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Vážení a milí čtenáři,
každý z nás má někde své kořeny. Zpravidla tam, kde se narodil nebo 
kde prožil podstatnou část svého života. Ve Šternberku byla před vál-
kou zakořeněna převážně německá populace. Po jejím nuceném od-
chodu se kořeny zpřetrhaly, ale až do srdcí pomyslná sekera nedosáh-
la. Spolu s pár drobnostmi si Němci do své nové domoviny odnášeli  
i vzpomínky. Vzpomínky na město, které jsme postupně začali obydlo-
vat my, Češi. A začala se psát nová historie...
Aby mezi původní a současnou minulostí nevězela černá díra, sna-
ží se někteří o její vyplnění. Přečtěte si o tom více v Tématu měsíce  
na str. 8 a 9.
Po dvou letech budou opět uděleny čtyři Ceny města Šternberka. Kdo 
je získá, o tom pojednává úvodní článek na str. 4. Stejná stránka přináší 
výsledky místních voleb. Jestli jste propásli Hubertovu jízdu, můžete 
si o ní přečíst na str. 5. O dvě strany dál zve místní nemocnice k preventivní akci zaměřené na boj  
s cukrovkou. Pokud máte malou nebo střední firmu, rovněž zaměřte svou pozornost na str. 7. Najde-
te tam informace o dotacích na příští rok. 
Nejvýznamnější kulturně-duchovní akcí budou v listopadu bezesporu Dny rodu Sternbergů. Jako 
obvykle se odehrají v chrámu Zvěstování Panny Marie a budou sestávat z bohoslužeb a koncertu. 
Milovníci outdooru už se jistě těší na tradiční sněhový festival filmů, který proběhne na hradě. Po-
zadu však s kulturní nabídkou nezůstávají ani Městská kulturní zařízení. Zvou na akce v Kulturním 
domě, Expozici času i knihovně. Informační centrum na Horním náměstí vystavuje v první polovině 
měsíce výrobky z Ugandy a ve druhé půli historické pohlednice a současné fotografie Šternberka.
Str. 14 přináší rozhovor s psycholožkou Radkou Gottwaldovou, ve kterém představuje svou novou 
knihu o agresi a hned na další stránce najdete začátek rozhovoru s trenérem Martinem Hrochem.
Barevný podzim (nejen) za okny Vám přeje 
 Kateřina Kuncová Kapková, redaktorka Šternberských listů
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8 Do našeho města se vrací stará historie
Kamion plný vzpomínek na předválečnou dobu „vysypal“ svůj obsah ve Šternberském klášteře. Bě-
hem pár týdnů budou všechny exponáty roztříděny, zapsány do katalogu a poté se představí veřej-
nosti. Těšit se můžete např. na papírové modely zdejších historických budov, obrazy a fotografie. 

5  Školáci předvedli své znalosti o Evropské unii   
MAS Šternbersko a její Informační centrum na Horním náměstí uspořádali pro žáky devátých tříd 
vědomostní kvíz, ve kterém prokazovali své nabyté vědomosti o EU a jejích členských zemích. 

6   Senioři si pochvalují nouzové aparáty
Služba městské policie s názvem Volám v tísni už pomohla v nejedné tíživé situaci. Minimálně 
jednou zachránila i život. O přístroje na přivolávání pomoci v nouzi projevili zájem další uchazeči.  

12 Kulturní akce na měsíc listopad
V kostele se bude vzpomínat na slavné předky, hrad promítne filmy zvedající adrenalin, MKZ oslaví 
své 6. narozeniny, gymnázium doprovodí na hrad sv. Martina a do města přijede Eliška Balzerová.

22   Orientační běžci váleli na Mistrovství ČR  
Stříbro pro dorostence a zlato pro zkušené chlapy neboli parádní úspěch na Mistrovství ČR v závodě 
štafet, které se konalo v sobotu 7. října v Moravském Karlově. Běžci mají vskutku důvod k oslavám.
 
22  Sedmiletý Matias má druhý titul mistra 
Tenisovou naději Matiase Šnoricha čekal koncem září v Praze nelehký úkol - obhájit loňský titul 
Mistra ČR v kategorii do sedmi let. A podařilo se! V další sezoně už chlapec poskočí o kategorii výš.
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Město letos ocení čtyři osobnosti

Jméno a příjmení: Pavel Andrys
Věk: 39 let
Ve funkci ředitele SOŠ lesnické a strojíren-
ské Šternberk působí: 8 let 
Zájmy: myslivost, příroda
Motto: Carpe diem. 

Čím je Vaše škola specif ická ve srovnání  
s jinými školami stejného zaměření v Olo-
mouckém kraji?
Dlouholetou tradicí vyučovaných oborů 
a jejich výjimečností. Obory jako Opravář 
lesnických strojů, Lesní mechanizátor nebo 
Krajinář – Krajinářka nabízíme jako jediní  
v Olomouckém kraji. Mimo tyto obory škola 
nabízí Mechaniky opraváře motorových 
vozidel, Obráběče kovů a pro absolventy 
učňovských oborů i dvouleté nástavbové 
maturitní studium Podnikání. Výjimečná je  
i tzv. provázanost strojírenských a lesnic-
kých oborů, např. výuku myslivosti nabízíme  
i žákům strojírenských oborů, stejně tak i svá-
řečské průkazy, popřípadě zaškolení svářečů 
nabízíme pro lesnické obory. Samozřejmostí 
je u všech oborů získání řidičských oprávnění 
dle zaměření - a to vše zdarma. Tímto naši 
absolventi získají další kvalifikace jako bonus.

Potýkáte se s nedostatkem žáků nebo tento 
problém řešit nemusíte?
V letošním školním roce naše škola zazname-
nala mírný pokles žáků, který ovšem nikterak 
neohrozí stabilitu školy a její výuku. Pokles je 
způsoben obecně na všech školách kvůli kle-
sající demografické křivce žáků vycházejících 
z devátých tříd. Naše škola proti této tendenci 
aktivně bojuje a to novými investicemi, vy-
bavením učebními pomůckami a kvalitními 
učiteli. Budova školy a domova mládeže pro-
šla rozsáhlou rekonstrukcí, v tomto školním 
roce nás ještě čekají úpravy dílen pro odborný 
výcvik, nákup nového traktoru a vyvážecí 
soupravy a také nové vybavení odborného 
výcviku napříč všemi obory. Nové investice 
se počítají v řádu desítek milionů korun. 
Uchazeči o studium se mají opravdu nač těšit.  
Tímto bych rád pozval všechny uchazeče  
o studium na Dny otevřených dveří, které 
se konají 24. listopadu a pak 12. a 13. ledna.  
Více najdou zájemci na: www.sou-stbk.cz.

Jaká je provázanost Vaší školy s firmami  
a zaměstnavateli?  
Spolupráce firem a školy je již dlouhodobě 
na vysoké úrovni. Škola aktivně naslouchá 

požadavkům trhu práce a firem a na základě 
toho přizpůsobuje výuku tak, aby absolventi 
byli připraveni konkurovat na trhu práce.   
Požadavek firem na počty absolventů je vždy 
větší než může škola nabídnout, takže všichni 
žáci nacházejí pracovní uplatnění, pokud 
sami chtějí. Většina žáků také vykonává praxe 
ve firmách, kde ihned po vyučení nachází 
pracovní uplatnění.  (red)

Na slovíčko s ředitelem SOŠ Šternberk Pavlem Andrysem

elkem čtyři osobnosti převezmou 
ve středu 15. listopadu Cenu města 
Šternberka pro rok 2017.  Jedna z nich 

žije v partnerském městě Günzburgu.
Dlouholetý ředitel šternberského gymnázia 
Jiří Hackenwald získá ocenění za celoživotní 
přínos v oblasti výchovy a vzdělávání. Na jeho 
kontě je řada úspěchů i prestiž zmíněné školy 
a svůj podíl má i na vybudování sportovní 
haly Ecce Homo. No-
minoval jej ředitel ZŠ 
Svatoplukova Jaro-
mír Sedlák. 
Členky Klubu senio-
rů spolu s ředitelkou 
organizace Sociální 
služby Hanou Dvor-
skou navrhly u příle-
žitosti osmdesátých 
narozenin  ocenit  
Jarmilu Patákovou 
a to za celoživotní 
přínos v oblasti práce 
pro občany města. Cenu získá za obětavou  
a dlouholetou práci pro Svaz postižených ci-
vilizačními chorobami a Klub seniorů.
Rudolf Dopita byl v 60. letech hlavním de-
signerem podniku Chronotechna. Je autorem 
mnoha návrhů budíků a hodinek distribuo-
vaných v ČR i v zahraničí, jež získaly mnoho 

ocenění. Jeho tvorba ovlivnila vývoj průmy-
slového designu i za hranicemi naší vlasti. 
Letos vystavoval svá díla v Kulturním domě. 
Na cenu města jej nominoval ředitel MKZ 
Libor Svoboda. 
Posledním oceněným bude letos Manfred 
Proksch a to za přínos městu v oblasti part-
nerské spolupráce. Je aktivním účastníkem 
spolupráce spolků měst Günzburg a Štern-

berk, podílel se na 
organizaci výměn-
ných návštěv dětí  
a  h u d e b n í k ů , n a 
obnově fresky Fer-
dinanda Kuschela  
i kaple sv. Josefa.
„Díky  jeho velmi 
osobnímu přístu-
pu, přínosu, lidské 
a obětavé povaze se 
daří naplňovat smy-
sl skutečného part-
nerství mezi městy 

Günzburg a Šternberk,“ zdůvodnil svůj návrh 
na ocenění Manfreda Proksche starosta 
Šternberka Stanislav Orság.
Cena města bývá udělována každé dva roky  
u příležitosti Dnů rodu Sternbergů. Předlože-
né nominace projednává nejprve rada města  
a poté je schvaluje zastupitelstvo.  (red)

C 
Ve Šternberku vyhrálo volby 
ANO, za ním SPD a pak ODS

K  volebním urnám přišlo ve Šternberku 
a jeho místních částech ve dnech 
20. a 21. října 58,47 % oprávněných 

voličů. Zdejší výsledky voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR téměř kopírovaly 
ty celostátní. 
Nejvíce hlasů - 2013, získalo hnutí ANO 2011, 
druhá byla s 1090 hlasy SPD Tomia Okamu-
ry, 698 hlasů získala ODS, 586 hlasů Česká 
pirátská strana, ČSSD sklidila 481 hlas, Ko-
munistická strana Čech a Moravy 425 hlasů,  
KDU-ČSL celkem 372 hlasy, TOP 09 zís-
kala 202 hlasy, Starostové a nezávislí měli  
176 hlasů.
Nejvíce preferenčních hlasů - celkem 222, 
získal ve Šternberku starosta Stanislav Or-
ság (ODS); radní Jiří Zemánek (ČSSD) získal  
107 hlasů.  (red) 
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érii workshopů s názvem Šternberk 
žije Evropou uspořádala v říjnu pro 
deváťáky zdejších škol Místní akční 

skupina (MAS) Šternbersko. Cílem projektu 
bylo seznámit mladší generaci s fungová-
ním Evropské unie a charakteristikou jejích 
členských zemí. Vzdělávací akce se postupně 
zúčastnilo celkem 136 školáků. 

Všichni se aktivně zapojili do kvízu, kde za 
pomoci interaktivních prvků soutěžili, kdo 
nejrychleji přiřadí k daným evropským ze-
mím hlavní města, kdo od sebe rozezná státní 
hymny, kdo správně odpoví na otázky kolem 
Evropského parlamentu apod. 
V závěru akce čekala na žáky příjemná od-
měna v podobě občerstvení. Jeho součástí 
byly produkty typické pro jednotlivé evropské 
země: francouzský sýr, italská pizza, španěl-
ské datle a fíky, belgická čokoláda, slovenský 
korbáčik nebo české okurky. 
Workshopy se konaly v sídle Informačního 
centra na Horním náměstí, jehož je MAS 
Šternbersko provozovatelem. IC rozšiřuje 
povědomí o EU nejen mezi školáky, ale také 
mezi turisty, kteří jej navštěvují.
V listopadu se projektu Šternberk žije Evro-
pou zúčastní i studenti gymnázia.  (red)

A K T U A L I T Y

Informační centrum šíří znalosti o Evropě

H

S

e společnému ukončení sezony  
se letos na základě výborné spo-
lupráce rozhodli pořadatelé ven-

kovských trhů a organizátoři motoristických 
závodů do vrchu, tedy město Šternberk 
a místní Automotoklub Ecce Homo. Návštěv-
níci posledních letošních trhů si tak mohli 
při nakupování jarmarečního zboží prohlížet 
závodní stroje jezdců AMK Šternberk.
„Bylo možné vidět nejen vozy, ale i samotné 
závodníky, kteří měli připraveny podpiskarty 
a plakáty,“ upřesnila tisková mluvčí AMK 
Ecce Homo Šternberk v ÚAMK Milena Schär-
ferová a dodala: „Zájemci si mohli vyzkoušet, 
jak se v takovém závodním speciálu sedí, pro-
hlédnout si podrobně interiér i motor vozů, 
vyfotit se s auty i s jednotlivými jezdci.“
Ze šternberských jezdců se rozloučení se 
sezonou zúčastnil novopečený Mistr ČR  
ve své kategorii Lukáš Tomeček, který do cen-
tra města přivezl své závodní náčiní VW Golf I  
GTI Oettinger, jeho týmový kolega a další 
domácí jezdec Petr Kůs. K vidění byl i nováček 
v závodním prostředí, šternberský podnika-
tel a člen pořadatelského sboru Ecce Homo 
Lukáš Malík s vozem Opel Astra OPC. Dále 
se na náměstí představila i „závodní stáj“  
z nedalekého Štěpánova, která přivezla velmi 
atraktivní vozy, např. Demon Car Zdeňka 
Kráčmara nebo krásnou zelenobílou Normu 
Zdeňka Chudoby. 
Nechyběl pochopitelně ani jeden z nejočeká-
vanějších vozů - Ligier ze stáje Trnka Racing.  
„Vůz a především jezdec Petr Trnka předvedli 
v letošní sezóně skvělé výkony v rámci Mist-
rovství Evropy,“ připomněla Schärferová.

Poslední letošní venkovské trhy provázela 
krásná podzimní atmosféra, počasí vyšlo na 
jedničku. „Společná akce s AMK Ecce Homo 
se moc vydařila a proto jsme připraveni na-
chystat pro příští rok nějakou další,“ pochva-
lovala si vedoucí živnostenského odboru MěÚ 
Šternberk Iveta Tomečková.
V roce 2018 budou venkovské trhy pokračovat 
už 8. ročníkem. Zde jsou data jejich konání: 
24. března (velikonoční trhy), 14. dubna,  
12. května, 9. června, 14. července, 4. srp-
na, 1. září a 13. října.  (red)

Ulicemi projela Hubertova družina
istoricky první Hubertova družina 
se v sobotu 21. října projela středem 
města Šternberka. Tvořilo ji dvacet 

koní a jezdců, kterým vévodil kočár. Odpoled- 
ne pokračovala Hubertova jízda v parku, kde 
si ji užily především děti.
Dopoledne se účastníci průvodu shromáždili 
v Tyršových sadech, odkud se společně vydali 
na projížďku ulicemi. Hubertova jízda byla 
oficiálně zahájena na Hlavním náměstí, po-
kračovala k rybníku v Dolním Žlebu, poté do 
Lipiny a přes Prabábu a Kiosek se vrátila zpět 
do Šternberka. 
Hubertova jízda je zpravidla vyvrcholením 
jezdecké sezony. „Pro koně tím začíná období 
odpočinku. Potom mají až do února prostor 
na to, aby se vylízali ze všech ran, odpočinuli 
si a přibrali na váze,“ vysvětlil majitel stáje  
Vladimír Lorenc, který akci ve Šternberku 
uspořádal. V Řídeči, kde má jeho stáj záze-
mí, se Hubertova jízda koná již pravidelně  

a má poněkud jiný charakter. „Lidé tam mají 
možnost zajezdit si v terénu, pobavit se  
u doprovodného programu a přihlížet posled-
nímu soudu,“ nastínil Lorenc zvyky řídečské 
Hubertovy jízdy, která se letos uskuteční v so-
botu 4. listopadu. Ve Šternberku si děti mohly 
v parku na koních zajezdit a starší odvážlivci  
i zaskákat přes překážky. Součástí akce byl 
také hon na lišku, kterou představoval liščí 
ohon na kabátě Vladimíra Lorence. Vítězem 
honu se stal jezdec, který mu ohon strhnul.  
Svatý Hubert byl světec, který se narodil  
v sedmém a žil převážně v osmém století. 
Nejprve vedl prostopášný život, ale pak se 
oženil a počal syna. Když jeho paní zemře-
la, obrátil se k Bohu a šířil křesťanství po 
franských zemích. Protože měl rád hony, 
byl později ustanoven patronem honitby  
a lovu. Svátek slaví Hubert 3. listopadu. Proto 
se kolem tohoto data konají Hubertské mše  
a Hubertovy jízdy.  (kap)

Trhovci ukončili sezonu 
společně se závodníky

K

 Foto: Milena Schärferová
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Senioři si nouzové aparáty pochvalují

P

A K T U A L I T Y

Dříve narození objevují výhody techniky
ohledem na to, že dnešní doba jde 
neustále kupředu s technologiemi, 
tak i klienti v Domově pro seniory 

Šternberk projevili zájem naučit se s těmito 
moderními přístroji pracovat. Nově některé 
činnosti v domově probíhají právě s pomocí 
nedávno zakoupených tabletů. Sociální pra-
covnice používají tablety při práci s klienty, 

zejména při trénování paměti, pozornosti, 
motoriky, apod. Tablety jsou vhodné také 
pro klienty, kteří už nejsou schopni uchopit 
tužku a mohou tak malovat prstem přímo 
na tabletu. Pro každého klienta jsou aktivity 
nastaveny individuálně dle jeho schopností  
a možností.
 Sociální služby Šternberk, p. o.

S

Chcete mít Šternberské listy
ve schránce? Předplaťte si je

okud byste rádi i v roce 2018 do-
stávali Šternberské listy přímo do 
poštovní schránky, můžete si tuto 

službu už nyní předplatit. Za jeden výtisk 
zaplatíte od 1. ledna deset korun; celoroční 
předplatné tedy vyjde na 110 korun.
Nechce se Vám měsíc co měsíc běhat po měs-
tě a zjišťovat, kde jsou ještě Šternberské listy 
k sehnání? Máte problém jedenáctkrát za rok 
myslet na to, že vyšlo další číslo Vašeho oblí-
beného místního měsíčníku? Jste seniorem či 
osobou s omezenou pohyblivostí? Bydlíte na 
území Šternberka? Pak je především pro Vás 
určena naše předplatitelská služba. 
Předplatné se platí kdykoliv v průběhu roku  
v redakci Šternberských listů, tedy na Horním 
náměstí v prostorách Informačního centra 
naproti budovy městského úřadu.
V elektronické podobě jsou Šternberské listy 
archivovány a pravidelně doplňovány zde: 
www.sternberk.eu;  www.mas-sternbersko.cz;
www.poznej-sternbersko.cz  (red)  

 řibližně před rokem Městská policie 
Šternberk spustila službu Volám  
v tísni, určenou především seniorům 

a osobám se zdravotním znevýhodněním. 
Klienti si v případě potřeby mohou jednoduše 
přivolat pomoc. „Počet událostí, kdy stráž-
níci ověřují, co se stalo, je přibližně jedna 
měsíčně,“ uvedl velitel městské policie Libor 
Šamšula. 
Zřejmě nejvděčnějším klientem je seniorka, 
která si stihla přivolat pomoc při srdeční pří-
hodě a díky tomu byla převezena záchrannou 
službou do nemocnice. Dnes se jí s novým 
bypassem daří dobře. „Měla jsem pocit, že 

chlapci tu byli hned... Lékař mi po operaci 
řekl, že stav byl vážný. Měla bych před sebou 
jen pár týdnů života,“ vzpomněla žena na 
událost, která se stala před čtyřmi měsíci. 
Klienti si mohli v pondělí 16. října na společ-
ném setkání v učebně příspěvkové organizace 
Sociální služby upřesnit některé informace  
a postupy při používání přístrojů a vyzkoušet 
si jejich funkčnost. 
„Dalších asi patnáct uchazečů o tísňové 
tlačítko evidujeme a jednáme o doplnění 
přístrojů v systému tak, aby byli noví zájemci 
co nejdříve dovybaveni,“ řekl na schůzce  
s uživateli aparátů velitel Šamšula.  (red)

Advokátní a insolvenční kancelář

Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová
advokátní a insolvenční kancelář

se sídlem Masarykovo nám. 37, Uničov

zahajuje provoz pobočky ve Šternberku,
na adrese Olomoucká 2307/66.

buxbaumova@insolvence2011.cz
www.insolvence2011.cz

Inzerce

P

Už máte novou aplikaci?
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Charita je vděčná za nový sociální vůz 

P řed rokem přijala ředitelka Charity 
Šternberk nabídku do projektu „so- 
ciální automobil“ od společnosti 

Kompakt z Poděbrad. Jde o reklamní agentu-
ru, která je schopna zajistit dostatek finanč-
ních prostředků a zakoupit osobní automobil 
s polepy log, který pak předá veřejně prospěš-
né  organizaci. 
V našem regionu bude takto získané vozidlo 
sloužit seniorům, kterým místní charita po-
skytuje pomoc a podporu v rámci Charitní 
pečovatelské služby v mikroregionu Štern-
bersko. „Marie a Petr Ježkovi, jako manažeři 
společnosti, oslovili soukromé dárce, organi-
zace, obce i vedení města Šternberka,“ nastí-
nila ředitelka charity Pavlína Vyvozilová, jak 
se podařilo sehnat na vozidlo peníze.
Do projektu se zapojilo více než padesát dár-
ců a ve středu 11. října převzala ředitelka na 
nádvoří charity klíče a dokumenty k osobní-
mu automobilu Dacia Dokker.

„Moje poděkování patří všem, kteří touto 
formou přispěli ke zkvalitnění pečovatelské 
služby. Jejím cílem je zajistit dostatečnou  
péči o osobu seniora a také pomoci s péčí  
o jeho domácnost - a to vše formou terénní 
služby v jeho přirozeném prostředí. Poděko-
vání si zaslouží i pracovnice z týmu, které při-
pravily občerstvení pozvaným hostům a také 
se jim věnovaly v osobních rozhovorech,“ 
uzavřela Pavlína Vyvozilová.  (red)

Žáci předvedli, jak znají své město
 outěž pro zdejší školáky na téma Co 

víš o svém městě? uspořádal Spolek 
prohlubování česko-německých vzta-

hů ve Šternberku. Aktivně se do ní zapojilo 
osmadvacet žáků. V pondělí 16. října přišli  

nejlépe hodnocení účastníci do Šternberské-
ho kláštera, aby tam převzali ocenění - a to 
přímo uprostřed expozice s názvem Osob-
nosti města za posledních sto let. Předseda 
pořádajícího spolku Vilém Zlamal je seznámil 
s náplní svého spolku, představil jim vystave-
né exponáty a nastínil, kudy se chce spolek 
ubírat v následujícím roce. 
Nejvyšší ocenění v soutěži získala skupina 
řešitelů ze ZŠ nám. Svobody ve složení Katka 
Hejmalová, Kristýna Neumannová, Marek 
Slavík a Filip Gabrhel. Druhé místo obsa-
dila Ema Klimentová ze ZŠ Svatoplukova.  
Na třetím místě skončili opět žáci ze ZŠ nám. 
Svobody ve složení Marie Zehnalová, Nela 
Mikulová, Miroslava Hlaváčová a Tomáš Li-
povský. Nejpočetněji se do soutěže zapojila 
ZŠ Dr. Hrubého.  (red)

S

emocnice Šternberk srdečně zve 
spoluobčany na Den prevence 
diabetu, který se koná ve čtvrtek 

16. listopadu od 7:30 do 12:00 hodin v dia-
betologické poradně Nemocnice Šternberk 
(Pavilon 9). 
Přijďte si nechat změřit krevní tlak, tuk  
v těle a hladinu cukru v krvi nebo se poradit  
s nutričními terapeuty o správném stravování 
a vhodném pohybu.
Více na: nemocnicesternberk.agel.cz  (red)

Den prevence diabetu se v celém světě slaví 
kolem 14. listopadu, kdy se narodil objevitel 
inzulínu Frederick Banting. Autorem myšlenky 
je mezinárodní diabetologická federace IDF.

Nemocnice pořádá Den prevence diabetu

N V důsledku stále chybějících podkladů po-
třebných k zahájení stavby nové kapličky 
poblíž křižovatky ve Věžní ulici se její obno-
va zpozdila o sedm měsíců. Dnes už můžeme 
říci, že byly všechny potřebné podklady do-
dány a v pátek 6. října konečně došlo k za-
měření stavebního místa, na kterému bude 
zhotovena nová základová deska. Zhotovi-
tel trvá na vlastním zhotovení kapličky až 
v příštím roce, aby v důsledku případných 
mrazů nedošlo u komplikovaných štuk k je-
jich poškození.
 Vilém Zlamal 
 Spolek prohlubování česko-něm. vztahů 

Oznámení 

Věděli jste, že...
 ... prostřednictvím MAS Šternbersko bude 
možné čerpat finanční prostředky na roz-
voj malých a středních podniků?

Cílem připravované výzvy na podporu ne-
zemědělských činností bude právě podpora 
menších podniků působících na území 
Místní akční skupiny (MAS) Šternbersko  
(viz. http://www.mas-sternbersko.cz/cz/110/
uzemi). Podporovány budou vybrané ekono-
mické činnosti. Jedná se zejména o oblasti 
zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. 
Mimo jiné bude podporována výroba potra-
vinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, 
zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skle-
něných výrobků, strojů a zařízení atd.
Podpořeny budou též činnosti v oblasti sta-
vebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká 
škála maloobchodních činností, stejně jako 
informační a komunikační činnosti a opravy 
počítačů. Sportovní, zábavní a rekreační čin-
nosti, stejně jako stravování a pohostinství, 
bude podporováno ve vazbě na venkovskou 
turistiku. 
Podporovány budou jak stavební výdaje, tak 
strojní zařízení a technologie potřebné pro 
provoz dané činnosti. Typovým výdajem napří-
klad v oblasti textilu bude nákup šicího stroje,  
v oblasti zpracování kovů pořízení obráběčky 
či brusky, v oblasti pohostinství a ubytování 
nákup vybavení kavárny či dostavba penzi-
onu apod. 

Výzva bude vyhlášena na začátku roku 2018. 
Pro více informací mohou podnikatelé kon-
taktovat vedoucího manažera pro realizaci 
Strategie komunitně vedeného místního roz-
voje (SCLLD) MAS Šternbersko, Mgr. Ondřeje 
Večeře, na: vecer@mas-sternbersko.cz. 
Více informací o instituci získáte na webo-
vých stránkách mas-sternbersko.cz.  (red)
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Kamion plný vzpomínek a svědectví těch, kdo žili ve Šternberku před námi, doputoval z německého města Günzburgu do 
zdejšího kláštera, jež nám tu po sobě zanechali Sternbergové. Odkazy našich předků tedy neupadají v zapomnění. Jsou 
totiž tací, kterým na otiscích historie záleží. Jedni každoročně pořádají Dny rodu Sternbergů, jimiž neúnavně připomínají 
památku významných panovníků i „obyčejnějších“ předků, druzí se snaží spojit zpřetrhané historické vazby, které nepřímo 
způsobila válka. Do města se tak vracejí artefakty, které si původní německé obyvatelstvo odneslo ve svých rukách a srdcích.

Historie neupadá ve Šternberku 
do zapomnění. Právě naopak.  
Po malých krůčcích se sem vrací

G enerace Němců, která žila před vál-
kou ve Šternberku, stárne a pomalu 
se ztrácí. Jejich potomci mnohdy ani 

netuší, co všechno se skrývá v „pokladech“, 
které si rodiče a prarodiče odnesli z Moravy 
během poválečného odsunu. „Moc toho ne-
unesli. Brali si peřiny, pár kousků oblečení, 
sem tam nějaký hrníček, fotografie, knihy, 
výstřižky z novin, drobné šperky apod.,“ vy-
jmenovává Vilém Zlamal, předseda Spolku 
prohlubování česko-německých vztahů ve 
Šternberku. Čas od času se k němu vracejí 
tyto drobné upomínkové předměty zpátky. 
„Nechal jsem v novinách, které vycházejí  
v Günzburgu, uveřejnit, že mám o tyto věci 
zájem. Aby je mladí nevyhazovali, po smrti 
svých rodičů,“ vysvětluje Zlamal, jak je mož-
né, že se nyní tyto artefakty vracejí zpátky do 
našeho města. 

V první polovině září dorazil do Šternberka 
celý kamion těchto historických předmětů. 
Jsou mezi nimi panely s fotografiemi, texty ze 
dvacátých a třicátých let, soukromé snímky, 
modely zdejších historických budov, obrazy 
a další pamětihodnosti. „Německá muzea, 
ve kterých byly tyto předměty vystaveny, se 
postupně ruší, neboť už se o ně nemá kdo sta-
rat,“ říká starosta města Šternberka Stanislav 
Orság. Exponáty, které doputovaly do našeho 
města, pocházejí z muzea v partnerském 
městě Günzburgu. Část exponátů skončila  
v muzeu v Mnichově, další část si nechalo 
město Günzburg a velký díl sbírky je nyní 
uložen v bývalém augustiniánském klášteře.  
Během listopadu si přivezené artefakty pro-
hlédne zástupce Státní archivu v Olomouci  
a sepíše jejich seznam. Poté se město rozhod-
ne, jak s nimi naloží. 

Řada exponátů svědčí o tom, jak mnoho chy-
běly odsunutému německému obyvatelstvu 
dominanty města Šternberka, které zde po-
stavili naši dávní předkové. Vyrobili si z papí-
ru jejich věrné napodobeniny a ty se nyní ne-
poškozené dostaly zpátky ke svým skutečným 
předlohám. „Musíme vymyslet koncepci, jak 
všechny ty předměty uspořádat, a pak sbírku 
zpřístupnit veřejnosti,“ plánuje Zlamal, který 
se netají tím, že by přivezené exponáty rád 
protřídil ve spolupráci s dorůstající mládeží. 
„Střední generace už má svůj vlastní pohled 
na svět. Proto upínáme pozornost spíše na 
starší generaci a na děti ve školách. Chtěli 
bychom najít způsob, jak v kontextu celo-
světových dějin vyzdvihnout místo, kde se 
naši mladí narodili a žijí, a kde umírají jejich 
nejbližší příbuzní,“ přemýšlí Zlamal, který by 
v příštím roce rád otevřel kroužek historie. 
Starosta Orság k tomu dodává, že i mladá 
a střední generace z Günzburgu se o Štern-
berk a jeho historii zajímá. „Řada lidí zjišťuje, 
že zde má své kořeny a má zájem s námi spo-
lupracovat. Nás těší, že se tito lidé chtějí po-
tkávat a plánovat další a další společné akce,“ 
konstatuje starosta. I to je podle něj způsob, 
jak nezapomenout na minulost.  (kap)

PŘEDÁVÁNÍ ARTEFAKTŮ. Mezi starostou Šternberka Stanislavem Orságem a předsedou Spolku prohlu-
bování česko-německých vztahů Vilémem Zlamalem stojí starosta města Günzburgu Gerhard Jauernig.

Mezi papírovými maketami historických budov  
je mj. i komplex Šternberského kláštera.
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Krátké zamyšlení nad smyslem akce Dny rodu Sternbergů
„U všech nových národů i dávných, chválu měli 
vážní předkové,“ praví básník. Ctít ty, kdo žili 
před námi a vážit si dobrého díla, které vyko-
nali, je projevem ušlechtilosti ducha i známkou 
toho, že máme v pořádku paměť. V Bibli čteme 
o chvále otců, kteří vynikali moudrostí, sprave-
dlností a oblibou u Boha. „Lidé si budou vypra-
vovat o jejich moudrosti a jejich chválu bude 
opěvovat shromáždění,“ píše se ve starozákonní 
knize Sirachovcově. Když v církvích na křesťan-
ském Východě končí bohoslužebné obřady za 
zemřelého, zpívá sbor třikrát zvolání: Večnaja 
pamjať, a tak prosí trojjediného Boha, aby ve 
své paměti věčně uchoval toho, kdo dovršil svoji 
pozemskou cestu. Ano, lidská paměť je křehká, 
avšak Bůh, je-li věčný, přece pamatuje bez ustá-
ní na ty, kdo jsou mu svěřeni.
Šternberská farnost ve spolupráci s vedením 
města pořádá letos již pošestnácté Dny rodu 
Sternbergů , jejichž smyslem je připomenout 
ty, kteří stáli u počátků našeho města a spo-
luurčovali významným způsobem jeho dějiny. 
Křesťané odedávna myslí na předchozí gene-
race v modlitbě, ve které děkují za životy svých 
blízkých, prosí za odpuštění všeho, v čem jejich 
předkové selhali a prosí za jejich pokojný od-
počinek. Proto během zmíněných listopadových 
dnů zazní ve farním kostele Requiem, neboli 

zádušní mše, a na příslušníky českého šlech-
tického rodu bude vzpomenuto při bohoslužbě 
za zemřelé. Pořádání Dnů rodu Sternbergů 
má své kořeny v události, která se odehrála 

16. listopadu 2001, kdy olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner vedl slavné nešpory za zemřelé  
v hradní kapli a 17. listopadu 2010 byly tělesné 
ostatky Arcibiskupa Alberta II. a jeho synovce 
Petra s manželkou uloženy v kryptě chrámu 
Zvěstování Panny Marie. Oba zmínění Sternber-
gové byli ve 14. století spoluvlastníky a správci 
majetku moravské větve tohoto rodu. Albertovi, 
který stanul v čele biskupství litomyšlského  
i arcidiecéze v Magdeburku, kromě toho naše 
město vděčí za založení kláštera augustiniánů. 
Jelikož 17. listopadu 1783 byla poprvé sloužena 
mše v nověm vystavěném kostele, který se nám 
dodnes zachoval, vyvrcholí Dny rodu Sternbergů 
slavnostní bohoslužbou v Den boje za svobodu 
a demokracii. K čemu nás mohou slavnosti 
inspirovat? Abychom pečovali o svoji paměť 
jako o něco živého a vzácného; abychom se učili 
obezřetnosti vůči tomu, co na nás útočí kouzlem 
přítomného okamžiku, co slibuje bezprostřední 
uspokojení našich tužeb a odvádí nás od skuteč-
ných hodnot, které se vytvářejí s námahou a na-
sazením života; abychom nežili ve vzpomínkách, 
ale uchovávali v živé paměti naše předchůdce 
a navazovali tvůrčím způsobem na to, co oni 
započali a co je hodné následování.
 Mgr. Robert Svatoň, Th.D.
 člen Pastorační rady Šternberské farnosti

otázky k historickým vazbám pro Viléma Zlamala3
Jaký význam mají podle Vás pro současné 
obyvatele Šternberka artefakty zdejšího 
původního německého obyvatelstva?
Lidé, kteří se sem nastěhovali po válce, ne-
měli ke Šternberku žádný hlubší vztah. Ten 
se rodí po celé generace. Rodiče ho předávají 
svým dětem, prarodiče ho vybrušují. Já mám 
tu obrovskou výhodu, že jsem se tady narodil. 
Jako kluk jsem chodil kolem prázdných domů, 
prázdného kláštera, prázdných továren...  
a když jsem byl starší, říkal jsem si, co bych 
mohl udělat pro to, aby to prázdné město 
znovu ožilo. Až jsem dospěl, začal jsem hle-
dat kontakty na původní německé obyvatele. 
Jedině s jejich pomocí bylo možné tu vzniklou 
mezeru zaplnit. 
Měla ta druhá strana pro Vaši snahu po-
chopení?
Začali jsme se pravidelně navštěvovat a trvá 
to dodnes. Člověka až mrazí, když slyší, jak 
vzpomínají na cestičku, kudy chodili naku-
povat mléko, kudy chodila babička s košíkem 
pro dříví, kde se scházeli kouřit viržinko. Ty 
lidi už sem nedostaneme, ale máme s nimi 
natočené rozhovory, ve kterých vyprávějí  
o ztrátě svého původního domova. Je to tako-
vá jejich zpověď. Ne před Bohem, ale zpověď 
pro Šternberany. Aby pochopili, jak srdečný 
vztah měli k našemu městu, než ho museli 

po válce opustit. V Günzburgu, kde skončila 
většina původního zdejšího obyvatelstva, 
jsou některé ulice pojmenovány stejně jako 
ve Šternberku... Říká se, že ztráta rodného 
města je stejná jako ztráta matky.
Daří se Vám ty jejich vzpomínky přestěho-
vat zpátky do Šternberka? 
Ano. Kamion plný věcí, který jsme letos  
v září přivezli z Günzburgu, je toho důkazem. 

Kromě toho nám občas přicházejí poštou  
i další zásilky. V Rakousku např. řekla jedna 
paní na smrtelné posteli svému synovi: „Veš-
keré věci, které se týkají Šternberka, pošlete 
Vildovi“, tedy mě. Teď už je na nás, jestli doká-
žeme místním lidem předat poselství, které se  
v těch starých vzpomínkách uložily. Klášter 
je pro to ideálním místem. Místem pohody, 
míru a vzdělanosti.  (kap) 

Krypta s ostatky posledních Sternbergů: Arcibis-
kupa Alberta II., synovce Petra a jeho ženy Rebeky 
z Kravař. Foto: Miroslav Vyvozil
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SVÉRÁZNÝ ÚKLID. Úmyslně poškozeny 
byly plakáty vylepené na určené ploše v ulici  
U Střelnice. Ráno 23. září spatřila žena, která 
přivolala hlídku, skupinu opilých mužů, kteří 
plakáty ničili. Do příjezdu strážníků vandalo-
vé z místa zmizeli.

S DOBRÝM KONCEM. Pracovnice sociál-
ních služeb přivolala hlídku městské policie, 
když se v sobotu 23. září dopoledne nemohla 
dozvonit na klienty v Olomoucké ulici. Ani 
strážníci nebyli úspěšní; přijeli tedy hasiči.  
S pomocí výsuvného žebříku vstoupili oknem 
do bytu ve 2. patře, kde našli tvrdě spícího 
muže. Neměl žádné zdravotní problémy. 
NOČNÍ HUDBA. Podobně měl v pondělí  
25. září muž obavy o život seniorky v centru 
města. V bytě ženy hrálo celý večer hlasitě 
rádio a před půlnocí to již sousedovi bylo div-
né. Přivolaní strážníci boucháním a svícením 
baterkou do bytu jeho obyvatelku probudili. 
Zapomněla rádio vypnout a s horším sluchem 
pak nic neslyšela. Lékaře nepožadovala.
CESTA DO NIKAM. Na lavičce naproti bý-
valému divadlu odpočívala v úterý 26. září 
o půl jedenácté dopoledne mírně podnapilá 
žena. Když ji přijeli zkontrolovat strážníci, 
nekonzumovala žádný alkohol a ani u sebe 

žádnou láhev neměla. Uváděla, že nemá kam 
jít. Nakonec odešla do místa, které označila 
jako přechodné bydliště. 
MÁSLO LÁKALO. Říjen zahájil krádeží  
v supermarketu šestašedesátiletý muž. Ráno 
„prvního“ chtěl ušetřit za kosmetiku a máslo, 
aktuálně podražené; celkem asi za 110 korun. 
Dal si zboží do tašky a prošel s ním bez za-
placení. Místo nákupu však odešel z prodejny  
s blokem na pokutu za 500 korun. 
CHTĚL MLSAT ZADARMO. V jiném super-
marketu ve středu 4. října odpoledne perso-
nál sledoval ani ne osmnáctiletého mladíka  
z Bruntálska, který zboží - zejména sladkosti, 
ukládal přímo do batohu. Celkem měl jeho  
lup hodnotu 204 korun. Vzhledem k věku 
mu nakonec byla uložena pokuta 300 korun  
a přestupek byl oznámen sociální pracovnici. 
NA STRÁŽNÍKY S BAJKOU. Ve večerce 
kradla ve čtvrtek 5. října žena s bydlištěm  
v Olomouci. Ta byla od těch „obyčejných“ 
přestupců zajímavá tím, že se vydávala za 
svoji o tři roky mladší sestru. Její pravá to-
tožnost však nakonec byla prokázána a její 
přestupek byl postoupen k projednání.
CIZINEC. Opilého muže ležícího na chod-
níku před „Pálavou“ oznámila téhož dne  
v noci obsluha. Při příchodu hlídky se opíral  
o dekorativní sud a nesrozumitelně vykřiko-
val. Na upozornění strážníka, aby přestal rušit 
noční klid, vůbec nereagoval. Také nedbal 
na výzvy k prokázání totožnosti, pronesené 
různými jazyky. Ani když přijela na místo 
hlídka Policie ČR, situace se příliš nezměnila. 
Neznámý muž nakonec skončil v poutech  
a byl předveden na místní obvodní oddělení. 
KDO KOMU? K potyčce mezi hosty provozov-
ny „Club 77“ došlo v neděli 8. října v noci po 
třetí hodině. Návštěvník, který v provozovně 
seděl se synem u baru, uvedl, že k němu přišel 
neznámý muž a zatáhl za jeho bundu tak, že 

mu ji roztrhl.  Způsobil mu škodu za 1500 ko-
run. Když strážníci vyslechli verzi podezřelé-
ho, ten naopak uvedl, že byl kýmsi udeřen do 
obličeje. Na rtu mu po úderu zůstala drobná 
ranka. Lékařské ošetření odmítl. Událost byla 
postoupena přestupkovému oddělení. 
EXPONOVANÉ MÍSTO? U „Pálavy“ zasa-
hovali strážníci i policisté také ve čtvrtek  
12. října kolem půl třetí v noci. Důvodem byl 
hluk a ženský křik. Na zahrádce bylo celkem 
šest osob a ty se začaly hádat. Naštěstí nedo-
šlo na žádné další útoky. Majitel provozovny 
ale uvedl, že při události byly poškozeny dvě 
židle - každá v hodnotě přes pět tisíc korun. 
Událost byla nakonec vyhodnocena jako ne-
úmyslné poškození věci.
MÍSTO NA SEVER NA JIH. Před desátou 
dopoledne v pondělí 16. října byli strážníci 
přivoláni na parkoviště ve Dvorské ulici, kde 
seděl neznámý muž v nevábně mokrých kal-
hotách. Z jeho dechu byl silně cítit alkohol 
a komunikoval jen částečně. O samostatné 
chůzi nemohla být řeč, nedokázal se ani po-
stavit na nohy. Po prohlídce lékařem byl starší 
Řídečan převezen opačným směrem do olo-
mouckého zařízení k vystřízlivění. Ještě před 
ulehnutím na palandu nadýchal 3,21 promile.
ALKOHOL JAKO SPOUŠTĚČ. Mezi bezdo-
movci, ženou a mužem, kteří žijí „ve společné 
domácnosti“, došlo k incidentu téhož dne 
večer o půl deváté. Muž, zjevně podnapilý, 
kopal podle oznamovatelky ženu do těla a do 
hlavy ji udeřil kapesní svítilnou. I napadená 
žena byla podnapilá a nebyla schopna odpo-
vědět, jak přišla ke zranění v obličeji. Měla 
rozseklý ret. Na místo byl přivolán lékař pro 
zraněnou a Policie ČR k provedení dalších 
úkonů s útočníkem pro podezření ze spáchání 
trestného činu. 
 strážník Ladislav Prášil
 Městská policie Šternberk

Šternberské stíny: Zlodějka se vydávala za svou sestru

 ři vozidla vykradl kdosi u městského 
hřbitova ve Šternberku ve čtvrtek 
14. září dopoledne. Všechny případy 

se odehrály v průběhu dvou hodin. Jedna-
lo se o Ford Mondeo, Volkswagen Touran 
a Škoda Octavia. Neznámý pachatel vždy 
rozbil okno a zevnitř odcizil různé věci.  
Z jednoho automobilu se ztratily osobní do-
klady, mobilní telefon a finanční hotovost, ze 
druhého zmizela kožená bunda a peněženka  
s osobními doklady a penězi, ze třetího auta 
si zloděj rovněž odnesl peněženku s penězi  
a doklady a navíc ještě tašku s mobilním tele-
fonem. Celková škoda odcizením a poničením 
vozidel byla policisty předběžně vyčíslena  
na 23 200 korun.
  por. Mgr. Irena Urbánková 
 Krajské ředitelství PČR Olomouc

Bezdomovec útok nepřežil

Tro zvlášť závažný zločin vraždy za-
hájili krajští kriminalisté v pondělí  
16. října trestní stíhání čtyřiadva-

cetiletého muže ze Šternberka. Během vy-
šetřování vyšlo najevo, že dotyčný v sobotu  
14. října dopoledne u jedné ze šternberských 
chat fyzicky napadl pětapadesátiletého muže 
s úmyslem jej usmrtit. 
Napadený se nijak nebránil. Útočník ho přes-
to několikrát razantně udeřil pěstí do hlavy  
a kopal ho do břicha. Na následky způsobe-
ného zranění muž na místě zemřel. „Útočník 
se před incidentem posilnil alkoholem,“ kon-
statoval tiskový mluvčí Krajského ředitelství 
Policie Olomouckého kraje Libor Hejtman. 
Muži se navzájem znali, oba žili na ulici. 
Obviněný je ve vazbě a hrozí mu trest odnětí 
svobody na deset až osmnáct let.  (red)

P
Lupič vykradl hned tři auta Někomu překážely stožáry

kodu za téměř 70 tisíc korun způsobil 
neznámý vandal na vlakovém nádraží 
ve Štěpánově. V neděli 8. října večer 

tam poškodil tři perónní stožárky. V případě, 
že bude pachatel dopaden, hrozí mu za po-
škození cizí věci až rok za mřížemi. 
  por. Mgr. Irena Urbánková 
 Krajské ředitelství PČR Olomouc

Š



a zahajovací koncert Podvečerů 
s hudbou srdečně zvou Městská 
kulturní zařízení Šternberk a Zá-

kladní umělecká škola Šternberk. Sérii čtyř 
koncertních vystoupení odstartuje v neděli 
22. listopadu v koncertním sále ZUŠ Stupko-
vo kvarteto.
Toto těleso působí v olomouckém regionu  
od roku 1981. Absolvovalo na čtyři sta pa-
desát koncertů a na svém kontě má několik 
zahraničních zájezdů a nahrávky v Českém 
Rozhlase Olomouc. Za úspěšnou činnost  
v Roce hudby 2014 soubor obdržel Cenu Olo-
mouckého kraje za výjimečný počin. 
Kvarteto nastudovalo například norského 
skladatele Christiana Sindinga. Složení sou-
boru je následující: Vladimír Žůrek a Martina 
Fisherová – housle, Jiří Kobza – viola, David 
Kostrhon – violoncello; spoluúčinkuje:  
Marek Fisher – klavír. Na programu jsou Josef 
Haydn, Stanislav Vrbík a Christian Sinding.
První podvečer s hudbou začne v 18 hodin, 
vstupné činí 70 korun. Studenti ZUŠ mají 
vstup zdarma.  (red)

Sérii Podvečerů s hudbou 
zahájí Stupkovo kvarteto

N
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Inzerce

Expozice nabízí animační programy
    xpozice času není jen muzeem, ale  

také místem konání řady společen-
ských akcí jako jsou svatby, naroze-

ninové oslavy, konference, přednášky. V ne-
poslední řadě zde probíhají i specializované 
animační programy jak pro předškolní děti, 
tak pro žáky základních škol. 
V rámci animačních programů  se návštěvníci 
prostřednictvím různých her zábavným způ-
sobem seznamují  s exponáty. Naše zkuše-
nosti ukazují, že si žáci díky tomuto konceptu 
vzdělávání pamatují mnohem více a mnohdy 
si ani neuvědomují, že se během hraní vlast-
ně vzdělávají.
Expozice času má v nabídce deset programů 
pro školy a tři pro školky. Nabídka pro školáky 
zahrnuje tyto programy: Hvězdná mlhovina, 
Zajímavé události v kostce, A přece se točí,  
Až vyrostu, budu kosmonautem, Vesmírné 
video, Víš, kdo byl císařův pekař?, Svět ho-
din a vesmíru, Rok světla, Orloj olomoucký  
a pražský a Malý princ v Expozici času. Pro 
děti předškolního věku jsou určeny progra-
my: Dívej se jinýma očima, Letem světem 
vesmírem a Cestování časem.
Učitelé si mohou objednat tzv. Program na 
přání, ve kterém si mohou určit, kterého 
tématu se dotknout více a na co konkrétně 
se máme zaměřit. Každý program je věnován 
jinému tématu či jiné části expozice. 

Pro pedagogy pořádáme prezentaci animač-
ních programů formou společného posezení 
s občerstvením, kde jsou jednotlivé programy 
představeny. První termín je 8. listopadu, buď 
ve 14:00 nebo v 15:30. Pro učitele mateřských 
škol platí termín 15. listopadu ve 14:00 nebo 
v 15:30. Případní zájemci mohou volat na  
tel. č. 587 571 278 nebo psát na adresu:  
expoziceap@gmail.com.   
Stručné popisy všech animačních programů 
naleznou zájemci na: www.expozicecasu.cz. 
Doba trvání animačního programu je přibliž-
ně hodina a půl, ale vše je možno přizpůsobit 
potřebám návštěvníků. Jednotná cena pro 
všechny animační programy činí 30 korun za 
osobu. Těšíme se na Vás!
  Mgr. Kateřina Šmídová, vedoucí pracovník

E

Hrad uspořádá sněhový festival i jarmark 
estival sněhových filmů pořádá už 
tradičně hrad Šternberk. Tentokrát 
se SnowFilm Fest uskuteční v sobotu  

11. listopadu od 17 hodin. Těšit se můžete 
na šest vysoce hodnocených outdoorových 
snímků. (Více v přehledu na str. 12.)
První prosincovou sobotu se na hradě Štern-
berk uskuteční tradiční Dětský vánoční 
jarmark. Začne v 10, konec je plánován  
na 16. hodinu. Připraveny budou tvořivé díl-
ničky pro děti i rodiče zaměřené na výrobu 
vánočních ozdob a dekorací, svícnů, svíček, 

malování na sklo, zdobení perníčků a mno-
ho dalších aktivit. Vstupné na jarmark činí  
30 korun, jednotlivé dílny se hradí samo-
statně. 
Po celý den budou 2. prosince rovněž pro-
bíhat Vánoční prohlídky hradu. Program ve 
vnitřních prostorách doplní dřevěný betlém 
v životní velikosti instalovaný na dolním 
nádvoří.
Více informací o připravovaných akcích, 
kontakty a aktuality naleznete na stránkách: 
www.hrad-sternberk.cz.  (red)

F

ř e d n á š k u  s  b e s e d o u   n a  t é m a 
Evangelizace připravuje na úterý  
21. listopadu místní skupina České 

křesťanské akademie. O tom, co tento pojem 
znamená, proč lidé hledají hlubší zakotvení 
a jak na takovou cestu vykročit, bude hovořit  
ThLic. P. Vojtěch Koukal, představený Komu-
nity Blahoslavenství v ČR. Akce se koná ve 
společenské místnosti fary od 18 hodin.  (red)

ČKA přiblíží evangelizaci 

P

Vyzkoušejte muzikoterapii
  uzikoterapeutická relaxace, která 

se uskuteční ve středu 15. listo-
padu v budově zubní polikliniky  

v Opavské ulici, láká k vyladění se a odpočin-
ku. Začíná v 18 hodin a povede ji muzikotera-
peutka Martina Friedlová. S sebou je potřeba 
vzít si polštářek, karimatku, lehkou deku  
a vodu. Přihlášky: n.spatenkova@gmail.com.

M
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Přehled kulturních akcí ve Šternberku

12. listopadu: OTISKY NA CESTÁCH
výstava / neděle, pizzerie La Famiglia 
tel.: 736 705 764
Od	 neděle	 12.	 listopadu	 až	 do	 konce	 roku	 pro-
běhne	v	pizzerii	La	Famiglia	další	výstava	štern-
berského	rodáka,	absolventa	studia	fotografie	na	
Slezské	 univerzitě,	 Miloslava	 Smolky.	 Za	 svými	
fotografiemi	se	vrací	po	více	než	dvou	letech	do	
prostor,	 kde	 výstavní	 činnost	 zahajoval.	 Autor	
navazuje	 na	 svá	 oblíbená	 témata	 světla	 a	 stínů	 
a	otisků	na	cestách	ve	svém	blízkém	okolí.

10. listopadu: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
divadlo / pátek, 19:00, Kulturní dům
tel.: 585 418 011
Laskavá	a	velice	vtipná	komedie	věnovaná	všem,	
kteří	 ne	 vlastní	 vinou	 zůstali	 sami.	 V	 jedinečné	
one	lady	show	se	představí	excelentní	česká	fil-
mová	 i	 divadelní	 herečka	 Eliška	 Balzerová.	 Ztě-
lesňuje	osmnáct	postav!	Parťákem	jí	bude	pouze	
plyšový	 	 pes	Axl.	Autorkou	úspěšné	hry	 je	 sou-
časná	irská	dramatička	Geraldina	Aron.	Předsta-
vení	není	příliš	vhodné	pro	děti	do	15	let.	

7. listopadu: KREATIVNÍ TVOŘENÍ
výstava / úterý, 17:00, Expozice času
tel.: 587 571 243
Výstava	s	názvem	Kreativní	tvoření	přiblíží	tvorbu	
Jardy	Šabatky	a	spol.	Vystaveny	budou	skleněné	
vitráže	a	zdobená	zrcadla	vyráběná	 tzv.	 fúzová-
ním,	což	je	technika	používaná	pro	spékání	a	tva-
rování	 skla	 za	 pomoci	 vysokých	 teplot.	Dále	 se	
můžete	těšit	na	ručně	vyráběná	mýdla	a	svíčky.	
Ty	bude	možno	 i	 zakoupit.	Kreativní	 tvoření	po-
trvá	až	do	22.	prosince.	Vstupné	činí	15	korun.

3. listopadu: BOWENOVA TECHNIKA
přednáška / pátek, 17:00, Expozice času
tel.: 587 571 243
Mariana	Mazochová	přijde	představit	a	předvést	
Bowenovu	techniku,	což	je	tlaková	masáž	svalu	a	
pojivové	tkáně.	Je	uznávána	ve	zdravotnictví	po	
celém	světě.	Používá	se	už	přes	40	let	a	napomá-
há	tisícům	lidí	od	nejrůznějších	chorob,	jako	jsou	
akutní	pohybové	problémy,	alergie,	astma	apod.	
Tato	masáž	je	vhodná	i	pro	těhotné	ženy.	Přijďte	
se	o	ní	dozvědět	více.	Vstupné	činí	50	korun.	

13. listopadu: MARTINSKÁ SLAVNOST 
slavnost / pondělí, 16:30, hrad
tel.: 585 094 101
Martinskou	 slavnost	 opět	 pořádá	 Gymnázium	
Šternberk.	 Součástí	 akce	 je	 lampionový	 průvod,	
sraz	 účastníků	 bude	 v	 16:30	 na	 Hlavním	 nám.	 
Na	zámecké	zahradě	vystoupí	od	17:00	děti	a	stu-
denti	ZŠ,	DDM	a	gymnázia.	Po	celou	dobu	slavnos-
ti	 bude	 probíhat	 starodávný	 jarmark	 s	 nabídkou	
martinských	 specialit,	 v	 Hodovním	 sále	 zahraje	 
k	posezení	u	Martinského	vína	cimbálovka.	

3. listopadu: PROJEKT No. 1
výstava / pátek, 17:00, Kulturní dům
tel.: 731 210 047
Na	výstavu	 fotografií	 a	obrazů	zve	všechny	mi-
lovníky	 umění	Projekt	No.	 1.	 Ten	 vznikl	 za	 jedi-
ným	účelem:	 podpořit	 talentované	 umělce	 v	 je-
jich	tvorbě.	Návštěvníci	se	mohou	těšit	na	různé	
techniky	a	úhly	pohledů	tvoření	jejich	práce.		Pro-
jekt	vznikl	z	iniciativy	společnosti	Kulturního	klu-
bu	ČR	a	Databáze	talentů,	MKZ	Šternberk,	Marka	
Hnily	a	nadějných	umělců	z	celé	naší	republiky.

11. listopadu: SNOWFILM FEST
promítání / sobota, 17:00, hrad
tel.: 585 012 935
Celkem	 šest	 snímků	 se	 zimní	 tématikou	 bude	
promítnuto	 v	 rámci	 SnowFilm	 Festu	 na	 hradě	
Šternberk.	 Projekce	 se	 jako	 obvykle	 uskuteční	
v	 Hodovním	 sále.	 Na	 programu	 nebude	 chybět	
skialpinismus,	freeriding,	zimní		lezení	či	expedi-
ce.	Vstupné	činí	150	Kč,	studenti,	senioři	a	mlá-
dež	 do	 15	 let	 zaplatí	 100	Kč,	 děti	 do	 6	 let	mají	
vstup	zdarma.	Tři	vylosovaní	diváci	získají	ceny.

TIP

TIP

TIP
14. listopadu: SVĚDECTVÍ ČASU
výstava / úterý, 17:00, Informační centrum
tel.: 739 486 060
Výstava	 historických	 pohlednic	 a	 novodobých	
fotografií	města	Šternberka	i	blízkého	okolí	bude	
v	 úterý	 14.	 listopadu	 zahájena	 v	 Informačním	
centru	 na	 Horním	 náměstí.	 Přijďte	 srovnat,	 jak	
vypadalo	 naše	město	 kdysi	 a	 jak	 se	 v	 průběhu	
let	 proměnilo	 až	 do	 současné	 podoby.	 Výstava	
Svědectví	času	vystřídá	v	IC	současnou	výstavu,	
která	představuje	život	chudých	lidí	z	Ugandy.		

11. listopadu: NAROZENINOVÁ OSLAVA
zábava / sobota, 15:00, Expozice času 
tel.: 587 571 243
Rok	se	s	rokem	sešel	a	Expozice	času	už	je	zase	
starší.	V	sobotu	11.	listopadu	oslaví	krásné	šesté	
narozeniny.	Přijměte	v	 tento	den	pozvání	na	po-
řádnou	narozeninovou	maškarní	party.	A	co	Vás	
čeká?	 Karnevalová	 diskotéka,	 hry,	 tvořivé	 dílny,	
filmová	 pohádka	 a	 v	 neposlední	 řadě	 vyhlášení	
ceny	za	nejlepší	masku.	Nenechte	si	ujít	 příleži-
tost	strávit	pěkné	odpoledne.	Vstupné:	60	Kč.



13ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2017

K U LT U R N Í  S E R V I S
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16. listopadu: PROCHÁZKA ŠTERNBERKEM
beseda / čtvrtek, 17:00, knihovna
tel.: 587 571 249
Na	 další	 díl	 cyklu	 pro	milovníky	 historie	 zve	 ve	
čtvrtek	 16.	 listopadu	 městská	 knihovna.	 Pro-
cházka	starým	Šternberkem	bude	mít	v	tento	den	
již	 třetí	 pokračování.	 Promítání	 historických	 po-
hlednic	s	výkladem	se	opět	bravurně	zhostí	Jan	
Horký	a	jeho	syn	Miroslav.	Oba	patří	mezi	místní	
patrioty,	 znalce	 regionální	 historie	 a	 sběratele	
historických	pohlednic.	Vstup	je	zdarma.	

TIP

TIP

22. listopadu: PODVEČER S HUDBOU
koncert / středa, 18:00, sál ZUŠ
tel.: 587 571 109
V	 koncertním	 sále	 ZUŠ	 bude	 ve	 středu	 22.	 lis-
topadu	 zahájen	 1.	 podvečer	 s	 hudbou.	 Celkem	
budou	 tyto	 podvečery	 čtyři.	 Uvede	 je	 Stupkovo	
kvarteto	ve	složení	Vladimír	Zůrek	a	Martina	Fis-
herová	 (housle),	 Jiří	 Kobza	 (viola),	 David	 Kostr-
hon	 (violoncello);	 spoluúčinkuje:	 Marek	 Fisher	
(klavír).	Na	programu	 je	 Josef	Haydn,	 Stanislav	
Vrbík	a	Christian	Sinding.	Vstupné	činí	70	korun.

říjen: UGANDA
výstava / Informační centrum
tel.: 602 542 921
Už	podruhé	se	v	Informačním	centru	na	Horním	
náměstí	 koná	 výstava	 na	 podporu	 chudých	 ro-
din	v	africké	zemi	Uganda.	Vystavené	exponáty,	
které	sestávají	z	 fotografií,	masek,	figur,	korálků	 
a	 dalších	 ručně	 pořízených	 výrobků	 z	 Ugandy,	
jsou	prodejní.	Výtěžek	poputuje	zpátky	do	země,	
kde	 byly	 vyrobeny,	 aby	 zpříjemnil	 život	 chudým	
Uganďanům.	Výstava	potrvá	do	10.	listopadu.	

TIP

30. listopadu: PALAU
přednáška / čtvrtek, 17:00, knihovna
tel.: 587 571 249
Městská	 knihovna	 Šternberk	 a	 Český	 červený	
kříž	zvou	všechny	příznivce	a	nadšence	cestová-
ní	na	přednášku	Palau.	Hostem	bude	MUDr.	Petra	
Vladyková,	která	se	zaměří	na	exotické	souostro-
ví	v	Tichém	oceánu	mezi	Japonskem	a	Papuou	-	
Novou	Quinejí.	Vyprávět	se	bude	v	Konferenčním	
sále	Kulturního	domu	a	vstupné	je	zdarma.	Více	
informací	k	akcím	MKZ	na:	mkzsternberk.cz.

28. listopadu: BÁBA Z LEDU, PĚKNĚ BLBĚ
promítání / úterý, 10:00, 19:00, KD
tel.: 587 571 109 
MKZ	naplánovala	na	úterý	28.	listopadu	hned	dvě	
filmové	projekce	v	sále	Kulturního	domu.	Pro	se-
niory	promítne	od	10:00	český	film	z	 roku	2016	
Bába	z	ledu	se	zamilovanou	šedesátnicí	v	hlavní	
roli.	Vstupné	činí	50	korun.	Pro	širokou	veřejnost	
je	určeno	představení	s	názvem	Pěkně	blbě,	které	
začne	v	19:00.	Pojednává	o	tom,	že	láska	dokáže	
překonat	všechny	překážky.	Vstupné	je	80	korun.

25. listopadu: PRINCEZNA ESEMESKA 
pohádka / sobota, 15:00, Kulturní dům
tel.: 587 571 109
Princezna	Esemeska	je	normální	královská	holka,	
která	má	úplně	stejný	problém	jako	stovky	jiných	
královských	holek,	a	to,	že	se	ještě	nechce	vdávat	
a	už	vůbec	ne	za	toho,	koho	jí	vybere	královský	ta-
tínek.	A	tak	předstírá,	že	neumí	vyslovovat	háčky	
a	čárky.	A	to	je	skutečně	velký	problém,	protože	
synové	sousedních	králů	se	jmenují	Čeněk,	Řehoř	
a	Tomáš...	Na	pohádku	zve	místní	spolek	ŠOK.

24. listopadu: ZDEJŠÍ UMĚNÍ  
výstava / pátek, 17:00, Ateliér V
tel.: 606 713 704
Podívat	se	a	podpořit	 šternberské	umění	může-
te	na	další,	v	pořadí	již	druhé	vernisáži	Ateliéru	V 
v	Radniční	ulici.	Tentokrát	se	zde	sejdeme	v	před-
vánočním	 čase	 nad	 díly	 umělců	 ze	 Šternberka	 
a	blízkého	okolí.	Těšit	se	můžete	také	na	hudební	
produkci	v	podání	zábřežské	zpěvačky	a	kytarist- 
ky	Maki	a	skupiny	Domino.	Vstupné	dobrovolné.	
Dosavadní	výstava	představuje	francouzská	díla.	

23. listopadu: JAK SE DĚLÁ DIVADLO
zábava / čtvrtek, 19:00, Kulturní dům
tel.: 585 418 011
Herec	Václav	Postránecký	přiveze	do	Šternberka	
představení	 s	 názvem	 Perličky	 nejen	 z	 divadel-
ního	zákulisí	aneb	 jak	se	dělá	divadlo.	Diváci	ho	
znají	např.	z	filmů	Jak	se	krotí	krokodýli,	S	tebou	
mě	baví	svět,	Bobule	nebo	ze	zábavného	pořadu	
Zlatíčka.	Vstupenky	 v	 ceně	 180	 korun	 je	možné	
pořídit	 v	předprodeji	 např.	 v	 Informačním	centru	
na	Horním	náměstí.	Pořádá	agentura	ARKS	Plus.

21. listopadu: NAPŘÍČ BALKÁNEM
přednáška / úterý, 18:00, Expozice času
tel.: 587 571 243
Cestovatelská	 přednáška	 Radomíra	 Čížka	 
s	názvem	Na	mámině	 kole	 napříč	Balkánem	se	
uskuteční	v	úterý	21.	 listopadu	v	Expozici	času.	
Šumperský	 dobrodruh	 putoval	 na	 kole	 z	 Atén	
do	Budapešti	a	urazil	přitom	1700	km.	Vyprávět	
bude	o	zážitcích,	přírodních	krásách,	životě	tam-
ních	obyvatel	i	o	tom,	jak	se	zbavil	strachu	z	lidí	
a	zahodil	spoustu	předsudků.	Vstupné:	80	korun.
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Galerii IC zaplnily africké výrobky
 esedu o africké zemi Uganda uspo-

řádalo ve středu 11. října Informač-
ní centrum Šternberk na Horním 

náměstí. Až do pátku 10. listopadu probíhá  
v jeho galerii prodejní výstava výrobků, které 
byly v Ugandě ručně vyrobeny, a fotografií, 
jež tam byly pořízeny.
Součástí říjnové besedy bylo také promítání 
snímků z cest, které do této chudé africké 

země pravidelně podniká koordinátorka ne-
závislého projektu Bwindi Orphans Libuše 
Dostálová. Zmíněný projekt se prostřednic-
tvím vzdálené adopce stará o sirotky ve dvou 
ugandských oblastech. Prodejem ručně vyrá-
běných šperků, bytových dekorací, výpěstků 
a dalších výtvorů chudých Afričanů získává 
český projekt finance na vylepšení životní 
úrovně tamních obyvatel.  (red)

Sociální služby připravují 
vánoční strom a jarmark

v letošním roce připravuje příspěvková 
organizace Sociální služby tradiční 
dobročinnou akci s názvem „Vánoční 

strom splněných přání 2017“ pro děti z azy-
lového domu jménem Bydlení pro matky/otce  
s dětmi v tísni v Dalově. Jako obvykle bude 
vánoční strom umístěn v Expozici času. Po-
drobnosti najdete v příštím vydání Šternber-
ských listů a na: www.socialnisluzby.cz.

Sociální služby pořádají také dvoudenní vá-
noční jarmark, kam jsou srdečně zváni všich-
ni klienti i pracovníci této příspěvkové or-
ganizace, ale také občané města Šternberka. 
Koná se ve středu a čtvrtek 29. a 30. listopadu 
od 9 do 17 hodin.
Zakoupením malé vánoční ozdoby, dárku 
či jiné drobnosti mohou lidé přispět na záj- 
movou činnost uživatelů sociálních služeb  
a klientů zájmové činnosti v dané organizaci. 
K mání budou vánoční vazby na stůl i dveře 
a dámské i dětské náramky, které vyráběly 
klientky z azylového domu v Dalově. Pro děti 
bude k dispozici koutek plný zábavy a dospělí 
se mohou zahřát teplým punčem.  (red) 

I B

Radka Gottwaldová se narodila, a do roku 
2012 i žila, ve Šternberku. Jako vystudo-
vaná psycholožka publikuje články o me-
zilidských vztazích, z oblasti komunikace  
a situací z partnerského života. Letos v létě 
jí nakladatelství Portál vydalo knihu Jak 
na pasivní agresi.

Kdy jste se začala zajímat o pasivní agresi 
v mezilidských vztazích a proč?
Byla to náhoda. Zajímají mě obecně témata 
komunikace a mezilidských vztahů a dané 
články vznikly pro web PSYCHOLOGIE.CZ. 
Tam si mě našli zástupci nakladatelství Portál 
a požádali mě, zda bych o tématu pasivní ag-
rese nenapsala celou knihu. U nás se o tématu 
moc neví, vlastně nikdo moc nechápe, co to 
znamená.
Lze pasivně agresivní chování definovat 
jednou větou?
Ano. Je to agrese vyjádřená nepřímo, zahalená 
do společensky vhodného chování. 
Vykazuje podle Vás některý současný poli-
tik známky pasivně agresivního chování?
Například náš prezident rozhodně vykazuje 
známky pasivní agrese a evidentně si to užívá. 
Jinak politiku nesleduji.
Na začátku září jste v Brně pořádala 
workshop o seznamování. Jak to udělat, 
aby člověka důležití lidé v životě nemíjeli?
Ano, to mě teď hodně baví. A jak to udělat, 
aby měl člověk štěstí na partnery? Já nevěřím 
na štěstí. Věřím, že každý máme to, co jsme si 
udělali. Největší problém vidím v tom, že si 
lidé vybírají protějšky podle nevhodných pa-
rametrů (např. „líbí se mi“), nedokáží se podí-
vat na věci z jiných úhlů, vcítit se do druhých. 
Každý žijeme, jako bychom měli na očích brý-
le, skrz které vidíme svět kolem sebe. Ty brýle 

jsou utvářeny našimi zkušenostmi, předpo-
klady, nevědomými přesvědčeními a myslíme 
si, že to je realita. Pokud tohle člověk pochopí, 
dokáže změnit své jednání. 
Uvažovala jste někdy o soukromé poraden-
ské praxi ve svém rodném městě? Mohou 
se na Vás lidé obracet s dotazy týkajícími 
se vztahů a osobního rozvoje i prostřed-
nictvím internetu?
Určitě můžou. Já zatím neuvažuji o praxi 
psycholožky. Dělám to ve svém volném čase, 
protože mě to baví. Mám dva roky psychote-
rapeutického výcviku a čím víc člověk ví, tím 
víc vidí, kolik práce je ještě potřeba udělat. 
Pracuji už několik let jako „ajťačka“ v americ-
ké firmě v Brně a jsem tam spokojená. Články 
pro časopisy PSYCHOLOGIE DNES a MOJE 
PSYCHOLOGIE píšu jako koníček a pro výdě-
lek navíc, workshopy dělám taky víceméně pro 
zábavu. Je to činnost, která mě naplňuje. Dělat 
na čistě technické pozici je fajn, ale chyběl by 
mi určitý smysl.
Za rozhovor děkuje Standa Černý.

Radka Gottwaldová: mezilidské vztahy pod drobnohledem
Šternberské listy Vám představují umělecké osobnosti, které se ve Šternberku narodily, žijí zde nebo působí: 
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olejbalistky Šternberka povede nadá-
le místní rodák Martin Hroch. „Věřím, 
že to pro nás není konečná,“ říká  

k loňskému vyrovnání nejlepšího klubového 
umístění v extralize.  
Smlouvu jste ve Šternberku prodloužil. 
Znamená to, že jste v klubu spokojený?
Původně zněla naše dohoda na rok, ale potom 
byla prodloužena o dva. Poslední sezona byla 
pro nás nejúspěšnější a kolektiv, který se na-
konec vykrystalizoval, měl výsledky. Uplynulá 
sezona tedy obě strany natolik uspokojila, že 
jsme si plácli na další období.
Zmiňujete nejúspěšnější ročník pod Vaším 
vedením, kterým jste se postarali o vyrov-
nání klubového maxima v podobě 7. místa. 
Nemuselo však zůstat pouze u něj, viďte? 
Já věřím, že to pro nás není konečná. Máme  
ve Šternberku dva cíle: výkonnostní, kterým 
se nevyrovnáme partnerské Olomouci hrající 
o medaile. Musíme však naši sportovní pozici 
obhájit, což znamená dostat se do play-off.  
K tomu je potřeba v základní části vyhrát do-
statečný počet utkání, herně uspokojit diváky 
a také město Šternberk, které nás podporuje. 
Druhým cílem je výchova mladých hráček, 
které by měly postupně přecházet do partner-
ského klubu. 

Loni se Vám to dařilo, že?
Právě v loňské sezoně se nám podařilo tým 
skloubit tak, že jsme měli opravdu zkušené 
hráčky jako je například Soňa Nováková 
(hrála na dvou olympiádách - pozn. redakce) 
a mladé, nastupující v extralize juniorek. Ale 
zároveň je posouváme do ženské kategorie. 
Loni to byla Natálie Dudová, Denisa Kulová, 
Adéla Borovcová nebo Šárka Šenková.
Jak obtížné je plnit oba cíle zároveň?
Do Šternberka jsem šel s tím, že je to takto na-
stavené dopředu. Respektuji to, ale hrajeme 
extraligu žen a každá dohoda musí mít svůj 
řád. Abych mohl dobře pracovat s kolektivem, 
který mám, musím se opřít o pevné základy. 
Věřím, že právě partnerstvím s Olomoucí jsou 
vytvořeny. Těžit z tohou mohou oba týmy.
 pokračování na str. 22

S P O L E Č N O S T

Sokolky dál povede trenér Martin Hroch

V

Inzerce

Svatby: září 2017
2. 9. 2017
Lukáš Pospíšil, Litovel
Ilona Vydrželová, Litovel

Petr Skyva, Praha
Markéta Blaháčková, Litovel

Tomáš Hruška, Šternberk
Jitka Kotrlová, Šternberk

8. 9. 2017
Milan Nedorostek, Šternberk
Veronika Minaříková, Červenka

9. 9. 2017
Ondřej Šerý, Šternberk
Jitka Smolíková, Šternberk

23. 9. 2017
Bedřich Snítilý, Chabičov
Petra Kadlecová, Chabičov

 Foto: Dominik Remeš



V září darovali bezplatně krev:

10x (bronzová medaile Dr. Janského):
Zuzana Kadlíková, ročník 1992, Šternberk

50x 
Ivan Boleček, ročník 1960, Šternberk

160x (Zlatý kříž I. třídy Dr. Janského)
Jaromír Šuba, ročník 1962, Šternberk

 Zdroj: ÚOS ČČK Olomouc
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Zářijoví jubilanti

94: Vlasta Hackenwaldová 7. 9. 1923
93: Bohumila Turtáková 3. 9. 1924
92: Božena Gabrhelová 7. 9. 1925
91: Olga Krátká 10. 9. 1926
91: Zdena Jandeková 17. 9. 1926
91: Františka Martinková 26. 9. 1926
90: Marie Samuelová 3. 9. 1927
90: Jaroslav Tuška 6. 9. 1927
90: Jan Hrubý 8. 9. 1927
85: Ludmila Orságová 9. 9. 1932
80: Jiří Maléř 12. 9. 1937
80: Jarmila Patáková 27. 9. 1937

Úmrtí šternberských občanů

František Svačina *1944 †15. 9. 2017
Josef Janšta  *1938 †17. 9. 2017
Pavel Zahradník *1938 †22. 9. 2017
Františka Mojzíková *1937 †25. 9. 2017
Zdenka Dorazilová *1948 †27. 9. 2017
Ladislav Drexler *1936 †28. 9. 2017
Zdeněk Coufal *1938 †4. 10. 2017
Petr Hlavinek *1938 †6. 10. 2017
Anna Štenclová *1935 †6. 10. 2017
Jarmila Netroufalová *1951 †8. 10. 2017
Bořivoj Kolář  *1941 †11. 10. 2017
Eva Wehsnerová *1940 †13. 10. 2017
Jan Bzonek *1939 †14. 10. 2017

Děti ze Šternberka a okolí narozené  
od 16. 9. do 15. 10. 2017:

Hana Pavlicová, 18. 9. 2017, Šternberk
Julie Hůrková, 19. 9. 2017, Chabičov
Albert Hošák, 19. 9. 2017, Šternberk
David Sládek, 23. 9. 2017, Šternberk
Anastazie Přidalová, 25. 9. 2017, Těšíkov
Adrian Gábor, 25. 9. 2017, Šternberk
Natali Pospíšilová, 25. 9. 2017, Šternberk
Alexandra Lefevre, 25. 9. 2017, Šternberk
Mikuláš Axman, 25. 9. 2017, Šternberk
Hugo Koudelka, 27. 9. 2017, Šternberk
Karel Pospíšil, 29. 9. 2017, Šternberk
Magdalena Gáborová, 30. 9. 2017, Šternberk
Alexandr Šobáň, 6. 10. 2017, Těšíkov
Liliana Gáborová, 7. 10. 2017, Šternberk
Anna Látalová, 9. 10. 2017, Šternberk
Rostislav Malák, 13. 10. 2017, Šternberk
Adéla Zieger, 15. 10. 2017, Šternberk             

V září se ve Šternberku narodilo 98 dětí,  
z toho 50 chlapců a 48 dívek.
 Zdroj: Nemocnice Šternberk

Tři Šternberané oslavili devadesát

U příležitosti 90. narozenin navštívili starosta města Stanislav Orság, předsedkyně Sboru pro občanské 
záležitosti (SPOZ) Zdenka Chmelová a člen SPOZ Petr Nastoupil paní Marii Samuelovou (na horním sním-
ku). Ke stejnému výročí poblahopřáli Stanislav Orság a Zdenka Chmelová také panu Jaroslavu Tuškovi (na 
druhé fotografii) a panu Janu Hrubému. 2x foto: David Sedlák/DS FOTO ŠTERNBERK

Příspěvková organizace Sociální služby 
Šternberk by chtěla popřát vše nejlepší, 
hlavně zdraví a lásku 

manželům Golíkovým, 

kteří oslavili 12. září 2017 krásné výročí své  
svatby a to společně prožitých 72 let.

Blahopřání k výročí svatby



ako malá chtěla být Andrea Vacová 
učitelkou. Nakonec díky kroužku prv-
ní pomoci přilnula ke zdravotnictví 

a dnes má na kontě více než dvaadvace-
tiletou praxi v Nemocnici Šternberk, kde 
aktuálně působí na pozici hlavní sestry.

Jak jste se dostala ke studiu a práci  
ve zdravotnictví? Je to rodinná tradice 
nebo co Vás k tomu vedlo?
Na základní škole bylo mým velkým snem 
učit malé děti. Pak jsem ale začala chodit do 
kroužku první pomoci a bylo rozhodnuto. Vy-
studovala jsem střední zdravotnickou školu 
a učitelský sen naplnila studiem na pedago-
gické fakultě. Absolvovala jsem v oboru Uči-
telství pro zdravotnické školy a následně se 
zaměřila na poruchy učení a chování v oboru 
Speciální pedagogiky. V klinické praxi, která 
nakonec zvítězila, jsem získala specializova-
nou způsobilost pro interní obory.

Jaké největší změny pozorujete ve zdra-
votnictví za dobu Vaší praxe?
Z našeho oboru se stala vědní disciplína, 
máme vlastní fakulty, filozofii, metodiku, 
výzkum. Je to obor relativně mladý, ale velmi 
rozmanitý. Žádný z vědních oborů neposuzu-
je člověka tak komplexně jako ošetřovatelství.

Co Vás na Vaší práci nejvíc baví?
Baví mě pracovat s mladšími kolegy, předá-
vat jim zkušenosti, poznatky a sledovat jak 
profesně rostou. Pokud se podívám zpátky, 
musím přiznat, že jsem měla skvělé kolegyně 
a kolegy. Byly to týmy, na které jsem se mohla 
spolehnout. Pokud jsem byla dobrá já, bylo to 
jenom proto, že byl dobrý můj tým. 

Co považujete za svůj největší úspěch?
Za úspěch považuji každého spokojeného 
pacienta, jeho úsměv a vědomí, že jsme mu 
dokázali pomoci. 

Vzpomínáte někdy na své bývalé pacienty, 
kterým jste pomohla?
Jsme nemocnice rodinného typu. Naši pa-
cienti a jejich příbuzní jsou mnohdy naši 
známí, přátelé. Dotýkají se nás jejich osudy, 
prožíváme jejich radost i bolest. 

Povolání zdravotníka bývá náročné. Co  
na Vaši profesi říká rodina?
Moje rodina je pro mě velkou oporou. Mým 
největším osobním úspěchem je moje dcera. 
Manžel pracuje jako lékař, pro své profese 
máme vzájemné pochopení, jen s tím rozdí-
lem, že on na životní cestě člověka stojí na 
začátku a já jsem většinou byla na jeho konci.

Co děláte ve svém volném čase?
Relaxuji při sportu, mám ráda cestování, 
turistiku, vodu a vždy mě potěší dobrá kniha. 

Čeho byste ještě chtěla dosáhnout?
Stejně jako ostatní nemocnice i my se potýká-
me s nedostatkem personálu. Byla bych ráda, 
kdyby se nám podařilo stabilizovat naše týmy, 
udržet pozitivní a bezpečné prostředí pro 
pacienty i zaměstnance a realizovat projekty, 
které nás posunou v oblasti profesní i lidské.

Andrea Vacová: „Mým velkým snem bylo učit malé děti“

J
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Nakládání s odpady: XXI. Jak si správně počínat s bioodpadem
řídění bioodpadu je velmi důležité, 
tvoří totiž až pětinu odpadu, který  
v našich domácnostech vyproduku-

jeme. Aby se odpadem vůbec nestal, můžeme 
ho zpracovat v kompostéru na zahradě.

Obyvatelé Šternberka, kteří takovou možnost 
nemají, mohou bioodpad sbírat do hnědých 
nádob zapůjčených od města, popřípadě do 
vlastních nádob na bioodpad. Lze ho rovněž 
ukládat do společných kontejnerů přistave-
ných v jednotlivých částech města nebo ho 
předat do komunitní kompostárny města 
Šternberka v areálu bývalé skládky „Tan-
kodrom“ v provozní dobu, tedy v pondělí  

a středu od 14 do 16 hodin, v sobotu pak od 10  
do 12 hodin. Během zimního období doporu-
čujeme občanům, aby si telefonicky na čísle 
736 185 178 ověřili přítomnost obsluhy.
Bioodpadu se mohou občané města zbavit 
také v rámci každoročního jarního úklidu, 
během kterého se do jednotlivých částí města 
přistavují velkoobjemové kontejnery.

ROSTLINNÉ ZBYTKY DO KONTEJNE-
RU PATŘÍ, ŽIVOČIŠNÉ NIKOLIV!
Co má tedy v hnědém kontejneru místo a co 
do něj naopak házet nemáme? Zbavit se mů-
žeme například listí, zbytků rostlin a zeminy 
z květináčů, odřezků a slupek ze zeleniny či 
ovoce apod. Do popelnice na bioodpad na-
opak nepatří tekuté zbytky jídel, oleje, odpad 
z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, 
uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné  
a jiné odpady.
Bioodpad lze ukládat pouze do hnědých ná-
dob k tomu určených, případně do domácí-
ho kompostéru, pokud jej máte k dispozici.  
V žádném případě chybějící kapacitu kontej-
nerů nenahrazujte ukládáním bioodpadu do 
plastových pytlů, v nichž se obsah znehodno-
tí a skončí tak bez užitku ve směsném komu-
nálním odpadu.

CO SE S OBSAHEM HNĚDÝCH NÁDOB 
DĚJE DÁL? 
Svozové automobily jej dopraví na městskou 
kompostárnu, kde se dále zpracovává. Díky 
kompostování lze velmi rychle a efektivně 
vytvořit z odpadu kvalitní přírodní hnojivo.
O tom, že tříděním bioodpadu šetříme místo 
v popelnici na směsný odpad a tím pádem  
i vlastní peníze v podobě poplatku za svoz 
komunálního odpadu, už byla řeč. Existují ale  
i další pádné důvody, proč tento druh odpadu 
třídit. Bioodpady uložené na skládku při svém 
rozkladu uvolňují velké množství metanu  
a oxidu uhličitého, tedy skládkové plyny. 
Tomu se snaží Ministerstvo životního pro-
středí zabránit omezováním ukládání bio-
odpadů na skládky. Od roku 2024 by měl být 
takovýto postup zakázán.  (jto)

T
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Škola v Huzové slavila výročí
  e čtvrtek 28. září oslavila malá ves-

nička Huzová ležící na úpatí Jeseníků 
140. výročí založení základní školy. 

Slavnost začala v sále hostince Z + Z, zaplně-
ného do posledního místečka. Sešli se nejen 
obyvatelé Huzové, ale i lidé, kteří byli se ško-
lou spjatí; většinou bývalí zaměstnanci.
Nejprve paní ředitelka připomněla historii 
školy a pak už začal vlastní program. Střídala 
se vystoupení žáků základní školy i dětí ma-
teřské školy, následovaly písničky s kytarou  
a vystoupení taneční skupiny Medúza.
Po programu se všichni kromě dětí přesu-
nuli do budovy ZŠ, kde už byla připravena 
prezentace školy: kroniky od roku 1945  
až po současnost, fotografie, knihy o Huzové 
a jejím blízkém okolí i ukázky moderní výuky  
na interaktivních tabulích. Na závěr oslavy 
bylo připraveno bohaté pohoštění, které na-
pekly ochotné a šikovné maminky našich dětí. 
Lidé tak mohli v klidu zavzpomínat a prožívat 
setkání s přáteli i známými. O jejich děti se 
mezitím staral šašek Viky.
Věřím, že se tento den mnoha lidem příjemně 
zapíše do paměti. Děkuji všem, kteří se podí-
leli na jeho přípravě, i těm, kteří účinkovali 
nebo potleskem či slovem pochválili.
 Yvona Vláčilová, ředitelka ZŠ a MŠ Huzová

V

Inzerce

Série seminářů pro školy je u konce

H ned dva semináře uspořádala v říjnu 
Místní akční skupina (MAS) Štern-
bersko v rámci projektu Místní akční 

plán (MAP) rozvoje vzdělávání v SO ORP 
Šternberk. První se uskutečnil pod názvem 
Kompetence k podnikavosti, druhý byl na 
téma Kompetence pro vědu, výzkum, inovace 
a technologie.
Cílem prvního semináře bylo seznámit všech-
ny zúčastněné s ověřenými postupy a nástroji 
posilujícími zájem o podnikání a napomoci 
ke zvýšení iniciativy žáků v jejich školní i mi-
moškolní činnosti s důrazem na identifikaci 
jedinců s přirozeným nadáním pro podnikání. 
Přednášejícím byl jednatel a ředitel společ-
nosti Počítačová služba Leopold Podmolík.

Druhý seminář se zamýšlel nad tím, jak 
podpořit motivaci a kompetenci školáků pro 
vědu a výzkum a jakých k tomu využít me-
tod. Lektorkou byla Radka Dofková z katedry 
matematiky Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci.
Oba semináře byly prioritně určeny vedoucím 
pedagogickým pracovníkům, jejich zástup-
cům a pedagogům, nositelům projektu MAP, 
ale i dalším zájemcům.
V rámci projektu MAP se ve Šternberku  
od loňského prosince do letošního října 
uskutečnilo v režii MAS Šternbersko a města 
Šternberka patnáct seminářů pro pedagogy 
nebo studenty a žáky.  (red)
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dyž „spěšňák“ Bradlo za neodmy-
slitelného skřípění dobržďoval na 
šternberském nádraží, strnulé pohledy 

cestujících ve vlaku dávaly tušit, jak oblíbeným 
zpestřením jsou školní výlety (pardon, exkurze) 
v šedi ranní cestovní každodennosti. A věru 
nebylo běžné osazenstvo vlaku zklamáno, neboť 
74 deváťáků a 4 dospělí, to už je přece znát! Na-
stalo první zatěžkávací „pěchování živé tkáně“, 
jež jsme si během následujících dvou dnů tak 
krásně užili! RegioJet z Olomouce nás unášel 
krajinou, jejíž půvaby měly ovšem smrtící kon-
kurenci v displejích mobilních telefonů.
Praha nás naštěstí neohmatala „prsty deště“, 
ba co víc, druhý den byla přímo „světlem odě-
ná“, a proto si po celou dobu pláštěnky a dešt-
níky užívaly krásy nečinnosti. Z nádraží jsme s 
lehkou myslí a smogem v zádech (batožiny zů-
staly v úschovně) zamířili přímo tam, kde tluče 
srdce pravého Čecha – na Václavák. Zamávali 
jsme jezdci i koni, který bůhvíproč není tak de-
tailně studován jako ten mladší, brněnský – je to 
prostě záhada! Chudák Myslbek!
Další přesun Prahou přes Prašnou bránu, Sta-
roměstské náměstí, (kde svůj nerovný souboj  
o pozornost orloj výrazně na body prohrál se ži-

vými sochami typu charismatického džina, jenž 
ze své konstrukce významně pomrkával na dav 
ubohých smrtelníků), Karlův most (i s Kampou) 
a Malou Stranu výškově kulminoval na Hradě.
Duše zastydle romantické se planě kochaly 
výhledem na Prahu, naštěstí se jedincům kon-
struktivním, nohama pevně na zemi stojícím 
naskytlo zcela konkrétní a jasné zadání: jak 
dostat ten spadlý mobil, co ležel několik metrů 

pod námi. Bohužel všechny nadějné scénáře 
byly zmařeny postupem vpřed, přestože zdržení 
při výměně stráží dávalo jistou naději.
Chrám sv. Víta je sice „gotiky chlouba“, ale 
– marná sláva – mekáč to není, a tak kvapné  
a plaché rozloučení paní průvodkyně pod Zlatou 
uličkou muselo přetrhnout „přívaly“ zvídavých 
dotazů. Stanicí Malostranskou nás metro po-

prvé přivítalo ve svých útrobách, z nichž jsme 
přes zastávku na nádraží vylezli až kousek před 
hotelem Olympic Tristar.
Naše představy o rychlém ubytování vzaly rych-
le zasvé, a tak jsme na představení muzikálu 
Sugar (Někdo to rád horké) dorazili s vyplaze-
nými jazyky. Byli jsme však bohatě odměněni, 
jelikož se musel bavit snad každý. Muzikálová 
rozjařenost neopustila děti ani po návratu na 
hotel, takže kronikář ponechá tuto pasáž pohl-
cenu dýmem zapomnění, „hryza rty a vyslovujíc 
temné maďarské örömü“.
Ráno druhého dne začalo časnou snídaní 
formou švédských stolů, abychom včas přes 
nádraží dorazili k Letišti Václava Havla. Areál 
letiště jsme zmapovali za pomoci dvou průvodců 
a dvou autobusů, které se naštěstí nepřipletly 
do dráhy ani běžnému letu, ani turistům, kteří  
svou bagáží činí letadlo podstatně těžším.
Co by to ale bylo za exkurzi, kdyby si člověk ne-
mohl alespoň trochu zašopovat?! Takže v čase 
raně-odpoledním se mládež rozešla konečně 
zbavena jařma organizovanosti do všech koutů 
nákupního centra Palladium.
Pak už jen sraz, nádraží a cesta domů.
 Mgr. Robert Jakůbek, ZŠ Dr. Hrubého

K
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  aše škola zvítězila v květnu na 
Dnech Evropy s expozicí o Francii  
a pět žáků z 8. A odjelo v září za od-

měnu na týdenní pobyt do Berlína, na United 
Games. Seznámili se zde s kamarády z Polska, 
Ukrajiny, Turecka a Německa.
Společně pracovali v různých workshopech, 
např. na téma politika a demokracie, výroba 
krátkého filmu, výroba časopisu, vaření, di-
vadlo, tanec, graffity. Všichni účastníci hráli 
hry, připravovali scénky a společenský večer, 
na kterém každý prezentoval svou zemi a při-
pravil pohoštění pro své kamarády. 
Během náročného programu jsme společně 
navštívili Spolkový sněm, prošli jsme si celou 
budovu parlamentu, Berlínskou zeď – East 

Side Gallery – muzeum pod širým nebem, 
symbol Berlína – Braniborskou bránu, Te-
levizní věž, Berlínský dóm, Alexandrovo 
náměstí, Checkpoint Charlie - nejznámější 
hraniční přechod Berlína z doby studené 
války, muzeum Topografie teroru. Dále jsme 
viděli most Oberbaumbrücke, který se stal 
hraničním bodem mezi východní a západní 
částí města, kde bohužel zahynulo několik 
lidí, když se snažili utéct na Západ. 
Týdenní pobyt nám velice rychle utekl, po-
časí nám přálo, měli jsme možnost neustále 
komunikovat v různých jazycích při piknicích 
v parku, grilování, nočních procházkách; zís-
kali jsme nové přátele a hodně jsme si to užili.
 ZŠ Svatoplukova Šternberk

Vítězové jeli za odměnu do Berlína

N

Z deníku učitele: Kterak se deváťáci vypravili poznat Prahu

Gymnázium se činí doma, 
ale i v dalekém zahraničí

e dnech 13. a 14. září se v lucembur-
ském Diekirchu uskutečnilo setkání 
učitelů ze šesti partnerských škol  

v rámci projektu Erasmus+. Byly dohodnuty 
detaily nově schváleného projektu se zamě-
řením na evropské životní prostředí, kterého 
se bude naše škola po dobu tří let účastnit. 
Zástupci z ČR, Německa, Francie, Belgie, 
Nizozemí a zmíněného Lucemburska se ale 
neviděli poprvé. Společně již pracovali na 
projektu zaměřeném na zdokonalování svě-
tových jazyků skrze umělecké aktivity a po 
úspěšné tříleté spolupráci pak podali žádost 
o další projekt. Vůbec první výměnný pobyt 
pro učitele a studenty v rámci nového cyklu 
se bude konat koncem listopadu v belgickém 
Neerpeltu. Zde budou vybraní studenti praco-
vat na tématu Udržitelnost potravin.
PROJEKTOVÝ DEN ZLATÁ NIT
Náš projektový den na téma Zlatá nit se 
letos uskutečnil 21. září. Je environmentál-
ního zaměření a koná se každoročně; letos  
s podtitulem Sluneční paprsek.
Do projektu bylo zapojeno 121 studentů niž-
šího gymnázia. Soutěžilo se v sedmi smíše-
ných družstvech složených ze studentů primy 
až kvarty. Celé dopoledne byly hodnoceny 
jejich vědomosti, týmová práce, pracovní na-
sazení a přesvědčivost. Nejvyšší příčky letos 
dosáhlo „zelené“ družstvo.
 Gymnázium Šternberk

V

„Orloj prohrál nerovný souboj 

se živou sochou, která významně 

pomrkávala na dav před sebou.“
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ačátkem školního roku vyrazili žáci  
7. ročníků se svými třídními učitelka-
mi do areálu chaty Pod Věží u Radí-

kova, aby navázali na úspěšný adaptační kurz  
z loňského roku, jehož cílem bylo v první řadě 
seznámení spolužáků a nastartování procesů 
nezbytných pro fungování zdravého třídního 
kolektivu. Letos jsme se zaměřili na utužení 
kolektivů obou tříd a na rozvoj přátelství 
mezi nimi.
Během rozličných sociálně-psychologických, 
kreativních i zážitkových aktivit se děti učily 
poznat spolužáky více do hloubky, lépe si 
vzájemně rozumět a vycházet spolu, hledat 
společná řešení, spolupracovat a navzájem 
spolu dobře komunikovat.
Právě areál a okolí Chaty Pod věží nabízí 
výborné podmínky pro realizaci zajímavých 
outdoorových aktivit, které pomohou pozitiv-
ně naladit atmosféru mezi dětmi.

Díky dobrému zázemí, skvělým instruktorům 
a vstřícností rodičů i školy se podařilo naplnit 
cíle, které si stanovily obě třídní učitelky.  
Všichni se vrátili domů s úsměvem a spokoje-

ni, což žáci potvrdili následující den kladným 
zhodnocením společně strávených dnů.
p. učitelky Veronika Novotná a Iveta Vrtková
 ZŠ nám. Svobody Šternberk

Sedmáci strávili dva skvělé dny na chatě v Radíkově

Listopadové akce Domečku
V pondělí 13. 11. od 17:00 se žáci hudebního 
kroužku DDM Šternberk zúčastní na hradě 
vystoupení na Martinských slavnostech.

Na středu 15. 11. připravil Domeček na 
ZŠ nám. Svobody od 14:30 do 16:00 Florbalo-
vý turnaj ke dni studenstva.

V pátek 24. 11. zve DDM děti a mládež ke 
společné výrobě tradičních kruhových 
adventních věnců v příjemné předvánoční 
atmosféře. Akce proběhne od 14:00 do 18:00. 
Přicházet můžete postupně, nejpozději však  
v 16:00. Na výrobu věnce bude použit přírod-
ní materiál v barvě zeleno-bílo-smetanové 
jako symbol čistoty a zdraví. Cena advent-
ního věnce je 250 Kč. Přihlášky bude DDM 
na své adrese v Opavské ulici přijímat pouze  
do 10. listopadu.

V úterý 28. 11. a ve čtvrtek 30. 11. se budou 
konat Vánoční salony pro základní školy, 
jejichž náplní bude výroba vánočních deko-
rací. Cena: 20 Kč. (red)

Studenti si užili exkurzí

ěsíc září se v Domě dětí a mládeže 
hemžil nádhernými papírovými 
draky. Jeden z nich se vznášel pří-

mo před budovou a lákal děti a žáky k výrobě 
papírových kamarádů. 
Po společném tvoření se sešlo více než 90 
příznivců drakiády na louce pod Těšíkovem a 
za krásného slunečného a zároveň větrného 
odpoledne se utkali v soutěži ve třech kate-
goriích. Navečer jsme s dětmi strávili příjem-
né chvíle při opékání špekáčků a rozdávání 
diplomů a cen.  DDM Šternberk

Z

Děti se bavily na drakiádě

M

Ve spolku Ecce Homo už se těší na Vánoce
onec prázdnin a začátek školního 
roku neznamenal něco nového jen 
pro děti a jejich rodiče, ale i pro náš 

spolek. Do týmu jsme přijali novou posilu  
v podobě našeho dlouholetého externího 
spolupracovníka, který takřka dvacet let 
působil u Policie ČR, ale má zkušenosti  
i s učitelstvím, vedením dětských kolektivů  
a v posledních letech působil na pozici speci-
alisty pro národnostní menšiny. Věříme, že s 
ním budeme spokojeni nejen my, ale hlavně 
děti a dospělí klienti docházející do spolku.

Na zbylé podzimní měsíce plánujeme s dět-
mi a jejich rodiči výlet do přírody spojený  
se sběrem plodů a přírodních materiálů, které 
následně využijeme ke tvoření dárků, přání-
ček nebo jen výrobků pro radost. Těšit se naši 
klienti mohou i na modelování z těsta a v pří-
padě dostatečného počtu zájemců i na utkání 
ve fotbale. Předvánočního období využijeme 
k výrobě ozdob a dárků, kterými si všichni 
udělají radost na stromečku i pod ním.
 Jana Janů, DiS., Mgr. Roman Brázda
 Ecce Homo Šternberk, z. s.

K

o Okresního archivu města Olo-
mouce zavítali 4. října studenti  
3. A a VII. A, kteří navštěvují děje-

pisný seminář. Měli možnost nahlédnout do 
některých pramenů k dějinám Šternberka, 
prohlédnout si badatelnu i depozitář. Ná-
sledovala procházka městem se zastávkami  
u pamětních desek Josefa Brykse a generá-
la Lafayette. Další zastávkou bylo nádvoří 
Ústřední knihovny Univerzity Palackého  
s lavičkou Václava Havla a celou exkurzi za-
končila prohlídka reprezentativních prostor 
Arcibiskupského paláce.
Ve čtvrtek 13. října se 43 studentů ze tříd VI. A 
a 2. A zúčastnilo exkurze do pivovaru Radegast  
v Nošovicích a do oblasti Dolních Vítkovic. 
Navštívili moderní výrobní prostory, poznali, 
jak se vyrábí slad z vybraného hanáckého 
ječmene, prohlédli si, jak probíhá plnění piva  
do lahví v plně automatizované lince. 
V oblasti Dolních Vítkovic se studenti během 
prohlídky již nefunkční vysoké pece sezná-
mili s principem výroby železa a jeho dalším 
zpracováním.  Gymnázium Šternberk

D
Slováci poznali náš kraj
 polovině října jsme po roce přivítali 

na šternberském nádraží kolegy  
a děti ze slovenské partnerské školy 

v Levoči. Naše partnerství trvá již pět let. 
Během vzájemných návštěv se vystřídaly de-
sítky dětí a byla navázána mnohá přátelství.
Letos jsme naše slovenské přátele provedli 
po přírodních krásách okolí Šternberka. Na-
vštívili jsme křížovou cestu v Rudě a Rešov-
ské vodopády. Na trase okolo Huntavy jsme 
využili tábořiště, kde jsme opekli špekáčky 
a posilnili se před cestou do Dlouhé Loučky. 
Vlakem jsme se vydali do Olomouce a Arci-
biskupského muzea, kde jsme měli domlu-
venou komentovanou prohlídku, viděli jsme 
sochu Šternberské madony, prohlédli si kapli 
sv. Barbory a na závěr vyluštili několik kvízů.  
Závěrečný večer proběhl ve školní jídelně. 
Rodiče připravili výborné pohoštění, děti si 
zasoutěžily a dobře se pobavily. Poslední den 
už byl ve znamení loučení s našimi kamarády, 
které na oplátku navštívíme na jaře.
 Mgr. Lubomír Papica, Mgr. Ivoš Toman
 ZŠ Svatoplukova Šternberk

V
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M L Á D E Ž  /  S P O R T

S
Běžci sklidili republikové zlato i stříbro

Fotbalová přípravka byla ve finále Ondrášovky

dokončení ze str. 15
Zmiňoval jste zkušené hráčky, ale dost 
jich už nyní na soupisce nenajdeme...
Odešla nám Lenka Oborná, která šla do fran-
couzského Rennes. Do Frýdku–Místku odešla 
na hostování Adéla Borovcová. Již v průběhu 
ročníku vystřídala Janu Napolitano–Šenko-
vou na postu univerzálky Gabriela Orvošová; 
letos budou obě působit v Olomouci. Půlroční 
výpomoc skončila Sandře Onderkové. Další 
velkou změnou je konec dlouholeté kapi-
tánky týmu a přihrávající smečařky Markéty 
Janečkové, která ukončila aktivní kariéru.
Kdo po nich převezme vůdčí roli?
Dlouhodobě spoléháme na Evu Hudylivovou, 
která převzala roli kapitánky a měla by být 
opět oporou týmu. Vrátila se k nám smečařka 
Lucie Polášková, o kterou se chceme také 
opírat. Letos by měla stabilně nastupovat  
v základu Natálie Dudová – s tou počítáme 
na post blokařské dvojky. Z Českých Budějo-
vic, které se pohybují dlouhodobě na špičce  
1. ligy, přišla Sandra Kotlabová na post uni-
verzálky a bude u toho studovat fyzioterapii. 
Do týmu se také posouvají nadějné mladé 
hráčky, které jsou mistryně republiky v ka-
detkách pod trenérem Drešlem. Jmenovitě to 
je Lucie Hanousková, Bára Oborná, Michaela 
Ambrožová a Anna Vrabcová. Počítáme i se 
zapojením Emy Kneiflové a nesmím zapo-
menout na Denisu Kulovou, která se vrací po 
operaci ruky. 
Na co byste pozval místního fanouška?
Určitě budeme předvádět živý volejbal, který 
nebude opřen převážně o jednu hráčku, jak 
tomu bylo v minulé sezoně. Mám na mysli 
Napolitano–Šenkovou a Orvošovou. Ale při-
pravujeme pestrou hru, která by měla svou 
živostí diváky uspokojit.
 pro TJ Sokol Šternberk Tomáš Příhoda

tříbro pro dorostence a zlato pro zku-
šené chlapy neboli parádní úspěch 
na Mistrovství ČR v závodě štafet, 

které se konalo v sobotu 7. října v Moravském 
Karlově. A tomu 6. místo v nedělním závodě 
mistrovství klubů v kategorii dorostu. V Čes-
kém poháru štafet v konečném pořadí patří 
dorostencům 2. místo a v České lize klubů má 
SKI-OB Šternberk fantastické 4. místo!
O mistrovskou medaili v kategorii H18 se 
postarala trojice Vít Horčička, Mikuláš Jirka 
a František Světnický, který si svoji premiéru 
na MČR štafet odbyl na výbornou přesto, že 
se musel popasovat s tím, že v týmu zaskaku-
je za nemocného Michala Bořánka. Stříbrnou 
medaili vybojovali kluci po 6. místě ve Vraco-
vě před dvěma lety a 4. místě v Dolním Prysku 
z loňska. Svoji mistrovskou premiéru mají za 
sebou Michal Pierzchała, Matyáš Doležal, Ši-
mon Lukašák (28. místo) i štafeta dorostenek 
ve složení Ema Marková, Tereza Janošíková, 
Sabina Smolková (16. místo). 
Vítězství v kategorii H165 vybojovala štafe-
ta ve složení Tomáš Václavek, Jiří Václavek  
a Marek Petřivalský, která byla od 1. úseku 
v čele závodu. V kategorii H135 skončila na 
8. místě trojice Petr Jašek, Petr Skyva a Jiří 
Matoušek.

Nedělní závod družstev přepsal historii klu-
bu: poprvé za celou dobu soutěže, která se 
koná od roku 1991, startovalo dorostenecké 
družstvo a hned napoprvé z toho bylo 6. mís-
to! Gratulace patří týmu ve složení Mikuláš 
Jirka, Ema Marková, Šimon Lukašák, Vendula 
Skoupá, Vít Horčička, Tereza Janošíková, 
František Světnický.
Umístění na stupních vítězů se podařilo 
družstvu ve složení Jan Skoupý, Matyáš Dole-
žal, Radek Svoboda, David Neumann, Ondřej 
Doležel, které obsadilo 2. místo v kategorii 
MIX.  Kristýna Skyvová, SK SKI-OB 

enisovou naději Matiase Šnoricha 
čekal koncem září v Praze nelehký 
úkol - obhájit loňský titul Mistra ČR 

v kategorii do sedmi let.
Obhajoba titulu se povedla a s týmem  
TK Agrofert Prostějov se stal Matias podruhé 
Mistrem ČR. Tímto turnajem se důstojně 
rozloučil se svou aktuální kategorií a v příští 
sezoně již bude bojovat v kategorii do 9 let. 
Již v létě zkusil proti starším odehrát několik 
turnajů. Dokázal potrápit soupeře, pravidel-
ně se umisťoval v nejlepší osmičce a jeden  
z turnajů dokonce vyhrál. Jeho sportovní vy-
hlídky jsou tedy velmi nadějné. Na novou se-
zonu se připravuje s těmi nejlepšími v klubu  
TK Agrofert Prostějov a pracuje na sobě  
i v klubu SK Véska se svým osobním trenérem 
Tomášem Zemanem.   (red)

Obrovským úspěchem a odměnou za tréninkovou píli je postup přípravky FK Šternberk U9 pod vedením 
trenérů Jaroslava a Radovana Fencla až do finále Ondrášovka Cupu 2017/2018, když kluci nezaváhali  
na turnaji v Hranicích a poté v Havlíčkově Brodě a prošli úspěšně celou kvalifikací. V celostátním finálovém 
turnaji  poměří své síly s takovými týmy jako Sparta Praha, Slavia Praha, Viktoria Žižkov, Mladá Boleslav, 
Sigma Olomouc a dalšími. Foto: archiv týmu 

Sokolky dál povede Hroch

Matias je opět mistrem

T

Poděkování
Orientační běh už se stal na naší škole tradicí. Letos jsme vyměnili les v okolí Kiosku za romantické 
místo v prostorách hradu a okolí. Pro žáky byly připraveny tři trasy podle věku. Všechny vedly z hra-
du do hradního parku a okolí, cíl byl opět na hradě. Smyslem pořádání těchto závodů je především 
naučit děti spolupracovat ve skupinách, orientovat se v přírodě, zkoušet číst ve speciální mapě a 
hlavně zažít radost ze zdravého pohybu. Děkujeme paní Skyvové za velikou pomoc při organizaci a 
věříme, že i další ročník bude stejně úspěšný a zajímavý jako ten letošní.   
 Mgr. B. Vařeková a Mgr. R. Tomášková, ZŠ nám. Svobody
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PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA SE OPĚT SETKALI SE SENIORY
radiční  setkání seniorů s předsta-
viteli města Šternberka se usku-
tečnilo v úterý 26. září od 14 do  

17 hodin v Kulturním domě. Pozváno bylo 
přes šest set hostů; nejmladší z nich letos 
oslavili osmdesátiny.
Setkání každoročně pořádá Sbor pro občan-
ské záležitosti (SPOZ). Letos přijaly jeho 
pozvání více než dvě stovky seniorů. Přiví-
taly je členky SPOZ a jako první je pozdra-
vil starosta města Stanislav Orság, který 
seniory seznámil s nejdůležitějšími akcemi  
ve městě. Hned po něm promluvil mís-
tostarosta Michal Oborný, aby přítomné in-

formoval o záměrech města, které se týkají se-
niorů. Slovo si vzali také ředitelka příspěvkové 
organizace Sociální služby Hana Dvorská, ve-
litel městské policie Libor Šamšula a ředitel 
Městských kulturních zařízení Libor Svoboda. 
K tanci a poslechu hrála Šternberanka.       (red)

 7x foto: David Sedlák / DS FOTO Šternberk

T 
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