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Vážení a milí Šternberané,
při potěžkání nového zářijového čísla si mnozí jistě
povšimnou, že Listy nabyly na váze. Byť by se mohlo
zdát, že s množstvím nových informací se za léto
roztrhl pytel, nesouvisí to s hmotností. Těch pár
stran navíc znamená, že naše aktuální Šternberské
listy se protentokrát rozrostly o volební speciál.
Kromě voleb, které vyhlížejí spíše ti velcí, dočkali se i ti malí. Děti nám míří do škol a popřát
bychom měli, tak jako každý rok, všem nováčkům
i již zkušenějším žáčkům úspěšný a hladký vstup do
školního roku.
Jedna velká událost střídá druhou a nastává den odhalení dlouho očekávané knihy Dějiny
Šternberka. Už 7. září, pochopitelně v prostorách naší šternberské chlouby, na hradě Šternberk, se
uskuteční slavnostní uvedení této publikace. Já nevím jak vy, ale já, obzvlášť, když se jedná o literaturu, se těším velmi. Čekání si můžete krátit čtením, prozatím v Listech.
Připravili jsme pro vás nové téma: Talenti ze Šternberska. A kým jiným bychom měli začít v této
nové rubrice, než mužem mnoha profesí, ale hlavně malířem, Liborem Vojkůvkou, který by za pár dní
oslavil 75. narozeniny.
Zjistil jsem během léta, že pohodlí si také notuje se slovem lehokolo. Setkání jezdců lehokol bylo
také jednou z úspěšných a krásných událostí letošního léta. Věnoval jsem jí a nadšenému projevu
pana Miroslava Štercla, zakladatele setkání lehokol, celé hlavní téma.
Našim věrným soutěžícím v sudoku jsme zajistili opět hodnotnější ceny. Nebudu nic prozrazovat, to hlavní najdete na straně 12. Mohl bych snad jen nabídnout indicii a nalákat ty, kteří se ještě
nejukli na výše zmíněný list a trpělivě stále čtou tyto řádky úvodníku. Pro první místo máme tentokrát umělecký zážitek, tématicky dokonce dle výhercova výběru. Druhé místo je zážitek kulturní.
A třetí výherce... No, řekněme, že ten nebude mít problém s dodržením pitného režimu.
Přeji všem hezký zářijový měsíc a příjemné čtení. Volte moudře a zodpovědně.
                  Marek Hnila, redaktor Šternberských listů

Do provozu Aquacentra Šternberk
hledáme šikovné
plavčice a plavčíky
Do týmu aktuálně přijmeme plavčíky a plavčice. Všechny podrobnosti výběrového řízení najdete na stránkách společnosti
Šternberská sportovní s.r.o.
www.sternberskasportovni.eu
Jestliže splňujete požadavky pro vybrané místo a máte zájem
o zařazení do výběrového řízení, zašlete prosím přihlášku na
e-mail aquacentrum@sternberskasportovni.eu nebo na adresu Šternberská sportovní s.r.o., Městský úřad Šternberk,
Horní náměstí 78/16, 785 01. Přihlášky budeme přijímat do
16. září. K přihlášce prosím přiložte strukturovaný profesní životopis, motivační dopis a uveďte kontaktní adresu, e-mail
a číslo telefonu. Kontaktní osobou pro případné dotazy je
Mgr. Vlasta Šreková, telefon 602 784 852.		
								
(red)
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Šternberkem prosvištěl prestižní cyklistický
závod Sazka Tour

V

neděli 7. srpna byl Šternberk hostitelem závěrečné etapy nejprestižnějšího silničního cyklistického závodu
na českém území, který se jel od 4. do 7. srpna
převážně na Olomoucku a v Moravskoslezském kraji.
Český cyklista Michael Kukrle z týmu
Elkov Kasper skončil druhý v závěrečné etapě
Sazka Tour, která se jela v neděli 7. srpna,
měřila 180 kilometrů a vedla ze Šumperka
do Šternberka přes celkem 2720 výškových
metrů. Při závodu si tak po třetí pozici
v úvodní etapě připsal druhé pódiové umístění. Závěrečný díl vyhrál po úniku Francouz
Alexis Guerin.
Vedoucí závodník průběžného pořadí
Ital Lorenzo Rota na trati sice měnil kolo, ale
v závěru se za pomoci týmových kolegů dotáhl
dostatečně blízko k čelní skupině, skončil třetí
a těsně uhájil žlutý trikot pro celkového vítěze
prestižního etapového závodu. Na pásce totiž
jen těsně o tři setiny porazil Dána Anthona
Charminga, jenž ho ohrožoval v celkovém ve-

dení. Nejlepší Čech v celkovém pořadí Jan Hirt
skončil dvanáctý.
„Dnes je můj šťastný den. Tým čtyři dny
makal a přineslo to ovoce,“ radoval se Rota,
který ještě pár metrů před cílem s Charmingem prohrával a předjel ho až na pásce. „Bylo
to náročné, ale jsem spokojený. Ten únik
nebyl problém, to jsme věděli, že dojedeme,
ale závěr byl dramatický,“ hodnotil lídr týmu
Intermarché Wanty Gobert Materiaux.
Zhruba po dvaceti kilometrech od startu
se peloton rozdělil na několik skupin, v té
čelní bylo více než deset závodníků a hned tři
Češi – Kukrle, Daniel Turek a Karel Camrda.
Parta držela náskok po většinu etapy a Nizozemec Mathijs Paaschens ohrožoval žlutý dres
Itala Lorenza Roty. Tým ale zůstával klidný,
i když měl peloton místy ztrátu skoro pět
minut. V závěru etapy to byl český cyklista Jan
Hirt, který se hodně podílel na stíhání vedoucí
skupiny a roztrhání pole.
Přibližně 60 kilometrů před cílem se od
vedoucí skupiny oddělila dvojice cyklistů

Guerin, Kukrle, který poslední etapu Sazka
Tour vyhrál v roce 2018. Náskok odvážlivců
vypadal velice nadějně a pelotonu se nakonec
dvojici nepodařilo dostihnout. Olympionik
z Tokia Kukrle nezachytil závěrečný nástup
Francouze a dojel si pro druhé místo se ztrátou čtyř sekund. V posledních kilometrech
se pole hodně roztrhalo, Rota dojel o dalších
24 sekund zpět.
„Únik se rodil dlouho a složitě, šli po nás,
bylo to hodně těžké se tam dostat, první tři
kopce jsme museli hodně jet rychle,“ hodnotil v cíli Kukrle. Z početné skupiny ujel před
Moravským Berounem, získal náskok a přidal
se k němu Guerin. „To jsem byl rád, spolupracovali jsme do posledního kopce,“ řekl Kukrle.
Zatímco v první etapě ho třetí místo mrzelo,
nakonec byl spokojený. „Byl silnější, měl lepší
nohy, já jsem na víc neměl,“ uznal.
Už před závodem si Kukrle věřil právě na
první a poslední etapu. “Jsem rád, že se mi to
povedlo, že jsem byl vidět, že jsem udělal dobré výsledky. V té první etapě jsem to mohl jet
v závěru jinak, ale to bylo na výkonnost, to
lépe nešlo. Věřím, že mi ty výsledky pomohou pro další vývoj sezony. Chci se připravit
hlavně na mistrovství světa, to je pro mě velká
motivace,“ doplnil Kukrle.
			
(SAZKA Tour)

Lhota: projeďte se po nové smíšené stezce. Je dokončená!

M

ěsto Šternberk ukončilo stavbu
nové komunikace pro chodce
a cyklisty ve Lhotě u železničního přejezdu ve směru na Štarnov. Nová stezka plynule navazuje na již postavenou trasu
z ulice Věžní. Projekt „Cyklostezka spojující
ul. Lhotskou s cyklostezkou směr Štarnov“
byl spolufinancován z Programu Podpora
výstavby a oprav cyklostezek 2021 Olomouckého kraje a Státního fondu dopravní
infrastruktury na financování výstavby nebo
oprav cyklistických stezek nebo zřizování
jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021.
Povrch této nové komunikace pro pěší
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a cyklisty je proveden z betonové zámkové
dlažby a navazuje na již dříve provedenou
úpravu na Věžní ulici. Vlastní smíšená stezka
je asfaltová a navazuje na stávající cyklostezku ve směru na Štarnov.
Realizace projektu probíhala od 22. února
do 14. června. V úseku mezi železničním
přejezdem a Věžní došlo k rozšíření komunikace pro automobilový provoz, bylo
vybudováno nové odvodnění a nové veřejné
osvětlení jak vozovky, tak i stezky pro pěší
a cyklisty.
Na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dílo stavební práce provedla

společnost K2 STAV s.r.o. ze Šternberka za
celkem 4,7 mil korun.
			
(red)

ZPRÁVY Z MĚSTA

Město Šternberk získalo 2. místo v celostátní
soutěži Obec přátelská seniorům

M

ěsto Šternberk uspělo v soutěži
vyhlášené Ministerstvem práce
a sociálních věcí Obec přátelská

seniorům 2022 a umístilo se celorepublikově
ve své kategorii na krásném 2. místě!
Městem předložený projekt, který zpra-

covali zaměstnanci organizace Sociální
služby Šternberk, byl zaměřen na zachování
a rozvoj zájmových klubů pro seniory a podporu mezigeneračních setkání ve Šternberku.
Cena za 2. místo – dotace 585 000 korun
tak bude použita právě na aktivity a činnosti
pro seniory, které Sociální služby Šternberk
již po mnoho let realizují. Aktuálně Sociální
služby Šternberk zřizují 14 zájmových klubů
a 3 kluby seniorů.
Předání ceny proběhlo v Praze v úterý
28. června v Kaiserštejnském paláci. Cenu
z rukou ministra práce a sociálních věcí
Ing. Mariana Jurečky převzala zástupkyně
Sociálních služeb Šternberk paní Lucie Němečková, DiS., vedoucí Pečovatelské služby.
Jen dodáváme, že Město Šternberk získalo
ocenění v této soutěži již v prvním ročníku
soutěže v roce 1999. Tehdy se umístilo na
1. místě.
(red)

Kulturní dům ve Šternberku byl plný smíchu a radosti, zaplnili
jej mladí umělci z letního uměleckého kurzu Ambroziáda!

V

e Šternberku byla Ambroziáda
poprvé. Turnusu se zúčastnilo celkem 89 mladých lidí, z toho jedna
účastnice byla přímo ze Šternberka, a to
mladá herečka Anežka Přikrylová. O Vánocích jste ji mohli vidět v pohádce Princezna
zakletá v čase.
První srpnový týden probíhal v kulturním domě ve Šternberku letní umělecký
kurz Ambroziáda, na kterém se mladí lidé ve
věku od 8 do 18 let vzdělávali pod vedením
zkušených lektorů, například moderátora
Václava Matějovského, herce a dabéra Jindřicha Žampy nebo režiséra a kameramana
Adama Vopičky. Učili se hrát divadlo, na-

táčet film za pomoci profesionální techniky, secvičit muzikálové představení nebo
koordinovat pohyby při různých tanečních
vystoupeních.
Ambroziády mají již více než desetiletou
tradici a konají se po celé letní prázdniny
v několika městech napříč Českou republikou
a několik turnusů se koná i u moře v Chorvatsku.
Jen z Olomouckého kraje se šternberského turnusu zúčastnilo 70 dětí. O celý umělecký kurz pečoval sbor, který čítal 34 členů! Na
kurzu bylo otevřeno celkem 6 ateliérů: 2x filmový, 2x herecký, 1x mediální, 1x muzikálový.
			
(red)

Zemřela švýcarská spisovatelka a šternberská rodačka Erica Pedretti

V

e věku 92 let zemřela švýcarská
spisovatelka a výtvarnice Erica
Pedretti. Narodila se ve Šternberku, odkud musela jako Němka po druhé
světové válce odejít.
Erica Pedretti, za svobodna Schefterová, se narodila v roce 1930 ve Šternberku,
většinu dětství ale strávila v Zábřehu. Po
druhé světové válce byla společně se svou
německojazyčnou rodinou odsunuta z Československa, ačkoliv její otec byl antifašista.
V 15 letech se Pedretti dostala do Švýcarska,
odkud pocházela její babička.

Cizota a ztráta vlasti byly ústředními
motivy jejích próz, z nichž některá vyšla
i v češtině. Mezi nimi je prvotina z roku
1970 Něco neškodného (Harmloses, bitte)
či autobiograficky laděná kniha Cizí domov
(Fremd genug) z roku 2010.
Od 70. let se Pedretti věnovala také výtvarnému umění.
Česko Pedretti navštívila několikrát,
účastnila se knižních festivalů a autorských
čtení. V roce 2003 udělilo město Šternberk
paní Pedretti čestné občanství města.
			
(red)
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SPOLEČNOST

Čeká nás třetí ročník Rally Morava

P

ořadatelský tým Rallyklubu Šternberk
v AČR zanedlouho čeká již třetí ročník
Futures Contproduct Rally Morava.
Zásadní letošní změnou je termínový posun
z října do září. O body do Pireli Rallysprint
série, Poháru 2+ a sprintového seriálu historiků
budou účastníci bojovat v termínu od 16. do
17. září.
Téměř do finále se v průběhu letních
prázdnin překlopila příprava III. Futures Contproduct Rally Morava. Ta se pojede potřetí
za podpory generálního partnera společnosti
Futures Contproduct, která sídlí ve Vranovicích nedaleko Prostějova. Tu mohou pozorní
fanoušci znát z působení i na českých soutěžních tratích, kdy společnost vedená Milanem
Korčákem je významným sponzorem rodinné
posádky Michala a Ivana Horákových. Ti se po
roční pauze vrátili do kokpitu speciálu kategorie Rally 2, startující s Fabií R5 z Rexteamu
Věroslava Cvrčka.
„Přípravy letošní rally zásadně ovlivnil náhlý březnový odchod ředitele Rudolfa Kouřila.
Ale vzhledem k tomu, že jsme se již v minulosti
i s panem Korčákem dohodli, že každý rok se
pokusíme naši soutěž posunout o krůček dál,
nechtěli jsme se připravovaných změn vzdát
a všechny jsme dotáhli do konce,“ komentuje
přípravy závodu sportovní manažer Miroslav
Frýdecký.
Rally tak nalezne nové zázemí v logistickém areálu společnosti Nutrend v Olomouci,
kde se nachází i hotel Nutrend World, jehož
kongresová část bude sloužit potřebám ředitelství. Startovní a cílová rampa se pak bude nacházet přímo v novém centru soutěže. Páteční
technické přejímky pak proběhnou u olomouckého obchodního centra Šantovka, budou tak
volně přístupné veřejnosti.

Samotný start Futures Contproduct Rally Morava je naplánován na sobotu 17. září
(8 hodin), soutěžící se v průběhu popasují se
šesti měřenými testy na třech úsecích. Úvodním bude rychlostní zkouška (RZ) Šternberk,
Dolní Žleb – Šternberk, Dalov, následuje
loni nová RZ Moravský Beroun, ze které se
otočením stane RZ Jívová – Domašov n. Bystřicí – Moravský Beroun. Obě sekce pak završí
náročná zkouška Jívová – Těšíkov – Bělkovice,
která patří mezi posádkami k nejoblíbenějším.
„Jsme rádi, že se nám podařilo získat
příslušná povolení u obecních zastupitelstev
a starostů, kde jsme loni závodili poprvé.
Spolupráce tak bude pokračovat i nadále,“
komentuje trať hlavní činovník pro bezpečnost
Jiří Čapka, který se vedle svých každoročních
povinností s přípravou tratě podílel i na přípravě Classic Rally Morava, což je rally pravidelnosti, která se jede za běžného provozu podle
itineráře, který posádkám určuje předepsané
rychlostní průměry. Každých 500 metrů tratě
pak probíhá přes GPS technologii vyhodnocení
této předepsané rychlosti a posádky jsou za
jejich nedodržení penalizovány. Tento druh

soutěže je vypsán pro veškerá vozidla, která se
mohou pohybovat po pozemních komunikacích, elektrické vozy pak soutěží i v co nejnižší
spotřebě. Díky iniciativě pořadatelů z Českého
Krumlova, kde se tento typ soutěže jezdí jako
evropský pohár, se tento druh závodění dostává i do České republiky.
„Pro účastníky Classic Rally Morava máme
připravenou trať o délce přes 400 km. Soutěž
je dvoudenní, odstartuje v sobotu 17. září ze
Šternberka. Konec etapy je naplánován v Olomouci, kde infrastruktura u obchodního domu
Šantovka nabízí dostatek kapacity pro nabíjení
všech elektromobilů, které se na startu objeví.
V nedělní etapě pak účastníky čeká trať, která
obsahuje i části rychlostních zkoušek sobotního sprintu. Ač jsme v odvětví rally pravidelnosti nováčci, věříme, že trať bude pro účastníky
navigačně náročná. Závěrečná etapa pak bude
končit opět v Nutrend Worldu, kde v neděli
budou po dojezdu vyhlášeni vítězové,“ poskytl
podrobnější informace Miroslav Frýdecký.
Pro další aktuality z příprav sledujte oficiální
webové stránky soutěže www.rally-morava.cz.
(red)

Ve Šternberku je omezeno nakládání s povrchovými vodami

M

ěstský úřad Šternberk, odbor
životního prostředí, do odvolání, podle ust. § 6 odst. 4 zákona
o vodách a v souladu s ust. § 115a zákona
o vodách zakázal obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků
a vodních nádrží v celém správním území
ORP.
Zákaz odběru povrchové vody se vztahuje na držitele platných povolení k odběru
povrchové vody (např. pro účely odběru pro
zemědělství, napájení zvířat, závlaha lesních pozemků a veřejné zeleně, zásobování
tábořišť, zalévání zahrad, napouštění bazénů a zásobníků na vodu, zásobování objektů
a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky
všech sportovišť, atd.).
Zákaz odběru povrchové vody se nevzta-
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huje na povolené odběry pro účel veřejného
zásobování obyvatel pitnou vodou a dále na
odběry pro rybníky a vodní nádrže (ty se nadále řídí podmínkami uvedenými v platných
povoleních k nakládání s vodami a v souvisejících manipulačních řádech).
Zákaz nakládání s povrchovými vodami
je vydán pro tyto obce: Babice, Domašov nad
Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice,
Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice,
Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Strukov,
Štarnov, Šternberk, Žerotín.
Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým opatřením
obecné povahy.
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí omezuje nakládání s povrcho-

vými vodami, jejich odběr v celém správním
území ORP Šternberk, z důvodu výrazně
nízkého průtoku povrchových vod ve vodních tocích, který se dle veřejně přístupných
údajů Českého hydrometeorologického
ústavu (ČHMÚ) pohybuje na hranici sucha.
V současné době je na významném vodním
toku Sitka překročen ukazatel „sucha“, na
v ýznamném vodním toku Bystřice jsou
průtoky takřka na ukazateli „sucha“. Situace
na drobných vodních tocích je ještě nepříznivější, těmito toky protékají extrémně
nízké průtoky nebo se voda vyskytuje pouze
v tůních nebo nerovnostech ve dně.
Z důvodu přetrvávajících klimatických
podmínek, vlivem nichž došlo ke snížení průtoků ve vodních tocích, dochází ke kyslíkovému deficitu a k vážnému ohrožení vodních
a na vodu vázaných ekosystémů. Omezení

SPOLEČNOST
odběru povrchových vod je nutné ve veřejném zájmu pro zajištění základní ekologické
funkce vodních toků a pro ochranu vodních
ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. Omezení odběru
povrchových vod z vodního toku Bystřice
a jeho přítoků je dále nutné ve veřejném zájmu z důvodu zachování odběru povrchových
vod pro veřejné zásobování pitnou vodou, pro
úpravu vody na vodu pitnou v Domašově nad
Bystřicí.
Z předpovědi ČHMÚ vyplývá, že území
ORP Šternberk v několika následujících dnech
nemá zasáhnout výraznější srážková činnost,
má pokračovat příliv velmi teplého počasí
doprovázeného srážkovou činností pouze
lokálního charakteru, která nebude schopna
dlouhodobě doplnit výrazný deficit vody
v krajině. Lze očekávat pokračující pokles
hladin povrchových vod ve vodních tocích,
přerušovanou pouze krátkodobými vzestupy
hladin z případných přívalových srážek.
			
(red)

Šternberský sportovní talent: Díl třetí - Běh!

A

gentura 2G připravuje letošní třetí
a zároveň závěrečný díl sportovní
série pro děti – ŠTERNBERSKÝ SPORTOVNÍ TALENT 2022. Soutěžní odpoledne se
odehraje ve středu 14. září od 17 do 19 hodin.
Centrum soutěží bude v dolní části městského
parku (Tyršovy sady) naproti kavárny, která zajišťuje občerstvení. Soutěžit se tentokrát bude
v běhu v kategoriích od 1 roku do 10 let.
Závodní okruhy povedou po zpevněných
stezkách parku. Prezence začíná přímo na místě ve 14 hodin a start nejmladší kategorie bude
v 15 hodin. Postupně budou následovat běhy
všech kategorií od nejmladších po nejstarší.
V průběhu celého odpoledne bude možnost
vyzkoušet si zajímavé aktivity.
Startovné je pro všechny děti zdarma
a nejlepší v každé kategorii odměníme drobnými cenami od našich partnerů, kterými jsou
společnost TOPGAL, Rezidence Světlov, Online
Olin s.r.o., město Šternberk a MAS Šternbersko.

Jelikož se jedná o závěrečný díl sportovní
série, budeme vyhlašovat celkové vítěze v jednotlivých kategoriích. Pro nejvšestrannější
sportovce máme připravené zajímavé ceny.
Cílem projektu je připravit pro děti
i rodiče zábavné odpoledne plné pohybových aktivit. Věříme, že si ve středu 14. září
2022 najdete cestu do městského parku ve
Šternberku. Další informace naleznete na
www.facebook.com/agentura2g.
(red)

Závodní hraní Tenisového klubu Šternberk

V

květnu a červnu se odehrávala oblastní soutěž smíšených družstev.
V letošním roce jsme do soutěže
přihlásili 3 kategorie, a to: mladší žáky, starší
žáky a dospělé. V průběžném pořadí se naši
mladší i starší žáci drží na krásném 2. místě
v tabulce.
Družstvo dospělých je prozatím, z důvodu
nedostatku hráčů 15+, z většinové části složeno z trenérů, doplňují jej naše 2 dorostenky.
Toto družstvo bylo vytvořeno motivačně. Jeho
cílem je umožnit našim hráčům hrát soutěže
dál, i v dospělosti.
Akce, které proběhly v červnu
V pondělí 13. června se uskutečnil již
XVII. ročník přeboru města Šternberka žáků
a žákyň šternberských škol v tenise. Turnaje
se zúčastnilo celkem 22 hráčů v 5 skupinách,
a to: 1. aktivní závodní hráči, 2. 3. a 4. skupina
- rekreační hráči a 5. nejmenší začátečníci Minitenis. Snahou organizátorů bylo poskládat skupiny tak, aby si všichni hráči zahráli

adekvátně ke svým tenisovým dovednostem.
V 1. skupině závodních hráčů zvítězil
Jakub Trunda (gymnázium), 2. místo Matias
Šnorich (ZŠ Svatoplukova), 3. místo Natálie
Mólerová (gymnázium).
V 2. skupině vybojovala 1. místo Anežka
Kubalíková (ZŠ Svatoplukova), 2. místo Jiří
Zakuťanský (gymnázium), 3. místo Lucie
Franková (ZŠ Svatoplukova).
Ve 3. skupině se umístil na 1. místě Jaroslav Fencl (ZŠ Dr. Hrubého), 2. místo Marek
Janalík (ZŠ Svatoplukova), 3. místo David
Buchta (gymnázium).
Ve 4. skupině nejlíp vedl a 1. místo obsadil
Luboš Tomášek (ZŠ nám. Svobody), 2. místo
Zdenek Kalina (ZŠ nám. Svobody), 3. místo
Natálie Kalinová (ZŠ nám. Svobody).
V 5. skupině našich nejmenších začátečníků se na 1. místě umístila Nela Matláková
(ZŠ nám. Svobody), 2. místo Ema Martinková
(ZŠ nám. Svobody) , 3. místo Zdeňka Kralčáková (ZŠ nám. Svobody).
Turnaj proběhl ve velmi klidové, pohodové a přátelské atmosféře, i počasí nám

přálo téměř do konce. Vyhlášení vítězů nám
zkomplikovala průtrž a všechny na terase nachystané ceny se musely urychleně přesunout
do klubovny, včetně hráčů a jejich doprovodu.
Vyhlášení proběhlo v nouzovém provedení,
ale všechny ceny si našly své majitele a to je to
hlavní. Velký dík patří pořadatelům a hlavně
sponzorům, bez nichž by se tato akce nemohla
uskutečnit.
				
(red)

ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2022

5

HLAVNÍ TÉMA

Netradičně a s úsměvem. Šternberkem
projížděli nadšení lehokolaři při již 23. setkání

D

ělat něco nohama napřed, nemusí
být nutně žádná indispozice. Naopak to často může být užitečné.
Své o tom ví účastníci nedávného setkání
lehokol.
Naše město hostilo mezinárodní sraz několika desítek jezdců na těchto netradičních
dopravních prostředcích od čtvrtka 4. srpna
až do neděle 8. srpna, kdy jezdcům z České
republiky, Slovenska, Lotyšska, Litvy, Polska,
a Maďarska sloužilo naše město jako startovací bod pro výlety po celé Hané.
„Smyslem celé akce je poznávání regionu, lidí a obecně užívání si všeho, co jízda
na lehokole přináší. Během 23. ročníku tohoto setkání jsme navštívili Olomouc, Svatý
Kopeček, ale i Loštice, Rešovské vodopády
a Sovinec,“ řekl nám zakladatel a organizátor
akce, pan Miroslav Štercl.
„V pátek nás do Loštic jelo méně, bylo vedro. Někteří se již ráno rozhodli, že lepší než
etapa bude rybník. Dokonce se lidi s lehokoly
k nám přidávali cestou. Potkali jsme i pár na
lehokolech, který vůbec o srazu nevěděl.“
Tato lehokola nebo také lehostroje nabízí
rozmanité varianty. Mezi nejklasičtější patří
například jednostopá varianta bez přídavného motorku, někdo ale může upřednostnit
tříkolku s motorkem. Na setkání přijelo i pár
tandemových čtyřkolek.
„Dříve jsem jezdil na horském kole sjezdy
a nedbalost tomu chtěla a já jsem si na jednom pražském závodě dostatečně neprošel
trať. V jednom úseku jsem hodně tvrdě spadl.
Já vždy tvrdím, že helma je základ. Tenkrát
mi zachránila život. Chvíli trvalo, než jsem
se k cyklistice vrátil, ale bohužel mé zranění
mi nedovolilo pohodlnou jízdu na horském
ani silničním kole. Naštěstí můj bratr tenkrát
vyráběl své první lehokolo a já se rozhodl, že

FOTO: MILOŠ ALBRECHT

se na něm naučím jezdit. Ten posed je zkrátka přirozený. Sedíte a máte nohy nataženy
dopředu jako na gauči u televize. Ohledně
bolestí, které jsem měl na klasickém kole, na
lehokole bylo vše v pořádku.“
Na páteční večer byla v plánu kolem deváté hodiny jízda světel a následně speciální
prohlídka Šternberského kláštera s varhanním koncertem.
„Jízda světel byla pěkná, stánky z venkovských trhů nepřekážely, spíš byl dobrý nápad rejdit mezi nimi. Přestože to možná vypadalo jako chaos, tak se nikomu nic nestalo.
Prohlídka kláštera byla nádherná. Dokonce
jsem si sám také zaprováděl. Náhoda tomu
chtěla. Vyjížděl jsem z kláštera jako poslední
s mírným zpožděním a parta na mě počkala u
morového sloupu. To se dosud ještě nestalo.“
Ani sobotní deštivé počasí nepokazilo
náladu účastníků.
„Svatý Kopeček dal některým zabrat. Vy-

FOTO: MILOŠ ALBRECHT
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fotili jsme se u kostela na schodech. A protože
nemám rád na rodinných fotkách kšiltovky,
čepice a sluneční brýle, tak jsem jim to zakázal mít na hlavě. Pár rebelů se našlo. V minulosti sice vznikla celá řada společných fotek,
ale ty potom zničila zbytečná komprese, aby
to prošlo internetem. Ted konečně budu mít
fotku, kde se poznáme,“ zakončil pan Štercl
s úsměvem na tváři.
Ze Svatého Kopečka se peloton přesunul
k radíkovskému fortu, kde se jich ujal pan Jan
Bednář, předseda spolku. Na závěr vystřelil
i z děla. Přejeme všem jezdcům na lehokolech mnoho elánu na příští sezónu a těšíme
se na další setkání.
(red)

SPOLEČNOST

Pro vlastníky kulturních památek: Státní dotace na obnovu nemovitostí

O

dbor investic a veřejných zakázek
Městského úřadu Šternberk informuje
vlastníky nemovitostí o možnosti
požádat o zařazení do Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón pro rok 2023 s možností
získat státní dotaci na obnovu objektů – kulturních památek, které se nacházejí na území
Městské památkové zóny Šternberk a současně

jsou zapsány ve Státním seznamu nemovitých
kulturních památek.
K zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2023 musí být doloženy
tyto doklady: a) žádost o dotaci na obnovu kulturní památky F-71-08-01, b) závazné stanovisko orgánu státní památkové péče k obnově kulturní památky podle §14 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů,
c) stavební povolení, souhlas
s provedením
ohlášeného
stavebního záměru aj., vydané podle zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, d) rozpočet prací,
které jsou předmětem záměru obnovy, rozčleněný na uznatelné a neuznatelné náklady, e) fotodokumentace současného technického stavu
kulturní památky nebo jejích částí podle druhu
a rozsahu prací, ke kterým se váže záměr obnovy.
Žádosti o zařazení do Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón pro rok 2023 je možné posílat
poštou nebo osobně do podatelny Městského
úřadu Šternberk nejpozději do 21. října 2022.
Více informací k zařazení do Programu
regenerace MPR a MPZ zde: http://www.sternberk.eu/mesto-a-urad/dotace/dotace-z-programu-regenerace-mpr-a-mpz/.
Informace poskytuje: Bc. Pavla Koukalová,
odbor investic a veřejných zakázek, Městský
úřad Šternberk, tel.: 585 086 306, e-mailová
adresa: koukalova@sternberk.cz.
				(red)

Sociální služby Šternberk nabízí zájmové kluby pro seniory

O

rganizace Sociální služby Šternberk,
příspěvková organizace oznamuje,
že zájmové kluby zahájí svou činnost
opět od září roku 2022. Zájmové kluby jsou určeny především pro seniory, kteří jsou občany
města Šternberka. Podmínkou pro docházku do
klubů je podání přihlášky.
Do všech zájmových klubů je možné se stále přihlásit, pokud nebude volné místo, je zájemce zařazen do pořadníku na vybraný klub.
Klub společenských her, Klub zpěvu a Kluby
seniorů jsou poskytovány zdarma. Ostatní zájmové kluby jsou hrazeny dle platného ceníku.
Nabízíme tyto kluby: Aktivizační cvičení
pro seniory, Jóga pro zdraví, Klub práce s PC
a internetem, Klub ručních dovedností, Klub
seniorů, Klub společenských her, Klub zpěvu,
Trénink paměti.
Bližší informace naleznete na webových
stránkách organizace www.socialnisluzby.cz
nebo získáte osobně na adrese Komenského
40, Šternberk.
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Ospálková,
tel.: 585 013 672, 775 381 479, e-mailová adresa:
ospalkova@socialnisluzby.cz.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Jednou ze služeb, kterou poskytuje příspěvková organizace Sociální služby Šternberk, je
i půjčovna kompenzačních pomůcek.
Zapůjčit si kompenzační pomůcky je možné
každé pondělí a středu v pracovní dny od 7:00
do 15:30. Termín návštěvy je nutné domluvit si
předem telefonicky. Mimo uvedenou provozní
dobu je možné domluvit si schůzku se sociální
pracovnicí i v jiný pracovní den.
Kompenzační pomůcky jsou průběžně
obnovovány a nově byl pořízen i oxygenátor,
který dokáže zlepšit seniorům a osobám se
zdravotním postižením kvalitu dýchání a života při poskytování péče v domácím prostředí.
Pro rodinné pečující přinese ulehčení péče,
kterou svým blízkým poskytují. Podmínkou
pro zapůjčení kyslíkového generátoru je předpis lékaře. V ceně zapůjčení oxygenerátoru je
i základní set pomůcek pro kyslíkovou terapii
a zaškolení pracovníkem organizace. „Projekt je
podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti
z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.“
Kontaktní osoba: Bc. Natálie Bělajevová,

tel.: 585 013 672, 775 381 456, e-mailová adresa:
belajevova@socialnisluzby.cz
		
(Sociální služby Šternberk)

Domeček zve k zápisu
do zájmových útvarů

Z

ápis do zájmových útvarů v DDM
Šternberk bude probíhat od 1. do
16. září vždy od 8:00 do 17:00
(v pátky do 12:00). Nabízíme vzdělání v oborech hudebních, tanečních, výtvarných, sportovních, přírodovědných, technických a jiných.
V nabídce jsou kroužky pro předškolní děti,
žáky i studenty. Účastníci zájmového vzdělávání se pravidelně účastní soutěží a vystoupení,
akcí, přehlídek, na kterých sklízí své úspěchy.
V letošním školním roce bude otevřeno několik
nových kroužků. Nabídka pravidelné zájmové
činnosti i přihlášky budou od 1. září také ke stažení na www.ddmsternberk.cz. Zahájení pravidelné zájmové činnosti bude v pondělí 19. září.
(Kolektiv zaměstnanců
DDM Šternberk)

Šternberská pobočka Univerzity 3. věku přijímá přihlášky na zimní semestr

U

niverzita 3. věku při Univerzitě Palackého v Olomouci si dovoluje oznámit
občanům Šternberku a okolí v důchodovém věku, že stále přijímá přihlášky k účasti
na U3V v akademickém roce 2022/2023.
„V zimním semestru U3V nabídne program na téma měkkých dovedností s názvem
„Stáří je stav mysli“. Zájemci se v něm dozví, jak si udržet odolnost a životní energii
v postcovidové době, jak v dnešní rychlé
době efektivně komunikovat tak, abychom

si vzájemně lépe rozuměli, i jak je důležitá
řeč těla. Zjistí, co všechno je manipulace
a jak se proti ní bránit. A také co je i co není
asertivita a co umí a není třeba se jí bát,“ říká
lektorka Milada Šnajdrová.
Cena je 700 korun za semestr. Bližší
informace najdete na webu https://www.
expozicecasu.cz/akce, volat také můžete případně na tel. 587 571 243 nebo pište na e-mail
program@mkzsternberk.cz.
(red)
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Na Ecce Homo Historic se sjedou
veteránské skvosty

O
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Cabo Wabo, Kameron, Blues
Power, Zvláštní zóny a další.
V rámci slavností vystoupí
právě i Markéta Hrubešová
se svojí kuchařskou show.
Součástí slavností je i letos Pivní festival – přehlídka
malých a středních pivovarů.
Zveme vás na pivo Huhňák,
pivo Hasič Bruntál, Nachmelenou opici a další lahodný
mok přiveze pivovar Valášek,
Lišák Topolany, Zašová, Polička a nebude chybět ani
skvělé pivo ze šternberského
minipivovaru. K pivu nabízíme velký výběr občerstvení.
Je připraven i doprovodný program pro děti, nafukovací skluzavka, airbrush
tetování, laserová střelnice,
„Radost v písku“, v ýroba
hrníčků, výtvarné dílničky
a další.
Jste srdečně zváni na
Ecce Homo Historic a Šternberské slavnosti 9. – 11. září
2022.
(Bc. Milena Schärferová
Tisková mluvčí AMK Ecce
Homo Šternberk)

INZERCE

víkendu 10. – 11. září budeme ve
Šternberku hostit přes dvě stovky
historických automobilů a motocyklů, starých vždy minimálně 40 let. Proběhne
tradiční výstava, Rally Ecce Homo Historic po
okolí a jízdy pravidelnosti na legendární trati
Ecce Homo. Současně s Ecce Homo Historic
proběhne doprovodný program na náměstí,
Šternberské slavnosti, který bude zahájen už
v pátek v podvečer.
V sobotu 10. září si nenechte ujít výstavu
automobilové historie, těšit se můžete například na pana Milana Pavlisku s krásným vozem Buick sadanete z roku 1946, pana Ludvíka
Hájka se Zbrojovkou Brno Z4 z roku 1933 nebo
třeba Martina Kadlece s Aero Minor 2, rok výroby 1948. I mezi motocykly najdeme několik
unikátů, např. motocyklový stroj pana Bezděka z veteránského klubu SKAM Olomouc, ČZ
250 Tourist z roku 1936. Účastníci jsou rozděleni do třech kategorií, do roku výroby 1955,
do 1970 a poslední do 1980. V pravé poledne
vyhlásíme na Hlavním náměstí výsledky
anket, kde budeme hodnotit třeba dobové oblečení účastníků, vyhlásíme ale také diváckou
anketu. Sami si během výstavy můžete zvolit
svého favorita. Ve 12:45 odjedou veteráni
z výstavy na Rally Ecce Homo Historic. Trať je
předem neprozrazená, účastníci dostanou itineráře přímo před startem. Po skončení rally
čeká účastníky společná večeře.
V neděli se přijďte podívat na start nebo
k trati Ecce Homo, účastníci budou absolvovat
dvě tréninkové a dvě soutěžní jízdy pravidelnosti. Kdo z účastníků bude mít nejmenší
rozdíl mezi dvěma soutěžními jízdami, stane
se vítězem. Tento způsob vyhodnocení jízd je
zvolen z toho důvodu, aby mohl vyhrát i ten
nejpomalejší účastník. Po skončení jízd vyhlásíme vítěze před radnicí na Horním náměstí
16 ve Šternberku, vyhlášení můžete očekávat
kolem 17 hodiny.
Letošní ročník je výjimečný, od obnovené
historie Ecce Homo Historic počítáme letos již
30. ročník a k této příležitosti má akce Ecce
Homo Historic nyní svou patronku. Stala se
jí známá česká herečka Markéta Hrubešová,
která bude na akci s námi. Přijďte si pro fotku,
podpis nebo si jen popovídat.
Markéta Hrubešová nebude jedinou známou osobností o tomto víkendu ve Šternberku. V rámci Šternberských slavností vystoupí
například známá česká zpěvačka Monika
Absolonová. Na její koncert můžete přijít v sobotu ve 20:30. Kromě Moniky Absolonové
se můžete těšit také na zpěváky Juliana Záhorovského nebo Marcella. Dále vystoupí
skupiny Verona, Ukulele Troublemakers,
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Jak v dnešní době vyjít lépe s rozpočtem?
Stanovte si priority, říká poradce

R

ok 2020 a příchod kovidové pandemie změnil naše životy. Aby toho
nebylo málo tak i letošní rok je ve
znamení řady změn. Rozvrácené státní finance,
nevídaná inflace, válečný útok Ruska na Ukrajinu, bezprecedentní zdražování energií. To vše
má drtivý dopad na naši peněženku. Ale i v této
nestabilní době je možné najít řešení. Ze všech
stran slyšíme, že je třeba se uskrovnit, šetřit.
Ano, to je samozřejmě pravda. A kromě toho je
potřeba také udělat pořádek v rodinných financích. Stanovit si priority co je pro člověka důležité a co méně. Hledat cestu jak zoptimalizovat
rozpočet, dát do rovnováhy příjmy a výdaje. Na
toto téma položíme pár otázek šternberskému
finančnímu poradci panu Tomáši Dobrému.

Poprosím o krátké představení se a také
pár slov o tom, proč dobrý finanční poradce je
v dnešní době velmi důležitý pro každou rodinu? Práci finančního poradce se věnuji od roku
2010. Začínal jsem jako řadový „pěšák“ u jedné
velké poradenské společnosti. Práce mne bavila, rád jsem pro lidi hledal řešení a pomáhal jim.
Bral jsem ji jako výzvu. Po několika letech jsem
ale viděl, že zde už není prostor pro další rozvoj
a rozhodl jsem se osamostatnit, založit vlastní
společnost F1 Finance a udělal jsem dobře!
Finanční poradce by měl být něco jako rodinný
přítel, kamarád. Člověk, který o svém klientovi

ví téměř vše, co se jeho osobních financí týká.
Musí mít důvěru a umět naslouchat, stejně
jako musí mít perfektní znalosti z bankovního
či pojišťovacího prostředí. Dnešní svět je příliš složitý na to, aby každý člověk zvládl vše,
dvojnásob to platí o optimalizaci rodinného
rozpočtu. Důležité je i to, že finanční poradce
i jeho klient musí mít podobné názory a být
naladěni na stejné „frekvenci“. Dobré je též
vědět to, že služby finančního poradce jsou
úplně zdarma. Podobně jako u lékaře: některý
preferuje nejmodernější postupy, jiný zase
tradiční léčbu. Mám radost z toho, když moje
práce lidem pomáhá. Není to jen práce, pro
mne to je i poslání.
Pojďme ale zpátky k tomu, co nás všechny
aktuálně trápí. Řada lidí splácí vysokou hypotéku, zvyšují se ceny nájmů bytů, energií,
potravin, pohonných hmot, práce, služeb.
Naopak mzdy tak rychle nerostou. Finanční
rezervy rychle mizí, za dveřmi je zima a nikdo
z nás nechce vidět obálku s vyúčtováním plynu
či elektrické energie. Co poradíte, co by měl
člověk dělat (nepředpokládejme výhru v loterii)? Stále si myslím, že pořídit si vlastní bydlení je lepší než nájem. V naší zemi je to jinak než
například v Německu nebo Rakousku, kde je
nájemní bydlení zcela běžné. Historie ukázala,
že ceny nemovitostí mohou i značně kolísat.
V dlouhodobém horizontu ale neustále rostou.
A jak se vypořádat s tím, že splátky a další
výdaje začnou převyšovat naše aktuální možnosti?
1. Nedělat nic a čekat, že se věci otočí
k lepšímu. Může to zafungovat, ale taky nemusí
a dopady mohou být hodně bolestné.
2. Pokud je člověk vzdělaný a velmi dobře
informovaný, má potřebné znalosti z finančnictví, bankovnictví, pojišťovnictví a dostatek
času i energie, tak si tyto záležitosti zařídí sám.
Já si svůj rozpočet taky řídím sám a nepotřebuji
k tomu poradce (smích).
3. Na základě doporučení známých či na
základě svého prvního dojmu a sympatií vám
může poradit finanční poradce. Důležité jsou
vzájemné sympatie a důvěra. Vysvětlíte mu,
co vás trápí a společně se pobavíte o možnostech, jak z toho ven. Důležité je najít něco jako

finanční pohodu, zlepšit stav věcí. Najít řešení,
kdy vás splátky nebudou potápět pod vodu, kdy
vaše příjmy i výdaje budou minimálně v rovnováze. Každý z nás má jiné potřeby, jiný životní
styl a každé nabídnuté řešení je individuální.
U úvěrů i hypoték existuje dnes celé spektrum možností, jak dosáhnout snížení splátek.
Jde vyjednat odklady, snížení splátek, sloučit nevýhodné půjčky do jedné s lepšími podmínkami.
Velmi důležité v rodinném rozpočtu je také
pojištění. To odráží aktuální situaci v naší zemi,
která se velmi rychle mění. Nelze spoléhat na to,
že pojistky uzavřené před pěti lety jsou v pořádku. Většinou to je naopak. Rychle se mění hodnota pojištěného majetku. Vznikají nové typy
pojistek, mnohem výhodnější než byly ty staré.
Často opomíjené, ale přitom nesmírně důležité
je životní pojištění. Řada lidí to zanedbává
a myslí si, že se jich tato záležitost nikdy nebude týkat, a to je špatně. Pokud v životě přijde
nějaký problém nebo zdravotní komplikace, je
potřeba být na tyto věci připravený. Tedy mít
jasno v tom, jak budu dál splácet hypotéku,
nájem a další výdaje. Je potřeba znát vlastní
priority, mít jasno v tom, co potřebujeme nutně
a čeho se můžeme vzdát. Životní pojistka je
možná to nejdůležitější, co bychom měli mít
pro zachování svého životního standardu v případě nečekaných problémů. Tím nechci dělat
reklamu na životní pojištění, ale prostě to tak je.
Moje rada na závěr by mohla znít takto: dnešní
svět financí a pojištění je velmi složitý a propracovaný. Není snadné se v něm orientovat.
Špatné rozhodnutí vám může zničit život, stejně tak to platí i naopak: dobré, chytré a uvážené rozhodnutí může kvalitu života zásadně
zlepšit. Vyplatí se těmto záležitostem věnovat
potřebný čas a péči.
Finančního poradce, pana Tomáše Dobrého,
můžete kdykoliv kontaktovat. Najdete ho na
adrese: F1 Finance, s.r.o., Jívavská 28, Šternberk.
Kontakt: 732 719 137. Více informací naleznete
na www.f1-finance.cz.
		
(red)

Inzertní poptávka

Koupím staré pohlednice, bankovky, vyznamenání, militaria,
filmové plakáty apod.
Volejte na telefon: 608 420 808.
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2022
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Šternberské stíny: Na pobídku policistů chlapec
z houpačky nakonec slezl

MUSELA HO ODLOŽIT. Kdosi využil nepozornosti ženy, která byla 26. června ráno po deváté
ve šternberské nemocnici na radiologickém
vyšetření, přitom si v kabince odložila řetízek ze
zlata v hodnotě asi 8 tisíc korun. Při odchodu na
něj zapomněla a přišel jí na mysl asi až za dvě
hodiny. Když se ho na místě snažila dohledat
i s pomocí personálu, bylo to marné. Také
následující vyšetřovaní uvedli, že si takového
řetízku nevšimli. Neznámý pachatel je podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku, když si
přisvojil cizí věc bez svolení oprávněné osoby.

KDYŽ SE DAŘÍ… V areálu nemocnice došlo
také k celkem kuriozní dopravní nehodě, když
zde ve čtvrtek 7. července o půl třetí odpoledne hlídka spatřila cizího státního příslušníka,
jak při couvání na parkovací místo naboural
a poškodil tři jiná vozidla. Škoda evidentně
nebyla malá a při dechové zkoušce nebyl
u řidiče zjištěn žádný alkohol v krvi. Věc převzala k šetření nehodová skupina DI PČR.
„LONCMOŇ NA HÓPAČCE“. Při podvečerní
kontrole dětských hřišť 10. června po šesté večer zjistila hlídka, že na Rákosníčkově hřišti sedí
na houpačce vzrostlý dorostenec, na pohled asi
stokilový. Při kontrole totožnosti bylo zjištěno,
že je šestnáctiletý. Přitom podle provozního
řádu herní prvky mohou užívat děti do 12 let
věku. Z dětství zřejmě nedohoupaného mladíka
upozornil strážník na přestupek, kterého se dopouští, ale k řešení postačila domluva.
PŘIJEL A PROHRÁL. V Tescu byl v pondělí
18. července večer zadržen při krádeži cukrovinek třináctiletý chlapec ze Středočeského kraje,
který byl v té době na prázdninách u své tety ve
Šternberku. Sám uvedl, že se vsadil s kamarády,
že něco ukradne. Kvůli 27 korunám tak bude
muset vysvětlovat i pracovníků sociální péče
motivy svého jednání…
ZAŠPUNTOVAL DOPRAVU. Po deváté ráno
ve čtvrtek 21. července došlo na kruhovém
objezdu na Olomoucké ulici k dopravní nehodě,
kdy řidič polského kamionu nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do přívěsu osobního
vozidla, které jelo před ním. Přívěs při nárazu
poškodil i tažné vozidlo. Ke zranění osob ale
nedošlo. Hlídka na místě přes půl hodiny
usměrňovala spolu s policisty provoz tak, aby
hlavní křižovatka co nejméně zdržovala řidiče
ze všech směrů. Po třetí odpoledne pak strážníci řídili asi dvacet minut provoz na Olomoucké
ulici, kde došlo k požáru v motorovém prostoru
volkswagenu a museli zasahovat hasiči.
ZRADILY HO RUCE I NOHY. Domů na Jiráskovu ulici nedošel muž po padesátce 22. června,
po desáté večer ho přemohl alkohol v areálu
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Eutechu, kudy si krátil cestu. Sám již hůře pohyblivý se při pádu také poranil na hlavě, strážníci na místo přivolali záchrannou službu a muž
byl převezen k dalšímu vyšetření do nemocnice.
SENIORKA V PROBLÉMECH. Po deváté ráno
ve středu 27. července prověřovali strážníci
oznámení Policie ČR o tom, že ve svém bytě
upadla obyvatelka a nemůže vstát. Hlídka na
místě kontaktovala sousedku, která měla klíč –
ženu spatřili sedící na podlaze, nebyla zraněná,
jen sama nedokázala vstát. Pomohli jí tedy posadit se do křesla, lékařskou péči nepotřebovala. Ale bylo nutné se postarat také o psa, který
jí v domácnosti uhynul. I zde strážníci pomohli
a zajistili odvoz neživého zvířete.
DOMA SE TO SEŠLO. Neobvyklou situaci
řešili strážníci ve středu 3. srpna, když kolem
půl osmé bylo na služebnu oznámeno, že na
Hlavním náměstí bude nějaká osoba prodávat
ukradený mobil. K události došlo tak, že dívce
na koupališti kdosi ukradl peněženku, kde
měla dvě stovky, a mobil za asi 8 tisíc. Když
spolu s kamarádkou volaly na její číslo, někdo
na druhé straně nabídl, že za 2 500 korun mobil
vrátí. Také řekl, že mají přijít k fontáně. Když se
tam sešli, strážníci již byli připraveni a osoby
sledovali kamerou. Pro „prodejce“ si vzápětí
přijela hlídka. Byl jím asi dvanáctiletý chlapec.
On však z místa začal utíkat, nereagoval na výzvy „stůj, jménem zákona stůj!“ ale strážníkovi
neutekl… Protože bylo nutno ověřit jeho totožnost, byl předveden na Policii ČR, kde si ho
pak převzala matka. Po vysvětlení se zjistilo,
že zadržený chlapec vzal mobil, zatímco peněženku jeho bratr. Matka také byla poučena
o tom, jak proběhne další řízení.
DÍTĚ JAKO ŠTÍT. V Penny marketu kradla
5. srpna po půl osmé večer pěkně po romsku
šestatřicetiletá žena. Podle pracovnice prodejny a svědka za dítě do kočárku naskládala
zboží za celkem 650 korun a snažila se s ním

projít přes pokladnu bez zaplacení. Tentokrát
to nevyšlo.
ASI JELA KOLEM. Nevyšlo to ani jiné, osmatřicetileté ženě z Olomouce. Ta v neděli 7. srpna
před zavírací hodinou asi spoléhala na to, že
ostraha už bude balit „fidlátka“… Celkem toho
chtěla nezaplatit téměř za jedenáct stovek.
Vzhledem k tomu, že dosud neměla žádný záznam, k vyřešení přestupku bylo užito příkazu
na místě – blokové pokuty.
NA NOC DO KOTCE. K dopravní nehodě došlo
také ve středu 10. srpna po 13. hodině u koupaliště. Policie ČR požádala městskou policii nejen
o usměrňování provozu během vyšetřování
nehody, ale také současně o převzetí dvou psů,
jejichž majitelka byla umístěna do cely předběžného zadržení.
ZPĚT DO PŘÍRODY. V areálu hradu v nově
upraveném parku uvízla srna 11. srpna. Večer po
19. hodině to bylo oznámeno strážníkům, ti
kontaktovali odpovědnou osobu a zvíře bylo
vypuštěno. Dalšího dne po poledni zase uvízl
srnec ve vchodové brance k rodinnému domu
v místní části Dolní Žleb. Správce honitby ho
spolu s pomocníkem vyprostili a vypustili do
nedalekého lesa.
BOREC NA KONEC. Na Krampolově ulici se
usídlil ve středu 17. srpna podnapilý muž středního věku, který tam budil obavy obyvatel, takže
přivolali hlídku. Strážníci místo zkontrolovali,
i přilehlé okolí, ale nikde ho nenašli. O dvacet
minut později volali lidé z ulice opět, muž se tam
objevil znovu s nově nabitou lahví vodky. Velkou
část do opětovného příjezdu hlídky Šternberan,
který se tu pár let neobjevil, zkonzumoval. Pak
už nebyl ani schopný stát na nohách, ani fouknout do měřáku. Po kontrole lékařem byl převezen k detoxikaci do Olomouce.
(strážník Ladislav Prášil
Městská policie Šternberk)
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Policie ČR varuje: Neposíláte peníze podvodníkovi?
POZOR NA PROPRACOVANOU TAKTIKU PODVODNÍKŮ! Ve středu 20. července se
na policisty obrátila 30letá žena ze Šternberska
s tím, že ji podvodník připravil o téměř 340 000
korun.
Zhruba v polovině července ji telefonicky
kontaktoval pracovník banky, který jí sdělil,
že má rozpracovanou žádost o úvěr, a zdali jej
bude chtít, či nikoliv. Žena mu uvedla, že o úvěr
nežádala, načež se jí dostalo odpovědi, že se jí
patrně někdo naboural do internetového bankovnictví. Volající jí současně předal informaci,
že bude vše řešit u České národní banky, věc
oznámí policii a také, že ji bude v nejbližších
dnech kontaktovat bezpečnostní technik. Ten
jí volal hned na druhý den. Od něj se dozvěděla,
že napadení účtu by mohl mít na svědomí některý z pracovníků banky, který se takto mohl
chtít obohatit. Ženě zároveň řekl, že je nyní
vázána mlčenlivostí. Poté jí odkázal na svého
kolegu, který s ní měl problém v dalších dnech
dořešit.
Jiného dne ji telefonicky kontaktoval muž,
vystupující jako bankovní úředník a nabídl
jí online anulaci úvěru. Žena však odmítla
a žádala vyřešení problému osobně ve své
bance. Volající jí poradil, aby jela na konkrétní
olomouckou pobočku, kde už měla o celé záležitosti vědět pouze její manažerka. Pracovník
přepážky prý s tímto problémem nebyl srozuměn, a to z důvodu údajného vnitřního šetření.
Ženu také instruoval, aby z důvodu bezpečnosti,
nechala jejich hovor po celou dobu jednání
v bance běžet. Dále jí poradil, aby si zažádala

o úvěr, třeba na koupi auta, a peníze si pak rovnou na pobočce vybrala. Důvěřivá žena dbala
jeho pokynů, schválený úvěr připsaný na její
běžný účet vybrala a s penězi, podle instrukcí,
zamířila k bitcoinmatu. Na základě obdrženého
QR kódu do něj postupně vložila celou vybranou částku ve výši téměř 340 000 korun. Tento
postup jí měl zaručit vyřešení vzniklé situace
a anulování neoprávněného úvěru.
Policisté zahájili úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
V případě dopadení, prokázání viny a odsouzení
hrozí pachateli trest odnětí svobody na jeden
rok až pět let nebo peněžitý trest.
MLADÁ ŽENA NALETĚLA PODVODNÍK Ů M, D O B I T C O I N M A T U ,,N A H Á Z ELA“ PŘES ČTVRT MILIONU. Ve čtvrtek
30. června telefonicky kontaktoval 27letou ženu
ze Šternberska muž, který se jí představil jako
pracovník jedné z českých bank s tím, že se na
jejich pobočce zřejmě někdo pokusil o uzavření úvěru ve výši 250 000 korun na její jméno.
Mladá žena mu sdělila, že ona o úvěr nežádala
a navíc má svůj účet veden u jiné banky. Volající
jí sdělil, že vše předává kriminální policii a její
bance posílá informaci ohledně možného zneužití osobních údajů.
Krátce na to jí zavolal další muž, který se
vydával za bezpečnostního technika banky, ve
které má žena zřízen účet. V rámci konverzace jí
poradil, aby jela na nejbližší pobočku své banky
a zde vybrala celý obnos, který má na svém kontě. V obavách nad ztrátou úspor ji utvrdil další

přijatý telefonní hovor, a to s údajným pražským policistou. Ten jí uvedl, že se aktuálně
zabývá nelegálními převody peněz na cizí
účty, kterých by se měli dopouštět pracovníci
banky, u které má dotyčná vedený účet.
Jakmile důvěřivá žena peníze ze svého
konta vybrala, informovala o tom domnělého
bezpečnostního technika, který jí instruoval,
aby s celým obnosem zamířila k bitcoinmatu
do olomouckého obchodního centra. Mimo
jiné jí sdělil, že peníze, které zde vloží, jí
budou následující den vráceny zpět na účet.
Nešťastnice uvěřila a postupně, pod kódy,
které jí zaslal prostřednictvím aplikace určené k odesílání zpráv, vložila do bitcoinmatu
finanční obnos ve výši přes čtvrt milionu korun. Krátce na to veškeré zaslané kódy z konverzace neznámý muž vymazal. Žena se také
pokoušela ještě spojit s údajným policistou,
avšak marně.
Policisté případ prověřují pro podezření
ze spáchání přečinu podvodu, na který trestní
zákoník ukládá trest odnětí svobody na jeden
rok až pět let nebo peněžitý trest.
Nereagujte na telefonní hovory, SMS
zprávy, e-maily, ve kterých se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že je váš bankovní účet, či finanční prostředky v ohrožení.
Pokud by tomu tak bylo, banka by už dávno
zareagovala sama a učinila další opatření.
V případě pochybností vždy raději kontaktujte svoji banku nebo policii.
(por. Bc. Petra Vaňharová,
tisková mluvčí Krajské ředitelství POK)

K U LT U R A

DNY EVROPSKÉHO
ŠTERNBERSKÝ
KLÁŠTER DĚDICTVÍ
16. září
H�n���h� �p����

16:30

17:00
18:30

stART s Vincentem - vernisáž výstavy výtvarných prací
žáků ZŠ Dr. Hrubého inspirovaných dílem Vincenta Chigniera
komentovaná prohlídka krovu kláštera
cimbálová muzika VOJARA
Pěvecký sbor Šternberk
TUFEST: artshop, komentované prohlídky výstavy a výtvarná dílna
žonglér Rob_in Energy vinárna Vrátil
občerstvení zajištěno
vstup volný
změna programu vyhrazena
na akci bude pořizována fotodokumentace
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K U LT U R A

Sudoku Generator

SUDOKUWEB
SPOLEČNOST

Soutěžte se Šternberskými listy
Všem výhercům minulého soutěžního kola blahopřejeme a těšíme
se na zájem v aktuálním kole. Opět máme pro účastníky připraveny
hodnotné ceny. Na vylosovaného prvního výherce tentokrát čekají
dvě vstupenky na Podzimní festival duchovní hudby. O tom, jak
bohatá je letos nabídka se můžete přesvědčit na poslední straně,
kde najdete výpis nadcházejících koncertů. Na druhého vylosovaného čekají dva lístky do divadla. Konkrétně do Kulturního domu
Šternberk na představení s názvem Na ostro. Cenou pro třetí místo
je výborné prémiové pivo ze Šternberského minipivovaru nesoucího
název STERN.
Soutěže sudoku se může zúčastnit úplně každý, stačí dodržet následující pravidla: Potenciální účastníci soutěže musí doložit nejpozději
do středy 14. září správně vyplněné pole sudoku (vystřižené nebo
okopírované), dále osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo
nebo e-mailovou adresu).
Vyplněné sudoku s kontaktními údaji účastník přinese do daného
termínu na pobočku Informačního centra Šternberk. Následně vylosujeme výherce a budeme ho kontaktovat.
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• Zvolte nejdříve číslo/operator a poté klikněte na sudoku.
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VOLEBNÍ SPECIÁL

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA ŠTERNBERKA
I.
Starosta města Šternberka podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje:
Volby do Zastupitelstva města Šternberka se uskuteční v těchto
dnech:
• pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• sobota 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
II.
Místem konání voleb:
ve volebním okrsku (VO) č. 1 je volební místnost Základní škola,
Sadová 1 a to pro voliče bydlící v ulicích: Besední, Kiosk, Kosmákova,
Krátká, Křížkovského, Lesní, Lomená, Na Stráni, Na Vyhlídce, Oblouková, Opavská, Pod Kioskem, Pod Lesem, Příčná, Sadová, Sluneční, Strmá,
Svatoplukova, Úzká, Zahradní, Ztracená, Žižkova,
VO č. 2: Základní škola, náměstí Svobody 3 a to pro voliče bydlící
v ulicích: Bezručova, Čechova, ČSA, náměstí Svobody, Olomoucká po
č. 105 lichá včetně, po č. 74 sudá včetně, Partyzánská, Potoční, Příkopy,
U Střelnice,
VO č. 3: Základní škola, Dr. Hrubého 2 a to pro voliče bydlící v ulicích: Bojovníků za svobodu, Nádražní, Obchodní,
VO č. 4: Základní škola, Dr. Hrubého 2 a to pro voliče bydlící
v ulicích: Balcárkova, Dr. Hrubého, Janáčkova, Kollárova, Komenského
(kromě č. 40), Krampolova, Labutí, Loutockého, Masarykova, Nábřežní,
Nová, Paloukova, Studniční, Uničovská po č. 40 včetně, Za Zahradami,
VO č. 5: Kulturní dům, Masarykova 20 a to pro voliče bydlící v ulicích: Dlouhá, Hanácká, Havlíčkova, Hraniční, Jílová, Komenského č. 40,
Květinová, Litovelská, Lužická, Pískoviště, Staškova, U Hřbitova, Uničovská od č. 41 včetně, Věžní, Závodní, Žitná,
VO č. 6: Mateřská škola, U Dráhy 2 a to pro voliče bydlící v ulicích:
Blahoslavova, Gen. Eliáše, Husova, Kozinova, Lhotská, Lidická, Na Bažinách, Na Pláni, Olomoucká od č. 78 sudá včetně a č. 111 lichá včetně, Poděbradova, Polní, Průmyslová, U Dráhy, U Chytiličky, chatová oblast Aleš
VO č. 7: Gymnázium, Horní náměstí 5 a to pro voliče bydlící v ulicích: Barvířská, Dolní Žleb, Dřevařská, Dvorská, Farní, Hlavní náměstí,
Horní náměstí, Jarní, Jaroslavova, Kopečná, Na Valech, Ořechová, Panská, Pekařská, Pod Mýtem, Radniční, Schodová, Sojkova, Střední, Světlov, U Horní brány, U Startu, Vodní, Zámecká, Za Humny,
VO č. 8: Gymnázium, Horní náměstí 5 a to pro voliče bydlící v ulicích: Babická, Babická Stezka, Brigádnická, Březinova, Dukelská, Hvězdné údolí, Jesenická, Kamenná, Ke Kapličce, Křížová, Mánesova, Měsíční,
Na Větrníku, Obora, Okrajová, Opluštilova, Pod Pivovarem, Přikrylova,
Rostislavova, Rýmařovská, Smetanova, Tkalcovská, Tolstého, Údolní, Valíčkova, Větrná, Vinný Vrch, Vinohradská, Zátiší,
VO č. 9: Základní škola, Sadová 1 a to pro voliče bydlící v ulicích:
Anenská, Dvořákova, Jabloňová, Jiráskova, Jívavská, Nad Nemocnicí,
Nad Koupalištěm, Návrší, Palackého, Puškinova, U Vrby,
VO č. 10: Kulturní dům Chabičov 35 a to pro voliče bydlící v místní
části: Chabičov,
VO č. 11: Hostinec Těšíkov 13 a to pro voliče bydlící v místní
části: Těšíkov,
VO č. 12: Kulturní dům Dalov 71 a to pro voliče bydlící v místní
části: Dalov, (osada Horní Žleb),
VO č. 13: Kulturní dům Krakořice 18 a to pro voliče bydlící v místní
části: Krakořice.
III.
Každému voliči bude dodán nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístek. V případě, že dojde k jeho poškození nebo ztrátě, obdrží volič
nový hlasovací lístek přímo ve volební místnosti.

IV.
Právo volit do Zastupitelstva města Šternberka má občan města Šternberka za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který
alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb ve městě
Šternberku přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je držitelem potvrzení
o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je
přihlášen k trvalému pobytu ve městě Šternberku a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána.
V.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném
pobytu. Následně obdrží od okrskové volební komise úřední obálku,
vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku a vloží do
úřední obálky upravený hlasovací lístek.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů Zastupitelstva města Šternberka má být zvoleno (21 členů).
1.) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních
stran nebo
2.) volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební
stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí
předně jednotlivě označené kandidáty a dále tolik kandidátů označené
volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být
zvoleni.
Úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
VI.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.
V případě, že volič nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacího lístku přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
VII.
V případě závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat
Městský úřad Šternberk nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni 2 členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacím lístkem.
Telefonní čísla na Městský úřad Šternberk pro nahlášení požadavku
na zajištění přenosné volební schránky: 585 086 511, 585 086 260.
VIII.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební
komise.
Ing. Stanislav Orság, starosta

ZA OBSAH PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH POLITICKÝCH SUBJEKTŮ REDAKCE
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v
Ing. Stanisla

Orság

46 let, starosta města,
Občanská demokratická strana

2

3

Mgr. Jaromír Sedlák

Mgr. Tamara Kaňáková

60 let, ředitel školy, Šternberk,
Občanská demokratická strana

62 let, ředitelka gymnázia, Šternberk,
Občanská demokratická strana

7

Mgr.Bc. Miroslav Sadil

58 let, ředitel DDM, Šternberk,
Občanská demokratická strana

55 let, porodní asistentka,
Šternberk,
bez politické příslušnosti

Ing. Lubomír Ondra

58 let, zástupce vedoucího OO PČR,
Šternberk, bez politické příslušnosti

Adam Pyšný

20 let, asistent účetní, student,
Šternberk,
Občanská demokratická strana

56 let, vedoucí odboru sociálních
věcí, Šternberk,
Občanská demokratická strana
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Mgr. Barbora Foukalová

37 let, porodní asistentka, Šternberk,
Občanská demokratická strana

14

MVDr. Jaroslav König

64 let, veterinární lékař, Šternberk,
Občanská demokratická strana

Ing. Martina Tirpáková, MBA

59 let,ředitel ZUŠ, Šternberk,
bez politické příslušnosti

42 let, soudní znalec, Šternberk,
Občanská demokratická strana

11

10

Petr Nikl

44 let, samostatný specialista,
Šternberk, Občanská demokratická
strana

Mgr. Martin Sadil

28 let, geoinformatik, Šternberk,
bez politické příslušnosti

16

15

Marta Skřebská

74 let, učitelka mateřské školy,
Šternberk,
Občanská demokratická strana

19

18

Ing. Jitka Zajacová

42 let, podnikatel, Šternberk,
Občanská demokratická strana

Petr Ciba

9

13

17

Pavel Nikl

66 let, lékař, Šternberk,
Občanská demokratická strana

8

12

Martina Hošková

MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA.MPH

6

5

4

Aleš Horák

71 let, důchodce, Šternberk,
Občanská demokratická strana

21

20

Bc. Petra Mólerová

Ing. Miloslav Pešata

Ing. Radek Pallós

49 let, referent odboru, Šternberk,
Občanská demokratická strana

67 let, soudní znalec, Šternberk,
Občanská demokratická strana

59 let, ředitel odboru, Šternberk,
Občanská demokratická strana

www.ods.cz/ms.sternberk/volby2022

ODS Šternberk

Komunální volby 23. a 24. září 2022

2

1
1. Mgr. Iva Kráčmarová, 56 let
Ředitelka mateřské školy.

2
2. Mgr. Libor Šamšula, 50 let
Místostarosta města Šternberka.

3
3. Eva Flejberková, 69 let
Důchodkyně, předsedkyně Klubu
seniorů III., Šternberk.

4
4. Filip Lorenc, 38 let
Ředitel společnosti VILO servis s.r.o.,
pořadatel kulturních akcí, hudebník.

5
5. Mgr. Darina Smolková, 48 let
Správkyně kmenových dat,
předsedkyně osadního výboru Dalov.

6
6. Bc. Daniela Machalová, 53 let
Kontrolní pracovnice.

www.facebook.com/OtevrenaRadniceSternberk

7
7. Mgr. Radomil Siegel, 53 let
IT specialista.

8
8. Ing. Pavel Holub, 43 let
Profesionální zahradník.

9
9. Mgr. Zuzana Vereskova, 45 let
Ředitelka mateřské školy.

10
10. Mgr. Josef Červený, 49 let
Zástupce ředitele základní školy.

11
11. Mgr. Klaudie Kilkovská
Urbanová, 47 let
Pedagožka, majitelka hudební školy
YaMaha Olomoucko.

12
12. Lenka Přichystalová, 53 let
Zdravotní sestra.

17
17. Bc. Gabriela Široká, 45 let
Referentka majetko-správního
odboru.

13
13. doc. PhDr. Božena
Bednaříková, Dr., 62 let
Vysokoškolská pedagožka.

18
18. Radek Demeter, 40 let
Skladník.

14
14. Ing. Ivan Smolka, 49 let
Vedoucí prodeje strojírenské
společnosti.

19
19. Tomáš Skupień, 48 let
Strážník Městské policie
Šternberk.

15
15. Marek Přichystal, 55 let
Mistr strojírenské výroby.

20
20. Ing. Bc. Pavla Rozsypalová,
DiS., 35 let
Učitelka mateřské školy.

16
16. Bc. Miloslav Smolka, 73 let
Důchodce.

21
21. Mgr. Pavel Vrba, 44 let
Vedoucí pracoviště silniční
laboratoře.
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ZA PETŘEKOVÉ
BUDE LÍP!
VYBUDUJEME DOMOV
PRO SENIORY
Romana Petřeková

kandidátka na starostku města Šternberk
www.anobudelip.cz

www.chcemelepsicesko.cz

anosternberk

KANDIDÁTI HNUTÍ ANO VE VOLEBNÍM OBVODU ŠTERNBERK
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

2. Mgr. Jiří Zemánek

3. Mgr. Zbyněk Hanzl

4. Karel Kulatý

57 let, zastupitel, manažer

52 let, policista, bez politické příslušnosti

63 let, pedagog

BUDEME PROSAZOVAT:

5. Michal Oborný

7. Mgr. et Bc. Olga Wittková

55 let, zastupitel, makléř

43 let, ředitelka

18
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Nezvyšování místních poplatků
Odblokování bytové výstavby
Vybudování obchvatu města
Další rozvoj nemocnice
Vybudování jídelny v ZŠ Dr. Hrubého
Rekonstrukci mateřské
školy Oblouková
Navýšení podpory pro sportování dětí
Vybudování sportoviště v Dalově

Šternberk - náš domov!

Bc. Jiří Kraus, 45 let
místostarosta města
Šternberk

Mgr. Tomáš Hrdý, 47 let

Stanislav Mišo, 60 let

Bc. Vlastimil Rotter, 49 let

Policejní důstojník v.v.

Revizní technik elektrických
zařízení a hromosvodů

Pracovní terapeut PL Šternberk

Petr Kaplan, 52 let

Ing. Květoslava Skalová, 68 let

Ing. Lukáš Tomeček, 36 let

OSVČ hostinská činnost, kuchař

Daňový poradce

Mgr. Alena Vojkůvková, 66 let PaedDr. Eva Kráčmarová, 57 let
Učitelka ZŠ

Ředitelka Ecce Homo Šternberk, z.s.

Učitel autoškoly,
automobilový jezdec

Zbyněk Kryl, 56 let

Nástrojář a brusič kovů,
jednatel TJ SOKOL
Šternberk

Jan Mazal, 56 let

radní a zastupitel města Šternberk,
Komerční banka, a.s. ředitel pobočky

Ing. Zdeněk Poštulka, 55 let

Bankovní poradce Komerční
banka, a. s., ředitel běžeckého
závodu Šternberský půlmaraton

Jiří Sova, dipl.um., 55 let

Člen Moravské filharmonie, GAMA,
učitel ZUŠ

Miloslava Trundová, 68 let
Důchodce

Ing. Boleslav Krejčíř, 45 let

Ing. Milan Duda, 63 let

Projektový manažer,
starosta TJ SOKOL Šternberk

Josef Londa, 71 let

Tajemník Spolku pro obnovu
venkova Olomouckého kraje,
člen MAS Šternbersko

Václav Vaňák, 38 let

Soukromý podnikatel - voda,
topení, plyn

Ekonomický ředitel

Ing. Pavel Stonawský, 59 let
Manažer v oboru zemědělství a
životního prostředí

Mgr. Eva Přikrylová, 36 let

Právnička,
jednatelka kynologického klubu

Petr Zajíc, 55 let

Bezpečnostní technik
ČSAD Logistik Ostrava

Volte č.4
Nezávislá volba - Společně pro Šternberk
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VOLEBNÍ SPECIÁL

ARCHIVNÍ FOTODOKUMENTACE - VOLBY 2018
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INZERCE

VHS SITKA, s.r.o. přijme zaměstnance
Na pozici PODNIKOVÝ EKOLOG přijmeme nového zaměstnance. Požadujeme ukončené středoškolské
vzdělání, orientaci v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší a vodního hospodářství, počítačovou
způsobilost, řidičský průkaz skupiny B. Za to nabízíme hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, s nástupem od 1. října 2022, pracovní zázemí stabilní společnosti.
Kompletní podmínky výběrového řízení na www.vhs-sitka.cz.

SPOLEČNOST

Chlapec s autismem našel nového kamaráda díky sdílené péči

P

ředstavte si, že jsou mezi námi rodiče,
kteří žijí se svým dítětem s postižením
neustále ve střehu a často nemají ani
minutu odpočinku. Proto je tu sdílená péče, která
tuto situaci zlepšuje a zároveň pomáhá dítěti najít
dospělého parťáka.
Přestože má rodina Zogatových dvě malé děti,
tři hodiny týdně hlídají ještě Maxe a jeho starší
sestru. Zapojili se do tzv. homesharingu, který pomáhá rodinám starajícím se o děti nebo dospělé se
zdravotním postižením. Tím Maxovým je porucha
autistického spektra. Jednou týdně tak Zogatovi
vyzvedávají Maxe a Julii ze školy a společně

i s vlastními dětmi tráví čas většinou na hřišti nebo
u nich doma. V životech pečujících rodin je čas
naprostou jinou veličinou, a i trocha volného času
je neocenitelnou pomocí. „Znamená to pro mě
velkou úlevu, protože mám čas si vyřídit aspoň to
nejnutnější, nemluvě o možnosti odpočinku,” říká
Maxova maminka Michaela Dvořáková.
Hostitel prochází pečlivou přípravou, po níž
následuje několik společných schůzek za podpory
průvodce organizace Zet-My a ve chvíli, kdy se
vytratí možná počáteční nervozita, může se dítě
se svým novým kamarádem vydat za nevšedními
zážitky. „Je to pro nás obohacení, Maxík je hrozně

tvořivý a jsme moc rádi za to, že se naše děti setkávají se staršími dětmi a mají jiný vjem. Maxík
nás posunul a hodně naučil,” vysvětlují hostitelé
Zogatovi z Olomouce své důvody k zapojení se do
projektu homesharing.
Přidat se ke skvělé partě hostitelů může
opravdu každý, kdo má trochu volného času
a zájem pomáhat a to na www.zet-my.cz. Zájemci
o hostitelství se mohou účastnit nezávazného
setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 15. září
od 17:00 v sídle organizace na Náves Svobody
706/8a, Holice – Olomouc.
(Kolektiv Zet-My)

Poradna ze Šternberka: Josef a Milostivé léto II.

S

eznamte se s Josefem. Josef se snaží
řešit své exekuce.

Pan Josef chtěl svoji dluhovou situaci řešit, neměl však potřebné informace a proto
nemohl minulou akci naplno využít.

„Jmenuji se Josef a jsem invalidní důchodce. Mám
několik exekucí, které se snažím v současné době aktivně
řešit. Chtěl jsem využít akce Milostivé léto I. Dluhů jsem se
chtěl rychle zbavit, nezjistil jsem si potřebné informace o této
akci a poslal jsem peníze exekutorům. Na některé exekuce se
však Milostivé léto I. vůbec nevztahovalo a na některé nebyla
splátka použita, jelikož jsem při splátce neuvedl, že využívám
této akce. Rozhodl jsem se poradit a zjistil jsem, že akce má
proběhnout ještě jednou v roce 2022 a začal jsem si šetřit
peníze, abych měl na zaplacení svých exekucí.”

Co to je Milostivé léto II.?

Je to šance pro dlužníky, kteří se
tímto způsobem mohou zbavit některých svých exekucí, zejména těch dlouholetých, kdy se z nízkého dluhu stal
statisícový dluh. Vztahuje se pouze na
exekuce, kdy je věřitelem veřejnoprávní
subjekt, a také společnosti, kde vlastní
podíl ČR. To mohou být dluhy na nájmu
v obecním bytě, poplatky za odpady,
dluh u dopravního podniku, dluhy u zdravotní pojišťovny, poplatky za televizi, nedoplatky
za energie (ČEZ) apod. Akce bude probíhat od
1. září do 30. listopadu 2022.

„Pan Josef v minulosti poslal splátku právě
na exekuci, kterou vymáhal soukromý subjekt,
a na Milostivé léto I. se nevztahovala. Exekuce
tak nemohla být zastavena.”
Podmínky využití
Pro úspěšné zastavení exekuce na základě Milostivého léta II., je třeba splnit několik
podmínek. Musí jít o exekuci, která je vedena
veřejnoprávním subjektem a musí být zahájena před 28. říjnem 2021. Dále je nutné, aby
exekuce byla vymáhána exekutorem. Milostivé

léto II. se nevztahuje na daňové a správní exekuce, jelikož ty si vedou úřady samy. Dlužník
musí nejpozději do 15. listopadu 2022 zaslat
příslušnému exekutorovi žádost o vyčíslení
exekuce s informací, že chce využít Milostivé
léto II. Jakmile dlužníkovi přijde vyčíslení od
exekutora, musí zaplatit původní dluh (jistinu)
společně s poplatkem za vedení exekuce ve
výši 1 815 korun.
„Pan Josef zaplatil exekutorovi jistinu společně s poplatkem, neodeslal však žádost o vyčíslení exekuce s informací o využití Milostivého
léta I. Exekutor nevěděl, zda jde o běžnou splátku
nebo o využití akce. Exekuce mu tak zastavena
nebyla.“
Kde žádat o pomoc?
Pan Josef si zjistil aktuální podmínky Milostivého léta II. a akci na podzim využije. Získat
více informací o daném problému můžete v Poradně na pobočce ve Šternberku, na ulici Vodní
10. Kontaktovat můžete na telefonu 773 154 568
či e-mailu nicol.homolkova@poradna-prava.cz.
(Pracovníci Poradny pro občanství/Občanská
a lidská práva, z.s.)
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V Ý B Ě R Z K U LT U R N Í C H A K C Í

1. září
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z CEST
výstava / čtvrtek, 18:00, Expozice času Šternberk

3. září
VENKOVSKÉ TRHY ŠTERNBERK
trhy / sobota, 7:30, Hlavní náměstí

3. září
PRAŽSKÝ VÝBĚR - SYMPHONY BIZARRE
letní kino / sobota, 20:30, Tyršovy sady

Na výstavě spatříte střípky z cest RNDr. Karla Uvíry.
Třeba vás budou inspirovat, abyste tyto vzdálené
kouty světa objevili i vy! Současně s panem Uvírou
představí své fotografie také MUDr. Věra Struhárová,
která se podělí o své dojmy z cest po italské Sicílii
a řeckém ostrově Peloponés. Výstava potrvá do konce září. Vstupné je zdarma.

Srdečně zveme na 12. ročník venkovských trhů,
na kterém nebude chybět dobré občerst vení,
hudba, kterou zajistí cimbálová kapela Frgál.
V programu je také připraveno slavnostní vyhlášení výherců třetího ročníku pekařské soutěže v pečení domácího chleba Šternberský
pecen. Součástí trhů bude také vyhlášení výsledků
soutěže o nejhezčí květinou výzdobu.

Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně
s názvem Symphony Bizarre ukáže vystoupení kapely v O2
aréně v prosinci roku 2016. Pražský výběr tehdy předvedl
divákům více, než jen rockový koncert. Ke svému výročí připravil bombastickou show s Českým národním symfonickým
orchestrem, americkým dirigentem a řadou výjimečných
hostů a scénických nápadů. Pražský výběr Symphony
Bizarre přinese tehdejší rockové představení v symfonickém
hávu ze všech možných úhlů a pohledů.

6. září
INSCENOVANÁ FOTOGRAFIE
výstava / úterý, 17:00, Informační centrum Šternberk

15. září
ČTVRTKY NA NÁMĚSTÍ „NAŽIVO“
koncert / čtvrtek, 17:00, Hlavní náměstí

Inscenovaná fotografie je název výstavy Šternberana
Miloše Smolky, jež současně pojmenovává směr, kterému se tento milovník výtvarného umění čas od času
věnuje. Na jeho snímcích není zachyceno to, co je běžně
k vidění na portrétu, krajině či aktu. Autor k této tvorbě
dodává: „Od samého počátku vynálezu fotografie se
s ní experimentovalo a hledaly se nové cesty. A my jen
s úžasem přihlížíme, jak se fotografie proměnila a stala
se součástí života každého z nás.“

Pravidelné koncerty na náměstí ve čtvrteční podvečer
tentokrát doplní kapela Kelt Grass Band. Těšit se můžete na lidovou hudbu s akcentem na stopy dávné keltské
kultury. Před zahájením koncertu si pro vás malé baletky ze Štepánova připravily krátké vystoupení.

17. září
KTERAK HONZA ZASE NEDOSTAL PRINCEZNU
ZA ŽENU
divadlo / sobota, 15:00, Kulturní dům Šternberk

17. září
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ NA HRADĚ
svátek / sobota, hrad Šternberk

19. září
PODZIMNÍ ROVNODENNOST
beseda / pondělí, 18:00, Expozice času Šternberk

20. září
BOOKSTART
pro děti / úterý, 9:00 a 16:00, knihovna Šternberk

Jak si na podzim udržet energii a veselou mysl. Během
besedy se dozvíte, jaké byliny si dopřát a v jaké formě,
aby s ubývajícím světlem neubývala i vaše energie.
Beseda přinese i tipy na podzimní radosti a připomenutí
starých zvyků. Každý může přispět svými zkušenostmi
a obohatit ostatní účastníky. Beseda je přístupná
zdarma.

Snažíme se nejen zapojit rodiče, aby společně seznamovali ty nejmenší čtenáře s knihou, ale také chceme
podpořit vzájemná setkávání propojená smysluplnou
zábavou spojenou s čtením knížek a vyprávěním. Nově
je setkání rodičů s malými dětmi rozděleno do dvou
skupin. V 9:00 skupinka dětí ve věku do 3 let a v 16:00
skupinka dětí ve věku od 3 do 6 let. Vstup zdarma.

Pro návštěvníky hradu Šternberk připravíme speciální
prohlídky u příležitosti oslav Dnů evropského dědictví.
Hradem budou provázet průvodci v historických kostýmech a jejich výklad bude zaměřený na historii gastronomie na hradech a zámcích. Prohlídky budou končit
v Liechtensteinské kuchyni, která byla „provozním
srdcem“ každého šlechtického sídla. A abychom nezůstali pouze u teorie, připravíme pro účastníky prohlídek
ochutnávky pokrmů připravených dle starých receptů.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Pasecké ochotnické divadlo SOPKA uvádí původní hru
Jany Jurníkové a Jany Knápkové Kterak Honza zase nedostal princeznu za ženu. Humorná pohádka pro děti od
4 let i dospělé, která se odehrává nejen ve zdech starého
hradu, mezi nimiž se v noci ozývají ve dne v noci podivné
zvuky. Jednotné vstupné 50 korun. Předprodej online
v síti smsticket nebo v Expozici času Šternberk.

V Ý B Ě R Z K U LT U R N Í C H A K C Í

20. září
NA OSTRO
divadlo / úterý, 19:00, Kulturní dům Šternberk

21. září
NOC LITERATURY
svátek / středa, od 18:00, město Šternberk

24. září
BENEFIČNÍ KONCERT CHARITY ŠTERNBERK
koncert / sobota, 17:00, Expozice času Šternberk

Komedie s vtipnými scénami, ale i nečekaným příběhem
lásky a překvapivým happy endem. Hrají herci známí
z televizních seriálů a předních pražských divadel: Slávek Boura (moderátor řady pořadů TV Nova ), Jaroslava
Stránská (,,Policie Modrava“, ,,Discopříběh“), Jaroslav
Sypal (,,Byl jednou jeden polda“, ,,V.I.P. vraždy“), Eva
Hráská (,,Ordinace v růžové zahradě“, ,,Specialisté“).
Vstupné od 300 korun. Předprodej online v síti smsticket
nebo v Expozici času Šternberk.

Ukázky z knih budou číst: Stanislav Orság, starosta a Jiří
Kraus, 1. místostarosta. Čtecí místa: od 18:00 do 18:30
v Kulturním domě Šternberk na zahradě. Od 19:00 do 19:30
ve Šternberském klášteře v komunitním centru. Od 20:00 do
20:30 v Expozici času na terase. Při účasti na všech 3 místech postupujete do závěrečného slosování o zajímavé ceny.
Vyhlášení proběhne ihned po skončení akce.

Letošní již XVI. Benefiční koncert na podporu Charity Šternberk proběhne nově v prostorách Expozice času Šternberk.
Představí se vám hudební kapela BLUE CIMBAL. Zpěvák
a cimbalista Roman Veverka hraje na elektrifikovaný cimbál
v doprovodu bubnů a elektrické kytary. Kapela zahraje
širokou plejádu písní od vlastních pop-rokových počinů, lidových písní, ale i světové hity kapel U2, Sting, Pink Floyd aj.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v informačním
centru za 200 korun. Na místě bude vstupné za 250 korun.

24. září
AU REVOIR TUFEST!
koncert / sobota, 19:00, Šternberský klášter

24. září
SPECIÁLNÍ DĚTSKÉ PROHLÍDKY NA HRADĚ
prohlídky / sobota, 9:30, Státní hrad Šternberk

27. září
EXITT + HEWITT
koncert / úterý, 19:00, Kulturní dům Šternberk

Poslední zářijovou sobotu letošního roku se rozloučíme
s druhým ročníkem výtvarného festivalu Tufest. Ten se
konal od začátku července, zejména v prostorách Šternberského kláštera. Právě na jeho nádvoří vám 24. září
zahraje několik kapel. Čeká vás například také Grafity
Jam a jiný doprovodný program. Samozřejmostí bude
občerstvení. Přijďte dát Tufestu i létu zdvořilé au revoir.
Buďte s námi TU. Vstupné 150 korun, děti vstup zdarma.
Více informací na stránkách www.tufest.cz.

Při edukačním programu se děti společně s lektorem přenesou do minulosti a podívají se, jaký byl život dětí na panském
sídle. Popovídají si o životě šlechty a výchově dětí, o denním
rozvrhu malých knížat a kněžen, módě, společně si prohlédnou některé tehdejší hračky. Součástí programu jsou i malé
rukodělné aktivity a zapůjčení kostýmu. Prohlídky jsou určeny maximálně pro 15 dětí v doprovodu rodičů! Rezervovat
se můžete telefonicky na číslech 585 012 935, 725 718 059
nebo e-mailem na adrese plhakova.jana@npu.cz.

V úterní večer před vás vystoupí naprosto ojedinělé
žánry hudby, které byste v České republice jen těžko
hledali. Od 19:15 hodin se na scéně zjeví Hewitt, údajná
legenda pražské horrorcore scény. Pak bude následovat kapela ExiTT, která sice má kořeny na Moravě, ale
rozhodně svým specifickým stylem (nu-metal) zaujme
každého posluchače alternativní hudby. Vstupné v předprodeji 80 korun, na místě 100 korun. Předprodej online
v síti smsticket nebo v Expozici času Šternberk.

1. října
DALOVSKÉ ŠTRÚDLOBRANÍ
trhy / sobota, 16:00, Kulturní dům Dalov

12. října
PETRA JANŮ TOUR
koncert / středa, 19:00, Kulturní dům Šternberk

14. října
CITRON
koncert / pátek, 19:00, Kulturní dům Šternberk

Tradiční podzimní akci pořádá spolek Dalov pro život.
V sobotu 1. října od 16:00 v Kulturním domě Dalov.
I tentokrát se můžete těšit na soutěž o nejlepší štrúdl,
které se můžete zúčastnit, k poslechu zahraje cimbálová muzika, ochutnat můžete burčák a víno a nebude
chybět ani bohaté občerstvení. Všichni jste srdečně
zváni.

Nenechte si ujít nezapomenutelný koncert Petry Janů,
v rámci jejího „50“ let na scéně tour 2022 v Kulturním
domě Šternberk. Vstupenky je možné zakoupit na místě
i v předprodeji v síti SMSTICKET nebo v také v Informačním centru Šternberk. Vstup pro diváky bude otevřen od
18:00. V případě jakýchkoli dotazů k tomuto koncertu nás
neváhejte kontaktovat na e-mail: info@arks-plus.com.

Věříme, že českou heavy metalovou legendu Citron není třeba představovat. V čele s Láďou Křížkem a Tanjou zavítají
v říjnu do Šternberka. Předkapelou je SYMFOBIA - symfonický metal ze Slovenska. Koncert se koná v rámci turné
SUPI SE SLÉTAJÍ. Vstupné v předprodeji za 490 korun,
na místě 550 korun. Předprodej online v síti smsticket
a Ticketstream.
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SPOLEČNOST

Během plodného půlroku se v nemocnici AGEL Šternberk
narodilo 591 dětí. Jedna maminka porodila dvojčátka

V

prvním pololetí letošního roku
pomohli zdravotníci v Nemocnici
AGEL Šternberk na svět celkem 591
dětem. Nejplodnějším měsícem byl červen,
kdy se narodilo 126 dětí, naopak nejméně dětí
přišlo na svět v únoru, kdy jich bylo 89.
„Naší porodnici se i nadále daří udržovat výborné perinatologické výsledky. Ve
srovnání s prvním pololetím roku 2021 se ve
šternberské nemocnici narodilo o 7 dětí více.
V souladu s trendem v celé České republice
jsme také úspěšní i ve snižování počtu císařských řezů, aktuálně jsme na 22%,“ uvádí
primář gynekologicko-porodnického oddělení
MUDr. Tomáš Látal.
„Augustýn, Eliot, Bivoj, Amir, Kvído,
Bartoloměj, Bruno, Aurora, Malia, Larisa,
Annelies, Beatris, Kyra, Lina, Solomija nebo
Tulia. To jsou některá netradiční jména, která
dávali rodiče svým dětem v naší porodnici během prvního pololetí letošního roku,“ sdělila
vrchní sestra gynekologicko-porodnického
oddělení Nemocnice AGEL Šternberk Radka
Sedláčková. Naopak v rodných listech se nejčastěji objevovala tradiční jako Natálie, Eliška,

Mia, Barbora, Ema a Tereza. U chlapců pak
Jakub, Matyáš, Tobiáš nebo Sebastien. Největším miminkem v prvním pololetí byl chlapeček, který vážil 4810 g a narodil se přirozenou
cestou. Nejmenší miminko mělo 1945 g.
Výborné porodnické výsledky, klidné
příjemné prostředí a citlivý přístup mají
v Nemocnici AGEL Šternberk dlouholetou
tradici. Každoročně pomůžou zdravotníci na
svět téměř tisícovce dětí
z bližších či vzdálenějších míst Olomouckého
kraje. Na porodním sále
jsou vedeny porody od
ukončeného 34. týdne
těhotenství, k tlumení
bolesti dle možností nabízí epidurální analgezii,
inhalační analgezii a celou řadu alternativních
metod. Naprostá většina
plánovaných císařských
řezů je dle přání rodičky
provedena ve spinální

anestezii, tj. v místním znecitlivění. Dle přání
rodiček umožňuje porodnice přirozené, nemedikované porody s podporou poporodního
bondingu. Titul „Baby friendly hospital“ získala šternberská porodnice již v roce 2001
a to jako 19. porodnice z tehdejších 120 českých porodnic.
(Nemocnice Šternberk)

INZERCE

ZDARMA MĚŘENÍ ZRAKU

DROBNÝ DÁREK

40 % SLEVA NA OBRUBY
20 % SLEVA NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY
20 % SLEVA NA SLUNEČNÍ BRÝLE
OČNÍ OPTIKA GEMINI
Horní náměstí 47/2
785 01 Šternberk
pondělí - pátek
8:30 - 12:00 / 12:30 - 17:00

703 189 020
sternberk@geminioptika.cz
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Jak ošetřit bodnutí hmyzem a kdy už je
nutné volat lékaře?

P

oštípání a pokousání hmyzem patří
mezi běžná letní zranění. Potrápit
nás mohou včely, komáři, klíšťata
i neznámý hmyz. Dá se nějak na štípance připravit? A kdy už jsou příznaky těžké a nestačí
je ošetřit jen doma? Své rady sdělila interní
školitelka Lékáren AGEL Rita Smolková.
Příznaky poštípání jsou různé, od zarudlých ranek, otoků a svědění až po silné alergické reakce. S mírnějšími projevy si poradíte
doma za pomoci přípravků zmírňujících tyto
projevy. „U zdravého člověka tyto problémy
během několika dní odezní, citlivějším jedincům však může i komáří štípnutí způsobit
reakci projevující se otoky, zduřením uzlin,
únavou nebo kopřivkou. Silnější alergické
reakce nebo infekční bodnutí pak potřebuje
zásah lékaře, nasazení antibiotické léčby
apod., aby nedošlo k rozšíření infekce do
organismu,“ říká specialistka.
A jak tedy štípance ošetřit? Vždy je
vhodné postižené místo dezinfikovat nebo
alespoň omýt vodou a mýdlem. Ke zmírnění
příznaků jsou vhodné krémy, gely nebo roll-on, které postižené místo zchladí, zklidní
a pomohou předejít nepříjemnému otoku.
Často mají i antiseptický účinek. „Uleví vám
například octanový krém nebo gel, tekutý
pudr s mentolem, gel s antihistaminiky,
propolisová mast nebo Tea Tree olej. Při silnější reakci je vhodné použít v lékárně volně
dostupné antihistaminikum ve formě tablet
nebo kapek a mast s hydrocortisonem, která
tlumí alergické projevy.“
Pokud vás bodla včela nebo máte klíště,
má pro interní školitelka Lékáren AGEL Rita

Smolková užitečné rady: „Je potřeba co nejrychleji odstranit žihadlo, včelí jed se z něj
totiž uvolňuje postupně. Dále na postižené
místo přiložte octanový obklad a ranku sledujte. Pokud se objeví otok nebo svědění, je
vhodné použít chladivou mast a volně prodejné antihistaminikum. U klíštěte je nutné
usmrtit jej sprejem či gelem dostupným v
lékárně a poté opatrně odstranit vhodnými
kleštičkami nebo pinzetou. Postižené místo
vydezinfikujte a sledujte, zda se po pár dnech
neobjeví v okolí místa přisátí červená ohraničená skvrna. To by vyžadovalo konzultaci s
lékařem ohledně dalšího postupu a vyloučení
vážné infekční nákazy.“
Určitě je na místě i otázka prevence.
„Proti nepříjemným štípancům můžete vy-

zkoušet aromaterapii, kdy silice obsažené
v některých olejích působí na hmyz odpudivě.
Jedná se například o bazalkový, levandulový,
citronelový nebo eukalyptový olej. Oleje lze
používat v aromalampách nebo aplikovat
přímo na pokožku. Můžete také vyzkoušet
užívat b-komplex, který podle některých rad
hmyzu nevoní. Další možností jsou repelenty
ve spreji nebo repelentní náramky, které jsou
taky velmi oblíbené,“ dodává na závěr Rita
Smolková.
V případě jakýchkoliv potíží či nejasností
se určitě nebojte oslovit lékaře nebo lékárníka, který vám doporučí vhodný přípravek. Určitě taky nezapomeňte přibalit tyto přípravky
s sebou do vaší cestovní lékárničky.
(Nemocnice Šternberk)

INZERCE

Poděkování za šternberskou kapličku
Za celkovou renovaci kapličky na ulici Svatoplukově patří velké díky paní
Zuzaně Vyjídákové, dále panu Ondřeji
Barnovi, který zhotovil kopii původních dveří, natřel a vymaloval kapličku. Také panu Jiřímu Ošlejškovi, který
dokončil zednické práce.			
				

Moc děkujeme.
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2022
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Děti narozené v termínu od 1. do 28. června
Petr Vytřísal 1. června, Šternberk; Matyáš Hock 1. června, Šternberk; Timea Koplíková
19. června, Šternberk; Matyáš Dvořák 19. června, Šternberk; Jan Söhnel 23. června, Šternberk;
Nathaly Lochman 25. června, Šternberk; Pavlína Šléšková 28. června, Šternberk; Lina
Ambrozková 28. června, Šternberk.
V červnu se v porodnici Nemocnice Šternberk narodilo celkem 126 dětí: 69 chlapců a 57 děvčat.
Nejčastější jména: Jakub, Jiří, Matěj, Matyáš, Eliška, Ema, Barbora, Julie, Stella.
Neobvyklá jména: Eda, Emil, Bogdan, Bea, Lina, Tulia.

Děti narozené v termínu od 1. do 30. července
Gabriela Vargová 1. července, Šternberk; Martin Hanel 12. července, Dolní Žleb; Samuel
Kořenek 15. července, Šternberk; Vivienne Lengálová 16. července, Šternberk; Dominik Pojar
16. července, Šternberk; František Schneider 23. července, Babice; Teodor Janíček 26. července,
Šternberk; Jan Schweitzer 25. července, Šternberk; Damian Hanák 30. července, Šternberk;
Štěpán Surovec 30. července, Babice.
V červenci se v porodnici Nemocnice Šternberk narodilo celkem 90 dětí: 57 chlapců a 33 děvčat.
Během měsíce se narodil i jeden pár dvojčat.
Nejčastější jména: Daniel, Marek, Alžběta, Julie, Nela, Tereza.
Neobvyklá jména: Bruno, Damian, Barbara, Johanka, Vilemína.

Červnoví jubilanti

Svatební obřady
3. června
Tomáš KAŠÍK, Uničov,
Hana PAVLÍKOVÁ, Šternberk
11. června
Filip ŠKRABAL, Šternberk
Alena ŠINDLEROVÁ, Šternberk

2. července
Jiří BIELČÍK, Šternberk
Viktorie SJUHAJ, Šternberk

18. června
Jan ČERNOCKÝ, Třebíč
Karolína VIRGLOVÁ, Třebíč

30. července
Jakub ŽÁRA, Újezdeček
Tereza ŠAMONILOVÁ, Újezdeček

100: Vlastimila Paštěková
96: Anežka Rousková
96: Věra Knobová
95: Věra Pacáková
92: František Uvizl
92: Vilemína Zelenyánszka
91: Jiřina Malíková
91: Milan Špryngl
90: Bedřiška Schořová
85: Alois Kůra
85: Karel Grohmann
80: Marta Krňávková
80: Josef Vysoudil

*23. 6. 1922
*3. 6. 1926
*25. 6. 1926
*17. 6. 1927
*1. 6. 1930
*5. 6. 1930
*8. 6. 1931
*21. 6. 1931
*25. 6. 1932
*20. 6. 1937
*29. 6. 1937
*13. 6. 1942
*22. 6. 1942

Červencoví jubilanti

Poděkování za péči
Srdečně děkujeme panu doktorovi
MUDr. Dalimilu Horalíkovi za léta péče
o zdraví Ing. Vladimíra Michalčáka.
Moc děkují
Michalčákovi a Tiší
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93: Božena Kusáková
92: Jaroslava Ludvíková
92: Václav Krejčí
90: Milada Juřicová
90: Eva Učíková
90: Veronika Kučerová
85: Božena Zatloukalová
85: Marie Ševčíková
85: Václav Svoboda
85: Zdenka Poučová
80: Josef Trn
80: Karel Dušek
80: Marie Dočkalová
80: Marie Chalupová

*29. 7. 1929
*19. 7. 1930
*22. 7. 1930
*8. 7.1932
*11. 7. 1932
*25. 7. 1932
*1. 7. 1937
*9. 7. 1937
*17. 7. 1937
*27. 7. 1937
*4. 7. 1942
*11. 7. 1942
*24. 7. 1942
*31. 7. 1942

SPOLEČNOST
FOTO: DS FOTO ŠTERNBERK

17. června 2022 oslavila 95. narozeniny paní Věra Pacáková a 25. června
oslavila 90. narozeniny paní Bedřiška Schořová. Obě jubilantky navštívili
starosta města Stanislav Orság a předsedkyně SPOZ Renata Látrová, kteří
jim pogratulovali k jejich významnému životnímu jubileu.

FOTO: DS FOTO ŠTERNBERK
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Malíř radosti - Libor Vojkůvka

O

d září 2022 se rubrika Šternberských
listů Staré město tematicky mění, věnujeme v ní nyní pozornost významným, zajímavým a talentovaným osobnostem
šternberského regionu.
Nad přívlastkem „talentovaný“ se krátce zamyslíme. Málokdo si totiž dnes uvědomuje, co to vlastně talent je. Přitom se
v poslední době všude shánějí po talentovaných pracovnících, i v různých provozech
jejich vedoucí dobře vědí, že právě takovíto
lidé (manažeři, specialisté, konstruktéři, inovátoři, vývojáři, mistři, jedinci s organizačním
talentem) dovedou firmu posouvat kupředu
a obstát v konkurenčním boji.
Z hlediska psychologie patří talent do
skupiny schopností. Internetová Wikipedie
charakterizuje talent jako rozvinutou úroveň
schopností. Jde o schopnost zvládat určitou
činnost lépe než průměrně disponovaní lidé.
Různí lidé mají talent v odlišných oblastech.
Lze proto rozlišovat matematický talent, hudební talent, manuální talent = mimořádná
zručnost- např. pro neurochirurgii či pro hodinářství, výtvarný talent pro malířství či sochařství, talent organizační, talent pro práci s lidmi
- tedy učitelský talent či vůdcovský talent, dále
talent pohybový (pro balet či mimořádné sportovní výkony např. v atletice, fotbalu aj.).
Úroveň talentu je různá, od geniálního
přes kreativní, výrazný, všestranný až po průměrný. Jednotlivé schopnosti mají sice vrozený
podklad (zděděné vlohy a nadání), ale bez jejich
rozvíjení od dětství mohou zůstat latentní,

nevyužité. Vliv rodičů, učitelů, vychovatelů,
vrstevníků, společnosti, ba i režimu je tedy
významný, ale bez zájmu, vytrvalosti, cílevědomosti a píle samotného, určitými schopnostmi
obdařeného jedince, by jeho vlohy taktéž
zakrněly.
Malíř Libor Vojkůvka se narodil 23. 7. 1947
v Bystřici pod Hostýnem - Rychlově v ro-dině poštovního doručovatele. Pocházel
z pěti dětí. Od roku 1953 však žil s rodiči
a sourozenci v Oskavě, obci ležící 18 km severně od Uničova. Obec se rozkládá v hlubokém
romantickém údolí, obklopeném kopci Hraběšické hornatiny, podél toku stejnojmenné
říčky. Krásnou přírodu tohoto kraje si už
v mládí Libor Vojkůvka zamiloval. A snad právě proto v této krajině dětství má své kořeny

i jeho pozdější malířská tvorba, jeho květinový
a motýlí svět. Vyučil se v Zábřehu zahradníkem (1965-67) a do nástupu vojenské služby
pracoval ve Velkých Losinách. Jeho vysněná
cesta do světa umění nebyla jednoduchá. Aby
se mohl přes den věnovat malování a také aby
si mohl pořizovat plátna, štětce, barvy a další
malířské potřeby, pracoval potom několik let
v oskavském Moravolenu jako noční dělník
u napínacího rámu.
Malovat začal v roce 1971. Kresbě
i malbě se učil sám. Pilně studoval odbornou
literaturu, seznamoval se s různými malířskými směry a technikami malby, kompozicí
obrazu, navštěvoval muzea, galerie, knihovny,
zajímal se o práci restaurátorů, pokoušel se
kopírovat staré mistry. V roce 1974 už maŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2022
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loval své vlastní práce, o dva roky později se
začal prezentovat na výstavách amatérských
umělců (Šumperk, Ostrava, Praha). Koncem
roku 1979 se uskutečnila první souborná výstava jeho obrazů v Krajském vlastivědném muzeu
v Olomouci, tatáž výstava o dva roky později
v pražském Památníku písemnictví. Její úspěch
zaznamenal již významný vstup Libora Vojkůvky do světa profesionálního výtvarného umění.
V roce 1980 získal na Státním hradě
Šternberk zaměstnání zahradníka a byt. Přitom
se stále věnoval malování. Techniku své malby
se snažil stále zlepšovat, aby bylo dílo dokonalé
i po řemeslné stránce do nejmenšího detailu.
Tak se dopracoval k osobité technice malby
podobné té, kterou používali mistři vrcholného
období renesance (Rembrandt, Tizian, Rubens,
Leonardo da Vinci, Dürer aj.). Vše si dělal sám
- od napínání pláten a jejich podkladového
šepsování, přes míchání barev až po lakování
hotové malby; i nejrůznější štětce si zhotovoval
sám.
Jak vznikal podivuhodný, barevně zářivý
svět jeho obrazů? Náš malíř nanášel na sebe
četné tenké barevné vrstvičky - lazury, odstíny
barev pak vznikají jejich součtem. Pracoval
svědomitě, poctivě, pomalu, tato technika je
totiž časově dosti náročná. Libor Vojkůvka kdysi
v jednom ze svých četných interwiev uvedl, že
on sám skládá obvykle deset, nejvýše dvanáct
tenkých vrstviček.
Nějakou dobu měl na šternberském hradě
i malou soukromou galerii. Vybudoval si ji
z bývalé konírny, později uhelny poblíž bytu,
v němž žil se svou rodinou. Různými menšími
zakázkami si tehdy přivydělával ke svému
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platu zahradníka a platu manželky učitelky
(omalovánky pro děti, kalendáříky…). Byl též
autorem večerníčků Skopičinky a malůvky
Mistra Libora Vojkůvky, anebo pomalovaného
autobusu ve filmu Trhala fialky dynamitem.
Časem se mohl věnovat již jen malování,
stal se z něj umělec na „volné noze“. Zakoupil ve Šternberku v ulici Na Stráni domek se
zahradou. Zde měl potřebný klid a prostor pro
svoji práci i záliby. Zaujat výtvarným tématem
dokázal ve svém ateliéru pracovat nepřetržitě
dvanáct až šestnáct hodin denně na několika
plátnech současně - i po tři měsíce, při malování byl vytrvalý a doslova neúnavný. Pak
zase musel na nějaký čas úplně změnit činnost
- obvykle někam cestoval nebo se toulal přírodou. Řadu let se také po měsících usilovné
práce vydával jako tulák a dobrodruh do světa.
Navštívil na sto čtyřicet zemí, jako Bali, Filipíny, Jávu, Laos, Kostariku, Srí Lanku, Mexiko,
Kubu a další, v některých zemích byl i vícekrát,
např. v Thajsku 24krát. Pak se zase rád vracel do
Šternberka. Takovýto způsob života se ovšem
dalece vymykal všednímu stereotypu…
Libor Vojkůvka byl velký šternberský patriot. Šternberk miloval, trvale zde zapustil své
kořeny a dokonale se sžil s jeho obyvateli. Pro
své malířské náměty čerpal inspiraci v přírodě
a mezi lidmi - u nás i v cizině.
Velkou láskou Libora Vojkůvky byly
botanika a entomologie (nauka o hmyzu). Byl
zaníceným pěstitelem kaktusů a sběratelem
historických pohlednic, brouků, motýlů i různých starožitností, veřejnosti znám též jako
fundovaný hudebník, dobrý zpěvák a hráč na
kytaru, svérázný i poutavý vypravěč. Miloval
děti, rád se setkával s lidmi a lidé
s ním. Nemiloval konvence, byl
zcela svobodomyslný a ve všem
všudy svůj (včetně vizáže, vystupování i jadrné mluvy). Neměl
rád ani jakékoli „zaškatulkovávání“ svého malířského díla
kunsthistoriky - ti jej většinou
zařazovali k naivním malířům.
Sám se v malbě považoval spíše
za snového realistu.
Od 90. let minulého století
spolupracoval také s různými
kulturními organizacemi i s filmem a televizí, byl mecenášem
řady sociálních projektů, prostřednictvím své tvorby patřil
také několik let k nejštědřejším
podporovatelům zlínské Filmové školy (aukce malovaných
filmových klapek). Filmové klapky byly vydražovány až v milionových částkách ve prospěch
studentů - budoucích filmařů.
Šternberané vyjádřili
spontánně poprvé svůj obdiv
a uznání Mistru Vojkůvkovi
v roce 1998, kdy byl v celoměstR. 1988
ské anketě Šternberských listů
FOTO: JAROSLAV HNILA
(redaktor PhDr. Jindřich Hova-

dík) zvolen Osobností roku. Ve stati „Fenomén“
Libora Vojkůvky (ŠL 5/98), v rozhovoru redaktora Šternberských listů s členem Sdružení
výtvarných kritiků a teoretiků v Praze PhDr.
Jaroslavem Váňou, CSc., nalezneme odborné
hodnocení Vojkůvkova díla. Z několika publikací J. Váni, jenž vlastně Vojkůvkův talent objevil
a umožnil mu i prezentaci na výstavách amatérských výtvarných umělců, se dozvíme o našem malíři více (je to např. zdařilá monografie
Libor Vojkůvka z roku 2000 a některé povídky
téhož autora, zařazené do jiných jeho publikací).
U příležitosti životního jubilea Libora
Vojkůvky se konala v olomoucké galerii Skácelík retrospektivní výstava jeho díla (otevřena
15.10.2007). Dne 16.11.2007 obdržel Mistr
Libor Vojkůvka za své výtvarné dílo Cenu
města Šternberka. Za své celoživotní výtvarné
dílo převzal ve dvoraně slávy v Prostějově
dne 12. dubna 2018 Cenu Olomouckého kraje.
Jeho blízké, přátele, příznivce, spoluobčany
i širší kulturní veřejnost proto hluboce zarmoutila zpráva o náhlém ukončení jeho životní cesty. Zemřel ve Šternberku po těžké nemoci
21. září 2018.
Talentovaný Mistr Libor Vojkůvka se
vypracoval ze skromných poměrů. Dnes je jeho
dílo vysoce ceněno a uznáváno. Řadu informací
a dokumentů o jeho životě a díle najdeme nyní
na internetu, v paměti (nejen) Šternberanů
však zůstává v živoucích vzpomínkách; každé
setkání s ním bylo totiž jedinečné i výjimečné.
Libor Vojkůvka měl hluboké sociální
cítění, nikdy mu nebyly lhostejné problémy
těch, kteří nejsou movití, a bolelo ho, když bylo
komukoli i čemukoli ubližováno. Samozřejmě
také našemu životnímu prostředí, naší přírodě.
Otevřeně se - slovem nebo písmem - dokázal
k různým problémům vyjádřit.
Většina jeho obrazů má ekologický nebo
biblický podtext (bibli považoval za „knihu
knih“). Svými obrazy rozdává radost dodnes.
Rozdával ji i na četných besedách, setkáních
a různých akcích všude jinde. Měl smysl pro
humor i recesi.
Se svou první manželkou Alenou vychovali dceru a syna, dalšího syna má šternberský
malíř z krátkého druhého manželství, jež
uzavřel roku 2012 s brněnskou restaurátorkou
Dagmar, v době sňatku o 38 let mladší.
Čím vším Libor Vojkůvka ve svém životě
vlastně byl? Držím v ruce pohlednicovou
reprodukci jedné z jeho olejomaleb na plátně
Zuzana v lázni a na jejím rubu čtu jeho vlastní
slova: Autor obrazu - Libor Vojkůvka. Malíř,
cestovatel, dobrodruh, sběratel utensilií, filozof, básník, spisovatel, entomolog, zoolog,
ichtyolog, herpetolog, zdatný pěstitel sukulentů, botanik, odborník na plísně, pábitel, člověk
s vkusem vytříbeným a vysokých hodnot mravních, tremp kytarista, též zpěvák - příležitostný
jódler, milovník žen a abstinent. A dodejme:
Dnes jeden z nejvýznamnějších současných
moderních malířů, uznávaných u nás i ve světě.
				
(vhl)
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