
Zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj města 

ze dne 22. 02. 2016 konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku 

Přítomní:  Tomáš Hradil, Tomáš Tejchman, Petr Muzikant, Mgr. Lubomír Věstinský, Mgr. 
Jan Mrosek 

Nepřítomní: Zdeněk Šak, DiS.  

Hosté: Seidlerová Martina, Sedláčková Lenka, Kamlerová Jana, David Jan  

Program: 

1. Školství 

2. Místní trhy 

3. Různé 

1) Oblast školství 

J. Kamlerová seznámila přítomné s prací Komise v oblasti školství v předchozích dvou letech, 
řešil se počet dětí v prvních třídách ZŠ a udržení žáků po opuštění 9. ročníku, dále také obecně 
udržení počtu žáků na ZŠ v Jeseníku. V budoucnu bude pro školy také důležité, jaký dopad 
bude mít inkluzivního vzdělávání.  

J. Kamlerová otevřela téma stravování ve školních jídelnách. V Jeseníku je dle zkušeností 
rodičů velký rozdíl mezi decentralizovaným vařením v mateřských školách (MŠ si vaří na svém 
pracovišti pro své děti) a centralizovaným na základní škole, která odebírá obědy spolu 
s dalšími školami z centrální vývařovny. V současnosti existují alternativní možnosti vaření jídla 
pro školáky, u kterých se používají ve velké míře místní produkty či dokonce plodiny 
vypěstované na zahradách škol. Ale i u klasického pojetí stravování v jídelnách lze udržovat 
určitou kvalitu stravy a její výživové hodnoty. Dalším probíraným tématem byla ekovýchova 
a ekologie na Jesenicku a její současný stav, který by mohl být lepší vzhledem k možnostem 
Jesenicka, které je známo kvalitou přírody a možnou podporou místních institucí – CHKO 
Jeseníky, odbor životního prostředí MěÚ Jeseník, neziskové organizace, atd. 

K těmto tématům by komise chtěla na budoucích setkáních přizvat příslušné odborníky 
z praxe, se kterými by mohla tyto problematiky detailněji probrat. 

2) Místní trhy 

Zasedání se zúčastnily organizátorky místních trhů (L. Sedláčková a M. Seidlerová). 
Organizátorky založili v lednu 2016 Sudetikus, z.s. Tento spolek bude organizátorem trhů 
či dalších místních akcí. Série místních trhů odstartuje 20. března Velikonočním trhem. 
V dalších měsících budou probíhat dva trhy měsíčně. Další z akcí, kterou spolek uspořádá, 
bude Den země 16. dubna. Vzhledem k rozšiřování počtu akcí a počtu stánkařů, ale také 
vzhledem k proměnlivému počasí na Jesenicku („letní stánky“ hůře odolávají větrnému a 
deštivému počasí), by bylo dobré zachovat tzv. „zimní stánky“ na celý rok a na letní měsíce 
přidat „letní stánky“.  



Návrh usnesení: 
Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města zachovat tzv. "zimní stánky" na Masarykově 
náměstí celoročně a na letní měsíce přidat tzv. letní stánky. 
Hlasování: 
Pro: 4 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Komise pro rozvoj města návrh přijala. 

3) Různé 
J. David (tajemník TJ Jiskra Jeseník) přednesl návrh TJ Jiskra Jeseník na vybudování sáňkařské 
dráhy, která navazuje na historickou dráhu, která zde fungovala. Současný návrh počítá jak se 
zimním, tak s letním provozem. Dráha by byla přístupná veřejnosti a také příležitostně pro 
konání závodů. Do příštího jednání předloží konkrétní dokumenty potřebné k posouzení 
návrhu. 

 

 

 

     

Termín příštího jednání komise: 4.4.2016 

 
V Jeseníku dne 25. 2. 2016 

 
  
 
 ____________________ ____________________ 
 Zapisovatel Ověřovatel 
 Mgr. Jan Mrosek Tomáš Hradil  
 Tajemník Komise Předseda Komise 


