
 









V pátek 15. února 2013 se v dopoledních hodinách 
v příjemném prostředí Domu dětí a mládeže -  Magnet 
Mohelnice uskutečnilo neveřejné kolo soutěže ve zpěvu 
lidových písniček s názvem „Mohelnický slavíček“.  
Tato soutěž se zde konala již podeváté. Původně šlo 
o postupovou soutěž ve zpěvu českých a moravských 
lidových písniček s názvem „Moravský zvoneček“, ze 
které byl však postup do dalšího soutěžního kola 
podmíněn zpěvem dvou hanáckých lidových písniček.  
Především z důvodu tohoto „žánrového omezení“ děti 
ze základních škol o tuto soutěž postupně ztrácely 
zájem a tak se odborným pedagogickým pracovníkům 
DDM Magnet Mohelnice podařilo vymyslet a zorga-
nizovat jako nejlépe vhodnou alternativu zpěvu českých 
a moravských lidových písniček tzv. „zpívání bez 
omezení“, s názvem „Mohelnický slavíček“.  
V důsledku vyšší nemocnosti dětí způsobené 
chřipkovou epidemií se letos této pěvecké soutěže 
zúčastnilo celkem 43 dětí z obou mohelnických 
základních škol (ZŠ Mlýnská a ZŠ Vodní) a rovněž děti 
ze ZŠ Úsov. Celá soutěž měla celkem pět kategorií 
rozdělených podle věku soutěžících dětí. Cílem odborné 
poroty, která zpěvu dětí pozorně naslouchala, bylo 
vybrat postupující do veřejného kola. To se uskutečnilo 
v sále ZUŠ Mohelnice ve středu 20. února 2013.  
Do veřejného kola postoupily 4 děti z kategorie prvních 
tříd, 7 dětí z kategorie 2. až 3. tříd pak to bylo celkem 7 
dětí, z kategorie 4. až 5. tříd postoupilo 11 dětí,              

z kategorie 6. až 7. tříd postoupilo 5 dětí a z poslední 
kategorie nejstarších (8. až 9. tříd) pak do veřejného 
kola porota vybrala tři zpěváky. Není žádným 
tajemstvím, že hudba a zpěv ovlivňují téměř každého 
člověka bez výjimky. Říká se, že hudba je nejlepší 
apatyka. Hudba a zpěv mají svým způsobem úžasnou 
sílu, která v mnohém rozvíjí celého člověka. Zpívání 
dokonce uklidňuje více než obyčejná řeč. Lze to 
například vypozorovat při večerním uspávání malých 
dětí. Zpívání ukolébavek je v takovém případě ničím 
nenahraditelné. Zpívání lidových písniček v útlém věku 
je pro naše děti velice důležité. Lidové písničky jsou 

nám blízké, jsou odzkoušeny mnoha generacemi před 
námi a je dobře, že i zpívání, jakým je např. „Mohelnický 
slavíček“, tomuto záměru napomáhá. Poděkování zde 
patří jak pořadatelům z DDM Magnet Mohelnice, tak 
i učitelům a rodičům, kteří děti v tomto směru 
vychovávají.                                              Pavel Nenkovský                                                         

OBJEKTIV MOHELNICE

Mohelnický válečný pomník nechala odhalit o svatodušních 
svátcích roku 1930 „Die Heimat ihren toten Heldensöhnen, 
bekränzt mit Lorbeer und betaut mit Tränen“ - „Vlast 
(tehdy ČSR) svým padlým hrdinským synům, ověnčeným 
vavřínem a zroseným slzami“.
Pomník kromě věnování nesl na svém podstavci jména 
168 mohelnických občanů padlých během 1. světové 
války a osmi zemřelých na její následky. Tito vojáci byli 
pěšáci 93. smíšeného pluku, který měl svoje velení 
v Šumperku a narukovali k němu Češi i Němci z obcí 
nynějšího šumperského okresu. Na jeho padlé se tedy 
vztahují i krásné památníky zbudované v Dubicku 
a v Třeštině. Ti všichni bojovali v hrůzách letního 
tažení roku 1914 a v jarní protiofenzivě na ruské frontě 
ve východní Haliči a v dalších zákopových bojích až 
do konce války. Bylo tam i jméno světově proslulého 
geologa Richarda Schuberta, který padl hodnosti 
nadporučíka rakouské armády 3. května roku 1915 a 2. 
července téhož roku byl s vojenskými poctami pohřben 
na hřbitově v Mohelnici“.   
Mohelnický pomník padlým bylo dílo sochaře Engelberta 
Kapse ze Sandhübel ve Slezsku. Stál na náměstí F. L. 
Jahna (nyní náměstí Tyrše a Fügnera) na tomtéž místě, 
kde od r. 1881 do 24. dubna roku 1922 stávala socha císaře 
Josefa II. a které bylo po 2. světové válce „vyzdobeno“ 
různými konstrukcemi posvařovanými z kovových trubek 
oslavujících sovětskou kosmonautiku. Pomník byl zřejmě 
velice nákladná záležitost a to už díky své velikosti, 
použitému materiálu a třem skupinám sousoší zobrazujícím 
válečnou vdovu se sirotkem, vojáka v uniformě, držícího 
v náručí padlého spolubojovníka a muže upírajícího zrak 
někam do míst, kde ležely (a dodnes leží) pohřbeny 
tělesné pozůstatky jeho kamarádů.

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS  21. STOLETÍ 

ČERVENEC 2014

MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
V roce 1947, hned po vystěhování všech našich 
německých spoluobčanů jsme tento pomník padlým, který 
„byl postaven (jak praví kronika) v germánském stylu 
a působil svým zjevem pohoršení“, brigádnicky zbourali 
a z náměstí Tyrše a Fügnera odklidili (to jest: hodili  jej do 
navážky). Pachatelé tak dali zapravdu svým následníkům, 
kteří podobným způsobem zničili pomníky v Křemačově, 
v Libivé, v Řepové, v Líšnici, na Javoří a v Maletíně. Dali 
tak, bohužel, zapravdu i těm, kdo v antiněmecké hysterii 
ničili i hroby nevinných občanů na hřbitovech a v roce 
1990 zlikvidovali stélu vztyčenou zde při 30. výročí 
vítězství v 2. světové válce. Stejní vandalové ukradli 
nedávno i kovovou pamětní desku se jmény mohelnických 
protinacistických odbojářů 
s památníku na náměstí 
u Komerční banky. Stoleté 
výročí vypuknutí nešťast-
né VELKÉ VÁLKY by se 
nám mělo stát příležitostí 
k nápravě starých pro-
hřešků proti pietě a úctě 
k mrtvým a upevnit tak 
svoje místo mezi kul-
turními obyvateli Evropy. 
Škody jsou však obrovské 
a nenahraditelné – stačila 
by však snad jen tabulka 
se jmény padlých umístěná 
na místní hřbitovní kapli či 
na čestném místě budovy 
obecního úřadu. 

Ctirad Štipl,
kronikář města
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NÁŠ TIP NA VÝLET – JANOVICE 
„JIŽNÍ BRÁNA JESENÍKŮ“

Muzeum turistických známek – Janovice u Rýmařova

V sobotu 28. června v 10 hod. dopoledne bylo v Janovicích 
u Rýmařova, kde sídlí firma Turistické známky s.r.o., slavnostně 
otevřeno Muzeum turistických známek. Sběratelů těchto 
dřevěných koleček s vypáleným nápisem a obrázkem turisticky 
zajímavého místa stále přibývá. Aby tyto známky turisté či 
sběratelé získali do své sbírky v co největším počtu, museli 
doposud cestovat po celé republice a to konkrétně na různá 
turisticky zajímavá místa. Dosud bylo vydáno 2079 turistických 
známek, 1390 výročních turistických známek a 220 prémiových 
turistických známek. Od soboty 28. června 2014 je však jen 
jedno místo, kde je možné všechny doposud vydané známky 
uvidět na vlastní oči pohromadě a to právě v tomto nově 
otevřeném muzeu. Jsou zde k vidění nejen turistické známky 
vydané v ČR, ale i v Polsku, Ukrajině, Rusku, Anglii či Německu. 
Zkrátka a dobře, je zde možno spatřit všechny turistické známky 
a to nejen ty české, ale úplně všechny, které kdy byly vydány. 
Muzeum vzniklo z potřeby vytvořit reprezentativní a konkrétní cíl 
s patřičným zázemím pro sběratele těchto turistických známek. 
Zvláště o prázdninách Janovice u Rýmařova navštěvuje mnoho 
turistů (sběratelů známek). Než toto muzeum vzniklo, tak zde 
chyběly důstojné podmínky a prostředí, kde by byli zájemci 
o turistické známky přivítáni, mohli si zde v klidu a v pohodě 
odpočinout, občerstvit se a získat další informace o turistických 
známkách a tipech na další výlet přímo u zdroje. Ihned po 
slavnostním otevření (přestřižení pásky) si pak o této sobotě 
mohli přítomní návštěvníci nové muzeum prohlédnout a projít 
zastřešenou cestou, kde jsou ve vitrínách vystaveny všechny 
doposud vydané turistické známky. Ty jsou zde řazeny podle 
států, pro které byly vydány. „Začínáme Českou republikou, 
Slovenskem, Ukrajinou, Německem, Polskem, Ruskem… 
Lidé, kteří sbírají známky, už nejsou ohraničeni jen hranicemi 
České republiky, ale sbírají i známky z jiných zemí. A stejně tak 
lidé z Polska, Německa a podobně sbírají známky zase naše. 
Takže tento projekt by měl vyústit v muzeum všech evropských 
známek“ řekl Ladislav „Gin“ Šín (ten je společně s Davidem 
Holubem spoluautorem projektu turistických známek). Muzeum 
turistických známek není ale zdaleka vše, co lze v Janovicích 
spatřit. Turisté a návštěvníci v nově otevřeném areálu najdou 
kromě muzea i informační centrum s prodejnou mnoha 
zajímavých turistických předmětů a suvenýrů. Dozvěděli 
jsme se, že v nebližších dnech zde začne fungovat půjčovna 
sportovních potřeb, jízdních kol, elektrokol, bruslí, koloběžek, 
raftů a přes zimu zde budou k dispozici lyže. „Celý tento 
projekt se jmenuje Jižní brána Jeseníků,“ řekl nám Ladislav 
Šín a dodal, že to není úplně nový název. Se stejným názvem 
totiž cca před sto lety přišli bývalí obyvatelé Rýmařova při 
svých úvahách a plánech týkajících se rozvoje a využití tohoto 
regionu. V prostorách tohoto muzea můžete rovněž spatřit i tzv. 
„Nultý rozcestník“, který má turistické známkové číslo 2000. 

Stal se tak výchozím místem výletů do okolí. Po zhruba 8 km se 
tudy dá dojít například na nově otevřenou rozhlednu v Nové Vsi. 
Rovněž se odtud můžete vydat na krásnou pěší tůru vedoucí 
neporušenou přírodou Jeseníků. Autoři tohoto projektu mají 
samozřejmě další smělé plány. Jedním z nich je cyklotrasa, 
která povede z nedalekého Rýmařova. Součástí areálu Muzea 
turistických známek je i westernový areál. Zde mají již v roce 
2015 vyrůst chatičky a turistická ubytovna. V současné době 
je zde již otevřena útulná stylová hospůdka a koncem měsíce 
července 2014 zde návštěvníci mohou spatřit divadlo v přírodě. 
Zde se v letních měsících uskuteční např. mistrovství ve 
westernových dovednostech a každý druhý víkend by zde měly 
být organizovány různé doprovodné zábavné akce.

Otevírací doba Infocentra a muzea Turistických známek:
Po – ne: 10 – 16 hod.  
Více se můžete dozvědět na www.turisticke-znamky.cz
Firma Turistické známky s.r.o. například vyrobila pro festival 
Mohelnický dostavník® již patnáct Výročních turistických 
známek. 

  

Zde je malá ukázka alespoň těch posledních tří z doposud 
vydaných 15 ks Výročních turistických známek. Všechny obrázky 
nakreslil a Mohelnickému dostavníku® věnoval kamarád 
Stanislav Johnki Galásek z Havířova

Pavel Nenkovský
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MONACKÉ KNÍŽECTVÍ 
(Principauté de Monaco nebo Monaco) je stát ležící na středo-
mořském pobřeží francouzské riviéry – Azurového pobřeží. Jde 
o druhý nejmenší stát na světě a současně o zemi s druhou 
největší hustotou osídlení. Jeho jediným sousedem je Francie. 
Monako se skládá pouze z jediného města a podle ústavy z roku 
1962 je dědičnou konstituční monarchií – vláda zde přechází na 
mužského potomka hlavy státu. Tím je kníže, který má jako po-
radní orgány k dispozici korunní radu a státní radu. Výkonnou 
moc má pod autoritou knížete jeden státní ministr se třemi vlád-
ními rady. Zákonodárnou moc vykonává kníže spolu s parlamen-
tem, v  zahraničních vztazích zastupuje Monako Francie. 

Kníže Albert II a princezna Charlene de Monaco 

Nejdůležitějším hospodářským odvětvím knížectví je celoroční 
turistický ruch. Velký význam má kromě toho i sektor služeb, 
bankovnictví a pojišťovnictví. Státní příjmy vytváří převážně daň 
z přidané hodnoty a daň z obratu, dále státní monopoly jako te-
lefon, pošta, daň z tabákových výrobků, vydávání známek aj. 
Přímé daně se pro občany Monaka nevybírají (jen Francouzi 
podléhají francouzským daňovým předpisům). V průmyslo-
vém sektoru převládají malé a střední podniky v oboru chemie 
(hlavně farmacie a kosmetika), dále v produkci plastických hmot 
a elektroniky. Historickou úlohu v jeho dějinách sehrálo vyhláše-
né kasino, které generovalo většinu příjmů do státní pokladny. 
V Monaku sídlí mnoho bank, finančních společností, peněžních 
ústavů a jiných společností. Neméně významnou složkou pří-
jmů státu je turistický ruch, orientovaný pro bohatší i běžné ná-
vštěvníky, pro které je Monako jen krátkodobá zastávka v rámci 
delšího výletu. Viditelná je i snaha Monaka hostovat významné 
evropské i celosvětové události z oblasti kultury a sportu. Ně-
které vybrané monacké závody vyrábějí delikátní zařízení pro 
evropskou a americkou kosmickou agenturu.
Zemědělská výroba v Monaku neexistuje - potraviny se dovážejí, 
což se projevuje i na jejich ceně. Monako nemá vlastní armá-
du, pouze policii a gardu – pomoc v případě napadení poskytne 
(podle dohody) Francie.
Monako je prakticky celé pokryto sítí CCTV kamer. Policie je po-
važována za velice profesionální, přísnou a nesmlouvavou; míra 
násilné kriminality je zde velice nízká.
V tamním kasinu mohou jako krupiéři pracovat pouze obyvatelé 
Monaka. Ti v něm naopak mají zakázáno hrát.
Vzhledem k řadě daňových osvobození je považováno za  
daňový ráj, sídlí zde tisíce firem. Na francouzské občany 
a firmy se ale tato osvobození nevztahují. Využívají jich však 
třeba v hojné míře naši vlastenečtí sportovci (a to jsou sa-
mozřejmě stoupenci monarchie), kteří tak způsobují, že si  

naši vlastenečtí po-
slanci (odpůrci mo-
narchie) nemohou 
zvyšovat platy tak, jak 
by chtěli.

OBECNÝ PROGRAM KORUNY ČESKÉ
Dvacáté století je již za námi. Bilance však není nijak povzbu-
divá ani z hlediska našeho státu, ani celosvětově. Jako by se 
všechny možné rozpory naráz vyhrotily. Lidstvo disponuje ne-
bývalým počtem mezinárodních institucí, paktů a konvencí na 
ochranu práv člověka, přesto bestiality páchané na nevinných 
lidech, ať již v internačních táborech některých politických reži-
mů nebo v nesmyslných etnických konfliktech stále sílí. Kulturní 
státy úzkostlivě dbají na jemné zacházení se zločinci ve vězni-
cích, zatímco četnost i brutalita každodenně páchaných zloči-
nů úspěšně bují. Toto století chce být nazýváno stoletím vědy, 
avšak hlasy nejvýznamnějších světových vědeckých kapacit, 
varující před globální ekologickou katastrofou, zůstávají ze 
strany ekonomů i politiků prakticky bez odezvy. Nikdy dříve ne-
existovaly tak velkorysé systémy sociálního zabezpečení, jako 
existují ve vyspělých zemích nyní, zároveň však nikdy předtím 
nebylo sociální zabezpečení bezostyšněji zneužíváno. Většina 
našich občanů se jistě hlásí k demokratickému státu, přesto 
mnozí jsou kdykoliv ochotni poškodit tento stát chytráckým ob-
cházením jeho zákonů. Býti podvodníkem již dávno nepředsta-
vuje vážný společenský handicap, nemorální dovednosti spolu 
s absencí zábran naopak mnoha osobám imponují a jsou hojně 
napodobovány. Na vině samozřejmě není jen uplynulá doba 
totalitních systémů, která vlastně tento stav jen po určitý čas 
konzervovala.

KOLOTOČ. UMÍME HO ZASTAVIT? 
Před léty se vyprávěla příhoda, zda pravdivá nebo nepravdivá, 
na tom nezáleží. Ve své podstatě je to jakési podobenství, které 
je bohužel, jako šito na míru pro naši dobu. 
Šla v noci parta od piva a směřovala domů kolem řetízkového 
kolotoče, jehož majitel byl s těmito kumpány a také si důkladně 
přihnul v místní hospodě. Skupina přišla na krásný nápad: všich-
ni se svezou na kolotoči. Když nasedli a obsadili téměř všechna 
místa, majitel kolotoč spustil a ten se rychle roztočil. Majitel si 
zatím uvařil kafe a protože byl pitím unaven, usnul v maringotce. 
Kolotoč se točil a neměl ho kdo vypnout. Osazenstvo zanedlou-
ho protestovalo a tak křičeli, jak mohli. Později si sundali boty 
a házeli je po voze, kde spal ten, kdo kolotoč spustil. Někteří 
zvraceli a snad někdo dostal infarkt. Teprve k ránu, když šli lidé 
do práce, podivovali se těm jezdcům. Pohled na ně byl příšer-
ný… Nyní vzbudili majitele kolotoče, který se zděsil, co se stalo. 
Byl to obraz bídy. Začalo to obrovskou legrací a skončilo příšer-
nou kocovinou. Snad se to nestalo i když pravda tohoto příběhu 
může být dosti poučná! 
Lidé spustili jakýsi kolotoč pokroku a na počátku byli zcela zmá-
mení, jak se všechno krásně točí. Vyrábělo se všechno možné, 
továrna rostla vedle továrny, vzhůru se tyčily vysoké komíny, 
otevíraly se nové doly. Kolotoč pokroku se pořádně roztočil. 
Nastal i kolotoč ve zbrojení, drancovala se příroda. Vše zača-
lo zamořovat města, ničit lesy, kalit vody, řeky se změnily ve 
stoky… 
Jak to nyní zastavit? Co s tím vším rozjetým? Ti, kteří ten kolotoč 
spustili, jakoby spali. Lidé už hubují, bolí je z toho točení pořádně 
hlava. Vznikají hnutí na zastavení, ale svět to zatím nedovede. 
Nikdo nedovede ten kolotoč zastavit, i když je z toho celému 
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ZNOVUZPROVOZNĚNÍ KOUPALIŠTĚ 
V MORAVA CAMP MOHELNICE

V pátek 20. června 2014 bylo v 15 hod. slavnostně otevřeno 
venkovní koupaliště v areálu Morava Camp Mohelnice. 
Slavnostního přestřižení pásky se ujal jednatel Morava Campu  
Petr Kuba společně se senátorem Karlem Korytářem. Po 

přestřižení pásky 
následovalo několik 
pěkných ukázek vy-
stoupení akvabel 
z Olomouce a další 
doprovodný pro- 
gram. Pro veřejnost 
bylo připraveno bo-  
haté občerstvení, 
na děti čekaly různé 
soutěže a v 18 hod. 
zde vystoupila zná- 
má šumperská hu- 
dební skupina „O5 
a Radeček“. Tomu-
to slavnostnímu 
aktu znovuotevření 

koupaliště předcházela rozsáhlá a pečlivá rekonstrukce jak bazénu 
samotného, tak i brouzdaliště a celého zázemí koupaliště. Velký 
bazén o ploše 313,16 m2 má rozměry 23,86 x 13,125 x 1,5 metrů 
(objem 469,74 m3). Malý bazén – brouzdaliště pak má plochu 
 111,4 m2 o rozměrech 13,83 x 10,1 x 0,55 metrů (objem  
43,3 m3). Mnozí z nás si jistě pamatují léta před rokem 1989, 
kdy náš mohelnický autokempink byl svou polohou, zázemím 
a kvalitními službami znám nejen po celém tehdejším 
Československu, ale daleko za jeho hranicemi. Po mnoha letech 
chátrajícího stavu celého mohelnického autokempinku se tak 
dnes konečně blýská na lepší časy, protože nový majitel dává 
postupně autokempink do pořádku poměrně nákladnou generální 
rekonstrukcí celého areálu. A to je více než chvályhodné.   
PROVOZNÍ DOBA KOUPALIŠTĚ
Po - Ne 10 - 19 hod. 
VEČERNÍ KOUPÁNÍ (při příznivém počasí) 20 - 22 h. 
ZÁKLADNÍ CELODENNÍ VSTUPNÉ
Dospělí 60 Kč 
Děti do 15 let, senioři nad 65 let, ZTP/P 20 Kč 
Děti do 3 let ZDARMA 
Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) 140 Kč 
VSTUPNÉ PO 17. HODINĚ 
Dospělí 50 Kč 
Děti do 15 let, senioři nad 65 let, ZTP/P 20 Kč 
Děti do 3 let ZDARMA 
Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) 130 Kč 
VSTUPNÉ pro večerní koupání je jednotné 45 Kč / os. 
PŮJČOVNÉ:
míč (fotbal, volejbal, nohejbal) 20 Kč / hod. 
badminton 20 Kč / hod. 
vodní pomůcky 10 Kč / hod. / kus 
úschovna 20 Kč / skříňku 
100 Kč vratná záloha pro případ ztráty nebo poničení zapůjčené věci
100 Kč vratná záloha na čip, který opravňuje ke vstupu do areálu.

     PAN

Tomáš Baťa 
*  3. dubna 1876 Zlín   + 12. července 1932 Otrokovice

Významný český 
podnikatel, šéf 

koncernu Baťa, 
národohospodář 

a starosta Zlína 
(1923-1932).

Odkaz Tomáše Bati, českého podnikatelského 
velikána, přežívá až do dnešních dnů. Tomáš Baťa nás 
v mnohém může inspirovat i v dnešní době a některé 
jeho výroky jsou platné dodnes:
•	 Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš.
•	 Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.
•	 Touha stát se nepostradatelnými je pákou pokroku. Ale brzdou 

pokroku je naše touha zůstat nepostradatelnými.
•	 Boj je podstatou života. Kdo nebojuje, nemůže ani zvítězit.
 Lidí se nebojme, bojme se sebe.
•	 Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a trochu 

rozumu.
•	 Veřejným financím může pomoci jediné: když zvýšíme 

výdělečnou schopnost obyvatelstva
•	 Když jsem měl 20 let, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když 

jsem měl 30 let, občas jsem si myslel, že má docela pravdu. 
Když mi bylo 40 let, tak jsem si myslel, že to byl celkem 
moudrý chlap. A když jsem měl 50 let, řekl jsem si: kdyby tu 
tak byl a poradil mi!

•	 Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? 
Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli 
říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní 
bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi 
je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze 
sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, 
v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních 
obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, 
k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, 
nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, 
dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit 
a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější 
než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi 
důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však 
překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen 
mravním hlediskem a osobním příkladem.

•	 Zdraví občanstva je v první řadě podkladem každé 
hospodářské prosperity a tudíž i placení daní. Na veškerá 
vydání zemská nutno proto pohlížet jako na velmi účelné 
investice směřující k zvýšení příjmu občanstva, a tím zvýšení 
jeho berní poplatnosti.

•	 Úspěch životní závisí od množství nejrůznějších vědomostí 
a zkušeností v mnohém oboru. Znáti jednu věc dokonale 
ze všech stran, oblíbiti si jenom ji, věřit v ni a věnovat se jí 
mozkem a srdcem vytrvale bez výhrad, s myšlenkou jenom 
na ni uléhat, s myšlenkou na ni vstávat, poznat vše, co ji 
podrývá půdu, co ji škodí, krátce soustřediti se – to jest cesta 
k úspěchu.

•	 Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob země i státu je 
probudit a uvolnit životní síly obyvatelstva a řídit tyto síly tak, 
aby pomáhaly sobě i státu k blahobytu. Jediným prostředkem 
k tomuto cíli je nechat žít tyto samosprávné svazky z vlastních 
prostředků. Ze závodění a silného života, který takto vyroste, 
vybudují si silné a schopné svazky znamenitou existenci. 
Avšak i ty nejslabší obce a země docílí mnohem lepší 
existence, nežli mají nyní, kdy všichni, silní i slabí, jsou 
odkázání na almužnu a kdy mají proto nedostatek všichni.
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kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci 
a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat 
dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, 
dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a 
šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a 
čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba 
překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a 
úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a 
důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním 
příkladem. 

• Zdraví občanstva je v první řadě podkladem každé 
hospodářské prosperity a tudíž i placení daní. Na veškerá 
vydání zemská nutno proto pohlížet jako na velmi účelné 
investice směřující k zvýšení příjmu občanstva, a tím 
zvýšení jeho berní poplatnosti. 

• Úspěch životní závisí od množství nejrůznějších vědomostí 
a zkušeností v mnohém oboru. Znáti jednu věc dokonale 
ze všech stran, oblíbiti si jenom ji, věřit v ni a věnovat se jí 
mozkem a srdcem vytrvale bez výhrad, s myšlenkou jenom 
na ni uléhat, s myšlenkou na ni vstávat, poznat vše, co ji 
podrývá půdu, co ji škodí, krátce soustřediti se – to jest 
cesta k úspěchu. 

• Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob země i státu je 
probudit a uvolnit životní síly obyvatelstva a řídit tyto síly 
tak, aby pomáhaly sobě i státu k blahobytu. Jediným 
prostředkem k tomuto cíli je nechat žít tyto samosprávné 
svazky z vlastních prostředků. Ze závodění a silného 
života, který takto vyroste, vybudují si silné a schopné 
svazky znamenitou existenci. Avšak i ty nejslabší obce a 
země docílí mnohem lepší existence, nežli mají nyní, kdy 
všichni, silní i slabí, jsou odkázání na almužnu a kdy mají 
proto nedostatek všichni.                     
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F R I E D R I C H  B A R D A S 
Slavný československý plochodrážní jezdec Friedrich Bardas 
se narodil 14. ledna 1914 v Mohelnici. Jeho otec měl na Schil-
lerstrasse 40 (dnes Olomoucká) zavedenou autoopravnu a byl 
známý jako vůbec první majitel automobilu v Mohelnici. Malý 
Fritz jevil silnou náklonnost k motorům a motocyklům, v osmi le-
tech sám jezdil na otcově stroji a v sedmnácti se pustil do stavby 
motocyklu vlastní konstrukce. Tak vznikl Barry-Spezial 260 ccm, 
na kterém dosáhl prvních úspěchů a plný nadšení si brzy nato 
zakoupil skutečný závodní motocykl. 

To všechno stačil stihnout během studia na státní strojírenské 
škole a přitom nevynechal jedinou možnost zúčastnit se všech 
dostupných plochodrážních závodů. Jeho úspěchy nezůstaly 
bez odezvy a tak se Bardas v roce stává majitelem velmi kva-
litního a rychlého stroje, který mu daroval tehdy proslulý dánský 
jezdec Nils Sörensen.
V nastávajícím období nastala Beřichovi léta vítězství a úspěchů. 
Na mapě jeho cest se objevila místa jako 5oo Rudge Dirt-Track 
a na pracovním plánu smlouva s Terrot-Dijon. To vše absolvoval 
se lvíčkem na prsou jako československý sportovec národnosti 
německé a jeho kariéra vyvrcholila na jaře roku 1934, když se 
stal závodním jezdcem dodnes slavné pražské značky JAWA. 
Bardas se přestěhoval do Prahy a v Mohelnici pak pokračoval 
jeho otec v letech 1932 - 1939 s dalšími spolupracovníky jako 
Gebr. Bardas Maschinenfabrik, Müglitz/Mähren ve vývoji závod-
ního motocyklu o obsahu 247 ccm. Kromě toho s ním pracoval 
konstruktér mohelnické firmy SIEMENS Dipl. Ing. Friedrich Dr-
kosch na „lidovém motocyklu“ s názvem BARRY VOLKSMOTO-
RAD s dvoutaktním motorem o obsahu 98 ccm, jehož uvedení 
do seriové výroby však znemožnila 2. světová válka. 
Až do roku 1937 absolvoval Bardas více než 120 vítězství své 
závodnické kariéry, mezi něž patří zejména výkon na opav-
ských mezinárodních závodech. Pořadatelé zde na startu 
avizovali špičkové jezdce tehdejší doby z Rakouska (Schne-
eweiss, Mayer), Německa (Füglein, Winkler) a dokonce i z Ju-
goslávie a Rumunska (Nicolescu Cristea z Bukurešti). Bar-
das se zde v třídě do 350 ccm umístil se strojem JAWA na  
1. místě a v kategorii 250 ccm zvítězil ve dvou rozjížďkách. 
Pro sportovce (a nejen pro ně) skončila však doba slávy a úspě-
chů. Nástup nacistické diktatury, Mnichovská krize, konec Česko-
slovenské republiky a samostatného Rakouska a následné vypuk-
nutí války. Válkou přišel Bardas o veškerý svůj majetek a v roce 
1946 se stačil legálně vystěhovat do Rakouska. Zde se s velkými 
potížemi pokoušel o starty s anglickým JAP 350, ale po desetileté 
přestávce se už úspěchy přestaly dostavovat. Stačil ještě zabodo-
vat v roce 1948 prvním a druhým místem na Martina Schneeweise 
ve Štýrském Hradci. V Sankt Pölten byl dvakrát třetí v pětistov-
kách a dvakrát druhý ve třídě do 350 ccm. Po těžké havarii v tomto 
závodě však postupně mizí z plochodrážní scény, sní o obnově 
svého mohelnického projektu s motocyklem BARRY a stěhuje se 
z Vídně do Spolkové republiky Německo.                     Ctirad Štipl

KRONIKÁŘ EDUARD TEICHMANN
Mohelnický městský kroni-
kář, učitel měšťanské školy, 
historik a spisovatel Eduard 
Teichmann zemřel v Mohel-
nici v předposledním roce 
2. světové války před se-
dmdesáti lety 12. července 
roku 1944. Teichmann se 
zajímal o historii našeho 
města a okolí, shromažďo-
val cenné písemné i obra-
zové materiály a vybudoval 
si bohatý listinný archiv. 
Pro tyto svoje vlastnosti, 
odbornost a píli byl roku 
1926 jmenován městskou 
radou kronikářem města. 
V této funkci pak pracoval 
po dlouhá léta a pokračoval 
ve shromažďování dalších dat, údajů a skutečností a průběžně 
připravil vydání řady zajímavých historických publikací. Tak byl 
vydán titul s názvem „Pamětní sloupy a sochy, kříže, kaple a vo-
tivní tabule v Mohelnici“, který je dodnes nejdůležitějším prame-
nem pro zmapování těchto sakrálních staveb ať již zachovaných 
nebo zmizelých. V roce 1936 vydal s názvem „Die Müglitzer 
Stadtpriviliegien“ soupis biskupských dokumentů týkajících se 
postavení města Mohelnice a rok nato publikoval pod názvem 
„Die geschichte des Müglitzer Verschönerungsvereins und des 
Stadtparkes“ přehled historie městského parku a činnosti zdej-
šího „okrašlovacího spolku“. V roce 1940 vyšly jeho „Geschichte 
der Stadt Müglitz bis zur Heimkehr ins Reich“. 
Dějiny města Mohelnice až po návrat do Říše jsou velmi podrob-
ným zpracováním historie našeho města, leč, jak název napo-
vídá, nesou četné znaky poplatnosti době a tehdejší politické 
situaci. Teichmann zde vystupuje jako představitel stoupenců 
spolupráce českých Němců s říší, nikdy se nesmířil s existencí 
československého státu a český živel našeho regionu, který před-
stavoval zhruba polovinu zdejšího obyvatelstva, vnímá místy až 
s nepřátelským postojem. Svědčí o tom zejména obsah poslední,  
23. kapitoly, která nese titul „Zwanzig Jahre unter der Herrschaft 
der Tschechen“ (Dvacet let pod panstvím Čechů) a končí popi-
sem vstupu německých vojsk na mohelnické náměstí dne 10. 
října 1938. Teichmann ve svém největším díle opustil na sklonku 
života zásady historické objektivity a popsal události do jisté míry 
jednostranně. To však neubírá jeho Dějinám města Mohelnice na 
jejich hodnotě kvalitního historického pramene. 
V červenci téhož roku padla na frontách 2. světové války řada 
mohelnických občanů německé národnosti a to především 
na východní frontě a v souvislosti s vyloděním spojenců ve 
Francii. Byli to: Albert Walter (pekař bytem na náměstí č. 23), 
Thomas Hlawin (finanční úředník bytem v Nové ulici č. 14), 
Engelbert Pestl (Lazebnická ulice č. 4), Franz Zendulka, Karl 
Pilarsch (klempíř z Vodní ulice), student Adolf Knirsch, Kurt 
Wallek, ženista Franz Herzig, Alois Einaigl (Vodní ulice), nad-
poručík Guido Staudacher (vrátný ze žadlovického zámku ze-
mřel na následky zranění v ruském zajateckém táboře), vojín 
Engelbert Kristen (Vodní ulice č. 31), Franz Kunstfeld (strojní 
zámeční bytem na náměstí č.17) a svobodník Gustav Herzig 
(zemědělec z ulice Na zámečku), který zemřel během trans-
portu do zajateckého tábora v SSSR.                    Ctirad Štipl

ZASTAVÁRNA – BAZAR * MAREK MACHALA
(pondělí až pátek od 10.30 do 16.30)

MOHELNICE, Třebovská ulice
tel.: 732 594 481 * e-mail: majo36@seznam.cz



OBJEKTIV MOHELNICE - červenec 2014 - str. 6

MUZEUM MOHELNICE

SPOLKY
A

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 
V MOHELNICI

od poloviny 19. století 
do poloviny 20. století

v ý s t a v a
19. června až 2. listopadu 2014

 Výstava pre-
zentuje vývoj 
spolkové čin-
nosti a spole-
čenského ži-
vota v Mohel-
nici od polo-
viny 19. stol.  
do roku 1945. 
Jako v jiných 
m ě s t e c h 
i v Mohelnici 
se po polovi-
ně 19. stole-
tí etablovala 
řada spol-
ků, přičemž 

do roku 1918 se jednalo výhradně o spolky německé 
(české spolky ve městě vznikly až po vzniku Česko-
slovenska). K nejstaršímu spolku, střeleckému, který 
existoval  již na konci 18. století, se připojila celá řada 
nových spolků, např. pěvecký, čtenářský, divadelní, 
tělocvičný, turistický, okrašlovací, spolek dobrovol-
ných hasičů ad. Již během druhé poloviny 19. století 
se spolky staly důležitou součástí společenského ži-
vota města, jejich počet od přelomu 19. a 20. století 
nadále stoupal. Kromě spolků výstava přibližuje i dal-
ší součásti společenského života města (slavnosti, 
zábavy, divadelní představení ad.), podány jsou zde 
informace o základních společenských prostorech 
města (střelnice, spolkový dům, hostince, taneční 
a divadelní sály, kino, tělocvična, městský park ad.). 
Kromě řady fotografií a dokumentů bude možné 
na výstavě zhlédnout i množství trojrozměrných sbír-
kových předmětů.

CŠ
 

Duhovou čajovnu najdete přímo v centru Mohelnice, na 
nám. Svobody. Je to příjemný prostor, kam můžete přijít 
posedět s přáteli, popít různé nealkoholické nápoje a na 
chvíli zapomenout na každodenní shon.
Kromě čajovny můžete u nás v přilehlé místnosti  
navštívit také masáže, kosmetické a další služby.
Duhová čajovna je prostorem, kam můžete přijít na 
zajímavou přednášku, víkendový seminář nebo koncert. 
O výzdobu prostor se nám starají umělci z blízka i z dáli. 
Pro maminky s dětmi tu máme nabídku dopoledních 
setkávání v dětském koutku čajovny.
Děkujeme malým umělcům z  Mateřské školky na Zámečku 
v Mohelnici, jejichž obrázky zdobí vstupní prostory do 
Duhové čajovny.

Zveme Vás na:
* šálek dobré kávy nebo čaje 
* stálou výstavu krajek 
* muzejní expozici Ručních řemesel

Změna otvírací doby:
V měsíci červenci bude Duhová čajovna z provozních důvodů 
otevřena od 14 hod. Možná změna po dohodě s obsluhou 
v prodejně Darka a na tel. čísle: 775403397.

                                            Děkujeme za pochopení

Pojeďte s námi na relaxačně poznávací týden s názvem 
,,SPA PRO DUŠI“

na ostrově Murter v Chorvatsku 
6.-13. září 2014.

Více informací: +420 737 322 237
podsklanova@seznam.cz
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Nové poradenské místo v  1. poschodí
Nám. tyrše a Fügnera 2, Mohelnice

PROČ JSME TADY A DŮVOD, PROČ NÁS NAVŠTÍVIT:

Odebíráte elektrickou energii, plyn či vodu a není Vám jasné za co a kolik 
platíte?
Podáme Vám nezkreslené informace o cenách energií.

Slyšíte o různých nabídkách a slevách, ale reálné ceny neznáte?
Upřesníme Vám možnost ovlivnit cenu u svého, nebo alternativního 
dodavatele.

Nevěříte podomním prodejcům, kteří slibují nízké ceny, ale realita 
neodpovídá jejich slibům?
Nejsme podomní obchodníci, ale vyjednáváme u seriózních dodavatelů 
energie vždy výhodnější podmínky, nežli máte doposud.
Z důvodů velmi silné pozice na trhu s možností lepších vyjednávacích podmínek 
garantujeme stále nižší ceny.

Máte strach ze změny svého dodavatele? 
Nic měnit nemusíte - optimalizujeme vaše náklady na dodávku energií. 
Zajistíme vám nejvýhodnější dostupné podmínky.

Nevíte, co bude za rok - ceny se mění a vy nemáte čas všechno hlídat?
Máme stálý dohled nad dodavateli a provádíme doživotní servis.

Nerozumíte fakturám, právním kličkám a všeobecným podmínkám 
dodavatelů?
Zajišťujeme právní dohled a ochranu spotřebitelů.

Myslíte si, že máte dobrou smlouvu s dodavatelem a už nemůžete nic 
ušetřit?
Můžete dostat vlastního energetického poradce v blízkém okolí.

Kolik Vás bude veškeré poradenství stát?
NIC !!! - žádné skryté poplatky!

Veškeré poradenství je u naší firmy nezávazné a zcela zdarma! 
Neúčtujeme žádné poplatky.

Na bezplatnou konzultaci zdarma se objednejte na telefonním čísle 
777 160 577 - Jiří Obr, popřípadě nás kontaktujte po dobu pracovní doby 
v 1. poschodí obchodního domu APOLLO na náměstí Tyrše a Fügnera 2. 
V Mohelnici. 
V případě nepřítomnosti konzultantů předejte svůj kontakt kterémukoliv 
pracovníku prodejny ELEKTRO a my Vám dohodneme schůzku.

HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY, tel.: 777 160 577

NOVÉ KONTAKTNÍ MÍSTO 
ALLIANZ POJIŠŤOVNY 
V MOHELNICI 
Zaváděcí slevy: 
Pojištění majetku (budovy, domácnosti) 
s nejširším krytím na trhu – 30% 
Úrazové pojištění s garancí nejvyššího plnění 
na trhu – 10%
Autopojištění – až 66% dle bezškodného 
průběhu + garance ceny na 3 roky 
Cestovní pojištění s neomezeným limitem 
léčebných výloh. 
PŘIJĎTE SI PRO NEZÁVAZNOU NABÍDKU
Kontakt: Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice
 tel: 605 742 627 
 e-mail: pavel.oplustil@iallianz.cz
OTEVÍRACÍ DOBA: 
Pondělí: 13.00 - 18.00 hod. 
Středa: 08.30 - 12.00 hod. 13,30 - 17.00 hod. 
Další dny: dle dohody 
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DOSTAVNÍK
39. MOHELNICKÝ
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39. MOHELNICKÝ

Festival se koná za � nanční podpory Olomouckého kraje, 
města Mohelnice a nadace Život umělce.
Záštitu nad festivalem převzal náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák. 

Festival se koná za � nanční podpory Olomouckého kraje, 
města Mohelnice a nadace Život umělce.
Záštitu nad festivalem převzal náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák. 

Pořádá agentura
Pavel Aligátor 
Nenkovský
IČO: 40322823    

Pořádá agentura
Pavel Aligátor 
Nenkovský
IČO: 40322823    

2014
®®®®

20142014

Sponzoři:

FOLK TEAM, LOKÁLKA, ŽALMAN A SPOL., RANGERS (PLAVCI), COP, MADALEN, 

HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ, VĚNEBAND, MAROD, DUNIBUCH, STOP TIME,
IVO CICVÁREK, KOFE@VLNA, ZRCADLA CZ, RENDEZ-FOU, BUJABÉZA, ALIBABA, 

Dvě scény, � lmová soutěž, osadní táborový oheň, nedělní dostavnická mše,
tvořivá dílna pro děti, pohádka pro děti i dospělé … 

www.mohelnickydostavnik.cz

28. 8 .-31. 8. Bouzov – Loštice – Mohelnice28. 8 .-31. 8. Bouzov – Loštice – Mohelnice

®
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Dvě scény, � lmová soutěž, osadní táborový oheň, nedělní dostavnická mše,
tvořivá dílna pro děti, pohádka pro děti i dospělé … 

www.mohelnickydostavnik.czwww.mohelnickydostavnik.cz

PAVEL HELAN, FUNNY FELLOWS SK & MARIÁN LABUDA, SEMTAM,
GG AQUSTIC PL, ŽAMBOŠI, POUTA, DEVÍTKA, JITKA ŠURANSKÁ, JIŘÍ SMRŽ, 

FOLK TEAM, LOKÁLKA, ŽALMAN A SPOL., RANGERS (PLAVCI), COP, MADALEN, 
D.N.A., PASSAGE, SEKVOJ, NAČAS, MARIEN, TEMPO DI VLAK,

HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ, VĚNEBAND, MAROD, DUNIBUCH, STOP TIME,
IVO CICVÁREK, KOFE@VLNA, ZRCADLA CZ, RENDEZ-FOU, BUJABÉZA, ALIBABA, 

KELT GRASS BAND, BG NOVA, JIŘÍ MÍŽA, DOMINO, A.M.ÚLET, FREGATA,
DUO GENY, VODNÍCI, NAUTICA, ŠEDIVÁCI, KŘÍDLA, KUPODIVU, ŠPUNT,

PROČ NE BAND, POULIČNÍ LAMPA, PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ, SMOLAŘI a další.

Dvě scény, � lmová soutěž, osadní táborový oheň, nedělní dostavnická mše,
tvořivá dílna pro děti, pohádka pro děti i dospělé … 

www.mohelnickydostavnik.cz


