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Vážení
spoluobčané,
vítám vás v břez-
novém vydání 
časopisu Naše 
město. Když jsme 
na předposledním  

zastupitelstvu prosadili snížení po-
čtu zastupitelů pro příští volební 
období, bylo to i proto, že Jeseník 
od devadesátých let přišel zhruba 
o čtyři tisíce obyvatel. Zastupitelů 
tedy bylo vzhledem k naší aktuální 
velikosti příliš mnoho.

Ale přestože se počet obyva-
tel snižuje, tak na jedné věci se to 
prakticky nepodepisuje – úspěchy 
našich sportovců. V únoru pro-
běhla anketa Nejlepší sportovec 
okresu Jeseník za rok 2021 a byl 
to přehled velkých talentů ve všech 
kategoriích. Někteří jsou teprve na 
začátku své kariéry, jiní patří mezi 
světovou špičku.

Jasným důkazem toho bylo, že 
vítěz ankety Adam Fellner se ne-
mohl zúčastnit osobě, protože byl 
v té době na olympiádě v Pekingu. 
A s ním tam byl i Jan Pechoušek. 
Je úspěchem pro tak malé město, 
že jsme měli na olympiádě dva zá-
stupce! To je neuvěřitelná zpráva!

A skvělých sportovců jsme měli 
vždycky hodně. Je to něco, na co 
můžeme být náležitě pyšní, a co 
bychom měli i nadále podporovat. 
Proto stále přispíváme na činnost 
sportovních oddílů. Také proto 
jsme loni otevřeli skatepark nebo 
vybudovali multifunkční hřiště, 
které v zimě slouží jako kluziště 
pro bruslení a hokej.

Mimochodem je jisté, že už 
během března se nejspíš kluziště 
změní k nepoznání. Led je možné 
udržovat jen do určité teploty, 
a pokud budou teploty opakovaně 
vyšší, kluziště se demontuje a zů-
stane povrch, na kterém půjde hrát 
florbal, basketbal a další sporty. 

Doufám, že s koncem pandemie 
(klepu na dřevo) proběhne i návrat 
k normálnímu a aktivnímu životu. 
Těším se na to.

Vaše starostka
Zdeňka Blišťanová

Úvodník

Sportovcem okresu Jeseník roku 2021 se stal Adam Fellner, účastník Zimních olympijských her v Pekingu v běžeckém lyžování. 
Více o anketě na straně 15.    Foto: archiv FENIX SKI TEAM Jeseník

Průchodní ulice hezčí a bezpečnější
Průchodní ulice v centru města tvoří důležitou dopravní spojnici, kterou denně proudí tisíce lidí. Z hlediska 

bezpečnosti a komfortu pro pěší má ovšem značné rezervy. Trojice mladých jesenických architektů Tomáš Pospíšil, 
Petra Kunovská a Petra Kovaříková představila ve středu 9. února veřejnosti na jesenické radnici architekto-
nicko-dopravní studii, která nejpalčivější problémy lokality řeší.

Kdo si vyrazí na procházku cent-
rem Jeseníku, Průchodní ulici pravdě-
podobně nemine. Ulice navazující na 
průchod vedoucí z Masarykova ná-
městí představuje nejkratší cestu mezi 
centrem města a autobusovým nádra-
žím, poštou, kinem či náměstím Svo-
body. Využívají ji také rodiče s dětmi, 
které navštěvují ZŠ Průchodní či MŠ 
Dittersdorfova. Z dopravního hlediska 
se ovšem jedná o problematický bod, 
kde se pěší doprava potýká především 
se zásobováním a parkováním. Po 
Průchodní ulici jsou rozeseta parko-
vací stání, terénně vyvýšené části zne-
snadňují pohyb chodců, a když se při-
dají auta, která v ranní špičce svážejí 
děti do školy, způsobuje to kompli-
kace. Ve výsledku lokalita nevypadá 
ani nefunguje, jak by měla.

Architektonicko-dopravní studie 
tria architektů se soustředí především 
na kvalitu, komfort a bezpečnost pro 
pěší spojenou s funkční dopravní ob-
sluhou. V rámci studie představili po-
měrně detailně změny, kterými chtějí 
docílit zlepšení stávajícího stavu. Od 
průchodu z náměstí povede nově 
diagonální chodník přímo ke Kapli. 

Parkovací místa by měla zmizet z pro-
storu před Kaplí, naopak parkoviště 
za panelovými domy čeká rozšíření. 
Samotná Poštovní ulice bude užší, 
aby sloužila především obyvatelům 
a dopravní obsluze, terénní nerov-
nosti budou sníženy a lokalitu bude 
zdobit více zeleně. Dřevěné boudy, 
ve kterých nyní sídlí několik malých 
obchůdků, má nahradit prosklená no-
vostavba se zelenou střechou, která 
poslouží podnikatelským aktivitám 
ještě lépe. Za zmínku stojí také de-

taily jako zastřešení vstupu do Kaple 
či nahrazení stávajících kontejnerů na 
tříděný odpad podzemními nádobami. 
Lepší představu poskytují prezento-
vané vizualizace návrhu. Od studie 
k realizaci je ještě dlouhá cesta, která 
zahrnuje reflexi připomínek občanů, 
schválení orgány města či zajištění fi-
nancování stavebních prací. Návrh je 
však již jednou na světě a ukazuje, že 
i desítky let stagnující lokality si za-
slouží více péče a pozornosti.

(jj)

Vizualizace – pohled od průchodu ke kapli.
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Město usiluje o zvýšení nabídky pozemků pro stavbu rodinných domů v Jeseníku. Vyčleněny jsou na to 
dvě lokality. Jedná se o prostor bývalé lesní školky v ulici Kalvodova, kde se aktuálně zpracovává zasta-
vovací studie, a plocha na ulici Raisova, kde je již zpracována projektová dokumentace a podána žádost 
o stavební povolení.

Projekt v lokalitě Raisova je za-
měřen na vybudování základní tech-
nické infrastruktury, jejíž součástí 
bude rekonstrukce, rozšíření a pro-
dloužení komunikace; úprava sou-
časných nezpevněných navazujících 
komunikací; rekonstrukce veřejného 
osvětlení; nové dešťové a splaš-
kové kanalizace; vodovod a vodo-
vodní přípojky, odbočka plynovodu 
a další. „Očekáváme, že stavební 
povolení bude vydáno na jaře letoš-
ního roku,“ uvedla starostka města 
Zdeňka Blišťanová.

Plochy pro bydlení budou vy-
mezeny také v lokalitě bývalé lesní 
školky na ulici Kalvodova. V sou-
časné době se zpracovává zastavo-

vací studie, která řeší rozparcelo-
vání pozemků, umístění veřejných 
prostranství a sítí technické infra-
struktury. Lokalita ulice Kalvodova 
je rozdělena na čtyři etapy. Studie 
bude podkladem pro zpracování 
projektové dokumentace. „Abychom 
zde mohli vyčlenit plochy pro byd-
lení, bylo nutné změnit území plán 
města,“ doplnila starostka. Pořízení 
druhé změny územního plánu schvá-
lilo zastupitelstvo města na svém 
prosincovém zasedání. 

(lum)

V Jeseníku opět zavlaje tibetská vlajka 
I letos se město Jeseník připojí k akci, jejímž cílem je vyjádřit solidaritu malému tibetskému národu. Me-

zinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ se koná každoročně vždy 10. března. V letošním roce si připomeneme 
již 63. výročí tibetského povstání proti čínské okupaci.

Tibetská vlajka je jedním z nej-
výraznějších symbolů, který Ti-
beťané používají při nenásilných 
protestech. Za její vyvěšení jim 
hrozí až několikaleté tresty vězení. 
O jejím vyvěšení u budovy rad-
nice rozhodli radní města na svém  
110. zasedání. Jeseník se tak při-

pojí ke stovkám obcí, měst, měst-
ských částí, které tímto vyjadřují 
svou solidaritu.

V České republice se tato kam-
paň poprvé uskutečnila v roce 
1996, kdy tibetskou vlajku vyvě-
sila čtyři města. Vloni to již bylo 
téměř 844 obcí, měst a městských 

částí. Vlajky vyvěšuje také celá 
řada škol, jako např. Palackého 
univerzita v Olomouci. Vlajka pro 
Tibet je nejvýznamnější aktivitou 
spolku Lungta. Smyslem této ini-
ciativy je poukázat na dlouhodobé 
porušování lidských práv v Tibetu. 

(lum)

strážníci mohou zabavit registrační značku
Policisté, celníci i strážníci mohou při kontrole vozidla nově požadovat uhrazení pokuty na místě. V případě, že 

jim řidič pokutu nezaplatí, mohou zadržet SPZ vozidla nebo zabránit odjezdu vozidla tzv. botičkou. 
Dne 1. ledna 2022 vešel v účinnost 

zákon č. 418/2021 Sb., kterým se 
novelizuje zákon o Policii České re-
publiky, zákon o Celní správě České 
republiky, zákon o obecní policii 
a zákony související. Pokud policisté 
či celníci při kontrole vozidla zjistí, že 
řidič nebo provozovatel vozidla neza-
platil splatnou pravomocně uloženou 
pokutu dle zákonů o silničním pro-
vozu, zákona o silniční dopravě nebo 
zákona o pozemních komunikacích 
(za tzv. „dopravní delikty“), mohou 
nově požadovat na místě kontroly 
její uhrazení. V případě, že by pokuta 
nebyla na místě uhrazena, mohou za-
držet tabulky registrační značky vozi-
dla nebo zabránit odjezdu vozidla tzv. 
botičkou. 

Na základě pozměňovacího ná-
vrhu poslanců získali obdobné opráv-
nění i strážníci městské policie. Toto 
oprávnění je však omezeno na splatné 
neuhrazené pokuty za dopravní de-
likty, které byly spáchány na území 
obce, která zřídila městskou policii. 
Pokud byla pokuta uložena orgánem 
obce a nedoplatek nebyl předán k vy-
možení celnímu úřadu v režimu dě-
lené správy. 

Předmětnou novelu zákona inicio-
valo mimo jiné i vedení města Jese-
ník ve spolupráci s místním Odborem 
dopravy a silničního hospodářství 
městského úřadu. Důvodem bylo ze-
jména velké množství nezaplacených 
pokut ze strany polských řidičů, kdy 
bylo velmi problematické tyto pokuty 

zahraničních účastníků provozu vy-
moci, což přinášelo velké množství 
administrativy pro městské úředníky. 

„Jsem rád, že se nám podařilo 
přes Svaz měst a obcí České repub-
liky protlačit ve sněmovně tento 
model v rámci pokutováni řidičů za 
vybrané přestupky, resp. neplacení 
pokut. Je to hlavně nástroj na neu-
kázněné zahraniční řidiče, kteří se 
doposud pokutám vyhýbali, a městu 
to přinášelo nemalé náklady na jejich 
vymáhání. Současně to vnímám jako 
naději do budoucna, že i z malého 
příhraničního města, jako je Jeseník, 
se dá úspěšně promlouvat do tvorby 
zákonů,“ uvedl místostarosta města 
Václav Urban. 

(lum)

Zahájení pravidelného svozu 
bioodpadu v Jeseníku je pláno-
váno ve 14. týdnu (tedy v týdnu 
od 4. dubna). Svoz komunálního 
odpadu v předmětném týdnu již ne-
bude proveden a následně přejdeme 
na systém lichý/sudý týden. Ukon-

čení pravidelného svozu bioodpadu 
předpokládáme ve 46. týdnu.

Konkrétní svozové dny biood-
padu i směsného komunálního od-
padu ve vaší ulici, které jsou stejné 
jako v minulém roce, naleznete na 
webu města Jeseník a Technických 
služeb Jeseník.

Odbor životního prostředí

v Podání dotace na projekt Jese-
nické toulky. Jedná se o společný 
česko-polský projekt, který pomocí 
dvou okruhů přiblíží návštěvní-
kovi historii města a jeho zajímavá 
místa. Jeden okruh propojuje cent-
rum města se Smetanovými sady 
a druhý centrum města s Lázněmi. 
V plánu je obnova cedulí a některá 
nová zastavení, vydání brožury ve 
třech jazykových mutacích a vytvo-
ření webové stránky k těmto trasám.
v Podání dotace také na obnovu 
pramene U Vousáče. Původně byl 
věnován císaři Františku Josefovi I. 
Tento pramen s bohatou historií již 
ale nefunguje. Důvodem je přeru-
šený přívod vody. Obnova pramene 
tak zajistí nejen přítok vody, ale 
i úpravu jeho okolí. V Jeseníku tak 
vznikne další příjemné místo k od-
počinku.
v Zahájení výběrového řízení na 
veřejnou zakázku na služby s ná-
zvem „Plán udržitelné městské 
mobility města Jeseník“. Hlavním 
cílem tohoto projektu je účinněji 
řešit problémy související s dopra-
vou ve městě. Největší měrou se 
tento projekt zaměří na pěší a cyklo 
dopravu. Plán udržitelné městské 
mobility, tzv. PUMM, je strategický 
dokument, jehož cílem je zlepšit do-
pravu a život ve městě.
v Plán prevence kriminality na 
rok 2022, jejímž autorem a reali-
zátorem je Městská policie Jeseník. 
Obsahem je například přednáš-
ková činnost v mateřských školách 
a na základní škole; organizování 
vzdělávacích akcí, her a soutěží; 
dopravní výchova; besedy se se- 
niory; podpora projektu Asistenti 
prevence kriminality atd.
v Vypůjčení pozemku obyva-
telům domu na Habrově ulici. 
Ten prošel v nedávné době revita-
lizací a jeho obyvatelé si přilehlý 
pás pozemku kolem domu upravili 
vysázením květin a nízkých ke-
říků. O vysazené rostliny se starají 
převážně starší lidé, kteří nemají 
vlastní zahrádku. Radní jim tedy 
toto zahradničení posvětili vypůjče-
ním pozemku.
v Použití finančních prostředků 
z investičního fondu na úhradu ar-
chitektonické studie a dokumentace 
pro projekt nového včelína pro 
SVČ DUHA. Jedná se o výstavbu 
výukového včelína s technickým 
zázemím, kde budou realizovány 
ekologické výukové programy. Ur-
čené nejen pro školy, ale i veřejnost.
v Celkem 1 059 000 korun v prv-
ním kole dotací pro rok 2022. Fi-
nanční prostředky jsou určeny na 
podporu sportu, kultury, vzdělávání 
a činnost organizací v sociální ob-
lasti. Radní rozhodovali o cca tři-
ceti procentech navržených dotací, 
o dalších prostředcích rozhodovali 
zastupitelé ve čtvrtek 17. února.

Představení prioritních investičních akcí: 
Příprava pro výstavbu rodinných domů

Pravidelný svoz bioodpadů a snížení četnosti 
svozu směsného komunálního odpadu

Rada schválila

Od 14. do 46. týdne roku 2022:
• SUDÝ TÝDEN: svoz bioodpadu
•  LICHÝ TÝDEN: svoz směsného 

komunálního odpadu
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Doktorka smrčková odchází do důchodu
Starostka města Zdeňka Blišťanová poděkovala na konci ledna alergoložce Zuzaně Smrčkové za její práci. 

Ta totiž svou praxi končí a odchází do důchodu. Lékařkou byla od roku 1983. Rukama jí prošel téměř celý 
region, proto nás zajímalo, jaké alergie léčila nejčastěji a na koho se nyní mohou její pacienti obracet?

MUDr. Zuzana Smrčková praco-
vala jako dětská lékařka ve Vidnavě. 
V Jeseníku měla ordinaci se specia-
lizací na alergologii a klinickou imu-
nologii. V ordinaci ve Fučíkově ulici 
léčila alergické rýmy, kopřivky a ek-
zémy téměř celého Jesenicka. Nej-
častěji se u jejích pacientů vyskyto-
valy alergie na pyly, zvířata, prach 
a roztoče. „Jesenicko je neobvyklé 
tím, že zde pylové alergie nastupují 
o něco později než například na jižní 
Moravě. Jinak se druhy alergií ne-
lišíme od zbytku republiky,“ uvedla 
doktorka Smrčková.

Nový alergolog prozatím v Jese-
níku není. „Nikdo neprojevil zájem 
mou praxi převzít. Část léčby mo-
hou nyní suplovat praktičtí lékaři. Ti 
mohou předepisovat některé druhy 

léků. Záleží na jejich predikci. Jiné 
pak může předepsat pouze aler-
golog. Nebližší je v Krnově nebo 
v Šumperku,“ doplnila doktorka. 

„Paní doktorce Smrčkové děkuji 
za její dlouholetou práci a také za to, 
že mne informovala, že jako lékařka 
končí. Nestává se nám to příliš často. 
Město Jeseník bude nyní vyhlašovat 
výběrové řízení na její pozici a bu-
deme doufat, že lékař alergolog bude 
pro obyvatele okresu Jeseník opět 
dostupný,“ uvedla starostka města 
Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

(lum)

v V lednu se v jesenické nemocnici 
narodilo celkem 23 dětí, z toho šest 
potomků rodičům s trvalým poby-
tem v Jeseníku. Gratulujeme a dě-
tem přejeme do života především 
hodně zdraví a štěstí.
v Gratulujeme také třem jubilan-
tům k jejich 90. narozeninám, a to 
Jánu Kubínovi (leden), Danušce 
Horové (únor) a Alžbětě Mrázkové 
(březen). Do dalších let přejeme 
hodně zdraví a spokojenost.

v Ve středu 19. ledna si operátorka 
kamerového systému povšimla, že 
u bočního vstupu do kina Pohoda 
leží někdo na zemi. Na místě bylo 
hlídkou městské policie zjištěno, 
že se jedná o osobu v podnapilém 
stavu. Nebyla zraněná ani nepoža-
dovala pomoc, proto jí strážníci jen 
pomohli na nohy. 
v V podvečerních hodinách ozná-
mila zaměstnankyně supermarketu 
Albert, že jistý muž napadl proda-
vačku a utekl s větším množstvím 
masa. Strážníci ihned vyjeli na 
místo. Pachatele se podařilo vy-
pátrat. Dále v této věci konala již 
Policie ČR, neboť zde vyvstalo dů-
vodné podezření z trestného činu.
v V pondělí 24. ledna bylo na 
linku 156 v odpoledních hodinách 
oznámeno, že na ulici Sadová leží 
na zemi starší žena. Strážníci ihned 
vyrazili na místo, kde zjistili, že 
paní má problémy s chůzí. Nebyla 
zraněna ani nepožadovala lékařskou 
pomoc, proto jí strážníci nabídli 
odvoz do místa bydliště a taktéž jí 
pomohli s těžkou nákupní taškou.
v V neděli 30. ledna přijali strážníci 
krátce po poledni zprávu o pomoc 
při transportu pacienta z lesního 
porostu pod Rejvízem. Myslivci 
nalezli daleko od přístupové ko-
munikace zcela promrzlého muže. 
Strážníci jej společně s hasiči snesli 
k sanitce, kde si jej převzal lékař. 

Ptejte se starostky: Parcely pro rodinné 
domy a květinová výzdoba

Máte otázky, podněty nebo nápady týkající se fungování či rozvoje našeho města? Chcete něco vědět, změ-
nit, opravit nebo zlepšit? Rádi byste poukázali na to, co se vám ve městě líbí nebo co se povedlo? Napište naší 
starostce Zdeňce Blišťanové na e-mailovou adresu dotazy@mujes.cz.

Dotaz pana Tomáše:
„Chceme si v Jeseníku postavit 

rodinný dům. Nabízí město aktuálně 
nějaké pozemky k prodeji? Případně 
evidujete ve městě potenciální sou-
kromé prodejce pozemků?“
Odpověď:

V současné době město žádné sta-
vební pozemky k prodeji nenabízí. 

Chystáme ale rozvojovou lokalitu 
pro výstavbu rodinných domů. Ter-
mín realizace je nejdříve v roce 2023 
až 2024. Evidenci soukromých pro-
dejců město nevede. Ojediněle jsou 
zveřejňovány lokálně umístěné po-
zemky pro výstavbu na webových 
stránkách města, proto doporučuji 
sledovat www.jesenik.cz (sekce Na-
kládání s majetkem města).

Dotaz paní Ivany:
„Jaká místa budou ve městě pěk-

nější? Přibudou květinové záhony?”

Odpověď:
Těch míst, která by měla „pro-

kouknout“, je více. Tady pár pří-
kladů: určitě to bude náměstí, kde 
je už založen květinový záhon, také 
celý prostor V Oblouku bude nový. 
Květiny se už předpěstovávají a bu-
dou se sázet o prázdninách. Nově by 
mělo být vysázeno stromořadí na 
Tyršově ulici a Lipovské, aby místa 
byla příjemnější a lidem se snížil 
hluk a prach z cesty. Je to jen část 
z toho, co připravujeme. O dalším 
vás budeme postupně informovat. 

Rok 2021 očima dobrovolných hasičů
Jednotka vyjela k celkem  

55 událostem. Jednalo se nejen 
o požáry, ale také o zásahy při 
povodni a jiných živelných po-
hromách. Hasiči pomáhali při 
dopravních nehodách a dal-
ších mimořádných událostech. 
Poskytovali i jinou technickou 
pomoc jako například zajišťování 
bezpečnosti a řízení provozu na 
pozemních komunikacích v rámci 
pořádání nejrůznějších akcí.

Od jara roku 2020, s krátkou 
přestávkou, doručovali dobrovolní 
hasiči a dobrovolníci nákupy a léky 
našim seniorům. Tato pomoc byla 
zprostředkována prostřednictvím 
jesenické senior linky a ukončena 
v květnu 2021. V červenci zasahova-
la jednotka u bleskové povodně, kte-
rá největší měrou zasáhla obec Bělá 
pod Pradědem. Zde jednotka zasa-
hovala ve dvou družstvech a byla 
nápomocna celý den. V srpnu probě-
hl třetí ročník Hasičského pětiboje –  
TFA (Toughest Firefighter Alive – 
Nejtvrdší hasič přežije). Soutěžilo 

se ve třech kategoriích mužů a v sa-
mostatné kategorii žen. Soutěže se 
zúčastnili také závodníci z partner-
ských obcí ze Slovenska a Polska. 
V září si Sbor připomněl 150 let od 
svého založení. K této příležitosti 
byla vydána publikace Květoslava 
Growky: 150 let dobrovolných hasi-
čů v Jeseníku. Oslavy plánují hasiči 
v rámci slavnostního otevření nové 
požární zbrojnice v letošním roce. 
V září se připojili k celostátní pietní 
akci za zemřelé členy jednotky SDH 

Koryčan, kteří zahynulli při zásahu 
u výbuchu plynu v rodinném domě. 
„Velice si cením práce našich hasi-
čů, kteří s velkým nasazením chrání 
naše město a jeho obyvatele. Touto 
cestou bych jim chtěla moc poděko-
vat,“ uvedla starostka města Zdeňka 
Blišťanová.

Sbor dobrovolných hasičů Jeseník 
má 14 členů ve výjezdové jednotce 
a 49 členů celkem, včetně dětí a mlá-
deže.

(lum)

Rada seniorů

matrika

v Plánujete letos nějakou kulturní, 
hudební, společenskou nebo spor-
tovní akci na území města? Pokud 
se bude pořádat pod širým nebem 
a doba konání přesáhne dobu noč-
ního klidu, je potřeba ji nahlá-
sit, a to do 17. března na e-mail:  
veronika.klementova@mujes.cz.

Výzva 
pořadatelům 
akcí

v Rada seniorů se uskuteční  
v úterý 1. března v 10.00 na radnici.
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SVČ DUHA Jeseník ve spolupráci s Městským úřadem Jeseník (Odbor 
dopravy a silničního hospodářství) a Městskou policií Jeseník zahájila do-
pravní výchovu mateřských škol na mobilním dopravním hřišti.

Výuka dopravní výchovy probíhá 
přímo v prostorech dané mateřské 
školy. Mobilní dopravní hřiště obsa-
huje několik panelů, které se položí 
na podlahu, a vytvoří tak kombinaci 
„silnic“ podle velikosti prostoru a po-
dle potřeby, tj. přechody, křižovatky 
atd. Sestava také obsahuje lehké plas-
tové dopravní značky a ručně ovlá-
dané semafory pro chodce i „vozi-
dla“. Výuku vede instruktorka Eliška  
Arucidisová, zástupci Odbor dopravy 
a silničního hospodářství Kateřina 
Ivanová a Josef Liberda a strážník 
Městské policie Jeseník Radek Sedlář.  
Výuka trvá vždy dvě vyučovací ho-

diny pro každou skupinu. Děti po 
hřišti nejezdí, ale pouze chodí v ba-
revných vestičkách. V nich pak zná-
zorňují auto, semafor, kolo, dopravní 
značku, hasiče, policii, chodce atd. 
Děti tento způsob aktivní výuky 
skutečně baví a samy se hlásí do rolí 
účastníků silničního provozu. Jedná 
se o velmi efektivní formu dopravní 
výchovy, protože děti nerozptylují 
svoji pozornost ovládáním vozidla, 
jako je tomu na klasickém doprav-
ním hřišti. O to více se tak soustředí 
na dodržování instrukcí.

Odbor dopravy a silničního 
hospodářství

Odpadní textil – tedy staré oblečení – je jedním z nejproblematičtěj-
ších odpadů na světě. Nelze ho jednoduše recyklovat. Jedinou možností 
je znovupoužití. Naprostá většina nepoužitelného textilu se skládkuje 
či pálí, tedy jen s minimální užitnou hodnotou. Textil patří spolu s elek-
tronikou ke komoditám, jejichž vyrobené množství stoupá, zatímco ži-
votnost klesá. Tento druh průmyslu patří mezi největší znečišťovatele 
životního prostředí.

  Statisticky každý občan v ČR vy-
produkuje ročně zhruba 10 kg tex-
tilu, přičemž 90 % z tohoto množství 
není nijak využíváno. Na Jesenicku 
sbírá textilní odpad do svých kontej-
nerů už přibližně 10 let společnost 
TEXTILECO. Ročně se touto for-
mou v Jeseníku vysbírá kolem 40 tun  
oděvů, bot a použitých textilních vý-
robků.

Protože společnost TEXTILECO 
měla v posledních dvou letech pro-
blémy s pravidelným vývozem kon-
tejnerů, a to nejenom v našem městě, 
ale i v okolních obcích, tak byly 
zvažovány jiné možnosti, kam ode-
vzdat nepotřebný textil. Žádná jiná 
společnost však neměla na Moravě 
a ve Slezsku vytvořenou logistickou 
síť. Zároveň bylo žádoucí, aby kon-
tejnery rozmístěné po městě zůstaly 
zachovány, ať odpadní textil nekončí 
na skládce, kde by to navíc zatížilo 
městský rozpočet. V rámci stávají-
cího systému neplatí město ze své 
kasy ani korunu, veškeré náklady 
související s výběrem kontejnerů 
a odvozem textilu hradí uvedená 
společnost. Naopak městu ještě platí 
za pronájem pozemků, na kterých 
jsou kontejnery umístěny.

Nově přišla společnost TEXTIL- 
ECO s oznámením, že připravují 
výměnu sběrných kontejnerů, kdy 
v nově umístěných kontejnerech 
mají přibýt dva tzv. Penguin boxy, 
které slouží k odesílání a přijímání 
balíčků a dalších poštovních zásilek. 
S obsluhou těchto boxů by byl spo-
jen i odvoz věcí ze sběrného kontej-
neru, čímž by se mělo efektivně za-
braňovat hromadění věcí v prostoru 
kolem kontejnerů. První kontejner 
s Penguin boxy můžete v Jeseníku 

najít na ulici Bezručova poblíž au-
tobusové zastávky Jeseník – sídliště.

Čas ukáže, zda tato novinka za-
brání přeplňování kontejnerů na 
textil. Děkujeme všem, kdo třídí 
nepotřebné oděvy a pomáhají tak 
předcházet zbytečnému zaplňování 
skládky. Před odložením (odvozem 
či odnesením) textilu do kontejneru 
se, prosím, vždy nejprve přesvědčte, 
zda kontejner není zaplněn. Po-
můžete tak při udržování pořádku 
v ulicích našeho města a zároveň 
tím ušetříte finance z městského 
rozpočtu. V případě zaplnění kontej-
nerů můžete nepotřebný textil ode-
vzdat i ve sběrném dvoře v areálu 
technických služeb či vedle kotelny 
na ulici Lipovská.

Technické služby Jeseník

obnova aleje Nářků ve smetanových sadech
Špatný zdravotní stav, zhoršená stabilita a provozní bezpečnost – to jsou důvody nutnosti řešit stav 

stromů v aleji ve Smetanových sadech. Z podnětu správce zeleně vyplývá, že buky jsou napadeny dřevní 
houbou. Jeden z nich je zcela suchý. 

Sucho, stáří a infekce dřevní hou-
bou způsobily, že dvanáct stromů 
v aleji Nářků je ve velmi špatném 
zdravotním stavu. Patrná jsou poško-
zení dutiny, náklon kmene, asymet-
rie koruny z důvodu hustého sponu 
a mechanické poškození kořenových 
náběhů a kmenů. Stabilita stromů 
a provozní bezpečnost je výrazně 
zhoršená především z důvodu infekce 
dřevní houbou. Nejzávažnější z nich 

je dřevomor kořenový. „U dřevin za-
sažených touto infekcí ve velkém roz-
sahu dochází k výraznému zkřehnutí 
napadených částí, které vede nejčas-
těji k vylomení dřeviny v úrovni s teré-
nem,“ uvádí Oddělení majetku.

Bude na zvážení, které stromy je 
ještě možno zachránit a u kterých 
není ošetření již perspektivní. „V mi-
nulosti instalované bezpečnostní 
vazby již nejsou funkční. Z hlediska 

cíle pádu se dopadová plocha dřevin 
nenachází výlučně ve směru k řece 
Bělé, neboť hniloba ve spodní části 
kmene hrozí rozlomením dřeviny, 
která tak může ‚odskočit’ nepředvída-
telným směrem,“ doplňuje Oddělení 
majetku. 

Po důkladném zvážení všech mož-
ností bude rozhodnuto o vhodném 
způsobu obnovy.

(lum) 

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA
TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE ZA LOVECKOU SEZONU 2021

POŘÁDÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, STÁTNÍ SPRÁVA MYSLIVOSTI,
VE SPOLUPRÁCI S OLOMOUCKÝM KRAJEM, ČMMJ, LESY ČR, S.P., A MS ŠERÁK

KDY? 
26.-27. března 2022
sobota 9.00-15.00, neděle 9.00-12.00

KDE?
K. Čapka 10/1147, velký sál IPOS (Jeseník)

  LOVEČTÍ TRUBAČI A MYSLIVECKÁ KUCHYNĚ NEBUDOU CHYBĚT
 

Dopravní výuka pro děti 
v mateřských školách 

Jak správně nakládat 
s odpady IV. – jak na textil

Stanoviště kontejnerů na textil:
– ul. Havlíčkova
– ul. Horská
– ul. Husova – Seifertova
– náměstí Svobody (U Štírů)
– ul. Rejvízská (smuteční síň)
– ul. Vaškova 946
– ul. Vrchlického
–  sběrný dvůr na ulici Lipovská 

a ulici O. Březiny
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Floria JARo 2022 
CSS Jeseník a Klub seniorů Jeseník vás zvou na tradiční zahradnickou 

výstavu, která se koná ve čtvrtek 5. května 2022 v Kroměříži. Výstava na-
bídne nejen bohatý sortiment potřeb pro dům a zahradu, ale také nádherné 
květinové expozice. Unikátní květinová expozice tvořená z desítek tisíců 
květin má téma Rozkvetlé múzy.

Kromě květinového aranžmá se 
mohou návštěvníci těšit na prodejní 
výstavu kaktusů, expozici suku-
lentů či výstavu drobného zvířectva 
a okrasného ptactva. Otevřeny budou 
výstavištní restaurace i občerstvovací 
stánky. V bohatém doprovodném 
programu vystoupí známí interpreti 
české hudební scény Motýl Band a Ja-
roslav Hutka. Cena zájezdu je 380 Kč 
a zahrnuje celodenní vstupenku, do-
pravu. Přihlašovat se lze od 7. března 

od 8.00, platbu je nutné uhradit do tří 
dnů od přihlášení! Odjezd z Jeseníku 
je v 7.45 od Billy, 7.50 od Yesenky 
a v 8.00 ze zastávky u nemocnice.

Přihlášky a platba: Alena Ka-
linová, ul. K. Čapka 1147 (IPOS),  
4. patro, blok A, kancelář  
č. 406, tel.: 584 498 406, e-mail:  
alena.kalinova@mujes.cz.

Bližší informace: Vymětalová 
Věra, tel.: 604 382 907, e-mail:  
vym.vera@seznam.cz.

Policie ČR evidovala v okrese Jeseník za rok 2021 celkem 68 krádeží, 
z toho 28 krádeží vloupáním. Stali jste se obětí krádeže, přepadení nebo 
jiného protiprávního jednání? Znáte svá práva, chtěli byste vědět, co vás 
čeká v trestním řízení? Potřebujete doprovod k výslechu na Policii ČR nebo 
k soudnímu jednání? Na příkladu si ukážeme, jak na to. 

Paní (55 let) vykradli chatku na za-
hradě jejího domu. Odtud jí ukradli 
sekačku, nářadí a pilu na dřevo, zničili 
zámek na dveřích a poškodili dveře. 
Na první pohled se jedná zejména 
o majetkovou škodu, ale paní trpěla 
i psychicky. Její pocit bezpečí byl na-
rušen, bála se, aby se příště nevloupali 
i do jejího domu. Po oznámení na Po-
licii ČR se potřebovala více zoriento-
vat v tom, co ji dále jako poškozenou 
bude čekat, co vše trestní řízení obnáší 
a jaké kroky je nutné udělat. Policie 
ČR ji v tomto směru poučila a infor-
mace jí podala. Paní si dál nevěděla 
rady, co má dělat, jak práva využít, 
také potřebovala doprovod k výsle-
chu, špatně se orientovala a bála se vše 
sama zvládnout. Policisté ji tedy dopo-
ručili využít Poradnu pro oběti, kde jí 
dále mohli pomoci. 

Když se obrátila na poradnu, po-
radce pro oběti jí pomohl sepsat připo-
jení se s náhradou škody k trestnímu 
řízení proti pachateli. Pokud by to ne-
udělala, musela by náhradu škody vy-
máhat v dalším soudním řízení. Také 
potřebovala doprovodit k výslechu na 
Policii ČR. Neměla nikoho, kdo by ji 
jako důvěrník k výslechu doprovodil, 
bylo to pro ni hodně psychicky ná-
ročné. Doprovodil ji tak poradce pro 
oběti, který ji v průběhu psychicky 
podporoval. Na pomoci poradce také 
ocenila, že si mohla o tom všem pro-

mluvit a že se někdo více zajímal o její 
pocity a s jakými dopady trestného 
činu se potýká. S poradcem sepsali 
prohlášení o dopadech trestného činu 
na její dosavadní život, které je pak 
součástí trestního spisu. Mohla tak 
více popsat důsledky ztráty majetku, 
ale také dopady na její psychiku. 
V průběhu času byly její obavy menší, 
také byla ráda, že jí poradce trestním 
řízením provedl. Paní využila některé 
ze svých práv – uplatnění náhrady 
škody, doprovodu důvěrníka, prohlá-
šení o dopadech a také právo na vyu-
žití odborné pomoci poradce pro oběti. 

Práv obětí je více, pokud jste se tedy 
také stali obětí protiprávního jednání, 
nebo se jako oběť cítíte, neváhejte se 
na poradnu obrátit a poradit se o svých 
právech.

Poradna pro oběti trestných činů 
v Jeseníku nabízí své služby v bu-
dově nové knihovny na ul. 28. října 
870/18, Jeseník, vždy ve čtvrtek 
15.00-18.00, v jiný čas po telefonické 
domluvě. Tel. č.: 727 940 166, e-mail: 
jkotkova@pms.justice.cz. Více infor-
mací na webu www.pmscr.cz. 

Jana Kotková,
poradce pro oběti,

Probační a mediační služba

Plynulost a celkové zrychlení diagnostického procesu – to vše si po-
chvalují pracovníci radiodiagnostického oddělení Nemocnice AGEL 
Jeseník. Nemocnice spustila ostrý provoz digitálních rentgenových 
snímků v září 2020 a do dnešního dne provedla téměř 30 000 vyšetření.

„Je to úžasná služba při konzul-
taci s vyššími pracovišti nebo potřebě 
sdílení obrazové dokumentace mezi 
zdravotnickými zařízeními. Před 
digitalizací jsme měli jen omezené 
možnosti sdílení CT dokumentace, 
což bylo v posledních letech již zcela 
nedostatečné,“ prozradila primářka 
radiodiagnostického oddělení Jana 
Vašíčková. „Zvolili jsme systém ne-
přímé digitalizace stávajícího pří-
stroje, protože nám lépe vyhovuje při 
snímkování mimo vyšetřovací stůl. 
V budoucnu bychom rádi vybavili od-
dělení ještě RTG přístrojem s přímou 
digitalizací,“ dodává.

Digitalizace přinesla obrovské 
zrychlení celého diagnostického 
procesu. Ze dne na den eliminovala 

množství časově i fyzicky náročných 
činností souvisejících se systémem 
„mokrého“ zpracování rentgenových 
snímků a jejich archivací. „Radiolo-
gičtí asistenti se mohou plně věnovat 
odborné činnosti. Nemusí šplhat po 
žebřících v archivu, vyhledávat, za-
kládat a přenášet ručně velké množ-
ství rentgenových snímků nebo posí-
lat obrazovou dokumentaci poštou či 
sanitkou,“ chválí si Jana Vašíčková. 
Skončily také narůstající problémy 
s nákupem filmů, chemie a s likvidací 
nebezpečného odpadu.

Novinkou se zcela zásad-
ním přínosem je pro nemocnici 
přenos obrazové dokumentace  
a připojeného RTG popisu prak-
tickým lékařům a dalším ambu-

lantním specialistům v regionu 
i mimo něj. „Zpočátku jsme bojo-
vali s nepochopením a neochotou 
některých externích lékařů připojit 
se zdarma do archivačního systému. 
Nyní mohou mít k dispozici výsledek 
rentgenového vyšetření i s popisem 
dříve, než se jim pacient vrátí do 

ordinace,“ pokračuje primářka Va-
šíčková a dodává: „Nejčastějšími 
rentgenovanými částmi těla jsou 
končetiny, tedy ruce a nohy. Dále 
pak plíce a velké klouby jako jsou 
kyčle nebo kolena,“ říká závěrem 
Jana Vašíčková. 

Nemocnice AGEL Jeseník 

Klub turistů
Klub turistů připravil na březen 

tři výlety. V případě nepříznivého 
počasí může dojít ke změně trasy.
Datum: 5. března
Tomíkovice – Žlíbek – Žulová –  
Vápenná
Délka trasy: 8 km
Odjezd: 9.01 (vlak)
Vycházku připravila: M. Frgálová
Datum: 12. března
Domašov – Kalafatičova plotna –  
Seifertova kaplička – Nad Boro-
vým potokem – Pod Zaječí horou –  
Bělá 
Délka trasy: 13 km
Odjezd: 8.35 (bus)
Vycházku připravila: D. Podaná
Datum: 26. března
Vítání jara: Supíkovice – Špičák – 
Česká Ves
Délka trasy: 11 km
Odjezd: 8.45 (bus)
Vycházku připravila: M. Vlčková

CSS Jeseník ve spolupráci s měs-
tem Jeseník zve nejen seniory na 
přednášku v rámci Akademie III. 
věku 2021/2022 na aktivizační před-
nášku Óda na radost. Ve středu 24. 
března v 16.00 vás bude v Klubu se- 
niorů Jeseník (Dukelská, 718) 
provázet slovem a hudbou Rafa-
ela Drgáčová. V rámci přednášky 
to bude práce s částí 9. symfonie  
L. v. Beethovena (Óda na radost) po 
stránce hudební i textové; práce s ná-
stroji Orffova instrumentáře, boom- 
whackers a kalimbou přizpůsobená 
dané věkové skupině, improvizační 
a poslechová cvičení, propojení hu-
debního a nehudebního světa.

Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví

Nemocnice provedla díky digitálním rentgenovým snímkům 
téměř 30 000 vyšetření za uplynulý rok a půl

Přednáška 
Akademie 
třetího věku

Jaká práva můžete využít, 
když vás vykradou?

Díky digitálním rentgenovým snímkům provedla Nemocnice AGEL Jeseník od září 
loňského roku téměř 30 000 vyšetření.   Foto: Nemocnice AGEL Jeseník
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mateřská škola Karla Čapka slaví 75 let od svého založení 
„Po válce v r. 1945 byla již v září  

t. r. obnovena I. mateřské škola ve Frý-
valdově. Odsunem Němců a přílivem 
českého obyvatelstva vzrůstala potřeba 
další mateřské školy. V únoru 1947 byla 
také na žádost místního národního vý-
boru výnosem ze dne 18. února 1947 
č.j. 284-I/47 ZŠR – expositury v Ost-
ravě se souhlasem ministerstva školství 
a osvěty v Praze č. A-25789/47-I/3 ze 
dne 11.2.1947 povolena II. veřejná ma-
teřské škola se 2 odděleními.“ 

Tímto zápisem začíná Pamětní 
kniha naší mateřské školy, která je 
od tohoto data pečlivě vedena. Právě 
v roce 2022 Mateřská škola Karla 
Čapka slaví 75 let od svého vzniku, 

75 let nepřetržitého provozu, kdy se 
tu během této doby vzdělávalo zhruba 
pět tisíc dětí. 

Na počest tohoto krásného výročí 
zveme širokou veřejnost na Den ote-
vřených dveří naší mateřské školy, 
který se bude konat dne 30. března 
od 16.30. Budete moct nahlédnout 
do pamětních knih, kronik a fotokro-
nik naší školy, prohlédnout si práce 
našich dětí, seznámit se s prostory 
budovy i zahrady. Krátkým výkladem 
vám představíme, jak mateřská škola 
funguje v dnešní době a jak zde nyní 
pracujeme. Těšíme se na vás.

Marcela Adamová,
ředitelka MŠ Karla Čapka

XVII. ročník soutěže o Priessnitzův dortík 2022
Ve středu 26. ledna proběhl Priessnitzův dortík – souboj odborných do-

vedností cukrářů juniorů v prostorách zrcadlového sálu SŠGFaS Jeseník. 
Akce se zúčastnilo osm soutěžících ze středních škol z pěti krajů. Letos 
poprvé jim chyběla podpora diváků z důvodů stále trvajících epidemio-
logických nařízení. 

Děvčata si ze své kmenové školy 
dovezla slavnostní dort na téma Ma-
lým i velkým pánům k narozeninám. 
Odborná porota hodnotila jeho chuť, 
vzhled, složení a mnoho dalších fak-
torů. Druhým soutěžním úkolem bylo 
zdobení perníku glazurou v časovém 
limitu jedné hodiny. Tvary perníků se 
soutěžící dozvěděly až v okamžiku 
zahájení druhé disciplíny. Posledním 
úkolem bylo dohotovení studeného 
restauračního moučníku. Naaranžo-
vání šesti kusů lívanců na dezertní 
talíře nemusí být na první pohled nic 
těžkého, jenže když si cukrářky mu-

sely vyšlehat šlehačku ručně, zjistily, 
že boj o první místo rozhodně nebude 
lehkou záležitostí. 

Každá z těchto disciplín byla sa-
mostatně ohodnocena. Konkurence 
byla veliká a porotkyně neměly vů-
bec jednoduchý úkol. V celkovém 
hodnocení získala první místo Ka-
teřina Nešporová (SŠ gastronomie, 
hotelnictví a lesnictví Bzenec p. 
o.), druhou příčku obsadila Tereza 
Uhrová (SŠ Brno, Charbulova, p. o.), 
třetí místo získala Natálie Pařízková  
(SŠ hotelová a služeb Kroměříž). Naše 
studentka Natálie Kapečková získala 

čtvrté místo, a to s pouhou ztrátou  
0,4 bodu od třetí příčky. Gratulujeme!

Velké díky patří sponzorům a všem 
organizátorům, kteří pomohli uspořá-
dat soutěž, a také učitelkám odborného 

výcviku Lence Juránkové a Lucii Za-
jacové, které se věnovaly přípravě 
a organizaci soutěže a přípravě stu-
dentky.

SŠGFaS Jeseník

Čtrnáct mateřský škol z jesenického regionu se utká v olympiádě 
o „zlato“. Každá zapojená mateřská škola vyšle osmičlenný tým. Soutěžit 
tedy bude celkem 112 malých bojovníků a bojovnic od čtyř do šesti let. 

Předtím, než se ale utkají, musí 
pořádně zamakat. Potřebují dob-
rého a vytrénovaného kouče. 
I na tohle organizátoři akce mysleli. 
Pro učitele jednotlivých škol uspo-
řádali v únoru workshop. Skákalo 
se, podlézalo, chodilo se po lavičce 
a někdo válel i sudy. Tím ale výčet 
disciplín zdaleka nekončí. Úkol tre-
nérů je teď jasný, připravit své malé 
soutěžící na finále, které proběhne 

9. června v ZŠ Jeseník, Nábřežní. 
Smyslem akce OLYMPIÁDA MA-
TEŘSKÝCH ŠKOL je rozvoj proso-
ciálních, kognitivních a emočních 
dovedností u dětí. Soutěž organi-
zuje Vzdělávání Jesenicko za pod-
pory projektu Škola pro všechny II.
Odbor školství, kultury a sportu

Po dvouleté vynucené přestávce rozjíždíme projekty opět naplno. Již 
v minulém roce naše škola získala akreditaci programu Erasmus+, která 
nám zaručuje finanční prostředky na realizaci mobilit žáků a pedagogů až 
do roku 2027. Kromě toho nám byl schválen další projekt partnerství škol 
a bude zahrnovat spolupráci naší školy se středními školami z Belgie, Dán-
ska, Lotyšska a Španělska až do roku 2025. Všechny schválené projekty 
jsou financovány z prostředků EU.

Jaké konkrétní aktivity nás čekají 
v nejbližší době? Na začátku dubna 
se uskuteční skupinová mobilita 15 
studentů a 2 pedagogů v okolí špa-
nělského Bilbaa. Ke konci dubna se 
setkají učitelé partnerských škol ve 
španělské Segovii, aby společně zahá-
jili tříletý projekt strategického part-
nerství s názvem Every Day is Friday. 
V květnu bude jesenické gymnázium 
hostit studenty ze Španělska, Francie 
a Litvy. V červnu pak další skupina 
našich studentů odletí na týden do 
Francie a na podzim do Litvy. Na 
podzim se také uskuteční druhé me-
zinárodní setkání projektu Every Day 
is Friday, tentokrát bude hostitelskou 
školou Gymnázium Jeseník. Kromě 
výše uvedených aktivit ještě plánu-

jeme vyslat až 5 pedagogů na letní 
jazykové a metodické kurzy v zahra-
ničí. 

Podobný scénář by se pak měl 
opakovat i v dalších letech. Dva až tři 
zahraniční výjezdy pro skupiny stu-
dentů, dva výjezdy v rámci projektu 
Every Day is Friday, dvakrát role hos-
titele ostatních škol a letní vzdělávání 
pedagogických pracovníků školy. 
Pokud se nám tento scénář podaří na-
plnit, umožníme účast na projektech 
postupně všem studentům, kteří o ně 
projeví zájem, podpoříme další vzdě-
lávání našich učitelů a v rámci hos-
titelských týdnů podpoříme i místní 
ekonomiku.

Šárka Hynková,
Gymnázium Jeseník

Projekty erasmus+ na 
gymnáziu opět ožívají

Předškoláci z Jesenicka se 
chystají na olympiádu

Pravděpodobně první fotografie školky (přiložena k prvnímu zápisu do Pamětní 
knihy).   Foto: archiv školky

Soutěžící v plném zápřahu.   Foto: archiv SŠ
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PLAZMA CENTRUM 
JESENÍK 

DAROVÁNÍM ÚSMĚVU ZACHRÁNÍŠ NĚKOMU DEN, 
DAROVÁNÍM PLAZMY CELÝ ŽIVOT. 

Staňte se našimi 
dárci plazmy 
Přijďte pomáhat a zároveň získat až 1 400 Kč měsíčně. 
Můžete darovat i bezpříspěvkově a získat některé ocenění ČČK. 

Kdy jste vhodný dárce? 
+ Jste zdravý/-á a je Vám 18-65 let (prvodárce do 60 let).

+ Vážíte mezi 50 a 130 kg.

+ Jste ochotný/-á podstoupit vstupní lékařskou prohlídku, která je součástí odběru.

+ Máte asi 2 hodiny času na odběr a administrativu. 

+ Jste ochotný/-á den před odběrem a v samotný den odběru dodržet stravovací a pitný režim. 

Na co se můžete těšit: 
+ Příjemné a moderní prostředí, zkušený a vstřícný personál.

+ Přehled o Vašem zdravotním stavu - při každém odběru kontrolujeme Váš aktuální zdravotní stav a proto máte
pravidelný přehled o svém zdraví.

+ Finanční náhradu 700 Kč za každý odběr, plazma se může darovat jednou za 14 dní. 

+ Při první návštěvě poskytnutí náhrady 400 Kč za první odběr. Při druhé návštěvě poskytnutí náhrady 700 Kč 
a doplatek náhrady z prvního odběru 300 Kč (celkem 1000 Kč) a nadále poskytování náhrady 700 Kč za každý 
další odběr. 

+ Odpočinek v průběhu odběru u internetu a po odběru na šálek dobré kávy, anebo osvěžení nápojem. 

Benefity pro dárce: 
+ Za první odběr dostanete měsíční dávku vitaminového přípravku a během roku se můžete těšit na další benefity 

a soutěže. 

+ Odměna za doporučení dalšího dárce 500 Kč, která bude vyplacena poté, co absolvuje dva odběry. 

Staňte se dárci plazmy 

,-----------

KUPÓN NA KÁVU 
ZDARMA 

'---------------------

+ Krevní plazma se nedá nijak vyrobit ani synteticky nahradit. Lidé, kteří ji potřebují k léčbě zůstávají zcela odkázaní na dobrovolné dárce, kteří chodí 
na odběry. 

+ Krevní plazma získaná z odběrů krve a plazmaferéz dobrovolných dárců se používá hlavně k výrobě koncentrátů pro zástavu krvácení,
při popáleninách atd. Tyto léky nelze vyrobit jiným způsobem a ani je nijak nahradit. 

+ Pro samotné dobrovolníky nepředstavuje dárcovství žádné nebezpečí. Naopak. Odběr probíhá pomocí plazmaferézy, zcela bezpečného procesu, k 
němuž se používají jednorázové pomůcky, aby se naprosto odstranilo riziko nákazy dárce. Tělo dokáže krevní plazmu obnovit do 2 dnů, aniž by se 
narušila imunita nebo došlo k jiným komplikacím.

@ plazmajesenik f Plazma Centrum Jeseník 
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Akce
úterý 1. března od 14.00 do 16.00 

SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník
ÚČES ROKU – TÉMA: STRAŠIDELNÁ KRÁSA 
Soutěž pro děti o nejkrásnější účes. Určeno děvčatům, 
která si chtějí vyzkoušet své kadeřnické dovednosti, 
kategorie 1.–5. třída od 14.00, 6. –9.třída od 15.00. Při-
hlášky do 24. února e-mailem janostakova@duhajes.cz 
nebo 584 401 262.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník.

čtvrtek 3. března v 19.00
Divadlo Petra Bezruče Jeseník
LADISLAV ZIBURA – PRÁZDNINY V ČESKU
Po světě už se Ladislav narajzoval dost, a tak zatoužil 
po tom důvěrně poznat svou vlast. Vydejte se s ním na 
dvouměsíční prázdninovou jízdu po českých luzích a há-
jích. Podíváte se do oblastí známých i neznámých – od 
jihočeských rybníků přes uhelné pánve až po opuštěné 
pohraničí. Zasmějete se nad příběhy svérázných lidí, 
dozvíte se, v čem jsme nejlepší na světě, a vyslechnete 
si zapomenuté zajímavosti z naší historie. Tak přisedněte 
do roztomilého bílého autíčka, dobře se bavte a pevně 
připoutejte! Váš řidič je začátečník. Prodej vstupenek 
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 230 Kč 
v předprodeji (studenti a senioři 180 Kč), 280 Kč v den 
konání akce.
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 4. března v 18.00
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ ZAPOMĚLSEM / KO-
MENTOVANÁ PROHLÍDKA A DERNISÁŽ VÝ-
STAVY
V sobotu 5. března se loučíme s výstavou Richarda 
Loskota Přes stromy nevidím kraj lesa. Poslední dopro-
vodnou akcí pro dospělé publikum bude hudební vystou-
pení Zapomělsem. Hudba doplní imaginativní světelnou 
instalaci Richarda Loskota inspirovanou mimo jiné i sil-
ným autorovým zážitkem z jesenické přírody. Součástí 
akce bude i krátká komentovaná prohlídka výstavy. Re-
zervace doporučena na galerie@mkzjes.cz, 775 787 006. 
Vstupné dobrovolné.
Pořádají MKZ Jeseník v rámci programu Současné 
umění pro Jeseník s finanční podporou Státního fondu 
kultury ČR.

sobota 5. března v 10.30
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
JAK MLUVÍ LES?
Workshop pro rodiny s dětmi. Přijďte se svými dětmi 
prozkoumat výstavu Richarda Loskota Přes stromy nevi-
dím kraj lesa. Budeme naslouchat lesu, lesním příběhům 
a lesním bytostem. Podivuhodnou lesní bytost si také 
vytvoříme a oživíme. Workshop povede lektorka Daniela  
Sobková Zounková a edukátorka Lucie Štůlová Voboři-
lová a je určen pro děti ve věku 5–10 let a jejich rodiče. Re-
zervace doporučena na galerie@mkzjes.cz, 775 787 006.  
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník v rámci programu Současné 
umění pro Jeseník s finanční podporou Státního fondu 
kultury ČR.

neděle 6. března v 10.00
Divadlo Petra Bezruče Jeseník
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – BYLO, NEBYLO
Nejmenším broučkům ukážeme, jak dělají zvířátka v pís-
ničce A co dělá. Taky se naučíme, že bychom si raději 
měli čistit zoubky, aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs. 
Konečně se dozvíme, jak to dopadlo s Karkulkou, když 
se dostala do babiččina domečku v písničce Červená 
Karkulka 2. Zachráníme princeznu, porazíme draka, 
zkrátka nevzdáme to a pomůže nám s tím Princ Bajaja. 
Zasmějeme se Pejskovi a Kočičce a jejich nekonečné 
honičce. Seznámíme se se spoustou hudebních nástrojů 
a bude to Paráda. Taky budeme papat zdravé jídlo a cvičit 
s písní Papám, papám. Zatančíme si s novinkou Prázd-
niny a oprášíme osvědčené hity jako Stonožka Ponožka, 
Tanči, tanči, Bláznivý den a Kamarádi. Tak vzhůru do 

fantastického světa pohádek, písniček a tanců se Štístkem 
a Poupěnkou v úplně novém představení Bylo, nebylo! 
Vstupné 250 Kč, vstupenky zakoupíte v síti Ticketportal.
Pořádá Mottygo s.r.o. ve spolupráci s MKZ Jeseník.

sobota 12. března v 16.00
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
VERNISÁŽ VÝSTAVY SETKÁVÁNÍ
Na vernisáži vystoupí Komorní sbor FLORIAN. Výstava 
představí dílo umělkyň a umělců pocházejících z Jese-
níku. Většina z vystavujících navštěvovala také Výtvarný 
obor Základní umělecké školy a někteří na ní působí jako 
pedagogové.
Pořádá J. Krhánková ve spolupráci s MKZ Jeseník.

úterý 15. března v 17.00
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY ZDEŇKY KAINA-
ROVÉ 
Představí se žáci ve hře na housle a kontrabas. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 17. března od 8.00 do 17.00 
Knihovna Vincence Priessnitze – PC učebna CSA (pří-
zemí)
BAZAR KNIH
Bazar vyřazených knih v rámci akce Březen – měsíc čte-
nářů.
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku.

čtvrtek 17. března v 17.00 
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY MARIE ONDRYÁ-
ŠOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 18. března od 9.00 do 16.00 
Masarykovo náměstí 
JESENICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 
Lokální trhy, které podporují šetrné zemědělství, řemesla 
a kulturní život ve městě. Tentokrát nabídnou také jarní 
a velikonoční dekorace. Dále budou doprovozeny o hu-
dební vystoupení a v případě dobrého počasí o tvořivou 
dílnu. Info na www.jesenicketrhy.cz nebo 734 455 197.
Pořádá Sudetikus, z. s. s podporou města Jeseník a Olo-
mouckého kraje. 

sobota 19. března od 14.00 do 16.00 
SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník
VELIKONOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA PRO 
DĚTI
Keramická dílna pro začátečníky i pokročilé, děti od 
6 let a rodiče s předškolními dětmi. Velikonoční vyrá-
bění z keramické dílny, ozdoby na dveře, velikonoční 
misky se sklíčky, zápichy do květináče. Cena 100 Kč, 
přihlášky do 18. března na jezova@duhajes.cz nebo 
605 410 812.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník.

pondělí až středa 21.– 23. března 
Knihovna Vincence Priessnitze – PC učebna CSA (pří-
zemí)
BAZAR OBLEČENÍ, OBUTÍ A SPORTOVNÍCH 
POTŘEB PRO DĚTI /JARO – LÉTO 2022/
Výkup v pondělí 8.30–17.00, prodej úterý, středa 8.30–
18.00. Vyúčtování proběhne 25. března 12.30–17.00. 
Bližší informace na plakátech a duhajes.cz.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník ve spolupráci 
s MKZ Jeseník.

úterý 22. března v 17.00 
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY ZDENY BLECH-
TOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 23. března v 17.00 
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY MILANA DOMESE
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Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu, trombon, 
tenor, baryton, lesní roh, saxofon a bicí nástroje. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 24. března v 17.00 
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební nástroje a žáci 
LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 24. března v 19.00 
Klub Plíživá Kontra 
HOSPODSKÝ KVÍZ 
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 26. března v 18.00 
Divadlo Petra Bezruče Jeseník
IMPROSHOW BLÁZNIVÁ LÁSKA
Zažijte neopakovatelnou improshow Bláznivá láska, bě-
hem které se vás bude snažit rozesmát skupina mladých 
improvizátorů z Jesenicka. Buďte součástí hraných situ-
ací, tentokrát na téma lásky a milostných vztahů, jejichž 
průběh budete ovlivňovat vy, diváci. Věříme, že rozhý-
beme vaše bránice a toto představení si užijete! Těšíme 
se na vás! Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ 
Jeseník. Vstupné 100 Kč, děti zdarma.
Pořádá improvizační skupina ODEMKNUTO ve spolu-
práci s MKZ Jeseník.

pondělí 28. března v 17.00 
Kaple
KONCERT SOUBORU JESFLET
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 29. března od 16.00 do 18.00 
SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník
KVÁSKOVÝ CHLÉB
Minikurz přípravy a pečení kváskového chleba pro 
dospělé. Přihlášky předem pekna@duhajes.cz nebo  
605 252 435.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník.

úterý 29. března v 17.30 
Knihovna Vincence Priessnitze – hudební sál CSA
JARMILA MANDŽUKOVÁ – ZDRAVÍ JE 
V NAŠÍ HLAVĚ
Přednáška o nejdůležitějším tématu života – o zdraví. 
Zdraví každého z nás úzce souvisí se způsobem života, 
jaký vedeme. Tedy jak my sami ovlivňujeme svůj zdra-
votní stav. Přednáška by měla dát odpověď na to, zda 
platí obligátní rčení „vše je v hlavě“, a odkrýt souvis-
losti mezi tělem a psychikou člověka a poukázat na psy-
chické pozadí řady tělesných onemocnění. Prodej vstu-
penek v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 
50 Kč.
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku.

úterý 29. března v 19.00 
Kaple, Průchodní ulice
KLASIKA VIVA – DANIELA VALTOVÁ KOSI-
NOVÁ
Daniela Valtová Kosinová studovala varhanní hru na 
Konzervatoři v Pardubicích, na Hudební fakultě AMU 
v Praze (doc. Jaroslav Tůma) a poté v Hamburku u prof. 
Wolfganga Zerera. Je laureátkou a držitelkou 3. ceny 
z mezinárodní varhanní soutěže v Brně. Nyní je var-
hanicí a klavíristkou Symfonického orchestru hlavního 
města Prahy FOK. Mimoto koncertuje po celé Evropě 
jako sólistka i jako členka různých ansámblů. Kromě 
klasické hudby úspěšně prezentuje také svou vlastní 
tvorbu na pomezí jazzu, blues a podobných žánrů. Na-
točila debutové album a byla pozvána na několik mezi-
národních jazzových festivalů. Koncert Daniely Valtové 
Kosinové proběhne v rámci koncertního cyklu Klasika 
Viva. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ 



9www.jesenik.czKalendář kulturních a společenských akcí

Výstavy
11. prosince 2021 – 6. března 2022

Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
RICHARD LOSKOT: PŘES STROMY NEVIDÍM 
KRAJ LESA
Začátkem prosince byla v galerii MKZ otevřena sólová 
výstava vizuálního umělce Richarda Loskota na téma 
prožívání krajiny. Autor se inspiroval lesy a přírodou Je-
senicka a obecněji i mytologií, příběhy a pohádkami, ve 
kterých hraje les důležitou symbolickou úlohu. Zajímá 
se o pocit, kdy se člověk ocitne sám uprostřed temného 
lesa, v neznámém prostředí, a rozproudí se v něm ima-
ginace. Tvary a zvuky se najednou jeví zcela jinak než 
za dobré viditelnosti. Výstava Přes stromy nevidím kraj 
lesa se skládá ze dvou částí. Horní patro galerie je zapl-
něno působivou světelnou a zvukovou instalací. Vstu-
pujeme do prostředí imaginativní krajiny skládané z ob-
razů, které autor zachytil v okolní přírodě. Druhá část 
výstavy se nachází v přízemí budovy a je prostorem pro 
vlastní experimenty návštěvníků. Richard Loskot zde 
vytvořil jakýsi ateliér, ve kterém si mohou děti i dospělí 
pohrát s realitou skrze filmařskou technologii tzv. klí-
čování. Kurátorka výstavy: Barbora Ciprová. Otevřeno: 
pondělí až pátek 13.00–17.00, sobota 10.00–13.00. 
Vstupné dobrovolné. 
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory MK ČR 
a Státního fondu kultury ČR.

12. března - 23. dubna 2022
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
SETKÁVÁNÍ
Přijďte si prohlédnout tvorbu umělců a umělkyň spja-

Městská kulturní zařízení Jeseník

Kino Pohoda
úterý 1. března v 19.30   

MOJE SLUNCE MAD / 85 min / animovaný / 
Česko, 2021 / do 12 let nevhodné 

středa 2. března v 19.30 
BALADA O BÍLÉ KRÁVĚ / filmový klub / titulky /  
105 min / drama / Francie, Írán 2021 / mládeži pří-
stupné 

čtvrtek 3. března v 19.30  
SMRT NA NILU / titulky / 127 min / kriminální 
drama / USA, 2021/ do 15 let nepřístupné 

pátek 4. března v 16.30      
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST / 103 min / komedie / 
Česko, 2022 / do 12 let nevhodné

pátek 4. března v 19.30     
THE BATMAN / titulky / 176 min / akční drama / 
USA, 2022 / do 12 let nevhodné

sobota 5. března v 16.30    
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 / 104 min / 
pohádka / Česko, 2021 / mládeži přístupné 

sobota 5. března v 19.30    
THE BATMAN / dabing / 176 min / akční drama / 
USA, 2022 / do 12 let nevhodné

úterý 8. března v 19.30   
SRDCE NA DLANI / promítání k MDŽ / 95 min / 
komedie / Česko, 2022 / mládeži přístupné

středa 9. března v 19.30 – FILMOVÝ KLUB     
MUŽ ZBAVENÝ TÍŽE / filmový klub / 70 min / do-
kumentární / Česko, 2021/ mládeži přístupné

čtvrtek 10. března v 19.30       
FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS 
EVENING SUN / titulky / 108 min / komedie / USA, 
2021 / do 12 let nevhodné

pátek 11. března v 16.30    
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD / dabing /  
96 min / rodinná komedie / USA, 2021 / mládeži 
přístupné

pátek 11. března v 19.30      
PES / titulky / 90 min / komedie / USA, 2022 / do 12 let  
nevhodné

sobota 12. března v 16.30     
UNCHARTED / dabing / 117 min /dobrodružný / USA, 
2022 / mládeži přístupný

sobota 12. březen v 19.30      
BETLÉMSKÉ SVĚTLO / 99 min / komedie / Česko, 
2022 / do 12 let nevhodný     

neděle 13. března v 15.00   
PROMĚNA / dabing / 100 min / animovaný / USA, 
2022 / mládeži přístupné

pondělí 14. března v 10.00   
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI /  
senior klub / 95 min / komedie / Česko, Slovensko, 2021 
/ mládeži přístupné
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Vlastivědné muzeum Jesenicka
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESE-
NICKU V 17. STOLETÍ
Expozice, která vznikla z prostředků Olomouckého 
kraje, představuje mimořádný počin po stránce od-
borné, technické, výtvarné, ale i stavební. Vůbec 
poprvé byly zpracovány dokumenty ze 17. století 
uložené ve vratislavských archivech, informace 
o procesech s údajnými čarodějnicemi jsou uve-
deny do kauzálních souvislostí. Návštěvníci na své 
cestě do temné historie Jesenicka využívají audio-
průvodce ve čtyřech jazykových mutacích. Zajíma-
vostí expozice je tzv. fogscreen, unikátní promítací 
zařízení do suché mlhy, které představí nešťastný 
osud první oběti jesenických procesů Barbory 
Schmiedové. Maximální počet návštěvníků ve 
skupině je 12. PROSÍME O REZERVACI PŘE-
DEM NA TEL. 725 073 539 NEBO PROSTŘED-
NICTVÍM E-MAILU info@muzeumjesenik.cz.  
Prohlídky probíhají každou celou hodinu kromě 
poledne. Vstup je zakázán dětem do deseti let. 
Návštěvu nedoporučujeme dětem do třinácti let. 
Vstupné 110/55 Kč.

Mezi další stálé expozice patří Spirála času Země  
a Historie a archeologie Jesenicka.

2. února – 4. září 
Hlavní výstavní sál
ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY
Vlastivědné muzeum Jesenicka si vás dovoluje 
pozvat na nevšední výstavu, jež bude prezentovat 
šikovnost našich lidí, kteří dané výrobky zhoto-
vili buď kvůli nedostupnosti artiklu na trhu, nebo 
jen tak pro radost. Prohlédnete si běžné, ale i ne-
všední produkty fenoménu kutilství, za nímž stojí 
ony proslulé „zlaté české ručičky“. Autoři: Milan 
Rychlý, Pavel Macháček. Vstupné: 60/30 Kč.

PŘEDNÁŠKY:
čtvrtek 24. března 2022 v 18.00 

Rytířský sál Vodní tvrze
JESENIČTÍ PYTLÁCI V DOBÁCH STA-
RÉHO MOCNÁŘSTVÍ
Kdo by občas nedostal chuť na kus šťavnaté zvě-
řiny. A když si ji člověk ještě k tomu sám uloví, 
požitek je o to větší. Jenže co svět světem stojí, 
zdaleka ne všichni střelci mají k odstřelu právo. 
Nejinak tomu bylo i na Jesenicku před první svě-
tovou válkou, kde tzv. lesní pych představoval po-
měrně rozšířený nešvar. Dopadený pytlák svou zá-
libu většinou odnesl několikatýdenním pobytem ve 

věznici či modřinami po hajného sukovici, avšak 
nejednou došlo i ke tragédiím. Přednášející: Matěj 
Matela. Vstup volný.

Vážení návštěvníci, z důvodu probíhající rekon-
strukce ve Vodní tvrzi je změna programu i ote-
vírací doby vyhrazena. Děkujeme za pochopení.

Jeseník. Vstupné 120 Kč, KPKV a děti do 15 let 80 Kč.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník.

do 31. března 
SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník
FOTOSOUTĚŽ “ROZMANITOST PŘÍRODY”
Fotosoutěž amatérských fotografů, kategorie děti 
a dospělí, max 3 vlastní fotografie zasílejte na  
jezova@duhajes.cz. Fotografie budou vyhodnoceny 
a nejlepší vystaveny v prostorách jesenické knihovny. 
Více informací na duhajes.cz
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník ve spolupráci 
s CSA Jeseník.

čtvrtek 31. března v 12.30 
Kaple
V. OKRESNÍ KYTAROVÁ PŘEHLÍDKA
Pořádá ZUŠ Jeseník.

pátek 1. dubna v 19.00 
Café Ennea
MARTIN KYŠPERSKÝ 
Zpěvák a zakladatel skupiny Květy. Držitel čtyř cen An-
děl a ceny Vinyla. Autor hudby pro film, televizi, rozhlas, 
divadlo. Aranžér spolupracující s různými hudebníky 
(Nikola Mucha, Cermaque, Prune, Jan Fic), příležitostný 
herec (seriály Trpaslík, Rédl, Světlu vstříc a další), autor 
textů na deskách Lenky Dusilové a několika knih. Sbírka 
„Marťanské lodě“, napsaná společně s Alenkou Černou, 
se stala předlohou pro autobiografický film, chystaný do 
kin na podzim 2021. Dlouholetý moderátor rádia Pro-
glas a šéf brněnského Čtenářského kroužku. Více info na 
www.facebook.com/enneaa. Vstupné 150 Kč. Zajistěte si 
své místo včas!

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
1. 4.  DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SALOME
5. 4.   KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝ-

STAVY SETKÁVÁNÍ
9. 4.   KONCERT SMYČCOVÉHO ORCHESTRU
10. 4.   POHÁDKA JAK VÍLA MODROVLÁSKA 

SPLNÍ TŘI PŘÁNÍ
22.–23. 4.  FESTIVAL KLAVÍRNÍCH DUÍ, SCHUBER-

TIÁDA
30. 4.   MĚSTSKÝ BÁL

tých s regionem Jesenicka a Rychlebska. Výstava naplá-
novaná původně na epidemií zkomplikovaný výstavní 
podzim roku 2020 představí různé polohy výtvarné práce 
od malby přes grafiku po sochařství. Vystavují: Aneta 
Klásková, Alena Krhánková, Iva Svobodová, Kamila 
Hájková, Michaela Janská, Petra Jovanovská, Adam 
Krhánek, Lenka Grygová, Ivona Bednářová a Jana  
Krhánková. Autoři vesměs pocházejí z Jeseníku, vět-
šina navštěvovala Výtvarný obor Základní umělecké 
školy Jeseník a někteří na ní působí jako pedagogové. 
Otevřeno: v otevíracích hodinách TIC Jeseník. Vstupné 
dobrovolné.
Pořádá J. Krhánková ve spolupráci s MKZ Jeseník.

NABÍDKA VÝSTAVNÍCH PROSTOR
Tvoříte? Chcete uspořádat prezentaci svých obrazů, 
fotek apod.? Od března opět můžete vystavovat ve vý-
stavním sále v Divadle Petra Bezruče. Máte-li o výstavu 
zájem, kontaktujte nás na adresu simeckova@mkzjes.cz. 
Napište nám o ní pár vět, přiložte 4-6 fotografií svého 
díla a doplňte termín, ve kterém byste chtěli výstavu 
uspořádat. Vystavovat lze také ve foyer Kina Pohoda. 
Termíny rezervujte na adrese kino@mkzjes.cz.
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úterý 15. března v 19.30    
C´MON C´MON / titulky / 109 min / drama / USA, 
2021 / mládeži přístupné

středa 16. března v 19.30    
QUO VADIS, AIDA? / filmový klub / titulky / 101 min /  
drama / mezinárodní koprodukce, 2020 / do 15 let ne-
přístupné

čtvrtek 17. března v 19.30      
PES / titulky / 90 min / komedie / USA, 2022 / do 12 let  
nevhodné

pátek 18. března v 16.30       
BETLÉMSKÉ SVĚTLO / 99 min / Komedie / Česko, 
2022 / do 12 let nevhodný

pátek 18. března v 19.30      
VŘÍSKOT / titulky / 114 min / horor / USA, 2022 /  
do 15 let nepřípustné

sobota 19. března v 16.30      
PROMĚNA / dabing / 100 min / animovaný / USA, 
2022 / mládeži přístupné     

sobota 19. března v 19.30   
THE BATMAN / dabing / 176 min / akční drama / USA, 
2022 / do 12 let nevhodné

úterý 22. března v 19.30    
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM / 111 min / kome-
die / Česko, 2022 / mládeži přístupné

středa 23. března v 19.30    
TRVALÁ DOVOLENÁ / filmový klub / titulky /  
75 min / drama / USA, 1980 / mládeži přístupné

čtvrtek 24. března v 19.30     
THE BATMAN / titulky / 176 min / akční drama / USA, 
2022 / do 12 let nevhodné 

pátek 25. března v 16.30       
UNCHARTED / dabing / 117 min /dobrodružný / USA, 
2022 / mládeži přístupné

pátek 25. března v 19.30      
POSLEDNÍ ZÁVOD / 100 min / drama / Česko, 2022 /  
mládeži přístupné     

sobota 26. března v 16.30   
ZTRACENÉ MĚSTO / titulky / 110 min / dobrodružná 
komedie / USA, 2022 / do 12 let nevhodný

sobota 26. března v 19.30    
C´MON C´MON / titulky / 109 min / drama / USA, 
2021 / mládeži přístupné

neděle 27. března v 15.00    
PŘÍŠERÁKOVI 2 / dabing / 103 min / animovaný / Ně-
mecko, Velká Británie, 2021 / mládeži přístupné

úterý 29. března v 19.30      
OKUPACE / 98 min / drama / Česko, 2021 / do 15 let  
nevhodný

středa 30. března v 19.30   
NITRAM / filmový klub / titulky / 112 min / drama / 
Austrálie, 2021 / do 15 let nepřístupný

čtvrtek 31. března v 19.30    
MORIBUS / titulky / 108 min / akční horor / USA, 2022 /  
do 15 let nevhodný

setkávání – nová výstava v Katovně
Už po několikáté se setkáváme na jedinečné výstavě z tvorby pedagogů výtvarného oboru, bývalých žáků, dnešních grafiků, sochařů a ma-

lířů. Kromě pestré palety umělců nechybí ani různorodost námětů – kromě klasických také nejnovějších technologie a postupy. Celková 
rozmanitost výstavy tak ukazuje bohatost umění a poskytuje možnost každému návštěvníkovi „najít si to své“. 

Výstava se původně měla usku-
tečnit již na podzim roku 2020, 
ale kvůli pandemické situaci byla 
přesunuta na letošní rok. Výstavu 
otevřeme v sobotu 12. března 
v 16.00 v prostorách jesenické Ka-
tovny. Mé pozvání ke společné 
výstavě přijali: Aneta Klásková, 
Alena Krhánková, Iva Svobodová, 
Kamila Hájková, Michaela Jan-
ská, Petra Jovanovská, Lenka Gry-

gová, Ivona Bednářová a Adam  
Krhánek. 

Výtvarný obor jesenické ZUŠ znají 
mnozí z vás – žáci bývalí i současní, 
rodiče či přátelé umění. Za dobu své 
existence se tento obor nezapomenu-
telně zapsal do kulturního povědomí 
Jesenicka díky pořádání výročních 
i absolventských výstav, úspěchům 
v soutěžích, přípravou a následném 
přijetí žáků na střední i vysoké školy 

uměleckých směrů, pořádáním vý-
tvarných kurzů, regionálních soutěží 
atd. Svět se za tu dobu změnil a my 
s ním. Mění se také obsah a formy 
výuky mimo jiné i vlivem nových 
technologií, které obohacují klasické 
přístupy k vyučování. Naše nadšení 
pro umění ale zůstává stále stejné. 

Další umělecké směřování našich 
bývalých žáků je opravdu pestré, pro 
spoustu z nich se výtvarné umění 

stalo jejich profesí. Jsou mezi nimi 
architekti, umělečtí designéři, malíři, 
sochaři, grafici, historici umění či 
pedagogové. Máme tedy být na co 
hrdí. A je krásné si jednou za čas při-
pomenout, kolik skvělých umělců má 
kořeny u nás na Jesenicku.

Budeme se těšit na setkání na vý-
stavě a přejeme vám, abyste si z ní 
odnesli krásné zážitky. 

Jana Krhánková

Lázně představí výstavu „Co děláme vodě“
V pondělí 21. března v 15.00 se v sanatoriu Priessnitz v Zimní zahradě uskuteční vernisáž fotografické výstavy Co děláme vodě. Fotografie Vítězslava 

Kudláče se zaměřují na znečištění vody způsobené člověkem, pracují s tématikou ekologie a abstraktního umění. Výstava bude uvedena v rámci akcí ke 
Světovému dni vody a bude v sanatoriu k vidění do konce dubna.

„Bydlím u řeky Lužnice, ve které 
tečou různé odpady a všelijaký neřád. 
Zpočátku jsem je fotil z důvodů repor-
tážních, později jsem zjistil, že odpady 
vytvářejí zajímavé obrazy. Tak začaly 
vznikat abstraktní fotografie, ke sním-
kům Lužnice následně přibyla další 
místa,“ říká autor výstavy Vítězslav 
Kudláč, který žije v jihočeském 

Táboře. „Každý v abstraktním obraze 
vidí něco jiného. Necháváme na divá-
kovi, aby si předloženou vizualizaci 
rozbalil ve své fantazii sám. Tento rys 
výstavy otvírá dveře k novému po-
hledu na konkrétní jev. Vytváří také 
cestu mezi ekologií a estetikou, mezi 
nepříznivým stavem vody a snahou 
o řešení,“ dodává autor výstavy.

Vítězslav Kudláč je absolventem 
Akademie múzických umění v Praze, 
pracoval jako fotograf, novinář a li-
terát. Byl dramaturgem České tele-
vize a externím spolupracovníkem 
Českého rozhlasu, jako zahraniční 
dopisovatel a fotograf přispíval do 
deníků Právo, Metro a na portál  
Novinky.cz.

Výstava Co děláme vodě je součástí 
programu ke Světovému dni vody, 
který si připomeneme 22. března. Svě-
tový den vody vznikl z iniciativy Orga-
nizace spojených národů v roce 1993. 
Důvodem byla skutečnost, že na světě 
trpí více než miliarda lidí nedostatkem 
pitné vody nebo nemá přístup k vodě. 

(jg)

První vodoléčebný ústav na světě oslaví světový den vody 
Dvě století uplynula od roku 1822, ve kterém Vincenz Priessnitz přestavěl svou rodnou chalupu a v novém domě nechal vybudovat místnost s dřevěnými 

vanami pro vodoléčbu. Tímto krokem vznikl první moderní vodoléčebný ústav na světě, který si naše lázně v průběhu tohoto roku připomínají. Oslavy 
Světového dne vody jsou první větší akcí u příležitostí kulatého výročí s číslovkou „200“.

„Světový den vody si v lázních 
připomínáme pravidelně, letos se 
program uskuteční po dvouleté 
pandemické přestávce. Naši klienti 
i občané města Jeseník se mohou 
zúčastnit vzdělávacích, kulturních 
i turistických akcí, které s téma-
tikou vody souvisejí. Začínáme 
v pondělí 21. března otevřením 
výstavy a pokračujeme v průběhu 
celého následujícího týdne,“ uvádí 
obchodní ředitelka lázní Kateřina 

Tomášková a dodává: „Letošního 
velkého výročí se bude týkat něko-
lik akcí v průběhu celého roku. Dá 
se říci, že Dnem vody oslavy jubilea 
začínají.“

V úterý 22. března se večer v Zr-
cadlovém sále uskuteční přednáška 
o Priessnitzově zábalu. Na tuto akci 
pak ve středu 23. března naváže pre-
zentace výrobků společnosti Mama-
vis v hale sanatoria. Rodinná firma 
z Klášterce nad Ohří již několik let 

nabízí originálně vylepšené obklady 
a zábaly pro moderní komfortní 
a univerzální používání.

Ve středu 23. března se od 16.00 
v Zrcadlovém sále představí jesenický 
etnograf Matěj Matela s přednáškou 
Voda v jesenických pověstech. Z dal-
šího programu se chystá například 
komentovaná procházka po prame-
nech, degustace vody či výlet k vo-
dopádům. Cvičení v bazénu, které 
bylo tradičně součástí oslavy, se letos 

uskuteční podle aktuální epidemiolo-
gické situace. Podrobnosti a přesné 
časy a místa konání najdete na spe-
ciálním plakátku akce na začátku 
března na webu www.priessnitz.cz.  
Program bude přizpůsoben aktuální 
situaci, změna vyhrazena.

 (jg)
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Některé sbírkové předměty disponují záhadnou vlastností, že se na delší 
dobu dokáží skrýt před zrakem kurátora jak v depozitáři, tak v rámci 
dokumentace sbírky. Záhadnější jsou o to více, že prošly rukama nepříliš 
pečlivého dřívějšího správce sbírky. Typickým případem je snímek, který 
zachycuje návštěvu Vídně potomky Vincenze Priessnitze a jejich rodin. 
Snímek nebyl (alespoň v posledních několika desetiletích) publikován ani 
vystaven.

Fotografie podle všeho patřila 
k souboru darů, jež v roce 1912 
věnovala muzeu Priessnitzova 
vnučka Zdenka Friedrich-Ripper 
s podmínkou vybudování pamětní 
síně jejímu dědečkovi. V rámci nové 
katalogizace sbírky po druhé světové 
válce však snímek nebyl z nezná-
mých důvodů do sbírky zařazen a pa-
trně byl po jistou dobu součástí nějaké 
expozice, jak naznačují stopy po na-
lepení. Objeven byl nejpozději v roce 
2008, kdy došlo k jeho zapsání mezi 
sbírkové předměty, avšak v rámci 
většího souboru, nijak se snímkem 
nesouvisejícím, a bez náležitého 
zpracování. V podobných případech 
se informace spojené s předmětem 
často vytrácí. Zde se však naštěstí 
můžeme spolehnout na rukopisné 
poznámky připojené na zadní stranu 
snímku psané nejspíše rukou samotné 
Zdenky Friedrich-Ripper.

Geneze vzniku Priessnitzova 
vídeňského pomníku

Díky tomu lze rozmazaný objekt 
v levé horní části bezpečně ztotožnit 
s vídeňským pomníkem V. Priessni-
tze dokonce v den jeho slavnostního 
odhalení, tedy 4. října 1911, na Priess-
nitzovy narozeniny. Záměr vyhotovit 
pomník zakladateli vodoléčby k jeho 
plánovanému 100. výročí naro-
zení vzešel ze strany bruntálského 
továrníka Gustava Marburga již 
o čtyři desítky let dříve. V roce 1860 
zhotovil sochař Anton von Fernkorn 

první návrh, jehož bronzový odli-
tek se dochoval ve sbírce muzea. 
Znázorňuje Priessnitze sedícího za-
myšleně na skalce, nymfu plazící 
se k jeho nohám a rovněž skalní 
skřítky jako odkaz na kutání drahých 
kovů, jímž náš region v minulosti 
proslul. Pomník opatřený řeckým 
(APIΣTON YΔΩP) a německým 
nápisem (Das Beste ist das Wasser) 
měl být zasazen do kašny. Realizace 
se však pro autorovu duševní cho-
robu nedočkal. Nakonec byl návrh 
několikrát přepracován Karlem Ma-
riou Schwerdtnerem a odhalen právě 
až v roce 1911 v parku zvaném Tu-
recká šance po slavnostním projevu 
gräfenberského lékaře dr. Ebela. Za-
choval postavu zamyšleného Priess-
nitze a nymfu, proměny doznal 
nápis (obrovskými písmeny pouze 
Vincenz Priessnitz) a skalisko spolu 
s podstavcem, resp. kašnou. Po jeho 
poškození bombardováním v závěru 
druhé světové války mu již nikdy ne-
byla vrácena původní podoba.

Členové rodiny při slavnostním 
odhalení

Gräfenberskou delegaci Priess-
nitzových potomků při odhalení 
pomníku lze rovněž s jistotou iden-
tifikovat na základě rukopisné po-
známky, ačkoliv se v některých pří-
padech jedná o velice exponované 
osoby lázeňského a veřejného života. 
Takovým jedincem je hned postava 
úplně nalevo, Johann Ripper. Ná-

sledky služby v rakouské armádě, 
zejména při italských taženích, v po-
době trávících potíží a revmatu jej 
přivedly do zdejších lázní, kde se 
seznámil s Priessnitzovou dcerou 
Marií Annou (na snímku vedle něj), 
se kterou v roce 1860 uzavřel sňatek. 
Krátce nato se nechal penzionovat 
a zbytek života zasvětil pečování 
odkazu „génia studené vody“, shro-
mažďování památek na jeho osobu 
a vodoléčbu či zvelebování lázní 
(upravení lázeňské promenády, vy-
budování poštovního a telegrafního 
úřadu, Hudebního pavilonu, Čes-
kého a Polského pomníku, řady pra-
menů a jejich propojení stezkami). 
Z jeho dalšího velkého počtu rozma-
nitých veřejných činností jmenujme 
zejména spoluzaložení a předsed-
nictví Moravsko-slezského sudet-
ského horského spolku (MSSGV) či 
podpora zřízení železničního spojení 
mezi Jeseníkem a Hanušovicemi 
v roce 1888.

Nalevo od Rippera a jeho man-
želky stojí Hilde von Haid se svojí 
matkou Vilmou, dcerou jediného 

Priessnitzova syna Vincenze Paula. 
Následuje Antonie Marie, jedna 
z osmi Priessnitzových dcer, a man-
želka Viktora Skumovitsche. Další 
dvě osoby představuje Robert Fis-
cher jakožto manžel Priessnitzovy 
vnučky Alice (dcera Antonie Marie) 
a Vincenz Alois Priessnitz, vnuk za-
kladatele vodoléčby a zároveň bratr 
zmíněné Vilmy von Haid, za jehož 
života skončilo přímé vlastnictví ne-
movitostí v lázních Priessnitzovými 
potomky. Po jeho tragické automo-
bilové nehodě na Červenohorském 
sedle vymřel rod „po meči“. Snímek 
uzavírá rodina již zmíněné vnučky 
Zdenky s jejím manželem Hansem 
Friedrichem a synem Carrym, v té 
době studentem vojenské akademie 
ve Vídni, jenž o tři roky později ze-
mřel na následky tyfu v zákopech 
první světové války v Karpatech, 
a uzavřel tak Zdenčinu rodinnou tra-
gédii, kdy v průběhu necelých tří let 
zesnuly tři osoby na fotografii – její 
otec, manžel i jediný syn. 

Jan Petrásek,
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Fotovzpomínka: Diskotéky v bývalém „hasičáku“
V 80. letech bylo v Jeseníku 

hodně mládeže, převážně učňov-
ské, která plnila kino a diskotéky. 
Málokdo dnes ví, že stát se diskžo-
kejem za minulého režimu nebylo 
vůbec jednoduché. Byla to jen mi-
mopracovní, tzv. zájmová, činnost 
a DJ musel být řádně zaměstnán. 
Každý rok musel na „přehrávky“ – 
zkoušky, kde komise hodnotila jeho 
znalosti vážné hudby, podrobný 
scénář diskotéky či střih jeho vlasů, 
styl oblečení atd. Seznam skladeb 
musel obsahovat převážně skladby 
české nebo zahraniční, avšak jen ty 
z lidově demokratického bloku, kte-
rých nebylo a na diskotéku se ne-
daly použít. Po kladném vyjádření 
komise dostal DJ opravňující prů-
kaz se svou fotkou, na diskotéky 
pak namátkově chodili inspektoři. 

Jak už to v naší oblasti za horami 
chodilo, kontrol nebylo příliš a po-
řadatel vždy nějak kulantně vyřešil, 
proč se právě náhodou hrají oblí-
bené západní hity. 

Diskoték bylo hodně pro všechny 
věkové kategorie. Pro děti se pořá-
daly různé karnevaly, podnikové 
nadílky či jiné oslavy. Největší 
boom zažily začátkem devadesá-
tých let. Tančilo se všude, kde to 
jen šlo. Rušila se živá hudba, neboť 
DJ přišel pořadatele levněji. Navíc 
na diskotéky začaly chodit i starší 
ročníky, už ne jen náctiletí. A co 
„hasičák“, ikona místních akcí, 
který stál naproti kinu u hasičské 
zbrojnice? Ten musel uvolnit místo 
budovanému silničnímu obchvatu 
Jeseníku. 

Jarmila Josefíková

Přijímám nové klienty, objednat se můžete na tel. 773 989 376. 
Možnost absolvovat sezení on-line z pohodlí Vašeho domova. Při dlouhodobé spolupráci sleva.
Poradna BEATERAPIE se nachází v Krnově, poblíž cvilínského nádraží, výborná dostupnost 
veřejnou dopravou i autem. 
Více informací na www.beaterapie.cz

Nebuďte na své problémy sami, 
využijte příspěvek ve výši až 5 000 Kč 
na podporu svého duševního zdraví! 
U pojištěnců VZP (111) ČPZP (205) 
a ZP Škoda (209) možnost čerpání 
příspěvku z programů podpory péče 

o duševní zdraví.

 Procházíte životní nebo partnerskou krizí?
 Nacházíte se v bezvýchodné situaci?
 Řešíte závažný problém?

PORADENSTVÍ, KONZULTACE, TERAPIE

PhDr. Bc. a Bc. Beáta Koňařík Bakošová, MBA
Psychologické poradenství, 
konzultace a psychoterapie

Znáte cenu své nemovitosti?
V aukci můžete získat 
víc než si myslíte.

www.VlastimilDrimal.cz
777 613 774

Vlastimil 
Dřímal

www.prodejzavic.eu

LADISLAV KOVAŘČÍK, Sadová 609, Zlaté Hory 
• tel.: 604 242 063
•e-mail: kovarcik@seznam.cz
www.kovarcik.webnode.cz

Elektroinstalace, revize, montáže, požární a zabez-pečovací systémy (EPS, EZS)

Poohlížíte se po NOVÉM ZAMĚSTNÁNÍ?

Nebaví vás stereotyp? 

Jste pečlivý, zodpovědní a samostatní? 

POTOM HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

Práce na bytových a průmyslových komplexech 
převážně v Olomouci. Doprava služebním vozem, 
ubytování zajištěno. Možnost fi remního tarifu.

Hledáme posily na pozice:

 montážní pracovník 
 / pomocný dělník

 elektromontér

Zdroj: Sbírka Vlastivědného muzea Jesenicka

Diskotéka v hasičárně v roce 1987. Za aparaturou je známý DJ Honza Ražnok se 
svým tehdejším zvukařem Petrem Polanským.  Foto: B. Vogl

Neznámý snímek potomků Vincenze Priessnitze a jejich 
rodin při odhalení vídeňského pomníku
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Euroregion Praděd si letos připomíná jedno ze svých významných vý-
ročí. Oslavuje čtvrtstoletí. Tolik let probíhá česko-polská přeshraniční 
spolupráce. Zrealizovalo se přes 700 projektů, dotační prostředky se vy-
šplhaly na 7,5 milionů euro.

V rámci celé Evropy zazname-
nala přeshraniční spolupráce největší 
rozvoj od začátku devadesátých let 
minulého století. V tomto období se 
začala rozvíjet i v České republice. 
Ještě na začátku 90. let minulého 
století byly pojmy jako „euroregion“ 
a „přeshraniční spolupráce“ pro vět-
šinu z nás neznámé a málo zajímavé. 
Přísně uzavřené hranice téměř úplně 
bránily přeshraničním kontaktům, 
lidé neznali místa ani sousedy na 
druhé straně. Obyvatelé příhraničí 
chtěli žít na stejné úrovni jako oby-
vatelé vnitrozemí, což bylo výzvou 
pro města a obce, které začaly hledat 
nové možnosti přeshraniční spolu-
práce a společná řešení specifických 
příhraničních problémů. Tyto snahy 
byly završeny vytvořením něko-
lika euroregionů, v našem pohraničí 
vznikl Euroregion Praděd (založen  
2. července 1997).

„Euroregion Praděd působí na 
území okresů Bruntál a Jeseník na 
české straně a na území Opolského 
vojvodství v Polsku. Členskou zá-
kladnu české strany tvoří 67 obcí 
a měst a 5 přidružených členů (Olo-
moucký kraj, MAS Hrubý Jeseník, 
Rozvoj Krnovska, MAS Vincenze 
Priessnitze pro Jesenicko a MAS 
Šternbersko). Sídelním městem české 
části euroregionu je Vrbno pod Pra-

dědem, na polské straně Prudnik,“ 
přiblížila ředitelka Euroregionu Pra-
děd Alena Šmigurová.

Euroregion Praděd od začátku 
své činnosti spravuje Fond mikro-
projektů, tedy projektů především 
neinvestičního charakteru, které se 
dotýkají téměř všech stránek lid-
ského života. Nejčastěji podporované 
aktivity jsou zaměřené na rozvoj 
spolupráce v kulturní, sportovní či 
vzdělávací oblast. Velmi časté jsou 
rovněž výměnné pobyty dětí, mlá-
deže, spolupráce seniorů či podpora 
cestovního ruchu. Výsledkem této 
činnosti je více než 700 realizova-
ných projektů s celkovou výší dotace  
asi 7,5 milionů euro.

Dnes již není pochyb o tom, že 
Euroregion Praděd se za dobu svého 
působení stal stabilní a dobře fungu-
jící organizací, za kterou stojí stovky 
úspěšně realizovaných projektů, které 
významným způsobem přispěly k roz-
voji česko-polského pohraničí a vzá-
jemné spolupráci mnohých regio- 
nálních organizací.

Radek Vráblík, 
Euroregion Praděd

Celkem třicet sportovců se utkalo 
v anketě o Nejlepšího sportovce 
okresu Jeseník za rok 2021 v kate-
goriích žáci a žačky; junioři a juni-
orky; muži a ženy; trenér; osobnost 
sportu; „Krajánek“ a zdravotně 
hendikepovaní. Absolutním vítě-
zem se stal Adam Fellner (běžecké 
lyžování), který obhájil své loňské 
vítězství a stal se nejúspěšnějším 
jesenickým sportovcem roku 2021. 

Mezi oceněnými byly také kolektivy 
nebo sportovní akce. Anketu pořádá 
Okresní sdružení České unie sportu 
Jeseník. Slavnostní vyhlášení pro-
běhlo za účasti vedení města v úterý 
8. února v prostorách IPOSu. „Je 
skvělé, kolik nadějných, talentova-
ných a úspěšných sportovců u nás 
v Jeseníku máme,“ uvedla starostka 
města Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

(lum)

Místní akční skupina Vincenze 
Priessnitze pro Jesenicko, která stojí 
za řadou úspěšných projektů a na-
pomáhá subjektům v jesenickém 
regionu v jejich rozvoji, vyhlásila  
14. února výzvu z operačního pro-
gramu Ministerstva zemědělství ČR 
– Program rozvoje venkova. Příjem 
žádostí poběží do 31. března 2022. Žá-
dosti budou přijímány v následujících 
fichích:
1. Fiche F2 Investice do nezemě-
dělských činností – podpora zahrnuje 
investice na založení a rozvoj vybra-
ných nezemědělských činností (např. 
stavební obnova, pořízení strojů, tech-
nologií, dále nákup vozu kategorie N1 
atd.)
2. Fiche F3 Investice do zeměděl-
ských podniků – podpora je zamě-
řena na zvýšení celkové výkonnosti 
a udržitelnosti zemědělského podniku. 
Jedná se o hmotné a nehmotné inves-

tice v živočišné a rostlinné prvovýrobě 
(např. stavby, stroje a technologie v ži-
vočišné prvovýrobě atd.)
3. Fiche F6 a) Veřejná prostranství 
v obcích – podpora je zaměřena na 
vytváření a rekonstrukci veřejných 
prostranství (např. úprava povrchů, 
osvětlení, oplocení, venkovní mobiliář 
atd.)
4. Fiche F6 f) Kulturní a spolková 
zařízení včetně knihoven – podpora 
zahrnuje investice do staveb a vyba-
vení pro kulturní a spolkovou činnost 
(rekonstrukce kulturního zařízení, po-
řízení technologií a dalšího vybavení 
pro kulturní a spolkovou činnost atd.).
Pro více informací sledujte face-
bookovou stránku MAS Vincenze 
Priessnitze pro Jesenicko (@masje-
senicko) nebo internetové stránky  
www.masjesenicko.cz.

MAS Vincenze Priessnitze 
pro Jesenicko

Přední vršek je utajeným po-
kladem mezi Lázněmi a centrem 
města. Přes století a půl se na 
něm nachází Krizový kříž, ke kte-
rému se chodili modlit lázeňští 
pacienti v období, kdy procházeli 
krizí během léčby. V posledních 
desetiletích ale začalo místo upadat. 

To se změnilo před několik lety 
díky iniciativě Kamila Zajíčka a jeho 
přátel, kteří se postarali o postupnou 
obnovu tohoto místa. V roce 2018 
byl původní kříž nahrazen novým 
dvojitým křížem, který vytvořil Du-
šan Ingr z Vápenné. Litinovou desku 
s původním nápisem v českém jazyce 
navrhl a vytvořil Jaroslav Křížek 
z Javorníku. Postupně došlo také 
k terénním úpravám v okolí pomníku. 
Přední vršek tak dnes nabízí krásný 
pohled na panorama hřebene jese-
nických hor. Své kouzlo také získala 
přístupová cesta, která spojuje Přední 
vršek s lázeňskou promenádou. A jak 
jsme si již zvykli, ve významných 

dnech je kříž na Předním vršku nasví-
cen. V letošním roce bude kříž nasví-
cen v tyto dny:
•   15. a 18. dubna: Velký pátek a Veli-

konoční neděle
•   5. července: Den věrozvěstů Cyrila 

a Metoděje
•   28. září: Den české státnosti, sv. 

Václav
•   4. října: narození V. Priessnitze
•   15. října: sv. Hedvika, patronka 

Slezska
•   2. listopadu: Dušičky (vzpomínka 

na zemřelé, svátek Všech svatých)
•   28. listopadu: úmrtí V. Priessnitze
•   24. prosince: Štědrý den

(jam)

oslava 25 let česko-polské 
spolupráce

sportovcem okresu je 
olympionik Adam Fellner

Dotační příležitosti pro 
zemědělce, podnikatele, 
neziskovky, města a obce

Krizový kříž na Předním 
vršku bude znovu osvícen

Ocenění sportovci v jednotlivých kategoriích:
Žáci: 
Lukáš Látka, Bikrosklub Jeseník, 
BMX (bikros) 
Adam Posker, Karate Klub Jeseník 
(karate)
Patrik Turza, TJ Zlaté Hory (fotbal) 
Žačky: 
Anna Kofroňová, La Pirouette Jese-
ník (moderní gymnastika)
Ema Kouřilová, FENIX SKI TEAM 
Jeseník (běh na lyžích) 
Sofie Sekaninová, Karate Klub Jese-
ník (karate) 
Karolína Suchá, SKI Řetězárna 
(travní lyžování) 
Junioři: 
Dominik Nitsche, TJ Zlaté Hory (od-
díl silového trojboje, vzpírání) 
Juniorky: 
Jolanta Byrtus, FENIX SKI TEAM 
Jeseník (běh na lyžích)
Dominika Rupová, Force team Jese-
ník (cyklistika)
Muži: 
Milan Greguš, TJ Zlaté Hory (oddíl 
silového trojboje, vzpírání) 

Jan Pechoušek, FENIX SKI TEAM 
Jeseník (běh na lyžích)
Jan Švub, Bikrosklub Jeseník (bi-
kros)
Ženy:
Eliška Bartůňková, Bikrosklub Jese-
ník (bikros)
Kolektivy:
FENIX SKI TEAM Jeseník, smíšené 
družstvo dospělých a juniorů (bě-
žecké lyžování)
Trenér:
Michal Kautz, FENIX SKI TEAM 
Jeseník (běžecké lyžování)
Osobnost sportu:
Emil Vodák, Gymnázium Jeseník
Krajánek: 
Jan Kadlec, Slezský FC Opava, od-
chovanec TJ Kameník Černá Voda 
(fotbal)
Zdravotně handicapovaní spor-
tovci:
Tomáš Kajnar, TJ Zlaté Hory (cy-
klistika)
Sportovní akce roku:
Zlatohorský treking, Zlaté Hory
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Anketa Nejlepší sportovec okresu Jeseník roku 2021. V kategorii žačky byly oceněny 
čtyři dívky – moderní gymnastka Anna Kofroňová z klubu La Pirouette Jeseník (na 
fotografii uprostřed), běžkyně na lyžích Ema Kouřilová z FENIX SKI TEAM Jeseník 
(vpravo), karatistka Sofie Sekaninová z Karate Klubu Jeseník a travní lyžařka Karolína 
Suchá ze SKI Řetězárna. Foto: MěÚ

ZŠ Jeseník, Nábřežní: Lyžařský kurz 7. ročníku. Sedmáci jesenické základní školy 
zdokonalovali své lyžařské a snowboardové dovednosti na Lázeňském vrchu v Li-
pové-lázních. Vyzkoušeli si slalomové závody, užili si jízdu v maskách, a hlavně zažili 
spoustu zábavy. Foto: ZŠ Jeseník, Nábřežní

ZŠ Jeseník, Nábřežní: Bronz z krajského kola ve florbalu. Družstvo mladších žáků 
se zúčastnilo krajského kola florbalového turnaje. Po dvou vítězstvích a dvou poráž-
kách získal jesenický tým krásné třetí místo, a to ve složení Plachetka, Gajdoš, Hlobil, 
Kanálik, Viterna, Malý (všichni 6. C), Bernatík, Suchý, Večerka a Zatloukal (všichni 
7. C). Poděkování patří všem klukům, asistentce Renatě Zdražilové a kouči Martinu  
Trsťanovi. Foto: ZŠ Jeseník, Nábřežní 

Kino Pohoda: Valentýn. Na svátek zamilovaných (14. února) proběhlo v kině speci-
ální promítání romantické komedie Vem si mě! s Jennifer Lopez a Owenem Wilsonem 
v hlavní roli. Kromě romantického filmu nechyběla valentýnská výzdoba, přípitek či 
sladké překvapení. Foto: MKZ Jeseník

Jesenické kluziště: Maškarní bruslení. Na maškarním bruslení, které se uskuteč-
nilo v sobotu 29. ledna na novém kluzišti, bylo k vidění množství krásných masek. Od 
Harryho Pottera, přes princezny, víly, šmouly až po krvavý vřískot. Ty nejkrásnější byly 
oceněny dárky od Technických služeb Jeseník a města Jeseník. Foto: MěÚ

Základní škola Jeseník, Fučíkova: Nové prostory. V nových prostorách v areálu 
Střední průmyslové školy vznikly dvě učebny pro žáky se středně těžkým a těžkým men-
tálním postižením, pro žáky se souběžným postižením více vadami. Prostory jsou zcela 
bezbariérové, poskytují sociální zázemí pro žáky i pedagogické pracovníky. V tomto 
školním roce probíhá v nových prostorách výuka sedmi žáků v jedné třídě, v příštím 
školním roce škola zvažuje otevření druhé třídy. Foto: ZŠ Jeseník, Fučíkova
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Moderní gymnastika je již skoro 
čtyři dekády olympijským spor-
tem. Přesto, pokud by někdo 
moderní gymnastiku neznal, před-
stavíte ji našim čtenářům? 

Moderní gymnastika se do dnešní 
podoby formovala mnoho let. V mi-
nulém století došlo k definitivnímu 
rozdělení na moderní a sportovní 
gymnastiku. Hlavním rozdílem je 
cvičení na nářadí a cvičení s náčiním. 
Asi by nešlo houpat se na bradlech 
a točit u toho stuhou. Takže my cvi-
číme na koberci a učíme se zkrotit 
švihadlo, obruč, míč, kužele a všemi 
obdivovanou stuhu.

Jakým způsobem se hodnotí vý-
kony gymnastek?

Závodnice mají přichystané cho-
reografie a snaží se o co nejčistší 
a nejzajímavější předvedení. Před 
nimi sedí rozhodčí rozdělené do čtyř 
skupin. Každá skupina má na starosti 
sledovat jinou složku sestavy. A tak se 
stane, že před holčičkami sedí dvacet 
rozhodčích, které hodnotí obtížnost 
těla, obtížnost práce s náčiním, umě-
lecký dojem a provedení.

Název klubu La Piroutte nepatří 
úplně mezi obvyklé. Jak tento ná-
zev vznikl a co pro vás znamená?

Máte pravdu, obvyklý není. Proto 
jsem jej vymyslela a stále mě baví 
všude hláskovat písmenka. Pochází 
z baletního názvosloví a znamená 
jednoduše obrat nebo otočku, protože 
gymnastky se stále točí všemi směry 
a na všechny světové strany.

Jaké byly začátky moderní gym-
nastika na Jesenicku?

Když jsem přišla do Jeseníku 
v roce 2013, spolupracovala jsem 

s Lenkou Bachovou. Poznala jsem 
mažoretkový sport a moc mě bavil. 
Pak přišel nápad zkusit něco pro Je-
seník nového, a tak se pod Tanečním 
studiem LB začala formovat první 
skupinka holčiček se zaměřením na 
gymnastiku. Jenže každý sport potře-
buje své podmínky a tréninkové časy, 
a tak vzniklo La Pirouette.

V jakém věku začínají děti s tímto 
sportem?

Pracujeme s dětmi od čtyř let. 
Pomalu se oťukávají v hale, učí se 
správnému držení těla, základní ko-
ordinaci a všechny hned chtějí cvičit 
s tou dlouhou stuhou, která je pro 
starší závodnice a na gymnastická 
miminka se okamžitě namotá.

Dělají moderní gymnastiku také 
chlapci či muži?

Záludná otázka. Ještě před pár 
lety bych řekla jednoznačně ne. 
Tento sport je vyhrazen holčičkám, 
dívkám a ženám. Jenže jak je tomu 
i v mnoha jiných sportech, otevře-
nost a rovnost pro obě pohlaví se 
nevyhnula ani moderní gymnastice. 
Existují tedy státy, ve kterých fun-
guje mužská liga . Zatím ale nebyla 
přijata světovou gymnastickou fede-
rací, a tak i u nás prozatím zůstává 
ryze ženským sportem.

Trenéřině se věnujete již dlouhou 
dobu, máte zkušenosti i z jiných 
klubů, či dokonce s reprezentací. 
Na jakou úroveň by se mohly do-
stat místní gymnastky? 

Pocházím z Milevska, kde má 
gymnastika dlouholetou tradici. Ke 
sportu mě přivedli rodiče. Otec byl 
dvacet let trenérem reprezentantek 
házené a mamka gymnastiky. Osud 

byl napsán dost čitelně. Vychovala 
jsem mnoho reprezentantek, které 
startovaly na mistrovstvích Evropy. 
Ludmila Korytová startovala na 
mistrovství světa v Japonsku. Bylo 
to úžasné. Jeseník mám plný hvězd. 
Opravdu. Je tu tolik talentu. Pokud 
budu mít podmínky, jsem schopná 
místní potenciál vystřelit hodně vy-
soko.

Se svými svěřenkyněmi jezdíte po 
soutěžích po celé republice, pořá-
dáte závody také přímo v Jese-
níku?

Zatím ne. Závody v gymnastice 
jsou náročné a chystají se půl roku 
dopředu. Také mě v úsilí o uspořá-
dání soutěže zabrzdil covid. Letos 
jsem pro severomoravskou oblast 
navrhla systém ligy, která tu není. 
Takže mám v plánu jeden ze seriálu 
závodů uspořádat. Snad se to podaří 
a naši fanoušci a příznivci budou 
moci přijít podpořit holky a vidět je 
v plném nasazení i doma v Jeseníku.

Ač se to možná nezdá, pro váš 
sport je hodně důležitá sportovní 
hala se správnými parametry. Spl-
ňuje je hala v Jeseníku?

Moderní gymnastky potřebují ce-
loročně využívat vnitřní prostory. Je 
to krásné, neomezuje nás déšť, vítr 
a jiné rozmary počasí, ale na druhou 
stranu necháme většinu finančních 
prostředků za pronájmy. Trénovat 
ve sportovní hale je ideální. Tam 
právě hovoříme o podmínkách vy-
tvořených pro výkonnostní a vr-
cholový sport. Závodní koberec má 
13x13 metrů a výška stropu musí být  
od 10 do 13 metrů. Žádná tělocvična 
toto nesplňuje. Buď máme koberec 
ode zdi ke zdi, nebo sundáváme ze 
světel namotané náčiní. Na Jese-
nicku máme možnost tréninku v hale 

v Jeseníku a v Mikulovicích, za což 
jsem nesmírně vděčná. Je to pro mě 
závazek, dělat Jesenicku co nejlepší 
jméno na každé soutěži u nás i po 
Evropě.

Jak jste již zmínila, pocházíte 
z Milevska, na Jesenicku bydlíte 
devět let. Co se vám na životě „na 
severu“ líbí?

Každý máme schopnost obklopo-
vat se lidmi, kteří jsou nám příjemní, 
mají podobné názory a vyznávají 
stejné hodnoty. Mně se podařilo 
právě zde v Jeseníku potkat mnoho 
dobrých lidí, kteří dosahují vyso-
kých a někdy až snových cílů, jde 
jim to s lehkostí v duši a se srdcem 
na správném místě. To je něco, co 
jsem nečekala a vnímám to jako 
bonus k nádherným horám, čistému 
vzduchu a krásným lázním. Ten, kdo 
tu žije celý život, by měl častěji jez-
dit po republice, aby si uvědomil, 
kde má tu čest žít.

Jak váš klub ovlivnila doba covi-
dová?

Přišla jsem o celou jednu skupinu. 
Dost mě to mrzelo. My sportovci 
jsme zvyklí se oklepat, a ještě sil-
nější bojovat dál. Přestavěla jsem 
skupiny a jedeme dál.

Co byste ráda řekla závěrem?
Chtěla bych poděkovat všem tre-

nérům a instruktorům a popřát jim, 
ať vytrvají v poctivé práci s dětmi 
a mládeží. I kdyby jedno dítě díky 
vám nebylo obézní a počítačově zá-
vislé, má to smysl. Děkuji také všem 
příznivcům moderní gymnastiky za 
podporu morální i finanční. Jen díky 
dobrým lidem bude moci gymnas-
tika v Jeseníku i nadále fungovat 
a vzkvétat.
Za rozhovor děkuje Jan Mrosek

Anna Kofroňová při tréninku se stuhou.  Foto: Lukáš Odstrčil

Anna Vyhnánková v sestavě s kuželi.   Foto: Lukáš Odstrčil

Covid nás citelně zasáhl, ale my se oklepali a jedeme dál, 
říká Petra Anna Kofroňová, předsedkyně klubu La Pirouette

Moderní gymnastika je součástí rodiny olympijských sportů již od 
roku 1984, takže patří mezi tradiční sportovní odvětví. O tom, jak se 
tomuto sportu daří v Jeseníku, jsme si popovídali s předsedkyní klubu 
La Pirouette Petrou Annou Kofroňovou.


