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VE ZKRATCE

Silnice Střelice – Benkov

je neprůjezdná

Silnice mezi Střelicemi a Benkovem je 

od pondělí 8. října do pátku 30. listopa-

du pro veškerou dopravu uzavřena. Dů-

vodem je kompletní rekonstrukce komu-

nikace. Uzavírka se mimo jiné promít-

ne do jízdních řádů autobusových linek, 

neboť uzavřeným úsekem projíždí spoje 

společností Arriva Morava a Vojtila Trans; 

například nejsou obsluhovány zastávky 

Střelice, pošta a Uničov, hřbitov. Výlukové 

jízdní řády jsou na zastávkách či na webu 

www.unicov.cz.

V SPŠ a SOU bude výstava 

o historii českého školství

Ve vestibulu Střední průmyslové školy Uni-

čov ve Školní ulici bude ve středu 17. října 

v 16.00 hodin zahájena výstava nazvaná 

Sto let republiky a českého školství. Ex-

pozice připravená spolkem Příznivci his-

torie a muzea Želechovice bude přístupná 

do soboty 27. října každý den včetně víken-

du od 13.00 do 17.00 hodin. Vstup volný.

Na náměstí proběhne

sedmý farmářský trh

Na Masarykově náměstí se v sobotu 

20. října uskuteční v pořadí sedmý Uni-

čovský farmářský trh. Čerstvé regionální 

produkty a řemeslné výrobky budou nabí-

zeny od 8.00 do 12.00 hodin. Jako dopro-

vodný program jarmarku proběhne výstava 

historických kočárků, k poslechu zahraje 

Redheads Band. Dále budou pro děti při-

praveny skákací hrad, jízda na ponících, 

malování na obličej nebo výtvarná dílna.

DDM vyveze seniory

do Pradědovy galerie

Dům dětí a mládeže Uničov pořádá zájezd 

do Pradědovy galerie v Jiříkově a na zá-

mek v Bruntále. Ovšem tentokrát nikoliv 

pro nejmladší generaci, nýbrž pro senio-

ry. Výlet se uskuteční ve čtvrtek 25. října 

a jeho cena je 200 korun. Ta zahrnuje do-

pravu autobusem a vstupné. Sraz účastní-

ků je v 8.00 hodin u domu dětí v Nádražní 

ulici, předpokládaný návrat je v 16.00 ho-

din. Přihlášky se přijímají do čtvrtka 18. říj-

na v Domě dětí a mládeže – Vila Tereza 

Uničov. red

Ve volbách do městského zastupitelstva ko-

naných v pátek a v sobotu 5. a 6. října zvítězila 

v Uničově s velkým náskokem Občanská de-

mokratická strana. Získala 32,79 % hlasů, což 

znamená osm křesel v jedenadvacetičlenném 

zastupitelstvu. Ve srovnání s ukončeným vo-

lebním obdobím si strana o dva mandáty po-

lepšila. Lídr kandidátky, dosavadní starosta 

Radek Vincour, také obdržel nejvíce hlasů 

v polistopadové historii voleb, a to 1 733.

Druhé ANO 2011 dostalo 20,04 procenta 

hlasů a má tak čtyři zastupitele. To je o jed-

noho více než dosud. Čtyři mandáty uhájila 

Křesťanská a demokratická unie – Českoslo-

venská strana lidová, neboť obdržela 20,03 %, 

přesně o deset hlasů méně než druhé ANO.

Komunistická strana Čech a Moravy o dva 

zastupitele přišla stejně jako Česká strana 

sociálně demokratická; nyní mají shodně 

po dvou reprezentantech. Komunisté získali 

10,79 % a sociální demokraté 8,38 % hlasů. 

Nováčkem v zastupitelstvu bude Svoboda 

a přímá demokracie – Tomio Okamura. Je-

jích 7,96 % znamená zisk jednoho mandátu.

V Zastupitelstvu města Uničova tedy za-

sednou (v pořadí podle zisku hlasů) za Ob-

čanskou demokratickou stranu Mgr. Radek 

Vincour (získal 1 733 hlasů), Mgr. Dalibor Ho-

rák (1 430), Iveta Janků (1 315), MUDr. Iva-

na Veselá (1 233), Jaroslav Petřík (1 063), 

Vítězem komunálních voleb se v Uničově 
stala ODS. Získala osm zastupitelů

Ing. Andrea Mrázová (1 048), Ing. Luděk Za-

mazal (1 152) a Tomáš Bartl (872). Za ANO 

2011 Mgr. Jaromíra Lónová (871), Ing. Věra 

Poštulková (811), Radovan Zeman (772) 

a Ing. Jaromír Lón (719). Za Křesťanskou 

a demokratickou unii – Československou stra-

nu lidovou Mgr. Aleš Langer (908), Mgr. Soňa 

Trávníčková (887), Ing. Jan Březina (823) 

a Mgr. Milan Žůrek (811). Za Komunistickou 

stranu Čech a Moravy Bc. Vladimír Urbánek, 

DiS. (678) a Vladimír Urbánek (537). Za Čes-

kou stranu sociálně demokratickou Jan Vlček 

(469) a Bc. Stanislav Axman (409). Za Svo-

bodu a přímou demokracii – Tomio Okamura 

Zdeněk Beňo (371 hlasů).

Z celkových 9 414 voličů zapsaných v se-

znamech k urnám dorazilo 3 659. Uničovská 

volební účast 38,87 % je hluboko pod repub-

likovým průměrem, který byl 47,34 %.

Letos se o hlasy voličů v Uničově ucházelo 

šest stran či hnutí. Před čtyřmi lety to bylo de-

vět politických subjektů a jejich zisky byly ná-

sledující: ODS 21,89 % a šest mandátů, KDU-

-ČSL 17,96 % a čtyři mandáty, ČSSD 17,84 % 

a čtyři mandáty, KSČM 14,51 % a čtyři mandá-

ty, ANO 2011 10,87 % a tři mandáty. Bez za-

stupitelských křesel zůstaly TOP 09 s 4,75 %, 

Nezávislí s 4,59 %, SNK PRO Uničov a Ote-

vřená radnice s 3,97 % a OMMO a 3,62 %. 

Volební účast tehdy byla 37,18 %. red
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
25. zasedání zastupitelstva města / 18. 9. 2018

/1 Zastupitelstvo města Uničova vzalo na vědomí zprávu o hospoda-

ření společnosti Spojené lesy s. r. o. Rýmařov za rok 2017 a plán 

hospodaření na rok 2018. Společnost obhospodařuje zhruba 1 900 

hektarů lesních pozemků, z nichž 675 hektarů je v majetku Uničova 

coby jednoho ze společníků (ostatní pozemky patří dalším společní-

kům – Rýmařovu a Hornímu Městu, zbývající jsou pronajaty od devíti 

obcí). Z lesů patřících Uničovu bylo vytěženo 9 235 m3 dřevní hmoty. 

Obnova lesa dosáhla výměry 5,41 hektaru a městu bylo odvedeno 

nájemné ve výši 8 milionů korun.

Celková roční těžba dřevní hmoty společností Spojené lesy v minu-

lém roce dosáhla 31 978 m3 a na nájemném bylo obcím v úhrnu od-

vedeno 18,45 milionu korun.

Pro tento rok je na pozemcích v majetku města plánována těžba dřev-

ní hmoty v objemu 17 000 m3 a výše nájemného 13 milionů korun.

Celková plánovaná těžba společnosti pro rok 2018 je 40 300 m3 dří-

ví a celkové nájemné ve prospěch vlastníků lesů dosáhne bezmála 

22 milionů korun.

Vzhledem ke snižující se ceně dřeva a odbytovým potížím způsobe-

ným kůrovcovou kalamitou je možné ještě v letech 2019 a 2020 od-

hadovat příjem Uničova z městských lesů ve výši 3 až 4 miliony korun 

ročně. V následujícím období už není za současné situace na trhu 

možné s nájemným kalkulovat. Lze však předpokládat, že hospoda-

ření společnosti bude vyrovnané a nebude pro rozpočet města před-

stavovat fi nanční zátěž.

/2 Zastupitelstvo schválilo udělení 32 Pamětních medailí města Uni-

čova. Na ocenění bronzovými plaketami bylo navrženo 17 jednotlivců 

a osm organizací, stříbrnými pak pět osobností a jedna organizace. 

Někdejší dlouholetá starostka Uničova Jarmila Kaprálová byla nomi-

nována na převzetí zlaté pamětní medaile.

/3 Zastupitelstvo schválilo přidělení investiční dotace TJ Uni-

čov, z.s. ve výši 1 700 000 korun na rekonstrukci tribuny stadionu 

kopané v Uničově. Částka bude poskytnuta ve dvou splátkách, a to 

900 000 korun v roce 2018 a 800 000 korun v roce 2019. Dále zastu-

pitelstvo schválilo zvýšení dotace Římskokatolické farnosti Uničov 

na restaurování oltáře Panny Marie Sedmibolestné ve farním koste-

le o 150 000 korun.

/4 Zastupitelstvo schválilo odkoupení spoluvlastnických podílů 

k pozemkům o celkové výměře 14 684 m2 ve Střelicích za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou ve výši 450 korun za metr čtverečný; 

celková cena bude zhruba 6,6 milionu korun. Na pozemcích budou 

připraveny parcely pro výstavbu 16 rodinných domů.

/5 Zastupitelstvo schválilo prodej zahrady v Olomoucké ulici o výmě-

ře 158 m2 za cenu v místě a čase obvyklou 450 korun za metr čtve-

rečný za účelem scelení pozemků ve vlastnictví nabyvatele. Správní 

poplatek katastrálnímu úřadu uhradí nabyvatel.

/6 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního vý-

boru Zastupitelstva města Uničova .

ZPRÁVY Z RADNICE
92. schůze městské rady / 25. 9. 2018

/1 Rada města Uničova schválila rozpočtové opatření ve výši 10 tisíc 

korun pro městskou policii na doplnění látky používané k forenznímu 

značení jízdních kol. Aktuálně užívaná sada stačí pro označení zhru-

ba 150 kol. Jelikož zájem o tuto službu překonal očekávání, bude nutné 

látku doplnit už v průběhu října. Současně rada souhlasila s ukonče-

ním spolupráce se společností CEREK – evidence jízdních kol s.r.o. 

spočívající v přístupu do elektronické aplikace „Centrální registr jízd-

ních kol pro ČR“. Smlouva byla uzavřena s platností na pět let v říjnu 

2014 za roční poplatek 1 500 korun. Zápis jízdního kola do registru 

hradil jeho majitel formou SMS platby. Jelikož městská policie tento 

registr dlouhodobě nevyužívá, navrhla ukončení platnosti smlouvy.

/2 Rada schválila rozpočtové opatření ve výši 485 tisíc korun na po-

krytí zvýšených nákladů na likvidaci separovaných odpadů. Dů-

vodem je, že na rozdíl od minulosti musí město nově platit za likvida-

ci plastů. Rozpočtové opatření bude částečně kryto nevyčerpanými 

prostředky – v letošním rozpočtu města bylo 200 tisíc korun rezervo-

váno na nákup akcií společnosti Odpady Olomouckého kraje, který 

se však nebude realizovat, a 100 tisíc korun na neuskutečněný po-

střik proti komárům.

/3 Rada schválila dohodu o ukončení nájmu prostor sloužících 

k podnikání (kadeřnictví) o velikosti 32,69 m2 v přízemí domu služeb 

v Olomoucké ulici 226. Současně uložila nabídnout uvolněný prostor 

k pronájmu formou výběrového řízení podle Zásad pro pronajímání 

nebytových prostor v majetku města Uničova.

/4 Rada uložila odboru investic a regionálního rozvoje uzavřít smlouvu 

se společností DEKONTA a.s. na zpracování hydrogeologických 

podkladů pro zasakování srážkových vod za nabídkovou cenu 53 ti-

síc korun včetně DPH. Sondy budou provedeny v blízkosti základ-

ních škol Haškova, Pionýrů, U Stadionu, u zimního stadionu a u hři-

ště pro házenou.

/5 Rada vzala na vědomí informaci o výši nákladů projektu „Inten-

zifi kace třídění odpadů ve městě Uničov“. Vlastní zdroje Uničova 

činí 393 tisíc korun a dotace 2 227 tisíc korun; dotace bude na účet 

města připsána v roce 2019. Rada současně schválila uzavření smlou-

vy na zpracování informačních materiálů o novém systému třídění od-

padu v místních částech a některých ulicích Uničova s fi rmou ASHPA 

oběhová hospodářství, s.r.o. za cenu 98 tisíc korun bez DPH. Dále 

schválila uzavření kupní smlouvy na pořízení RFID systému, což je 

zařízení na identifi kaci nádob radiofrekvenční technologií, s fi rmou 

Autodoprava Řehák, s.r.o. za cenu 223 tisíc korun bez DPH a uzavře-

ní smlouvy o poskytnutí multilicence k webové aplikaci EMES a po-

skytování softwarových služeb pro evidenci třídění odpadů s fi rmou 

Tectronik s.r.o. za cenu 118 tisíc korun bez DPH.

/6 Na základě požadavku seniorů rada schválila rozšíření služeb 

SeniorTaxi, a to v pondělí a ve středu od 17.00 do 19.00 hodin z dů-

vodu možnosti návštěv ordinace ortopedie a jiných odborných léka-

řů v Uničově.

Sté výročí vzniku samostatné Československé republiky se v Uni-

čově oslaví velkým koncertem, zasazením stromu svobody a lampi-

onovým průvodem zakončeným ohňostrojem.

V pátek 26. října se uskuteční slavnostní koncert, na kterém za do-

provodu Komorního orchestru ZUŠ Uničov vystoupí hned několik 

sborů; půjde o pěvecká sdružení z Prostějova, Olomouce, Zábřehu 

a Litovle. Hlavním bodem programu bude Missa brevis Jiřího Pavli-

ci. Zazní rovněž výběr z Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka 

v podání Haliny Holínkové a Marie Půčkové či několik skladeb pro 

Oslavy 100. výročí vzniku Československa vypuknou 26. října
smyčcový orchestr. Vystoupení začíná v koncertní síni v 19.00 hodin 

a lístky jsou k dostání v Městském informačním centru.

V neděli 28. října bude v 16.00 hodin na hřišti mezi ulicemi Mo-

helnickou a Novou slavnostně zasazen strom svobody. O hudební 

doprovod se tentokrát postará sbor Rosička a program zajistí dům 

dětí a mládeže. Ze stejného místa vyrazí v 17.30 hodin lampionový 

průvod směrem k Masarykovu náměstí, kde o půl hodiny později bu-

dou položeny věnce k bustě prezidenta zakladatele. Slavnost ukon-

čí ohňostroj. red

Uničovské koupaliště letos o prázdninách 

zaznamenalo jednu z nejlepších sezón v po-

sledních dvanácti letech. Během tří měsíců 

jej navštívilo 25 711 plavců a celková tržba se 

těsně přiblížila 900 tisícům korun. Pro srovná-

ní: loňská celková tržba činila 530 tisíc a před-

loňská jen něco málo přes 400 tisíc korun, 

Koupaliště zaznamenalo výbornou sezónu s vysokou tržbou
naopak v mimořádně horkých létech 2013 

a 2015 plovárna utržila vždy přes milion korun.

Celý areál se postupně modernizuje. V tom-

to roce byla před zahájením sezóny za 280 

tisíc korun rekonstruována akumulační jímka, 

za 110 tisíc se pořídila dvě tepelná čerpadla, 

přespárování tobogánu spojené s opravou po-

vrchu stálo 26 tisíc a elektroventil jímky dal-

ších 25 tisíc korun. Dosetí trávníku pak přišlo 

na pět tisíc korun. Tyto investice nesou své 

ovoce mimo jiné v kvalitě vody. Ta navzdory 

dlouhodobě vysokým teplotám podle hygie-

niků bez problémů splňovala všechny fyzi-

kální, chemické i bakteriologické normy. red
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V uničovském kinosále proběhlo ve čtvrtek 27. září slavnostní shro-

máždění spojené s udělováním Pamětních medailí města Uničova. 

Tato ocenění, jejichž formálním výrazem jsou bronzové, stříbrné či 

zlaté medaile a pamětní listy, jsou zpravidla ve dvouletých interva-

lech předávána od roku 1997.

Tentokrát bylo uděleno celkem 32 pamětních medailí. Bronzové 

plakety si převzalo 17 jednotlivců a osm organizací, stříbrné pak pět 

osobností a jedna organizace. Byla rovněž předána jedna zlatá pa-

mětní medaile.

Plakety byly zhotoveny podle návrhu akademického sochaře a me-

dailéra Miroslava Kováříka. Kremnická mincovna roku 1997 vyrobila 

270 bronzových a 30 stříbrných medailí, v roce 2008 přibyla pětice zla-

tých, které jsou udělovány za výrazné zásluhy o město. Doposud bylo 

předáno 132 bronzových pamětních plaket, 29 stříbrných a tři zlaté. red

Zlatou medaili převzala

Ing. Jarmila Kaprálová, někdejší dlouholetá starostka Uničova

Stříbrné medaile převzali

Ing. Petr Vodák, generální ředitel Miele technika s.r.o.

Ing. Stanislav Doležal, in memoriam, sběratel a archivář dokumen-

tující historii Uničova

Mgr. Tamara Frömlová, někdejší dlouholetá ředitelka Základní umě-

lecké školy Uničov

Ing. Karel Korytář, někdejší poslanec a senátor Parlamentu Čes-

ké republiky

P. Mgr. Svatopluk Pavlica, farář uničovské farnosti, v srpnu přešel 

do Uherského Brodu

Sbor dobrovolných hasičů Uničov

Bronzové medaile převzali

Petr Ciba, dlouholetý dirigent Dechového orchestru Haná

Bc. Alena Charouzová, vedoucí uničovského střediska Charity 

Šternberk

Osobnosti a instituce byly oceněny pamětními medailemi
Zdeněk Šolc, pečovatel, dlouholetý zaměstnanec Centra sociálních 

služeb Uničov

Karel Barbořák, aktivní člen Modelklubu Uničov

Milada Bräuerová, dlouholetá ředitelka Mateřské školy Uničov

Mgr. Marie Bryxová, někdejší dlouholetá ředitelka středního odbor-

ného učiliště

Mojmír Gédoš, podnikatel a hudebník

Lubomír Hrdlička, organizátor festivalu Mladá kamera, výstav a před-

nášek, spoluautor publikací a článků z historie Uničova

Vladimír Horník, aktivní člen Modelklubu Uničov

Vladimír Linhart, provozovatel letiště Oáza v Dětřichově

Věra Machačová, vedoucí mladých hasičů při Sboru dobrovolných 

hasičů Uničov

Zdeněk Mílek, dlouholetý činovník oddílu uničovské házené

Ing. Lubomír Satora, záchranář, propagátor mantrailingu – metody 

stopařské práce služebních psů

Jarmila Šilhavá, dlouholetá členka Základní organizace Svazu po-

stižených civilizačními chorobami Uničov

Ing. Soňa Šlosarová, vedoucí děkanátního Centra pro rodinu, orga-

nizátorka Charitního šatníku

Mgr. Soňa Trávníčková, předsedkyně Osadního výboru Střelice

Jana Zámečníková, učitelka hry na housle a dirigentka smyčcového 

orchestru Základní umělecké školy Uničov

Spolek přátel muzea Střelice

Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina

Český rybářský svaz, místní organizace Uničov

Český svaz chovatelů, místní organizace Uničov

Český kynologický svaz ZKO Uničov – 086

Svaz postižených civilizačními chorobami ČR, základní organi-

zace Uničov

Házená Uničov

Dívčí volejbalový oddíl Klubu rekreačního sportu Uničov

Na ulici Šumperská po necelém roce odezněly stavební práce. Spo-

lečnost Miele technika, která v Uničově vyrábí sušičky prádla, myčky 

nádobí a pračky s horním plněním, v září dokončila dostavbu sociálně-

-administrativní budovy. A změna je to patrná hned na první pohled.

Dominantu objektu tvoří nová čtyřpatrová budova. Kolemjdoucí 

upoutá nejenom její zářivě bílá barva, ale také velké prosklené plo-

chy, kterými lze lehce nahlédnout do vnitřních prostor. Z parkoviště 

zmizelo oplocení. Celý objekt tak působí otevřeným dojmem, navíc 

je příjemně doplněn o vzrostlou zeleň. Zaměstnanci fi rmy dostavbou 

získali novou moderní restauraci s více než 150 místy k sezení. Dále 

nové kanceláře, šatny a ordinaci závodního lékaře.

„V těchto krásných prostorách rádi přivítáme nové kolegyně a ko-

legy. Zájemci o práci mohou přijít na nezávaznou prohlídku výroby 

s našimi personalistkami a osobně se jich zeptat na všechny důležité 

informace. Exkurze probíhají každé úterý v 15.00 hodin a jsem ráda, 

že je o ně mezi lidmi velký zájem,“ řekla Veronika Burianová, perso-

nální ředitelka.            Miele technika

Miele má novou sociálně-
-administrativní budovu

Charita v Uničově znovu otevřela charitní šatník, tentokrát pod ná-

zvem VOBIS – Charitní bazárek. Název „bazárek“ vyšel z toho, že 

chceme rozšířit sortiment i o věci do domácnosti, pro sport a jiné.

Otevírací doba je stejná jako v minulosti, tedy pondělí a středa 

od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin Najdete nás v domě slu-

žeb v Olomoucké ulici 226.

O bazárek se nám opět starají naše dobrovolnice, kterým za to 

velice děkuji a jsem moc ráda, že je na Charitě máme. Děkujeme 

také Olomouckému kraji, který VOBIS – centrum PRO VÁS podpo-

Charitní šatník je opět v provozu pod názvem Charitní bazárek
řil a Charitní bazárek je malou součástí tohoto centra. Hlavní ná-

plní centra je Humanitární sklad, Kompenzační pomůcky a Mimo-

řádné události.

Bazárek bude sloužit nejenom potřebným, ale i těm, kteří by si rádi 

za mírný poplatek něco zakoupili a tím podpořili Charitu v Uničově. 

Pokud máte doma věci, které nepotřebujete, tak za ně budeme ve-

lice rádi. Prosíme jen o čisté a funkční věci, aby ještě mohly sloužit 

dalším potřebným.

Alena Charouzová, vedoucí Charity Šternberk – střediska Uničov

Uničovské SeniorTaxi rozšířilo od pondělí 1. října své služby. Nově 

uživatele vozí na polikliniku i v ordinační době ortopedie, tedy v pon-

dělí a ve středu od 17.00 do 19.00 hodin.

SeniorTaxi v Uničově doposud jezdilo ve všední dny od 7.00 

do 14.00 hodin. Ortopedická ambulance na poliklinice však ordinuje 

až vpodvečer. Na základě poptávky uživatelů se proto provozní doba 

rozšířila. V pozdní odpoledne však taxi zajíždí výhradně na polikliniku, 

případně k ordinacím dalších odborných lékařů v Uničově.

Objednávky k dopravě se přijímají minimálně 24 hodin předem 

v pracovní dny od 8.00 do 11.00 hodin na telefonním čísle 585 088 111. 

Vůz SeniorTaxi je přistaven v dohodnutý čas před bydliště seniora, 

který se při nastupování prokáže průkazem opravňujícím k užití služ-

by. Seniora může na cestě doprovázet další osoba. Doprava přijde 

na 20 korun za jednu jízdu.

SeniorTaxi může užívat člověk, který pobírá starobní důchod a má 

trvalé bydliště v Uničově či jeho místních částech. Registrace probíhá 

na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Uničov. red

SeniorTaxi nově  i v pondělí
a ve středu odpoledne
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Na cestě za dobrodružstvím
aneb Překvapení v Chicagu a Niagárské vodopády

V úterý 4. září se konala valná hromada Klubu rekreačního sportu 

Uničov. Na valné hromadě se hodnotila činnost spolku za uplynulý 

rok a bylo zde schváleno několik změn.

Ale nejprve něco z historie. Klub zakládali na počátku 90. let mi-

nulého století především mladí lidé podporovaní zkušenými tělový-

chovnými pracovníky. Klub měl úzké vazby na Dům dětí a mládeže 

Uničov, a proto byl v roce 1990 zaregistrován u Ministerstva vnitra 

pod názvem KRS při DDM Uničov. Jeho předsedkyní se stala Jarmi-

la Sedláčková. V roce 1995 se klub osamostatnil a působil jako ob-

čanské sdružení pod novým názvem Klub rekreačního sportu Uničov, 

od roku 2014 přepsán jako spolek.

Od počátku zde působily oddíly rytmické gymnastiky, jógy, kondiční 

kulturistiky. V roce 1992 byl klub rozšířen o oddíl volejbalu, aerobiku 

pro dospělé a děti. Uskutečňovaly se zájezdy na bazén do Mohelnice 

a Velkých Losin nebo lyžařské zájezdy do zimních středisek Jesení-

ků. V roce 2005 vznikl oddíl Styl Dance.

Během činnosti klubu byly pořádány i větší akce a soutěže, jako 

například Disco-maraton, soutěž pro rodiče a děti pod názvem Fit 

rodina, NON-STOP Aerobic, Běh Terryho Foxe, Maraton-Aerobik, 

soutěž O nejsilnějšího muže, Den pro zdraví, Beseda o duševním 

zdraví a podobně. Všechny akce a soutěže pořádané klubem byly 

veřejností hodnoceny velice pozitivně, některé byly pro velký úspěch 

i vícekrát opakovány.

Kromě těchto akcí uskutečňoval KRS různé výlety, například 

do Aquaparku v Hradci Králové, Babylon Centra v Liberci a wester-

nového městečka Šiklův mlýn. V současné době pořádá soustředě-

ní pro volejbal – děti a mládež a taneční skupinu Styl Dance. To vše 

by se neobešlo bez obětavosti mnoha nadšenců, kteří činnosti klubu 

věnovali a mnozí stále věnují mnoho času. Klub rekreačního sportu 

Uničov k 31. prosinci 2017 evidoval 559 členů.

Poděkování za založení KRS, dlouholetou práci a trpělivost patří 

především paní Jarmile Sedláčkové, která se zasloužila o vznik klu-

bu a od počátku působila jako předsedkyně nebo místopředsedky-

ně. Paní Sedláčková je člověkem, který se nejvíce zasloužil o vzrůst 

a prestiž tohoto spolku.

Paní Sedláčková ukončila své předsedování v Klubu rekreačního 

sportu Uničov v úterý 4. září 2018 při konání valné hromady. Všich-

ni členové KRS a trenéři by rádi tímto paní Sedláčkové poděkova-

li za perfektní dlouholeté vedení KRS a obrovskou obětavost, jakou 

klubu celou dobu věnovala. Paní Sedláčková však i nadále zůstává 

velmi aktivní, je držitelkou licence rehabilitace a rekondice a stále 

dvakrát týdně vede zdravotní cvičení. Nadále se na ni budeme rádi 

obracet pro cenné rady.   Trenéři KRS Uničov

KRS Uničov děkuje Jarmile 
Sedláčkové za obětavost

V úterý 11. září pro nás pracovnice našich pečovatelských domů 

uspořádaly krásné odpoledne. Počasí bylo nádherné, občerstvení 

skvěle připravené: koláčky, zákusky i čokoládové pokušení, káva. 

To vše i s úžasnou dvojicí zpěvaček potěšilo i ty nejstarší mezi námi. 

Zpívalo se, tančilo, bylo prostě veselo. Přišel nás pozdravit pan sta-

rosta a s každým z nás prohodil několik slov.

Paní ředitelce Centra sociálních služeb Uničov a jejímu skvělému 

týmu patří velké poděkování. Také nesmíme zapomenout na pana 

Zdeňka Šolce, který seniory rozvážel do všech našich domů. Ještě 

jednou děkujeme všem, kteří se postarali o toto nádherné odpoledne.

Senioři z domů s pečovatelskou službou v ulici Bratří Čapků

Nádherné, sluncem zalité 
odpoledne

Jako každý rok se o těchto letních prázdninách na DDM Vila Tereza v Uničově 

konaly letní tábory. Letos to bylo osm příměstských a jeden pobytový tábor. Dohro-

mady si letních táborů užilo 267 dětí, z toho 227 na příměstských táborech a 40 

na výjezdovém táboře.

Zaměření táborů bylo různorodé. Děti si během prázdnin mohly zasportovat, po-

hrát si s novými kamarády, vytvořit krásné vlastnoruční výrobky při výtvarném tvo-

ření či poznat nová místa na zajímavých výletech.

Příměstské tábory Cesta kolem světa, Prťata v dílně a Letem barevným světem 

se uskutečnily za podpory OK 4 Inovace, zájmového sdružení právnických osob 

v Olomouci. Některých táborů se díky podpoře města Uničova, poskytnuté prostřed-

nictvím odboru sociálních věcí městského úřadu, mohly zúčastnit i děti ze sociálně 

slabých rodin a mohly si tak užít prázdninové radovánky.

Na konec bych jménem pracovníků DDM Vila Tereza, Uničov chtěla poděko-

vat všem rodičům dětí, které se táborů zúčastnily, za bezproblémovou spolupráci 

a komunikaci. Věříme, že si všechny děti díky našim táborům užily krásné a zá-

bavné prázdninové dny.

Nikola Buřvalová, pedagogická pracovnice DDM Uničov

Letní činnost v DDM Uničov

Vážení spoluobčané, srdečně vám děkujeme za podporu, kterou 

jste vyjádřili kandidátce Občanské demokratické strany ve volbách 

do Zastupitelstva města Uničova 5. a 6. října. Této podpory si velmi 

vážíme a znamená pro nás velký závazek. Nastává pro nás nové ob-

dobí společné odpovědné a tvrdé práce ve prospěch města a jeho 

obyvatel. Těšíme se na další spolupráci s vámi!

Radek Vincour, Dalibor Horák a další kandidáti ODS

Poděkování za volební podporu

Zveřejňování postřehů Tomáše Horáka z jeho putování ze severu na jih americ-

kého kontinentu nemůže vzhledem k periodicitě Zpravodaje přesně odpovídat aktu-

ální poloze mladého cestovatele. Ten už se nyní nachází v Kolumbii. Bylo by však 

škoda vynechat jakékoliv autentické zážitky dobrodruha, který se rozhodl zdolat 

20 tisíc kilometrů na kole.

Na cestě do Chicaga jsem se začal potýkat s technickými závadami na kole. 

Podařilo se mi nejen zarazit do pláště obří hřebík, ale také se za jízdy opřít pedá-

lem o obrubník a rozdrtit tak kuličkové ložisko, což mělo za následek to, že se můj 

pedál přestal protáčet a nebylo tak možné pokračovat v jízdě. Samozřejmě oprava 

byla vcelku jednoduchá, a když po ruce nemáte náhradní díly, tak hrubá síla vždy 

pomůže. Vysekal jsem přebytečné kuličky z ložiska a podařilo se mi takto dorazit 

až do Chicaga.

Tady na mě už čekal kamarád a kolega cestovatel Jaroslav Staník, který se před 

lety vydal stopem okolo světa s cílem navštívit co nejvíce fi lmových lokací. Svůj pobyt 

v Chicagu si neplánovaně prodloužil o dva roky, neboť mu na přechodu pro chod-

ce zaparkoval na noze klasický americký pickup. Naštěstí má vše zlé již za sebou 

a během pár dní se opět vydá na svou cestu kolem světa. Dokonce jsme si slíbili, 

že se potkáme v Bolívii na Salar de Uyuni, což je největší solná pláň na světě, aby-

chom si tu společně uvařili večeři v podobě vajec natvrdo se solí.

Jarda mě v Chicagu seznámil se spoustou dalších úžasných lidí pocházejících 

z našich končin a dokonce pro mě připravil i nevšední zážitek v podobě cestovatel-

ského rozhovoru pro místní české rádio jménem Krajan. Přímo ve studiu jsem po-

tkal Antonína Vargu vystupujícího pod přezdívkou DJ Delfín, který pochází z Horní 

Loděnice a naše městečko Uničov zná jako své boty. Několik minut jsme si povídali 

o tom, jak to v našem městě kdysi vypadalo a porovnávali s tím, jak to vypadá dnes, 

neboť přece jen je Tonda už nějaký ten pátek mimo domov. Jak dopadl nakonec sa-

motný rozhovor? Nervozita na mně byla určitě znát, ale ve výsledku si myslím, že 

se opravdu povedl a odkaz k jeho poslechu je na mé FB stránce.

Chicago jako takové člověka nenadchne, ale ani neurazí. Samotné centrum města 

je velice moderní a udržované, zatímco okrajové části jsou pravým opakem a člověk 

by se tu bál v noci vyjít na ulici.

Čas strávený s novými přáteli ve mně zanechal spoustu nádherných vzpomí-

nek, ale má cesta musela pokračovat, a tak jsem se vydal kolem jezera Erie smě-

rem k Niagárským vodopádům. Již z dálky bylo patrné, že se pomalu blížím, neboť 

proud řeky sílil a dával tak najevo, že v dáli na mě čeká něco obrovského a neuvě-

řitelného. Samotné vodopády jsou nepopsatelně nádherné a nacházejí se na pěk-

ném a zelení porostlém ostrůvku, kde jsem strávil spoustu času procházením se 

a sledováním peřejí.

K východnímu pobřeží USA mi už zbývalo jen pár stovek kilometrů, abych stanul 

poblíž sochy Svobody v New York City a dokončil tak cestu ze západní strany konti-

nentu na tu východní. Uháněl jsem tedy s větrem o závod, ovšem v jednu chvíli jsem 

se zarazil. Naproti mně jede mladík na kole, ale sedí asi ve dvoumetrové výšce nad 

zemí. Nevěřícně jsem zíral na ten stroj. Mladík jménem Jared se usmál a rozpovídal 

se o svém kole, které si sám vyrobil tak, že svařil dva rámy k sobě a vytvořil kolo, které 

je vyšší než on sám. Měl jsem možnost se na něm projet a byl to neskutečný zážitek.

V příštím díle se vydám na jih po stopách občanské války severu proti jihu a na-

vštívíme i velmi důležitá bojiště. Zkrátka místa, kde se rozhodovalo o nynější podo-

bě Spojených států amerických.                Tomáš Horák
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Ve dnech 3. až 19. srpna uspořádala Stanice pro pozorování 

a výzkum sluneční fotosféry SL 90 v Medlově-Hlivicích již tradič-

ní zahraniční zájezd do Chorvatska spojený s Mezinárodní meteo-

rickou expedicí pod názvem Perseus 2018. Jak je patrno z názvu, 

kromě rekreace na břehu Jadranu bylo hlavním úkolem sledování 

a zaznamenávání pádu meteorů z meteorického radiantu, který se 

nacházel v souhvězdí Persea; spolu s rojem jsou registrovány i spo-

radické meteory.

Expedice se zúčastnily tři desítky dětí – pozorovatelů z astrono-

mických zájmových útvarů při domech dětí a mládeže v Uničově 

a ve Šternberku. Připojili se i hosté z Opavy a Mělníka.

V době maxima Perseid se Měsíc nacházel v novu, čímž vznikly 

vynikající podmínky a podařilo se nám odpozorovat maximum s prů-

měrným počtem 35 Perseid za hodinu. Musím konstatovat, že podob-

ně ideální podmínky k pozorování nastanou až v roce 2023.

Po předběžném zpracování máme zaregistrováno 2 771 Perseid 

a 1 426 sporadických meteorů napozorovaných během pěti nocí. Jde 

Mladí astronomové pozorovali Perseidy v Chorvatsku
o největší počet registrovaných meteorů v historii našich expedic. Po-

zorování byla prováděna od 23.00 do 2.00 hodin, pouze v noc ma-

xima z 12. na 13. srpna se pozorování protáhlo o hodinu. Štěstí nás 

neopustilo, protože v naší síti uvízly čtyři velmi jasné bolidy, které byly 

jasnější než planeta Venuše.

Nedílnou a neméně důležitou součástí je zpracování a publikování 

výsledků v International Meteor Organization. Počkáme si na výsled-

ky a uvidíme, jak jsme uspěli v mezinárodní konkurenci.

Chtěl bych poděkovat všem pozorovatelům za jejich obětavou práci 

v oboru meziplanetární hmoty a vzornou reprezentaci České repub-

liky. Naše velké díky za pomoc při organizování expedice patří také 

manželům Peškovým z Uničova a manželům Wrnatovým z Medlova. 

Se všemi se těším příští rok na shledanou.

V našem zájmovém astronomickém útvaru při Domě dětí a mládeže 

v Uničově přivítáme žáky 4. až 6. tříd, kteří mají zájem o astronomii 

a kosmonautiku. Scházíme se každé úterý od 15.00 do 18.30 hodin.

Jiří Konečný

V sobotu 1. září se na uničovské modelář-

ské letiště sjeli modeláři z celé republiky sou-

těžící v kategorii RCEO (rádiem řízené modely 

větroňů s elektrickým pohonem), aby změřili 

síly, předvedli svoje pilotní umění, a tak zúro-

čili celoroční přípravu. Místní Modelklub totiž 

pořádal z pověření Svaz modelářů ČR mist-

rovství republiky v této kategorii.

Po krátkém ranním deštíku, který sice způ-

sobil malé zdržení, ale zato osvěžil vzduch, se 

po vyřízení nezbytných formalit sešli účast-

níci na zahájení soutěže, při kterém je mimo 

jiných přivítal i starosta Uničova Radek Vin-

cour a popřál jim hodně úspěchů a tradiční 

„letu zdar“. Krátce po půl desáté začalo první 

Modeláři pořádali mistrovství republiky
kolo; mistrovství se létalo na celkem osm kol. 

Soutěž díky naší již tradičně dobré organiza-

ci nabrala svižné tempo a do polední pauzy 

stačili soutěžící odlétat čtyři kola. Po krátkém 

občerstvení se soutěž znovu rozběhla a krát-

ce po půl čtvrté bylo dolétáno.

Po sečtení výsledků bylo jasné, že mis-

trem republiky pro rok 2018 se díky škrtací-

mu startu stal častý účastník našich soutěží 

Petr Šnyrych z MMC Bohuňovice. Se stejným 

součtem bodů obsadil druhé místo Aleš Krát-

ký z DINO klubu Ostrava. Třetí místo získal 

se ztrátou sedmi bodů Ondřej Matula z LMK 

Ikarus Ostrava. Nejlepší z domácích Radek 

Vašíček obsadil nevděčné čtvrté místo se 

ztrátou šesti bodů na medaili. Další z našich 

Karel Barbořák uzavíral s malou ztrátou prv-

ní desítku soutěžících. Zklamání po soutěži 

neskrýval adept na „bednu“ Vladimír Horník, 

který skončil na začátku druhé desítky.

Po ukončení soutěže obdrželi první tři me-

daile od Svazu modelářů a hezké poháry 

věnované naším klubem. Celá soutěž byla 

hodnocena velmi dobře, nenašel se účast-

ník, který by měl i malou výhradu k průběhu 

mistrovství.

Závěrem bych chtěl poděkovat radě měs-

ta Uničova za poskytnutí sponzorského daru, 

který nám pomohl k dobrému zajištění celé 

akce.               Rostislav Salvet

Závodem pořádaným v pátek 28. září na uničovském Šibeníku 

byl zahájen letošní cyklokrosový seriál Toi Toi Cup. O účast byl mi-

mořádný zájem, neboť ke startu se přihlásilo 358 závodníků v šes-

ti kategoriích.

V nejsledovanější kategorii Muži Elite a U23 zvítězil Belgičan 

Vincent Baestaens jezdící v barvách Tremelo club, který 10 kol 

dlouhých 2 450 metrů ujel s časem 1:02:18; jeho průměrná rych-

lost byla 23,6 kilometru v hodině. Druhý byl rovněž Belgičan Gianni 

Vermeersch reprezentující klub Steylaerts a třetí jeho stájový ko-

lega, Němec Marcel Meisen. Nejrychlejšími Čechy byli osmý Jan 

Nesvadba z ČEZ Cyklo team Tábor a devátý Jan Škarnitzl jezdící 

za Mitas Trek.

O vítězi se rozhodovalo až v posledním kole. Většinu ze všech 

deseti okruhů totiž čelo závodu tvořila devítičlenná skupina se vše-

mi favority. Její součástí byl i Jan Nesvadba, kterého však ve třetím 

a v závěrečném kole postihly defekty, což znamenalo ztrátu cen-

ných sekund.

Pozornost ke Kadetům přitáhl mladý a úspěšný uničovský závod-

ník Kamil Mráz. Svou premiéru v této kategorii završil pátým mís-

tem ze 44 startujících. Pět kol zvládl za 00:34:27 se ztrátou minuty 

a 17 sekund na vítěze.

Závod provázelo mimořádně příjemné počasí. Povrch trati, jejíž 

tvůrci využili všechny sportovní areály na Šibeníku jako dráhu BMX 

nebo střelnici včetně schodů, a k tomu postavili umělý most, zůstal 

po celou dobu kvalitní. Slunečný den rovněž přispěl k atraktivitě 

přímého přenosu kategorie Muži Elite na programu ČT Sport. Po-

řadatelem klání, jež Mezinárodní cyklistická unie zařadila do první 

kategorie a které bylo současně 17. ročníkem memoriálu Jaroslava 

Mráze, byl oddíl Cyklistika Uničov. Řízení závodu a vůbec jeho cel-

kové přípravy se tradičně chopil Richard Dostál. red

Na Šibeníku se jel první závod cyklokrosového Toi Toi Cupu

Se startovním číslem 6 jel vítěz kategorie Muži Elite a U23 Belgičan 

Vincent Baestaense foto/mj/ 
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Aktivity seniorů

/ SENIORSKÉ TANEČNÍ ODPOLEDNE / neděle 21. října od 14.00 
hodin / malý sál Městského kulturního zařízení (kina) / Hraje kapela 
Pohoda, vstupné 30 korun.

/ NÍZKÝ JESENÍK / čtvrtek 25. října vlakem v 7.44 hodin přes 
Šternberk do Moravského Berouna / Hlavním bodem na desetiki-
lometrové trase z Moravského Berouna do Dětřichova nad Bystřicí 
bude Slunečná. Ač se to nezdá, je tento kopec s nadmořskou výškou 
rovných 800 metrů nejvyšším vrchem Nízkého Jeseníku; turisté však 
ze zalesněného vrcholku nemohou očekávat žádné výhledy a betono-
vý vysílač je pro veřejnost nepřístupný. Není bez zajímavosti, že Níz-
ký Jeseník patří k nejrozsáhlejším pohořím v České republice. Jeho 
rozloha je bezmála tři tisíce kilometrů čtverečných, zatímco sousedící 
Hrubý Jeseník má jen něco přes půl tisícovky kilometrů čtverečných.

/ Zaměstnanec Unexu vytratil v pondělí 10. září během dopoledne 

na hale číslo 3 mobil Samsung Galaxy S6 v hodnotě 10 tisíc korun. 

Telefon se k majiteli už nevrátil. Ten, kdo přístroj našel a ponechal si 

jej, se dopustil přečinu zatajení věci.

/ Do sklepní kóje domu v ulici Komenského se v sobotu 15. září do-

poledne vloupal zatím neznámý chmaták. Přisvojil si pánské krosové 

kolo CTM v ceně přesahující 13 tisíc korun. Nezastavila jej ani fabka 

ve dveřích, ani lankový zámek na bicyklu. 

/ Při silniční kontrole v sobotu 15. září před půlnocí odhalili policis-

té šoférku, která usedla za volant osobního citroënu, přestože jí byl 

v květnu uložen roční zákaz řízení všech motorových vozidel. A to 

nebylo vše. Při orientačním testu se ukázalo, že řidička je pod vlivem 

drog. Další šofér, kterému úřady pro předešlé přestupky zabavily ři-

dičský průkaz, byl nachytán ve čtvrtek 4. října v noci. Tento motorista 

alespoň před jízdou nepožil alkohol ani drogy.

/ Jakýsi darebák strhl úterý 18. září v noci bezmála dvoumetrové oplo-

cení areálu zemědělského družstva ve Střelicích, urazil bezpečnostní 

kameru a ze zaparkovaného kombajnu ukradl 600 litrů nafty. Zůstala 

za ním škoda přesahující 50 tisíc korun.

/ Během prvního říjnového týdne došlo v regionu ke dvěma doprav-

ním nehodám, v nichž zásadní roli sehrál alkohol. První kolize se 

odehrála v Troubelicích v úterý 2. října odpoledne. Řidič peugeotu 

vycouvával z vedlejší silnice na hlavní, a přitom přehlédl blížící se 

osobní auto; shodou okolností také peugeot. Jeho řidička už nesta-

čila zastavit a mezi vozidly došlo ke střetu. Při vyšetřování havárie 

viník nadýchal 2,18 promile. V sobotu 6. října na silnici z Medlova 

do Troubelic, přesněji poblíž troubelického nádraží, nezvládl šofér 

chevroletu dvojitou zatáčku s železničním přejezdem. Auto přelétlo 

do protisměru a zastavilo se až o zabezpečovací signalizační zaří-

zení. O lecčems hovoří množství alkoholu, které tomuto motoristovi 

kolovalo v žilách – 2,39 promile. Jedna věc však pozitivní je: při ha-

váriích nedošlo k žádnému zranění. red

V uničovském kině proběhnou ve středu 24. října v rámci projek-

tu Senior bez nehod dvě přednášky. Jejich začátky budou ve 14.00 

a v 16.00 hodin, vstupné se neplatí. Besedy doplněné edukativními 

videi a hereckými scénkami zábavnou formou přiblíží různé situace, 

s nimiž se především starší lidé mohou setkat v rolích chodců, cyk-

listů i řidičů.

Podle statistik jsou senioři v silničním provozu velmi ohroženou sku-

pinou. U osob ve věku 65 až 74 let je dvakrát vyšší pravděpodobnost, 

že případná nehoda skončí jejich úmrtím, než u lidí ve věku 30 až 49 

let. Navíc s přibývajícími roky se pravděpodobnost fatálních násled-

ků zvyšuje až na čtyřnásobek.

Vypovídající je rovněž srovnání podílu seniorů v populaci s jejich 

výskytem u dopravních nehod. V roce 2015 tvořili 17,3 % obyvatel Čes-

ka, ovšem jejich podíl jakožto obětí dopravních nehod dosáhl 25 %.

Tvůrci projektu se pro snížení nehodovosti starších lidí zaměřili 

na specifi ka jejich chování v provozu a opatření přispívající ke zvý-

šení bezpečnosti. Stranou nezůstane ani připomenutí pravidel či se-

známení s moderními asistenčními systémy v automobilech.

Další informace zájemci najdou na stránkách www.seniorbezne-

hod.cz. red

Projekt Senior bez nehod 
zvyšuje bezpečnost na silnicích

/ Výlov Šumvaldského rybníka proběhne od 12. do 14. října / Živý 

kapr, štika, sumec, lín, tolstolobik nebo pstruh budou k dostání během 

výlovu Šumvaldského rybníka, který proběhne od pátku 12. do neděle 

14. října. Návštěvníci budou moci rovněž ochutnat řadu rybích spe-

cialit, vyhrát v rybí tombole nebo se povozit na kolotočích. K dobré 

náladě zahraje kapela Karamel Music.

/ Volyňští Češi se sejdou v neděli 14. října / Volyňští Češi a jejich 

přátelé z celého regionu své každoroční setkání letos pořádají v ne-

děli 14. října. Sejdou se v 15.00 hodin v budově Městského kulturní-

ho zařízení, tedy v kině. Členové sdružení zde budou moci uhradit 

příspěvky ve výši 200 korun.

/ UniSport zve na pingpongovou (ne)ligu / V tělocvičně Střední 

odborné školy hotelnictví a turismu v ulici Stromořadí bude v sobo-

tu 27. října zahájena Uničovská pingpongová (ne)liga 2018 pro nere-

gistrované hráče. Tvoří ji čtyři turnaje, v nichž účastníci získají body 

do celkového hodnocení. Závodníci budou rozděleni do dvou katego-

rií – na muže a ženy –, přičemž po základní skupině se utvoří divize 

obsazené výkonnostně podobnými hráči. Ceny jsou připraveny pro 

celkové vítěze, výherce jednotlivých turnajů a nejlepší hráče jednot-

livých výkonnostních skupin. Pořadatelé z uničovského spolku Uni- 

Sport připraví vždy pět hracích stolů a budou mít i pálky k zapůjčení. 

Vedle toho slibují drobné občerstvení a přátelskou atmosféru. Více 

informací zájemci najdou na facebookové stránce SpolekUniSport. 

Stejný tým letos zorganizoval už tři pingpongové turnaje a na za-

čátek prosince chystá další. Navíc v listopadu se uskuteční klání

v Dodgeballu, což je humorná americká vybíjená.

/ Milan Suchomel má za sebou povedenou sezónu / Reprezentant 

ve sjezdu horských kol, Uničovan Milan Suchomel obsadil v celkovém 

hodnocení Czech Downhill Tour čtvrté místo. V dílčím závodě tohoto 

seriálu v polovině září v Koutech nad Desnou přitom skončil druhý 

stejně jako v červnu v Liberci nebo v červenci na Klínovci; toto klání 

bylo současně mistrovstvím republiky. Na mistrovství Evropy v por-

tugalském Lousã dojel Milan Suchomel čtvrtý a na mistrovství světa 

pořádaném v knížectví Andorra mu patřilo 10. místo.

 

/ Litovelské pivo sbíralo úspěchy na degustační soutěži / Výrobky 

litovelských sládků získaly v letošním ročníku nejprestižnější domá-

cí degustační soutěže České pivo nejvíce ocenění a podnik se stal 

nejúspěšnějším pivovarem. V kategorii ležáků počtvrté zvítězilo pivo 

Litovel Premium, Moravan pak třetí rok po sobě obdržel první místo 

v kategorii světlé výčepní pivo. Oceněno bylo také tmavé pivo Litovel 

Premium Dark, které ve své kategorii skončilo druhé. red

Chcete poznat nové lidi, které spojuje láska ke sborovému zpívání? Smíšený pě-

vecký sbor Uničov potřebuje rozšířit počet ženských, a zvláště pak mužských hlasů. 

Co k tomu potřebujete? Stačí vám to, co už máte: věk, zdravý hlas a hudební sluch. 

Předchozí sborové zkušenosti nejsou podmínkou.

Náš repertoár obsahuje lidové písně v různých úpravách, vážnou hudbu, mše. 

Sbor odborně vede velmi zkušená dirigentka Květoslava Folprechtová. Naší nejbližší 

a náročnou akcí je v polovině října účast na 17. ročníku Sborového festivalu hudeb-

ního romantismu s cenou Václava Matouška ve Vlachově Březí. Zkoušky našeho 

sboru probíhají vždy ve středu v 17.00 hodin v učebně na Základní škole Haškova. 

Přijděte mezi nás a rozezvučte si spolu s námi svůj hlas. V jedné dětské písnič-

ce se přece zpívá: Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi. S písničkou je veseleji, 

věřte kamarádi. Kdo si zpívá, krásu vidí, nikomu nic nezávidí... Těšíme se na vás.

Jitka Špittová, členka sboru

Proč mlčí váš hlas?
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Blahopřejeme k jubileu

Veronika Dokoupilová 90 let
Bohumila Hartmannová 85 let
Ludmila Trnková 85 let
Anna Huběnková 75 let

Jubilantkám přejeme do dalších let

hodně zdraví a spokojenosti

Kino Družba

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

Novomanželům přejeme mnoho štěstí

a radosti ve společném životě

Vstoupili do manželství

Jana Jamborová (Uničov-Střelice)
a Pavel Hrachovina (Uničov-Střelice)

Michaela Václavková (Litovel)
a Radovan Dušek (Uničov)

/ PO ČEM MUŽI TOUŽÍ / čtvrtek 11. října v 19.30 hodin / ČR, DP 12, 95 minut, komedie / 

vstupné 120 korun.

/ EXPEDICE AŽ AŠ 2018 ANEB OD VÝCHODU NA ZÁPAD / pátek 12. října v 19.00 ho-

din / ČR, MN 15, 60 minut, road-movie / vstupné 60 korun. 

/ BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ NAVŽDY / sobota 13. října v 17.00 hodin / Francie, 

dabing, MP, 91 minut, snížený zvuk, dobrodružný / vstupné 120 korun, děti do 15 let 100 korun.

/ VENOM / sobota 13. října v 19.30 hodin / USA, dabing, DP 12, 112 minut, akční sci-fi  / 

vstupné 120 korun.

/ PRVNÍ ČLOVĚK / středa 17. října v 19.30 hodin / USA, titulky, DP 12, 138 minut, drama / 

vstupné 130 korun.

/ HALLOWEEN / čtvrtek 18. října v 19.30 hodin / USA, titulky, MN 15, 109 minut, horor / 

vstupné 120 korun.

/ VILÍK: RYCHLE A VESELE / pátek 19. října v 17.00 hodin / Malajsie, dabing, MP, 85 mi-

nut, snížený zvuk, animovaný / vstupné 110 korun, děti do 15 let 90 korun.

/ PO ČEM MUŽI TOUŽÍ / pátek 19. října v 19.30 hodin / vstupné 120 korun.

/ PRINCEZNA A DRÁČEK / sobota 20. října v 17.30 hodin / Rusko, dabing, MP, 75 minut, 

snížený zvuk, animovaná pohádka / vstupné 130 korun, děti do 15 let 110 korun.

/ MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN / sobota 20. října v 19.30 hodin / USA, titulky, MP, 

114 minut, muzikál.

/ HOVORY S TGM / středa 24. října v 19.30 hodin / ČR, DP 12, 80 minut, historické dra-

ma / vstupné 120 korun.

/ VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ / čtvrtek 25. října v 16.00 hodin / Kino Senior, ČR, DP 12, 92 mi-

nut, komedie / vstupné 30 korun.

/ VŠECHNO BUDE / čtvrtek 25. října v 19.30 hodin / ČR, DP 12, 80 minut, road-movie / 

vstupné 90 korun.

/ KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA / pátek 26. října a sobota 27. října v 17.00 hodin / ČR, MP, 

99 minut, snížený zvuk, pohádka / vstupné 120 korun, děti do 15 let 100 korun.

/ NEBEZPEČNÁ LASKAVOST / pátek 26. října v 19.30 hodin / USA, titulky, MN 15, 117 mi-

nut, mysteriózní krimi / vstupné 110 korun.

/ JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE / sobota 27. října v 19.30 hodin / VB, dabing, 

MP, 88 minut, komedie / vstupné 130 korun.

/ MALÁ ČARODĚJNICE / úterý 30. října v 16.30 hodin / Prázdninový bijásek,  Německo, 

dabing, MP, 99 minut, snížený zvuk, pohádka / vstupné 60 korun.

Městské kulturní zařízení

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

/ ZELŇAČKA / čtvrtek 8. listopadu v 19.00 hodin / kinosál / Dalším představením Divadel-

ní sezóny 2018/2019 je komedie, jejíž děj se odehrává na společném dvorku dvou věčně při-

pitých vesnických prďolů, kteří by rádi zastavili čas pod nekonečnou oblohou plnou hvězd. 

Když v tom za stodolou zaparkuje létající talíř… Hrají Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., 

Vojtěch Záveský, Barbora Jánová/Barbora Hrušková a Jan Szymik. Vstupenky v cenách 290, 

310 a 330 korun jsou nabízeny v Městském informačním centru.

/ JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO / neděle 18. listopadu v 15.00 hodin / kinosál / Představení 

zařazené do cyklu S mámou, s tátou za pohádkou. Příběh je inspirován večerníčkem O člo-

víčkovi. Předprodej vstupenek v ceně 80 korun bude v Městském informačním centru zahá-

jen v pátek 19. října.

/ JAROSLAV HUTKA / pondělí 19. listopadu v 19.00 hodin / malý sál MKZ / Písničkář, 

který se nebojí jít proti většinovému názoru. Olomoucký rodák Jaroslav Hutka v současnos-

ti vystupuje spíše v malých klubech, svá alba si nahrává a vypaluje na domácím počítači, 

kreslí k nim obaly a poté je prodává či rozdává na koncertech. Vstupenky v ceně 100 korun 

prodává Městské informační centrum.

/ VANOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE A JEHO HOSTŮ / pátek 30. lis-

topadu v 19.00 hodin / kinosál / Uničov bude jednou ze zastávek předvánočního turné Or-

chestru Václava Hybše. Hlavním hostem koncertu se stane první dáma české operetní scé-

ny Pavla Břínková, dále se představí zpěváci Adina Sivoková, Eliška Průšová, Patrik Možíš 

a Jan Doskočil či druhý dirigent Václav Marek. Předprodej vstupenek v ceně 350 korun pro-

bíhá v Městském informačním centru. Majitelé předplatného Divadelní sezóny 2018/2019 

mají slevu 50 korun.

Anna Nálepová 79 let

Božena Mikesková 97 let

Zdeňka Altová 76 let

Ladislav Šuba 55 let

Václav Listík 70 let

Opustili nás

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast
Připraveno ve spolupráci s pohřební službou 

MISERICORDIA

Městské inforcentrum 

Městská galerie

Uničov, Masarykovo náměstí 29,

tel.: 585 054 880, www.unicov.cz

Otevírací doba: 

Po–Pá: 8.30–12.30 a 13.00–16.30 hodin

So, Ne: 10.00–17.00 hodin (vč. Ne 28. 10.)

/ Jaroslav Krestýn: OHLÉDNUTÍ / do pát-

ku 30. listopadu / Jaroslav Krestýn se vedle 

kresby a grafi ky zaměřuje na drobné sochař-

ské a řezbářské práce, nejvíce však preferuje 

olejomalbu. Samostatně nebo v rámci kolek-

tivních expozic vystavuje doma i v zahraničí 

od roku 1978. Výstava je výběrem a uspo-

řádáním děl jistým ohlédnutím za autorovou 

malířskou tvorbou. Vernisáž se uskuteční 

ve čtvrtek 11. října v 17.00 hodin. Vstup 

na výstavu i na vernisáž je bezplatný.

/ Vědomostní kvíz na téma ŘECKO / do úte-

rý 30. října / V Infocentru a na webových 

stránkách www.mkzunicov.cz je k dispozici 

kvíz s dvaceti otázkami zaměřenými na Řec-

ko. Z archů se správně zodpovězenými otáz-

kami budou ve středu 31. října ve 14.00 hodin 

vylosováni výherci dvou mobilních telefonů 

a jednoho fl ash disku. Projekt vznikl za pod-

pory Olomouckého kraje, Statutárního města 

Olomouc a střediska Europe Direct Olomouc.

/ VÝSTUPY NA RADNIČNÍ VĚŽ / v sobotu 

a v neděli vždy v 11.00 a ve 14.00 hodin / 

Vstupenky v ceně 10 korun prodává Měst-

ské informační centrum, děti do 6 let a drži-

telé Olomouc region Card mají vstup zdar-

ma. Výstupy se konají od tří platících osob. 

Součástí výstupu je i prohlídka výstavy Pra-

věk Uničovska.
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Knihovna

Otevírací doba:  Po, Út, Čt: 8.00–17.00 hodin

Pá: 8.00–16.30 hodin

/ Kopaná
So 13. října 10.00/12.15 hodin Šumperk dorost

So 20. října 10.00/11.45 hodin Přerov žáci U15/U14

So 20. října  14.00 hodin Baník žáci U13/U12

Ne 21. října  10.15 hodin Kroměříž muži

So 27. října 10.00/12.15 hodin Nový Jičín dorost

/ Lední hokej – HC Orli Uničov
Ne 14. října  17.00 hodin Březina

Ne 28. října  17.00 hodin Rosice

/ Volejbal – tělocvična Základní školy U Stadionu
So 20. října  10.00 hodin Litovel ženy

SPORTOVNÍ PŘEHLED

Otevírací doba od září: So, Ne: 10.00–16.00 hodin

Muzeum baroka

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

KRYTÝ BAZÉN

Uničov, Nemocniční 1420, tel.: 585 002 187

Po zavřeno, sanitární úklid (19.30–20.30 hodin aquaerobic)

Út a Čt 14.00–21.00 hodin (kond. plavání 6.45–7.45 hod. mimo 30. 10.)

St 12.00–15.30 a 18.30–21.00 hodin

Pá 12.00–21.00 hodin

So a Ne 10.00–21.00 hodin

Út 30. 10. 10.00–21.00 hodin

Klienti ČPZP zdarma Út a Čt 17.30–18.30 hodin, So 12.00–13.00 hodin

/ BAREVNÝ PODZIM / Výtvarná soutěž pro všechny děti z Uničova 

a okolí. Podepsané práce se přijímají do pondělí 15. října v DDM. Vý-

stava soutěžních prací bude zahájena v pondělí 22. října v prostorách 

DDM a přístupná bude denně od 8.00 do 18.00 hodin. Všechny práce 

budou vyhodnoceny a autoři těch nejlepších získají ceny.

 / PŘEBOR UNIČOVA VE STOLNÍM TENISE, 1. kolo / čtvrtek 11. říj-

na od 14.00 do 15.30 hodin / tělocvična ZŠ U Stadionu / První z cel-

kem tří kol přeboru určeného dětem od 6 do 15 let. S sebou je třeba 

mít sportovní oblečení, obuv do tělocvičny a pití. Pálku lze na místě 

zapůjčit. Jednorázový poplatek činí 60 korun, platí se při první účasti, 

následující kola jsou již zdarma. Odměny jsou připraveny pro všech-

ny zúčastněné.

/ DRAKIÁDA / neděle 14. října od 15.00 hodin / modelářské letiště 

mezi Brníčkem a Dolní Sukolomí / Na programu budou soutěže, volné 

létání draků a ukázky leteckých modelů. Autem lze dojet až na mís-

to, parkování zajištěno.

/ POZNÁVACÍ VÝLET PRO SENIORY / čtvrtek 25. října / sraz 

v 8.00 hodin u DDM / Zájezd do Pradědovy galerie v Jiříkově a na 

zámek v Bruntále. V ceně 200 korun je zahrnuta autobusová doprava 

a vstupné do galerie i zámku. Předpokládaný návrat okolo 16. hodiny. 

Přihlášky a platby se přijímají v DDM do čtvrtka 18. října.

/ Podzimní prázdniny

/ POTÁBOROVÝ SRAZ / sobota a neděle 27. a 28. října / Sraz 

účastníků letního tábora Banánová mise.

/ VODNÍ HRÁTKY / pondělí 29. října od 9.30 do 11.30 hodin / Pla-

vecký bazén Uničov / U malých dětí do 6 let věku je nutný doprovod 

dospělé osoby. Jednotné vstupné činí 20 korun.

/ ZÁBAVA V OLOMOUCI, Laser aréna / sraz v 8.00 u DDM / Výlet 

pro děti od 7 let do Laser arény v Olomouci a nákupního centra Šan-

tovka. V ceně 280 korun jsou zahrnuty tři hry, autobusová doprava 

a pedagogický dozor. V Šantovce budou mít děti možnost zakoupit si 

oběd. S sebou je nutné vzít tmavé triko na převlečení, kopii kartičky 

zdravotní pojišťovny, malé kapesné, svačinu, pití. Návrat v 15.00 ho-

din k DDM. Přihlášky a platby se v DDM přijímají do pondělí 22. října.

Dům dětí a mládeže Uničov – Vila Tereza

Uničov, Nádražní 530, tel: 585 051 156, www.ddm-unicov.cz

PERSONÁLNÍ INZERCE

/ Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel hledá pro 

školní jídelnu na odloučeném pracovišti dětského domova na ulici 

Husova 651 zástup na pozici kuchařka za dlouhodobou pracovní 

neschopnost. Jedná se o místo se zkráceným pracovním úvazkem, 

zhruba 100 hodin měsíčně, vhodné i pro maminku na rodičovské 

dovolené nebo důchodce. Praxe vítána. Bližší informace podá ve-

doucí školní jídelny Marta Kyselá na telefonních číslech 585 341 394 

nebo 723 207 816.

 / Strojírny Prostějov, a.s., specializující se na zakázkovou výrobu 

technologicky náročných svařovaných ocelových konstrukcí a sva-

řovaných dílců pro obráběcí, stavební a dopravní stroje, hledají svá-

řeče, zámečníky a obsluhu CNC. Nabízíme náborový příspěvek 

až 24 000 Kč a stabilní práci. Kontaktní osobou je Diana Derko-

vá, telefon 582 301 611, e-mail DerkovaD@sppv.cz. Více informací 

na webu www.sppv.cz.

Šatlava

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

Otevírací doba: Pá: 14.00–17.00 hodin

So a Ne: 10.00–17.00 hodin

/ HRÁTKY S EVROPOU / neděle 14. října od 10.00 do 16.00 hodin / 

Tématem letošních Hrátek je Řecko. Pořadatelé, Městské evropské 

informační středisko a spolek Gudolino, připravili deskové a karetní 

hry, soutěžní kvízy, výtvarnou dílnu a další zábavu. Program je dopl-

něn malou ochutnávkou řeckých specialit. Projekt vznikl za podpory 

Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc a střediska Europe 

Direct Olomouc. Vstup je bezplatný.

Galerie U Minoritů

Uničov, Haškova 217 (koncertní síň)

/ VZPOURA MÍSTO JÁSOTU / do neděle 28. října / Expozice před-

stavuje každodenní život města v čase Velké války a události spojené 

se vznikem Československé republiky. Vstup je bezplatný.

Otevřeno: Ne 28. 10.: 10.00–17.00 hodin

a během kuturních akcí pořádaných v koncertní síni


