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Vážení a milí čtenáři,
hned na úvod bych ráda poděkovala vám všem za skutečně velký 
zájem, který jste projevili o dubnové Šternberské listy. Ačkoli jsme 
připravili 2000 výtisků, jež jste mohli najít na úřadech, v knihovně, in-
formačním centru, v obchodech a trafikách, ale také v okolních obcích, 
po novinách se jen zaprášilo. Květnové číslo tudíž vychází ve vyšším 
nákladu a ten se bude upravovat tak dlouho, dokud ho „nevyladíme“ 
k oboustranné spokojenosti. Tento proces však patrně několik (málo) 
měsíců potrvá, proto bych vás, milí čtenáři, chtěla laskavě požádat o 
pochopení, pokud jste si „svůj“ výtisk nestihli pořídit.
Šternberské listy jsou také ke stažení na webových stránkách města 
www.sternberk.eu a rovněž na stránkách vydavatele MAS Šternbersko 
www.mas-sternbersko.cz. Na obou webech naleznete i starší vydání. 
A pokud chcete, aby vám listy chodily přímo do schránky, stále si tuto 
službu můžete objednat. Za jedno číslo zaplatíte 8 korun, roční předplatné za 11 vydání vás tedy 
přijde na 88 korun. Případné připomínky pak zasílejte na e-mail listy@mas-sternbersko.cz, uvítá-
me také jakékoli návrhy na reportáž, rozhovor se zajímavou osobností a podobně.
A co jsme pro vás připravili do květnového čísla? Tématem měsíce jsou závody Ecce Homo, jež se 
letos ponesou opravdu ve výjimečném duchu; více hledejte na stranách 8 a 9. Zpravodajství přináší 
informace o novém veliteli Městské policie Šternberk a nově zvolené radní, dočtete se také o mož-
nosti využití hřišť při základních školách či o dopravních komplikacích ve městě a okolí.
Po „zimním spánku“ je květen měsícem, který tradičně nabízí široké kulturní vyžití. Na stranách 12 
a 13 proto nepřehlédněte seznam kulturních akcí; mnoho z nich je určeno rodinám s dětmi.
Na závěr si dovolím ještě jedno doporučení: na straně 17 najdete článek o historii památníku pad-
lým za 2. světové války – možná budete sami překvapeni, jakou minulost ukrývá...
Přeji vám krásné jaro a spoustu zážitků v našem městě.
 Alena Fritscherová, redaktorka Šternberských listů
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8 Jubilejní ročník Ecce Homo startuje 5. června
Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu se bude konat od pátku 5. do neděle 7. června. 
Na slavné trati Ecce Homo se opět představí nedostižný Ital Simone Faggioli, držitel traťového re-
kordu. AMK Ecce Homo navíc připravuje také interaktivní výstavu a doprovodnou publikaci.

4 Personální změny: nová radní i velitel policie
Na mimořádném zasedání 22. dubna zvolili zastupitelé města novou radní: Iveta Káňová zaujala 
místo po Pavlu Pospíšilovi. Velitelem městské policie zastupitelstvo pověřilo Libora Šamšulu.

6 Školka U Dráhy má hřiště v přírodním stylu
Děti z mateřské školy v ulici U Dráhy si již mohou hrát na novém přírodním hřišti. Zahrada malé 
objevitele učí, že příroda je komplexní, a nabízí jim kryté ohniště, bylinkový záhon i hmyzí hotel.

12 Kulturní akce na květen 2015
Nenechte si ujít několik filmů pro děti i pro dospělé v Našem kině, cestovatelskou přednášku o Srí 
Lance, dětské prohlídky na hradě, koncert Karla Kahovce, Noc kostelů či divadlo pro nejmenší.

21 Hodnocení volejbalové sezony
Po loňském sedmém místě, kterým volejbalistky TJ Sokol Šternberk vyrovnaly nejlepší výsledek ve 
své extraligové kariéře, nastal v právě skončené sezoně mírný ústup na osmou příčku. Nejen o ní 
vypráví předseda oddílu Michal Oborný v rozhovoru na straně 21.

22 Fotbalový klub se představuje
Fotbalový klub Šternberk funguje ve městě již 70 let. Jaké jsou jeho další plány do budoucna, jaká 
vylepšení chystá a kam můžete přijít fandit jak mužům, tak třeba dorostu? Čtěte na straně 22.
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A K T U A L I T Y

lavními body mimořádného zasedá-
ní zastupitelstva ve středu 22. dubna 
2015 byla volba nového člena rady 

města a velitele Městské policie Šternberk. 
Novou členkou rady se stala Ing. Iveta Káňová 
(Sdružení nezávislých kandidátů „Společně 
pro Šternberk“ a politického hnutí ANO 
2011), z přítomných 18 zastupitelů jí dalo 
svůj hlas 15 z nich, jeden byl proti a dva se 
hlasování zdrželi. Iveta Káňová nahradila k 
1. dubnu odstoupivšího radního a bývalého 
velitele městské policie Pavla Pospíšila.

Iveta Káňová 
j e  p r v n í  že -
nou po třech 
p ř e d c h oz í c h 
volebních ob-
dobích, která 
zasedla v Radě 
města Štern-
berka. Poslední 
radní-žena vy-
konávala svou 
funkci ve vo-
lebním období 
1998–2002.
Z a s t u p i t e l é 
rovněž vzali na 
vědomí výsle-

dek výběrového řízení na velitele Městské 
policie Šternberk a návrh starosty Stanislava 
Orsága pověřit velitelem šternberské městské 
policie Mgr. Libora Šamšulu. Pro tento návrh 
zvedlo ruku celkem 17 zastupitelů, jeden se 
hlasování zdržel.
Vzhledem k tomu, že velitel musí být ze zá-
kona strážníkem, je Libor Šamšula povinen 
toto osvědčení získat nejpozději do půl roku 
od uzavření pracovní smlouvy; teprve poté 
šternberští zastupitelé schválí jeho pověření 
jako velitele. (red)

Město Šternberk má novou radní,
městská policie nového velitele

H
od 1. 5. 1931: obě německá kina (Saxinger a 
Hess) začínají promítat také české filmy pro 
dospělé a školní mládež
5. 5. 1945: osvobození města sovětskou Ru-
dou armádou (sbory gen. Jeremenka)
8. 5. 1955: slavnostně otevřena Smetanovou 
Prodanou nevěstou budova bývalého němec-
kého kina Otto Saxingera jako stálá divadelní 
scéna – Tylovo divadlo (přístavek je z roku 
1956), současně otevřeno i Městské vlastivěd-
né muzeum (Bezručova 1)
8. 5. 1985:  slavnostní otevření prostor 
Spojeného závodního klubu Chronotechny  
v Masarykově ulici (dnes Městský klub), a to 
po dokončení 2. etapy rekonstrukce, zahrnu-
jící vybudování moderní přístavby s velkým 
sálem a dvěma malými sály
11. 5. 1947: znovuodhalení restaurované so-
chy Svobody, tentokrát v parčíku na dnešním 
náměstí Svobody (původně byl pomník od 
sochaře Julia Pelikána odhalen 29. 10. 1933 
na hřbitově a věnován českou menšinou na 
paměť dvěma českým vojákům ubitým Němci 
4. března 1919)
17. 5. 1905: počátek tradice závodů Ecce 
Homo (17.–21. 5. 1905 propagační jízda na 
trase Vídeň – Vratislav – Vídeň, součástí její  
2. etapy Olomouc – Vratislav byl závod do 
vrchu Ecce Homo ve Šternberku)
22. 5. 1919: zahájeno české vyučování ve 
Šternberku (v pronajaté místnosti kláštera 
školských sester pod Kioskem)
29. 5. 1642: začátek boje mezi císařskými 
vojsky a Švédy v oblasti mezi Olomoucí a 
Šternberkem
29. 5. 1930: český hraničářský sněm ve  
Šternberku

Stalo se ve Šternberku

idiči, kteří se vydají z Olomouce do 
Šternberka, se musejí obrnit velkou 
dávkou trpělivosti. Kvůli opravám 

železničního podjezdu v Pavlovičkách je totiž 
neprůjezdná výpadovka na Šternberk, v jed-
nom směru je kvůli stavbě obchodního centra 
zavřená i ulice Divišova v Hodolanech. „Jedná 
se o úsek od křižovatky s ulicí U Podjezdu po 
křižovatku s ulicí Edisonova,“ upřesnila mluv-
čí olomoucké radnice Radka Štědrá s tím, že 
uzavírky potrvají až do poloviny června.
Objízdná trasa vede pro těžkou nákladní 
dopravu přes vilky na Bělidlech, osobní auta 
jezdí přes Droždín a Bystrovany. Ulice Divišo-
va je jednosměrně průjezdná, kdo tedy míří ze 
Šternberka do Olomouce, ten může úsekem  
v Hodolanech projet bez omezení.  (red)

Cesta z Olomouce do
Šternberka se kvůli
uzavírkám protáhne

Ř

ternberské listy jsou nyní k vyzvednutí 
zdarma na více než 20 místech ve 
Šternberku i okolí. Pro zájemce, kteří 
by však rádi dostávali noviny přímo do 

schránky, nabízíme také tuto možnost. Před-
platné za jedno číslo činí 8 korun, od června 
do prosince 2015 tedy zaplatíte 48 korun 
(v srpnu Šternberské listy nevycházejí).

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte 
redaktorku na tel. čísle 606 713 704, e -mailu 
listy@mas -sternbersko.cz či osobně v bu-
dově Městského úřadu Šternberk, Hlavní 
náměstí 16, druhé patro, dveře č. 303. Částku 
lze uhradit rovněž v budově úřadu na náměs-
tí, a to v přízemí vpravo, v kanceláři nového 
vydavatele MAS Šternbersko. (alf)

Předplatné Šternberských listů je stále
možné objednat, přijdou vám do schránky

Š

va nové stacionární radary jsou v provozu jen něco málo přes měsíc, přesto už zachy-
tily stovky neukázněných řidičů. Radary na Jívavské ulici u městského koupaliště a na 
Olomoucké ulici u firmy Excalibur Army „vyfotí“ každého, kdo výrazně překročí ma-

ximální povolenou rychlost 50 kilometrů za hodinu. Je možné, že pokud bude počet přestupků 
stoupat, přijme město nové administrativní pracovníky. „Průměrně zaznamenáme kolem sto 
dvaceti přestupků za 24 hodin, takže se budou patrně přijímat pracovníci na odbor dopravy, 
abychom tuto administrativní zátěž zvládli,“ vysvětluje místostarosta Michal Oborný. 
A co se stane, pokud překročíte rychlost? „Provozovatel motorového vozidla obdrží výzvu  
k uhrazení určené částky a současně má možnost oznámit osobu, která vozidlo skutečně řídila. 
Pokud danou částku zaplatí, je případ uzavřen, a jestli sdělí řidiče, je s tímto zahájeno správní 
řízení o přestupku,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy Adriana Runštuková.
V první fázi hrozí řidičům pokuta od 500 do 2000 korun bez odebrání bodů. Pokud ale věc ne-
chají zajít do správního řízení, čekají je mnohem vyšší sankce. (red)

Radary fungují, trestají neukázněné řidiče

D

velitel Městské policie Šternberk Libor Šamšula radní Iveta Káňová



ěsto Šternberk zve všechny občany 
na pietní vzpomínkový akt, který 
se uskuteční v pátek 8. května 2015 

v 9:30 na Městském hřbitově ve Šternberku, 
a to u příležitosti státního svátku „Den vítěz-
ství“. Akce se zúčastní kromě představitelů 
města také zástupci nejrůznějších organizací, 
politických stran a hnutí. (red)

Zveme Šternberany 
na vzpomínkový akt

M
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Venkovské trhy lákají na záplavu květin

únorovém a březnovém čísle Štern-
berských listů jste si mohli přečíst o 
pilotním projektu tzv. prostupného 

zaměstnávání, který měl za cíl pomoci řešit 
situaci sociálně vyloučených občanů na trhu 
práce. Skupina vybraných osmi lidí si nejdří-
ve vyzkoušela „brigádu“ – jakousi „práci na 
zkoušku“, a pak už přišla na řadu druhá fáze: 
účastníci programu nastoupili na půl roku 
na veřejně prospěšné práce (VPP). Projekt 
vychází z dlouhodobých zkušeností Agen-
tury pro sociální začleňování a spolupracuje 
na něm jak město Šternberk, tak i místní 
úřad práce.

Jak se tedy oněm osmi lidem vede? Podařilo 
se jim najít zaměstnání? „Čtyři z nich jsou 
umístění, jeden je dlouhodobě nemocný a  
z programu tak bude patrně vyřazený, tři mají 
prodloužený pobyt na VPP a hledá se pro ně 
místo, poslední dva jsou na úřadu práce,“ 
vyjmenovává Martin Navrátil, lokální koordi-
nátor Agentury pro sociální začleňování.
V současnosti probíhá ve spolupráci s úřadem 
práce vyhodnocení programu a plánování 
případné možnosti pokračování. „Důležité je, 
že všichni účastníci včetně těch, kterým bylo 
nabídnuto prodloužení VPP, dostali nabídku 
práce a účastnili se pohovoru,“ říká Navrátil, 

který celý projekt hodnotí jako velmi efektiv-
ní. „Vývoj programu je lepší, než se očekávalo. 
Ve všech zapojených lokalitách nastoupilo 
asi 50 procent lidí, pro ostatní hledáme další 
pracovní místa.“ (Projektu se účastnil také 
Moravský Beroun, Hranice a několik obcí na 
Jesenicku, pozn. red.)
„Moc rád bych ocenil zapojení šternberského 
úřadu práce, který zejména prostřednictvím 
ředitelky Lenky Novákové vložil do programu 
svoje zkušenosti a kontakty. Poděkování patří 
také městu Šternberk, které lidem z tohoto 
projektu dává svoji podporu,“ říká na závěr 
Martin Navrátil. (red)

a přelomu ledna a února letošního 
roku probíhalo ve Šternberku do-
tazníkové šetření na téma vnímání 

pocitu bezpečí ve městě. Jeho cílem bylo 
zjistit, jaký mají občané na toto téma názor,  
v čem vidí nejzávažnější problémy, jak hod-
notí práci městské policie, jak přistupují  
k vlastní ochraně, jak vnímají intenzitu trest-
né činnosti, jaká opatření by navrhovali apod.
Dotazník připravili členové komise bezpeč-
nosti a prevence kriminality, sběr dat pak 
prováděli studenti šternberského gymnázia 
a členové občanského sdružení Ecce Homo.
Dotazník byl k dispozici také v Městském 
informačním centru.

Z celkem 200 vydaných dotazníků jich bylo 
zpracováno 194 (do šetření nemohli být zařa-
zeni ti, kdo kladně odpověděli na otázku Vy-
konáváte nějakou funkci v rámci samosprávy 
města?). Podrobné výsledky s několika de-
sítkami grafů jsou ke stažení na webových 
stránkách www.sternberk.eu.
Podobný průzkum si město nechalo zpraco-
vat už v letech 2009 a 2013 – jednotlivé vý-
stupy se tak porovnají a vyhodnotí. „Výsledky 
budou sloužit k aktualizaci koncepce preven-
ce kriminality a ke stanovení krátkodobých i 
dlouhodobých cílů strategie města v oblasti 
bezpečnosti a prevence,“ informovala mluvčí 
města Irena Černocká. (red)

Zájemci o zdravý pohyb mohou také 
tento rok využít školní hřiště při ZŠ 
Svatoplukova a ZŠ Dr. Hrubého. Za 

příznivého počasí jsou obě sportoviště pří-
stupná od začátku května až do konce října.
Na hřišti u ZŠ Svatoplukova lze hrát volejbal, 
malou kopanou, košíkovou, házenou, tenis, 
florbal nebo nohejbal; otevřené je v květnu 
a červnu od pondělí do čtvrtka od 16:00 do 
19:00. Žáci této školy mají vstup zdarma, 
mládež do 18 let zaplatí za vstup 6 korun na 
hodinu, dospělí pak 10 korun na hodinu. Ko-
merční pronájem hřiště činí při dlouhodobém 
pronájmu 144 korun na hodinu, při jednorá-
zovém pronájmu 180 korun na hodinu.
Hřiště při ZŠ Dr. Hrubého využijete na lehkou 
atletiku, volejbal, malou kopanou, košíkovou 
a tenis, a to od pondělí do pátku od 16:00 
do 19:00. Žáci ZŠ Dr. Hrubého mají vstup 
zdarma, ostatní děti zaplatí 5 korun, dospělí 
pak 10 korun za jednorázový vstup. Také toto 
hřiště si můžete celé pronajmout, a to při jed-
norázovém pronájmu za 150 korun na hodi-
nu, při dlouhodobém za 120 korun na hodinu.
Využití sportovišť lze individuálně domluvit  
i mimo uvedenou otevírací dobu. Provozní 
hodiny na další měsíce najdete v následují-
cích vydáních Šternberských listů. (red)

A K T U A L I T Y

Začínali na veřejných pracích, teď už mají zaměstnání

Cítí se občané ve městě bezpečně?
Výsledky průzkumu jsou zpracované

Dětská hřiště se opět
otevírají veřejnosti

N Z

alší pokračování Venkovských trhů 
Šternberk se připravuje na sobotu 
9. května. V tento den můžete na 

Hlavním náměstí od 7:30 zakoupit nejen kva-
litní produkty od regionálních dodavatelů, ale 
tentokrát také nejrůznější květiny, skalničky, 
keříky, přísady, bylinky, balkonové květiny a 
všechno, co se vztahuje k zahradničení. 
V rámci „květinových“ trhů bude opět vyhlá-
šena soutěž „O nejlepší květinovou výzdobu 
okna, balkonu a předzahrádky“ pro rok 2015; 

vítězové jednotlivých kategorií dostanou oce-
nění na zářijových trzích.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci 
na hrnčířském kruhu a zakoupit si keramiku, 
dále levanduli a výrobky z ní nebo kokedamy: 
originální floristické dekorace z živých květin 
a mechu. V nabídce nebude chybět ani pivo 
z pivovaru Kosíř nebo čerstvé hovězí maso  
z horských svahů v okolí Rýmařova.
K poslechu zahraje kapela Nepijou, ukázky 
hanáckých tanců představí spolek Hagnózek.
Další informace najdete na www.sternberk.eu 
nebo na Facebooku. Na již pátý ročník ven-
kovských trhů zve město Šternberk.

termíny Venkovských trhů Šternberk 2015:
13. června 2015: živá muzika Josef a Bohouš
11. července 2015: zaměření na řemesla
8. srpna 2015: kapela Heřmánek Dolany
12. září 2015: vinobraní, krojovaná cimbá-
lovka, vyhlášení květinové soutěže
10. října 2015: konec sezony; kapela Country 
dostavník (red)

D

V
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ěti z mateřské školy v ulici U Dráhy 
si již mohou hrát na novém přírod-
ním hřišti, které navíc sleduje mo-

derní trendy – tedy výuku na reálných příkla-
dech. Děti se tak učí, že příroda je komplexní: 
kde roste strom, tam zároveň žije hmyz, který 
zde bude mít své přirozené nepřátele, třeba 
datla, ještěrku nebo ježka. I pro tyto živočichy 
je v zahradě místo; stojí tu hmyzí hotel, žabí 
hrad či ještěrčí zeď. „Mateřská škola se na-
chází na okraji města a součástí její zahrady 
jsou vzrostlé stromy, které byly při vytváření 
hřiště takto využity,“ vysvětluje mluvčí města 
Irena Černocká.
Zahrada sestává z několika částí, k lepší navi-
gaci slouží u vstupu rozcestník. Děti ze školky 
mohou využít kryté ohniště s posezením, 
které se dá přiklopit víkem, také dvě balanční 
herní sestavy podporující jejich motoriku 
nebo třeba bylinkový záhon s kompostem a 
vysazeným rybízem.
Vedle záhonků se nachází tři ovocné stromy 
s hmyzím hotelem a dvěma houpačkami. 
Dominantu tvoří herní sestava se skluzavkou, 
mostem a tabulí (na snímku), ve východním 
rohu najdou děti lesní hry, jako je např. po-
znávání stop zvířat v písku, „broukoviště“ a 

žabí hotel. K této části vedou balanční ná-
šlapy. Nakonec bylo ještě původní pískoviště 
nahrazeno novým pískovištěm se stínidlem.
Přírodní hřiště mohlo být vybudováno díky 
úspěšné žádosti o dotaci z Operačního pro-
gramu životní prostředí – Rozvoj infrastruk-
tury pro realizaci environmentálních vzdělá-
vacích programů. Celkové náklady, zahrnující 
přípravu, projekt i samotnou stavbu, činily 
960 tisíc korun, z toho dotace pokryla částku 
800 tisíc korun.
Zahradu projektoval Architektonický ateliér 
PMA z Násedlovic, konkrétně architektka 
Petra Mokrá, realizaci pak provedlo Hřiště 
pod Květinou, s.r.o. z Písku. (red)

ž do 15. května tohoto roku se vám 
může stát, že u vás zaklepou pra-
covníci Českého statistického úřadu. 

Ten totiž letos organizuje šetření o životních 
podmínkách domácností v České republice 
a do průzkumu, kterého se zúčastní celkem 
615 domácností, je zařazen také Šternberk.
„Odborně proškolení zaměstnanci se při 
návštěvě domácnosti prokážou průkazem 
tazatele nebo zaměstnance Českého stati-
stického úřadu, na požádání i občanským 
průkazem,“ řekla Kamila Vepřková, ředitelka 
Krajské správy ČSÚ v Olomouci. Šetření bude 
probíhat do poloviny května formou osobní-
ho rozhovoru – otázky se budou týkat sociál-
ních a ekonomických podmínek domácností 
a jejich členů.
Výsledky slouží při přípravě nástrojů sociální 
politiky státu a pro hodnocení jejího dopadu 
na životní úroveň obyvatel. „Pracovníci úřadu 
jsou vázáni mlčenlivostí podle zákonů o stát-
ní statistické službě a o ochraně osobních 
údajů. Dotazníky se následně skartují,“ dopl-
nila Vepřková. (red)

áte ve Šternberku nějaké oblíbené místo, které by si podle vás zasloužilo ocenění? 
Pokud ano, můžete je přihlásit do ankety 7 divů Olomouckého kraje. Nominace lze 
zasílat až do konce května na e -mail olomouc@7divukraje.cz, v létě potom proběh-

ne hlasování občanů o vítězi. K návrhu můžete připojit také krátké zdůvodnění, proč by právě 
dané místo mělo být do soutěže zařazeno.
Anketa 7 divů Olomouckého kraje se letos uskuteční potřetí. V prvních dvou ročnících postupně 
zvítězila Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně a síť tras pro cyklisty Rychlebské stezky. 
„Anketa měla už od svého vzniku velký úspěch a hlasovaly v ní tisíce účastníků. Přišla nám ško-
da v ní nepokračovat,“ řekl Ivo Heger, který zajišťuje produkci celé akce. Bližší informace najdete 
na adrese www.7divukraje.cz. (red)

MŠ U Dráhy hlásí: hřiště je hotovo

Bude mezi sedmi divy kraje i Šternberk? 
Posílejte návrhy, čas je do konce května

Statistici se budou ptát
občanů na životní úroveň

D

A

M

e středu 8. dubna se v Expozici času 
konalo veřejné zasedání Zastupitel-
stva města Šternberka. Vůbec poprvé 

z něj byl pořízen videozáznam, který si zá-
jemci mohou pustit na webových stránkách 
www.sternberk.eu nebo na youtube.com.
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet 
města Šternberka za rok 2014 a bez výhrad 
odsouhlasilo celoroční hospodaření.
Zastupitelé dále schválili poskytnutí dotací  
z rozpočtu města organizacím z oblasti 
sportu a volného času, kultury i projektům 
týkajícím se partnerské spolupráce, prevence 
kriminality, sociálních věcí a zdravotnictví. 
Schválili také příspěvek pro Charitu Štern-

berk, a to na podporu Nízkoprahového denní-
ho centra Uzel.
Zastupitelé vzali na vědomí přehled nemovi-
tého majetku města, výroční zprávu města za 
rok 2014, zprávu o činnosti Městské policie 
Šternberk za rok 2014 a zápis z jednání fi-
nančního a kontrolního výboru. Vzali rovněž 
na vědomí odstoupení Pavla Pospíšila z rady 
města ke dni 1. 4. 2015. Výroční zpráva města, 
přehled nejdůležitějších událostí loňského 
roku a zpráva o činnosti městské policie za 
rok 2014 je ke stažení na www.sternberk.eu.
Mimořádné zasedání proběhlo ještě 22. dub-
na (více na straně 4), další řádné jednání je 
svoláno na středu 17. června. (red)

Co projednalo zastupitelstvo 8. dubna?

V

A K T U A L I T Y

Řidiči, nezapomínejte
na světla také ve dne!

Č
asto se stává, že řidiči především 
starších vozidel, která nemají au-
tomatické rozsvěcování světel, 
zapomenou zapnout obrysová a 

potkávací světla nebo světla pro denní svíce-
ní. Neosvětlené auto je pro ostatní účastníky 
silničního provozu špatně viditelné a před-
stavuje potenciální nebezpečí. Obzvláště 
mezi svítícími vozy je ten se zhasnutými 
světlomety snadno přehlédnutelný. Mějte to 
na paměti, než se vydáte na cestu. Vyhnete 
se tak případné finanční sankci, ale hlavně 
snížíte riziko dopravní nehody.
V České republice je celodenní svícení povin-
né od července 2006. (dop)
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elkem 36 osobností si v minulosti od-
neslo Cenu města Šternberka, která 
se uděluje od roku 2002 a v současné 

době se vyhlašuje vždy jednou za dva roky. 
Kdo se stane držitelem ceny za významné 
dílo v oblasti umění, hudby, literatury, spo-
lečenských a přírodních věd, sportu, výchovy 
a vzdělávání, techniky apod. pro rok 2015?
Nominace mohou podávat jak občané, tak 
orgány města Šternberka, organizace, spolky, 
sdružení a další subjekty. Bližší informace 
poskytne vedoucí oddělení personalistiky 

a vnějších vztahů Městského úřadu Šternberk 
Irena Černocká, a to osobně na adrese Horní 
náměstí 16, na tel. 585 086 307 nebo e -mailu 
cernocka@sternberk.cz.
Návrhy budou přijímány na podatelně měst-
ského úřadu či poštou na adresu: Město 
Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Štern-
berk. Občané i organizace tak mohou učinit 
do 30. června 2015 do 12:00, zalepená obálka 
musí být označena heslem „Cena města 
Šternberka 2015“.
Návrh na ocenění musí obsahovat údaje o na-

vrhovateli (jméno, adresa, kontaktní telefon, 
e -mail) a dále údaje potřebné pro identifikaci 
nominované osoby – jméno, příjmení, bydliš-
tě nebo pracoviště, datum narození a rovněž 
charakteristiku přínosu pro město Šternberk.
Nominované osobnosti na Cenu města Štern-
berka projedná a schválí zastupitelstvo na 
svém zasedání 16. září 2015, slavnostní akt 
předání cen proběhne v listopadu 2015.
Mezi nositele ceny patří např. malíř Libor Voj-
kůvka, historička Vlasta Hlůzová či hokejista 
David Krejčí. (red)

Majitelé aut, netýká se 
vás povinnost zapsat
svůj vůz do registru?

Nominovat osobnost na cenu města můžete do června

U

C

editelé základních škol ve Šternberku 
i Moravském Berouně a ředitelka 
šternberského gymnázia se v pátek 
17. dubna sešli v Expozici času, aby 

s představiteli města, místními zaměstnava-
teli a zástupci krajského úřadu i úřadu práce 
diskutovali o palčivých otázkách uplatnění 
absolventů na trhu práce. Došli k závěru, že 
situace je žalostná. Nabídka středních škol a 
učilišť neodpovídá poptávce firem. Úřad práce 
eviduje v rámci kraje téměř 38 tisíc nezaměst-
naných a 4,5 tisíce volných míst. Nabídka  
s poptávkou se dá však jen těžko párovat.
V lednu se v Expozici času uskutečnila akce 
pro žáky 8. a 9. tříd „Kam po základní škole?“ 
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že na 
Šternbersku chybějí střední školy a učiliště, 
ve kterých by se chtěla mládež vzdělávat, aby 
se mohla věnovat vysněnému povolání.
„Velký zájem je třeba o umělecké školy, ale 
žádná taková tady není,“ uvedla jeden příklad 
za všechny Irena Smolová z Univerzity Palac-
kého v Olomouci, která akci pro školáky spo-
luorganizovala. Podobná praxe je v regionu se 
školou zdravotní či pedagogickou.

Představitelé místních firem si na pátečním 
setkání posteskli, že je nouze o absolventy 
strojírenských profesí. „My máme velký zá-
jem o elektrotechniky. Chystáme se vytvořit i 
nová pracovní místa, ale není je bohužel kým 
obsadit,“ uvedla představitelka šternberské 
společnosti Robert Shaw, čímž narazila na 
další problém: kvalita absolventů je na velmi 
špatné úrovni. 
Současným trendem mezi ambicióznějšími 
dětmi je studovat na prestižních školách a 
pokračovat na vysoké škole. Řemeslných od-
borníků ubývá a firmy to začínají pociťovat.
Zdánlivě neřešitelný problém by měl ve 
Šternberku někdo uchopit a začít hledat 
východisko. Nezbytná budou další setkávání 
všech zúčastněných stran a součinnost měs-
ta, krajského úřadu a úřadu práce při eventu-
ální snaze otevřít na Šternbersku nové učební 
obory, či dokonce celou střední školu.
Síťování škol a regionálních aktérů probíhá  
v rámci projektu „Zvyšování kvality ve vzdě-
lávání v SO ORP Šternberk“, na kterém spo-
lupracuje UP v Olomouci a MAS Šternbersko.
 Kateřina Kuncová Kapková

ternberští pedagogové se 26. března sešli v Expozici času, aby si společně připomněli 
svůj svátek. Setkání se zúčastnil také hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, starosta 
města Šternberka Stanislav Orság a zastupitelé; všichni zavzpomínali na léta strávená 
ve školních lavicích a poděkovali učitelům za jejich záslužnou a náročnou práci.

Den učitelů se celosvětově slaví 5. října. V České republice připadá na 28. březen, tedy na výročí 
narození Jana Amose Komenského.  (red)

Nabídka škol neodpovídá poptávce firem

Učitelé oslavili svůj svátek v Expozici času

Ř

Š

A K T U A L I T Y

idiči, kteří se vydají ze Šternberka 
do Uničova nebo naopak, musejí 
počítat s komplikacemi. Až do 
14. července 2015 bude totiž silnice 

II/444 spojující tato dvě města uzavřena, 
a to kvůli rekonstrukci vozovky. Silnice není 
průjezdná v  úseku od kruhového objezdu 
na náměstí Osvobození v Uničově po vjezd 
do firmy Invensys ve Šternberku. Objízdná 
trasa vede přes Krakořice, Komárov, Paseku, 
Dlouhou Loučku, Horní a Dolní Sukolom a je 
obousměrná. Linkové autobusy uzavřeným 
úsekem projet mohou, všechny zastávky 
tedy fungují podle jízdních řádů. (red)

Silnice mezi Šternberkem 
a Uničovem je zavřená

Ř

pozornění pro řidiče: pokud vlast-
níte auto, které je v centrálním 
registru vozidel pouze odhlášeno 

předchozím provozovatelem, musíte podat 
na úřad do 30. 6. 2015 žádost o zápis vlastní-
ka a provozovatele do registru silničních vo-
zidel. Jestliže tak neučiníte, vozidlo adminis-
trativně zanikne a nebude možné je přihlásit.
K žádosti jsou potřeba tyto dokumenty: 
doklad totožnosti, doklady k vozidlu (tech-
nický průkaz a osvědčení o registraci vozidla), 
zelená karta vydaná podle zákona o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla, protokol o 
evidenční kontrole ne starší 14 dnů, doklad 
o platné technické prohlídce, popř. plná moc 
s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte 
vyřizování osobně.
Kontakty: Městský úřad Šternberk, ulice 
Opavská 1, odbor dopravy – registr vozidel: 
Mariana Kubíková (tel. číslo 585 086 557, 
e-mail: kubikova@sternberk.cz) a Lucie Fal-
tysová (e-mail: faltysova@sternberk.cz, tel. 
číslo 585 086 556). (red)

Foto (2x): DS Foto Šternberk
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T É M A  M Ě S Í C E

ž jen měsíc dělí město Šternberk od 
jedné z největších událostí letošního 
roku. Mistrovství Evropy v závodech 

automobilů do vrchu vypukne v pátek 5. červ-
na a potrvá celý víkend. Pořádající Automoto-
klub Ecce Homo si navíc tento rok připomíná 
hned dvě významná jubilea: 110. výročí od 
prvního závodu na trati Ecce Homo a 35. roč-
ník mistrovství Evropy v závodech automobi-
lů do vrchu. „Takovou tradicí, jakou má závod 
Ecce Homo, se může chlubit málokterý pod-
nik na světě. A z tohoto důvodu chceme tyto 
významné dny důstojně oslavit,“ řekla tisková 
mluvčí AMK Ecce Homo Milena Schärferová.
Slavnostní zahájení závodů proběhne v pátek 
5. června od 18 hodin na Hlavním náměstí ve 
Šternberku. V prostorách bývalého augustini-
ánského kláštera pak bude oficiálně otevřena 
expozice Ecce Homo Park (více o ní na protější 
straně). Automotoklub chystá také publikaci, 
jež mapuje nejdůležitější historické okamžiky 
a mezníky i zajímavé události a statistiky a 
bude obsahovat dosud nepublikovaný obra-
zový materiál.

Samotné jízdy opět nabídnou kompletní ev-
ropskou špičku závodníků. Chybět nebude 
ten nejpovolanější, sedminásobný mistr Ev-
ropy v závodech do vrchu, sympatický Ital 
Simone Faggioli. „Stejně jako loni bude jeho 
závodnickým náčiním Norma s vylepšenými 
aerodynamickými prvky, které zajistí větší 
přilnavost vozu k silnici a s tím spojenou vyš-
ší rychlost,“ popisuje Schärferová.
Z dalších špičkových jezdců se přihlásil Fran-
couz Sébastien Petit, který pilotuje stejnou 
zbraň jako Faggioli, Normu M20 FC. Přímo cí-
sařsko-královskou roli bude v letošním závo-
dě hrát Lucemburčan David Hauser se svým 
Wolfem, jenž bude rovněž bojovat o příčky 
nejvyšší.

„Z české vrchařské elity nás určitě nezklame 
David Komárek s Normou nebo třeba pňovic-
ký vrchař Václav Janík, který domácí trať vel-
mi dobře zná a jistě toho bude chtít využít,“ 
vyjmenovává mluvčí.
Ze šternberských pilotů mohou fanoušci vy-
hlížet výkon Petra Trnky, který vstříc kopci 
pojede v pronajaté Normě ze stáje Janík Mo-
torsport. Trnka absolvoval již dva testy, jeden 
na okruhu a druhý na uzavřené části tratě 
Ecce Homo. Nový vůz je rozhodně velkou 
změnou a krokem kupředu. Z dalších jezdců, 
kteří startují pod záštitou AMK Ecce Homo, 
si domácí závod nenechají ujít Pavel Kotek 
se svým BMW ani Lukáš Tomeček s vozem 
Volkswagen Golf. Ten svou závodní sezonu 

zahájí v Náměšti nad Oslavou a následně se 
chystá na několik dalších velkých podniků, 
jako je Dobšinský kopec či Baba v rámci Ma-
verick Rescue Euro Cup.
Během závodního víkendu se bude konat také 
tradiční doprovodná akce Město v pohybu, jež 
se uskuteční na Hlavním náměstí a v tomto 
roce bude poprvé zcela zdarma.
V rámci oslav již zmíněných výročí bude Au-
tomotoklub Ecce Homo pořádat i Šternberské 
slavnosti, a to první zářijový víkend v době 
veteránského Ecce Homo Historic. „Připravu-
jeme pro vás stánky s občerstvením, poseze-
ní, několik hudebních kapel různých žánrů, 
samozřejmě přijede i host večera a nebudou 
chybět ani atrakce pro děti,“ zve mluvčí AMK 
všechny Šternberany i ostatní návštěvníky na 
víkend 5. a 6. září 2015. (mil, alf)

Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu se bude ve Šternberku konat od pátku 5. do neděle 7. června 2015. Na 
slavné trati Ecce Homo se opět představí nedostižný Ital Simone Faggioli, držitel traťového rekordu. Stejně jako loni pojede 
s Normou, tentokrát však ještě o něco vylepšenou. Automotoklub Ecce Homo, který závody pořádá, navíc připravuje také 
interaktivní výstavu a publikaci s dosud nezveřejněnými materiály; to vše ke dvěma významným výročím, jež na letošní 
rok připadají. Během závodního víkendu si návštěvníci užijí také akci Město v pohybu, v září potom Šternberské slavnosti.

Jubilejní závod Ecce Homo je tu.
Přijede mistr Evropy Faggioli, 
chystá se také expozice a kniha

U

Ital Faggioli pojede stejně
jako loni s vozem Norma  
s vylepšenými prvky, které
zajistí ještě vyšší rychlost.

Ecce Homo na jarní výstavě Flora Olomouc



9ŠTERNBERSKÉ LISTY | květen 2015

T É M A  M Ě S Í C E

ECCE HOMO PARK. Tak se jmenuje jeden  
z největších projektů, do kterého se Automo-
toklub Ecce Homo za dobu svého trvání pus-
til. Jedná se o rozsáhlou výstavu, jež zahrnuje 
nejen historii klubu, ale i Síň slávy, trenažer a 
spoustu dalších zajímavostí.
Slavnostní otevření expozice za účasti před-
stavitelů města Šternberka, Olomouckého 
kraje, Ústředního automotoklubu ČR a něko-
lika dalších významných osobností proběhne 
v pátek 5. června od 18:30 v prostorách býva-
lého augustiniánského kláštera.
Šternberský automotoklub funguje od  
50. let 20. století, závody jako takové však 
mají mnohem delší tradici. Začaly v roce 1905 
a jako součást mistrovství Evropy se jezdí od 
roku 1981. Právě na letošní rok tak připadají 
dvě významná výročí: 110 let trati Ecce Homo 
a 35 let mistrovství Evropy.

SÍŇ SLÁVY I EMOCE. Co všechno tedy mů-
žete v „parku“ vidět? Čeká na vás procházka 
dlouholetou historií Ecce Homo v několika 
podobách. Jednu část tvoří Síň slávy s infor-
macemi o legendách závodu, vývoji rekordu 
apod. O dominantu prostoru se postará Alfa 

Romeo, kterou do muzea zapůjčil slavný au-
tomobilový závodník a dlouholetý příznivec 
šternberského motorismu Petr Vojáček.
Další místnost nese název Emoce. Tato část 
bude interaktivní a zaměří se hlavně na děti, 
a to jak ty nejmenší, tak i středoškoláky. Ti si 
vyzkouší junior trenažer nebo navštíví koutek 
první pomoci.

CHCETE PORAZIT FAGGIOLIHO? 
Pokud se podaří zajistit dostatek finančních 
prostředků, bude součástí výstavy také profi 
simulátor, obsahující software s tratí Ecce 
Homo. Kdokoliv si tedy bude moci vyzkoušet, 
jak rychle zvládne trasu dlouhou 7 800 metrů 

projet. Při vyhlášení vítězů na Hlavním ná-
městí pak bude oceněn i nejrychlejší virtuální 
jezdec z Ecce Homo Parku.

STARTOVAČ.CZ
A právě se spuštěním simulátoru můžete 
pomoci také vy. Za každý příspěvek v jakékoli 
výši (minimální částka je 50 korun) dostanete 
od Ecce Homo dárek. Na webových stránkách 
www.startovac.cz si najděte projekt „Budu-
jeme Ecce Homo Park“, kde se dozvíte více. 
Chcete výroční tričko – limitovanou edici 
(na snímku) či VIP vstupenky s ubytováním a 
večeří? Podpořte Ecce Homo na startovac.cz. 
I sebemenší částka pomůže, protože AMK je 
nezisková organizace bez stálého příjmu, kte-
rá „žije“ pouze z dotací, sponzorů a ostatních 
příspěvků. I přesto každý rok organizuje ně-
kolik sportovních a společenských podniků.

otázky pro ředitele závodů Ecce Homo Vlastimila Malíka3

Ecce Homo Park se představuje: výstava, která vás nadchne!

Foto (3x): DS Foto Šternberk

Foto: Pavel Malý

Připravit tak rozsáhlou akci musí být ča-
sově i personálně velice náročné. Kolik lidí 
se podílí na organizaci závodů Ecce Homo 
a jak dlouho celý proces probíhá?
Příprava závodů Ecce Homo trvá zhruba rok. 
Skončí jeden ročník a pro nás ihned začíná 
druhý. V počáteční fázi nás pracuje asi šest, 
dva měsíce před samotným závodem už je to 
cca patnáct lidí a v den závodu je nás „jenom“ 
čtyři sta (úsměv). Výhoda však je, že tým je 
stabilní, spousta věcí běží, dá se říct, auto-
maticky. Ovšem když nastane změna, tak se 

musí důkladně pohlídat – třeba letos nebude 
zahájení závodů tradičně v neděli ráno, ale už 
v pátek 5. června večer, současně se slavnost-
ním otevřením expozice Ecce Homo Park.
Co Vás osobně na této práci nejvíc baví a  
v čem je naopak složitá?
Nejvíc mě baví, když je neděle pět hodin od-
poledne a dojede poslední auto (úsměv). To 
se na sebe s kolegy podíváme a víme, že je 
všechno v pořádku a že jsme úspěšně dokon-
čili další ročník. Baví mě i samotná příprava, 
a pokud na závody navíc vyjde pěkné počasí, 
protože to dělá hrozně moc, tak je to úžasný 
pocit. Jsem rád, když vidím, že jsou spokojení 
jak jezdci a diváci, tak i organizátoři. My jsme 
totiž parta dobrovolníků a nadšenců, kteří se 
Ecce Homo věnují ve svém volném čase. Ne-
jsme žádná profesionální firma, a to rozhodně 
není jednoduché.
Jak dlouho se závodům na trati Ecce Homo 
věnujete a kam by se v budoucnu mohly 
ještě posunout?
Do AMK Ecce Homo jsem vstoupil ve svých 15 
letech, takže se práci okolo závodů věnuji už 
45 let. Začínal jsem na těch nižších pozicích 
a postupem času se dostal až na tu součas-
nou. A kam by se tato akce ještě dala posu-
nout? Nikdy se nedá říct, že je něco dokonalé 
a že by se nedalo nic zlepšit, i když otázkou 
jsou samozřejmě finance. Je pravda, že auta 
jsou stále rychlejší, ale trať zůstává stejná, 
takže na ní se mohou jen spravovat svodila, 

povrch a podobně. Samozřejmě se staráme 
o bezpečí diváků, ale chceme se zaměřit i na 
jejich pohodlí a také komfort jezdců, aby byli 
ve Šternberku spokojení a rádi se sem vraceli.  
A myslím, že se nám to daří. Letos jsme muse-
li omezit maximální počet závodníků na 200 
(loni jich bylo 195). Časový harmonogram je 
totiž tak nabitý, že víc nelze zvládnout.
Jsou i takové závody, kde se nikdo nestará o 
to, jestli má divák třeba kde zaparkovat. Kdež-
to pro nás je to jeden z mnoha aspektů, které 
považujeme za důležité. (alf)
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DĚLAL RAMENA. V provozovně Club 77 na 
Jiráskově ulici napadl 4. dubna obsluhu asi 
třicetiletý muž. Krátce po půlnoci měl již dost 
„nakoupeno“ a z podobných násilnických 
důvodů se o něm v této rubrice již vícekrát 
psalo. Před hlídkou strážníků přijeli na místo 
také kolegové z Policie ČR a po nezbytných 
úkonech převezli opilce do Olomouce k vy-
střízlivění.

BYL TO ON. Muže, který svým vzhledem od-
povídal popisu hledané osoby Policií ČR, za-
drželi strážníci 5. dubna večer v centru města, 
a to na základě telefonického upozornění. 
Muž nemohl prokázat svou totožnost, ale na 

místním obvodním oddělení se potvrdilo, že 
jde opravdu o hledaného třicátníka. Policie 
ho převzala k dalším úkonům.

NORMÁLNÍ? NE! Veřejnou toaletu si z tele-
fonní budky před nákupním střediskem udě-
lal podnapilý muž 6. dubna ráno, když tudy 
procházel se svými dvěma „druhy“. Byl před-
veden na policii ke zjištění totožnosti, aby 
bylo možné oznámit jeho protiprávní jednání 
přestupkové komisi, protože jeho podnapilost 
vylučovala uložení blokové pokuty. Hlídku 
častoval spolu s jedním kumpánem vulgár-
ními výrazy a společně strážníky obviňovali 
z rasismu.

VANDALOVÉ DOPADENI. Téhož dne večer 
před desátou hodinou požádala Policie ČR 
šternberské strážníky o spolupráci při vyhle-
dání dvou osob v tmavém oblečení s kapucí, 
které měly poškodit zaparkovaná vozidla. Po-
licie nakonec oba muže dostihla na Nádražní 
ulici. Jednalo se o třicetiletého Uničovana a 

o pět let mladšího „místního“. Strážníci se 
podíleli na přepravě těchto podezřelých osob 
i na jejich zabezpečení až do doby, než byly 
provedeny ohledací úkony poškozených aut. 

TOTO SE PŘÍSNĚ TRESTÁ! Poničenou fasá-
du budovy základní školy na náměstí Svobody 
objevil školník 7. dubna večer: kdosi pomalo-
val zeď dvěma dost velkými nápisy červené 
barvy. Pro podezření ze spáchání přečinu 
poškozování cizí věci převzala další šetření 
Policie ČR.

BEZPEČNĚJŠÍ PARK. Závady na osvětlení v 
parku zjistili strážníci při kontrole 9. dubna. 

Nefunkční byly celkem čtyři lampy. Také  
s ohledem na větší bezpečnost byly závady 
ohlášeny společnosti Remit, jež zajišťuje 
údržbu těchto zařízení. Došlo také k vystě-
hování osob bez přístřeší, které se zdržovaly  
v altánu a opět zde „vytvořili“ nepořádek.

POTŘEBOVAL SE VYPOVÍDAT? Na muže, 
který se usídlil na lavičce na Hlavním ná-
městí, byli strážníci upozorněni 10. dubna 
hodinu před polednem. I v této denní době 
byl šestapadesátiletý muž z Babic podnapilý a 
vykřikoval nesrozumitelné věty. Podle hlídky 
však nepotřeboval ani lékaře, ani „záchytku“, 
po domluvě se odebral k domovu vlastními 
silami.

PROBLÉMY S AUTEM. Na možné poškození 
svého vozidla na Kosmákově ulici poukázal 
jeho vlastník 12. dubna po 21. hodině. Když 
ke své Octavii přišel, našel jiné vozidlo najeté 
nárazníkem na část jeho automobilu. Majitele 
značně opotřebovaného Peugeotu, který asi 

nebyl řádně zajištěn, se nepodařilo hned do-
hledat, ale událost převzala k dalšímu šetření 
nehodová skupina Policie ČR.

KRÁDEŽ SE NEVYPLATILA. Na špatnou po-
zornost ostrahy Tesca spoléhal zřejmě mladík 
z Jesenicka (22). Do kapsy „sbalil“ pouzdro na 
mobilní telefon v hodnotě 259 korun a prošel 
pokladnou, aniž by věc zaplatil. Protože zatím 
nebyl soudem trestán, uložil mu strážník blo-
kovou pokutu 500 korun, se kterou pachatel 
souhlasil a na místě ji zaplatil.

VYPADALO TO JAKO HÁDKA. Na rozepři 
dvou osob u vjezdu do areálu Eutechu byli 
strážníci upozorněni 14. dubna večer kolem 
půl osmé. Hlídka oznámení prověřila a oprav-
du na místě nalezla dvojici: ženu z Břeclavi 
a muže ze Šternberska. Nejednalo se však o 
hádku, ale spíše o rozrušení ze situace, kdy 
byly ženě úředně odebrány děti z péče a ona 
se s tím těžko vyrovnávala. Nešlo tedy o žád-
né protiprávní jednání.

ZASE STEJNÝ PEUGEOT. Policie ČR požá-
dala 17. dubna kolem 15. hodiny strážníky 
o spolupráci při pátrání po vozidle Peugeot 
černé barvy s registrační značkou začínající 
VSI. Posádka se údajně pokusila o vloupání 
do jiného auta na sídlišti Jiráskova. Hlídka 
spatřila hledané vozidlo na Uničovské ulici; 
jeho řidič odbočil na ulici Loutockého, kde za-
stavil a začal se spolujezdcem utíkat směrem 
k Vinohradské k úřadu práce. Zde je strážník 
dostihl a oba ani ne osmnáctiletí mladíci byli 
předáni Policii ČR k provedení dalších úkonů.

DÝM ŠEL DO BYTŮ. Oheň z pálení větví ob-
těžoval 18. dubna obyvatele domu na Uničov-
ské ulici tak, že jejich zástupce kontaktoval 
městskou policii s žádostí o nápravu. Hlídka 
zjistila, že v oblasti zahrádkářské kolonie na 
ulici Ke Kapličce pálí zahradní odpad muž, 
který však pochopil situaci a oheň ihned 
uhasil.

ASISTENTI NA POCHŮZCE. Asistenti pre-
vence kriminality zjistili 21. dubna, že někdo 
násilím vnikl do garáže na Závodní ulici. Na 
místo proto přivolali hlídku, aby provedla ne-
zbytná opatření, a věc pak převzala Policie ČR 
k dalšímu šetření. Bohužel v této odlehlé ob-
lasti se garáže stávají cílem útoků nejčastěji.

NEBEZPEČNÉ JEHLY. U kotelny na sídlišti 
Jiráskova nalezla hlídka 22. dubna po poledni 
dva kusy injekčních stříkaček s jehlami. Tento 
rok se jedná již o několikátý podobný nález. 
Městská policie je na sběr a převoz tohoto 
zdraví nebezpečného odpadu vybavena. Po-
kud najdete něco podobného, volejte na linku 
156. Děkujeme! strážník Ladislav Prášil,

Městská policie Šternberk

Správce komunikace právě v těchto dnech pracuje na zákazu vjezdu nákladních vozidel do centra města. Toto opat-
ření se nese zcela v souladu se zkušenostmi strážníků. Kromě nezbytného zásobování by tak centrem již brzy žádná 
nákladní auta neměla projíždět. Řidiči se často vymlouvají, že je sem vede navigace. Tento chtěl také „Na Unikov, 
Unikov“, čili i on jel středem města zbytečně. Foto: Městská policie Šternberk

Šternberské stíny: chycený zlodějíček i řádění vandalů



bjevujeme svět. Tak se jmenuje 
výstava prací, které vytvořili žáci 
výtvarného oboru Základní umě-

lecké školy Šternberk. Slavnostní vernisáž se 
uskuteční ve středu 13. května od 17 hodin  
v prostorách ZUŠ na Partyzánské ulici.
Na vernisáži se představí absolventi 1. stupně 
výtvarného oboru ZUŠ, na programu bude 
také ocenění účastnic 19. ročníku Mezinárod-
ního bienále dětské grafiky v polské Toruni: 
Adély Bitalové, Adély Poláčkové, Daniely 
Píškové, Terezy Sedláčkové, Anety Štenclové, 
Hany Švábenské, Marie Vacové, Julie Zapleta-
lové a Nikol Zuzaňákové (linoryt 14leté Nikol 
Zuzaňákové na snímku), které získaly diplom 
za kolekci grafiky. Bližší informace naleznete 
na webu www.galeriadziecka-eduart.pl.
Výstava potrvá do 12. června 2015 a prohléd-
nout si ji můžete od pondělí do pátku v době 
od 13 do 17 hodin. (rei)

Díla malých výtvarníků
si prohlédněte na ZUŠ

O
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polečně jdeme za pohádkou. Tak se 
jmenuje nový projekt pro rodiče a děti 
od 4 do 12 let, kteří by ve Šternberku 

rádi společně navštěvovali hrané pohádky. 
Představení se budou konat vždy v neděli od 
14 hodin, v případě zájmu i od 16 hodin.
„Chtěli bychom vytvořit stálou pohádkovou 
scénu a do budoucna hrát alespoň šestkrát až 
osmkrát ročně,“ prozradila Petra Svobodová  
z pořádající agentury Arks Plus. Výběr pohá-
dek bude možné konzultovat a přizpůsobit 
zájmu dětí, převažovat by však měly klasické 
české pohádky v loutkové a činoherní podobě.
Kromě květnového vystoupení Příhody vče-
lích medvídků (podrobnosti naleznete v kul- 

turním přehledu uprostřed novin) se připra-
vuje ještě „černodivadelní“ představení Na 
výletě v iSvětě (18. října 2015) a také vý-
pravná pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků  
(20. prosince 2015). Obě tato představení by 
se již měla odehrát v nově zrekonstruovaných 
prostorách Městského klubu.
„Zapomeňte společně s námi na shon, na 
práci, na stres, zapomeňte se svými dětmi na 
televizi a počítač a pojďte se společně bavit. 
Dejte svým potomkům možnost poznat kouz-
lo tradičních hraných pohádek našich před-
ků,“ zve Petra Svobodová.
Projekt pořádá agentura Arks Plus společně  
s městem Šternberk a MAS Šternbersko. (red)

Děti se společně vydají za pohádkou, letos třikrát

S

ům dětí a mládeže Šternberk pořá-
dá na léto hned několik táborů. Na 
své si přijdou malí turisté, tanečníci 

nebo chovatelé koní.
Od 1. do 3. července 2015 se koná Taneční 
příměstský tábor s profesionálními trenéry 
Tomášem Opichalem a Lucií Kindlovou pro 
děvčata i chlapce od 6 do 15 let. Na progra-
mu budou latinsko-americké tance, aerobik, 
zumba, ale také strečink a posilování; cena 
činí 600 korun.
Příměstský tábor s názvem Výlety proběhne 
od 7. do 10. července vždy od 7:00 do 15:30. 
Program zahrnuje návštěvu lanového centra  

v Olomouci, zoologické zahrady na Svatém 
Kopečku, bazénu v Bohuňovicích či dopravní-
ho hřiště. Cena je 900 korun.
Od 13. do 17. července přijde na řadu tábor 
zaměřený na chov koní a jezdectví v Liboši, 
a to vždy od 7:00 do 15:30. Tento příměstský 
tábor nabízí péči o koně, jezdectví, turistiku, 
tematické přednášky a také hry a soutěže.
Bližší informace a závazné přihlášky získáte 
u Jitky Opichalové v Domě dětí a mládeže 
Šternberk na Opavské 14, na tel. čísle 739 667 
360 či e-mailu j.ametyst@atlas.cz. Vyplněné 
přihlášky s platbou je možné odevzdávat do 
30. května 2015.  (red)

noci kostelů se připojí kromě církve 
také hrad Šternberk. Na hradě pro-
běhne Noc kostelů v pátek 29. květ-

na od 17 do 21 hodin. Bohatý program zahr-
nuje komentované prohlídky hradní kaple, 
prohlídky hradu a kytarový koncert.
Jiří Doupal seznámí zájemce s historií, archi-
tekturou a mnoha dalšími zajímavostmi tý-
kajícími se hradní kaple, jedné z nejstarších 
částí hradu. V rytířském sále se se svým reper-
toárem představí kytarový soubor Non Me-

sure z Prostějova; vstup na prohlídky hradní 
kaple i kytarový koncert je zdarma. Můžete si 
také prohlédnout celý hrad za sníženou cenu 
70 korun. Začátky těchto prohlídek jsou v 17, 
18, 19 a 20 hodin.
Od května přechází hrad na pravidelný denní 
provoz: otevírací doba je denně kromě pondě-
lí od 10 do 17 hodin.
Další akce naleznete v kulturním přehledu na 
stranách 12 a 13, k dispozici jsou také webové 
stránky www.hrad-sternberk.cz. (got)

DDM pořádá několik letních táborů

Hrad zve na prohlídku kaple i koncert

D

K

Noc kostelů nabídne prostor k zamyšlení
aké v letošním roce se Českobratr-
ská církev evangelická ve Šternberku 
připojí k Noci kostelů, jež připadá na 

pátek 29. května. V modlitebně (ulice U Horní 
brány 4) bude na programu od 18:30 úvod-
ní ztišení a zamyšlení s biblickým slovem,  
o půl hodiny později se zájemci dozvědí více o 
evangelických kostelech a modlitebnách a od 
21:00 bude na programu krátký vhled do my-
šlenek Mistra Jana Husa a ukázky jeho textů.

Společný večer ukončí ve 21:30 chvíle zamy-
šlení nad cestami lidí a modlitba s přímluvou 
za město a rodiny.
K dispozici bude rovněž kavárnička nebo vý-
tvarná dílna pro děti i dospělé. Návštěvníci si 
budou moci prohlédnout výstavu fotografií ze 
života sboru, informovat se o činnosti církve 
či přispět na některý z charitativních projek-
tů. Další informace jsou zveřejněny na strán-
kách www.sternberk.evangnet.cz. (red)

T
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Přehled kulturních akcí ve Šternberku
5. května: KOUZLO JIHU SRÍ LANKY
přednáška / út, 18:00, Expozice času  
tel.: 587 571 278
Vydejte	se	na	pomyslnou	cestu	do	zákoutí	města	
Galle	na	Srí	Lance	a	přes	džungli	k	Mírové	pago-
dě.	Seznamte	se	s	přípravou	tradičního	Kotthu	
rótí	(speciální	pokrm)	a	vejděte	mezi	krokodýly.	
Uvidíte	želví	 líhně,	doly	na	měsíční	kámen,	mu-
zeum	tradičních	masek	nebo	čajovou	továrnu.	
Cesta	vyvrcholí	velkou	oslavou	v	Katagaramě.	
Vstupné	činí	50	Kč,	přednáší	Zlatuše	Knollová.

9. května: ŽELEZNÁ SRDCE
film / sobota, 19:30, Naše kino
tel.: 720 478 577
Duben	1945.	Zatímco	se	spojenecká	armáda	
pokouší	o	ofenzivu	na	evropské	frontě,	ujímá	se	
seržant	Wardaddy	(Brad	Pitt)	velení	tanku	Sher-
man	a	vydává	se	s	 jeho	pětičlennou	posádkou	
na	vražednou	misi	v	týlu	nepřítele.	Tváří	v	tvář	
přesile	a	v	doprovodu	„zelenáče“	se	Wardaddy	
chystá	zaútočit	na	samotné	srdce	nacistického	
Německa.	Vstupné	je	90	Kč,	promítá	Naše	kino.

14. května: VÁLEČNÁ LÉTA OČIMA PAMĚTNÍKŮ
beseda / čtvrtek, 18:00, Expozice času  
tel.: 587 571 249
Městská	 knihovna	 Šternberk	 zve	 všechny	
zájemce	na	přednášku	s	názvem	Válečná	 léta	
očima	pamětníků.	Na	posluchače	čekají	 au-
tentické	vzpomínky	šternberských	občanů	na	
období	let	1939–1945.	Beseda	se	koná	ve	čtvrtek	 
14.	května	od	18:00	v	Expozici	času	na	ČSA	19,	
vstupné	je	dobrovolné.	Knihovna	si	takto	připo-
míná	70.	výročí	konce	2.	světové	války.

15. května: DOMEČEK SE BAVÍ
akce pro děti / pátek, 16:00, DDM
tel.: 585 012 957
Domeček	se	baví	2015.	Tak	se	 jmenuje	 již	 tra-
diční	akce,	kterou	pořádá	Dům	dětí	a	mládeže	
Šternberk	v	pátek	15.	května	od	16:00	do	17:30.	
V	Našem	kině	se	v	tento	den	představí	všechny	
zájmové	útvary	šternberského	DDM	a	vystoupí	i	
místní	kroužky.	Rodiče	a	jejich	děti,	kteří	hledají	
inspiraci	na	případný	nový	koníček,	by	si	tuto	akci	
neměli	nechat	ujít.	Vstupné	činí	50	Kč.

16. května: FOTOGRAF
film / sobota, 19:30, Naše kino 
tel.: 720 478 577 
Příběh	se	vrací	k	osudovým	křižovatkám	turbu-
lentního	života	hlavního	hrdiny	 (Karel	Roden),	
člověka,	který	je	obdařen	výjimečným	talentem,	
živelností	a	vášní.	Všechny	tyto	vlastnosti	mu	
přinesly	slávu	i	odmítání,	zástupy	obdivovatelů	i	
samotu.	Středem	jeho	života	však	vždy	byly	ženy.	
Snímek	s	erotickými	prvky	natočila	I.	Pavlásková.	
Vstupné	je	90	Kč,	promítá	Naše	kino.

10. května: CESTOVATELÉ V ČASE
akce pro děti / ne, 10:00, hrad Šternberk
tel.: 585 012 935
Speciální	dětské	prohlídky	s	názvem	Cestovatelé	
v	čase	představí	malým	návštěvníkům	od	4	do	
7	 let	život	na	hradě	v	době	minulé.	Prohlídky	
jsou	určeny	maximálně	pro	10	dětí	v	doprovodu	
rodičů,	proto	je	vhodné	si	místo	zarezervovat.	Za-
čátky	prohlídek	jsou	v	10,	12	a	14	hodin.	Vstupné	
na	tuto	akci	odpovídá	vstupnému	na	první	okruh	
(70/100	Kč),	děti	do	3	let	mají	vstup	zdarma.

8. května: PADDINGTON
film pro děti / pátek, 18:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
Paddington	není	jen	tak	obyčejný	medvídek.	Po-
chází	z	Peru,	nosí	klobouk	a	víc	než	cokoliv	jiného	
miluje	marmeládové	sendviče.	Když	zemětřesení	
zničí	 jeho	domov,	pošle	ho	 teta	do	Londýna,	
aby	zde	našel	novou	 rodinu.	Sám	a	opuštěný	
na	paddingtonském	nádraží	pomalu	zjišťuje,	že	
život	ve	velkoměstě	není	takový,	 jak	si	ho	před-
stavoval.	Vstupné	činí	80	Kč,	promítá	Naše	kino.

12. května: DÁMSKÝ KLUB
beseda / úterý, 18:00, Expozice času  
tel.: 587 571 278
Dámský	klub	přivítá	svoje	návštěvnice	v	úterý	 
12.	května	od	18:00	v	sále	Expozice	času	na	ad-
rese	ČSA	19.	Na	dívky	a	dámy	bude	čekat	módní	
přehlídka	Michaely	Mathonové,	proměna	líčení	 
s	Mary	Kay	a	chybět	nebudou	ani	ukázky	a	prak-
tické	tipy	na	tvorbu	domácích	dekorací,	kterou	si	
zájemkyně	budou	moci	vyzkoušet.	Vstupné	činí	
50	Kč,	na	akci	zvou	Městská	kulturní	zařízení.

13. května: OBJEVUJEME SVĚT
vernisáž / středa, 17:00, ZUŠ Šternberk
tel.: 585 012 656
V	prostorách	Základní	umělecké	školy	Šternberk	
na	Partyzánské	ulici	se	ve	středu	13.	května	od	
17:00	uskuteční	slavnostní	vernisáž	prací	žáků	
výtvarného	oboru	ZUŠ	„Objevujeme	svět“.	Při	
zahájení	se	představí	absolventi	1.	stupně	výtvar-
ného	oboru	ZUŠ.	Výstava	potrvá	do	12.	června	
letošního	roku	a	veřejnosti	 je	přístupná	od	pon-
dělí	do	pátku	od	13	do	17	hodin,	vstup	je	zdarma.

TIP

TIP
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19. května: HANKY PANKY SHOW
zábava / úterý, 19:00, Naše kino 
tel.: 720 478 577
Nenechte	si	ujít	premiéru	nového	představení	
populární	travesti	formace	Hanky	Panky,	která	je	
složená	z	hlavních	představitelů	bývalé	skupiny	
Screamers		(Saša,	Valerie,	Nadja)	s	novými	hosty	
Stefany	a	Jennifer.	Hanky	Panky	předvedou	ještě	
veselejší	a	zábavnější	show	plnou	nádherných	
kostýmů	a	kvalitních	hudebních	čísel.	Vstupné	
stojí	200	Kč,	akci	pořádá	Naše	kino.

22. května: KAMILA LENERTOVÁ
vernisáž / pátek, 18:00, Expozice času  
tel.: 587 571 278
Městská	kulturní	zařízení	a	Expozice	času	zvou	
všechny	zájemce	a	milovníky	umění	na	vernisáž	
výstavy	Kamily	Lenertové:	soubor	výtvarných	
děl	nese	název	Fantasie.	Vernisáž	se	bude	konat	 
v	pátek	22.	května	v	18	hodin	v	Expozici	času	na	
ČSA	19	a	vstup	na	ni	je	zdarma.	Součástí	progra-
mu	bude	vystoupení	kytaristy	z	kapely	Neutral	
Tomáše	Botka.

29. května: NOC KOSTELŮ
prohlídky / pá, 17:00, hrad Šternberk  
tel.: 585 012 935
Na	návštěvníky	čekají	komentované	prohlídky	
hradní	kaple,	prohlídky	hradu	a	kytarový	koncert.	
Jiří	Doupal	seznámí	zájemce	s	historií,	architek-
turou	a	mnoha	dalšími	zajímavostmi	hradní	kap-
le,	 jedné	z	nejstarších	částí	hradu.	V	rytířském	
sále	se	představí	kytarový	soubor	Non	Mesure	 
z	Prostějova	a	připraveny	budou	rovněž	prohlídky	
celého	hradu	za	sníženou	cenu	70	Kč.

29. 5.: WINX CLUB V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH 
film pro děti / pátek, 18:00, Naše kino  
tel.: 720 478 577
Víly	Winx	jsou	zpět	v	animované	italské	pohádce.	
Tentokrát	se	chtějí	chopit	císařského	trůnu	a	ak-
tivovat	ohromnou	sílu,	omylem	však	probudí	kru-
tou	vílu	Politeyu.	Ta	je	připravená	uzavřít	s	Winx	
dohodu:	prozradí	 jim,	že	proto,	aby	aktivovaly	
trůn,	je	potřeba	osvobodit	Tritanuse	z	Oblivionu,	
ještě	předtím	ale	musejí	získat	životní	sílu	krále...	
Vstupné	činí	60/80	Kč,	promítá	Naše	kino.

30. května: BABOVŘESKY 3
film / sobota, 19:30, Naše kino  
tel.: 720 478 577
Zápletka	třetího	pokračování	komedie	Zdeňka	
Trošky	se	točí	okolo	pomsty	starosty	Stehlíka	
a	místních	chasníků.	Do	vesnice	se	taky	vrací	
kontrolor	Dodo	a	není	sám;	přijíždí	s	ním	 jeho	
manželka,	která	Stehlíkovi	zajistí	dotaci,	díky	níž	
starosta	může	poslat	všechny	místní	drbny	k	
moři…	V	hlavních	rolích	Veronika	Žilková	a	Lukáš	
Langmajer,	vstupné	je	90	Kč,	promítá	Naše	kino.

22. května: SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU...
film / pátek, 19:30, Naše kino   
tel.: 720 478 577
Akční	krimi	Sin	City:	Ženská,	pro	kterou	bych	
vraždil	vypráví	o	Dwightovi	(Josh	Brolin).	Ten	pře-
mýšlí	o	tom,	kolikrát	už	v	životě	něco	pokazil	a	co	
by	dal	za	to,	kdyby	dostal	šanci	začít	znova.	Vtom	
mu	zavolá	jeho	osudová	žena	Ava	(Eva	Green)	a	
požádá	ho,	aby	ji	ochránil	před	násilnickým	man-
želem.	Dwight	však	netuší,	že	Ava	má	úplně	jiné	
úmysly…	Vstupné	je	90	Kč,	promítá	Naše	kino.

21. května: KAREL KAHOVEC
koncert / čtvrtek, 19:00, Naše kino  
tel.: 585 418 011
Karel	Kahovec	se	svou	kapelou	George	&	Bea-
tovens	zazpívá	ve	čtvrtek	21.	května	hity	 jako	
Poprava	blond	holky,	Paní	v	černém,	Svou	lásku	
jsem	rozdal	apod.	Tato	pěvecká	hvězda	60.	 let	
pokračuje	v	koncertování	i	po	smrti	Petra	Nová-
ka.	Vstupenky	v	hodnotě	180	Kč	jsou	k	dostání	 
v	informačních	centrech	ve	Šternberku,	Olomouci	
a	Uničově	nebo	na	www.arks-plus.cz.

23. května: NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO
film / sobota, 19:30, Naše kino  
tel.: 720 478 577
Uběhlo	20	let	od	chvíle,	kdy	jsme	Lloyda	s	Harrym	
opustili,	a	změnilo	se	toho	hodně	–	s	výjimkou	
jejich	„tuposti“.	Když	se	Harry,	který	potřebuje	
novou	 ledvinu,	dozví,	že	kdesi	žije	 jeho	dcera,	
probere	Lloyda	z	kómatu	a	vydá	se	na	cestu,	aby	
dceru	požádal	o	pomoc.	Křížem	krážem	Ameri-
kou	je	jejich	pouť	zavádí	do	ústavu	pro	duševně	
nemocné…	Vstupné	je	80	Kč,	promítá	Naše	kino.

24. května: PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
divadlo pro děti / neděle, 14:00, Naše kino 
tel.: 585 418 011
Čmeláky	Brumdu	a	Čmeldu	z	večerníčků	představí	
divadlo	Krapet	Praha.	Na	rozkvetlé	louce	se	čme-
láci	učí	létat,	sbírat	sladký	medový	prášek,	ale	také	
překonávat	nástrahy	přírody	a	strach	z	hladového	
pavouka	a	nebezpečného	Pučmeloudy.	Vstupenky	
za	80	Kč	jsou	k	dostání	v	informačních	centrech	
ve	Šternberku,	Olomouci	a	Uničově	nebo	na	webu	
www.arks-plus.cz	a	na	portále	TicketPro.

TIP

TIP
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bor pro občanské záležitosti každý 
měsíc pravidelně navštěvuje občany 
města – jubilanty ve věku 80, 85, 90 až 

100 a více let s blahopřáním k jejich výročí.
Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, v roce 
2015 dovrší výše uvedené jubileum a mají 
zájem o osobní návštěvy členů Sboru pro 
občanské záležitosti spojené s  gratulací 
a předáním dárkového balíčku, musejí vyplnit 
formulář „Souhlas se zpracováním osobních 

údajů pro účely blahopřání jubilantům“. Ten 
je k dispozici na webu www.sternberk.eu, 
na podatelně a na matrice Městského úřadu 
Šternberk na Opavské ulici 1 a dále v budově 
sociálních služeb na ulici Komenského.
Bližší informace získáte na matrice městské-
ho úřadu, na Sociálních službách Šternberk 
nebo u předsedkyně sboru pro občanské zá-
ležitosti Zdenky Chmelové, tel.: 585 086 552, 
e -mail: chmelova@sternberk.cz. (red)

htěli byste si nechat vyšetřit zna-
ménka, ale stále jste se neobjednali 
k lékaři? Pak nezapomeňte na Ev-

ropský den melanomu, ke kterému se přidala 
také kožní ambulance Nemocnice Šternberk. 
Ve středu 13. května od 14 do 17 hodin vám 
v pavilonu LDN na Jívavské 20 lékaři zdarma 
zkontrolují znaménka. 

„Kromě vyšetření pigmentových znamének 
zdravotníci také poradí, jak se chránit před 
UV zářením a co udělat pro to, aby melanom 
vůbec nevznikl,“ přibližuje akci Evropský den 
melanomu Darina Formánková z Nemocnice 
Šternberk. Další informace se dozvíte na tel. 
čísle 587 800 285 nebo na webových strán-
kách nemocnicesternberk.agel.cz.  (red)

Jubilanti, vyzvedněte si na matrice formulář

DDM pořádá soutěže
v rybaření nebo tenise

Den melanomu: nechejte si vyšetřit znaménka

S

C
Městská knihovna Šternberk, 
Komenského 9
Oddělení pro dospělé, tel.: 587 571 249
e ‑mail: knihovna@mkzsternberk.cz
pondělí: 8:00–11:30 12:30–18:00
úterý: 8:00–11:30 12:30–18:00
středa:  12:30–18:00
čtvrtek: 8:00–11:30 12:30–18:00
pátek: 8:00–11:30 12:30–17:00

Oddělení pro děti, tel.: 587 571 580
e ‑mail: krejcova@mkzsternberk.cz
pondělí: 12:00–17:00
úterý: 12:00–17:00
středa: zavřeno
čtvrtek: 12:00–17:00
pátek: 12:00–16:00

Městské informační centrum, ČSA 19
tel.: 587 571 243, 
e ‑mail: mic@mkzsternberk.cz
pondělí: 8:00–17:00
úterý: 8:00–17:00
středa: 8:00–17:00
čtvrtek: 8:00–17:00
pátek: 8:00–17:00
sobota: 9:00–17:00
neděle: 9:00–17:00

Dopravní soutěž: v úterý 5. a 12. května v 
dopoledních hodinách proběhne na dětském 
dopravním hřišti oblastní a následně okresní 
kolo dopravní soutěže mladých cyklistů.
Zlatá udice: v sobotu 16. května čeká na děti 
z rybářského kroužku soutěž Zlatá udice, a to 
od 8 do 12 hodin na rybníce v Řídeči.
Besídka mladých hudebníků: ve čtvrtek  
21. května vystoupí od 17 hodin v Domě dětí a 
mládeže Šternberk hudební kroužky.
Tenisový turnaj: středa 27. května bude pat-
řit malým tenistům. Již 14. ročník soutěže „O 
pohár města Šternberka“ pro žáky místních 
škol začíná v 8:00 na kurtech TK Šternberk.
Astronomická soutěž: třetí kolo se bude 
konat v Hraničných Petrovicích ve spolupráci 
s DDM Uničov od 28. do 31. května. Na pro-
gramu bude práce s dalekohledy i s astrono-
mických softwarem.
Den dětí: v sobotu 30. května čeká na všech-
ny děti odpoledne plné her a soutěží, a to na 
dětském dopravním hřišti od 14 do 17 hodin.
Další informace získáte na tel. 585 012 957, na 
www.ddmsternberk.cz a na Opavské 14. (red)

K U LT U R A  /  S P O L E Č N O S T

achraňte životy – mějte čisté ruce. 
Tak se jmenuje kampaň Světové 
zdravotnické organizace, ke které 

se tradičně připojila také Nemocnice Štern-
berk. Ve středu 6. května jsou všichni zájemci 
zváni do areálu nemocnice: akce se koná na 
centrálním příjmu chirurgie od 8:00 do 10:30 
a následně v pavilonu interního oddělení od 
10:30 do 11:00; vstup je zdarma.
Zdravotníci vás nejen naučí správný postup 
mytí a dezinfekce rukou, ale také připome-
nou, kdy a jak často je potřeba si ruce mýt. 
„Správná hygiena rukou je velmi důležitá pro 
prevenci přenosu infekčních onemocnění,“ 

upozorňuje Darina Formánková z Nemocnice 
Šternberk. Více informací se dozvíte na tel. 
čísle 587 800 111.  (red)

Z
V nemocnici vás naučí správné mytí rukou

21. 3. 2015
Radek Perútka, Uničov
Lucie Švédová, Uničov

Svatební obřady: březen 2015

Travesti show v Našem kině: diváci
se mohou těšit na parodii i umění

blíbená travesti skupina Screamers 
v původním složení je již minulostí. 
Tři z pěti aktivních členů (Nadja, 

Saša a Valerie) nyní vystupují v nové formaci 
nazvané Hanky Panky show, se kterou opět 
přijíždějí do Šternberka. Na co se tedy v no-

vém představení, jež je naplánováno na úterý 
19. května, můžete těšit?
Skupina Hanky Panky ctí koncepci tradičních 
travesti kabaretů. „Vychází z parodie a nad-
sázky, avšak divákům nabízí hlavně umělecký 
prožitek s divadelním přesahem, ve kterém 
neschází humor, improvizace, ale ani prvky 
hereckého, baletního a pěveckého umění pod 
rouškou divadelního osvětlení a nánosem 
pudru,“ popisuje Petr Endrödy, provozovatel 
Našeho kina, které akci pořádá.
Pobaví vás pětice mužů – Martin, Vojta, Pavel, 
Saša a Sergej – kteří však v chůzi na podpat-
cích a znalosti make-upu „strčí do kapsy“ ne-
jednu ženu... Hanky Panky show se odehraje 
19. května od 19 hodin v Našem kině, vstupné 
činí 200 korun. (red)

O
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S P O L E Č N O S T

Městské knihovně Šternberk si mů-
žete zapůjčit „sbírku vzpomínek“ 
více než 60 známých i méně zná-

mých osobností, které se společně ohlížejí 
za svými dětskými léty strávenými v období 
socialismu 50. až 80. let minulého století. 
Děti totiž mnohem intenzivněji vnímají ab-
surditu, nesmyslnost i krásu a jsou citlivé na 
věci, se kterými se dospělí už dávno smířili. 
Ján Simkanič, iniciátor a editor projektu Mé 
dětství v socialismu, jej připravil u příležitosti 
25. výročí Listopadu 1989.

Vedoucí knihov-
ny Ivana Pajt-
lová doporuču-
je: „Jedná se o 
velmi zajímavou 
směs vzpomínek 
a drobných příběhů z doby socialismu. Kniha 
je primárně určena mladé generaci, která 
socialismus nezažila, ale své si v ní najdou 
všichni. Osobní vzpomínky novinářů, spiso-
vatelů, výtvarníků nebo fotografů představují 
spontánní ohlednutí do doby, kdy ‚zítra již 
znamenalo včera‘. Díky nim pocítíte tehdejší 
atmosféru mnohem silněji než při studiu ja-
kýchkoli historických analýz. Veškerý výtěžek 
z prodeje tištěných knih a e-knih Mé dětství 

v socialismu pak jde třem organizacím, jež 
pomáhají dětem: Sdružení SOS dětských ves-
niček, Amalthea a Vteřina poté.“

Ukázka: Dějiště: škola na takzvaném Čapajá-
ku, Čapajevově náměstí v Praze. Doba: končí 
padesátá léta. Je mi osm, a pak víc.
Máme povinnou ruštinu, ale nejsou kvalifikova-
ní učitelé. Systémem ber kde ber jsou přijímáni 
takzvaní rodilí mluvčí. U nás je to mladičká sou-
družka Čutková. Trvá skoro rok, než škola přijde 
na to, že soudružka je Ukrajinka a mluví spíš 

ukrajinsky nežli 
rusky. Nemá pe-
dagogické vzdělá-
ní, prostě přichází 
a vykládá, co ji tak 
zrovna napadne. 
Je veselá a pros-

topášná. Slovo prostopášná tehdy neznám. To 
jsou mé základy ruštiny.
O pár let později se naší sestrou stane Kuba a 
my se máme učit španělsky. Španělsky neumí 
vůbec nikdo a vedením kroužku španělštiny je 
pověřena stará paní učitelka Navrátilová. Je 
o jednu lekci před námi. Na první hodině říká 
Habana, na druhé se opraví a vyslovuje Havana. 
Kroužky kubánštiny jsou zas zrušeny. 
 (Památník – Daniela Fischerová)

Žánr: literatura česká – literatura faktu
Rok vydání: 2014
Počet stran: 264
Nakladatelství: BizBooks
Vazba knihy: vázaná

Wilhelm von Herzog (* 15. 4. 1857, Štern-
berk, † 3. 8. 1931, Šternberk) – středoškolský 
pedagog, malíř autodidakt (samouk), osvěto-
vý pracovník

V posledních čtyřech vydáních Šternberských 
listů jste si mohli přečíst o šternberském altánu 
v Tyršových sadech – jeho historii, architek-
tonické hodnotě apod. V prvním díle seriálu 
Po stopách šternberského altánu se objevilo 
jméno Wilhelma von Herzoga, ředitele Okrašlo-
vacího spolku, který přišel na začátku 20. století 
s konkrétním návrhem, jak změnit tehdejší starý 
hřbitov na rekreační lokalitu (dnešní Tyršovy 
sady, na snímku). Pojďme se s tímto Šternbera-
nem seznámit blíže…

Wilhelm von Herzog působil jako středo-
školský profesor zprvu na německé reálce ve 
Šternberku, od roku 1883 pak na zdejší Od-
borné škole tkalcovské. Svoji pedagogickou 
dráhu ukončil jako ředitel této školy v letech 
1908–1911. (Tkalcovská škola byla ve Štern-
berku založena roku 1872, zrušena pro nedo-
statek žáků v roce 1934, v letech 1939–1942 
byly znovu otevřeny dvě početně slabé třídy.)
V roce 1891 se oženil s Melanií Otilií Sittig a 
v lednu 1893 zakoupil od hnojické Rolnické 

záložny dům na dnešním náměstí Svobody 
10, v němž byla do té doby umístěna rovněž 
česká knihovna Čtenářsko-pěveckého spolku 
Moravan.
Wilhelm von Herzog byl váženým šternber-
ským občanem. Pro oblíbené šternberské hu-
dební divadlo většinou navrhoval i realizoval 

scénickou výpravu a významně se zasloužil 
také o německé městské muzeum, kde obo-
hatil jeho sbírky. Jako předseda místního 
Okrašlovacího spolku inicioval v roce 1925 
přeměnu starého hřbitova pod Opavskou ulicí 
na městský park (Stadtpark, dnešní Tyršovy 
sady), jehož rekonstrukci potom v roce 1926 
převzalo město. Vznikl rovněž parkový výbor 
a do roku 1928 i městský park s hudebním 
pavilonem, jenž byl roku 1931 doplněn altán-
kem ve stylu art déco. Nabízely se tu osvěžu-
jící nápoje, ledová káva, zmrzlina, obložené 
chlebíčky i pečivo.
Wilhelm Herzog projevoval již od mládí 
výtvarné cítění; rád maloval zajímavá místa 
ve Šternberku a jeho okolí, avšak zachovalo 
se jen několik málo jeho prací. Nejčastěji je 
zřejmě reprodukován jeho raný akvarel, za-
chycující dnešní Horní náměstí ze stanoviště 
od kostela, ještě se starou radnicí. Výtvarně 
orientované předměty vyučoval Herzog také 
ve školách.
Bustu Wilhelma von Herzoga vytvořil vý-
znamný místní sochař Ferdinand Kuschel.

Text je převzat z publikace Vlasty Hlůzové 
Prošli Šternberskem a je redakčně upravován 
a krácen.

NOVÉ KNIHY: Mé dětství v socialismu / Ján Simkanič

Z historického soudku: Kdo byl Wilhelm von Herzog?

V

Trvá skoro rok, než škola přijde 
na to, že soudružka je Ukrajinka 
a mluví ukrajinsky, ne rusky...

Průměrné hodnocení uživatelů 
databazeknih.cz.: 65 %
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V březnu darovali bezplatně krev:

20x (stříbrná medaile): David Suchý,
ročník 1978, Šternberk
40x (zlatá medaile): Petra Lahnerová,
ročník 1979, Šternberk

Zdroj: ÚOS ČČK Olomouc

očet Čechů, kteří mají problémy 
s kily navíc, je stále vyšší. Každý 
třetí trpí nadváhou, každý pátý je 

už obézní. Odborníci přitom o obezitě hovoří 
jako o epidemii nového tisíciletí a varují, že 
nadbytečná kila mohou odstartovat závažné 
zdravotní komplikace.
Nutriční poradna v Nemocnici Šternberk 
poskytuje komplexní poradenství v oblasti 
výživy, odborné zhodnocení stravovacích 
zvyklostí i vytvoření individuálních jídelních 
plánů na základě tělesné analýzy. Poradny se 
věnují nejen pacientům s nadváhou či mír-
nou obezitou, ale i širokému spektru občanů, 
kteří se potýkají s potížemi se stravováním. 
„Při první návštěvě provedeme každému 
zájemci preventivní vyšetření, kde zjistíme 
vaše stravovací návyky, pohybové aktivity, 
diety, které jste drželi, s čím se dlouhodobě 
léčíte a jaké užíváte léky nebo jaké máte 

alergie. Hodnotí se rovněž rodová dispozice 
k závažným onemocněním,“ vysvětluje nu-
triční terapeutka Lenka Zahrádková.
Poradna se zabývá poruchami příjmu potra-
vy, léčbou obezity i jednorázovým výživo-
vým poradenstvím. „Jejím cílem je vzdělávat 
pacienty v oboru správné výživy,“ dodává te-
rapeutka s tím, že k návštěvě je vhodné při-
nést s sebou zprávy od ošetřujících lékařů.
Nutriční poradenství a s ním spojené úkony 
poskytované na základě indikace lékaře jsou 
zdarma, bez indikace lékaře si klienti službu 
hradí sami.  (zah)

Kontakty: Nemocnice Šternberk, Jívavská 
20, tel. číslo do poradny: 587 800 253, e-mail: 
lenka.zahradkova@nst.agel.cz
Ordinační doba: vždy v pondělí a v pátek od 
8:00 do 10:00

ový projekt s názvem Šternberský 
sportovní talent je tady: ocení ho 
všichni rodiče a hlavně děti, které se 

nebojí aktivní zábavy. Série sportovních akcí 
nabídne celkem tři soutěžní odpoledne za-
měřené na běh, koloběžky a cyklistiku (kola, 
odrážedla). Malí účastníci budou za svá umís-
tění získávat body do celkového hodnocení, 
na ty nejlepší v každé kategorii čeká drobná 
cena. „V rámci posledního podniku sezony 
pak bude vyhlášen Šternberský sportovní 
talent – nejvšestrannější mladý sportovec, 
který získá mimo jiné možnost bezplatného 
otestování odborníky na sport,“ říká Jan Gott-
wald z pořádající Agentury 2G. Startovné je 
pro všechny zdarma.
Jednotlivé akce se uskuteční v areálu Tyršo-
vých sadů, závody vždy doplní doprovodný 
program: trampolína, lukostřelba, pohybo-
vé soutěže a hry, lanové aktivity, slackline 
(chůze po laně nízko nad zemí), malování na 
obličej a další.
První ze tří plánovaných akcí se odehraje již 
tento měsíc, a to v neděli 17. května od 13 do 
17 hodin. Centrum soutěží bude v dolní části 
městského parku naproti kavárně, která zajiš-
ťuje občerstvení. Soutěžit se bude v běhu, děti 
od 2 do 10 let budou rozděleny do několika 
kategorií. Závodní okruhy povedou po zpev-
něných stezkách parku. Start nejmladších 
běžců je naplánován na 15. hodinu, postupně 
budou následovat další. Děti si vyzkouší také 
střelbu z luku, jízdu na koni a mnoho dalších 
zajímavých činností.
„Naším cílem je pro vás připravit zábavné 

odpoledne a věříme, že si v neděli 17. května 
najdete cestu do městského parku ve Štern-
berku,“ zve Jan Gottwald.
Další informace najdete na webových strán-
kách www.agentura2g.cz nebo na Facebooku. 
Projekt připravila Agentura 2G ve spolupráci 
s městem Šternberk a partnery.  (got)

PROPOZICE:
13:00–15:00 prezentace, doprovodné hry
15:00: zahájení závodů v běhu
Kategorie:  1–2 roky 
 3–4 roky  5–6 let
 7–8 let  9–10 let
Další termíny:
neděle 2. srpna 2015 – koloběžky
pondělí 28. září 2015 – kola, odrážedla 

Děti ze Šternberka narozené 
od 13. 2. do 16. 4. 2015:

Adéla Kocourková, 25. 2. 2015, Šternberk
Marie Krejčířová, 25. 2. 2015, Šternberk
Martin Parobek, 4. 3. 2015, Šternberk
Lukáš Urbášek, 5. 3. 2015, Šternberk
David Tomášek, 7. 3. 2015, Šternberk
Nella Šolková, 30. 3. 2015, Šternberk
Stela Řezníčková, 2. 4. 2015, Šternberk
Matyáš Gábor, 3. 4. 2015, Šternberk

Nejčastěji dávaná jména v tomto období byla: 
Martin, Vojtěch, Richard a Tereza, Kateřina, 
Nella.
Zajímavá jména: Riccardo, Julius, Alfred; Bea, 
Zdislava, Mariana.

Zdroj: Nemocnice Šternberk

Výzva Sboru pro občanské záležitosti: 
maminky narozených dětí (občanů Šternber-
ka), přihlaste se na matriku na obřad Vítání 
občánků, telefonní číslo 585 086 552, e-mail: 
chmelova@sternberk.cz.

Naši únoroví jubilanti

97: Ludmila Axmanová 17. 3. 1918
95: Klaudia Smičková 9. 3. 1920
93: Libuše Nakládalová 8. 3. 1922
92: Růžena Stratilová 13. 3. 1923
92: Vítězslav Golík 22. 3. 1923
91: Bernardina Svobodová 26. 3. 1924
85: Anna Niklová 2. 3. 1930
85: Vlasta Šímová 8. 3. 1930
85: Bohumila Hanáková 10. 3. 1930
85: Věra Ostravská 11. 3. 1930
85: Tomáš Ševčík 14. 3. 1930
85: Josefa Svozilová 23. 3. 1930
85: Božena Příhodová 23. 3. 1930
85: Marie Matoušková 25. 3. 1930
85: Libuše Krásová 28. 3. 1930
85: Ludmila Celá 28. 3. 1930
80: Františka Kučerová 31. 3. 1935
Všem jubilantům blahopřejeme!

Úmrtí šternberských občanů

Josef Petržela *1961 †13. 3. 2015
Belo Gedeon *1938 †16. 3. 2015
Petr Hroch *1940 †16. 3. 2015
Pavel Bužga *1973 †1. 4. 2015
Miroslav Burggref *1927 †6. 4. 2015
František Studenovský *1939 †13. 4. 2015

Lékaři radí: pokud máte nadbytečná kila,
vyhledejte pomoc. Obezita je nebezpečná

Šternberský sportovní talent 2015: děti
si užijí odpoledne plné sportu a her

P
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S P O L E Č N O S T
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e přirozené, že každý z nás se chce líbit. 
I když je důležitější, kdo skutečně jsme, 
než jak vypadáme, proč zanedbávat 
svoji vizáž a nebýt okouzlující se vším, 

co k tomu patří? Perfektní vzhled představuje 
umění vytvořit ze svého zevnějšku přirozené 
a neodolatelné prodloužení oné krásy, kterou 
skrýváme uvnitř. Oblečení, účes i celková 
upravenost o nás vypovídají více, než si uvě-
domujeme.
Náš obličej je z hlediska projevů stáří nejrizi-
kovější zónou, neboť se v něm odráží vše – náš 
věk, zdravotní stav i momentální rozpoložení. 
Základním předpokladem pěkného vzhledu 
jsou pozitivní životní postoje, které jsou vidět 
i v rysech našeho obličeje.
Co můžeme udělat pro to, aby byla naše tvář 
svěží a bez vrásek a naše pleť krásná a hebká 
v každém období života? Péče o pleť musí 
být pravidelná, nikoliv nárazová. Jedním ze 
základních pilířů je čištění a odličování pleti. 
Tím kůži nejen zbavíme zplodin zevního pro-
středí a kosmetických přípravků, ale zároveň 
se aktivují povrchové struktury epidermis. 
Díky tomu je i vstřebávání aktivních látek  

z kosmetických preparátů účinnější. Chce to 
jen pár minut každé ráno a hlavně večer.
Začneme odlíčením očí, dále můžeme použít 
micelární vodu, čisticí olej, gel nebo mlé-
ko, jež z pleti odstraní nečistoty rozpustné  
v tucích, jako jsou například zbytky make-upu 
nebo prachové částečky. Potom pleť dočistí-

me ještě pleťovou vodou či tonikem. Ráno to 
s čištěním již nepřehánějme; stačí pokožku 
osvěžit tonikem.
Další každodenní péči pak vybíráme podle ak-
tuálního stavu pleti, věku a též ročního obdo-
bí a místa pobytu. Všechny tyto faktory nám 
pomáhají v orientaci a výběru kosmetiky, jež 

by měla zahrnovat již výše zmíněnou čisticí 
řadu, denní a noční ošetřující přípravky, oční 
péči a séra dle typů pleti.
Jaro je nejzáludnější roční období, protože 
je v něm vše, co je typické hlavně pro léto. 
Slunce většinou již dlouho svítí, tepla bývá 
dostatek, a tak nás to láká vyjít si ven bez ná-
ležité ochrany pokožky. Pokud má vaše kůže 
sklon k pigmentovým skvrnám, je nutné začít 
používat opalovací krémy s vyšším ochran-
ným faktorem 30 až 50. V ostatních případech 
postačí běžný denní krém, vždy však s kvalit-
ním UV filtrem.
A pokud rády čtete, určitě sáhněte po knize 
Jak být neodolatelně krásná pro každého 
muže od Marie Forleo s podtitulem Budete 
tak přitažlivá, že se téměř neubráníte jít na 
rande sama se sebou! Kniha nabízí srozumi-
telný návod pro každou ženu, která si chce 
připadat skvěle a zapracovat na všech oblas-
tech svého života.

Vaše Ludmila Dudková,
relaxační studio Pohoda

Hvězdné údolí 73, tel. 777 153 420
www.kosmetikald.cz

Okénko pro ženy: vypadat skvěle můžete v každém věku

Minulost památníku v nemocnici je obestřena tajemstvím

J
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e zajímavým tématem se na redakci 
Šternberských listů obrátila čtenářka 
Ludmila Tichá. Upozornila na historii 

památníku (na snímku), který byl před více než 
50 lety umístěn v zahradě šternberské nemoc-
nice, na skalce s květinami. Dnes je na témže 
místě, avšak poněkud zapadlý, zapomenutý. 
K 70. výročí konce 2. světové války se tedy ptáme 
historičky Vlasty Hlůzové: proč se tento památ-
ník nachází zrovna v areálu nemocnice a kdo 
byli ti, jejichž životy zde vyhasly?

Nemocnice sloužila 
za obou světových 
válek jako vojenský 
lazaret  a  ode dne 
osvobození Šternber-
ka (5. května 1945) 
také jako obvaziště 
raněných sovětských 
vojáků. Toho roku u 
ní bylo v květnových 

dnech pohřbeno ve čtyřech řadách celkem 
dvacet sedm sovětských vojínů, kteří zde 
padli. Jim všem je památník věnován. Je na 
něm ale uvedeno pouze jméno mladičkého 
rudoarmějce Jurije Timofjeviče Samsonova 
(8. ledna 1924–9. května 1945; na snímku), 
jenž zemřel ve šternberské nemocnici na ná-
sledky zranění. Nic bližšího o něm nevíme a 
pravděpodobně se již ani nedozvíme. 
Dokumenty k historii pomníčku sice zřejmě 

neexistují, jeho minulost se však přesto 
povedlo alespoň částečně osvětlit: dne 7. lis-
topadu 1960 navštívilo Šternberk 60 komso-
molců ze SSSR; zúčastnili se zde oslav VŘSR. 
S nimi přijel i Timofej Sergejevič Samsonov  
z Voroněže, otec již zmíněného padlého vojí-
na Jurije Timofjeviče Samsonova. Jak se Sam-
sonov starší dozvěděl, že je jeho syn pohřben 
právě ve Šternberku, není jasné. Každopádně 
si otec přál, aby měl jeho syn v zemi tak vzdá-
lené od vlasti alespoň důstojný pomník.
U příležitosti 20. výročí osvobození našeho 
města (v květnu 1965) přijel T. S. Samsonov 
do Šternberka znovu. Účastnil se odhalení 

památníku v prostoru nemocnice, věnova-
ného jeho synovi a ostatním rudoarmějcům, 
kteří zde padli.
Rodiny vojáků či válečných zajatců však větši-
nou ani po dlouhé řadě let nezjistily, kdy a jak 
někdo jim blízký skončil a kde je jeho hrob; 
většina válečných obětí je bezejmenných. Ani 
olomoucký Spolek pro vojenská pietní místa, 
který zhruba deset let mapuje vojenské pa-

mátníky, hroby, hřbitovy apod. v kraji, přímo 
ze Šternberka žádný památník zaevidovaný 
nemá: ani tento „malý“ z nemocnice, ani 
„velký“ památník věnovaný Sovětské armádě 
a v minulosti již dvakrát přemisťovaný (ze 
hřbitova v roce 1965 do Tyršových sadů a před 
několika lety zase zpět na hřbitov).
Ve Valíčkově Kronice města Šternberka se 
uvádí, že v době osvobozovacích bojů padlo 
na Šternbersku 343 sovětských vojínů; přímo 
ve Šternberku jich bylo pochováno 81.
Dočká se tedy tento pomník zasloužené 
pozornosti a úcty? „Protože se tato pamětní 
deska nachází v areálu Nemocnice Štern-
berk, tedy na pozemcích města, bude okolí 
památníku upraveno a uvažuje se také o jeho 
přemístění na městský hřbitov,“ informovala 
mluvčí města Irena Černocká.  (vhl, alf)

Foto: Ludmila Tichá

Rodiny vojáků či válečných 
zajatců mnohdy ani po 
dlouhé řadě let nezjistily,
kde je hrob jejich blízkých.
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odnikatelé, kteří by chtěli ušetřit 
na energiích či zakoupit nové vy-
bavení, mohou získat finanční pří-

spěvek. Výzvy k podávání žádostí o dotaci 
by měly být vypsány již tento měsíc a čerpat 
bude možné např. na nákup nových strojů 
či technologických zařízení, rekonstruk-
ci objektů k podnikání, snížení spotřeby 
energií apod. Jedná se o Operační program 
Podnikání a inovace pro konkurenceschop-
nost (OPPIK).
Více informací naleznete na www.oppik.cz/

dotacni-programy nebo na stránkách mini-
sterstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) 
v záložce Podpora podnikání, sekce Operační 
program Podnikání a inovace pro konkuren-
ceschopnost (OPPIK). Obrátit se můžete také 
na pracovníka MAS pro dotační management 
Davida Berku, tel. číslo 725 514 744, e-mail: 
berka@mas-sternbersko.cz.
V průběhu roku jsou plánovány i další výzvy, 
více o nich se dozvíte na webovém portálu 
www.mas-sternbersko.cz nebo ve Šternber-
ských listech.  (red)

Pokud chcete udělat něco pro zdraví 
celé rodiny a strávit sobotu 9. května 
na čerstvém vzduchu, pak si nenechte 

ujít první ročník turistického pochodu s ná-
zvem Jarní putování kolem Ecce Homo, který 
navazuje na dříve oblíbený pochod S Primem 
kolem Ecce Homo. Na trať se můžete vydat 
mezi 7. a 11. hodinou dopolední od restaurace 
Na koupališti.
„Připraveny jsou celkem čtyři různé trasy. Dvě 
z nich o délce 5 a 8 kilometrů jsou vhodné 
i pro děti, zdatnější turisté se mohou vydat 
na pouť dlouhou 20 nebo 34 kilometry – ta 
vede přes Lipinu, Těšíkov, Dalov a Huzovou,“ 

informuje jeden z organizátorů Antonín So-
sík. Osmikilometrová trasa nabídne v Lipině 
i doprovodný program, hry a také možnost 
prohlídky nově zrekonstruované kaple.
Všichni účastníci dostanou v cíli (restaurace 
Na koupališti, kam je potřeba dojít do 18:00) 
občerstvení, pamětní list i slevové kupony 
na vstup do bazénu v Bohuňovicích nebo do 
Našeho kina ve Šternberku.
Akci pořádá organizace Baťůžkáři ve spo-
lupráci s Klubem českých turistů. Bližší in-
formace podá Antonín Sosík na telefonním 
čísle 607 561 682, k dispozici jsou také webové 
stránky www.batuzkari.cz.  (red)

Podnikatelé, zažádejte si o dotaci

Na jarní putování se vydají rodiny i zdatní turisté

P

P

Inzerce

Hledám pronájem bytu ve Šternberku, 
dlouhodobě. Telefon: 739 707 304. 

Hledám paní na výpomoc s hlídáním dítěte od 
června. Telefon: 792 300 698.

Koupím řády a vyznamenání, i socialistické. 
Telefon: 608 420 808.

víkendu 11. a 12. dubna uspo-
řádala místní skupina Českého 
červeného kříže v Domě s pečova-

telskou službou kurz Základy první pomoci 
pro veřejnost. Absolvovalo ho devět žen ve 
věku od 15 do 60 let, které po úspěšném 
složení zkoušky obdržely průkaz absolventa 
s mezinárodní platností na dobu pěti let.
Školení vedla zábavnou formou zkušená 
profesionální záchranářka Mária Kosmá-
lyová. A i když představa dvou víkendových 
slunečných dnů v učebně lákavá nebyla, 

nakonec jsme některé i litovaly, že se roz-
cházíme.
Všechny účastnice děkují školitelce Kosmá-
lyové za užitečně prožitý společný čas a Mi-
roslavě Šanové, předsedkyni místní skupiny 
ČČK, za zorganizování kurzu. Poděkování 
patří rovněž Domu s pečovatelskou službou 
za bezplatné poskytnutí místnosti.
 Iva Fucimanová
Kurz je těžké naplnit, protože zájem veřejnosti 
bývá malý. Bez spolupráce se šternberským 
gymnáziem by se vůbec nekonal.

Děkujeme za užitečné kurzy první pomoci

O

o celorepubliké akce Ukliďme Česko 
se zapojili také obyvatelé Hlásnice. 
V sobotu 18. dubna se sešly na dvě 

desítky dobrovolníků, aby pomohly odklidit 
alespoň povrchový odpad ze skládky, kterou 
tvoří plasty, pneumatiky, ale i staré oblečení.
„Skládka je na rozhraní katastru Hlásnice a 
Šternberka. Začali jsme uklízet od silnice. 
Posbírali jsme, co bylo na povrchu, a zbytek 
bychom chtěli řešit podobným projektem,“ 
řekl hlásnický starosta Marián Marghold.

Pracovní rukavice si navlékli také ve Šternber-
ku. Členové Českého svazu ochránců přírody 
uklízeli trať Ecce Homo od startu až po křižo-
vatku nad Lipinou. „Občanské sdružení Ecce 
Homo se svými mentálně postiženými klienty 
čistilo lokalitu Prabába, naučnou stezku v 
lesích nad Šternberkem. Odpadky se sbírali 
také v místní části Těšíkov.“ shrnul záslužnou 
akci vedoucí odboru životního prostředí ve 
Šternberku Antonín Kostrůnek. Dohromady se 
nasbíralo více než 2000 kg odpadu. (red)

V Hlásnici a Šternberku proběhl úklid

D
Jak podpořit region?
Své nápady mají i žáci

outěž s názvem Na Šternbersku to 
umíme! je v plném proudu. A o co se 
jedná? Žáci základních škol na Štern-

bersku mají za úkol vytvořit vlastní návrh na 
propagaci regionálního produktu nebo služby  
(reálně existujících), skupiny žáků pak v rám-
ci soutěže mapují vybraný regionální produkt 
či službu v konkrétní obci na Šternbersku.
Oceňuje se kreativita, iniciativa a komplex-
nost předloženého návrhu. Každá kategorie 
bude vyhodnocena samostatně, děti se však 
mohou přihlásit do obou kategorií současně, 
tedy jak do jednotlivců, tak do skupin.
Tato akce má za cíl prohloubit vazbu žáků na 
region, podpořit místní produkty a upevnit 
spolupráci mezi školami. Přihlášky je možné 
podat do 20. května, podrobné informace po-
skytne koordinátorka projektu Irena Smolová 
na e-mailu irena.smolova@upol.cz. (red)

S

V Litovli zazní gospel
ospel songs jsou duchovní písně 
severoamerických černochů na 
texty Nového zákona. Repertoár 

sboru Fine Gospel Time Zuzany Stirské, který 
vystoupí 21. května v 19 hodin v litovelském 
kostele sv. Marka, sice vychází z klasického 
gospelu, je však zásluhou textařů Josefa Fous-
ka, Jiřího Suchého či dokonce Ivana Mládka 
„zesvětštěn“ tak, aby zaujal širokou veřejnost. 
Vychutnejte si nevšední hudební zážitek. (hk)

G
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ucciniho pohádková opera Turandot 
v podání Moravského divadla Olo-
mouc se představí v areálu šternber-

ského hradu. Další ze série open air vystoupe-
ní se odehraje ve čtvrtek 25. června od 20:30.
Námět na operu Turandot nalezl italský skla-
datel Giacomo Puccini v díle dramatika Carla 
Gozziho. Pohádková hra z roku 1762 pojed-
nává o princi Kalafovi, který se zamiluje do 
krásné, ale chladné a kruté čínské princezny 
Turandot. Aby získal její ruku, musí uhodnout 
tři hádanky. Neúspěch znamená smrt...
Vstupenky v rozmezí od 250 do 590 korun 
jsou k dostání v pokladně Moravského di-
vadla Olomouc, v informačních centrech ve 
Šternberku, Olomouci a Uničově nebo přímo 
v pokladně Státního hradu Šternberk.
Představení se koná v rámci Šternberského 
kulturního léta pod hvězdami v produkci 
agentury Arks Plus a ve spolupráci s Morav-
ským divadlem Olomouc, Státním hradem 
Šternberk a partnery. (red)

obci Huzová pokračuje stavba kana-
lizace. Tento měsíc by se mělo začít  
s opravami cest a chodníků zasaže-

ných stavebními pracemi a zároveň by měly 
být zahájeny terénní úpravy. „Termín ukonče-
ní stavby, který je naplánovaný na 30. června 
2015, se zatím jeví jako reálný,“ řekl starosta 
Lubomír Štefaňák.
Na revitalizaci místních komunikací je podá-
na žádost o dotaci z regionálního operačního 
programu, a to na chodníky podél silnice číslo 
445 to jednak směrem k fotbalovému hřišti 
(včetně osvětleného přechodu) a také smě-
rem ke hřbitovu (včetně mobiliáře, zeleně a 
parkoviště u hřbitova).
Pokud bude příspěvek schválen, musí být do 
konce června uzavřeno výběrové řízení na 
dodavatele stavby a v srpnu by mohly práce 
již začít.
Další informace z obce se dozvíte na interne-
tových stránkách www.obec-huzova.cz. (red)

a podzim minulého roku proběhly 
u našich východních sousedů dvě 
rozsáhlé pátrací akce. Případ dívky, 

kterou za dramatických okolností unesl její 
vlastní, psychicky narušený otec, se odehrál 
v Bratislavě. Podruhé stovky záchranářů hle-
daly dvojici školaček ukrývajících se v lesích 
okolo Staškova na severozápadě Slovenska. 
Za úspěchem obou pátrání stojí pes z Uničo-
va, čtyři a půl roky starý bloodhound Cassino 
(rasa bloodhound na snímku), cvičený meto-
dou mantrailling. 
„Tato metoda vychází z přirozených vlastnos-
tí psů, z jejich fantastických čichových schop-
ností. V mantraillingu psovi neříkáme, jak má 
hledat. Pouze se jej snažíme přesvědčit, aby 
hledal to, co chceme my. Metoda má jeden 
jediný cíl: co nejrychlejší nalezení hledané 

osoby,“ přiblížil majitel a cvičitel nevšedně 
schopného stopaře; jelikož spolupracuje  
s policií na citlivých případech, chce před širší 
veřejností zůstat v anonymitě. „Každý z nás 
má individuální pach, který vzniká rozkladem 
organické hmoty prostřednictvím bakterií a je 
stejně charakteristický jako DNA nebo otisky 
prstů. Přitom se nedá ničím překrýt nebo 
smýt. Dobře cvičený pes si dokáže tento pach 
zapamatovat a sledovat ho,“ dodal. Než může 
být zvíře nasazeno v ostré akci, trvá jeho vý-
cvik minimálně tři roky.
Psovod Cassina dnes mantrailling sám vyu-
čuje. Prošel semináři vedenými německými 
lektory i cvičiteli z K9 Národního tréninko-
vého centra v Georgii připravujícího psy pro 
americké bezpečnostní složky. Ale když v roce 
2005 začínal, neměl s touto metodou žádné 
zkušenosti. „Jako všichni kynologové jsem 
myslel, že pes bude pracovat podle mě. Vy-
šlapal jsem tedy vlastní stopu, na ni rozmístil 
pamlsky, na konec položil vlastní tričko a pso-
vi jsem dal povel, aby startoval. On se tak po-
díval, vyskočil na mě a nic. To jsem pochopil, 
že je-li cílem mantraillingu nalezení hledané 
osoby, tak ten pes, kdyby mohl mluvit, by mi 
řekl: ‚Ty v…, proč tě mám hledat, když stojíš 
vedle mě?‘ Naštěstí psi mluvit neumějí,“ 
vzpomněl na své začátky. (mj)
 dokončení článku v příštím čísle

iž posedmé budou Šternberkem znít 
hlasy několika pěveckých sborů. Festival 
Šternberk zpívá, který pořádá Pěvecký 
sbor Šternberk, se bude konat v sobotu 

30. května od 16 hodin na nádvoří bývalého 
augustiniánského kláštera.
Kromě pořádajícího sboru se posluchači mo-
hou těšit na Pěvecké sdružení Ostravských 
učitelek, Akademický sbor Žerotín z Olomou-
ce a Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Orlová. 
„Na závěr koncertu zazpívají všechny sbory 

několik písní společně,“ prozradila jedna  
z organizátorek Jana Kůsová.
Šternberské těleso nastudovalo tyto skladby: 
Zdeněk Lukáš: Pocta tvůrcům – Rembrant; 
Orlando di Lasso –  L´eccho; Ola Gjeilo – Ubi 
caritas; Bedřich Smetana – Má hvězda; zottel-
marsch – Loudavý pochod.
„Festival začíná být pomalu, ale jistě dlouho-
letou tradicí a my jsme moc rádi, že se nám 
daří a že k nám každý rok zavítají jiní účastní-
ci,“ dodává Jana Kůsová. (red)

Opera Turandot zazní
pod otevřeným nebem

Huzová bude mít 
novou kanalizaci

Pes Cassino z Uničova hledá ztracené lidi

Šternberk zpívá. Festival uvítá čtyři sbory P

VN

J

oravská Huzová, která je částí 
Štěpánova a má 340 obyvatel, by 
chtěla mít vlastní znak. Lidé tam 

teď proto vybírají ze čtyř návrhů. 
Moravská Huzová patří ke Štěpánovu přes 
čtyřicet let, ovšem jediný symbol, který má 
svůj vlastní, je stará pečeť z roku 1850. A právě 
z její podoby vycházejí návrhy nového znaku. 
Je na nich žlutá osmicípá hvězda jako odkaz 
na rod Šternberků a k tomu hrábě překřížené 
s kosou nebo černá radlice symbolizující ze-
mědělství.
Znak místní části sice může mít jen symbo-

lickou funkci, podle starosty Jiřího Šindlera 
ale může i tak vesnici pomoct: „Všichni jsme 
se zavřeli doma, máme plnou hlavu starostí a 
jaksi zapomínáme na to, že žijeme někde, kde 
prožíváme krásné chvíle. Neuvědomujeme si, 
že bychom v sobě měli najít alespoň trošičku 
sounáležitosti s tím svým místem a občas při-
spět, byť myšlenkou, k tomu, jak to svoje místo 
a svůj život zkrášlit.“
O tom, kdy a jestli vůbec bude mít Moravská 
Huzová svůj vlastní znak, se ve vesnici bude 
ještě diskutovat. Další novinky ze Štěpánova 
najdete na webu www.stepanov.cz. (red)

V Moravské Huzové hlasují o vlastním znaku

M
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e 4. třídách se žáci základních škol 
učí mimo jiné o krajích, městech a 
lidech, kteří jsou „hlavami“ daných 

oblastí. Takže je řeč o hejtmanech, primáto-
rech a také starostech. 
Nejlepší cestou, jak dětem tuto problematiku 
přiblížit, je osobní setkání. Proto jsme k nám 
do třídy pozvali na čtvrtek 26. března starostu 
města Šternberka Stanislava Orsága.
O den dříve dostaly děti krátký dotazník, jenž 
měl ukázat, co vlastně o starostovi svého 
města ví. Odpovídaly na otázky typu: Umí pan 
starosta vařit? Jezdí lyžovat? Umí anglicky?
V den návštěvy nám potom Stanislav Orság 
informace upřesňoval – a žáci velmi často 

správnou odpověď uhodli. V další části pro-
gramu se dozvěděli o samotné práci starosty 
a o budoucích plánech rozvoje města. Prostor 
byl také na předem připravené zvídavé otázky 
a nechyběla ani prohlídka výstavy nejlepších 
projektů v angličtině.
V samotném závěru od nás pan starosta do-
stal dva dárky – velikonoční ručně vyrobenou 
dekoraci od dětí a písničku o jaru v anglickém 
jazyce.
Dárkem od pana starosty bylo na oplátku po-
zvání do jeho kanceláře na Městském úřadě 
Šternberk. To jsme velmi rádi přijali a budeme 
se na něj v brzké době těšit.
 Irena Daduová, ZŠ nám. Svobody

áci pátých tříd ZŠ Dr. Hrubého vy-
razili na jaře do Jeseníků na školu 
v přírodě. Ubytovali se v Penzionu 

Anežka, kde je čekalo velmi milé přivítání 
majitelů a také výborný oběd. Odpoledne 
se rozdělili do družstev a vydali se na první 
průzkum okolí, zda neobjeví ve sněhu nebo 
v blátě nějakou stopu. Přestože nic nena-
šli, procházku si díky sluníčku užili. Večer 
se seznámili s celotýdenní soutěží a od té 
chvíle začali sbírat důležité body pro své 
družstvo.
A užívali si i v dalších dnech. Připravena pro 
ně byla beseda o Jeseníkách i přednáška o 
výstavbě tamních bunkrů, které si prohlédli 
i ve skutečnosti. Nechyběly ani hrátky na 
sněhu a ledu, odpoledne plné bodovaných 
her, práce s mapou, výlet za známou atrakcí 
„Lesní bar“ spojený s opékáním špekáčků 
či cesta za pokladem a večery s kytarou a 

houslemi. Děti zavítaly i do Expozice hu-
debních nástrojů, kde se jim moc líbilo, a 
tak pana sběratele zahrnuly spoustou dota-
zů. Všechny poznatky a zážitky si zazname-
návaly do svých deníčků, aby měly na celý 
týden pěknou vzpomínku. Samozřejmě že si 
našly i čas na učení – všechny zadané úkoly 
plnily rychle, jen aby měly vše brzy hotové 
a mohly se věnovat dalším hrám, a sbírat 
tak nové body. Na konci pobytu obdržel 
každý „stopař“ odznak se symbolem výpra-
vy, pamětní list a spoustu upomínkových 
předmětů a celé putování děti zakončily 
diskotékou. 
Musíme konstatovat, že škola v přírodě se 
nám moc vydařila, děti byly úžasné a mile 
nás překvapily. Děkujeme jim za spoustu 
společných zážitků a vzorné chování.

Jarmila Nosková a Jana Vytřísalová, 
třídní učitelky 5. tříd ZŠ Dr. Hrubého

řednáška o Josefu Bryksovi: na 
konci března navštívil gymnázium 
docent Ladislav Kudrna z Ústavu pro 

studium totalitních režimů v Praze, aby stu-
dentům přiblížil nelehký a přitom statečný 
život Josefa Brykse, pilota RAF z nedalekých 
Bělkovic-Lašťan. Posluchači se dozvěděli ne-
jen o Bryksově německém zajetí a pokusech 
o útěk, ale i o jeho zatčení a odsouzení po 
komunistickém převratu v únoru 1948.
Exkurze do Osvětimi: „Ti, kdo si nepa-
matují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji 
znovu prožít.“ V pátek 27. března se studenti 
třetího ročníku vydali do bývalého vyhlazo-
vacího tábora v Osvětimi. Chladné a deštivé 
počasí ještě umocnilo návštěvu místa spo-
jeného s hrůzami holocaustu za 2. světové 
války, kdy v těchto prostorách nacisté zřídili 
vyhlazovací tábor pro Židy, Romy, homose-
xuály a další jim nepohodlné skupiny lidí.

Prohlídka táborů Auschwitz I i Auschwitz II 
– Birkenau připomněla nedávnou, a přitom 
naší současnosti už tak vzdálenou minulost.
Jarní projektový den: „Kde to žijeme?“ 
Na tuto otázku se ve čtvrtek 19. března 
snažili gymnazisté najít odpověď – a hledali 
ji z mnoha různých úhlů pohledu. Celkem 
dvacet skupin zpracovávalo nejrůznější té-
mata našeho každodenního života. Studenti 
pátrali po tom, jak se ve Šternberku žije se 
psy, převtělili se do role včelařů, zkoumali 
vesmír, tvořili ideální učebnici cizího jazyka, 
a dokonce bylo možné slyšet i pro studenty 
tolik atraktivní a neobvyklou čínštinu.
Na závěr představili svoje závěry ostatním 
skupinám. Hlavním přínosem těchto projek-
tových dnů je společná práce s vrstevníky, 
při které studenti využijí toho, co už znají, 
naučí se tyto znalosti aplikovat v praxi, a tak 
poznají, proč se vlastně učí. (gym)

Děti ze ZŠ náměstí Svobody zpovídali starostu Šternberka

Na ZŠ Dr. Hrubého stopovali yettihoČervená, stát! Žáci se
učí, jak zvládnout
dopravu i první pomoc

Gymnazisté nezapomínají na minulost

V

Ž
D

P

opravní výchova má na Základní 
škole Svatoplukova několikaletou 
tradici. Máme ji začleněnou ve 

školním vzdělávacím programu a zakompo-
novanou do mnohých vyučovacích předmětů, 
protože si velmi dobře uvědomujeme, že děti 
by se měly umět bezpečně pohybovat v silnič-
ním provozu. 
Pomyslnou třešničkou na dortu v této oblasti 
je náš projektový den s názvem Červená – 
stát! Děti se během něho teoreticky sezna-
mují se základními dopravními situacemi, učí 
se poznávat dopravní značky a vyplňují testy, 
které jsou pro ně malou zkouškou na řidičský 
průkaz. 
Zvládnout teorii je samozřejmě důležité, ale 
jak se zachovat, když je třeba poskytnout ka-
marádovi první pomoc? S tím žákům poradí 
studenti Vyšší zdravotnické školy v Olomouci. 
A nejen to, na figurantech si děti budou moci 
vyzkoušet ošetření úrazů a zranění. Dopravní 
hlídka Policie ČR žákům předvede výbavu 
policejního auta i výstroj a výzbroj policisty a 
chybět nebudou s ukázkami techniky, obleku 
a výbavy ani hasiči.
 Zdena Václavková, ZŠ Svatoplukova

Inzerce



enisový klub ukončil zimní halovou 
sezonu a od 1. května zahájil svoji 
činnost na otevřených kurtech. 

Areál na Svatoplukově 15 může využít i veřej-
nost, rezervovat kurt lze na tel. 725 120 002.
V březnu se konala valná hromada TK Štern-
berk. Na programu měla mimo jiné volbu 
výkonného výboru na další tříleté období a 
schválení statutu a změn stanov podle poža-
davků nového občanského zákoníku. Název je 
nyní Tenisový klub Šternberk, z.s. (zapsaný 
spolek), na následné schůzi výkonného výbo-
ru byl za předsedu zvolen Antonín Pala. (ten)

Tenistům začíná hra
na otevřených kurtech

T
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o loňském sedmém místě, kterým volej-
balistky TJ Sokol Šternberk vyrovnaly 
nejlepší výsledek ve své extraligové ka-

riéře, nastal v sezoně 2014/2015 mírný ústup na 
osmou příčku. Nejen na její zhodnocení jsme se 
zeptali předsedy oddílu Michala Oborného.

Osmé místo a účast v play‑off není špatný 
výsledek, přesto: nepomýšleli jste o něco 
výše?
Ano, přesně tak. Před letošní sezonou jsme 
měli o něco vyšší ambice, chtěli jsme si za-
hrát o páté až šesté místo, ale naším hlavním 

cílem bylo jako vždy dostat se do play-off, 
a to se nám povedlo. Navíc nám těsně před 
začátkem soutěže odešla jedna z klíčových 
hráček z postu univerzálky, a také proto se 
nám nedařilo tolik, jak jsme si představovali. 
Na druhou stranu nám tento odchod umožnil 
testovat a vychovávat nové mladé hráčky, což 
je hlavní filozofie šternberského oddílu. Dlou-
hodobě chceme připravovat na hru v extralize 
co nejvíce našich odchovankyň, takže z toho-
to komplexního pohledu byla sezona dobrá.
Osmé místo před play-off je tradičně předur-
čeno k neúspěšnému souboji s dlouholetým 

mistrem republiky Prostějovem, ale zase jsme 
šternberskému publiku na domácí palubovce 
ukázali družstvo špičkové evropské kvality, 
které dosahuje dobrých výsledků i v Lize 
mistryň.

Jak se osvědčil nový trenér Martin Hroch, 
bývalý reprezentant, který vede družstvo 
prvním rokem?
Práci kouče Hrocha vnímá celé vedení klubu 
velice pozitivně. Jeho moderní tréninkové 
metody i zkušenost ze zahraničí se projevily 
v tom, že ze šternberského kádru dostal ma-

ximum. Rozhodně s ním počítáme také do 
příští sezony.

Jaké další plány máte do soutěžního roč-
níku 2015/2016?
Jak už jsem zmínil, naším hlavním cílem je 
vychovávat kvalitní mladé volejbalistky, ale 
jednání o posilách už také probíhají. Je mož-
né, že příští rok nás čeká větší obměna kádru 
– více odchodů, ale i několik nových tváří. 
Hovořit o ambicích je tudíž trochu předčasné, 
ale cíle budou určitě podobné jako v uplynulé 
sezoně, tedy hlavně účast v nejlepší osmičce.

Letošní ročník byl specifický také v tom, 
že v něm o konečné pořadí bojovalo jen 
devět týmů…
… a právě proto to byl klidný ročník. Z ex-
traligové scény odešla z finančních důvodů 
Slavia Praha a Českému volejbalovému svazu 
se nepodařilo zařadit postupující tým z první 
ligy, protože finanční náročnost nejvyšší 
soutěže je opravdu velká. Dokonce ani Stře-
šovice, které první ligu vyhrály a měly by tak 
samozřejmě nárok na postup do extraligy, to  
z finančních důvodů odmítly. Celý ročník se 
tím pádem odehrál jen v devíti a nehrozilo 
riziko sestupu, takže jsme se mohli soustředit 
na zařazení mladých volejbalistek do kád-
ru, aniž bychom ohrozili naši extraligovou 
účast. Se zájmem čekáme, jestli bude soutěž 
plnohodnotně doplněna na deset účastníků… 
Já pevně doufám, že ano, protože takto celá 
ženská extraliga přece jen ztrácí svůj náboj.

Trochu se zapomíná na juniorky a kadet-
ky, které se rovněž prosadily do extraligy. 
Jak se jim vedlo?
Oba mládežnické kolektivy v extraligové 
soutěži obstály a umístily se stejně jako loni 
na šesté, resp. deváté příčce, což je rozhod-
ně pozitivní zpráva. Některé juniorky navíc 
střídavě startují jak v juniorské soutěži, tak 
i v extralize žen, takže získávají dvojnásobné 
zkušenosti.

Chtěl byste na závěr něco vzkázat divákům?
Rád bych na tomto místě všem našim fanouš-
kům upřímně poděkoval za jejich dlouhodo-
bou podporu a zájem. Bez nich by to zkrátka 
nešlo, o čemž svědčí i fakt, že se děvčatům 
doma v hale Ecce Homo vždy dařilo mnohem 
lépe než venku. Cením si toho, že značky 
„Šternberk“ a „volejbalová extraliga žen“ stá-
le patří k sobě a reprezentují naše město na 
celorepublikové úrovni.
 Alena Fritscherová

Rád bych v extralize viděl opět deset týmů, přeje si předseda oddílu

P

portovní seriál s názvem Šternberské 
běhání už má za sebou čtyři závody, 
ten pátý s názvem Lojzovka se chystá 

na středu 13. května. Milovníci pohybu se se-
jdou na Kiosku, start je v 18 hodin a na výběr 
hned dvě trasy: ta kratší měří 3,5 kilometru, 
delší má 9 kilometrů.
Na letošní rok se připravují ještě tyto závody: 
Naučná stezka Prabába (3. června), S kopečka 
do kopečka (9. září), Dalovský čtvrtmaraton 
(20. září), Podzimní Kiosk (18. října) a Vla-
chovka (7. listopadu).
Seriál Šternberské běhání je určen jak zkuše-
ným závodníkům, tak i začínajícím běžcům a 
všem, kdo chtějí udělat něco pro své zdraví a 
potkat nové přátele. Zváni jsou všichni bez 
rozdílu věku, pohlaví či výkonnosti. 
Další informace jsou k dispozici na webu 
http://ste.eso9.cz/SBP/ nebo u organizátorky 
Kristýny Skyvové na tel. 731 321 360.  (red)

Běžecké závody pokračují i tento měsíc

S

Tým si sedl a první zápas vyhrál hned ve druhém kole proti silnému 
Frýdku-Místku. Podařily se přesuny na hráčských postech, zejména Lenky 
Oborné ze smeče na post diagonální hráčky. Tréninková skupina si rozu-
měla a i přes oslabený hráčský kádr jsme dali příležitost Martině Šenkové, 
Adéle Borovcové a Míše Konečné. Asi největší posun bych viděl u Martiny 
Šenkové, která si i přes dvouměsíční absenci dokázala znovu vybojovat 
místo v základní sestavě. Také většina zkušených hráček nezklamala.
Naopak nemohu být spokojen se sportovním růstem několika volejbalis-
tek – nemíním dát nikomu nic zadarmo. Vážím si cílevědomosti, motiva-
ce a vůle něco dokázat, pouze talent a hezké oči nestačí. Celkově se pak dá říct, že v sezoně jsme si 
prošli krizovými momenty, ale i ty nás posílily. Konečné hodnocení řadím do kategorie „spíše kladné“.

Sezonu hodnotím spíše kladně, říká kouč Hroch
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Fotbalový klub Šternberk přichází
s vizí dalšího rozvoje a stability

V

ovná padesátka běžců se v krásném 
a nadprůměrně teplém jarním od-
poledni 15. dubna postavila na start 

druhého ročníku Běhu kolem tankodromu, 
který je třetím dílem seriálu Šternberské 
běhání (více o něm na straně 21) a letos pre-
miérově také součástí prestižní Velké ceny 
vytrvalců Olomouckého kraje. Na hlavní kro-
sové trati se z vítězství radovali Roman Kovář  
z Fortexu SKI Moravský Beroun a Eva Dvořá-
ková z klubu Biatlon Prostějov.
Závod pořádaný známým šternberským běž-
cem Václavem Filipem zavedl účastníky do 
lesů nad psychiatrickou léčebnou, směrem na 
Domašov nad Šternberkem a pak zpět kolem 
areálu „tankodromu“. Trať vedla převážně po 
lesních a polních cestách a měřila 8,4 kilome-

tru, pro příchozí hlavně z řad mladých adeptů 
běžeckého umění byl připraven 2,2 kilometru 
dlouhý okruh. Závod se běžel jako memori-
ál výborného šternberského atleta Zdeňka 
Kotouče, jehož rodina vše pečlivě sledovala  
z prostoru startu a cíle.
Jako první seběhla z lesů nad městem čtyř-
členná skupinka vedená závodníkem morav-
skoberounského Fortexu Romanem Kovářem 
(vítězný čas 33:36). Za ním se viditelně ani 
nesnažili sprintovat druhý Pavel Dvořák (Bi-
atlon Prostějov) a třetí Petr Kučera (SK Salix 
Grymov). Čtvrtým z „vláčku“ byl vítěz loňské-
ho premiérového ročníku Ondřej Doležel (SK 
SKI-OB Šternberk). „Nahoře nad tankodro-
mem jsem si vypracoval před soupeři nadějný 
náskok, ale bohužel jsem trochu zabloudil a až 

kolegové mě museli zavolat zpět na správnou 
trasu. Asi proto mě i v cíli nechali sportovně 
vyhrát,“ usmíval se po doběhu Roman Kovář.
Ženám se v teplém počasí asi příliš závodit ne-
chtělo, a tak se na hlavní trať vypravily pouze 
čtyři. Trochu překvapivě zvítězila nejstarší 
z nich – Eva Dvořáková z Biatlonu Prostějov 
(47:19). Celkově druhá byla Eva Marková (SK 
SKI-OB Šternberk), třetí Nikola Kazíková 
(Kolárna) a čtvrtá Markéta Nečesaná (TJ Liga 
stovkařů Olomouc). „Je to moc krásný závod 
ve velmi pěkném prostředí. Hodně se mi tu 
líbilo,“ chválila v cíli Eva Dvořáková.
Na doprovodné kratší trati se z prvenství ra-
dovali Matyáš Doležal (SK SKI-OB Šternberk, 
čas 10:23) a Ema Marková (SK SKI-OB Štern-
berk, čas 9:37).  (fri)

Běh kolem tankodromu ovládli Roman Kovář a Eva Dvořáková

R

Mladí šermíři slaví
další velké úspěchy

sobotu 18. dubna se šternberští 
mladí šermíři vydali na turnaj Ry-
bářův memoriál, který pořádal 

oddíl Sokol Brno. V kategorii mladších žáků  
v šermu fleretem se dařilo hned dvěma závod-
níkům z TJ Sokol Šternberk.
V konkurenci 24 šermířů z deseti klubů ČR 
obsadil třetí místo David Kvapil: v bojích ve 
skupině získal pět vítězství, kdy od soupeřů 
dostal pouhé dva zásahy, a v eliminačních 
bojích porazil Vojtěcha Bernarda ze Slezanu 
Opava 12:1 a Tomáše Veleho z TJ Lokomotiva 
Liberec 12:6. V klání o finálový zápas podlehl 
těsně brněnskému závodníkovi Martinu Sle-
zákovi 4:5.
Dobře mu sekundoval jeho oddílový kamarád 
Vladimír Knob. Po třech výhrách a dvou po-
rážkách ve skupinových zápasech byl nasazen 
jako sedmý, v eliminačních bojích vyhrál nad 
Menšíkem ze Sokola Brno 5:0 a nestačil až na 
pozdějšího vítěze turnaje Marka Totušku. Ob-
sadil tak celkové 7. místo a hoši spolu poprvé 
stanuli na stupních vítězů ve finálové osmičce 
této kategorie.
V kategorii mladších žákyň hájila barvy Soko-
la Lenička Mušková, v jejíž krátké sportovní 
šermířské kariéře (od září 2014) to byl teprve 
druhý turnaj. Skončila na 11. příčce z celkové-
ho počtu 13 účastnic. (red)

D. Kvapil (3. zleva) a V. Knob (2. zprava)

edení fotbalového klubu počátkem 
roku 2014 vytvořilo koncepční 
projekt nazvaný VIZE 2014–2017, 

který v sobě zahrnuje veškeré priority a as-
pekty směřování a fungování FK Šternberk, 
o. s. a jeho rozvoj a stabilizaci tak, aby se v 
tomto období zařadil mezi moderně fungu-
jící a stabilní fotbalové kluby Olomouckého 
kraje, odpovídající svou kvalitou a zázemím 
významu a velikosti města Šternberka.
Již uplynulý rok 2014 byl opravdu přelomo-
vý, a to především „prolomením letitého 
standardu“ – výrazným navýšením příspěv-
ku z rozpočtu města Šternberka na činnost 
a provoz klubu, a navíc dotační investiční 
pobídkou z rozpočtu města na vybudování 
nového travnatého tréninkového hřiště. 
Tento počin a pozitivní přístup zastupitelů 
a vedení města směrem k rozvoji a podpoře 
fotbalu plně podpořil nastoupenou cestu 
výše uvedeného projektu.
V letošním roce, v roce 70. výročí založení 
FK Šternberk, určilo vedení FK v souladu 
s projektem jako priority tyto stabilizační 
prvky:
1) navýšení členské základny jak v kate-
gorii dospělých, tak především v mládežnic-
kých kategoriích (v současnosti 242 členů 
oproti 93 z ledna 2014, z toho je 94 členů 
mladších 18 let)
2) stabilizace a navýšení počtu kvalifiko-
vaných trenérů (v současnosti 14 trenérů 
s licencí)
3) stabilizace a profesionalizace funkcio-
nářské základny klubu a správy areálu FK
4) zlepšení podmínek a zázemí pro hráče 
a diváky v rámci finančních možností klubu 
5) nominace a vysílání funkcionářů FK 
do řídicích komisí FAČR na úrovni okresu a 
Olomouckého kraje

Do jarní části sezony 2014/2015 vstoupil 
FK Šternberk s těmito mužstvy v soutě-
žích: Muži A – Krajský přebor, Muži B – II. 
třída OFS, Muži C – IV. třída OFS, Dorost A 
– Krajský přebor, Dorost B – I. třída, Starší a 
mladší žáci – Krajský přebor.
Na soutěž v novém ročníku 2015/2016 se 
intenzivním tréninkem a účastí na mládež-
nických turnajích připravují pod vedením 
kvalifikovaných trenérů i nejmenší štern-
berští fotbalisté, a to přípravky ročníků 
2009 a 2010.
Bližší informace o činnosti Fotbalového 
klubu Šternberk i o areálu klubu najdete na 
webových stránkách www.fksternberk.cz, 
www.kfsol.cz, www.ofso.cz a také v příštích 
vydáních Šternberských listů.
 Pavel Hrazdil, sekretář FK Šternberk

V

Domácí zápasy:
kdy a komu fandit
MUŽI A: čtvrtek 7. 5., 17:00: Želatovice 
MUŽI A: neděle 10. 5., 16:30: Konice
MUŽI A: sobota 23. 5., 16:30: Kojetín
MUŽI A: sobota 6. 6., 16:30: Mohelnice B

MUŽI B: sobota 16. 5., 16:30: Chomoutov
MUŽI B: sobota 30. 5., 16:30: Nemilany
MUŽI B: sobota 13. 6., 16:30: Drahlov

DOROST A: sobota 16. 5., 10:00: Konice
DOROST A: sobota 30. 5., 10:00: Nemilany
DOROST A: sobota 13. 6., 10:00: Mohelnice

ST. a ML. ŽÁCI: středa 6. 5., 17:00: Černovír
ST. a ML. ŽÁCI: neděle 24. 5., 9:00: Konice



23ŠTERNBERSKÉ LISTY | květen 2015

e čtvrtek 2. dubna 2015 vystoupila  
v Našem kině ve Šternberku nejhra-
nější kapela ze známé Šlágr TV. Vese-

lá trojka rozezpívala sál, který byl vyprodaný 
již měsíc dopředu. Vystoupení si nenechalo 
ujít více než tři sta diváků převážně z řad 
dříve narozených. 
Trio muzikantů ve složení Pavel Krška (heli-
gonka), Jaromír Kozelka (akordeon) a Miro-
slav Hrdlička (klávesy) zaujalo nejen svým 
hudebním výkonem, ale také častým kontak-
tem s posluchači. Odměnou jim byly nadšené 
ovace publika.

Koncert se konal v produkci agentury Arks 
Plus a ve spolupráci s městem Šternberk, 
Naším kinem a partery. Další nabídku zajíma-
vých koncertů, přednášek, akcí pro děti, pro-
hlídek apod. najdete uvnitř novin v kulturním 
přehledu na stranách 12 a 13. (red)

VESELÁ TROJKA ROZEZPÍVALA PUBLIKUM V KINĚ

V

Foto (7x): DS Foto Šternberk
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PŘEHLED DISTRIBUČNÍCH MÍST ŠTERNBERSKÝCH LISTŮ
VE MĚSTĚ ŠTERNBERK, MÍSTNÍCH ČÁSTECH A OKOLNÍCH OBCÍCH

▌OBCHODY, TRAFIKY  
Stánek Novák, Nádražní ul. u Eutechu
Trafika J. Doležel, Oblouková 34 
Trafika Adam, Bezručova 11   
Trafika J. Jéglová, ČSA 42
Potraviny A. Davidová, ČSA 5
Trafika M. Škurková, Hlavní náměstí 2
Potraviny pod hradem, Dvorská 23
Potraviny Skopalíková, Jiráskova 30
Benzina, Nádražní 54
Velkoobchod Adam, Masarykova 15
Obchůdek na Krampolce, Krampolova 4
Albertovo knihkupectví, Radniční 7
Lékárna u nemocnice, Jívavská 16
Lékárna v nemocnici – Agel, Jívavská 20
Nemocnice Šternberk – kantýna, Jívavská 20
Psych. léčebna – kantýna, Olomoucká 173

▌VEŘEJNÉ INSTITUCE 
Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16
Městský úřad Šternberk, Opavská 1
Městská knihovna Šternberk, Komenského 9 
Sociální služby Šternberk, Komenského 40
Expozice času, ČSA 19 
     
▌MÍSTNÍ ČÁSTI A OKOLNÍ OBCE  
Babice: konzum Radka, Babice 44
Lužice: potraviny Adam, Lužice 107
Chabičov: potraviny, Chabičov 35
Dolní Žleb: penzion, Dol. Žleb 35
Dalov: potraviny, Dalov 71
Řídeč: potraviny, Řídeč 307
Těšíkov: obchod v Těšíkově
Krakořice: osadní výbor

Inzerce


