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Úvodník
Vážení spoluobčané,

vstupujeme do nového roku 2021. 
Společně jsme prošli rokem 2020. 
Rokem, který se do historie zapíše 
jako rok spojený s celosvětovou pan-
demií, jež přinesla do našich životů 
spoustu změn. Rokem, který byl 
ve znamení nejistot ve společnosti 
a vládních restrikcí. I přesto, že se 
události minulého roku velmi po-
depsaly na celkové ekonomice, my 
jsme rozhodnuti udělat maximum 
pro budoucí rozvoj našeho města.

Díky zodpovědnému hospodaře-
ní v tomto volebním období bude-
me moci tento a následující rok re-
alizovat plánované investiční akce, 
a to i přes očekávaný nemalý vý-
padek příjmů od státu do městské 
pokladny. Děti a mládež se již brzy 
dočkají vytouženého skateparku 
a milovníci bruslení se sklouz-
nou na novém městském kluzišti. 
Zkrátka nepřijdou ani obyvatele 
jesenických sídlišť, neboť ve všech 
chystáme dílčí revitalizace, a to ze-
jména komunikací a parkovacích 
ploch. Bezpečnost chodců zajistí 
nové či opravené úseky chodníků. 
Centrum města pak bude krásnější 
díky opravě nevzhledné proluky 
vedle tržiště a zkrášlen bude napří-
klad i rybníček za „eMkem“ včetně 
jeho okolí.

Samozřejmé myslíme i na naše 
seniory. Pro ty, kteří se o sebe ne-
mohou sami postarat, bude již le-
tos zřízena nová pobytová sociální 
služba s celoročním provozem. Pro 
širokou veřejnost se také chystá bo-
hatý kulturní program plný koncer-
tů, divadelních představení, výstav 
a dalších společenských akcí. Jese-
ník opět ožije!

Vážení spoluobčané, závěrem 
bychom vám všem chtěli za vedení 
města a všechny naše příspěvkové 
organizace popřát do nového roku 
hodně štěstí, osobních úspěchů 
a především zdraví. Pevně věříme, 
že rok 2021 nám všem přinese tak 
dlouho očekávaný návrat do našich 
běžných životů, které jsme žili před 
rokem 2020.

Vaše vedení města

Hvězda v Jeseníku: Kultura „na míru“
V době, kdy epidemie brání konání většiny kulturních akcí, jsme se 

v Jeseníku rozhodli nabízet veřejnosti spíše individuální kulturní vy-
žití. Od poloviny prosince přináší kulturní zážitky a radost instalace 
významného umělce Richarda Loskota. Ten v nedávné době vystavoval 
svá díla v Bruselu či Londýně, kde – stejně jako v Jeseníku – představil 
umění vytvořené pro veřejný prostor.

Pro Jeseník připravil Richard 
Loskot světelnou instalaci přímo pro 
Masarykovo náměstí. Tvoří ji zvněj- 
šku nenápadný jehlan, který při po-
hledu dovnitř ukazuje složitý hvězd-
ný útvar vzniklý optickou hrou zrca-
del s jedním z paprsků. Mnozí v něm 
poznají ochranovskou hvězdu, jejíž 
tvar si při prvním pohledu s vánoční-
mi svátky ihned spojíme, leckdy aniž 
bychom věděli, že se jedná právě o ni. 
„Ochranovská hvězda má hezký pří-
běh. Vznikla původně v komunitě Mo-
ravských bratří v Horní Lužici jako 
pomůcka pro výuku matematiky. Děti 
ze školních misionářských internátů, 
které na ní matematiku a geometrii 
trénovaly, zůstávaly i o Vánocích 
mimo domov. A hvězdy pak posílaly 
domů jako potěšení pro své rodiče 
a sourozence. Tak se hvězda dostala 
do celého světa. Proto když jsem byl 
požádán, abych pro tento čas vytvořil 
objekt na náměstí v Jeseníku, napadl 
mě právě tento motiv. Hvězda v Jese-
níku imaginárně září a levituje nad 
diváky,“ popisuje instalaci její autor.

Richard Loskot je známý svými 
komplexními instalacemi, v nichž 
využívá zákonitostí a kvalit, které 
mnohdy ani nevnímáme (fyzikální 
vlastnosti světla, čas atd.). Využívá 
přitom sofistikovaných prostředků 

a moderních technologií, které ve 
výsledku na diváka mohou působit 
jako propracovaný kouzelnický trik. 
Richard Loskot prezentuje své práce 
na samostatných i skupinových vý-
stavách v České republice i zahrani-
čí. Současně je několikanásobným 
finalistou prestižní Ceny Jindřicha 
Chalupeckého a držitelem Divácké 
ceny Českých center a Ceny čtenářů 
časopisu Respekt. 

Hvězda se v Loskotově díle neob-
jevuje poprvé. Pro nedávnou výstavu 
Tma představ si umělec zapůjčil pro-
jektor z planetária, aby v zatemněné 
galerii vytvořil iluzi procházky mezi 
hvězdnými tělesy. Výstavou tak hle-

dal odpověď na otázku, proč je noční 
obloha černá, když jde o nekoneč-
ný vesmír s nesčetným množstvím 
hvězd, které by teoreticky měly zářit 
mnohem více než naše Slunce za dne. 

Instalace na Masarykově náměstí 
je vlaštovkou současného umění, kte-
rá do našeho města zavítala a ohlásila 
další projekty přímo pro veřejný pro-
stor města nebo výstavy představující 
mladou a střední generaci českých 
umělců. Chystáme například výstavy 
malíře Adama Kašpara nebo autorky 
komiksů, objektů a ilustrací Venduly 
Chalánkové. A na náměstí prezenta-
ci díla sochařky Veroniky Psotkové. 
Světelná instalace Richarda Loskota 
je k vidění od 16. prosince 2020 do  
6. ledna 2021. Přijďte si ji prohléd-
nout nejlépe v podvečer a ocitnout se 
v její záři. 

Lucie Štůlová Vobořilová,
MKZ Jeseník

Světelná instalace R. Loskota přitahuje pozornost.  Foto: Lucie Štůlová Vobořilová
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Kluziště letos lázně neotevřou, bruslit se může v Dětřichově
Lázeňské kluziště zůstává v zimní sezoně zavřené. Město Jeseník ke 

konci roku připravilo bruslařům provizorní řešení v Dětřichově a záro-
veň pokračuje v přípravě záměru vybudovat úplně novou ledovou plochu 
za sportovní halou.

Tradiční kluziště v Priessnitzo-
vých léčebných lázních se veřejnosti 
neotevřelo. „Technologie kluziště 
i rolba jsou zastaralé a vyžadují vyšší 
provozní náklady. Příjem ze vstupné-
ho a pronájmu kluziště nepokrývají 
náklady a lázně každoročně hradí 
ztrátu téměř půl milionu korun, na 
které se město Jeseník podílelo for-
mou dotace asi z jedné čtvrtiny,“ 
uvedla obchodní ředitelka lázní Ka-
teřina Tomášková. A k důvodům 
neprovozování kluziště dodala, že 
v roce 2020 lázně přišly o velkou část 
příjmů a také musely omezit provoz 
pro své klienty v době svátků. 

Jelikož by kluziště v zimní sezo-
ně sloužilo zejména občanům města 
a regionu, bylo by to právě město 
Jeseník, které by finančně pokrývalo 
takřka celý provoz. „Náklady by se 
šplhaly do statisíců korun. Příprava 
ledové plochy by už musela dávno 
začít a my přitom nevíme, jaká budou 
vládní opatření. Peníze by mohly při-
jít vniveč, a proto jsme je raději scho-
vali na rok 2021 na výstavbu kluziště 
nového,“ vysvětlila starostka města 
Zdeňka Blišťanová. 

Přírodní kluziště v Dětřichově 
Milovníkům bruslení a hoke-

je se však město snaží uzavření 
lázeňského kluziště nahradit. Už  
k 15. prosinci Technické služby Je-
seník připravily vše potřebné včetně 
zázemí ke spuštění přírodní ledové 
plochy v Dětřichově. To se nachá-
zí zhruba sto metrů za odbočkou na 
Mýtinku ve směru od Jeseníku. „To-
hle kluziště je provizorním řešením, 
je totiž zcela závislé na počasí. Pokud 
bude mrznout, správce zde nastříká 
vodu a následně bude zmrzlou plo-
chu udržovat,“ popsal řešení druhý 
místostarosta města Václav Urban. 
Nové kluziště ve městě 

Zároveň město pokračuje v pří-
pravě záměru vybudovat kluziště, 
respektive multifunkční hřiště s ledo-
vou plochou za sportovní halou na ul. 
Dukelská. Sportoviště o rozměrech 
22 na 45 metrů bude v zimě sloužit 
jako ledová plocha, v létě se na něm 
bude hrát basketbal, florbal, volejbal 
a další míčové sporty. Realizačně je 
projekt nachystaný na rok 2021. 

Výstavba celého komplexu byla roz-
dělena do několika etap. Zpracována 

je projektová dokumentace tzv. nulté 
etapy, jejíž náklady jsou odhadnu-
ty na cca 22 milionů korun s DPH. 
„Její součástí je umístění trafosta-
nice a samotného sportoviště včetně 
mantinelů, kluziště, pokladny, dílčího 
oplocení a technologie chlazení. Po-
čítá se přitom s využíváním stávají-
cího zázemí fotbalové tribuny, kde se 
nachází bufet, šatny, WC i místo pro 
zázemí rolby,“ popsal vedoucí odboru 
investic Jiří Uher s tím, že město již 
požádalo o vydání stavebního povo-
lení. Další etapy jsou výhledové a lze 

je časově kombinovat. Sportoviště 
by se tak do budoucna mohlo rozšířit 
o vlastní zázemí, zastřešení nebo tře-
ba další hřiště. 

Myšlenkou multifunkčního hřiště 
se vedení města Jeseník intenzivně 
zabývá od podzimu 2019 ve spolu-
práci s místní průmyslovou školou. 
Záměr výstavby hřiště schválilo za-
stupitelstvo v únoru loňského roku. 
Jeho umístění je v souladu s vypra-
covanou koncepcí sportovišť na ulici 
Dukelská. 

(mat)

Pomozte nám vylepšit naše město vyplněním pocitové mapy
Vyjádřit své podněty a poznatky k místu, kde žijete, trávíte volný čas 

a cítíte se příjemně nebo naopak nepříjemně, můžete v rámci projektu 
„Pocitové mapy“. Postačí vyplnit jednoduchý dotazník s pěti otázkami 
ušitý na míru městu Jeseník. Vyplňovat jej můžete až do konce února 
2021. 

Do projektu pocitových map se 
město Jeseník zapojuje již po druhé. 
Tvůrcem projektu a jednoduché apli-
kace je Přírodovědecká fakulta Uni-
verzity Palackého v Olomouci. Srov-
nání výsledků nové pocitové mapy je 
cílem bakalářské práce studenta této 
fakulty Davida Zichovského z Jese-
níku. Výsledky se podrobně vyhod-
nocují a budou veřejně prezentovány 
na jaře roku 2021. 

V prvním kole dotazování 
v roce 2017, jehož iniciátorem byla 
Zdeňka Blišťanová (tehdy první 
místostarostka), bylo označeno přes 

4.700 míst. Oddělení investic mohlo 
využít průzkumu veřejného mínění 
v podobě pocitové mapy v proce-
su hodnocení a přípravy investič-
ních projektů města. Pocitové mapy 
z roku 2017 se staly podkladem pro 
přípravu investičních záměrů Multi-
funkční ledová plocha na ul. Dukel-
ská, Koncepce sportovišť na ulici 
Dukelská, Územní studie Smetanovy 
sady, Proluka u tržnice, Rybníček na 
ul. Denisova a dalších. „Druhé kolo 
výzkumu poskytne městu srovnání 
a vyhodnocení výsledků z roku 2017 
a pomůže při rozhodování o dalším 

směřování města a při sestavování 
budoucího akčního a strategického 
plánu města,“ uvedla starostka Zdeň-
ka Blišťanová, která by tímto chtěla 
poděkovat všem, kteří se dotazování 
zúčastnili a zúčastní se jej i v dal-

ším kole. Dotazník naleznete na  
www.pocitovemapy.cz/jesenik-2020. 
Výsledky dotazování z roku 2017 pak 
naleznete na www.pocitovemapy.cz/ 
jesenik-2017/nahled.

(lut)

Vizualizace multifunkčního hřiště v zimních měsících.  Foto: archiv MěÚ

Tvorba pocitové mapy v roce 2017.   Foto: archiv MěÚ

V minulém čísle zpravodaje 
Naše město jsme vás informovali 
o tom, že stavba nového skatepar-
ku na ulici Šumperská bude hoto-
va do konce roku 2020. Bohužel 
z důvodu brzké zimy musely být 
stavební práce na konci listopadu 
pozastaveny a obnoví se až při vý-
razném zlepšení počasí, případně 
na jaře nového roku 2021. 

Apelujeme na občany, aby na 
nedokončenou stavbu nevstupo-

vali. Platí zde přísný zákaz vstupu, 
při jehož porušení hrozí zejména 
újma na zdraví, ale také poškození 
samotné stavby, které může zkom-
plikovat dokončení skateparku 
a jeho plánované otevření pro ve-
řejnost. A to si určitě nikdo z nás 
nepřeje.

Na dodržování zmíněných pravi-
del bude pravidelně dohlížet měst-
ská policie. 

(juh) 

stavbu skateparku přerušila zima. Platí přísný zákaz vstupu
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Architekt představil komplexní studii lokality „U Rybníčku“
Jedním z vítězných návrhů participativního rozpočtu „Tvoříme Jese-

ník 2019“ se stal i návrh „Oprava břehu a chodníku u okrasného ryb-
níku, nové lavičky“. Odhadovaná finanční náročnost tohoto návrhu činí 
500.000 Kč.

Město Jeseník ve spolupráci s ar-
chitektem města Tomášem Pejpkem 
provedlo technické zhodnocení dot-
čené lokality a bylo konstatováno, to 
co je očividné – technický stav ryb-
níčku není uspokojivý. Břehy jsou 
erodovány vodní hladinou a stále 
více zasahují a ukrajují okolní chod-
níčky a zpevněné plochy, nátokový 
objekt je zcela zborcený. Nevyhovu-
jící je i stav středového ostrůvku, kte-
rý je zarostlý náletovými dřevinami.

Na základě těchto závěrů se měs-
to Jeseník rozhodlo neinvestovat 
vyhrazené prostředky z participa-
tivního rozpočtu na lokální úpravu 
chodníčku dle výše uvedeného ná-
vrhu. Investice jen v tomto rozsahu, 

bez ostatních souvisejících nutných 
stavebních prací, by byla vynalože-
na zbytečně. Prostředky vyčleněné 
v rámci participativního rozpočtu na 
opravu chodníku tak budou zahrnuty 
do rozpočtu celé rekonstrukce ryb-
níčku.

Protože toto území vnímáme jako 
velmi cenné, s velkým relaxačním 
a klidovým potenciálem, rozhodlo se 
město Jeseník uchopit tuto lokalitu 
komplexně. Městským architektem 
Tomášem Pejpkem proto byla vy-
pracována studie revitalizace celé 
lokality rybníčku, která určuje rozsah 
prací potřebných pro úpravy dané 
lokality – obnova břehů a pěších 
komunikací, vybavení novým mobi-

liářem, návrh nového mola a úprava 
zeleně. Studie bude podkladem pro 
následné zpracování projektové do-
kumentace. Záměrem města Jeseník 
je v roce 2021 žádat o dotaci z mi-

nisterstva zemědělství a finance vy-
členěné z participativního rozpočtu 
na tento návrh použít jako částečné 
krytí dofinancování města.

(juh)

V roce 2021 se chystáme aktualizovat územní plán
Územní plán reguluje využívání území, stavební činnost a koordi-

nuje veřejné a soukromé zájmy na území města. Má proto význam pro 
vlastníky nemovitostí, stavebníky a obecně pro rozvoj města a podnikání.

Současný územní plán Jeseníku 
byl schválen v roce 2013, v letech 
2015–2018 proběhla jeho první 
změna. I nyní přichází podněty na 
jeho úpravy a o změnách územního 
plánu uvažujeme také proto, že se 
postupně objevují nové informace 
o potřebách, o území města i zku-
šenosti s dosavadním uplatňováním 
územního plánu.

V roce 2021 zamýšlíme připravit 
soubor změn územního plánu a za-
dat jejich zpracování. Samotná pří-
prava aktualizace územního plánu 
bude příležitostí uplatnit návrhy na 

jeho změny, které mohou podávat 
občané města a vlastníci nemovi-
tostí na území města (dle ustanovení 
§55a, odst. 2 stavebního zákona). 

Vzhledem k současným opatře-
ním se zatím stále odsouvá mož-
nost upořádat veřejnou besedu, kte-
rou bych na téma územního plánu 
a rozvoje města velmi rád připravil. 
Město rovněž chystá ve spolupráci 
s Okresní hospodářskou komorou na 
toto téma uspořádat kulatý stůl pro 
podnikatele. 

Tomáš Pejpek,
architekt města Jeseník

Budoucnost oC Alkron 
Město Jeseník si ponechá ob-

chodní centrum Alkron vedle hotelu 
Slovan. Od 1. dubna ho budou mít 
v nájmu Technické služby Jeseník. 
Se stávajícími nájemci se podepíší 
smlouvy nové. „Nikdo nemusí mít 
obavu, že tam skončí. S nájemci se-
píšeme trojdohody, protože stojíme 
o to, aby v Alkronu zůstali,“ uvedla 
starostka Zdeňka Blišťanová. 

Nově by se měla do budovy pře-
stěhovat městská policie. „Chceme, 

aby měli strážníci služebnu v příze-
mí, mohla by se tím uklidnit i situa-
ce v tamním průchodu, na který je 
dost stížností. Zbytek by se přestě-
hoval do horního patra,“ doplnila 
starostka. 

Ve stávající budově městské poli-
cie zůstane Klub seniorů a městské 
byty. Město si dále nechá zpraco-
vat studii, jak s touto nemovitostí  
naložit. 

(mat)

Vladimír Vraňovský oslavil 85 let
Významná osobnost a čestný ob-

čan našeho města Vladimír Vraňov-
ský letos v listopadu oslavil význam-
né životní jubileum osmdesát pět let. 
Muzikant tělem i duší, vynikající 
pedagog a dlouholetý ředitel ZUŠ 
Jeseník prožil v Jeseníku desítky let 
a podílel se na výchově stovek mla-
dých muzikantů. V roce 1971 založil 
Dechový orchestr mladých Jeseník– 
DOM ZUŠ JESENÍK, se kterým 
slavil úspěchy po celé Evropě. V or-
chestru působil přes třicet let. Špičko-
vé, mnoha cenami ověnčené hudební 
těleso, ve kterém se vystřídalo přes 
370 hudebníků, v příštím roce oslaví 
padesát let od svého založení.

Čestné občanství, jako nejvyšší 
ocenění města Jeseník za celoživot-
ní zásluhy v oblasti umění a vzděla-
nosti, bylo Vladimíru Vraňovskému 
uděleno v roce 2013. Za celoživotní 
přínos v oblasti kultury byl oceněn 
také hejtmanem Olomouckého kraje, 
v roce 2001 mu ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy udělilo Me-
daili I. stupně za celoživotní práci 
s mladými talentovanými lidmi.

Do dalších let panu Vraňovskému 
přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti! 

(lut)

Vizualizace revitalizované plochy.   Foto: archiv MěÚ

Obchodní centrum Alkron.   Foto: archiv MěÚ
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Aktivita místních činí Jeseník jedinečným v celé republice 
Už tři roky za sebou drží město Jeseník republikové prvenství v tzv. In-

dexu sounáležitosti. Ten je jednou ze součástí Indexu kvality života, který 
sestavuje společnost Obce v datech. Výborně si město stojí také v hodnoce-
ní kapacity základních škol (druhé místo) a mateřských škol (třetí místo). 

Index sounáležitosti ukazuje po-
čet spolků a zájmových sdružení se 
sídlem na území obce vztažený na 
počet obyvatel. Díky svým občanům 
je Jeseník zcela výjimečným mezi 
dvě stě šesti hodnocenými českými 
městy. „V indexu sounáležitosti, kte-
rý měří sílu komunitního života, jsme 
dokázali po třetí obhájit první místo. 
Je to skvělý výsledek ukazující, v čem 
je hlavní síla našeho města. Otevřená 
a fungující občanská společnost, ak-
tivní trávení volného času a pospoli-
tost,“ uvedla starostka města Zdeňka 
Blišťanová. 

Navzdory tomuto úspěchu se In-
dex kvality života v Jeseníku od roku 
2018 mírně zhoršuje. Základním li-
mitem rozvoje celého regionu zůstá-
vá dostupnost a nabídka pracovních 
příležitostí a hustota silniční sítě. 
„I z těchto důvodů se nám dlouho-
době nedaří lákat mladé lidi, aby za-
kládali své rodiny ve městě. Ti často 
zůstávají pracovat ve velkých měs-
tech, kde studovali na vysoké škole,“ 
doplnila starostka. 

Pokles nastal v roce 2020 kvůli 
mimořádnému výkyvu v Indexu zne-
čišťovatelů. „V rámci indexu znečiš-

ťovatelů počítáme, kolikrát firmy ve 
vzdálenosti do třiceti kilometrů od 
obce převýšily limit úniku látek do 
vody, vzduchu nebo půdy. Sedm firem 
v okolí Jeseníku mělo zaznamenáno 
nadlimitní úniky škodlivých látek, šest 
z nich překročilo limity minimálně, 
jedna však překonala limit hned dvě 
stě třicetkrát. Rozdíl v kvalitě života 
mezi městy je natolik malý, že i jeden 
index může takto ovlivnit celkové po-
řadí,“ vysvětlil Jan Havránek, jedna-
tel Obce v datech. 

I přes to má region stále jedno z nej-
čistších ovzduší v Česku a např. při 
hodnocení znečištění ovzduší si po-
lepšil z jedenáctého na deváté místo. 
„Jsem pevně přesvědčena, že budouc-
nost města bude pozitivní. U nás oby-

vatelé najdou klid, pohodu a ideální 
podmínky pro zdravý život,“ uzavřela 
Zdeňka Blišťanová. 

Společnost Obce v datech porovná-
vá kvalitu života v dvě stě pěti obcích 
s rozšířenou působností a Praze. Data 
získává ve spolupráci s veřejnými 
institucemi a dalšími subjekty. U dat 
neinterpretuje jejich kvalitu – sub-
jektivní dostatečnost/nedostatečnost, 
ale jejich relativní počet/dostupnost 
vzhledem k obci v ČR s nejvyšším 
počtem/dostupností. Více o projektu 
naleznete na www.obcevdatech.cz.

(TZ)

Máte dluhy, se kterými si nevíte rady? Byla na Vás uvalena exekuce? 
Zajímá vás oddlužení/insolvence? S tím vším a s dalšími věcmi vám 
může pomoci Člověk v tísni. Dluhové a insolvenční poradenství, které 
je určeno všem lidem na Jesenicku, kteří se ocitli v tíživé finanční si-
tuaci a nedokáží najít způsob, jak se z této situace dostat. Především 
se jedná o osoby ohrožené předlužením, nebo předlužené. Předlužení 
je situace, kdy člověk přestává být schopen splácet a má více věřitelů 
a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Všechny po-
radenské služby jsou bezplatné.

S čím konkrétně vám je Člověk 
v tísni schopen pomoci? Zmapu-
je příčiny předlužení a navrhne 
možná řešení. Pomůže vám se za-
stavením, odkladem nebo slouče-
ním exekucí. Pracovníci posoudí, 
připraví, sepíší a následně podají 
insolvenční návrh, jelikož insol-
vence (jiným slovem oddlužení či 
osobní bankrot) jsou mnohdy jedi-
ným způsobem, jak z dluhové pasti 
ven. Dále vám poskytnou podporu 
v průběhu insolvence/oddlužení. 
Služba je poskytována i terén-
ní formou – návštěva je možná 
i u vás doma, k zastižení jsou ale 
také pracovníci v kanceláři v Jese-
níku (Gogolova 92/2) po předchozí 
telefonické domluvě. 

Vzhledem k druhé vlně onemoc-
nění covid-19 byl vládou schválen 
sborník změn zákonů Lex Covid 2 
jehož součástí je mimo jiné i to, 
že mobiliární exekuce jsou do  
31. ledna 2021 pozastavené. V pra-
xi to znamená, že vykonavatel 
soudního exekutora až do konce 
ledna 2021 nemůže navštívit vaše 
obydlí k provedení soupisu a zaba-
vení majetku.

Rádi bychom vám dali jeden pří-
klad naší práce za všechny. Na jaře 
loňského roku se na naši službu 
obrátil manželský pár z Jeseníku. 
Oba manželé pobírají starobní dů-
chod a z dřívějšího podnikání jim 
zůstaly obrovské dluhy, které by 

neměli nikdy šanci zaplatit. Každý 
den se báli otevřít poštovní schrán-
ku, zvednout telefon nebo otevřít 
dveře s obavami, že to zase bude 
exekutor. Přišli již o vše. Z jejich 
důchodu jim zůstávalo pouze ne-
zabavitelné minimum, bez vyhlíd-
ky na lepší časy. Naše insolvenční 
poradkyně Ladislava Kubišová 
s manželi zahájila intenzivní ma-
pování jejich situace. Výsledkem 
společné práce bylo podání insol-
venčního návrhu ke krajskému 
soudu, návrh byl soudem přijat, 
následně schválen a manželům se 
tak rozběhla toužená insolvence. 
Stále jsou na životním minimu, ale 
na rozdíl od předchozí situace bez 
tlaku věřitelů a exekutorů a přede-
vším s vědomím, že po třech letech 
bude po všem a oni dožijí svůj ži-
vot v klidu a bez dluhů, které je 
dlouhé roky tížily.

Člověk v tísni, o.p.s.

Jedna z dalších aktivit, jíž chce platforma positivJE přispět k pozved-
nutí sebevědomí Jesenicka trpícího odlivem lidí do velkých měst. Sice 
přibývá těch, kteří dovedou docenit benefity života na Jesenicku, ale po-
řád je málo těch, co mají vůli řešit budoucnost regionu nějak strategicky. 
PositivJE FESTIVAL si na 26. listopadu 2020 pozval několik zajímavých 
osobností, aby o tom společně mluvili. 

Ze studia, jímž se pro účely on-
line konference stalo jesenické Kino 
Pohoda, se vysílaly tři devadesátimi-
nutové debaty. O tom, jak Jesenicko 
překlápět na opravdu smart region, 
ve kterém budete chtít žít, nahlas pře-
mýšlela spoluautorka konceptu Smart 
Česko Rut Bízková, jíž do regionál-
ních reálií uváděli ředitel technických 
služeb Patrik Pavlíček, technický 
ředitel VaK Jesenicko Robert Černý 
a místostarosta Jeseníku Tomáš Vlaz-
lo. Jistě, že jedno setkání nic nevyře-
ší, ale naznačí směr a příležitosti. 

Obsahovou linku druhého panelu 
o moderním vzdělávání řídil glosátor 
a kritik českého školství Bob Kar-
tous. Ředitelé Dominik Liberda (ZŠ 
Jeseník) a Jiří Viterna (SPŠ Jeseník) 
spolu s jesenickým radním Lukášem 
Morávkem potvrdili, že si uvědo-
mují význam kvalitního vzdělávání 
pro náš region. Jak oba ředitelé po-
pisovali svoje školy a aktivity na 
nich, možná inspirovali další ředitele 
a pedagogy, do čeho se mají na svých 
školách pustit.

Asi nejkontroverznějším se mohl 
jevit blok věnovaný inovacím v byz-
nysu, kde „proti sobě“ stáli zástup-
ce tradičního průmyslu Jesenicka, 
Josef Ťulpík (majitel WTC Písečná 

a předseda Okresní hospodářské 
komory) a Martin Kolář, jako vyso-
ce postavený IT manažer spatřující 
příležitosti více v technologiích. I ve 
spolupráci s dalším diskutujícím To-
mášem Dostálem z Inovačního centra 
Olomouckého kraje ale došli snad ke 
společným závěrům, že automatizace 
a robotizace musí pokračovat, vtáh-
nout do procesu inovací je potřeba 
taky drobné živnostníky a malé firmy. 

Kromě toho se organizátorům po-
vedlo přinutit přemýšlet o Jesenicku 
některé významné osobnosti. Video-
pozdravy zaslali premiér Andrej Ba-
biš, ministři Robert Plaga a Karel Ha-
vlíček, rektor Univerzity Palackého 
Jaroslav Miller nebo hejtman Josef 
Suchánek.

Podvečer patřil úspěšným rodá-
kům. Adamu Pobořilovi jako mas-
teringovému šéfovi u největšího 
výrobce vinylů GZ Média, výše 
zmíněnému Martinu Kolářovi, co 
z Nových Vilémovic pomáhá expan-
zi Google do Skandinávie, Veronice 
Ambrozyové z Člověka v tísni, která 
nedávno vyhrála cenu E.ON Energy 
Globe a zábavnému duu otec a syn 
Vodákovi – jednomu učiteli na gym-
náziu, druhému úspěšnému ajťákovi.

positivJE

Člověk v tísni pomáhá najít 
cestu ven z dluhové pasti

Jesenicko – jak být lepším 
místem pro život?

Účastníci jednoho z panelů festivalu  Foto: archiv positivJE

Kontakt:
Ladislava Kubišová, DiS.
tel.: 775 436 753, e-mail:
ladislava.kubisova@clovekvtisni.cz
Helena Spěváčková
tel.: 739 320 231, e-mail:
helena.spevackova@clovekvtisni.cz
Petr Kabelík
tel. 778 402 764, e-mail:
petr.kabelik@clovekvtisni.cz
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trochu zvláštní rok 2020 pohledem jesenické rady seniorů
Rada seniorů vkročila do loňského roku 2020 s velkými plány, kalen-

dářem nabitým společenskými akcemi, mezinárodními aktivitami, výlety, 
přednáškami atd. Připravovala se setkání s Němci v rámci oslav 20. výro-
čí uzavření partnerské smlouvy, chystaly se akce v rámci česko-polských 
vztahů, na podzim opět Dny seniorů, filmy i tanečky. Zasáhla však vyšší 
moc a celý rok se odvíjel poněkud jinak.

Jak řekl kdysi Woody Allen: 
„Chceš-li pána boha rozesmát, sděl 
mu své plány.“ Něco se přece jen 
podařilo a o tom bych se v krátkosti 
zmínila. Rada seniorů se v zimě ještě 
scházela pravidelně, na svém zasedání 
uvítala i senátora Miroslava Adámka 
ze Šumperka, který se přišel do naší 
jesenické rady inspirovat. V únoru se 
podařilo radě seniorů spolu s odbo-
rem sociální péče uskutečnit již tra-
diční Masopustní veselici v Kapli, kde 
nechyběla spousta nápaditých masek, 
senioři z okolních obcí i polských 
Głuchołaz a kam dobrou náladu přišlo 
podpořit vedení města. Nikdo netušil, 
že již za několik málo týdnů budeme 
schovaní doma a venku jen s rouš-
kami. Bylo zrušeno téměř všechno 
a my se na dalším společném setkání 
v červnu opět bláhově těšili a pláno-
vali.

Na vzdory okolnostem se uskuteč-
nily aspoň tři zájezdy, v srpnu Kro-

měříž a Kladsko a v září dvoudenní 
východní Čechy. Centrum společných 
aktivit zorganizovalo v rámci česko-
-polského programu pěknou vycház-
ku s opékáním klobásek spolu s pol-
skou skupinou v lázních a přednášku 
Tomáše Poskera z oblasti používání 
PC.

Členové rady se zúčastnili těchto 
akcí a navíc ještě dvou akcí Cent-
ra sociálních služeb, které proběhly 
v domově seniorů v Prudniku. Ty na 
zajímavé téma zdraví pro seniory již 
byly organizovány venku za přísných 
hygienických podmínek a díky dosud 
pěknému počasí se mohly uskutečnit. 

Někteří členové RS jsou také členy 
Klubu turistů seniorů, který nezahálel 
ani v těchto výjimečných podmín-
kách. Oslovila jsem proto paní Janu 
Šimkovou a ta mi sdělila několik úda-
jů o jeho činnosti v roce 2020, který 
nebyl moc příznivý na větší společné 
akce. Přesto se turistům podařilo po-

znat nová místa v Krkonoších, projít 
si Rýchory, podívat se, jak pokračuje 
výstavba Dalimilovy rozhledny na 
Větrově, navštívit nové mini muzeum 
Zálesí a dokonce měli možnost se učit 
střílet z luku.

Turisté přiložili ruku k dílu při 
vzniku nové aleje doktora Kubíka 
v lázních – uklízeli prostranství kolem 
vznikající aleje, připravovali terén na 
výsadbu nových stromů a nakonec 
pomáhali i při jejich výsadbě. Organi-
začně se zapojili při slavnostním ote-
vření aleje a akci Žehnání stromům. 
Vysekávali též porosty kolem Krizo-

vého kříže a to vše pod vedením pana 
Zajíčka, který je za odměnu povodil 
po dosud neznámých pramenech 
a povyprávěl jim o historii těchto 
míst. Závěrem paní Šimková dodala: 
„Bylo by toho ještě hodně. Snad nový 
rok bude pro nás všechny příznivější 
a budeme moci objevovat krásy Jese-
nicka a jiných části naší republiky.“

Rada seniorů doufá, že v roce 2021 
se situace postupně zlepší a podaří se 
nahradit odložené či zrušené akce a že 
se potkáme i jinak, než se zakrytými 
obličeji v supermarketu. 

Jarmila Josefíková

V jesenické nemocnici zvládají i porody covid 
pozitivních maminek

Přednáška z oblasti využití PC.   Foto: archiv rady seniorů

šest jízd v měsíci – novinka seNIoR tAXI
Je to tady, od 1. ledna 2021 město 

zvyšuje počet jízd ze čtyř na šest za 
měsíc. Vše ostatní platí, jak jsme již 
psali v minulém čísle – občané měs-
ta Jeseníku mohou nadále využívat 
služby SENIOR TAXI. Podmínkou 
využití této služby je trvalé bydliště 
ve městě Jeseník a věk 73 let a více. 
SENIOR TAXI si můžete objednat 
ve stávající den, kdy potřebujete od-
vést, v době od 7.00 do 16.00. 

Tiskopisy k vyřízení služby SE-
NIOR TAXI města Jeseníku (žádost, 

plná moc) najdete na stránkách města 
Jeseník (www.jesenik.org) a můžete 
je vyřídit také osobně v budově IPOS, 
K. Čapka 1147/10, 4. patro, blok 
A (vpravo od výtahu), dveře č. 406 
nebo v budově radnice, Masarykovo 
nám. 167/1, v přízemí, v kanceláři 
CzechPointu.

A jak v novém roce 2021? Noví 
žadatelé si podají žádost způso-
bem, jak je výše uvedeno. Stáva-
jící držitelé si mohou telefonicky 
požádat na čísle 584 498 406 o vy-

dání průkazu na rok 2021 nebo se 
dostavit osobně na výše uvedená 
pracoviště. Bližší informace zís-
káte na telefonu: 584 498 406,  
e-mail: alena.kalinova@mujes.cz.

Alena Kalinová,
odbor sociál. věcí a zdravotnictví 

První zkušenosti s covid pozitivní maminkou mají v porodnici jesenické 
nemocnice. Oddělení bylo předem na takovou situaci dobře připraveno.

Dobrá zpráva na úvod. Také 
maminky s diagnostikovaným ko-
ronavirem si mohou svého dítěte 
od prvních chvil užívat naplno bez 
omezení. „Pouze v případě těžkého 
průběhu infekce rodičky má před-
nost její léčba,“ uvádí Jana Chras-

tinová, primářka gynekologicko-
-porodnického oddělení Nemocnice 
AGEL Jeseník. Personál je na covid 
pozitivní rodičky připraven – jak 
v rámci ochranných prostředků, tak 
speciální izolací rodičky na nad-
standardním pokoji se sociálním za-
řízením. U porodu jsou covid pozi-
tivní rodičky vybaveny speciálním 
ochranným štítem k umožnění vol-
ného dýchání v průběhu kontrakcí.

V jesenické porodnici doposud za-
znamenali jeden takový porod a stej-
ně jako za běžné situace i v tomto pří-
padě mohl být u životního okamžiku 
na místě otec dítěte.

Během přípravy rodiček k poro-
du v posledních týdnech těhoten-

ství musí porodní asistentky a lékaři 
ujistit nastávající maminky, že jsou 
připraveni i na případ porodu covid 
pozitivní matky. „Konzultace pro-
bíhají v rámci kontrol rodiček před 
porodem již v porodnici. Kontroly se 
provádějí od ukončení 39. týdne tě-
hotenství. Zdravotní personál je vždy 
ochoten odpovědět na všechny dotazy 
maminek,” doplňuje Iva Mašlaňová, 
vrchní sestra gynekologicko-porod-
nického oddělení Nemocnice AGEL 
Jeseník.

Kromě jesenické porodnice jsou 
v plném provozu i během pandemie 
v Olomouckém kraji také další po-
rodnice skupiny AGEL, a to v pro-
stějovské, přerovské i šternberské 
nemocnici.

Jesenická nemocnice

Rada seniorů 
Rada seniorů se uskuteční v úte-

rý 5. ledna 2021 a 2. února 2021 
v 10.00 v zasedací místnosti radnice 
města Jeseníku. Bližší informace na 
tel. 584 498 406 (odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví).

matrika
V měsíci listopadu se v jesenic-

ké nemocnici narodilo dvacet osm 
dětí, z toho rodičům s trvalým po-
bytem v Jeseníku osm. Jsou to Ště-
pánka Gogová, Barbora Barščová, 
Svatopluk Adl, Tobiáš Karásek, 
Oliver Dančák, Ema Pechová, Voj-
těch Krobot, Tuan Minh Hoang.

Jesenický klub turistů si pro vás 
připravil na měsíc leden tyto dvě vy-
cházky:
2. ledna (15 km, J. Šimková) Jese-
ník, Adolfovice most, Vodárna, Nad 
Svorností, Dětřichov, Jeseník
Sraz u koupaliště v 9:00.
23. ledna (12/19 km, D. Podaná) Je-
seník, Pod Čertovými kameny, 
Chebzí, Písečná /eventuálně Jeseník/
Sraz na mostu Husova v 9:00. 

(jš)

Jak objednat SENIOR TAXI?
775 021 292 Taxi z Yesu
792 252 625 Black&White Taxi   

Čertovy kameny. Foto: Tomáš Neuwirth

Foto: archiv MěÚ

Klub turistů
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Jeseník má strategii školství, směřuje k lepší budoucnosti města
Strategie školství města Jeseník 2025+ je prvním dokumentem v oblasti 

vzdělávání, který cílí na dlouhodobý a systematický rozvoj školství v Jese-
níku. Jeho vznik iniciovala Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní 
plánování, která je poradním orgánem rady města. Na tvorbě se podílela 
odborná i laická veřejnost.

Podle Lukáše Morávka, garanta 
zmíněné komise, strategie přináší 
vizi vzdělávání, která Jeseníku na-
bízí směr a cíle vedoucí k budouc-
nosti města, kde se dobře žije a kde 
lidé budou chtít zůstávat, případně 
se sem odjinud přestěhovat. „Podle 
demografi ckých předpovědí bude 
v Jeseníku a na Jesenicku stále ubý-
vat obyvatel a k tomu poroste skupina 
v neproduktivním věku. Co s tím mů-
žeme dlouhodobě dělat? Roli vzdělá-
vacího systému vnímáme jako jednu 
z hlavních oblastí kvality života v Je-
seníku, podle které se tu lidé budou 
rozhodovat zůstat nebo i přistěhovat. 
Krásnou přírodu a zdravé životní 
prostředí už máme, dostupnost služeb 

a vybavenost je na relativně slušné 
úrovni, budoucnost je v poskytování 
špičkového vzdělání. Abychom toto 
obyvatelům mohli nabídnout, musí-
me vědět, kam chceme směřovat a jak 
toho dosáhnout,“ uvádí Morávek. 

Strategická podpora by se v nejbliž-
ších pěti letech měla věnovat zejména 
čtyřem rozvojovým oblastem. Jednou 
z priorit je podpora trvalé spoluprá-
ce aktérů ve vzdělávání, jako jsou 
školky, základní a střední školy, vzdě-
lávací kluby, umělecké školy, Středis-
ko volného času, vlastivědné muzeum 
aj. Tato spolupráce může dle ředitele 
Základní školy Jeseník a předsedy ko-
mise Dominika Liberdy zajistit strate-
gii úspěchu i v dalších oblastech. 

„Dále budeme usilovat o rozvoj 
kvality a inovace ve vzdělávání opí-
rajícího se o přístupy a formy zdů-
razňující potřebné kompetence pro 
život a profesní uplatnění ve 21. sto-
letí. Rozvíjet perspektivu vzdělávání 
na Jesenicku a dobře se prezentovat. 
Potřebujeme, aby účastníci vzdělá-
vání v regionu setrvali ideálně až do 
střední školy,“ doplňuje ředitel s tím, 
že žáci i rodiče musí vědět, že je zde 
vzdělávání perspektivní a kvalitní, 
a proto je potřeba budovat jesenické-
mu vzdělávání dobrou značku. Nad 
těmito prioritami stojí ještě ambice 
vést děti skrze vzdělávání a výchovu 
k patriotismu a sounáležitosti s regio-
nem –  k budování dobrého vztahu 
k Jesenicku. „Prostě vytvářet dobré 
příležitosti si náš kraj zamilovat,“ 
uzavírá Liberda. 

Strategie školství města Jeseník 
2025+ je výsledkem velkého množ-

ství dat, rozhovorů a dotazníků, 
do kterých byla zapojena odborná 
i laická veřejnost – město Jeseník 
a zaměstnanci veřejné správy (oddě-
lení školství, orgán sociálně-právní 
ochrany dětí), vedení místních ma-
teřských, základních, středních škol 
a základních uměleckých škol, peda-
gogičtí pracovníci, rodiče a veřejnost, 
zástupci neformálního vzdělávání, 
odborné instituce, odborná veřejnost 
a Vlastivědné muzeum Jesenicka. 
Konkrétním výstupem jsou praktická 
opatření a aktivity, podporující dosa-
žení společné vize. Kompletní strate-
gie školství je k dispozici na webové 
stránce www.vzdelavanijesenicko.cz.

 (mat)

Poradenství v oblasti tělesné výchovy a mládeže
Střední průmyslová škola Jeseník společně s fakultou Aplikovaných 

pohybových aktivit (APA) při Univerzitě Palackého v Olomouci uzavře-
ly dohodu o vzniku detašovaného pracoviště zaměřeného na poradenství 
v oblasti tělesné výchovy v našem regionu.

V úterý 30. listopadu se sešli ve-
doucí Centra APA Ondřej Ješina 
a ředitel SPŠ Jeseník Jiří Viterna 
a dohodli se, že SPŠ Jeseník se stane 
vlajkovou lodí Olomouckého kraje 
v oblasti vzdělávání v APA. Hlavním 
smyslem a cílem Centra APA je zvý-
šit a zkvalitnit život žáků, studentů 
se speciálními potřebami (postiže-
ním, znevýhodněním, dlouhodobou 
nemocí) a začlenit tyto jedince pro-
střednictvím sportu mezi ostatní. 
„V rámci projektu jsme se zavázali 
organizovat a metodicky podporovat 
školy, pedagogy, kteří se rozhodli 
aktivně a smysluplně začleňovat své 

handicapované žáky do hodin tělesné 
výchovy. Tento krásný a zajímavý re-
gion jsme zvolili zejména pro jeho po-
lohu a nabídku pestrých sportovních 
aktivit,“ říká Ondřej Ješina, vedoucí 
centra APA a zástupce vedoucího 
katedry APA na UP Olomouc. 
Pracoviště bude sloužit zejména 
ke sdílení a výměně zkušeností 
pedagogických pracovníků v oblasti 
rozvoje pohybové gramotnosti. 
Chtěli bychom pořádat semináře, 
ve kterých se pedagogové naučí, jak 
a jakým způsobem začlenit právě 
tyto žáky a studenty do hodin tělesné 
výchovy. „Cílem projektu je zvyšovat 

odbornost tělocvikářů, nejen u nás, 
ale také na Šumpersku, kam bude mít 
projekt naší školy přesah,“ uvádí uči-
telka tělesné výchovy a konzultantka 
projektu v oblasti APA pro Jesenicko 
Jana Mrázová. Naše škola je technic-
ky orientovanou školou. Připravuje 

studenty na povolání ve studijních 
oborech strojírenství, stavebnictví 
a informační technologie, ale to nám 
nebrání se rozvíjet i v jiných oblas-
tech, jako jsou  zdraví, pohyb a sport.

 Střední průmyslová škola Jeseník

Dostáváme šanci naučit se spolu lépe komunikovat
Druhá vlna „virová“ se nám bohužel nevyhnula, a tak nám vláda opět 

nařídila opatření, která nás mají ochránit. Opět se někteří z nás stali ku-
chaři a učiteli na plný úvazek a nejen to. Uzavřeli jsme se do vlastních ulit, 
abychom ochránili sebe i ostatní.

 Chybí nám společnost, lidé, se kterými jsme se běžně vídali, blízcí, se kte-
rými jsme mohli jít na kávu, oběd či večeři. Posedět si bez „náhubku“ a volně 
dýchat. V obchodě musíme dodržovat rozestupy, umývat se dezinfekcí, zní to 
hrozně, viďte? Tohle všechno zažíváme už od března, pro některé to má ne-
popsatelně negativní dopad na psychiku. Ekonomika i vzdělávání našich dětí 
jsou nejisté. Můžeme se ale na to podívat z té druhé strany. To, co nám bylo 
samozřejmostí, najednou nabylo na hodnotě. Přátelé, rodina, čas, který jsme 
dostali „navíc“. Nutí nás to zamyslet se nad životem jako takovým. Našli jsme 
ale i příležitosti, jednou z nich je možnost využití online vzdělávání, aniž by-
chom museli vycestovat.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání se v posledních měsících zaměřil na to, 
jak v sobě podpořit pozitivitu pro lepší život. V říjnu se uskutečnil webinář pro 
asistenty pedagoga s lektorkou Blaženou Mačákovou. Poukázal na důležitost 
vlastní psychohygieny a především na to, jak nepodlehnout stresu v době plné 
nejistot a bezmoci. Dalším tématem byla odolnost pro práci asistenta pedagoga. 
Účastníci obdrželi test odolnosti, který jim usnadní vlastní seberefl exi v této ob-
lasti. Rozvíjeli empatii ve vztahu k druhým, dostali tipy na zvládání obtížných 

situací v komunikaci s kolegy a rodiči. Uvědomili si, jak nás ovlivňují emoce, 
domněnky a očekávání. 

Listopadový webinář se nesl v duchu „Jak komunikovat s úzkostným (agre-
sivním) rodičem“ s lektorkou Zuzanou Labudovou. Komunikace rodič versus 
pedagog je disciplína sama o sobě. A co teprve v době distančního vzdělávání, 
která klade na pedagogy i na rodiče nové požadavky a vyžaduje od nich nové 
kompetence.

Proto jsme se ani nedivili (i když nás to samozřejmě potěšilo), že byl o webinář 
obrovský zájem. Ale pojďme si položit pár otázek? Čím je pro pedagoga rodič? 
Nepřítel, prudič, klient, nebo partner? Dobrá zpráva je, že většina pedagogů naše-
ho regionu považuje rodiče za partnery. Pak je na čem stavět. Obsahem semináře 
bylo také zamyšlení se nad tím, jestli by se škola měla orientovat spíše na vztahy 
nebo na výkon a jaké mají obě varianty pozitiva a negativa. Zajímavé byly ty-
pologie rodičů i pedagogů (učitelé se mohli zamyslet, jestli se ztotožňují s kvoč-
nou, pohádkovou babičkou, macechou, velkým bratrem, či dobrou matkou). Oba 
webináře přinesly pohlazení na duši, úlevu ve strachu a v době plné obav, ale 
i mnoho užitečných rad. Více o projektu na www.vzdelavanijesenicko.cz. 

realizační tým MAP II ORP Jeseník,
oddělení školství

VIZE 25+
„Společně tvoříme perspektivní 
vzdělávací prostředí v místě, kte-
ré učíme milovat.”
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 Klokani v Jeseníku
Nebojte se, neběhají nám klokani 

městem, to jen na podzim proběhly 
soutěže dětí s talentem na matema-
tiku nebo přírodovědu. Ve školách 
jesenického okresu se uskutečnily 
online soutěže Matematický a Pří-
rodovědný klokan. Vzhledem k di-
stančnímu vzdělávání byla účast 
menší než předešlé roky, přesto se 
děti zúčastnily a luštily nelehké ma-

tematické úkoly a přírodovědná za-
dání. Velký dík patří učitelům škol, 
kteří i přes náročnou práci dětem 
nachystali zadání a jednotlivé práce 
opravili – Gymnázium Jeseník, ZŠ 
Jeseník, ZŠ Bělá pod Pradědem, ZŠ 
Mikulovice, ZŠ Česká Ves a ZŠ Stará 
Červená Voda. První tři v každé ka-
tegorii získali krásné ceny – sluchát-
ka a myš k distančnímu vzdělávání 
a kornouty se zdravými cukrovinka-
mi. SVČ DUHA Jeseník gratuluje 
vítězům a nadaným dětem držíme 
palce, ať jim touha po vzdělání vy-
drží a můžou se zúčastnit dalších 
soutěží.

Pavla Ježová, garant soutěže
SVČ DUHA Jeseník

Poklona superhrdinům
Vážení čtenáři měsíčníku Naše 

město, přátelé naší školy, proži-
li jsme rok, který možná budoucí 
generace zhodnotí jako historický 
milník. Museli jsme se toho hodně 
nového naučit a se spoustou věcí se 
„ porvat”. Já osobně jsem hrdý na 
naše učitele i další kolegy a vnímám, 
že nás zkušenost roku 2020 posunu-
la v mnoha směrech dopředu. 

Myslím si, že nás uplynulý rok – 
jako jednotlivce, společnost, školu –
mohl navést k přemýšlení o změ-
nách. Chtěl bych popřát nám všem, 
ať se v novém roce dokážeme sta-
tečně a zodpovědně postavit dobrým 
změnám a výzvám, které učiní šťast-

nější naše jednotlivé životy i život 
v celé společnosti. 

Závěrem mi dovolte vyjádřit ob-
div před všemi, kteří se s touto situ-
ací zvládli vypořádat. Pro vás jsme 
s žáky naší školy nazpívali píseň Můj 
Superhero a natočili děkovné video. 
Můžete jej zhlédnout prostřednic-
tvím odkazu na našem webu. Sklá-
ním se nyní v čase vánočním mému 
osobnímu Superhrdinovi, kterým 
je Ježíš – Spasitel. Král narozený 
v chlévě. Ať světlo naděje, které za-
žehnul, zazáří v našich životech.

Dominik Liberda,
ředitel ZŠ Jeseník

Na začátku prosince absolvovaly 
dvě skupiny studentek a studen-
tů oboru hotelnictví své praktické 
maturity. Studenti ukázali svůj po-
tenciál a rozhodně se máme v jejich 
pracovním životě na co těšit.

Víte, že kaldoun je skvělá hustá 
polévka z drůbežích drobů? Či že 
náš první prezident Masaryk měl 
rád švestkové knedlíky s povidlo-

vým přelivem? To a mnoho dalšího 
už dnes ví a umí připravit tito šikov-
ní mladí lidé. A co moderní trendy? 
Tak třeba vegetariánský burger 
s domácí houskou ze špaldové 
mouky? Také není žádný problém! 
Teď už jen studentům přejme pevné 
nervy a bohaté znalosti u teoretické 
části maturity.

(jam)

školní kaleidoskop Zš Jeseník
Malovali jsme pro naše seniory

Obrázky do nemocnice a do Do-
mova pro seniory malovaly nejmladší 
děti ze třídy 1.C a 1.D. Do malová-
ní obrázků se zapojili i žáci druhého 
stupně. Všichni se snažili a doufají, že 
jejich obrázky udělají radost.
Kinopříběhy Paměti národa

Dějiny a příběhy k sobě patří jako 
květina a list, hrnec a poklička nebo 
jako učitel a žák. Zkrátka nechceme 
se v dějepisu učit jen holá fakta, le-
topočty, ale zajímají nás především 
vyprávění a spletité osudy lidí, kte-
ří aktivně vstupovali do dějinných 
epoch. Právě proto jsme pro naše de-
váťáky nachystali v měsíci listopadu 
sérii čtyř online kinopříběhů – Den 
válečných veteránů, Čtyři příběhy 
revoluce, Příběhy podél hranic, Od-
sunuté děti. Připomněli jsme si tedy 
konec první světové války, Sameto-
vou revoluci a složitost národnostní 
otázky vztahující se i k našemu re-
gionu. Programy  byly uvedeny zku-
šenými lektory Paměti národa. Tato 
organizace shromažďuje a zpřístup-
ňuje svědecké výpovědi. Žáky tyto 
aktivity velmi bavily a dle jejich vy-
jádření i velmi obohatily.
My v době covidové

Doba kamenná, bronzová, nebo 
železná? Co je to ta doba covidová? 
Kdo se v tom má vyznat. Možná 
se do budoucna i takto bude nazý-
vat jedno z historických období, 

ve kterém momentálně žijeme, 
i když doufejme, že z historického 
hlediska bude covid zanedbatelný 
problém – snad se vše brzo zlepší 
a život se vrátí zpět do normálu.

Součástí našeho každodenního 
života se však kvůli covidu stal 
jeden povinný doplněk – rouška. 
Záhy se strhla obrovská mela v šití 
a výrobě různých netradičních rou-
šek, nyní si proto můžeme na trhu 
vybrat roušku rozličných tvarů 
a motivů, tak aby ladila k našemu 
aktuálnímu outfi tu. 
Veselý pátek 

Poslední listopadový pátek se na 
pracovišti Boženy Němcové nesl 
v duchu zábavy a legrace. Prvňáč-
kům a druháčkům se již stýskalo po 
starších kamarádech, proto jsme se 
rozhodli užít si den po svém. K vi-
dění byly různé převleky, nechybě-
lo zábavné počítání, soutěže a také 
„čeština hrou“. I v této nelehké 
době je přeci důležité nezapomínat 
na zábavu a fantazii.

ZŠ Jeseník

Malování pro seniory.   Foto: archiv ZŠ Jeseník Praktická maturita na hotelové škole.   Foto: archiv Hotelové školy Jeseník

Praktické maturity na 
hotelové škole v Jeseníku
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V mateřském centru Krteček bylo podle nařízení vlády od října zavře-
no. Přemýšleli jsme o tom, jak oslovit rodiče skrze sociální sítě. A nakonec 
vznikl na facebookových stránkách adventní kalendář, na který se ještě 
stále můžete podívat. Co bylo cílem vytvoření těchto videí?

„V prvé řadě naše potřeba kon-
taktovat rodiče a děti alespoň skrze 
tato média. Dále je to naše vize při-
spět k lepšímu pohybovému, smy-
slovému a řečovému vývoji u dětí 
před nástupem do mateřské školky. 
Proto jsme se rozhodli zveřejňovat 
tato hravá videa a motivovat rodiče 
k zábavným hříčkám se svými dětmi. 
Jsou to hry, které mají zároveň výuko-
vý charakter,“ uvádí Marie Vršanová, 
koordinátorka centra.

Zdravý vývoj dítěte je závislý bě-
hem prvních let vývoje především na 
dobrém rozvoji pohybových a smys-
lových dovedností a právě rodiče mo-
hou na těchto pilířích stavět a pomoci 
svým potomkům vybudovat solidní 
základ pro jejich budoucí život. Asi 
si všichni uvědomujeme, že dítě musí 
nejdříve dobře uchopit své tělo. Malé 
dítě má naštěstí v sobě určitý pud, 
který ho nutí k pohybu. A právě skr-
ze pohyb zároveň „roste a rozkvétá“ 
jeho nervová soustava.

Mozek tříletého dítěte obsahuje asi 
dvakrát více synapsí než u dospělého. 
A jen ty spoje, které často a opako-
vaně využívá, se zafixují jako trvalé, 
ostatní časem vymizí. Tato propojení 
mají zásadní vliv na motorické do-
vednosti, schopnost slovního vyjad-
řování a myšlení. Zkušenosti a zážit-
ky malého dítěte tak neovlivňují jen 

jeho vývoj, ale formují a budují jeho 
mozek i budoucí osobnost.

 „Čím více různých pohybů dítě 
zažije, tím lépe si bude uvědomovat 
své tělo a své postavení v prostoru. 
Opakované pohyby pomáhají po-
silovat nervová spojení mezi tělem 
a mozkem. Právě na rozvoj pohybo-
vých a smyslových dovedností jsme 
zaměřeni v našem mateřském cen-
tru,“ říká fyzioterapeutka Kamila 
Benešová, která se v rámci Cvičení 
rodičů s dětmi zaměřuje na podpo-
ru zdravých pohybových vzorců 
dětí pomocí her a říkadel. V tomto 
duchu také nabízíme kurzy Koje-
neckých masáží a Logohrátky, jako 
prevenci řečových poruch u dětí. 
„Právě pomocí říkadel a her spoje-
ných s pohybem oslovujeme u dětí 
nejen dotekový smysl a sluch, ale také 
rozvoj rovnováhy, orientace na těle 
a tím povědomí o tom, kde se nachází 
moje ruka i nohy. Děti takto procvi-
čují vnímání stavu vlastního těla. Je 
důležité se naučit uvědomovat, jak se 
vlastně cítím. Naučit se poznat chlad 
a teplo, únavu či hlad. No a také chuť 
a zrak patří k důležitým smyslům,“ 
doplňuje Vršanová.

V tomto věku má veliký význam, 
pokud děti zažijí různé běžné denní 
činnosti spolu s nejbližšími. Trénují si 
tím hrubou a jemnou motoriku přiro-
zeným způsobem pomocí své nápo-
doby. A když dítě potřebuje zabavit, 
je dobré, když máme v zásobě různé 
drobné hry a zábavná cvičení podpo-
rující jejich vnímání, představivost či 
tvořivost a fantazii.

Pokud dítěti zpíváme, povídáme 
a čteme jednoduché pohádky. Pokud 
nahlas komentujeme vše, co s mimin-

Den otevřených dveří
Střední škola gastronomie, far-

mářství a služeb Jeseník srdečně 
zve všechny zájemce na Den ote-
vřených dveří, který se uskuteční 
8. a 9. ledna 2021. Provedeme vás 
pracovišti v Jeseníku i v Horních 
Heřmanicích. Během celého dne se 
nás můžete zeptat na všechno, co 
vás na studiu na naší škole zajímá. 
Organizaci Dne otevřených dveří 
přizpůsobíme aktuální epidemio-

logické situaci. Proto sledujte náš 
web www.sosjesenik.cz.
Novinky

První z nich je revitalizace a asa-
nace hnízdiště čápa bílého. Zakoupe-
ny byly také sazenice medonosných 
rostlin a dřevin, které se postupně 
vysazují v areálu školy. Došlo také 
na rizikové kácení některých stromů, 
které se staly v nepřízni počasí ne-
bezpečnými. Touto cestou děkujeme 
Olomouckému kraji (odbor životního 
prostředí a zemědělství) za poskytnu-
tí příspěvku na rozvoj naší školy.    

Střední škola gastronomie, 
farmářství a služeb Zakoupené sazenice medonosných rostlin a dřevin.  Foto: archiv SŠ

Den otevřených dveří a novinky na střední škole gastronomie, 
farmářství a služeb Jeseník

www.jesenik.org

„Volá vločku vločka, ať prý na ni počká. Že neví, kam padá. 
má zavřená očka.“

Věříme, že různorodé kvalitní 
vzdělávání je pro mladé rodiny 
jedním z hlavních kritérií, podle 
kterého si vybírají místo pro ži-
vot. Rodin, které se na Jesenic-
ko přistěhovaly i díky nabídce 
Montessori vzdělávání, je oprav-
du mnoho.

Základní vzdělávání metodou 
Montessori je na Jesenicku již pá-
tým rokem. První třídy vznikly 
před čtyřmi lety ve Vápenné a od 
minulého roku fungují i v Jesení-
ku. Celkem se takto vzdělává okolo 
sto dvaceti dětí. Za nemalého úsilí 

mnoha lidí, díky podpoře firem 
Stomix, Modic Line s.r.o a farnosti 
Jeseník vznikla letos první podoba 
Montessori školky, a to klub pro 
předškolní děti Monty. Klub má své 
sídlo v prostorách bývalé prodejny 
nábytku Unistav u jesenického kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie. Cel-
ková rekonstrukce prostor je však 
velmi nákladná. Prosíme vás proto 
tímto o podporu. Za každý dar moc 
děkujeme! Více informací najdete 
na www.montessori-jesenik.com.

Zuzana Hanulíková

Probíhá sbírka na montessori 
předškolní vzdělávání

kem právě děláme nebo imitujeme 
zvuky zvířat, dopravních prostředků, 
miminko se učí porozumět mluvené 
řeči. Ta se rozvíjí společně s ostat-
ními schopnostmi dítěte a nelze ji 
zdokonalovat izolovaně. Děti tím, 
jak postupně uvolňují pěstičky a be-
rou do rukou hračky, zapojují svaly 
prstů a zpřesňují pohyb. Možná vás to 
překvapí, ale jemná motorika souvisí 

i s rozvojem řeči. Řeč i jemná motori-
ka totiž „sídlí“ ve stejné části mozku. 

Z tohoto pohledu můžete pochopit 
veliký význam smyslových her, nej-
různějších činností zaměřených na 
rozvoj pohybu a vnímání, které pod-
porují zdravý vývoj dítěte a poskytují 
prostor pro zážitek radosti a pocitu 
sounáležitosti s rodičem.

MRC Krteček Jeseník

   Foto: archiv klubu
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„Volá vločku vločka, ať prý na ni počká. Že neví, kam padá. 
má zavřená očka.“

mš Jiráskova
Do naší Mateřské školy Jiráskova 

zavítal Mikuláš s čertem a andělem. 
Dětem donesl hromadu balíčků a při-
nesl také malý kotlík. Nikdo se do něj 
nevešel, protože všechny děti byly 
celý rok hodné. Po návštěvě Miku-
láše si děti ozdobily vánoční strome-
ček, vytvořily si vlastní vánoční oz-
doby a zadováděly si venku ve sněhu. 

I v této nelehké době si tak děti uží-
vají v jesenických školkách běžných 
radovánek a poznávají tradiční české 
zvyky, které jsou součástí našich ži-
votů a určitě je chceme udržovat dále.  

tým MŠ Jiráskova

mš K. Čapka
Uplynulý rok nám ukázal, jak 

náročné situace je člověk schopný 
zvládnout, když má dobrou podporu. 
My to už víme a velice si toho váží-
me. Poděkování za celý uplynulý rok 
podpory patří všem příznivcům naší 
mateřské školy z řad rodičů, zastu-
pitelů města Jeseník a oddělení škol-
ství. Za podporu děkujeme také všem 
spřízněným organizacím města Jese-
ník. Od vánočního stromečku přejí 
štěstí, zdraví a úspěchy v soukromém 
i pracovním životě po celý nový rok 
2021 děti a celý tým naší mateřské 
školy. Závěrem také chceme moc 
poděkovat manželům Cvekovým za 
tento nádherný strom.

tým MŠ Karla Čapka

I jesenický Mikuláš letos dbal na 
vaše bezpečí, a proto jste ho bohužel 
nezastihli osobně. Alespoň vás však 
pozdravil na dálku ve virtuálním 
prostoru. Při této příležitosti vyslal 
děti na cestu za dobrodružstvím. To 
se odehrálo v areálu bývalého kláš-
tera svaté Voršily, dnešní Základní 
škole Jeseník. Mikuláš tam se svými 
pomocníky pro děti připravil několik 
zábavných úkolů a po jejich splnění si 
děti mohly u andílků vyzvednout za-
slouženou nadílku. Příští rok se snad 
s vámi setká Mikuláš zase osobně.

tým MKZ Jeseník

Malá fotka 1: Na ZŠ Jeseník se 
uskutečnil „Veselý pátek“ – převle-
ky, zábavné počítání, soutěže a také 
„čeština hrou“. Foto: ZŠ Jeseník

Malá fotka 2: Děti z Modré školky 
se pustily do pečení vánočních per-
níčků. Foto: Modrá školka

Malá fotka 3: Jesenickou nemoc-
nici navštívil Mikuláš, čert a anděl. 
Foto: Jesenická nemocnice

mikuláš 
v Jeseníku
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Akce
pátek 1. ledna

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ ZRUŠEN
Z důvodu současných epidemiologických opatření 
vlády (vzhledem k šíření nemoci covid-19) se neu-
skuteční ohňostroj, ani přání starostky města.   

pondělí 11. ledna v 10.00 
Oddělení pro děti (knihovna)
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ 
Pravidelné dopoledne pro nejmenší strávené mezi 
knížkami. Vstup volný.  
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze ve spolupráci 
s MRC Krteček.

sobota 16. ledna v 19.00
Divadlo P. Bezruče
AKUSTICKÝ BENEFIČNÍ KONCERT PRO 
PAVLA: THE MACHINE + DW8
Dvě jesenické rockové kapely The Machine + DW8 
spojily své síly jen proto, aby spolu s vaší pomocí 
pomohly Pavlovi uskutečnit jeho sen! Vstupné 220 / 
350 Kč.   Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 19. ledna v 19.00
Divadlo P. Bezruče
BABIČKA
Klasická česká předloha, jejímž ústředním motivem 
je několik příběhů osudové lásky, ať už se jedná o 
lásku tragickou, nenaplněnou nebo se šťastným kon-
cem. Zábavný, dojemný i dramatický příběh plný 
fascinujících lidských osudů, který komplexně za-
chycuje koloběh života na pozadí pozoruhodných 
historických událostí. Představení je v rámci divadel-
ního předplatné. Doprodej volných míst v rezervač-
ním systému MKZ Jeseník. Vstupné 450 Kč.   
Pořádají MKZ Jeseník

čtvrtek 21. ledna 2021 v 16.00 
Hudební sál CSA (knihovna)
MARKÉTA PILÁTOVÁ – AUTORSKÉ ČTENÍ 
PRO CELOU RODINU 
Pro děti čtení z knihy Kiko a princezna z Tundry. Pro 
dospělé čtení z románu Senzibil. Vstup volný.   
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze.

čtvrtek 21. ledna v 19.00 
Klub Plíživá Kontra
HOSPODSKÝ KVÍZ 
Pokud to epidemiologická situace umožní, přijďte 
si zasoutěžit a příjemně strávit večer plný vtipných i 
vážnějších otázek, při kterých ze sebe vydolujete zna-
losti, o kterých jste ani netušili, že je máte. Soutěžní 
týmy max. tříčlenné. Moderuje Petr Zobač. Vstupné 
30 Kč.   Pořádá Quiz Crew.

sobota 30. ledna v 16.00 
Kaple
KONCERT K VÝROČÍ NAROZENÍ FRANZE 
SCHUBERTA
Konec ledna je v Jeseníku již nerozlučně spjat s kon-
certem věnovaným k výročí narození Franze Schuber-
ta. Na letošním lednovém koncertu se nám představí 
Inna Aslamas a Petr Pomkla. Prodej vstupenek v rezer-
vačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 100 / 120 Kč.   
Pořádají MKZ Jeseník.

Konání kulturních akcí se řídí dle platných vlád-
ních nařízení, sledujte prosím naše webové strán-
ky www.mkzjes.cz.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
14. 2. ZIMNÍ POHÁDKA
17. 2. INTIMNÍ PŘÍBĚHY Z RÁJE
24. 2.  METODY VÝSLECHU A ZÍSKÁVÁNÍ 

INFORMACÍ
26. 2. DAVID STYPKA

Vlastivědné muzeum Jesenicka
23. září 2020 – 14. březen 2021

Galerie
BOHATSTVÍ VODY A LEDU
Zaříznutá údolí potoků s kaskádami vodopádů, pod-
zemní krasové labyrinty, zamlžená rašeliniště, osvěžu-
jící prameny i sněhové laviny. To vše neodmyslitelně 
patří ke koloritu Jeseníků a Rychlebských hor. A co te-
prve minulost, kdy mráz trhal oblé pahorky na suť, kdy 
Velká kotlina hostila svůj malý ledovec a skandinávský, 
ledovcový štít se dotýkal severních úbočí horských 
hřebenů. Jak voda formovala jesenickou krajinu? A jak 
se podílela na nezměrném bohatství rostlinných a živo-
čišných druhů? Právě to a mnoho jiného se na výsta-
vě dozvíte. Kurátoři výstavy: Mgr. Martin Hanáček,  
Ph.D., Mgr. Vojtěch Taraška, vstupné 60/30 Kč.

16. září 2020 – 14. únor 2021 
Hlavní výstavní sál
OD ČERVENÉHO KŘÍŽE K WINTERHILFE 
Války provází lidstvo od pradávna, avšak až v posled-
ních dvou staletích funguje organizace, která zmírňuje 
utrpení jak vojáků, tak i civilistů – Červený kříž. Ve VMJ 
návštěvník spatří exponáty, které dokládají charitativní 
činnost tohoto mezinárodního hnutí. První světovou vál-
ku přibližují různé štíty ze sbírek muzea a soukromých 
sběratelů, druhou světovou válku pak fenomén zvaný 
Winterhilfe. Drobné sběratelské předměty, které dobývají 
v dnešní době aukce, dříve sloužily k získávání příspěv-
ků na pomoc strádajícím vojákům. Kurátor výstavy:  
Mgr. Milan Rychlý, vstupné 60/30 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné 80/40 Kč
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU 
V 17. STOLETÍ
Expozice představuje mimořádný počin, vůbec poprvé 
byly zpracovány dokumenty ze 17. století uložené ve 
vratislavských archivech, informace o procesech s údaj-
nými čarodějnicemi jsou uvedeny do kauzálních sou-
vislostí. Maximální počet osob ve skupině je 12 osob. 
PROSÍME O REZERVACI PŘEDEM NA TEL. ČÍSLE 
725 073 539. Prohlídky probíhají každou celou hodinu 
kromě poledne.
Vstupné 110/55 Kč
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné 50/25 Kč
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné 50/25 Kč
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné 80/40 Kč
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU 
V 17. STOLETÍ
Vstupné 110/55 Kč
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné 50/25 Kč
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné 50/25 Kč
STÁLÁ EXPOZICE VINCENZ PRIESSNITZ 
A LÁZNĚ UZAVŘENO
Rodný dům Vincenze Priessnitze v Jeseníku lázních 

Výstavy
4. ledna – 14. února

Výstavní síň Katovna (I. patro)
Z NEBE: TOMÁŠ NEUWIRTH
Výstava „Z NEBE“ představuje Neuwirthovu tvorbu 
z posledních let ve třech rovinách. Najdeme zde nej-
více oceňované minimalistické a abstraktní snímky, 
pak krajinářské fotografie převážně z Jesenicka a také 
autorovy oblíbené kolmé pohledy dolů. Otevřeno dle 
otevírací doby IC Jeseník. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s Tomášem 
Neuwirthem.

www.jesenik.orgKALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Zpravodaj města Jeseníku byl oceněn v soutěži 
Radniční listy roku 2020 v kategorii měst nad de-
set tisíc obyvatel, kterou pořádá společnost Kva-
likom. Náš měsíčník získal v rámci Olomoucké-
ho kraje druhé místo. 

Děkujeme všem našim pravidelným i nepra-
videlným přispěvatelům za jejich články a také 
redaktorům a redakční radě za jejich dlouhodo-
bou práci. Na další spolupráci při tvorbě tohoto 
periodika se budeme těšit v novém roce 2021. 

 (red)

Zpravodaj Naše 
město oceněn

Nejžádanější tituly 
v Knihovně Vincence 
Priessnitze

Nejpůjčovanější knihou roku 2020 se stal vyni-
kající román Aleny Mornštajnové Hana vycházející 
ze skutečných událostí. Poutavý příběh z pohledu 
tří generací jedné české židovské rodiny nás zavede 
do Valašského Meziříčí během druhé světové války 
a tyfové epidemie v roce 1954. Není to však jen kni-
ha o holokaustu, ale především o člověku. Stěžej-
ním pojítkem je postava tety Hany, která nese osudy 
všech na svých bedrech. Právě ona je tou velkou ne-
známou, jejíž příběh postupně odkrýváme.

Velmi žádanou knihou v roce 2020 byla také 
kniha z pera Pavla Macháčka Zmizelé Jesenicko: 
Zcela zaniklé osady. Publikace se věnuje bezmá-
la dvacítce osad zcela zaniklých po druhé světové 
válce. Jedná se o sídla, která se rozkládala převážně 
na Javornicku podél státní hranice. Od prosince se 
dostává k čtenářům i druhý díl této publikace.

Žádanými autory jsou dlouhodobě Vlastimil 
Vondruška a jeho historické epopeje, knihy Patrika 
Hartla a ostatních současných českých autorů. Čte-
náři jesenické knihovny mají v oblibě také autory 
severských detektivních románů. Mezi desítkou 
nejpůjčovanějších titulů se nacházejí i díla klasiků 
zařazených do povinné četby studentů. Pro dětské 
čtenáře jsou stále nejžádanější příběhy Harryho Pot-
tera a Deníky malého poseroutky.

Knihovna Vincence Priessnitze
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Charita Jeseník vyhlašuje 14. ročník

VÝTVARNÉ A FOTOGRAFICKÉ 
SOUTĚŽE 

na téma

„Tři králové v roce 2021“

Kategorie:  I.   do 7 let          II.   8 - 12 let
Fotografická soutěž není věkově omezená

Své výtvarné práce odevzdávejte do 31. ledna 2021
na střediscích Charity Jeseník

Fotografie posílejte do 19. ledna na e-mail 
trikralovka@jesenik.charita.cz

Více informací na www.jesenik.charita.cz
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starý z Kopy. Když na Gräfenberku bydlel legendární Viktor Heeger
V dobách první republiky nabízely lázně na Gräfenberku svým hostům široké spektrum aktivit, od procházek okolní přírodou přes posezení 

v kavárnách až po plesy či koncerty. Německým vlastencům a zájemcům o regionální vlastivědu se však bezmála třináct let naskýtala ještě jed-
na možnost, jak si pobyt pod Studničním vrchem zpestřit. V domku zvaném Koppenhaus totiž přebývala legenda jesenického kulturního světa 
Viktor Heeger.

Pokud bychom měli z množství 
osobností předválečných Jeseníků 
zvolit tu, jež v očích původních oby-
vatel ztělesňovala to nejlepší z tohoto 
kraje, pak by první příčku nepochyb-
ně obsadil všestranný Viktor Heeger. 
Narodil se roku 1858 ve Zlatých 
Horách, již jako malý chlapec však 
s ovdovělou matkou a dvěma bratry 
přesídlil do Opavy. Po absolvování 
učitelského ústavu působil jako kan-
tor v Bruntále, kde začal kromě ly-
žování i literárně tvořit – publikoval 
články o lovu a vtipné příběhy, psal 
básně. Když mu roku 1892 zemřela 
manželka a kvůli nemoci hrtanu ne-
mohl dále učit, odstěhoval se s dětmi 
do Brna. Roku 1897 se stal poslan-
cem Říšské rady, o šest let později jej, 
opět coby učitele, nacházíme ve Štýr-
ském Hradci. Po návratu zpod Alp 
zakotvil v Opavě. Když roku 1920 
pochoval i svou druhou manželku, 
rozhodl se tento věčný tulák strávit 
podzim života ve svém milovaném 
kraji. Volba padla na Jeseník.

V červnu 1921 se Viktor Heeger 
zabydlel v tzv. Koppenhausu, dřevě-
né budově postavené ve švýcarském 
stylu dodnes krášlící vrch Kopu, ze 
kterého se naskýtá překrásný výhled 
na mohutné hřebeny Keprnické hor-
natiny. Někdejší životní sílu, o niž 
„Slezský bard“ přišel v důsledku 
ztráty dvou milovaných partnerek 
i neustálým trmácením se světem, 
zde poměrně záhy znovu nabral – 
docílil toho nejen každodenními 
procházkami s jezevčíkem Wullim, 
pracemi kolem domu, lovem či do-
váděním s vnuky, kteří za slezským 
dědečkem často z Rakouska přijíž-
děli, ale také nalezením nové lásky 
v osobě Priessnitzovy vnučky Zden-
ky Friedrich-Ripper. Dle některých 
pramenů se s ní měl Heeger i oženit, 
doklad o jejich sňatku však zatím 
dohledán nebyl.

Viktor Heeger coby od podstaty 
společenský člověk často a rád přijí-
mal návštěvy. Každého, ať už staré-
ho známého, či cizího člověka, přijal 
s otevřenou náručí, k níž přidal kávu 
a výtečný moučník. Milým dokladem 
Heegerovy pohostinnosti je vzpomín-
ka jistého Erwina Machunzeho ze Ši-
rokého Brodu, která byla publiková-
na v časopise Altvaterbote roku 1969. 
Machunze se jako mladý ochotník 
vydal jednoho mrazivého nedělního 
odpoledne roku 1925 na Gräfenberk 
poprosit Heegera o scénář k některé 
z jeho her psaných slezským nářečím. 
Mladík starému pánovi sdělil důvod 
své návštěvy, ten ale hned neodpově-
děl a hovor stále stáčel jinam. Když si 
po několika hodinách příjemného po-
vídání Heeger všiml návštěvníkovy 
nervozity, jež stoupala s každou další 
hvězdou na černajícím nebi, pousmál 
se, otevřel skříň a podal mu deset 
výtisků „Ševce Pfeifly“. Na otázku 
plachého Machunzeho, kolik že je 
dlužen, jej Heeger jen poplácal po 
rameni a popřál, aby se hra vydařila. 

„V mé paměti je to vše velmi živé, 
jako bych ho, laskavého Koppenva-
tera z Gräfenberku, navštívil včera,“ 
vzpomínal Machunze po letech.

Nebyl by to však Viktor Heeger, 
aby se zřekl svého milovaného psa-
ní. Právě zde vznikly legendární 
Koppenbriefen (volně přeloženo Lis-
ty z Kopy), soubor fejetonů, které od 
ledna 1922 zasílal do Deutsche Post. 
Stylem těchto článků Heeger přesně 
naplňuje žánr fejetonu, jak jej známe 
u Jana Nerudy či Ludvíka Vaculíka. 
Nejprve začne v odlehčeném, nezříd-
ka i humorném duchu, aby se poslé-
ze dostal k vážnějšímu tématu (jako 
zapřisáhlý nacionál se např. často 
opíral do národnostní politiky čes-
koslovenského státu) nebo se nechal 
unášet atmosférou svého bydliště 
a jesenických hor. Příkladem budiž 
Koppenbrief č. 26, v němž Heeger na 
začátku sarkasticky reflektuje hlavní 
lázeňskou sezónu. Unaven „bezzá-
sadovými konformisty“ korzujícími 
na promenádě se následně vydává na 
odlehlejší lesní cesty, kde na lavičce 
před Vídeňským pramenem zahlédne 
postarší dámu zasněně sledující vla-
ky. „Jaké rozpoložení mysli,“ ptá se 
v duchu Heeger, „sem tuto ženu moh-

lo přivést tak časně? Možná myslí 
na své milované doma, na syna, jenž 
padl ve válce, snad se ztratila v po-
hledu na překrásnou ranní krajinu. 
Beru Wulliho za obojek a vyhýbám se 
každé suché větvičce, překračuji kaž-
dý kámen a obcházím osamělou ženu 
širokým obloukem, abych ji nevylekal 
nebo nevyrušil.“ 

Když pak na Gräfenberk dorazi-
la zima, nešetřil poetickými obraty: 
„A kdo křupavým sněhem pod bří-
zami ohýbajícími se pod jinovatkou 
a stříbrem ztěžklými smrky z Jeseníku 
kráčí k mému hradu a z jeho ledem 
pokrytého cimbuří spatří zimní zázrak 
prosluněného dne, pak, stejně jako já, 
zajásá do své domoviny: Zima je pře-
krásná!“ (Koppenbrief č. 2).

V roce 1934 však Heeger kvůli 
zhoršujícímu se zdravotnímu stavu 
musel milovaný Koppenhaus opustit. 
Zemřel v Opavě 5. srpna 1935. Mís-
to posledního odpočinku je na tam-
ním hřbitově dodnes k vidění. Pobyt 
„Starého z Kopy“ na Gräfenberku 
připomíná mramorový kámen kousek 
nad Ripperovou promenádou.

Matěj Matela,
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Dnešní díl o drobných památkách v Jeseníku nás zavede na jesenické 
náměstí k soše svatého Jana Nepomuckého, který je uctíván jako mučed-
ník zpovědního tajemství a patron při přírodních pohromách a povod-
ních.

Vznik sochy se datuje již do osm-
náctého století a tato významná pa-
mátka poté vystřídala několik míst 
ve městě. Původně se nacházela na 
severní straně náměstí v místech sil-
nice u dnešní Priessnitzovy kašny, 
v jejím okolí se často pořádaly místní 
trhy. Osazena byla patrně dvěma lí-
pami, které byly později odstraněny. 
Po druhé světové válce byl pomník 
přesunut ke vchodu kostela Nanebe-

vzetí Panny Marie u vodní tvrze, kde 
setrval přes sedmdesát let až do roku 
2017.

V rámci oslav výročí 750 let od 
první písemné zmínky o městě byla 
socha kompletně renovována a pře-
sunuta zpět na jesenické náměstí, 
tentokráte na jeho jihozápadní stra-
nu. Slavnostně byla socha odhalena 
starosty města Jeseníku, Neuburgu 
an der Donau a Głuchołaz. Poté byla 

posvěcena monsignorem Antonem 
Ottem, rodákem z Vidnavy a emerit-
ním proboštem Královské kolegiální 
kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehra-
dě.  

Jak uvedl ve své restaurátorské 
zprávě Jakub Gajda, socha je zho-
tovena z místní slezské žuly z okolí 
Černé Vody. Stylově se jedná o dru-
hou polovinu 18. století, socha je 
strnulejší než bývá u barokních soch 
obvyklé, avšak určitá shoda s pros-
tými architektonickými prvky je též 
zřejmá. 

Jan Mrosek  

Viktor Heeger před svým „hradem“ v obklopení rodiny.  Zdroj: archiv autora článku

 „Slezan tělem i duší“ – Viktor Heeger. 
Portrét nakreslil autor článku.

Drobné památky v Jeseníku: socha sv. Jana Nepomuckého (V.)
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Tradiční česko-slovenská psychofarmakologická konference se letos 
poprvé po šedesáti dvou letech neuskuteční v Lázních Jeseník. Priess-
nitzovy léčebné lázně zahájí provoz v pondělí 18. ledna, k tomuto datu 
se také rozhodne o konání únorového reprezentačního plesu lázní 
a města. 

„Výbor rozhodl, že 63. česko-
-slovenská psychofarmakologická 
konference se vzhledem k epidemio-
logické situaci uskuteční v on-line 
podobě,“ uvádí stránky České neu-
ropsychofarmakologické společ-
nosti. Akce, která má v jesenických 
lázních více než šedesátiletou tradi-
ci a vždy začátkem ledna neodmys-
litelně patřila ke zdejšímu dění, tak 
letos v Jeseníku neproběhne. Želet 
toho mohou nejen naše lázně, ale 
i řada ubytovatelů ve městě a okolí. 
Dobrou zprávou je to, že další roč-
ník plánují organizátoři opět v Jese-
níku na leden 2022.

Únorový reprezentační ples v Kon-
gresovém sále je zatím stále v plánu. 

„Co zatím můžeme s jistotou říci, je 
to, že ples bude letos skromnější,“ 
komentuje obchodní ředitelka lázní 
Kateřina Tomášková. „Oproti před-
cházejícím ročníkům nepočítáme 
s žádnou hudební ani moderátor-
skou hvězdou republikového formátu, 
přesto věříme, že se akce bude moci 
uskutečnit a že se účastníci budou 
moci přijít na akci dobře bavit. Pri-
oritou v dané situaci však bude zdra-
ví a bezpečí klientů lázní. Bude to 
náročné rozhodování, jasno bychom 
měli mít v druhé půlce ledna.“

Běžný lázeňský provoz začne 
a první klienti přijedou v pondělí 
18. ledna.

(jg)

Lázně letos bez konference, 
o plese se rozhodne v lednu
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Zajímavé tipy pro běžkaře
Když vládce jesenických hor Praděd předá na několik měsíců své žezlo 

paní Zimě, Jeseníky se promění v pohádkovou říši. Její úchvatné scenerie 
si rozhodně nenechte ujít prostřednictvím čtyř set kilometrů upravova-
ných běžeckých tras. 
Jesenická lyžařská magistrála

Pomyslnou páteří zimních Jesení-
ků je tzv. Jesenická lyžařská magis-
trála spojující východ jesenických 
hor se sousedními Rychlebskými 
horami a Králickým Sněžníkem. 
Náruživí vyznavači bílé stopy a zim-
ní krajiny mohou její více než stoki-
lometrovou délku díky výhodnému 
rozmístění horských chat zvládnout 
celou „nalehko“, jen s nejnutnějším 
denním občerstvením a oblečením. 
Ovšem výjimečné zážitky si můžete 
dopřát i na lyžařských okruzích, kte-
ré hravě zvládnete jako jednodenní 
výlet.
Běžkařské trasy ve městě Jeseník

Rádi si protáhnete údy na běžkách 
a nechce se vám jezdit daleko? Pak 
zavítejte do areálu bývalých kasáren 
ve městě Jeseník. V zimě jsou v tom-
to prostoru, kterým prochází městská 
cyklostezka č. 53, udržovány lyžař-
ské běžecké tratě vhodné ke každo-
dennímu využití. Běžkařské okruhy 
udržují v provozu za příznivých kli-
matických podmínek dobrovolníci 
z místního lyžařského klubu Fenix 
Ski Team Jeseník. V letošním roce 
se podařilo srovnat povrch, rozšířit 
a vyčistit trať. Na závodních okru-
zích o délce cca 3,3 km lze provo-
zovat klasický i skate styl. Za přízni-
vých podmínek je možné se napojit 
na oblíbenou bílou stopu vedoucí do 
vzdálených Filipovic.

Běžkařský ráj v okolí Paprsku
Nejoblíbenějším cílem lyžařů 

v celých Rychlebských horách je 
chata Paprsek, která leží na hlavní 
hřebenové trase vedoucí od Krá-
lického Sněžníku na Ramzovou. 
V zimě široko daleko nenajdete lépe 
upravenou síť běžkařských okruhů, 
z nichž některé zní opravdu pohád-
kově: Pralinka, Pohádka či Medvědí 
bouda. S nimi jsou spojeny výhledy 
k Šeráku, Králickému Sněžníku a sa-
mozřejmě do polské části Rychleb. 
Do stopy s dětmi

Poohlížíte se po trasách, kde mů-
žete s potomky vyzkoušet jejich 
„běžkařské poprvé“, nebo dokon-
ce svou houževnatost s dětským 
skisetem či nosítkem? Vyrazte na 
rovinaté okruhy na Rejvíze nebo 
na pohádkový výlet k Vřesové stu-
dánce na jižním úbočí Červené hory. 
Příjemný zimní výlet s dětmi se na-
bízí i z Nové Vsi u Dolní Moravice. 
Od tamní rozhledny na konci vesni-
ce jsou upravovány rovinaté okruhy 
až k Mravencovce, odkud můžete 
pokračovat ke Karlovu či k Alfrédce 
a Skřítku.

Více o bílých stopách nejen v Jese-
níkách, ale v celé republice naleznete 
na webové stránce www.bilestopy.cz. 

Jeseníky – sdružení  
cestovního ruchu

Jeseníky jsou rájem pro všechny zimní sporty a ani nadšenci freestylu 
nepřijdou zkrátka. Pojďme se společně podívat na některé z nich.
Snowpark Paprsek

Jeden z top snowparků pro všech-
ny rookies, začátečníky a mírně po-
kročilé u nás už několik let budují 
„šejpři“ na Paprsku. Tamní snow-
park se svou kilometrovou lajnou 
plnou kickerů a překážek je jedno-
značně nejdelším a nejnabitějším na 
Moravě. 

Flowpark Větrný vrch
Za „Mekku moravského snow-

boardingu“ je považován flowpark 
v areálu Větrný vrch na Dolní Mo-
ravě. Součástí „Větráku“, jak se are-
álu familiárně říká, je také nejdelší 
crossová trať u nás, na níž se pravi-
delně jezdí skicrossové a snowboard-
crossové české poháry a mistrovství.
Snowpark Červenohorské sedlo

Pod taktovkou zkušených snow-
boardistů a freestyle jezdců funguje 
opravdu nadupaný a dokonale upra-
vovaný snowpark na jižních svazích 
Ski areálu Červenohorské sedlo. Jeho 
překážky a až dvanáctimetrové skoky 
byste si opravdu neměli nechat ujít!
Snowpark Dolní Morava

Menší, ale přesto oblíbený snow-
park se nachází v resortu Dolní Mo-
rava pod lanovkou U Slona, kde je 
za ideálních sněhových podmínek 
k dispozici celkem osm kovových 
překážek a skoků různých velikostí. 
Snowpark je součástí crossové tra-
tě, která začíná závodními brankami 
a pokračuje zatáčkami a skoky.

strážní andělé bílých stop 
Úprava bílých stop je pro návštěv-

níky Jeseníků klíčová. Sebelepší sys-
tém koordinované údržby lyžařských 
běžeckých tratí v Jeseníkách může 
zhavarovat na netoleranci lidí mezi 
sebou. Stále častěji se potýkáme se 
situací,  kdy do čerstvě vyfrézované 
stopy chodí neukáznění turisté, kteří 
ji nenávratně poškodí. Připraví tak 
běžkaře o možnost klidného výletu 
do přírody. Pěší turisté si mnohdy ne-
uvědomují, že jen díky strojové údrž-
bě mohou vyrazit na výlet do vyso-
kých partií Jeseníků, kde by se jinak 
brodili nejméně po kolena ve sněhu. 

V minulé sezoně jsme povolali do 
bílých stop strážné anděly. Ti mají za 
úkol informovat turisty o vytvoře-
ných trasách pro běžkaře a motivovat 
je k tomu, aby je respektovali. Andě-

lé umí i dát  tipy na zajímavé výlety 
a neobjevená místa. Po úspěšném 
nastartování tohoto projektu budou 
Andělé bílé stopy letos strážit všech-
ny běžecké sektory v Jeseníkách a je-
senickou magistrálu. Pokud je potká-
te, berte to tak, jako kdybyste potkali 
anděla.

K andělům se přidají také  infor-
mační cedule, informace na webu 
a letáčky, jak se chovat v lese. Věří-
me, že se kombinace těchto aktivit 
promítne do lepšího stavu běžeckých 
stop v Jeseníkách. 

Jesenické snowparky patří 
mezi nejlepší v Česku

 Foto: archiv Skiareál ČHS
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Okresní sdružení České unie sportu Jeseník vyhlašuje anketu „Nej-
lepší sportovec okresu Jeseník za rok 2020“. Nominujte své favority 
v jednotlivých kategoriích.

Návrhy na ocenění lze zaslat pí-
semně na sekretariát (Okresní sdru-
žení ČUS Jeseník, Dukelská 1240, 
PSČ: 790 01) nebo e-mailem na 
cstv.je@email.cz s uvedením jmé-
na, příjmení, příslušnosti k oddílu 
a výčtem nejlepších úspěchů v roce 
2020. Jedná se o sportovce, kteří 
dosáhli významných úspěchů v za-
hraničí, na mezinárodních soutěžích 

v České republice, na celorepubli-
kové úrovni, případně na jiných vý-
znamných akcích.

Termín podání návrhů je do 
10. ledna 2021. Výběr nejlepšího 
sportovce provede komise složená 
ze zástupců střešních sportovních 
organizací, zástupců samosprávy 
a sportovních redaktorů tisku. Vy-
hlášení ankety se uskuteční v pon-
dělí 15. února 2021 od 17.00.

Vyhlášené kategorie: žáci a žač-
ky; junioři a juniorky; muži a ženy; 
nejlepší kolektiv; trenér, veterán; 
osobnost sportu; krajánek (spor-
tovci pocházející z našeho okresu 
působící v současné době ve spor-
tovních klubech mimo náš region); 
zdravotně hendikepovaní sportovci; 
sportovní akce roku.

Josef Kalina,
tajemník OS ČUS

Hřiště mají nového správce
Od 1. ledna dochází ke změně správy areálu fotbalových hřišť vedle 

městského koupaliště. Na změně se domluvilo město Jeseník s Fotbalovým 
klubem Jeseník a Technickými službami Jeseník, které zastávají novou 
roli správce. 

Cílem změn je vytvořit výhodněj-
ší podmínky pro všechny tři strany. 
Město efektivněji vynaloží fi nanční 
prostředky na sport, TSJ využijí své 
rozsáhlé lidské zdroje a zkušenosti ze 
správy jiných sportovišť a fotbalisté se 
nebudou muset věnovat péči o areál. 

Rok 2021 je tzv. prvním zkušebním, 
po něm budou změny vyhodnoceny. 
Prvním klubem, s nímž se bude o pro-
nájmu jednat, zůstanou fotbalisté. Dal-
šími sportovci, kteří by mohli využívat 
areál celoročně, jsou např. rugbysté.

(mat)

 Foto: archiv MěÚ  Foto: archiv MěÚ

sbírka na sněžné stopy v Jeseníkách
Když se budete vydávat do 

Jeseníků v zimě, zcela jistě jedním 
z hlavních důvodů bude chuť ob-
jevit krásnou přírodu v bílé stopě. 
Ta je totiž spravedlivá pro všechny 
a dokáže odměnit překrásnými 
výhledy a zážitky. Zdá se to jako 
pohádka, ale je za tím spousta 
práce, úsilí a fi nančních zdrojů. Co 
vlastně obnáší připravit kvalitní 
lyžařskou stopu pro běžkaře?

Nejdříve musíte mít stroje, který-
mi se dá stopa vytvořit – rolby 
s běžeckými stopovači a frézami. 
Pro představu, jedna rolba stojí od 
4,5 do 6 milionů korun. Dále potře-
bujete nadšence, kteří jsou ochot-
ni vstávat ráno ve tři a dostavit se 
na místo, odkud po přípravě rolby 
v mrazivém počasí vyrazí na trasu, 
kterou musí do detailu znát, protože 
při valení sněhu před rolbou toho moc 
nevidí. Hodiny nesmí polevit pozor-
nost ani na vteřinu. K tomu školení, 
předsezonní úpravy terénu, opravy 
atd. Celému komplexu údržby se 
říká Koordinovaná údržba lyžařských 
běžeckých tratí a má ji na starosti 
Jeseníky – Sdružení cestovního ru-
chu, které zajišťuje vše potřebné na 
běžeckou sezonu.

Tím nejzásadnějším jsou však 
fi nance. Rozpočet sezony se po-
hybuje v naší části Jeseníků okolo 
dvou milionů korun. To je cena za 
luxus krásně vyřezané bílé stopy 
v místech, kde si tělo a duše od-
počinou na nejčistějším vzduchu 
v republice. A jak se poskládají dva 
miliony? Nejdůležitějším donátorem 

je Olomoucký kraj (900.000 Kč), 
dalším jsou Jeseníky – Sdružení ce-
stovního ruchu (450.000 Kč), Mi-
kroregion Jesenicko (200.000 Kč), 
město Šumperk (100.000 Kč) a další 
obce. Ani tyto prostředky však na 
kvalitní údržbu nestačí. Udržovatelé 
mají náklady na motohodinu provozu 
rolby minimálně 1.500 Kč. Systém 
koordinované údržby jim však pro-
plácí pouhých osm set korun a rozdíl 
doplácejí konkrétní udržovatelé.

Proto se Sdružení cestovního ru-
chu rozhodlo pro organizaci „Sbírky 

na údržbu tratí”. Přispět může kdo-
koliv do pokladniček (někde i přes 
platební terminál) na hotelu Červe-
nohorské sedlo, Švýcárně, Paprsku, 
Skřítku a v Petříkově. Každý může 
přispět také z tepla domova přes QR 
kód anebo zasláním částky na trans-
parentní účet – 283995131/0300. Za 
příspěvek každý z vás obdrží dárky 
– nálepku, roller, čelenku nebo če-
pici. Všem dárcům děkujeme za 
 podporu.

Jeseník – sdružení 
cestovního ruchu

Jízda krásnou stopou je vždy skvělý zážitek.  Foto: Martin Pokorný

IC Jeseník
Po téměř dvou měsících se v pro-

sinci pro veřejnost otevřely dveře 
jesenického infocentra. Přesto, že 
IC v Katovně funguje v omezeném 
režimu, osobně se můžete zastavit 
v pracovní dny od pondělí do pátku 
v čase od 8.30 do 16.00. Rádi vám 
odpovíme na dotazy nebo poradíme, 
kam vyrazit třeba na běžky. Určitě 
jste si všimli, že dveře byly pro veřej-
nost zavřené, ale dovolat se či poslat 
nám e-mail bylo možné. Jako správné 
IC se snažíme i v této nelehké době 
komunikovat s veřejností pomocí 
dostupných technologií a sociálních 
sítí. Pravidelně pro vás zjišťujeme 
informace ohledně dostupnosti je-
senických atraktivit a provozoven. 
Také jsme se zapojili do pomoci 
ohroženým skupinám občanů. Od 
vyhlášení nouzového stavu obsluhu-
jeme SENIOR LINKU, kde společně 
s dobrovolnými hasiči a dobrovol-
níky pomáháme nejen osamoceným 
seniorům. Zajišťujeme nákupy potra-
vin, donášku léků a pomůžeme vám 
s celou řadou dalších dotazů ohledně 
fungování úřadů, nemocnice či lékař-
ských ordinací. Proto se na nás nevá-
hejte obrátit, potřebujete-li pomoc. 
Linka je dostupná v pracovní dny od 
8.00 do 14.00 na tel. 728 546 399.

Aktuální situace se stále mění, pro-
to sledujte naše kanály, kde se dozví-
te, v jakém režimu funguje naše IC. 

(lut) 

Hledá se nejlepší sportovec 
okresu Jeseník za rok 2020
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o futsalu, sportu a životě s novým předsedou AC Gamaspol
Dlouholetý předseda jesenického futsalu Jiří Gnida v roce 2020 skončil na 

pozici předsedy klubu. Neodchází ale úplně, působit bude dále jako vedoucí 
týmu mužstva mužů. Předsednickou štafetu po něm převzal kapitán týmu 
Patrik Plhák, ve vedení oddílu se pak nově objevili také další dva noví mladí 
funkcionáři Jan Vavrač a Jan Řezníček. S Patrikem Plhákem jsme poho-
vořili o chodu klubu, jeho vizích či o aktuální nelehké situaci, která zasáhla 
všechna odvětví lidské činnosti sport nevyjímaje.

Byť mezi funkcionáři patříte 
mezi mladší ročníky, v klubu se již 
pohybujete delší dobu. Máte při-
praveny vize, kterými byste chtěl 
klub posunout dále?

Ano, měli jsme připravenou urči-
tou změnu v chodu klubu a zapojení 
více lidí do fungování, ale bohužel 
jsme teď museli vše stopnout a čeká-
me, kdy se zase budeme moct pustit 
do práce na našem cíli, kterým je ná-
vrat do první ligy. 

Jakým způsobem zasáhla chod 
klubu současná krize?

Zasáhla nás velmi. Když jsme 
nastoupili do vedení Gamaspolu, 
měli jsme připravené určité změny 
do nové sezony. Ať se to týká her-

ních věcí, přes tréninky všech našich 
mužstev, až k samotným fanouškům. 
Pro ně jsme si pro letošní sezonu na-
chystali týmová trička, čepice a další 
věci, ale s příchodem druhé vlny ko-
ronaviru jsme všichni ztratili tu hnací 
sílu. S prodlužováním situace, která 
je teď kolem halových kolektivních 
sportů, jsme byli vyzváni futsalovým 
svazem, abychom se vyjádřili, jak 
dále postupovat. Jednohlasně jsme 
se shodli, že rozjíždět sezonu, o které 
nevíme, kdy začne, jestli se dohra-
je a jakým způsobem se bude hrát, 
je pro nás z ekonomického hlediska 
naprosto neperspektivní. Raději letos 
ušetříme peníze a použijeme je v ná-
sledující sezoně, která snad bude již 
regulérní.

Kromě předsednictví klubu jste 
také trenérem týmu žen. Je mezi 
jesenickými dívkami o tento sport 
zájem? 

Celkem ano, ale určitě by to moh-
lo být ještě lepší. Letos nám některé 
holky skončily, ale na druhou stranu 
k nám přišly i nové tváře. Touto ces-
tou bych chtěl oslovit i další dívky, 
které by měly zájem si zahrát nebo za-
trénovat, ať nemají strach a ozvou se. 

Otázka „futsal versus fotbal“ je 
pro mnoho nadějných hráčů jistě 
velké dilema. Dá se zvládat hrát 
oba sporty na kvalitní úrovni či to 
není možné?

V jesenických poměrech to určitě 
možné je. Je to jedna z věcí, kterou 
bych chtěl změnit – skloubit fungová-

ní obou sportů. Nevím, proč si většina 
lidí myslí, že futsal je pro fotbal něco 
špatného. Když se podíváte do Brazí-
lie, tam to funguje tak, že mladí kluci 
a holky hrají jenom futsal a až poz-
ději začínají hrát fotbal. Samozřejmě 
tím nechci říct, že bychom to tak měli 
dělat v Jeseníku, ale určitě si myslím, 
že každému, kdo chce být dobrý ve 
fotbale, by futsal pomohl. To platí 
i naopak. 

Jako hráč jste si zahrál proti 
čtrnáctinásobnému mistrovi ČR 
z Chrudimi. Jaké to bylo? 

Bylo to náročné. Je vidět, že ne-
vyhrávají jenom díky štěstí. Ale na 
druhou stranu musím říct, že jsme 
ze zápasů s Chrudimí mohli odejít 
se vztyčenou hlavou. Především 
poslední dva vzájemné pohárové 
zápasy v naší hale se nám povedly 
a byli jsme Chrudimi rovnocenným 
soupeřem.

Chrudim je špička v Česku, 
světovému fotbalu pak vládnou 
Brazilci. V čem tkví jejich výji-
mečnost? 

Co se týče Chrudimi, u nich je to 
o profesionalitě a mentalitě, kterou 
do týmu přinesl jak v minulosti tre-
nér Cacau, tak v současnosti trenér 
Felipe Conde. Ale je to jenom můj 
názor a těch aspektů jejich dlouho-
dobého úspěchu bude určitě víc. 
U Brazílie ve fotbale i futsale je to 
tak, jak už jsem psal u předchozí 
otázky. Je to symbiózou obou spor-
tů. Od mala hrají na malém prostoru 
v malém počtu, tím podstupují více 
soubojů, mají méně času na rozho-
dování a to je posouvá dále. Naopak 
u nás hrají děti na půlce fotbalového 
hřiště osm na osm nebo více. Někteří 
se za celou dobu nedostanou k míči, 
potom můžeme těžko srovnávat naše 
české hráče s těmi jihoamerickými. 

Stále patříte mezi aktivní hráče, 
takže futsalu věnujete mnoho času, 
ale co jiné sporty? Máte ještě jiné 
oblíbené?

Asi mám rád všechny sporty, snad 
kromě volejbalu. Pořád se věnuji ak-
tivně fotbalu a s manželkou jsme si 
koupili kola, takže když máme volný 
čas, jedeme i se synem někam na vý-
let. Ale vzhledem k už tak nabitému 
volnému času se k jiným sportům bo-
hužel nedostanu. 

Vy i vaše manželka se věnujete 
futsalu. Co váš syn? Půjde ve va-
šich šlépějích?

Dost se to nabízí, ale kdo ví, co 
ho bude bavit. Určitě chceme, aby 
sportoval, proto se už teď snažíme, 
aby si ke sportu našel vztah. Ale jestli 
bude hrát zrovna futsal, to se uvidí. 
Samozřejmě bych za to byl rád, ale 
nechceme ho do ničeho nutit, aby si 
k tomu pak třeba nevypěstoval odpor. 
Jeho rozhodnutí budeme respektovat 
a podporovat ho, ať už si vybere fut-
sal nebo úplně jinou aktivitu. 

Jeseník je pověstný velmi dobrou 
diváckou atmosférou, především 
nyní v nové hale jsou zápasy oprav-
dovým zážitkem. Co byste závěrem 
vašim fanouškům vzkázal?

Chtěl bych jim poděkovat za pod-
poru, kterou nám prokazují už pěk-
nou řádku let, ať už ve staré hale v Je-
seníku, v Mikulovicích a teď konečně 
i v nové jesenické hale. Prostředí, kte-
ré nám při zápasech vytváří, je něco 
neskutečného a v celorepublikovém 
měřítku patří k tuzemské špičce. 
Chtěl bych jim popřát pevné zdraví 
v této nelehké době a dobrý vstup 
do nového roku 2021. Doufám, že se 
zase všichni brzy potkáme v naplně-
né hale při jednom z našich zápasů! 

Za rozhovor děkuje Jan Mrosek

Ženský tým futsalistek je na vzestupu.   Foto: archiv klubu

Jeseničtí fanoušci dokáží futsalistům obrovsky pomoci k dobrému výkonu. Za to je 
jim potřeba poděkovat.   Foto: archiv klubu


