ubytovny na
Nádražní 34. Byty na ubytovně jsou malé
a děti si nemají jít kam hrát, abychom na
ně z domu viděli. Hřiště zde je, ale chybí
moderní trampolína a další prvky, které
jsou nově instalovány na jiných hřištích.
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Bytostně chybí cyklostezka směr
bagr a Třeština. Jízda na kole zde
není bezpečná. Přitom na bagr na kolech
jezdí celé rodiny a jistě by bezpečnější
dopravu ocenily.

SMETANOVY SADY
OLOMOUC

11/09/22
od 9.30 do 16.00

VSTUP ZDARMA

pro RODINU

VLASTNÍ I NÁHRADNÍ
09:30 BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA – HLAVNÍ ZÁVOD
10:30 VYSTOUPENÍ GYMNASTEK Z GK VELKÝ TÝNEC
A SK MG OLOMOUC, TANEČNÍ WORKSHOP
PRO VEŘEJNOST
11:15 BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA – DĚTSKÝ ZÁVOD
12:00 BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA – ZÁVOD PRO RODINY
12:30 VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA ŠANCE
13:30 POHÁDKA – DIVADLO TRAMTÁRIE
15:00 ANNA JULIE SLOVÁČKOVÁ

HUDBA, SOUTĚŽE, OBČERSTVENÍ, POKUSY
Z PEVNOSTI POZNÁNÍ.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

www.rodinajeok.cz

um

rodinu
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pro

ě
t i,

z .s.

Ce
nt
r

-placená reklama-

PROGRAM
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ROCKOVÁ LEGENDA V MOHELNICI
Dne 14. července Dům kultury pořádal
na Kostelním náměstí jeden z několika
koncertů v rámci Mohelnického kulturního
léta. Jako první zahrála místní, všem velmi
známá kapela Herrgott a odstartovala tak
rockový podvečer. Hvězdou tohoto podvečera byl znamenitý klávesista, skladatel
a zpěvák nebývalého rozsahu Roman
Dragoun. Roman je nepřehlédnutelná osobnost české rockové hudby. Je úzce spjatý

s kapelami Progres 2, Futurum, Stromboli,
Supregroup či His Angels. Zahrál a zazpíval
své největší hity a rozproudil a roztančil tak
celé publikum.
V dalších letech bychom v tomto trendu
chtěli pokračovat a na Kostelním náměstí
nabídnout fanouškům kvalitní hudby další
výrazné osobnosti české rockové a bluesové scény.

Militaria ze sbírky
mohelnického muzea
Výstava se bude konat v mohelnickém muzeu ve dnech 15. 7. - 25. 9.
2022. Výstava prezentuje militaria ze
sbírky mohelnického muzea – chladné a palné zbraně (zejména vojenské), střelivo a výstroj převážně z 19.
století, pocházející především
z rakouské (rakousko-uherské)
monarchie, a další předměty (např.
knihy, písemnosti či obrazy).
V rámci výstavy je pojednáno o vybraných otázkách z historie vojenství
v regionu Mohelnicka, pozornost
je věnována dvěma někdejším
mohelnickým spolkům – střeleckému
spolku a spolku vojenských vysloužilců. Připomenuti jsou i dva významní
mohelničtí rodáci – důstojníci rakouské (rakousko-uherské) armády: Josef
svobodný pán von Fiedler, generál,
a Otmar Kovařík-Kleinschmied,
důstojník, spisovatel a básník, autor
prací o rakouském a rakousko-uherském vojenství.
Výstava má samostatnou archeologickou sekci, která je tvořena archeologickými nálezy ze sbírky mohelnického muzea (zbraně z pravěkých
a protohistorických období a zbraně
ze středověku).
Zbyněk Žouželka

Srpen na zahradě
Trvalky kvetou jako o závod. Sušit
můžeme téměř všechny části rostlin
(květy, listy, stonky, semeníky,
plody atd.). Důležité je správné
načasování sklizně (poupě, plný květ,
atd.), protože jinak při sušení dochází
k znehodnocení materiálu (květy
odkvetou i při sušení, semeníky se
rozpadnou, atd.). K sušení využijeme
teplou, dobře větranou a tmavou
místnost například, půdy, kůlny apod.
V plném proudu je sklizeň modrých
peckovin. Jsou to především v tuto
dobu zrající švestky a pološvestky.
Čerstvé plody se vyznačují vysokým
obsahem minerálů, vitaminů
a zvláště antioxidačních látek, které
působí významně proti stárnutí
buněk. Dbáme na optimální termín
sklizně, aby ovoce bylo již zcela
vyvinuté, vybarvené, ale přitom
ještě pevné, nerozměklé, což je
důležité zvláště při jakékoli přepravě.
Nerovnoměrně zrající odrůdy
sklízíme postupně probírkou.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ZESNULÍ

Anna Vohralíková

Věra Procingerová 90 let Mohelnice

Dne 6. 8. 2022 by oslavila paní Anna Vohralíková krásných
100 let. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Emilie Uhrinková 81 let Křemačov
Marie Bláhová 95 let Mohelnice
Miroslav Hlad 70 let Mohelnice
Karel Drlík 83 let Mohelnice
Ludmila Klossová 77 let Mohelnice
Ludmila Melcherová 86 let Studená Loučka
Libuše Adamová 81 let Mohelnice

Marie a Zdeněk Bomberovi

Pavel Mikula 72 let Libivá
Petr Pfeifer 45 let Klopina

Kdysi jste si prstýnky dali a už je to 60 let. Věčnou lásku jste
si slibovali a ten slib nikdy nevzali jste zpět. Tak jako kdysi,
tak i dnes vám v srdci zvony znějí. A spolu s námi štěstí,
lásku do dalších let vám přejí dcera, pět vnoučat
a pravnouček.

Jiří Václav 79 let Loštice
František Pavlů 88 let Pavlov
Alena Jordová 67 let Moravičany
Jiřina Šemberová 90 let Mohelnice
Helena Tomaščáková 92 let Mírov
Pavel Höchsmann 95 let Mohelnice
Marie Štěpánová 86 let Mohelnice

Úřad práce informuje

Zdeňka Burešová 89 let Újezd

-placená reklama-

K 30. 6. 2022 bylo na Úřadě práce ČR, oddělení kontaktního pracoviště
Mohelnice evidováno celkem 432 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a podíl
nezaměstnaných osob byl 3,8 %. Pouze z Mohelnice bylo k 30. 6. 2022 v evidenci
241 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 4,2 %.

- 14 -

Jiří Sutorý 78 let Loštice
Ivo Štencl 84 let Loštice
Drahuše Válková 81 let Moravičany
Karel Král 86 let Mitrovice
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