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VE ZKRATCE

Na trati Uničov – Šternberk 

je výluka
Na železniční trati mezi Uničovem a Štern-

berkem od začátku července probíhají 

opravy. Ve dnech 16.–24. července, 30.–

31. července a 1.–2. srpna budou vždy 

mezi 6. a 18. hodinou všechny vlaky na-

hrazeny autobusy. Výlukový jízdní řád je 

ke stažení na webu města www.unicov.cz.

Téma fotofestivalu?

Fitness a w ellness
Letošní Fotofestival Uničov – tedy cyk-

lus vernisáží, přednášek či happeningů, 

který proběhne od pátku 19. do neděle 

21. července –, má podtitul Kostka cukru 

aka New Fitness/Wellness. Co si zájemci 

o návštěvu mají pod tímto poněkud záhad-

ným názvem představit pořadatelé přibli-

žují následovně: Co znamená být atrak-

tivní a fi t? Jak o sebe pečujeme v době, 

kdy naše zdraví a aktivity hlídají telefony 

a chytré hodinky? O dopaminu, cukru, 

závislosti. O naší potřebě se zdokonalo-

vat, mít své kouče, jíst avokádové tousty 

a sdílet to na sociálních sítích. Více o fo-

tofestivalu zájemci najdou na webu www.

fotofestivalunicov.cz nebo na Facebooku 

fb.com/fotofestivalunicov.

Pro abonmá Divadelní

sezóny do Infocentra
V Městském informačním centru bude 

v úterý 23. července zahájen prodej per-

manentek na Divadelní sezónu 2019/2020. 

Připraveno je pět představení. V pondělí 

21. října to bude Fantastická žena, v pon-

dělí 9. prosince Čarodějky v kuchyni. 

V březnu příštího roku se svou one wo-

man show Shirley Valentine do Uničova 

zavítá Simona Stašová. Na jaře ještě bu-

dou uvedeny hry Benátky pod sněhem 

a Kdy to bylo naposledy? Ceny perma-

nentek na pět představení závisí na vzdá-

lenosti od pódia. Přední řady stojí 1 400 

korun, prostřední 1 300 korun a nejvyšší 

1 200 korun.

Sběrný dvůr bude začátkem 

srpna mimo provoz
Uničovský Sběrný dvůr v areálu Technic-

kých služeb bude od pondělí 5. do so-

boty 10. srpna z technických důvodů

uzavřen. red

Den doslova napěchovaný akcemi – to byla 

sobota 22. června. Celodenní bohatý program 

otevřel farmářský trh na Masarykově náměstí. 

Na něj navázal Adrenalin park s  řadou atrak-

cí, odpoledne patřilo festivalu dechovek, jímž 

uničovská Haná oslavila 50. výročí svého za-

ložení, a historickému jarmarku zaměřenému 

na rodiny s dětmi. Večerem a nocí pak zněly 

rytmy punkové párty.

Adrenalin park

Ukázky vybavení uničovské městské poli-

cie či záchranné služby, představení psů vy-

cvičených na vyhledávání lidí, elektrický býk, 

siloměr, dva simulátory přetočení automobi-

lu, dále vojenská a hasičská technika, vrtul-

ník, jenž se zájemci absolvoval zhruba dvě 

desítky vyhlídkových letů, nebo prvosledo-

vá policejní hlídka, která v tu chvíli byla sku-

tečně ve službě, tudíž veškeré prezentované 

vybavení bylo autentické. Navíc dvě ukázky 

zásahu profesionálních hasičů – vyproštění 

osob z havarovaného auta a hašení hořícího 

vozu. To je nikoliv vyčerpávající výčet atrakcí 

připravených v městském parku

„Adrenalin parkem během dne prošly více 

než dvě tisícovky lidí, takže já jsem s návště-

vou spokojen,“ uvedl hlavní pořadatel a spon-

zor Martin Ryšavý. „Opravdu nadšen jsem byl 

z ukázek městského parkouru. Postavili jsme 

klukům takovou věž z palet, na níž předsta-

vovali různé způsoby překonávání překážek. 

V sobotu 22. června se v Uničově 
opravdu nikdo nenudil

Zatáhli do toho i děcka, učili je různé kotouly 

a další kousky,“ přiblížil.

Náklady Adrenalin parku se pohybují kolem 

200 tisíc korun. Část pokryla dotace poskyt-

nutá Olomouckým krajem, přispěli i sponzoři. 

Většinu však z vlastních prostředků dofi nan-

coval organizátor Martin Ryšavý.

Festival dechovek

Odpoledne se na velkém pódiu na Masa-

rykově náměstí v rámci festivalu dechovek 

představilo hned několik kapel. Byla to Po-

střelmovská muzika, dechový orchestr ZUŠ 

Uničov, krojovaná Krumsíňanka, muzikanti 

a tanečníci Folklorního souboru Markovice, 

se svižnějšími swingovými skladbami vystou-

pil Dolbend z Dolního Benešova. Závěr patřil 

dechovému orchestru Haná, který přehlídkou 

oslavil 50. výročí svého založení. Pořádající 

kapela před zaplněným náměstím představila 

část svého aktuálního repertoáru, přičemž si 

ke společnému vystoupení pozvala speciální-

ho hosta – zpěvačku Báru Basikovou.

Na pódium byli pozváni také čtyři hudební-

ci, kteří stáli u zrodu orchestru. Vlastně pouze 

tři, neboť hornistka Ludmila Mlynářová v těle-

se stále aktivně působí. Proto se jen od svého 

pultíku přesunu do čela. Vedle ní stanuli Vác-

lav Tylšar, Radek Kyselý a Hubert Ratschker. 

Orchestr rovněž ocenil celou řadu svých hrá-

čů, spolupracovníků a podporovatelů.

Dokončení na straně 3

Přehlídkou dechovek na Masarykově náměstí oslavil v sobotu 22. června uničovský orchestr 
Haná 50. výročí svého založení foto/mj/
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ZPRÁVY Z RADNICE
16. schůze městské rady / 25. 6. 2019

/1 Zastupitelstvo města Uničova schválilo obecně závaznou vyhláš-

ku O nočním klidu. Upravena byla příloha, do níž byly zahrnuty do-

datečně oznámené kulturně-společenské akce spojené s hudební 

produkcí plánované v místní části Dolní Sukolom.

/2 Zastupitelstvo schválilo převod budovy čp. 526 na náměstí Osvo-

bození včetně vnitřního vybavení, zahrady a všech pozemků do vlast-

nictví města Uničova za celkovou kupní cenu ve výši 15 521 000 ko-

run ve splátkách.

/3 Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace TJ Uničov ve výši 

387 000 korun na rekonstrukci dětského travnatého hřiště.

/4 Zastupitelstvo souhlasilo se zařazením čtyř nových jmenovitých 

akcí do rozpočtu města: „Retence dešťových vod ze střech veřej-

ných budov v Uničově – projektová dokumentace“ v hodnotě 712 000 

korun, „Zřízení venkovní posilovny“ v hodnotě 545 000 korun (plně 

hrazeno z dotace Olomouckého kraje), „Uničov – ZŠ Haškova, ko-

munikace a oplocení zahrady“ v hodnotě 954 000 korun a „Olomou- 

cký kraj – Uničov, parkoviště a chodníky u autobusového nádraží“ 

v hodnotě 2 000 000 korun.

/5 Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků o celkové výměře 112 m2 

v ulicích Dukelské a Jiřího z Poděbrad za účelem umístění akumu-

lačních nádrží a zřízení kioskové trafostanice do vlastnictví AHP 3T 

s.r.o., Praha za cenu v místě a čase obvyklou a za podmínek sta-

novených městským architektem (architekt navrhl způsob opláštění 

akumulačních nádrží, aby svým průmyslovým vzhledem příliš nena-

rušovaly veřejná prstranství). Dále zastupitelstvo schválilo prodej po-

zemků o výměře 232 m2 v katastrálním území Dětřichov do vlastnic-

tví společnosti Tekro za cenu v místě a čase obvyklou. Geometrický 

plán pro rozdělení pozemků a správní poplatek katastrálnímu úřadu 

uhradí nabyvatelé.

/6 Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku o výměře zhruba 

100 m2 v ulici Bratří Čapků do vlastnictví majitelů sousedního pozem-

ku za cenu v místě a čase obvyklou. Nabyvatelé uhradí geometrický 

plán pro rozdělení pozemku a správní poplatek katastrálnímu úřadu. 

Zastupitelstvo rovněž schválilo prodej pozemku o výměře 312 m2 

v Horní Sukolomi do vlastnictví majitelky sousedních nemovitostí 

za cenu v místě a čase obvyklou. Správní poplatek katastrálnímu 

úřadu uhradí nabyvatelka.

/7 Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemku pod hřištěm 

s umělým povrchem o výměře 6 684 m2 na SK Uničov. Pozemek 

je územním plánem města určen jako občanské vybavení – tělový-

chovná a sportovní zařízení. Jeho hodnota je 2 110 740 korun (tedy 

316,79 korun za metr čtverečný) a důvodem pro bezplatnost převo-

du je neziskový charakter činnosti SK Uničov, jenž se věnuje rozvoji 

sportovních aktivit ve městě, zejména fotbalu, přičemž pozemek pod 

hřištěm (které je ve vlastnictví SK Uničov) s touto činností úzce sou-

visí. Zachování účelu užívání pozemku bude jištěno smluvní pokutou 

ve výši 3 000 000 korun.

/8 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti svého Kont-

rolního výboru za 1. pololetí 2019.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
6. zasedání zastupitelstva města / 24. 6. 2019

/1 Rada města Uničova schválila uzavření smlouvy o přezkoumání 

hospodaření a auditu účetní závěrky města za rok 2019 s auditorkou 

Ing. Vladimírou Jordovou za nabídnutou cenu 96 800 korun včetně DPH.

/2 Rada schválila dočasné stanovení tržního místa pro stánko-

vý prodej na zelené ploše vedle parkoviště na Moravském náměstí 

v Uničově do 30. září 2019.

/3 Rada schválila nákup manipulátoru Dieci Agri Farmer 30,7–

73,4 kW od fi rmy Manatech CZ s.r.o., Humpolec v ceně 81 142 euro 

(při současném kurzu koruny zhruba 2 100 000 korun).

/4 Rada schválila záměr prodeje části pozemku o výměře 56 m2 

ve Staškově ulici do vlastnictví spolumajitelů vedlejšího rodinného 

domu za kupní cenu v místě a čase obvyklou.

/5 Rada schválila poskytnutí příspěvku ve výši 498 933 korun Tech-

nickým službám Uničov na vyrovnání hospodaření středisek hřbitov-

nictví, koupaliště, dětské dopravní hřiště a bazén za rok 2018.

/6 Rada schválila zemědělský pacht pozemků o celkové rozloze 

6 879 m2 u Horní Sukolomi agropodniku Úsovsko a. s., Klopina na dobu 

pěti let za pachtovné ve výši 1,5 % ceny propachtovaného pozemku 

stanovené podle vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky.

/7 Rada schválila rozpočtové opatření na akci „Uničov – MKZ, bez-

bariérový vstup“ ve výši 112 000 korun a uložila uzavřít dodatek 

smlouvy o dílo s fi rmou Lazam uničovská stavební s.r.o. za cenu 

174 871 korun včetně DPH. Předmětem rozpočtového opatření jsou 

práce nad rámec původní smlouvy o dílo, které se týkají rozšíření 

podesty a vstupního schodiště.

/8 Rada schválila rozpočtové opatření „Městský kamerový dohlíže-

cí systém III. etapa“ ve výši 108 000 korun.

/9 Rada schválila poskytnutí dotace na rok 2019 Charitě Štern-

berk, pracovišti Uničov na službu „Domácí zdravotní péče a domácí 

hospicová péče“ ve výši 100 000 korun. 

/10 Rada schválila zadání veřejných zakázek „Víceúčelové sportov-

ní hřiště DDM Uničov“, „Dolní Sukolom – dostavba tlakové kanaliza-

ce a vodovodu“ a „Lokalita Staškova – inženýrské sítě pro výstavbu 

5 RD“ v uzavřené výzvě s oslovením pěti dodavatelů, zadávací do-

kumentaci pro výběr dodavatele, způsob hodnocení nabídek (podle 

výše nabídkové ceny). Zároveň jmenovala komisi pro otevírání na-

bídek, posouzení kvalifi kace a pro posouzení a hodnocení nabídek.

/11 Rada schválila poskytnutí drobného fi nančního daru z pro-

středků určených k rozdělení radou ve výši 4 000 korun Sboru dob-

rovolných hasičů Nová Dědina.

Plasty (žluté nádoby) 

29. července 

26. srpna

23. září 

21. října
18. listopadu 

16. prosince

Mění se některé termíny 
svozu separovaného odpadu

Z provozních důvodů dochází v místních částech Nová Dědina, Hor-
ní Sukolom a Dolní Sukolom k úpravě termínů svozu tříděného papíru 

a plastů od rodinných domů, tedy obsahu modrých a žlutých popel-

nic. S platností od 1. července byl svoz přesunut z úterý na pondělí. 
Komunálního odpadu ani bioodpadu se změna netýká.

Harmonogram svozu tříděných odpadů v roce 2019
pro Novou Dědinu, Horní Sukolom a Dolní Sukolom

Papír (modré nádoby)

15. července

12. srpna

9. září

7. října
4. listopadu

2. prosince

30. prosince

Zatímco ještě před pěti lety odcházeli od zápisu do mateřské ško-
ly někteří rodiče s nepořízenou, v uplynulých letech byly v Uničově 

k předškolnímu vzdělávání přijaty všechny děti. Letos se jich v květno-
vém termínu dostavilo 106. „Od nového školního roku otevřeme ještě 

jednu třídu v oddělení v Tyršově ulici, v posledních dvou letech tam 

byla pouze jedna. Budeme tak mít sedmnáct tříd, v nichž bude maxi-

málně čtyřiadvacet dětí,“ uvedla ředitelka uničovské mateřské školy 

Milada Bräuerová a dodala, že prostory projdou během léta oprava-
mi. Rekonstruován bude topný systém, sociální zařízení a zahrada.

Měsíční výše úplaty za školku činí 450 korun, což je polovina nein-

vestičních nákladů, které škola vykazuje. Rodiče, kteří neplatí, se musí 
připravit na to, že bude dítěti školní docházka ukončena. Od platby 

jsou ovšem osvobozeny některé skupiny, vesměs jde o rodiče pobí-

rající některou ze sociálních dávek. Neplatí ani předškoláci. „Poslední 

rok před nástupem do základní školy je docházka ze zákona povin-

ná. Někteří rodiče svou povinnost neplní, ale jsou to výjimky. Větši-
na z nich navíc zareaguje na písemnou výzvu, takže ke kolegyním 

ze sociálně-právní ochrany dětí se dostanou jen jednotky. Letos to 

bylo pět případů, z nichž se ve třech ukázalo, že děti nastupují jinde, 
ovšem příslušné školy tuto skutečnost do Uničova nesdělily. Jednu 

dívenku maminka po úředním jednání přihlásila a jeden chlapec je 

cizinec, jehož se nepodařilo vyhledat,“ uvedla vedoucí odboru kultu-

ry, školství a sportu uničovské radnice Nikola Hirnerová. 

Uničov má jednu mateřskou školu o sedmnácti třídách. Od 1. září 
do školky nastoupí 375 dětí. mj

Uničovská školka
má kapacitu dostatečnou
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foto/mj/

Dokončení ze strany 1
„Všechna ta práce s přípravami stála za to a už těšíme na osla-

vu stých narozenin orchestru,“ konstatoval s jistou nadsázkou před-
seda spolku Dechový orchestr Haná Uničov Viktor Hůla. „Rádi by-
chom v pořádání podobných setkání dechovek pokračovali a každý 
rok na konci června se potkávali pod střechou tohoto velkého pódia 
na uničovském náměstí,“ dodal.

Historický jarmark
V hradebním parkánu pod muzeem U Vodní branky byl především 

pro rodiny s dětmi připraven středověký jarmark s řadou lákadel. Děti 
si zabojovaly v rytířských kláních, odvážlivci si vyzkoušeli středověká 
mučidla, na programu byla i dvě představení loutkového divadla. Zá-
jem byl také o korálkovou dílnu, v níž se šikovní tvůrci naučili méně 
známé techniky výroby šperků.

Punková párty
Poté, co byl vyčerpán připravený program Adrenalin parku, hasičská 

louka u dopravního hřiště byla ohrazena a začaly přípravy na večerní 
punkovou párty. Na ní vystoupily kapely Maniac, Rybičky 48 a Punk 

Floid. S návštěvou zhruba sedmi stovek diváků je ředitel pořádající-
ho Městského kulturního zařízení Radim Sedláček spokojen. „Naším 
snem sice byla tak tisícovka. Ale s ohledem na to, že jsme takový 
koncert v parku dělali poprvé a mnozí lidé s návštěvou váhali, nebylo 
to vůbec špatné. Navíc akce pro takové množství diváků tu naposle-
dy byla před třemi lety, když na zimním stadionu vystoupila skupina 
Slza. Dlužno dodat, že tehdy byla návštěva ještě podstatně větší,“ 
konstatoval Radim Sedláček. Podotkl také, že přestože šlo o kon-
cert, na kterém by leckdo očekával bezpečnostní problémy, zazna-
menal pouze jediný incident, dokonce mimo areál. „Jeden silně opilý 
člověk se pokoušel dostat dovnitř, ale přítomní policisté ze zásahové 
jednotky si s ním velmi rychle a profesionálně poradili,“ dodal ředitel.

Na celý den mají všichni pořadatelé samé pozitivní ohlasy. „Lidé si 
to užili. Jednotlivé akce se mezi sebou nerušily a ani si nekonkurovaly. 
Kdo chtěl, mohl si všechno obejít, aniž by musel mezi nějakými zážitky 
volit,“ uzavřel Radim Sedláček. Organizátoři jednotlivých akcí uspo-
řádaných v sobotu 22. června děkují sponzorům a současně všem 
institucím a lidem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli ke zdárnému 
průběhu celého dne. mj

V sobotu 22. června se v Uničově opravdu nikdo nenudil

Červenec nezačal pro zemědělce, zahrádkáře, mno-

hé motoristy i řadu majitelů domů na Olomoucku a Pro-

stějovsku příliš vesele. První prázdninový den odpoled-

ne prošel nad celou oblastí bouřkový systém, který při-

nesl rozsáhlé a nebývale silné krupobití. Řada očitých 
svědků dokonce mluvila o kroupách velikosti golfového 

míčku, někteří i o ledových kusech jako slepičí vejce.

Uničovu se kroupy naštěstí vyhnuly. Avšak škody 
zde napáchaly silné nárazy větru. V samotném městě 

vichr vyvrátil čtyři stromy – jeden v ulici Sad míru, dále 

stříbrný smrk v ulici Generála Svobody, břízu u kyno-

logického cvičiště a mladý stromek u altánku v parku. 

Dobrovolní hasiči také odstraňovali spadlou dřevinu 

blokující silnici mezi Benkovem a Střelicemi.
Jednoznačně nejsložitější byla náprava škod způ-

sobených na střeše radnice. Vítr zde vytlačil a odnesl 

několik plexisklových tabulí kryjících světlík; vzniklými 
otvory také do útrob radnice zateklo. Hasiči přivolaní 

k provizornímu umístění zakrývací plachty po několika 

pokusech konstatovali, že světlík je na velice nepřístup-

ném místě a riziko spojené se zásahem je větší než 

možné způsobené škody. Proto byla okna překryta až 

Kroupy město nezasáhly, ale vítr poškodil střechu radnice
o dva dny později během celodenní operace provádě-

né zkušeným horolezcem.

Podle MF Dnes největší škody smršť krup zanechala 

na zemědělských plodinách v oblasti mezi Konicí a Se-

nicí na Hané; obiloviny jsou poničeny z 80 až 90 pro-
cent, na ovoci jsou škody 100procentní. Také pohled 

na karoserie aut zaparkovaných v olomouckých ulicích, 

která jsou samý důlek, je pro každého řidiče skličující. 
„Tohle krupobití na Hané patří plošně k těm největším, 

a co se týká následků k nejhorším v letošním roce,“ po-

tvrdil MF Dnes ostravský meteorolog Roman Volný. mj
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POSTŘEHY

K úvodu prázdnin patří expedice pořádaná uničovským Spolkem 

postarších vozidel. Po předešlých cestách k Balatonu, do Tater či 

do Aše se letos organizátoři rozhodli dojet do Mostu. Inspiraci popu-

lární televizním seriálem přiznávají i v názvu výpravy – Expedice Se-

verka (podle jména oblíbené restaurace hlavních seriálových hrdinů).

Na spanilou jízdu vyrazilo 21 nadšenců tvořících 11 posádek. Ve vo-

zovém parku převládají škodovky různých typů i stáří, je tam také ži-

gulík, dacia, ford, malý fi at nebo slavný VW brouk. Jedou také čtyři 

motorky, mezi nimi i historické DKW, které se loni při cestě do Aše 

proslavilo bezpočtem poruch. Jeho majitel a současně řidič Petr Pa-

velčík se však tehdy zachoval hrdinně – nenechal se odradit, trpěli-

vě závady odstraňoval a navzdory všem problémům cestu dokončil.

Slavnostní odjezd z Masarykova náměstí se uskutečnil v neděli 

30. června odpoledne. Posádky postarších vozidel přišlo navzdory 

mimořádně horkému počasí vyprovodit několik desítek diváků, jimž 
zahrála dívčí kapela Rubbish People. red / foto/mj/

Cílem letošní expedice 
veteránů je Most

/ V Dlouhé Loučce připravují další Country Parádu / V dlouho-

loučském zámeckém parku se v sobotu 20. července uskuteční 

15. ročník festivalu Country Paráda. Letos vystoupí domácí kapely 

Dunibuch a VSHG, dále Kelt Grass Band Stránské, Country All Olo-

mouc a Hubertus Pateřín. Začátek je v 18.00 hodin a vstupné činí 

80 korun. Pořadatelé, jimiž jsou obec Dlouhá Loučka a Sbor dobro-

volných hasičů Plinkout, k občerstvení zajistí makrely, kuřecí steh-

na, steaky, kabanos, pivo či kofolu. Po skončení programu nemusí 

návštěvníci spěchat domů, neboť v zámeckém parku bude možné 

bezplatně rozbít stan.

/ Uničované k recyklaci odevzdali přes 20 tun starých elektropo-

střebičů / Společnost ASEKOL, která se zabývá recyklací vyřaze-

ných elektrospotřebičů, každým rokem pro své partnery zpracovává 

environmentální vyúčtování. V něm shrnuje, k jakým úsporám přispě-

lo třídění vysloužilých zařízení. Uničované loni k recyklaci odevzda-

li 20 a půl tuny elektrospotřebičů. Tím uspořili 228 MWh elektřiny, 

12 tisíc litrů ropy (za to by běžné auto ujelo skoro 180 tisíc kilometrů), 

více než jeden tisíc metrů krychlových vody (množství odpovídající 

14 tisícům sprchování) a bezmála 10 tun primárních surovin. Navíc 

díky recyklaci nebylo vypuštěno 49 tun skleníkových plynů a vypro-

dukováno 220 tun nebezpečných odpadů.

/ Ve Šternberku se za první pololetí narodilo 490 dětí / Ve štern-

berské porodnici v prvních šesti měsících roku přišlo na svět 490 dětí, 

z toho troje dvojčata. Holčiček bylo 254 a chlapečků 236. Nejčastějšími 

jmény jsou u děvčat Eliška, Laura, Sofi e, Julie, Adéla, Ema a Tereza, 

u hochů Jakub, Jan, Tomáš, Adam, David, Antonín, Matyáš a Vojtěch. 

Maminky dávaly i exotická jména, například Marion, Loreta, Timea, 

Malvína, Eulalie, Kabir či Timon. Nejplodnějším měsícem byl měsíc 

duben, nejméně dětí se narodilo v lednu. red

Ochránci zvířat nyní řeší naprosto otřesný případ. Na želechovické 

pískovně kdosi otrávil labutí rodinu. Dospělí ptáci otrávenou návnadu 

dokázali vstřebat, nebo ji vůbec nesnědli, ale pět ze sedmi labuťá-

tek uhynulo. Ptáčata umírala postupně v prvním červencovém týd-

nu. Dvě přeživší jsou nyní v péči Andreje Csika ze Záchranné stani-

ce dravců a sov Pateřín. „U jednoho můžu téměř s jistotou říct, že je 

z nejhoršího venku. U druhého to je zatím půl na půl,“ uvedl Andrej 

Csik v pátek 5. července. Malá labuť bojující o svůj život nyní dostá-

vá detoxikační výživu a vitamíny.

Ptáčata se vylíhla v polovině května. Šternberský amatérský ornito-

log, který jezdí labutě pozorovat, si v pátek 28. června všiml, že něco 

není v pořádku. První nemocné mládě předal do záchranné stanice. 

V pondělí 1. července objevil další, už umírající ptáče. Mrtvolku ochra-

náři se zbytky rozmočené návnady odvezli na rozbor k veterináři; při 

jejím vyzvedávání podstoupili velké riziko, neboť v tu chvíli běsnila 

bouřka a vodní plocha přitahuje blesky. Následující den umřela další 

dvě mláďata, smutný scénář pokračoval i ve středu.

Není to poprvé, co se labutě na želechovické pískovně staly ter-

čem útoků zatím neznámého sadisty. Loni se několik ptáků z tohoto 

rybníka muselo zotavovat v záchranné stanici Pateřín. Tehdy všichni 

přežili a mohli se vrátit zpět na vodu. V minulosti zde ovšem jakýsi 

surovec připravil jednomu mláděti nezměrně krutější osud – ustřihl 

mu křídla. mj

Na pískovně kdosi otrávil 
labutě. Pět mláďat nepřežilo

Jedno z pěti uhynulých labuťátek, která kdosi na želechovické 

pískovně otrávil jedem na hlodavce foto/Martina Huběnková/

Týká se onkologické onemocnění vás nebo někoho z vašich blíz-

kých? Hledáte radu, informace, podporu či společnost lidí s obdobnou 

zkušeností? Pak je dobře, že se dozvídáte o centru Amelie.

Možná potřebujete probrat svou situaci s psychologem. Možná se 

potřebujete poradit se sociální pracovnicí, jak řešit fi nance či zaměst-
nání, jaké jsou vaše možnosti a na co máte nárok, či o čemkoli jiném. 

Naši profesionální pracovníci vám poskytnou bezplatnou individuální 

konzultaci. Cítíte-li, že je to váš případ, můžete si domluvit schůzku 
s odborníkem na telefonu 739 005 123.

Amelie organizuje i skupinové aktivity, kterých se účastní lidé, 

jejichž života se dotkla rakovina. Na každý týden je naplánovaná 

nějaká akce – přednášky na rozličná témata, výtvarné dílny, výlety 

či návštěvy výstav, arteterapie, cvičení pro tělo i mozek a jiné. Pro-
gram na celý měsíc najdete na stránkách www.amelie-zs.cz v rub-

rice Olomoucko – Akce v Olomouci. Na většinu akcí není nutné se 

předem hlásit. Stačí přijít do našeho centra v prvním patře Edelma-
nnova paláce na Horním náměstí 367/5 v Olomouci. Všechny akti-

vity jsou zdarma.

A nakonec nesmíme zapomenout na dobrovolnický program Ame-

lie. Chcete-li obohatit svůj život o prvek pomoci onkologicky nemoc-

ným a přidat se k našim dobrovolníkům ve Fakultní nemocnici v Olo-
mouci, abyste klientům zpříjemňovali pobyt společnou činností nebo 

povídáním, jste velmi vítáni. V tom případě se nám ozvěte na telefon 

734 409 757. Rádi vás uvidíme.           Amelie, zapsaný spolek

Lidé s rakovinou najdou 
podporu u spolku Amelie
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Přišli mezi nás

Oliver Baleka, Matouš Blažek,

Viktor Černý, Gabriela Havlíčková,

Jakub Horník, Vojtěch Pospíšil,

Václav Poštulka, Eva Rotterová,

Rudolf Švirec, Tara Tesařová

a Filip Vondrák

Přejeme vám šťastné dětství a chuť do života

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Gertruda Filipová 92 let
Helena Laurinová 80 let
Emilie Kasalová 82 let
Vlasta Přikrylová 67 let
Vlasta Směšná 82 let
Anna Šafářová 78 let

Opustili nás

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast
Připraveno ve spolupráci

s pohřební službou MISERICORDIA

Novomanželům přejeme mnoho štěstí
a radosti ve společném životě

Vstoupili do manželství

Renata Kadaňková (Uničov)
a Martin Ryšavý (Uničov)

Ivana Ciesarová (Uničov-Renoty)
a Jan Mokrý (Uničov-Renoty)

Šatlava

Uničov, Příční 205, tel.: 734 513 953, www.muzeumunicov.cz

Otevírací doba v červenci a srpnu: Út až Ne: 10.00–17.00 hodin 

Muzeum baroka

Otevírací doba v červenci a srpnu: Út až Ne: 10.00–16.00 hodin

Uničov, Kostelní nám. 153, tel.: 602 395 271

Městské informační centrum | Městská galerie

Uničov, Masarykovo náměstí 29, tel.: 585 054 880, www.unicov.cz

Otevírací doba: Po–Pá: 8.30–17.30 hodin

So, Ne: 10.00–17.00 hodin

/ VÝSTUPY NA RADNIČNÍ VĚŽ / v červenci a srpnu každý den v 11.00, 13.00 a 15.00 

hodin / Vstupenky v ceně 10 korun prodává Městské informační centrum, děti do 6 let a dr-

žitelé Olomouc region Card mají vstup zdarma. Výstupy se konají od tří platících osob a jen 

v případě příznivého počasí. Součástí výstupu je i prohlídka výstavy Pravěk Uničovska.

/ Jindřich Štreit: TVÁŘE ZA ZDÍ / čtvrtek 18. července až neděle 1. září / Představova-

né snímky budou pouze výběrem z rozsáhlého cyklu, který proslulý fotograf a pedagog Jin-

dřich Štreit pořídil během své návštěvy Číny, kam byl pozván k účasti na velkém fotofesti-

valu. Po říši středu cestoval letadly i autobusy, navštívil megapole jako je Peking, ale i malé 

vesničky, byl na poušti i v horách. A všude fotografoval tamní obyčejný život… Vernisáž se 

uskuteční ve středu 24. července v 17.00 hodin. Vstup volný.

Kino Družba

Uničov, Moravské náměstí 1143, tel.: 585 054 060, www.mkzunicov.cz

/ KOŘIST / čtvrtek 11. července ve 20.00 hodin / USA, titulky, mládeži do 15 let nepřístup-

ný, 87 minut, horor / vstupné 120 korun.

/ WILLY A KOUZELNÁ PLANETA / sobota 13. července v 17.30 hodin / Francie, dabing, 

mládeži přístupný, snížený zvuk, 90 minut, animovaný / vstupné 120 korun.

/ SRÁŽKA S LÁSKOU / sobota 13. července ve 20.00 hodin / USA, titulky, mládeži do 15 let 

nepřístupný, 125 minut, romantický / vstupné 130 korun.

/ LVÍ KRÁL / USA, mládeži přístupný, 109 minut, animovaný,

čtvrtek 18. července v 17.30 hodin – dabing / vstupné 120 korun,

pátek 19. července v 17.30 hodin – dabing / vstupné 120 korun,

sobota 20. července v 17.30 hodin – 3D / vstupné 140 korun, 3D brýle 20 korun,

pátek 26. července v 17.30 hodin – dabing, vstupné 120 korun,

sobota 27. července v 17.30 hodin – dabing / vstupné 120 korun.

/ VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU / středa 24. července v 17.00 hodin / Prázdni-

nový bijásek, ČR, mládeži přístupný, 72 minut, snížený zvuk, animovaný / vstupné 60 korun.

/ PAVAROTTI / středa 24. července v 19.00 hodin / ArtClub, VB, titulky, doporučený pří-

stup od 12 let, 114 minut, dokumentární / vstupné 110 korun.

/ DĚTSKÁ HRA / pátek 26. července ve 20.00 hodin / USA, titulky, mládeži do 15 let ne-

přístupný, 88 minut, horor / vstupné 120 korun.

/ RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS & SHAW / pátek 2. srpna a sobota 3. srpna vždy v 19.30 ho-

din / USA, titulky, doporučený přístup od 12 let, 120 minut, akční / vstupné 130 korun.

Muzeum U Vodní branky

Uničov, Olomoucká 322, tel.: 734 513 953, www.muzeumunicov.cz

Otevírací doba v červenci a srpnu: So, Ne: 10.00–17.00 hodin

Blahopřejeme k jubileu

Elisabeth Henzlová 93 let
Vladimír Čadílek 91 let
Josef Berger 80 let
Miloslav Gulajev 75 let
Karel Bandík 75 let
Margita Bauerová 75 let
Marie Svobodová 75 let
Jan Kleibl 75 let
Jan Urban 75 let

Jubilantům přejeme do dalších let

hodně zdraví a spokojenosti

Daroval krev

V červnu 2019 Libor Borůvka dovršil 
80 bezpříspěvkových odběrů krve.

Blahopřejeme a děkujeme

Na základě nových pravidel o ochraně 
osobních údajů již Český červený kříž re-

dakci Zpravodaje neposkytuje jména jubi-

lujících dárců krve. Dobrovolníkům je však 
vhodné veřejně poděkovat. Bohužel jedi-

nou možností, jak se redakce může o zís-

kaných oceněních dozvědět, je informace 

od samotných dárců. Proto se obrací s vý-

zvou, aby dobrovolní dárci krve, kteří obdr-
ží některou z plaket dr. Janského či dosáh-

nou jiného milníku spojeného s písemným 

oceněním Českým červeným křížem, tuto 
skutečnost Zpravodaji sdělili prostřednic-

tvím e-mailu zpravodaj@unicov.cz nebo 

telefonu 585 088 219.

Knihovna

Uničov, Panská 55, tel.: 585 054 428, www.knihovnaunicov.cz

Otevírací doba v červenci a srpnu: Po, Út: 8.00–12.30 a 13.00–16.30 hodin

Čt: 8.00–12.30 a 13.00–15.00 hodin
Pá: 8.00–12.00 hodin
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době jsou aktualizovány na webu www.tsunicov.cz

KOUPALIŠTĚ

Uničov, Sadová 961, tel.: 585 054 305

Celodenní vstupné: děti po rysku: zdarma

ostatní děti do 15let, držitelé ZTP: 30 korun

dospělí: 60 korun

Vstupné po 17. hodině: děti po rysku: zdarma

ostatní děti do 15let, držitelé ZTP: 20 korun

dospělí: 40 korun

/ NO LIMIT / středa 17. července v 19.00 hodin / Kinematograf 

bratří Čadíků: HASTRMAN / 21.00 hodin / Masarykovo náměstí / 

sezení / zdarma.

/ OLD DOGS / čtvrtek 18. července v 19.00 hodin / Kinematograf 

bratří Čadíků: CHATA NA PRODEJ / 21.00 hodin / Masarykovo ná-

městí / sezení / zdarma.

/ GOOD GRASS / pátek 19. července v 19.00 hodin / Kinemato-

graf bratří Čadíků: PO ČEM MUŽI TOUŽÍ / 21.00 hodin / Masary-

kovo náměstí / sezení / zdarma.

/ DELETE / sobota 20. července v 19.00 hodin / Kinematograf 

bratří Čadíků: ČERTÍ BRKO / 21.00 hodin / Masarykovo náměstí / 

sezení / zdarma.

/ POETIKA / úterý 23. července v 19.00 hodin / nádvoří / stání / 

předprodej 150, doprodej 200 korun.

/ MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE / čtvrtek 25. července v 19.00 

hodin / nádvoří / stání / předprodej 200 doprodej 250 korun.

/ PLNOU PAROU VPŘED! / úterý 30. července v 18.00 hodin / 

nádvoří / sezení / předprodej 50, doprodej 80 korun / zábavný po-

řad pro děti.

/ THE BACKWARDS – Beatles Revival v čtvrtek 1. srpna / 19.00 

hodin / nádvoří / stání / předprodej 180, doprodej 230 korun.

/ VLČNOVJANKA / úterý 6. srpna v 19.00 hodin / nádvoří / sezení / 

předprodej 100, doprodej 150 korun.

/ KAMELOT / čtvrtek 8. srpna v 19.00 hodin / nádvoří / stání / před-

prodej 180, doprodej 230 korun.

/ GARAGE & TONY DUCHÁČEK / úterý 13. srpna v 19.00 hodin / 

nádvoří / stání / předprodej 150, doprodej 200 korun.

/ POKÁČ + JAKUB DĚKAN BAND / čtvrtek 15. srpna v 19.00 ho-

din / nádvoří / stání / předprodej 180, doprodej 230 korun.

/ QUEENIE – World Queen Tribute Band / úterý 20. srpna v 19.00 
hodin / kinosál / sezení / předprodej 200, doprodej 250 korun.

/ PRINCEZNA S DLOUHÝM NOSEM / čtvrtek 22. srpna v 18.00 

hodin / nádvoří / sezení / předprodej 50, doprodej 80 korun.

/ DAVID KOLLER / úterý 27. srpna v 19.00 hodin / nádvoří / stání / 

předprodej 300, doprodej 350 korun.

Uničovské kulturní léto 2019

Vstupenky je možné koupit on-line na webu www.mkzunicov.cz nebo 

v předprodeji v Městském informačním centru. Představení se v pří-

padě nepříznivého počasí se přesouvají do kinosálu a jejich začátek 

je o půl hodiny odsunut. Zájemci si mohou objednat aktuální infor-

mace o místě konání jednotlivých akcí, a to zasláním SMS na tele-

fon 605 704 888 nebo e-mailu na adresu sedlacek@mkzunicov.cz.

PERSONÁLNÍ INZERCE

/ Charita Šternberk, středisko Uničov hledá sociálního pracovníka pro Soci-
álně aktivizační službu v Uničově (práce s rodinou). Podmínkou je VOŠ nebo VŠ 

vzdělání sociálního směru a ŘP skupiny B. Pokud vás baví práce s lidmi, neváhejte 

nám zaslat životopis na e-mail: pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz do pondě-

lí 22. července 2019.

Vážení kolegové, přijměte pozvání na další zájezd, tentokrát po ne-

příliš vzdáleném okolí. V úterý 20. srpna máme v plánu prohlídku zám-

ku v Plumlově. Poté se přesuneme do Prostějova, kde bude ponechán 

dostatek času na individuální prohlídku centra města a na oběd. Po-

slední štací bude zámek v Čechách pod Kosířem.

Pokud tedy pozvání přijmete, nahlaste se v Městském informačním 

centru. Cena zájezdu je 100 korun. V ní je zahrnuta doprava a vstup-

né do obou zámků, takže se jedná o cenu vskutku seniorskou. Pe-

níze se budou vybírat v zadní místnosti kina v úterý 6. srpna od 9.00 

do 10.00 hodin.         Na výlet s vámi po krásách naší Hané se těší

manželé Kejvalovi

Senioři vyrazí na zájezd
po hanáckých zámcích

/ MODRÁ U STARÉHO MĚSTA / čtvrtek 25. července vlakem v 6.34 

hodin přes Olomouc do Starého Města u Uherského Hradiště / 

Ze Starého Města výletníci přejdou do Modré, kde si prohlédnou ar-

cheoskanzen přibližující život Slovanů v hradišti z dob Velkomoravské 

říše, a dále expozici sladkovodní fauny a fl óry s podvodním tunelem. 

Za den urazí 10 kilometrů.

/ HŘEBENY JESENÍKŮ / čtvrtek 8. srpna vlastním autobusem 

v 7.00 hodin od Alberta / Autobus turisty doveze na Videlské sed-

lo (930 m n. m.). Odtud přes horu Malý děd (1 368 m n. m.) dojdou 

na chatu Švýcárna, po hřebenech dorazí na Petrovku, odkud sestou-

pí do Koutů nad Desnou. Horský výšlap bude mít délku 12 kilometrů. 

Přihlášky na výlet přijímá Jarmila Mendlíková na e-mailu jarmila.

mendlikova@seznam.cz nebo telefonu 723 708 503.

Aktivity seniorů

V lednu 2019 byl Základní školou Uničov, Haškova 211 pod záštitou města Uni-
čova v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Uničov spuštěn 
projekt nesoucí název Knížka pro Tebe s hlavním cílem rozvíjet a podporovat čte-
nářskou gramotnost v regionu. Do projektu se tak mohly zapojit i další školy z okolí. 
Nakonec se připojily ZŠ Paseka, ZŠ Újezd u Uničova a ZŠ Dlouhá Loučka.

Hlavní myšlenkou projektu je zavedení takzvaných čtenářských koutků do účast-
nících se škol. Koutky s posezením jsou vybaveny knihovničkami s pečlivě vybraný-
mi knižními tituly pro děti a mládež, rozmístěny jsou po škole tak, aby se nacházely 
na každém stupni, popřípadě patře školy a byly volně přístupné v jakoukoliv dobu 
pro všechny žáky bez výjimky. Žáci si mohou knihy volně půjčovat domů, mohou si 
číst přímo v koutku o přestávkách, debatovat o knihách. Doprovodnými aktivitami 
k těmto koutkům jsou průběžné drobné soutěže v rámci jednotlivých škol, ale také 
velké soutěže mezi všemi zapojenými školami. Plánují se autorská čtení, besedy 
s autory, předčítání na veřejnosti, ve školkách či domovech pro seniory, schůzky 
a řízené debaty o knihách v samotných koutcích.

V uplynulém pololetí se tak zrealizovalo několik soutěží (pohádkový kvíz, tvorba 
vlastní básně, tvorba loga projektu a jiné), předčítání prvňáčkům, případně veřej-
nosti na ulici, domácím mazlíčkům nebo seniorům v rámci Dnů dětského čtení či 
diskuze o knihách v koutcích.

V průběhu trvání projektu se také schází zástupci zapojených škol mající na sta-
rosti příslušné čtenářské koutky, debatují, konzultují, plánují dílčí cíle a vzájemně se 
inspirují. Předpokládané úspěšné dokončení projektu je v prosinci 2020. Věříme, že 
tento projekt přispěje k rozvoji čtenářské gramotnosti a zároveň nabídne dětem akti-
vity, které jim pomohou přiblížit se knihám a získat k nim kladný vztah.

Knížka pro Tebe


