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Bruslařská sezona je u konce, nahradí ji
hřiště pro různorodé míčové sporty

Zkušební provoz nového sportoviště na ulici Dukelská za eMkem skončil. Přípravy na letní provoz jsou už
v plném proudu. Hlavní důvod pro ukončení vůbec první zimní sezony byl nástup jarního počasí.
Zatímco oteplení nepřeje bruslařům, otevírá možnosti nadšencům
mnoha dalších sportů. Na multifunkčním hřišti bude možné hrát
basketbal, florbal, volejbal a další
míčové sporty. Zahájení letní sezóny se předpokládá v měsíci
květnu. Všechny informace budou k dispozici na webové stránce
sportovistejesenik.cz.
Rekapitulace zimní sezony
První bruslaři mohli ledovou plochu vyzkoušet v prosinci loňského
roku, kdy bylo multifukční hřiště
slavnostně otevřeno. V dopoledních
hodinách bylo kluziště hojně využíváno především dětmi a žáky nejen
z jesenických škol. V odpoledních
časech sloužilo kluziště pro brus-

lení veřejnosti a ve večerních hodinách byl dán prostor sportovním
klubům, zejména hokejistům. „Za
měsíc leden a únor navštívilo kluziště téměř 5 800 lidí a třicet čtyři
škol. Pro soukromé nebo sportovní
účely byla ledová plocha pronajatá
celkem šestatřicetkrát. A za měsíc
leden a únor se zapůjčilo téměř dva
tisíce bruslí. Návštěvnost tedy byla
vysoká, za což jsem velmi ráda,“
uvedla starostka města Zdeňka
Blišťanová. Velkou akcí, která se na
nové ledové ploše uskutečnila v letošním roce, bylo maškarní bruslení. Poslední návštěvníci pak vyjeli
na led v sobotu 12. března.
„Děkujeme všem návštěvníkům
za přízeň a také všem spolupracovníkům, kteří například zajišťovali

služby půjčování a broušení bruslí
a starali se o bezpečnost i pohodlí
bruslařů. V neposlední řadě také
městu Jeseník, bez něho by sportoviště nevzniklo,“ uvedl ředitel
Technických služeb Jeseník Patrik
Tomáš Pavlíček.
Podstatou zkušebního provozu
bylo nejen vyzkoušet kluziště, ale
i zmapovat podněty uživatelů. „Již
nyní lze říct, že se multifunkční
hřiště s ledovou plochou dočká
v budoucnu lehkého zastřešení, do
kterého se integruje současné osvětlení. Sníží se tak intenzita světla,
které kluziště vyzařuje, zastřešení
zvýší komfort uživatelů a sníží energetickou náročnost zařízení,“ uvedl
místostarosta města Václav Urban.
(lum)

Zasedání městského zastupitelstva

V zasedací místnosti budovy IPOS se
ve čtvrtek 21. dubna koná jednadvacáté
zasedání Zastupitelstva města Jeseníku.
Podrobný program včetně příloh nalez-

nete na plakátech, úřední desce a webových stránkách města www.jesenik.cz.
Ze zasedání bude jako již tradičně
pořizován také audiovizuální záznam

za účelem informování veřejnosti. Přenos ze zasedání bude vysílán živě na
YouTube kanále Město Jeseník.
(lum)

V sobotu 30. dubna se uskuteční 1. ročník Městského bálu v sále budovy IPOS. Město Jeseník v rámci oslav 755 let zve milovníky
tance, hudby a dobré zábavy na tuto společenskou akci. Prodej vstupenek v rezervační systému MKZ Jeseník.

Dvojnásobná účast
jesenických sportovců
na ZOH v Číně
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Vážení
spoluobčané,
víte, co mám
na lidech nejraději? Solidaritu.
A právě tahle
vlastnost je typická pro celý Jeseník. Ukazuje se
to hlavně v těchto dnech, kdy nedaleko od nás zuří strašná válka,
ve které trpí tisíce nevinných lidí.
Obyvatelé našeho města se
semkli a dokázali okamžitě nabídnout nezištnou a upřímnou pomoc.
Jsem ráda, že se naše město, stejně
jako náš stát, neotočilo k Ukrajině
zády a že jí a jejím občanům nabídlo pomoc. Finanční i materiální
pomoc od lidí je opravdu neuvěřitelná. Mnozí z nás se nebáli a také
ubytovali občany z Ukrajiny ve
svém penzionu či u sebe doma. To
si zaslouží veškerý respekt.
Vypadalo to, že až skončí pandemie covidu-19, budeme se mít zase
stejně jako před dvěma lety. Bohužel teď to vypadá přesně naopak. Je
jasné, že nás nečekají lehké časy.
Krize na Ukrajině není záležitostí
na pár dnů ani týdnů, takže naše
pomoc, pokud má k něčemu být,
bude muset být dlouhodobá. My
jsme za město poslali na pomoc
Ukrajině půl milionu korun a také
jsme zřídili linku, na které poskytujeme veškeré důležité informace
k této situaci.
Já věřím, že to všichni zvládneme. Možná rok 2022 nebude
takový, v jaký jsme doufali, ale
už v minulosti jsme dokázali, že
v těžkých dobách umíme pomáhat,
držíme při sobě a jsme tu jeden pro
druhé. Za lidskou solidaritu, kterou teď všichni projevujete, jsem
na vás jako starostka velmi hrdá
a moc vám za to děkuji. Pojďme
v tom pokračovat společně dále.
Doufám, že všichni tyto těžké
časy přečkáme ve zdraví a budu
se těšit, že se v dalším čísle měsíčníku Naše město potkáme snad již
v lepší atmosféře.
Vaše starostka
Zdeňka Blišťanová
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Zastupitelstvo Představení prioritních investičních akcí:
schválilo
Městské inovační centrum
 Členství turistického informačního centra v Asociaci turistických
informačních center, tzv. A.T.I.C.
Členství v asociaci je pro návštěvníky
infocentra i ostatní aktéry cestovního
ruchu známkou kvality poskytovaných
služeb.
 Pokračování příprav realizace
projektu inovačního HUBu v Jeseníku v prostoru staré knihovny na ulici
Lipovská. V inovačním centru by měl
vzniknout sdílený pracovní prostor,
inkubátor pro začínající podnikatele,
místo zajišťující poradenství pro zralé
inovativní firmy, ale i prostředí pro
pořádání tematických workshopů a seminářů.
 Návrh Zprávy o uplatňování
Územního plánu Jeseník za období
2017 až 2021, jehož součástí jsou
Pokyny pro zpracování Změny č. 3
Územního plánu Jeseník. Rovněž bylo
rozhodnuto o pořízení třetí změny
územního plánu, která bude pořizována zkráceným postupem s prvky
regulačního plánu.

Rada schválila

 Použití finančních prostředků investičního fondu ve výši 150 000 Kč pro
plánovanou pokládku podlahové krytiny ve druhém patře Modré školky,
která tímto krokem pokračuje v rekonstrukci školky.
 Výběr dodavatele pro vybudování
příjezdové komunikace a parkovacího stání na ulici Na Svahu u domu
č.p. 1180/25. Předpokládané datum zahájení stavebních prací je stanoveno na
duben 2022.
 Výběr dodavatele na rekonstrukci
chodníku v ulici Nábřežní (od OP
směrem ke kinu). Předpokládané datum zahájení stavebních prací je duben
2022.
 Dodavatele Plánu udržitelné městské mobility města Jeseník. Město
tak získá strategický dokument, jehož
cílem je komplexně zanalyzovat stávající stav a navrhnout odpovídající
rozvoj dopravních systémů města. Dokončení se předpokládá v příštím roce.
 Dodavatele stavebních prací na rekonstrukci rybníčku na ulici Denisova. Studii revitalizace celé lokality,
která určuje rozsah prací potřebných
pro úpravy, vypracoval městský architekt Tomáš Pejpek. Jedná se o obnovu
břehů a pěších komunikací, vybavení
novým mobiliářem, návrh nového
mola a úpravu zeleně. Předpokládané
datum zahájení prací je stanoveno na
srpen 2022. Důvodem je závazné stanovisko Odboru životního prostředí,
které stanovuje termín pro vypuštění
rybníčku v období od 1. září do 30.
listopadu. Nejdříve ale dojde k přesunu
zde žijících zvířat.

Městské inovační centrum neboli Inovační hub je společná aktivita města Jeseník, Inovačního centra Olomouckého kraje (ICOK)
a dalších partnerů. Centra inovací
se zaměřují na podporu začínajících podnikatelů, talentovaných
studentů a regionálních firem.
V budově bývalé knihovny na ulici
Lipovská by měl vzniknout sdílený
pracovní prostor, inkubátor pro začínající podnikatele. Místo zajišťující poradenství pro zralé inovativní
firmy, ale i prostředí pro pořádání
tematických workshopů a seminářů.
Součástí bude také prototypová dílna
umožňující praktickou výuku pro
školy, programy a kurzy pro kutily
a širokou veřejnost, např. 3D tiskové
centrum. Konkrétní aktivity, kterými
bude budova zaplněna, vznikají
v rámci široké pracovní skupiny.
Vizí je, že inovační středisko se
stane místem pro zprostředkovávání
kontaktů s krajskými organizacemi
na podporu investic, obchodu a technologického rozvoje. Pro začínající
podnikatele zde vznikne také možnost

zřízení virtuální kanceláře. Prostory
mohou využívat i k jednání či jiným
podnikatelským účelům. „Inovační
centrum je konkrétní nástroj na podporu kreativity, podnikavosti a podnikání a k udržení lidí v regionu,“ uvedl
místostarosta města Tomáš Vlazlo.
V současnosti je prověřována možnost získání dotace z Ministerstva
průmyslu a obchodu, která by pokryla
polovinu nákladů na rekonstrukci.
Vlastní provoz inovačního centra pak
nefinancuje město, ale externí subjekt.

Odbornou náplň centra bude zajišťovat ICOK, město pak na svá bedra
bere rekonstrukci budovy. „Rekonstrukce budovy bývalé knihovny pro
účely inovačních aktivit je pro město
výhodná hned z několika pohledů.
Budou se realizovat aktivity, které pomohou místním občanům a firmám,
pomocí dotace zachráníme důležitou
budovu v centru města, a navíc její
následný provoz nebude zatěžovat
rozpočet města,“ dodává Vlazlo.
(lum)

Musíme opravit budovu IPOS! Ale ne za
každou cenu

Není žádným tajemstvím, že budova IPOSu nutně potřebuje rozsáhlou rekonstrukci za mnoho milionů korun. Město Jeseník, jakožto vlastník objektu, má dvě možnosti. Buď strčíme hlavu do písku a opravu řešit
nebudeme, nebo se k problému postavíme čelem. Zvolili jsme druhou
možnost. Jak dále postupovat a kde vzít peníze na rekonstrukci?
Odmítáme zatížit rozpočet města nebo MMR a z kraje. Nemůžeme zatítím, že se pustíme do projektu na žit rozpočet města takovou obří invesvlastní pěst. Musíme mít silného ticí v době, kdy je nutno primárně propartnera, tedy ideálně Ministerstvo vádět regenerace sídlišť a veřejného
práce a sociálních věcí, které budovu prostoru, které jsou pro vedení města
z velké části využívá pro přenesenou jednoznačnou prioritou.
agendu státní správy. Potřebujeme
Na druhou stranu už je opravdu
pomoc od těch, kterým dům slouží. nutné objekt opravit a zmodernizovat.
Další možností je vhodný dotační Proto na tom pořád pracujeme a hleprogram, ze kterého bychom na dáme řešení. Mimochodem, jednání
o možnostech opravy tohoto straterekonstrukci čerpali prostředky.
Určitě nebudeme IPOS rekonstruo- gického objektu se táhnou už přes tři
vat, pokud nezískáme dotace z MPSV volební období, tedy více než deset let.

Brzy proběhnou další jednání vedení města s vrcholnými představiteli Ministerstva práce a sociálních
věcí a Ministerstva pro místní rozvoj
a dále s vedením Olomouckého kraje
a osobně věřím v dohodu a pomoc
těchto subjektů.
Zdeňka Blišťanová,
starostka města Jeseník

Výběrové řízení: referent Oddělení majetku

Popis pracovního místa:
- správa majetku města zejména
v oblasti stavebně-správní
- výkon agendy věcných břemen
vztahujících se k majetku města

Nabízíme: služební byt, pružnou
pracovní dobu, pět týdnů dovolené,
čtyři dny indispozičního volna,
příspěvek na dovolenou, sportovní
a kulturní aktivity, penzijní připojištění, stravenky, služební telefon
a další zajímavé benefity.

Požadavky: ukončené alespoň
středoškolské vzdělání s maturitou
v oboru stavebnictví nebo v jiném
příbuzném oboru a tři roky praxe
v oblasti stavebně-technické nebo
ukončené vyšší odborné vzdělání
či vysokoškolské vzdělání stavebně
technického zaměření. Mezi další
požadavky patří základní orientace v zákonech č. 128/2000 Sb.,
o obcích; č. 183/2006 Sb., stavební
zákon a č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí, výborná znalost práce

na PC, iniciativa, spolehlivost a samostatnost při řešení úkolů.
Písemné přihlášky zasílejte na
adresu: Město Jeseník, Masarykovo
nám. 167/1, 790 01 Jeseník nejpozději do 7. dubna do 10.00.
Bližší informace o nabízené
pozici naleznete na webu města
www.jesenik.org/volnamista.
Vítězslava Churá,
Oddělení organizační
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Ptejte se starostky: Foyer kina a alej Nářků

Máte otázky, podněty nebo nápady týkající se fungování či rozvoje našeho města? Chcete něco vědět,
změnit, 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.
vztah. Bylo navrženo více řešení, i ta- města byla vnímána jako příjemné,
kové, aby byla alej vykácena. Vedení bezpečné a hezké místo pro odpočiměsta se rozhodlo jít jinou cestou, a to nek.
alej zachovat jako celek s významnou
historickou hodnotou a přizpůsobit Dotaz paní Petry:
Dotaz paní Ivety:
tomu péči o tyto dřeviny na základě
„Ve foyer kina je chladno. To není
„Jak to vypadá s alejí Nářků ve návrhů v dendrologickém posudku. možné zatopit?“
Smetanových sadech, bude se kácet Patří sem i odstranění jednotlivých Odpověď:
nebo ne?“
nemocných stromů, další pak podJesenické kino by si zasloužilo celstoupí zdravotní a stabilizační řezy. kovou rekonstrukci, která by vyřešila
Odpověď:
Především je potřeba připomenout, Město zadá zpracování architekto- i tento problém. Na tu se už připravil
že alej Nářků je významnou součástí nické studie parku Smetanovy sady projekt, ale aktuálním problémem je
Smetanových sadů a asi nejen já, ale a v ní se bude řešit i tato část parku. stav elektroinstalace, který si vyžádá
i většina Jeseničáků k ní má silný Chceme, aby tato významná část opravu už v tomto roce.

Stav aleje Nářků prověří znalecký posudek

Neutěšený stav některých stromů takřka dvousetleté aleje Nářků v jesenických Smetanových sadech je
viditelný na první pohled. Patrná jsou poškození kmene, stabilita je zhoršena asymetrickým růstem korun
a stromy jsou napadeny dřevní houbou. Z dendrologického posudku vyplývá, že stabilita stromů je mnohdy
výrazně zhoršená, a tím je také snížena provozní bezpečnost.
I s ohledem na historickou hodnotu aleje stojí město před rozhodnutím, zda se pustit do kácení nebo
zvolit cestu ošetření jednotlivých
problematických stromů. „Naší povinností je zajistit maximální možnou
bezpečnost Smetanových sadů a zároveň zodpovědně přistupovat k péči
o městskou zeleň, která má v případě
aleje Nářků významnou kulturně
historickou hodnotu. Stojíme před

těžkým rozhodováním, zda alej začít
kácet, a tím ji odsoudit k zániku, nebo
se ji pokusit zachránit,“ popisuje místostarosta Tomáš Vlazlo.
Ze zpracovaných posudků plyne
několik možností. Jednak je navrhováno ošetření stromů a částečné kácení
nebo ošetření problematických buků
a pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků uzavření chodníku mezi stromy.
„Myslím, že možnost zachování této

významné součásti Jeseníku za pár
kroků navíc stojí,“ podotýká Vlazlo.
Definitivní rozhodnutí padne po vypracování znaleckého posudku, který
detailně popíše stav stromů a navrhne
způsob jejich ošetření.
Myslíte, že alej Nářků by měla být
zachována i za cenu přesunutí chodníku? Svůj názor nám, prosím, napište
na dotazy@mujes.cz. Děkujeme.
(lum)

Úprava svozu komunálního odpadu
a bioodpadu od dubna letošního roku

Zahájení pravidelného svozu bioodpadu v Jeseníku je plánováno ve 14. týdnu (tedy v týdnu od 4. dubna).
Svoz komunálního odpadu v předmětném týdnu již nebude proveden a následně přejdeme na systém lichý/sudý
týden. Ukončení pravidelného svozu bioodpadu předpokládáme ve 46. týdnu. U vybraných objektů na sídlištích, kde na objem nádoby připadá velký počet obyvatel, zůstávají svozy ve stejných intervalech jako doposud.
Konkrétní svozové dny bioodpadu i směsného komunálního odpadu ve vaší ulici, které jsou stejné
jako v minulém roce, naleznete na
webu města a technických služeb.
Důvody úpravy svozu
Změnou četnosti svozu směsného
komunálního odpadu v minulém
roce došlo ke snížení množství tohoto odpadu o 130 tun oproti roku
2020. Co se týká nádob, bylo svezeno o téměř 8 tisíc popelnic a 950
kontejnerů méně. Díky snížení
množství směsného odpadu o téměř
10 % nebyl překročen limit 200 kg
směsného odpadu na osobu a rok,
který je rozhodný pro uplatnění třídicí slevy ze zákonného poplatku za
uložení odpadu na skládku.
Úpravu poplatku přinesl nový zákon o odpadech. V roce 2020 činil
zákonný poplatek 500 Kč za tunu,
v roce 2021 byl zvýšen na 800 Kč,
v letošním roce činí 900 Kč a do

roku 2029 vzroste postupně až na
1 850 Kč za tunu. Každá obec však
může za určitých podmínek uplatnit třídicí slevu na poplatku, pokud
dosáhne určitého limitu množství
směsného komunálního odpadu na
osobu. V loňském roce byl tento
limit 200 kg na osobu, v letošním
roce je limit snížen na 190 kg na
osobu.
Ekonomické hledisko není ale jediným důvodem úpravy svozu odpadů. Důležitější je pozitivní dopad
na životní prostředí. Od roku 2030
bude zakázáno skládkování využitelných odpadů. Hlavním cílem této
snahy státu i města je přimět občany
k lepšímu nakládání s odpady, zastavit ukládání odpadu do země
a zvýšit podíl recyklace.
Od 14. do 46. týdne roku 2022:
v SUDÝ TÝDEN: svoz bioodpadu
v LICHÝ TÝDEN: svoz směsného
komunálního odpadu

Proto žádáme občany, aby se
zamysleli nad tím, že veškeré odpady, které odloží do popelnice či
kontejneru na směsný komunální
odpad, jsou odvezeny na skládku
do Supíkovic a uloženy do země.
Každý týden se z Jeseníku na
skládku odveze 30 tun odpadu. Cílem každého by mělo být předcházet vzniku odpadu. Pokud už nějaké
odpady vytvoří, tak je v co největší
míře vytřídit, aby mohly být ještě
využity k jiným účelům. Děkujeme,
že třídíte!
Odbor životního prostředí

duben 2022
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Matrika

V únoru se v jesenické nemocnici
narodilo celkem dvacet jedna dětí,
z toho tři potomci rodičům s trvalým
pobytem v Jeseníku. Všem rodičům
gratulujeme a dětem přejeme do jejich života především hodně zdraví
a štěstí.
V březnu oslavil své kulaté 90. narozeniny Lubomír Pergler. Přejeme
mu jen to nejlepší v jeho dalším životě.

Senior taxi

Při objednávání jízdy se Senior
taxi města hlaste své číslo průkazu.
Číslo najdete na průkazu vlevo vedle svého jména (např. 425 Alena
Kalinová). Číslo, prosím, nahlaste
i řidiči při nástupu do auta vždy
před zahájením jízdy.

Rada seniorů

Další zasedání Rady seniorů se
uskuteční v úterý 5. dubna v 10.00
v zasedací místnosti budovy radnice.

v  V úterý 1. února přijal ve večerních hodinách dozorčí městské
policie telefonické oznámení pracovnice jesenické nemocnice, že
se v prostorách laboratoře zdržuje
bezdomovec, který odmítá opustit
budovu a je vulgární na sestřičky.
Hlídka na místě zjistila, že se jedná
o jim známou osobu bez domova.
Osoba místo opustila po domluvě
strážníků.
v V sobotu 5. února zastavila hlídka
ve večerních hodinách na ulici Tovární řidiče osobního vozidla, který
na sebe upozornil způsobem jízdy.
Hlídka u něj provedla dechovou
zkoušku s negativním výsledkem,
ale zjistila, že řidiči byl odebrán řidičský průkaz. Strážníci na místo
přivolali dopravní policii, která si
celou věc převzala k dalšímu šetření.
v V pátek 18. února přijali strážníci
telefonické oznámení, že v obytném domě na ulici Tylova se po
domě pohybuje jistá žena, která po
chodbách rozhazuje věci a křičí.
Také se zde několikrát vymočila.
Hlídka na místě zjistila totožnost
této ženy, zklidnila ji a vyzvala, aby
po sobě všechen nepořádek uklidila, což učinila. Žena po poučení
z místa odešla.
v  V neděli 20. února v podvečerních hodinách se na strážníky obrátila obyvatelka města Jeseníku
o pomoc. Sanitní vůz přivezl jejího
manžela k domu, ale řidič sám
nezvládl přemístit jejího manžela
do domu. Strážníci se dostavili na
místo a ochotně pomohli.
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Z ulic města mizí vraky i auta bez technické kontroly

V loňském roce začalo město ve spolupráci s městskou policií odstraňovat autovraky z jesenických ulic.
Do současné doby jich zmizelo celkem devatenáct. Nepojízdná nebo odstavená auta již neblokují parkovací
místa. Odtah a veškeré další náklady hradí provozovatel.
„Město Jeseník ve spolupráci
Likvidací autovraků se v Jeseníku dlo, které je pro závady v technickém
s městskou policií zjistí vlastníka intenzivně zabývá především městská stavu zjevně technicky nezpůsobilé
nebo provozovatele vozidla a vyzve policie. „Loni se nám podařilo nechat k provozu na pozemních komunikaho k jeho odstranění. Pokud do še- odstranit z ulic města přibližně deva- cích nebo které není možné identidesáti dnů nezareaguje, je vůz od- tenáct autovraků. Zbytečně zabírají fikovat, například chybí registrační
tažen do areálu Technických služeb parkovací místa rezidentům, ohrožují značka či VIN. Vrakem je také voziJeseník. Veškeré náklady jsou na životní prostředí únikem nebezpečných dlo, jehož technická kontrola je proněm vymáhány prostřednictvím Od- látek a hyzdí vzhled veřejného pro- padlá více než šest měsíců.
dělení majetku. Nevyzvednuté auto- stranství,“ vysvětluje ředitel Městské
Autovraky mohou strážníkům
nahlásit i občané, a to na bezplatné
vraky může město prodat ve veřejné policie Jeseník Martin Novotný.
dražbě,“ uvedl místostarosta města
Dle zákona o pozemních komuni- telefonní lince 156.
Václav Urban.
kacích je za vrak považováno vozi(lum)

Tradiční sbírka potravin opět Jeseník rozdělil na dotacích
3,5 milionu korun
v Jeseníku

Dne 23. dubna proběhne již po několikáté v jesenické prodejně
Kaufland SBÍRKA POTRAVIN pod záštitou Potravinových bank, a to
od 8.00 do 18.00. I malý nákup může znamenat velkou pomoc.
Pomoci tak můžete rodičům snídávky), těstoviny, rýže, olej, cukr,
samoživitelům, rodinám v krizi, mouka, mléko, koření, dochucovaopuštěným seniorům a dalším po- dla (kečup atd.)
třebným. I v současné době je na JeDrogerie: dětské pleny, dětská
senicku mnoho těch, kteří potřebují kosmetika, mýdlo, šampon, zubní
pomoc.
pasty a kartáčky, sprchové gely,
prací prostředky, prostředky na mytí
Co je nejvíce potřeba?
Trvanlivé potraviny: konzervy nádobí, prostředky na úklid, vlhčené
(masové, hotové pokrmy, zeleni- ubrousky, toaletní papír a jiné.
nové), instantní polévky, dětská
Ladislava Kubišová,
výživa (kojenecké mléko, kaše, přeČlověk v tísni

Rovných 3,5 milionu korun rozdělilo město Jeseník v prvním kole
dotací pro rok 2022. Finanční prostředky jsou určeny na podporu
sportu, kultury, vzdělávání a činnost organizací v sociální oblasti.
Sportovní kluby obdrží 1,7 milionu
korun, například fotbalisté 391 tisíc,
cyklisté 329 tisíc nebo lyžaři 222
tisíc korun. Na podporu jednorázových sportovních akcí půjde 278
tisíc korun. Na jednorázové akce
v dotačním programu Podpory kultury a vzdělávání je vyčleněno 115
tisíc a na individuální dotace pak 520
tisíc korun, z toho 280 tisíc je určeno
na celoroční činnost krytého bazénu
v České vsi, který využívají jesenické
základní školy pro výuku plavání
nebo kondiční plavci. Organizace

v sociální oblasti podpořil Jeseník
částkou 400 tisíc. Městské peníze
tak pomohou seniorům, hendikepovaným, rodinám s dětmi a dalším,
kteří potřebují pomoc.
Zbylé prostředky, celkem 220 tisíc korun, budou rozděleny ve druhém kole dotací. Uzávěrka příjmu
žádostí je 30. dubna 2022.
Přehled poskytnutých dotací a více
informací naleznete na webových
stránkách města www.jesenik.org/
dotace.
(lum)

Zápis do mateřských škol
proběhne 10. a 11. května
Zápis na školní rok 2022/2023 bude
v jesenických mateřských školách
probíhat v úterý 10. května od 10.00
do 16.30, a to v MŠ Jeseník, Jiráskova
799; MŠ Karla Čapka Jeseník;
MŠ Jeseník, Křížkovského 1217
a MŠ Kopretina Jeseník, pracoviště
Tyršova 307. Zápis na MŠ Kopretina,
pracoviště Dittersdorfova 1218
proběhne ve středu 11. května od
10.00 do 16.30.
K zápisu si nezapomeňte vzít
s sebou rodný list dítěte. Pro zákonného zástupce dítěte narozeného

v období od 1. září 2016 do 31. srpna
2017 vyplývá povinnost podat přihlášku k zápisu, pokud dítě již mateřskou školu nenavštěvuje.
Odbor školství, kultury a sportu

Hrátky pejska a kočičky
Přemýšlíte, jestli je pro vás naše
mateřská školka ta pravá? Jestli
v květnu zavítáte na zápis právě
k nám?
Přijďte si pohrát, popovídat si s paní
učitelkou a podívat se, jak to chodí
právě u nás. Mateřská škola Karla
Čapka Jeseník zve všechny maminky, tatínky a jejich šikovné dětičky vždy od 15.00 do 16.00 do třídy
Broučků, kde se budou konat hrátky.

A co se na hrátkách bude dělat?
● 6. dubna s paní učitelkou Ivou –
tvoření ze slaného těsta
● 13. dubna s paní učitelkou Hankou
D. – veselé tanečky
● 20. dubna s paní učitelkou Leničkou – pokusy s barvičkami
● 27. dubna s paní učitelkou Hankou
S. – kostičkování
● 4. května s paní učitelkou
Miluškou – tvoření z papíru
Tým MŠ Karla Čapka

Zdravotnictví/Sociální oblast
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V nemocnici započala první fáze rozsáhlé rekonstrukce
lůžkového pavilonu. Pacienti budou mít komfortnější zázemí

Rekonstrukcí za více než osm milionů korun aktuálně prochází
lůžkový pavilon Nemocnice AGEL Jeseník, v němž se nachází chirurgické, interní a dětské oddělení, hemodialyzační stanice a ambulantní
provozy interny. Celá akce bude dokončena do konce měsíce dubna.
Začátkem února letošního roku
„První fáze rekonstrukce pavilonu
byla zahájena rekonstrukce vo- bude dokončena do konce dubna a je
dovodních a odpadních rozvodů. financována z vlastních zdrojů. Na
„Jedná se o kompletní páteřní roz- jednotlivých lůžkových odděleních
vod pod lůžkovým pavilonem a v ko- budou mimo rozvodů také kompletně
lektoru pod chirurgickým pavilonem. zrekonstruovány toalety a vybudoTato část byla již dokončena. Od vány další dva nové nadstandardní
21. února jsou postupně vyměňo- pokoje,“ doplnil Petr Skipala s tím,
vány veškeré rozvody vody a odpadů že dalšími plánovanými kroky je lev lůžkovém pavilonu, který bude tos kompletní výměna oken a zateppostupně odstavován tak, aby došlo lení pláště lůžkového pavilonu. „Nek co nejmenšímu omezení zdravotní méně důležitou plánovanou investicí
péče. Děkujeme pacientům, návště- letošního roku je pořízení nového CT
vám a zaměstnancům nemocnice přístroje,“ dodal závěrem.
za pochopení a shovívavost během
Nemocnice AGEL Jeseník je
rekonstrukce,” uvedl Petr Skipala, jediným poskytovatelem akutní
vedoucí technického úseku.
lůžkové zdravotní péče v regionu

a poskytuje lůžkovou i ambulantní
zdravotní péči ve všech základních
oborech. Jednotlivá pracoviště sledují nejnovější moderní trendy jak
v diagnostice, tak v léčbě. Spádo-

vou oblastí této nemocnice je bývalý okres Jeseník a sousední oblasti s celkovým počtem obyvatel
okolo 38 000.
Nemocnice AGEL Jeseník

Poliklinika provozuje moderní diagnostický ultrazvuk
V souladu s cílem zlepšovat prostředí a nabídku služeb funguje na poliklinice od listopadu loňského roku ultrazvuk. Pracoviště společnosti Jesenický rentgen používá moderní diagnostický přístroj ECUBE 15 PLATINUM nejvyšší třídy. Díky němu a jeho vybavení je možné provádět veškerá radiologická vyšetření s vyšší kvalitou diagnostiky.

„Platforma tohoto přístroje
umožnuje rychlejší a pohodlnější práci lékaře. Zároveň díky
nadstavbovým funkcím zajišťuje
přesnější diagnostiku s komfortním
vyšetřením pacienta. Ultrazvuk
je propojen sítí a obrázky z jeho
vyšetření může lékař sledovat ve své
ordinaci,“ popisuje majitel polikli-

niky a jednatel společnosti Milan
Plesar.
„Obecně řečeno, ultrazvukem
můžeme vyšetřovat všechny měkké
tkáně. Od kůže, podkoží, přes svaly,
cévy, (to znamená žíly a tepny), oblast krku (štítná žláza, slinné žlázy,
lymfatické uzliny), orgány břicha
(játra, ledviny, slinivka, žlučník,

Pokojné Velikonoce

Prožíváme dobu postní, která je
přípravou na Velikonoce, na oslavu
Kristova vzkříšení a jeho vítězství
nad smrtí. Ve farní kronice čteme zápis kronikáře o začátku postní doby
v roce 1938. „V úterý večer před Popeleční středou r. 1938 byla viděna
čarokrásná severní záře. Na krvavé
obloze byly jasné pruhy, jakoby vytažené podle pravítka. Zpočátku to
vypadalo na veliký požár – vyjely
i hasičské sbory. O tomto znamení na
obloze vyprávělo mnoho lidí.“ Není
potřeba připomínat, že rokem 1938
začala zásadní a bolestná zkušenost
pro zdejší kraj a jeho obyvatele.
Před dvěma lety, právě na začátku
doby postní, začala platit protiepidemická opatření, která ochromila
naše životy. Letos opět, na začátku

postní doby, přichází válka na
Ukrajině a tato bolestná zkušenost
se dotýká srdcí snad každého z nás.
Což může být jistě pro někoho náhoda, pro někoho „znamení“. Ve
Velikonoční vigilii se modlíme:
„Ať slavné Kristovo vzkříšení, naši
tmu ve světlo promění.“ Známe jistě
všichni jeden z nejznámějších citátů
prezidenta Havla: „Pravda a láska
musí zvítězit nad lží a nenávistí!“ My
věřící věříme, že On je cesta, pravda
a život, a že jeho prvotní poselství po
vzkříšení je: „Nebojte se! Pokoj vám!“
Přeji nám všem, abychom si v sobě
i v této těžké době uchovali pokoj
a víru, že pravda a láska zvítězí nad lží
a nenávistí. Přeji vám pokojné a radostné prožití velikonočních svátků.
otec Stanislav

slezina) a pánve (močový měchýř).
Omezeně je možné vyšetřit také
střeva a okrajově žaludek,“ přibližuje spektrum vyšetření lékař této
radiologické ordinace Stanislav
Máca. Ultrazvuk je občanům k dispozici každé úterý v týdnu v době
od 8.00 do 14.00.
Jesenická poliklinika

Klub turistů Jeseník zve na
první jarní výlety

Klub turistů pro vás připravil čtyři výlety na měsíc duben a také již
tradiční májový výstup na Zlatý chlum na první květnovou sobotu.
V případě nepříznivého počasí může dojít ke změně trasy.
Datum: 7. dubna
Velké Losiny – Granátová skála –
Sobotín
Délka trasy: 15 km
Odjezd: autobus 8.55
Vycházku připravila E. Havrilová

Datum: 22. dubna
Staré Město p. Sněžníkem –
Kronfelzov – Ostružná
Délka trasy: 13 km
Odjezd: vlak 7.46
Vycházku připravila J. Tichá

Den otevřených dveří v Azylovém domě

V úterý 26. a ve středu 27. dubna
od 14.00 do 17.00 proběhne Den
otevřených dveří, na který vás srdečně zveme. Nabízíme možnost
prohlédnout si prostory Azylového
domu pro osamělé rodiče s dětmi

na ul. Seifertova a položit dotazy
přítomným pracovníkům ohledně
fungování
azylového
domu
a všeho, co vás zajímá. V 14.00,
15.00 a 16.00 proběhne komentovaná prohlídka prostor Azylového

Datum: 16. dubna
Bludov – rozhledna Brusná –
rozhledna Háj – Bludoveček – Bludov
Délka trasy: 15 km
Odjezd: vlak 7.00
Vycházku připravila A. Černíčková

domu, které povede sociální pracovnice případně vedoucí. Během
prohlídky i po ní vám rádi odpovíme na případné dotazy.
Jiří Straka,
vedoucí Azylového domu

Datum: 30. dubna
Vlčice – Zastávka – Tančírna –
Javorník
Délka trasy: 13 km
Odjezd: autobus 7.35
Vycházku připravila M. Vlčková
Datum: 7. května
Májový výstup na Zlatý chlum
Start: Masarykovo nám. 8.30
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Stříbro pro robotický tým jesenického gymnázia

Po covidové pauze se v sobotu 5. března na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc opět uskutečnilo moravské kolo soutěže FIRST LEGO League (FLL) a my jsme samozřejmě měli své želízko v ohni. Gymnázium
Jeseník se soutěže FLL účastní od samého počátku, tj. úctyhodných 17 let. Robotický tým R.U.R. navázal na
předchozí úspěchy a do Jeseníku přivezl stříbro a postup do republikového finále.
FLL je náročná, vědecky a roboticky zaměřená soutěž, ve které soutěží týmy ve čtyřech disciplínách:
Výzkumný projekt, Robotgame, Design robota a Týmová práce. Soutěž
rozvíjí nejen technické dovednosti
(STEM), ale také měkké dovednosti
(softskills), které jsou stále důležitější
pro úspěšné uplatnění v pracovních
a výzkumných týmech. Každý ročník
celosvětové soutěže FLL má určité
téma, v jehož rámci týmy několik
měsíců řeší výzkumný úkol a staví
a programují robota. Letošní ročník
má název Cargo Connect. Zabývá se
tedy logistikou, zásilkami a dopravou.
Ve výzkumném projektu se tým
R.U.R. věnoval semiautonomní ka-

mionové dopravě; své nápady konzultoval s odborníky, např. s prof.
Matasem z ČVUT, který se věnuje
počítačovému vidění. V kategorii
Výzkum obsadil náš tým třetí místo.
Bronzová příčka připadla členům
R.U.R. také v kategorii Týmová
práce. V královské disciplíně Robotgame na hracím stole jsme získali stříbro. Nejvyšší zlaté hodnocení si tým R.U.R. v sobotu odnesl
za skvělou konstrukci a naprogramování svého robota. Podle slov
porotců šlo o profesionální práci.
Není divu, vždyť v roce 2018 získal
jejich robot nejvyšší hodnocení i na
celosvětovém finále FLL v americkém Detroitu.

Výsledky všech čtyřech soutěžních
disciplín se sčítají do celkového pořadí,
do republikového finále FLL v Praze
postupují nejlepší tři týmy. Spolu
s naším stříbrným týmem R.U.R.
postoupily také týmy z Gymnázia Hejčín v Olomouci a z Gymnázia Zábřeh,
které obsadily první a třetí místo.
Tým R.U.R. soutěžil ve složení
L. Drochýtek, M. Raif, V. Gryga,
A. Stojčev a J. Worm. Jako pomocní
kouči pracují J. Pučok a J. Drochýtek.
Vedoucím týmu je Roman Chasák.
Přejeme týmu mnoho úspěchů do budoucna a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a našeho města.
Jsme hrdí také na fakt, že hlavním
koordinátorem FLL v České republice

Foto: Gymnázium Jeseník

je absolvent Gymnázia Jeseník a člen
historicky prvního FLL týmu, Miroslav
Pecina.
Magda Dostálová,
Gymnázium Jeseník

Studentky získaly všeobecnou jezdeckou licenci

Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník nabízí svým žákům možnost získat různé druhy certifikátů. Všeobecná jezdecká licence
mezi ně neodmyslitelně patří. Žákyně
Simona Grešáková a Martina Macková prokázaly výborné znalosti ve

všech čtyřech disciplínách a staly se
úspěšnými absolventkami zkoušky.
Děvčata zabodovala nejen v teoretických znalostech, které obsahují
v písemném testu například znalosti
o anatomii a fyziologii koně, různých
druhů nemocí, bezpečnost jezdce, či

základní vědomosti o pravidlech ježdění, ale i v praktické části. Drezura,
vodění a předvádění koně, či parkur,
ve kterém se jezdec snaží v co nejkratším čase projet trasu s překážkami. To vše s nejmenším počtem
chyb a vysokým stupněm elegance.

Pochvala patří nejen šikovným děvčatům a koním za bezchybné výkony, ale také panu učiteli odborného
výcviku Antonínu Vrtkovi za přípravu a čas, který jim věnoval.
SŠ gastronomie, farmářství
a služeb Jeseník

Formela Cup: Fotbalový
turnaj základních škol

V pátek 18. března se uskutečnil 27. ročník Formela Cupu – Memoriálu Romana Mroska, tradičního fotbalového turnaje pro žáky prvního stupně základních škol z bývalého okresu Jeseník. Turnaj se koná
každoročně již od roku 1994. V posledních dvou letech se bohužel neuskutečnil kvůli pandemii nemoci covidu-19. Letos se ale vrátil znovu
do starých kolejí a nabídl mladým fotbalistům a fotbalistkám krásný
sportovní zážitek.
Za dobu, kdy se turnaj koná, se probojovalo do čtvrtfinále, ve ktejej zúčastnilo mnoho talentova- rém zle potrápilo pozdějšího vítěze
ných mladých sportovců, kteří byli ze Žulové. Ti po většinu zápasu
nejlepšími hráči či střelci turnaje prohrávali a rozhodli o postupu až
a dnes to dotáhli do nejvyšších pater pár vteřin před koncem zápasu. Nafotbalu. Aktuálně tak můžeme vidět opak do vyřazovací části se letos nenapříklad Petra Ševčíka a bratry dostal tým z Jeseníku a skončil tak
Pudilovy hrát za pražskou Slavii či na 10. místě.
Jana Kadlece a Ladislava Krobota
Finále pak nabídlo souboj dvou
v druhé nejvyšší soutěži. Ukazuje týmů, které od začátku turnaje
se tak, že Jesenicko dokáže produ- ukazovaly svou vysokou kvalitu.
kovat velké množství talentů.
Žulovou táhl nejlepší hráč turnaje
Letošního ročníku se zúčastnilo Michael Kadlec (9 branek) spolu
13 týmů, které předváděly skvělé s Vojtěchem Šarmanem (12 branek)
výkony. Ty vyvrcholily napínavou a Zlaté Hory pak nejlepší střelec
vyřazovací částí. Mezi překvapení turnaje Patrik Turza (13 branek).
turnaj jistě patřil tým Bernartic, Samotné finále lépe zvládli hráči
který se po velmi dobrých výko- z Žulové, kteří vyhráli zaslouženě
nech prokousal až do semifinále. 4:1. A tak si mohli podruhé v histoBohužel to ale nakonec na stupně rii turnaje odvést putovní pohár.
vítězů nestačilo, a to také kvůli proZávěrem patří velké poděkohře s domácím Javorníkem, který vání všem organizátorům turnaje
se potřetí za sebou probojoval mezi a Základní škole Javorník za práci,
top 3 týmy. Podobně překvapilo bez které by nebylo možné turnaj
družstvo z Kobylé, které se turnaje uspořádat.
zúčastnilo vůbec poprvé a hned se
(jam)

Inzerce
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MAĎARSKÉ A SLOVENSKÉ

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
autobusem z Jeseníku

MEZŐKÖVESD

termín včetně cesty

počet
nocí

cena za osobu
na 1. a 2. lůžku

dospělý
na přistýlce

dítě do
2 let

dítě
3–5 let

dítě
6–14 let

26. 5. – 29. 5.
28. 9. – 1. 10.

3

6 490

5 090

500

1 790

3 290

Cena zahrnuje: doprava autobusem, ubytování na daný počet nocí v hotelu Freya, polopenzi formou bufetu,
vstup do lázní Zalakaros (termální lázně Gránit, zážitkové koupele, léčebné centrum a termální koupaliště),
župan pro dospělou osobu, sejf, WiFi zdarma , pobytovou taxu, zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje (možné dokoupit): cestovní připojištění – 30 Kč/osobu/den, jednolůžkový pokoj –
příplatek 1 400 Kč/pobyt

VELKÝ MEDER
termín včetně cesty

počet nocí

cena za osobu
na 1. a 2. lůžku

cena za dítě 3–9
let na přistýlce

dítě do 2 let
bez lůžka

1. 6. – 5. 6.
8. 8. – 13. 8.
6. 9. – 10. 9.

4
5
4

3 790
4 190
3 790

2 190
2 390
2 190

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Cena zahrnuje: doprava autobusem, ubytování na 4 nebo 5 nocí, pobytová taxa, pojištění CK
Cena nezahrnuje (možné dokoupit): cestovní pojištění komplexní – 25 Kč/den;
polopenze – dospělí: 1 300 Kč / 4 noci, 1 600 Kč / 5 nocí – děti: 720 Kč / 4 noci, 900 Kč / 5 nocí;
vstupné do lázní

termín včetně cesty

3. – 8. 5.
10. – 15. 5.
24. – 29. 5.
31. 5. – 5. 6.
7. – 12. 6.
21. – 26. 6.
počet nocí

4

5. – 10. 7.*
19. – 24. 7.*
9. – 14. 8.*
30. 8. – 4. 9.
6. – 11. 9.
13. – 18. 9.
cena

3 300
3 600
2 600
1 800
1 000

za osobu
za osobu v termínech
označených *
za dítě 10 – 14 let
za dítě
4 – 9 let
za dítě do 3 let
bez lůžka

Cena zahrnuje: doprava autokarem, ubytování na 4 noci v nekonkrétních apartmánech
pro 4–8 osob s doobsazením, pobytovou taxu,
pojištění léčebných výloh do zahraničí, zákonné
pojištění CK (apartmány mají dvoulůžkové pokoje, společnou kuchyň, koupelnu + WC)
Cena nezahrnuje: vstupné do lázní

Palackého 1333/1, 790 01 Jeseník
tel.: 584 409 423 mobil: 602 761 954, 731 145 910
e-mail: info@monditour.cz web: www.monditour.cz

ceny v Kč

ZALAKAROS
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Akce
od pátku 1. dubna

Dětské dopravní hřiště Jeseník
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JESENÍK ZAHAJUJE
PROVOZ PRO VEŘEJNOST, ZŠ A MŠ
Otevírací dobu dopravního hřiště najdete na našem webu
duhajes.cz.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník.

www.jesenik.cz

středa 6. dubna v 18.00

Klub Plíživá Kontra
BESEDA S HERCEM IVANEM VYSKOČILEM
Nezaručujeme vám, že se něco dozvíte. Vstup volný.
Pořádá Jesenická konzervativní liga.

čtvrtek 7. dubna v 14.00

pátek 1. dubna v 17.00

Kaple
OKRESNÍ PŘEHLÍDKA KLAVÍRISTŮ V KOMORNÍ HŘE
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU

pátek 1. dubna v 18.00

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY BARBORY UHLÍŘOVÉ
Představí se žáci ve hře na kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY KAROLINY VÍTKOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
Divadlo Petra Bezruče
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Zveme vás na divadelní představení v rámci 24. Divadelní
žatvy, které uvádí DS Kantoři Mikulovice. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 100 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory Olomouckého
kraje a města Jeseník.

pátek 1. až sobota 2. dubna

církev Nová naděje
MAMINKY SOBĚ – JARNÍ BAZÁREK
Chcete propojit příjemné s užitečným? Přijďte prodat či
si vybrat z bohaté nabídky v příjemném prostředí s občerstvením a dětským koutkem. V pátek od 9.00 do 17.00
a v sobotu od 9.00 do 12.00.
Více informací na nnjesenik.cz.
Pořádá církev Nová naděje Jeseník.

sobota 2. dubna v 9.00

Divadlo Petra Bezruče
24. DIVADELNÍ ŽATVA
Divadelní žatva aneb co se urodilo v divadelních
zkušebnách na Jesenicku? V tento den ožijí „prkna“
Divadla Petra Bezruče v Jeseníku řadou vystoupení
různých forem představení ochotnických souborů
i jednotlivců. Významný svátek ochotnického divadla bude probíhat jako nesoutěžní přehlídka, ovšem
za odborného dohledu. Udělejte si čas a přijďte,
amatérské divadlo si to zaslouží. Součástí akce bude
i doprovodný program a workshopy. Prodej vstupenek v rezervační systému MKZ Jeseník. Celodenní
vstupné 70 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory Olomouckého
kraje a města Jeseník.

pondělí 4. dubna v 17.00

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY DANY MACEČKOVÉ
Představí se žáci ve hře na zobcovou a příčnou flétnu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 5. dubna v 11.00

Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY SETKÁVÁNÍ
Výstava představí dílo umělkyň a umělců spjatých
s regionem Jesenicka a Rychlebska. Vstup volný.
Pořádá Jana Krhánková ve spolupráci s MKZ Jeseník.

úterý 5. dubna od 14.00 do 16.00

SVČ a zp DVPP 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.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník.

úterý 5. dubna v 17.00

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY ŠÁRKY BARTOŇOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 8. dubna v 17.00

pátek 8. dubna v 19.00

Zimní zahrada
HUDEBNĚ PĚVECKÝ ZÁBAVNÝ POŘAD
Představí se jedinečný multifunkční muzikant, pěvec, virtuózní hráč na housle, korepetitor, hudební pedagog Tomáš
Zápeca se svou chotí, hudební pedagožkou, pěvkyní, moderátorkou Kateřinou. Snad budou i hosté. Vstupné 100 Kč.
Pořádají PLL.

sobota 9. dubna v 15.00

Kongresový sál PLL.
JARNÍ KONCERT SMYČCOVÉHO ORCHESTRU
JESENÍK
Orchestr si opět připravil zbrusu nový program. Několik skladeb zazní jako jesenická premiéra.
Průvodní slovo Rafaela Drgáčová. Dirigent František Mech.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL.

neděle 10. dubna v 15.00

Divadlo Petra Bezruče Jeseník
JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNÍ TŘI PŘÁNÍ
Pohádkový příběh vás přenese do lesního království, kde
žijí nejenom zvířátka, ptáčci, ale i křehké bytosti. Co se
může stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit a přizpůsobit její zákony svým přáním? Vstupné 100 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 11. dubna v 17.00

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY VERONIKY KROUPOVÉ
Představí se žáci ve hře na zobcovou a příčnou
flétnu a saxofon.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pondělí 11. dubna v 17.30

Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se pěvecký sbor Zvonečky v čele se sbormistryní, hudební pedagožkou Annou Beťákovou.
Pořádají PLL.

úterý 12. dubna v 17.00

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY FRANTIŠKA MECHA
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu, trombon a tubu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 14. dubna v 16.00

CSA Jeseník – přízemí knihovny
VERNISÁŽ FOTOSOUTĚŽE ROZMANITOST
PŘÍRODY
VII. ročník fotosoutěže amatérských fotografů, dětí
i dospělých, tentokrát na téma Rozmanitost přírody
– fauna a flóra.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník ve spolupráci
s CSA Jeseník.

čtvrtek 14. dubna v 19.00

Zimní zahrada
VEČER S JAZZEM, PÍSNĚMI OLMEROVÉ
I LATINOU

duben 2022

Populární skupina s názvem Nedělní chvilka volna pod
vedením hudebního pedagoga Jiřího Dvořáka se poprvé
představí s pořadem, ve kterém do jazzu a Latinské Ameriky doladili standardy, které v naší zemi v 80. letech proslavila Eva Olmerová. Vstupné 100 Kč.
Pořádají PLL.

pátek 15. dubna 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 hudební vystoupení a v případě dobrého počasí o tvořivou
dílnu. Info na www.jesenicketrhy.cz nebo tel. 734 455 197.
Pořádá Sudetikus, z. s. s podporou Města Jeseník a Olomouckého kraje.

pátek 15. dubna v 18.00

Ennea Café
LITERÁRNÍ A HUDEBNÍ POZDRAV JARU
Jesenický autor Ota Ševčík si pozval své kamarády Marcelu Vaňkovou a Jaroslava Halamu, aby vám společně poezií a hudbou zpříjemnili jeden z dubnových večerů. Možné
hudební překvapení není vyloučeno. Vstupné dobrovolné
– výtěžek z akce bude použit na znovuvybudování školy,
domova seniorů či něčeho velmi potřebného na konkrétním
místě na Ukrajině. V průběhu akce se dozvíte podrobnosti.
Pořádají Ennea Café a Ota Ševčík.

pátek 15. až neděle 17. dubna od 10.00 do 18.00

Hala Léčebného domu Priessnitz
VELIKONOCE S MISTRY ŘEMESEL
Představí se několik řemeslníků se svými výrobky, jejich
prodej vás jistě potěší!
Pořádají PLL.

sobota 16. dubna od 14.30 do 17.00

Hala Léčebného domu Priessnitz
ODPOLEDNE S CIMBÁLOVOU MUZIKOU
Představí se populární Cimbálová muzika primášem Karlem
Fišnarem!
Pořádají PLL.

sobota 16. dubna od 14.00 do 16.00

SVČ DUHA Jeseník
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Velikonoční tvořivá dílna pro děti, pletení pomlázky, malování vajíček, pečení jidášků. Cena: 100 Kč, přihlášky
do 12. dubna – jezova@duhajes.cz, tel.: 605 410 812.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník.

neděle 17. dubna od 19.00 do 23.00

Zimní zahrada PLL
VELIKONOČNÍ VESELICE
K tanci a poslechu hraje jedinečná skupina FANTASIA
TRIO Milana Domese.
Pořádají PLL.

středa 20. dubna v 19.00

Zimní zahrada PLL
S KYTAROU PO ČESKU
Představí se jesenický muzikant, zpěvák a kytarista Jan
Mrosek s písněmi Jarka Nohavici, bratří Nedvědů, Tomáše
Kluse, Vlasty Redla a dalších. Vstupné 100 Kč.
Pořádají PLL.

čtvrtek 21. dubna v 17.00

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY VĚRY STŘÍŽOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 21. dubna 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 znalosti, o kterých jste ani netušili, že je máte. Soutěžní týmy
max. tříčlenné. Moderuje Petr Zobač. Vstupné 30 Kč.
Pořádá Quiz Crew.
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sobota 23. dubna v 17.00

Klub Plíživá Kontra
BESEDA S LUKÁŠEM LHOŤANEM
Evropa, multikulturalismus, Ukrajina – problémy
a výzvy. Vstup volný.
Pořádá Jesenická konzervativní liga.

sobota 23. dubna v 19.00

Kaple
KLAVÍRNÍ DUO IDA ČERNECNÁ A FRANTIŠEK
PERGLER
Zveme vás na dávku klavírního umění v podání slovenských interpretačních špiček. Ida Černecká a František
Pergler přicházejí s programem, ve kterém představí
především díla jednoho z největších skladatelů klasické
hudby, Franze Schuberta. Koncert se uskuteční v rámci
Festivalu klavírních duí – Schubertiády, který vychází
z tradice Mezinárodní Schubertovy soutěže, kdy se konaly přednášky a koncerty spojené se Schubertem a klavírním duem. Prodej vstupenek v rezervačním systému
MKZ Jeseník. Vstupné 120 Kč, senioři a děti 100 Kč.
Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR.
Pořádají MKZ Jeseník a ZUŠ Jeseník.

sobota 23. dubna a neděle 24. dubna

Kaple a ZUŠ Jeseník
FESTIVAL KLAVÍRNÍCH DUÍ – SCHUBERTIÁDA
Festival, který vychází z tradice začátků Schubertovy
soutěže, kdy se konaly přednášky a koncerty spojené se
Schubertem a klavírním duem. Byl to především festival,
na kterém šlo o setkávání a předávání zkušeností. Vedle
přednášek a koncertů doplníme festival o masterclass,
v rámci kterých se účastníci budou moci podílet na závěrečném koncertu. Mezi lektory budou významní čeští
a zahraniční pedagogové, kteří mají bohaté zkušenosti
v tomto oboru. Pro registraci na festival je nutné vyplnit
formulář, který najdete na webu www.franzschubert.cz.
Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR.
Pořádají MKZ Jeseník a ZUŠ Jeseník.

neděle 24. dubna v 19.00

Kongresový sál
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Divadelní společnost Kantoři se představí s francouzskou
veselohrou Fabrice Roger – Lacana. Vstupné 100 Kč.
Pořádají PLL.

pondělí 25. dubna v 17.00

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY HANY VAŠÍČKOVÉ
A JITKY MOKOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír, zobcovou flétnu,
klarinet a lesní roh.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 29. dubna v 17.00

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY ANNY BEŤÁKOVÉ
Představí se žáci zpěvu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 30. dubna v 14.30

Sál MěÚ /IPOS/
JARNÍ KONCERT DOM ZUŠ JESENÍK
Dirigují: Milan Domes, Tomáš Uhlíř, Vladimír Vraňovský. Průvodní slovo: Jan Štecl. V programu koncertu
zazní skladby soudobých autorů symfonické dechové
hudby, ale i rovněž skladby z oblasti hudby populární,
swingové či filmové.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 30. dubna ve 20.00

Sál MěÚ /IPOS/
MĚSTSKÝ BÁL
Město Jeseník v rámci oslav 755 let zve milovníky
tance, hudby a dobré zábavy na 1. ročník Městského bálu.
K tanci a poslechu zahrají: brněnská kapela Kolorez, dechovka Kumpánovi muzikanti, cimbálová muzika Friš.
V programu vystoupí populární italská zpěvačka Genny
Ciatti! Bohaté občerstvení a atraktivní tombola zajištěna.

www.jesenik.cz

Prodej vstupenek v rezervační systému MKZ Jeseník.
Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den konání akce 290
Kč. Partnery akce jsou Technické služby Jeseník a Jesenická poliklinika.
Pořádá město Jeseník, MKZ Jeseník, ZUŠ Jeseník ve
spolupráci s PLL.

neděle 1. května v 15.00

Třešňová alej u Muzikantské stezky
SLAVNOST TŘEŠNÍ V ALEJI
V roce 2017 jsme společnými silami vysadili novou třešňovou alej od Muzikantské stezky k Editinu prameni.
Od té doby se každoročně scházíme, pečujeme o stromy
a jejich okolí a radujeme se z toho, jak krásně rostou. Po
údržbě bude následovat drobný kulturní program, společný piknik a polibek pod rozkvetlou třešní. S sebou:
rukavice a něco dobrého na společný stůl!
Pořádá spolek Sudetikus.
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
1. 5.
POHÁDKA RARÁŠCI
3. 5. 	DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NEJSTARŠÍ
ŘEMESLO
13. - 14. 5. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
21. 5.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SALOME

Výstavy
12. března až 23. dubna

Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
SETKÁVÁNÍ
Přijďte si prohlédnout tvorbu umělců a umělkyň spjatých s regionem Jesenicka a Rychlebska. Výstava naplánovaná 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, většina navštěvovala Výtvarný obor Základní umělecké školy a někteří
na ní působí jako pedagogové. Otevřeno dle otevírací
doby TIC Jeseník (Katovna). Vstupné dobrovolné.
Pořádá Jana Krhánková ve spolupráci s MKZ Jeseník.

31. března až 27. dubna

Divadlo Petra Bezruče
IVAN FÍLA – TOUHA
Zveme vás na výstavu, která je výběrem fotografií z knihy
Ivana Fíly Jeseníky – Čas, ten pohyblivý obraz věčnosti.
Režisér, scenárista, spisovatel a fotograf Ivan Fíla putoval více než rok po Jeseníkách, naslouchal nevšedním
příběhům z dávné i nedávné minulosti a zaznamenával
pohnuté lidské osudy. Své pocity vyjádřil v černobílých
impresích ve stylu magického realismu. Otevřeno dle otevírací doby Divadla Petra Bezruče. Vstupné dobrovolné.
Pořádají MKZ Jeseník.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
EXPOZICE
2. únor až 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 zhotovili buď kvůli nedostupnosti artiklu na trhu nebo jen tak pro radost. Prohlédnete
si běžné, ale i nevšední produkty fenoménu kutilství, za
nímž stojí ony proslulé „zlaté české ručičky“. Autoři: Milan Rychlý, Pavel Macháček. Vstupné: 60/30 Kč.

6. dubna až 19. června

Galerie Vodní tvrze
CHLAPI OD MILÍŘŮ. UHLÍŘSTVÍ V JESENÍKÁCH
I OBECNĚ

duben 2022
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Na nevelké pasece skryté v lesní houštině dýmají tři
milíře. Opodál stojí prostá dřevěná bouda, před kterou
právě usedli dva umounění muži a rozdělali oheň. Unavené letní slunce pomalu ustupuje za vrchol Pradědu
a pach popela splývá s vůní pečené slaniny... Podobný
obraz se jistě naskytl každému, kdo nejvyšší moravsko-slezské hory před druhou světovou válkou navštívil.
Přijměte pozvání na výpravu ke starým jesenickým uhlířům, ale i za historií a charakteristickými rysy tohoto
řemesla, jež stálo u počátků naší civilizace. Výstavu vedle bohatého textového a obrazového materiálu doplní
i působivé dioráma zobrazující výrobu uhlí v tichu nočního lesa. V rámci výstavy proběhnou tři komentované
prohlídky, a to 21. dubna, 12. května a 16. června vždy
od 15.00 (případná změna bude včas oznámena). Autor:
Matěj Matela. Výtvarné provedení: Kamila Reichmannová. Vstupné: 60/30 Kč.

PŘEDNÁŠKY

21. duben 2022 v 18.00

Rytířský sál Vodní tvrze
Naši netopýři
Přednáška vás zavede do podzemních prostor jesenických jeskyní a štol za jejich vzácnými, i když nestálými
obyvateli. Netopýři, kteří představují nedílnou součást
přírody tohoto regionu, žijí nejen fascinujícím způsobem života, ale jsou také užiteční. Co o živočiších, kteří
tuto planetu obývají více než 50 milionů let, vlastně
víme? Přednášející: Ludmila Slezáková. Vstup volný.

EXKURZE
23. dubna

SKANDINÁVSKÝ LEDOVEC V ÚDOLÍ BĚLÉ
Kdybychom před 450 tisíci lety stáli pod Jeskyněmi na
Špičáku, měli bychom za zády čelo mohutného ledovce
a před sebou jezero táhnoucí se až k Jeseníku. Po povrchu ledovce bychom došli až do sedla mezi Bílým
kamenem a Strážiskem nad Javornou, kde se ledovec
v našich pohraničních horách vyšplhal nejvýše. Zbyly
po něm vrstvy písku a štěrku s bludnými balvany a pazourky. V sobotu 23. dubna si všechno podrobně ukážeme přímo v terénu na exkurzi pořádané Vlastivědným
muzeem Jesenicka. Průvodcem Vám bude geolog Martin Hanáček. Sraz v 9.45 na železničním nádraží v Písečné. Délka trasy max. 20 km. Návrat kolem 18.00.
Účast bezplatná. Kontakt: geolog@muzeumjesenik.cz,
HanacekM@seznam.cz, mobil: 732 191 686.

Městská kulturní zařízení Jeseník

Kino Pohoda
pátek 1. dubna v 16.30

JEŽEK SONIC 2 / dabing / 110 / dobrodružná komedie /
USA, Japonsko, 2022 / přístupné

pátek 1. dubna v 19.30

UNCHARTED / titulky / 117 min /dobrodružný /
USA, 2022 / přístupný

sobota 2. dubna v 16.30

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA / dabing / 148 min /
dobrodružné sci-fi /USA, 2021 / do 12 let nevhodné

sobota 2. dubna v 19.30

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ / česká verze / 95 min / komedie /
Česko, 2021 / do 12 let nevhodné

neděle 3. dubna v 15.00

ENCANTO / dabing / 110 min/ animovaný / USA, 2021 /
přístupný

pondělí 4. dubna v 10.00

SRDCE NA DLANI / senior klub / česká verze / 95 min /
komedie / Česko, 2022 / mládeži přístupný

10

Kultura

úterý 5. dubna v 19.30

OLGA / titulky / 85 min / drama / Francie, Švýcarsko,
Ukrajina, 2021 / mládeži přístupný

středa 6. dubna v 19.30

BELFAST / filmový klub / titulky / 98 min / drama /
Velká Británie, 2021 / do 12 let nevhodný

čtvrtek 7. dubna v 19.30

POSLEDNÍ ZÁVOD / česká verze /100 min / drama /
Česko, 2022 / mládeži přístupný

pátek 8. dubna v 16.30

FANTASTICKÁ ZVÍŘÁTKA: BRUMBÁLOVA
TAJEMSTVÍ / dabing / 143 min / dobrodružná fantasy /
USA, 2022 / mládeži přístupný

pátek 8. dubna v 19.30

MARGRETE – KRÁLOVNA SEVERU / titulky /
120 min / historické drama / mezinárodní koprodukce,
2021 / do 15 let nepřístupný

sobota 9. dubna v 16.30

FANTASTICKÁ ZVÍŘÁTKA: BRUMBÁLOVA
TAJEMSTVÍ / dabing / 143 min / dobrodružná fantasy /
USA, 2022 / mládeži přístupný

sobota 9. dubna v 19.30

STÍNOHRA / česká verze / 103 min / kriminální drama /
Česko, 2022 / do 12 let nevhodný

čtvrtek 14. dubna v 19.30

MORIBUS / dabing / 108 min / akční horor / USA, 2022 /
do 15 let nevhodný

pátek 15. dubna v 16.30

FANTASTICKÁ ZVÍŘÁTKA: BRUMBÁLOVA
TAJEMSTVÍ / dabing / 143 min / dobrodružná fantasy /
USA, 2022 / mládeži přístupný

duben 2022
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pátek 15. dubna v 19.30

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 / česká verze / 95 min /
komedie / Česko, 2022 / mládeži přístupný

sobota 16. dubna v 16.30

BATMAN / dabing/ 176 min / akční drama / USA,
2022 / do 12 let nevhodný

sobota 16. dubna v 19.30

MYŠI PATŘÍ DO NEBE / česká verze / 87 min /
rodinný / mezinárodní koprodukce, 2021 / mládeži
přístupný

STÍNOHRA / česká verze / 103 min / kriminální drama /
Česko, 2022 / do 12 let nevhodný
JEŽEK SONIC 2 / dabing / 110 / dobrodružná komedie /
USA, Japonsko, 2022 / mládeži přístupný
BETLÉMSKÉ SVĚTLO / česká verze / 99 min /
komedie / Česko, 2022 / do 12 let nevhodný

pondělí 18. dubna v 15.00

ZLOUNI / Velikonoce v kině / dabing / 100 min /
animovaný / USA, 2022 / mládeži přístupný

pondělí 18. dubna v 18.00

VYŠEHRAD FYLM / Velikonoce v kině / česká
verze / 103 min / sportovní komedie / česko,2022 /do
15 let nepřístupný

středa 20. dubna v 19.30

AŤ NEZŮSTANE NA ŽIVU / filmový klub / titulky /
90 min / drama / Bosna, Hercegovina, 2020 / do 18 let
nepřístupný

sobota 23. dubna v 19.30

neděle 24. dubna v 15.00

úterý 26. dubna v 19.30

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ / česká verze / 95 min / komedie /
Česko, 2021 / do 12 let nevhodné

středa 27. dubna v 19.30

HRDINA / filmový klub / titulky / 127 min / drama /
Írán, 2021 / mládeži přístupný

čtvrtek 28. dubna v 19.30

SEVEŘAN / titulky / 140 min / akční drama / USA,
2022 / do 15 let nepřístupný

pátek 29. dubna v 16.30

čtvrtek 21. dubna v 19.30

ZLOUNI / dabing / 100 min / animovaný / USA, 2022 /
mládeži přístupný

pátek 22. dubna v 16.30

VYŠEHRAD FYLM / česká verze / 103 min / sportovní
komedie / česko,2022 /do 15 let nepřístupný

ZLATO / titulky / 97 min / thriller / Austrálie, 2022 /
do 15 let nepřístupný
UNCHARTED / dabing / 117 min /dobrodružný /
USA, 2022 / mládeži přístupný

pátek 22. dubna v 19.30

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 / česká verze / 95 min /
komedie / Česko, 2022 / mládeži přístupný

sobota 23. dubna v 16.30

pátek 29. dubna v 19.30

sobota 30. dubna v 16.30

FANTASTICKÁ ZVÍŘÁTKA: BRUMBÁLOVA
TAJEMSTVÍ / dabing / 143 min / dobrodružná fantasy /
USA, 2022 / mládeži přístupný

sobota 30. dubna v 19.30

PROMLČENO / česká verze / 95 min / kriminální
drama / Česko, 2022 / do 12 let nevhodný

Divadelní sezona v Jeseníku je v plném proudu

Po nepříjemných covidových odmlkách a omezeních jsme se konečně přiblížili normálu a mohli jsme se pustit do plánování kulturních akcí,
zejména divadelních představení. Ovšem se zdražováním prakticky všeho se vyšplhala i cena jednotlivých divadelních počinů.
V květnu chystáme prvomájovou 18. června uvedeme herce olomoucAbychom zachovali atraktivitu Součástí VIP zóny bude rautové oba kvalitu nabízeného divadelního čerstvení zdarma. Protože VIP vstu- pohádku Rarášci a 3. května k nám kého Moravského divadla s hořkou
programu, museli jsme přistoupit ke penek bude v předprodeji omezené zavítají dámy Valerie Zawadská, komedií Královny. Dramaturgie Let„dvojím vstupenkám“. Cena běž- množství, doporučujeme si zážitek Jana Švandová, Kateřina Macháč- ního divadla plánuje o prázdninách
ných vstupenek zůstane stejná, na zakoupit včas.
ková, Michaela Dolinová, Zuzana provoz každý týden. V pátky to bude
A na co se můžeme těšit? Hned Slavíková a Veronika Gajerová s ko- promítání filmů, v soboty divadelní
kterou jste byli zvyklí ještě z doby
představení nebo koncerty a neděle
před covidem. Zavedli jsme ale z počátku dubna proběhne 24. roč- medií Nejstarší řemeslo.
Od června bychom chtěli mít ote- budou patřit dětem. V případě nepříznové VIP vstupenky, tzv. zážitkové. ník Divadelní žatvy. Je plný krásKdo si koupí dražší VIP vstupenku, ných představení. Vstupné je jen vřenou venkovní scénu v Letním di- nivého počasí se akce nebudou rušit,
bude sedět v některé z prvních řad, 100 Kč v pátek 1. dubna nebo 70 vadle ve Smetanových sadech, kde ale přesunou se do sálu Divadla Petra
bude mít přístup po představení do Kč v sobotu 2. dubna. V neděli 10. chystáme na celou letní sezonu řadu Bezruče. Doporučujeme tedy sledoVIP zóny, kde se bude moci setkat dubna mohou přijít rodiče s dětmi na představení divadel, kina a koncertů. vat naše stránky www.mkzjes.cz.
Kateřina Tomanová,
s herci, vyfotit se s nimi nebo si pohádku Jak víla Modrovláska splní Například 10. června to budou Dva
nahatí chlapi s Martinem Zounarem,
ředitelka MKZ Jeseník
třeba přiťuknout skleničkou vína. tři přání.

Benefiční koncert „Jeseničáci Ukrajině“ vynesl 92 tisíc Kč

V sále IPOSu bylo druhou březnovou sobotu nebývale rušno. Za účasti několika stovek návštěvníků odehrála šestice rockových a metalových
kapel z regionu benefiční koncert. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na pomoc lidem stiženým válkou na Ukrajině.
Konflikt na Ukrajině vzbudil vlnu vlajkou vystřídala šestice jesenic- Utěšený pohled pak poskytl pohled manželský pár ukrajinských rodáků
solidarity napříč spoustou jednot- kých kapel rockového a metalového na sčítání kasy s dobrovolným vstup- Jevhena a Ašky. Jejich upřímný vilivců, firem i institucí, kteří se snaží ražení – The Machine, Zakázané sny, ným. Jeseničtí fanoušci dobré mu- deovzkaz s díky za podporu byl
pomoci lidem prchajícím před hrů- YesBlues, DW8, Real Deal a hosté ziky se nezdráhali sáhnout hlouběji promítán přímo během koncertu.
zami války. Stranou nezůstali ani je- z Lanškrouna HeadLock. Všichni do kapsy a přispěli zhruba 70 000 Kč. Přímo od začátku konfliktu pomohli
seničtí muzikanti, kteří v týmu pod účinkující hráli „srdcem“ a s nasa- Po sečtení příspěvku ze stánků a darů několika desítkám lidí a částku jim
vedením Veroniky Kroupové a Filipa zením, což svou přízní a potleskem od lidí, kteří se nemohli akce osobně organizátoři v době vydání tohoto
Svobody připravili v rekordním čase ocenily přítomné stovky diváků.
účastnit, se celková částka vyšplhala čísla osobně předali. Upřímné díky
Všichni hudebníci hráli bez nároku až na 92 000 Kč!
patří všem, kteří se na akci jakýmbenefiční koncert „Jeseničáci UkraPořadatelé zvolili formu adresné koli způsobem podíleli – organizájině“. Vyzdvihnout lze nejen jeho na honorář, stejně jako mistři zvuku
myšlenku, ale především precizní or- a světla Josef Pekař a Jiří Sadil. Svým pomoci konkrétním lidem. Výtě- torům, účinkujícím, pomocníkům
ganizaci ve všech aspektech – zvuku, dílem pomohli také místní provozo- žek poputuje na pomoc válečným i návštěvníkům, kteří dokázali, že
světlech, harmonogramu či občerst vatelé stánků s občerstvením, kteří uprchlíkům, které přímo u sebe jim osud obětí války není lhostejný.
(jj)
vení. Na pódiu se pod ukrajinskou přispěli částí utrženého výdělku. doma v obci Horní Suchá ubytovává

Kultura

www.jesenik.cz
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Komunita/Sport

www.jesenik.cz
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Priessnitzovy lázně žijí opět plnohodnotným životem
Po dvou letech, kdy byl život nás všech a stejně tak jesenických lázní ochromen kvůli pandemii nemoci
covid-19, Priessnitzovy lázně znovu ožívají plnohodnotným životem a nabízí velké množství akcí. Letos totiž
slaví 200 let od svého založení!
Řemeslné výrobky, cimbálová atmosféry, cimbálu, lidové muziky rých se lidé veselí, zahánějí zlé dua tradičních řemesel, to vše navíc chy a vítají jaro. Malé návštěvníky
muzika i velikonoční veselice
Hala léčebného domu Priessnitz v krásném vnitřním prostoru našeho a návštěvnice, nejen v převlecích,
opět po třech letech ožije během sanatoria,“ uvádí kulturní referent čeká spousta soutěží a her, které pro
letošních velikonočních svátků tra- lázní František Surmík a dodává: ně připraví Priessnitzovy léčebné
dičními řemesly. Mistři řemeslníci „V neděli večer pak zveme všechny lázně. Večer se pak rozhoří oheň,
zde představí svůj um a své vý- do Wienerkaffehaus, kde zahraje který připomene dávnou tradici. Porobky na Velký pátek, Bílou sobotu k tanci a poslechu Fantasia Trio ka- drobnosti na samostatném plakátku
a na www.priessnitz.cz.
i Velikonoční neděli vždy od 10.00 pelníka Milana Domese.“
Tato akce s názvem Velikonoční
do 18.00. Lázeňské hosty i místní
fanoušky dobré hudby čekají ještě veselice se koná v neděli 17. dubna Lázně znovu i pro veřejnost,
dva hudební zážitky. Velikonoce od 19.00 do 23.00. Vstupné je rov- s omezeným parkováním
Priessnitzovy lázně znovu nabízí
v Priessnitzových lázních budou něž 120 Kč, rezervace u obsluhy
lázeňské procedury i pro veřejnost,
Vídeňské kavárny.
stát za to!
opět funguje také ambulantní ošetV Zimní zahradě sanatoria Priessření pacientů. Pro návštěvníky a tunitz se v sobotu 16. dubna od 14.30 Pálení čarodějnic v lázních
V pátek 29. dubna od 15.00 se na risty je opět přístupné sanatorium
uskuteční vystoupení cimbálové muziky, představí se hudebníci ze Zá- lázeňském hřišti uskuteční program Priessnitz i další lázeňské domy,
břehu na Moravě s primášem Karlem pro děti a tradiční pálení čarodějnic. stejně jako restaurace a kavárny. Po
Fišnarem. Vstupné na akci je 120 Kč. Pálení čarodějnic, které je spojováno dlouhém období, kdy vůbec nebyly
„Věřím, že tento hudební záži- s filipojakubskou nocí z 30. dubna otevřeny nebo byly přístupné jen
tek si jeseničtí kulturní fajnšmekři na 1. května, je starý a dodnes živý ubytovaným klientům, je možné
nenechají ujít. Vždyť co může být lidový zvyk. Po celé republice se navštívit také bazén či saunový svět
lepšího než kombinace velikonoční rozhoří tisíce ohňů a vater, u kte- a všechny volnočasové aktivity.

Z důvodu rekonstrukce fasády je
však v lázních omezeno parkování.
Vedení lázní prosí veřejnost, aby
parkovala na parkovišti pod lázněmi
u penzionu Gräfenberg, které je posledním záchytným parkovištěm pro
návštěvníky lázní. Klientům LD
Priessnitz, Lékařské vily a Vily na
Kolonádě se doporučuje zaparkovat
při příjezdu před budovou Priessnitz a po odbavení jim recepce
poskytnou informace o dalším postupu. Omezení platí do června 2022.
(jg)

Zahájení lázeňské sezony letos bude, oslavíme 200 let!

Po dvouleté přestávce se v sobotu 14. května 2022 opět uskuteční slavnostní zahájení lázeňské sezóny. V areálu Priessnitzových léčebných
lázní na Gräfenberku čeká na návštěvníky lázní dechová hudba, Spolek panstva v dobových kostýmech, žehnání pramenům i bohatý kulturní
program na hřišti za sanatoriem Priessnitz. Letošní slavnost bude probíhat ve znamení oslav dvě stě let od založení lázní.
zde Olga Lounová, Yes Blues, Třetí
Lázně se v průběhu března a dubna
zuby, Děti ráje, Vojenský dixieland,
znovu otevřely širší veřejnosti. Od
moderátor Vladimír Hron a další
dubna je opět veřejně přístupné sainterpreti. Na místě bude zajištěno
natorium Priessnitz i další lázeňské
domy, restaurace a kavárny. Je ob- tosti 200. výročí založení lázní Vin- bohaté občerstvení, prodejní stánky
s pestrým sortimentem a také kolonoven prodej procedur i kulturních cenzem Priessnitzem v roce 1822.
Symbolické otevření sezóny toče a zábava pro děti.
a volnočasových aktivit pro veřej„Jsme rádi, že v roce, kdy slavíme vše proběhne podle plánu a vynost. I přes nepříznivý vývoj cen s Dechovým orchestrem mladých
energií a jejich dopadu do ekonomiky a žehnáním pramenů se bude konat 200 let od založení našich lázní, se nahradíme si tak i předchozí dva
lázní se vedení společnosti rozhodlo v sobotu 14. května od 13 hodin před epidemiologická situace zlepšila zrušené ročníky. Všechny již nyní
poprvé od „předpandemických“ časů, sanatoriem Priessnitz. Hlavní odpo- a umožňuje konání této pro nás vý- srdečně zveme,“ říká obchodní řetedy od roku 2019, uspořádat tradiční lední a večerní program se pak usku- znamné akce, na kterou se všichni ditelka lázní Kateřina Tomášková.
(jg)
Zahájení lázeňské sezóny u příleži- teční na hřišti za sanatoriem. Vystoupí vždy velmi těšíme. Věřím, že letos

Závod míru představuje
budoucí hvězdy cyklistiky

Vítěz Tour de France Tadej Pogačar
či Giro d´Italia Tao Geoghegan Hart. To
jsou dvě z velkých cyklistických jmen,
která mají něco společného s Jeseníkem.
Ano, je to Závod míru v kategorii do 23
let, který třeba Pogačar vyhrál v roce
2018. I letos, od 2. do 5. června, budete
moci sledovat v akci budoucí hvězdy,
ty nejtalentovanější z talentovaných.
Stejně jako loni jsou připraveny čtyři
etapy, začínat se bude časovkářským
prologem přímo v Jeseníku. I zahraniční cyklisté tak poznají krásy tohoto kraje. K vidění budou také čeští
závodníci, stejně jako v minulosti, kdy
se v roce 2013 ukázal druhým místem
současný vynikající vrchař Jan Hirt. Poznamenejte si závod do diáře a přijďte
naše reprezentanty podpořit.
(lum)

Český reprezentant a cyklistická naděje
Mathias Vacek.
Foto: Jan Brychta

Z Jeseníku do daleké Číny
a zpět

Pouhé dva dny po konci Zimních olympijských her v Pekingu dorazili jeseničtí reprezentanti domů. Běžce na lyžích Adama Fellnera a Jana
Pechouška přivítali na Masarykově náměstí příbuzní, přátelé i milovníci
sportu obecně.
Veřejného setkání s našimi olym- uvedla starostka města Zdeňka
pioniky, které se konalo v úterý Blišťanová. Více v rozhovoru na
22. února, se účastnili nejen zá- straně 16.
(lum)
stupci místního klubu FENIX SKI
TEAM, ze kterého kluci pocházejí,
ale i vedení města Jeseník, senátor
za Šumpersko a Jesenicko Miroslav
Adámek a hejtman Olomouckého
kraje Josef Suchánek. Náměstí zaplnilo velké množství lidí, kteří
svou účastí chtěli vyjádřit reprezentantům podporu. „Je úžasné, že se
nás zde sešlo tolik. Adam s Honzou
jsou skvělí sportovci, kteří reprezentovali nejen Českou republiku,
ale i Jeseník, a za to jim děkujeme,“
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Znáte cenu své nemovitosti?
V aukci můžete získat
víc než si myslíte.

www.prodejzavic.eu

uklidí Vám dočista...

VYČISTÍME VÁM
SEDAČKU,
KOBERCE,
ČALOUNĚNÝ
NÁBYTEK

Vlastimil
Dřímal

777 613 774

www.VlastimilDrimal.cz

JIŽ OD

590,-

Mob.: 777 786 503

KČ

info@nacisto-uklidy.cz

www.nacisto-uklidy.cz

Přední světový výrobce řetězů a řetězových
příslušenství se 128 letou tradicí
Neustále zlepšování pracovního prostředí
– robotizace, modernizace, zrekonstruované
svačinové kouty, trvalý růst mezd (v roce 2021 – 12 %)
Široká škála zaměstnaneckých benefitů:
• pracovní doba 37,5 hod/ týden
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na stravování
• příspěvek na penzijní připojištění až do výše 13 tis. Kč/rok
• prémie za hospodářské výsledky
• zákonná volna a příplatky nad rámec ZP
• sick days
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Skorec vodní, otužilý potápěč z řeky Bělé

Pokud budeme pozorní a při procházce Smetanovými sady zabloudí
náš zrak na vodní hladinu řeky Bělé, především pak na kameny z ní
vyčnívající, při troše štěstí zahlédneme celkem nenápadného, hnědě
zbarveného ptáka s bílou náprsenkou. Je zhruba velikosti kosa a má ve
zvyku poskakovat na svých silných nohou a potřásat krátkým ocasem
na velkých kamenech uprostřed vodního proudu, aby v mžiku zmizel
kdesi pod vodou nebo hbitě odletěl.
Jeho jméno zní skorec vodní bohatě prostřený stůl. Z kamenů
(Cinclus cinclus) a je mnohem po- čnících z vody sleduje vodní proud,
zoruhodnější, než se na první po- a co chvíli skočí do vody, zanoří se
hled může jevit. Již ono zdánlivě pod hladinu a plave. Nebo chodí
obyčejné zbarvení má hlubší smysl. po dně, převrací kameny a hledá
Při pohledu shora totiž krásně vodní korýše, plže a larvy hmyzu,
splývá s vodní hladinou a odrazem na kterých si pochutnává. Křídla
dna, bílá náprsenka zase imituje če- jsou mu vesly, ocásek kormidlem,
ření vody při pohledu zdola. Doko- jeho robustní tělo odolává síle vodnalé mimikry. Pro případné dravce ního živlu a ostrými silnými drápky
je téměř neviditelný.
se přichytí i na kluzkém kameni.
Pohybuje se hlavou proti proudu
Život s vodou
a pod hladinou vydrží na jeden
A co teprve schopnosti tohoto zátah asi 30 vteřin. Najednou se
pěvce! Ano, je to skutečně tak, vynoří z vody a chvíli plave jako
skorec vodní se chová jako pravý kachna s hlubokým ponorem nebo
vodní pták, ale patří do řádu pěvců, skočí zpět na kámen. Létá rychle
přičemž v této skupině má zcela a nízko nad hladinou. Po vynoření
výsadní postavení dané tím, jak z vody se jen otřepe a peří má úplně
dokonale se s vodním živlem sžil. suché. Však o ně také důkladně peBez nadsázky můžeme konstatovat, čuje! Často je poctivě promazává
že skorec je lepší plavec než pěvec. tukovým výměškem kostrční žlázy,
Zpívá nejen samec, ale i samice. Vá- podobně jako kachny. Díky tomu se
bení je krátké, ostré „zrik“ proniká nepromáčí a není mu zima, ani když
i hukotem vody. Stejný zvuk ptáci řeka místy zamrzne. Nesouvislý
vydávají i v letu. Když jej usly- led mu v potápění nijak nepřekáží,
šíme, většinou se zakrátko mihnou klidně vklouzne i pod něj.
kolem nás a pak zase rychle zmizí
Skorec je opravdu jediný pěvec,
za nejbližší zákrutou řeky. Zpěv, kterého můžeme označit za vodslyšitelný i uprostřed nejchladnější ního ptáka. Husté peří pokrývá celé
zimy, tvoří pomalé tlumené řady tělo i místa, kde ostatní ptáci mají
různě tvrdých, ostrých, pisklavých nažiny. Je vždy dokonale promaša hrdelních tónů, občas několikrát těné, čímž nejenže nepromokne,
opakovaných.
ale rovněž zadržuje vzduch – můObývá rychle tekoucí vody (na- žeme proto pozorovat, jak je skojdeme jej tedy v horských a pod- rec pobíhající pod vodou obalený
horských oblastech) a téměř vůbec vzduchovými bublinami. Chůzi
se od nich nevzdaluje. Proč taky. pod hladinou mu usnadňuje i stavba
Bystřiny jsou pro něj celoročně jeho kostry, jejíž kosti jsou na pěvce

Skorec vodní.

neobyčejně tuhé a málo pneumatizované. I skorcovy oči jsou uzpůsobeny vidění nad hladinou i pod
vodou. Nosní a ušní otvory jsou
uzavíratelné.

Také Vlastivědné muzeum Jesenicka má
svého skorce. Momentálně sídlí v depozitáři, ale možná bude někdy k vidění
i na výstavě. Foto: archiv VMJ

Starost o mladé
Rychle proudící voda je pro něj
celý svět. Hnízdní pár skorců mívá
teritorium v asi kilometrovém
úseku řeky, kde loví a vyvádí svá
mláďata. Protože i v zimě je v řece
dostatek potravy, začíná tok skorců
již v průběhu zimy. Při námluvách sameček partnerce neustále
předvádí své bílé hrdlo, pořád se
uklání a otáčí sem a tam. V únoru

Foto: Petr Šaj

pak společně staví hnízdo, k jehož
umístění většinou využívají lidské stavby, jako jsou mosty, zídky
a pilíře, nebo své skromné obydlí
ukrývají mezi kořeny pod břehem,
v zemních dutinách, někdy dokonce
pod jezem, kdy musí prolétnout
vodní clonu, aby se k němu dostali.
Hnízdo má tvar uzavřené koule
s bočním vletovým otvorem nasměrovaným k vodě. Bývá pečlivě
zbudované z mechu, stébel či listí,
často bukového, a ptačí pár hnízdo
využívá opakovaně. Takové štěstí
ovšem nemívají hnízda, byť pečlivě
zbudovaná, pokud je strhne jarní
povodeň.
V březnu už skorci zahřívají 4–6
bílých vajíček. Vylíhlá mláďata umí
– nepřekvapivě – dříve plavat a potápět se než létat. Po šesti týdnech
se zcela osamostatňují a hledají si
své teritorium. Po vzoru rodičů ale
ani mladí skorci nejsou příliš velcí
cestovatelé, odlétají jen o pár kilometrů dále. Rodiče pak často vychovají ještě druhou snůšku.
Ludmila Slezáková,
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Fotovzpomínka: Rozhlasové vysílání v Jeseníku

Břetislav Vogl a Jarmila Josefíková při vysílání v roce 1991.

Foto: Břetislav Vogl

Kdo si ještě vzpomene na rozhlas po drátě? Jednalo se o dřevěnou, později plastovou bedýnku
s jedním knoflíkem, která byla napájena vedením s nízkým napětím
z ústředny pošty. Byla v domácnostech, kancelářích, školách i dílnách. Fungovala jako jedna stanice
bez možnosti přepínání, byl to mix
vysílání Československého, později
Českého rozhlasu. Tento systém byl
vymyšlen v SSSR v roce 1953 pro
případ napadení a výpadku elektrického proudu. Systém používaly
později i jiné státy včetně USA.
Československá pošta, později
SPT Telekom, a. s., umožnila v určitých hodinách vstup pro tzv. oblastní vysílání. Vysílání se předtáčelo na magnetofonový pásek. Před
rokem 1989 vysílala radnice různé

zprávy z města, ale text musel být
předem schválen vyššími orgány
– ani slovo navíc. Po roce 1989 se
vysílání chopila městská kultura.
Byli jsme nadšeni, vysílali jsme
důležité zprávy z radnice, vlastní
pořady, rozhovory se zajímavými
lidmi, umělci, kteří k nám do Jeseníku zavítali, ale především jsme
zvali veřejnost na kulturu.
Na rozhlasové vysílání jsme
měli k dispozici obvykle půl hodinu, někdy i hodinu. V divadle
jsme si zřídili malé nahrávací studio a práce nás bavila. Technickou
stránku perfektně zvládal technik
divadla Břetislav Vogl. Oblastní
vysílání z Jeseníku bylo ukončeno
koncem roku 1995 a v celé ČR listopadem 1998.
Jarmila Josefíková

Jeseník obrazem
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Partnerské město Neuburg an der Donau: Jeseníker Platz. Velké gesto vykonalo naše partnerské město Neuburg an der Donau – Stadtverwaltung. Na rohu
ulic Schiesshausstrasse a Schützenstrasse vystavěli malé náměstíčko s několika
lavičkami, dětským hřištěm a stromy, které pojmenovali Jeseníker Platz, na počest města Jeseník. Foto: archiv města Neuburg an der Donau

Město Jeseník podpořilo Ukrajinu. Jako výraz sounáležitosti a podpory Ukrajině
a projev solidarity se všemi občany ukrajinské národnosti zavlála 1. března od
18.00 před jesenickou radnicí vlajka Ukrajiny. Od 18.00 do 19.00 byla radnice
také nasvícena v barvách ukrajinské vlajky. Foto: archiv MěÚ

Nejstarší obyvatelka města: Gratulace. V únoru oslavila své 102. narozeniny
nejstarší občanka našeho města – Žofie Havlíková. K tomuto krásnému věku jí
přejeme všechno nejlepší a především pevné zdraví. Foto: archiv MěÚ

ZŠ Jeseník: Školní družina na výstavě v Katovně. V úterý 15. února školní družina
navštívila výstavu Richarda Loskota. Napětí, klid, tajemno, tvorba a potom i kouzla
s technikou, to vše se vešlo do hodiny a půl, a stejně to bylo málo. Foto: archiv ZŠ

Střední průmyslová škola Jeseník: Erasmus. Studenti ze Střední průmyslové školy
po covidové době opět vycestovali na odbornou zahraniční stáž v rámci projektu
Erasmus. V letošním roce mají možnost žáci eMka vyjet do Irska, a to konkrétně do
měst Sligo, Cork a Dublin. Hlavním přínosem pro studenty jsou stáže ve firmách
(podle studovaného oboru), zdokonalení v cizím jazyce a poznávání odlišné kultury.
Foto: Střední průmyslová škola Jeseník

ZŠ Jeseník: Výroba krmítek. Ve školní družině na pracovišti B. Němcové se nelení.
Děti z přípravné třídy se pustily se svými kamarády ze 3. C do výroby ptačích krmítek. Práce se dřevem byla pro všechny velkým zpestřením. Ověřili si, že jde o práci,
která vyžaduje pečlivost, trpělivost a spolupráci. Několikatýdenní práce se ale vyplatila. Vyrobené krmítko bude sloužit ptáčkům na školní zahradě. Jinou variantu krmítek
vyráběly děti v keramickém kroužku p. vychovatelky Gabriely Žákové. Foto: archiv ZŠ
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Dvojnásobná účast jesenických sportovců na ZOH v Číně
Běžecké lyžování patří v Jeseníkách mezi tradiční sporty a naši
sportovci v něm slaví nejeden úspěch. Mezi ty největší se zařadil start
dvojice Adam Fellner a Jan Pechoušek (FENIX SKI Team Jeseník) na
Olympijských hrách v Pekingu. Nejen o tomto jejich úspěchu jsme si
povídali v našem rozhovoru.
Snad kromě několika málo sportů
je olympiáda nejvyšším vrcholem
pro všechny sportovce na světě.
Jaký jste měli pocit, když se potvrdila vaše olympijská nominace?
Adam: Jakmile byla nominace oficiální, byl jsem samozřejmě velmi rád
s pocitem zadostiučinění. Za tu tvrdou
práci za minulé roky, a že si člověk
může konečně trošku oddechnout.
Honza: Ve chvíli, kdy jsem obdržel
v SMS: „Jedeš!“, se ve mně probudil
nádherný pocit, který bych přál každému sportovci.
Co vás na olympijských hrách nejvíce překvapilo?
Adam: Byly to určitě tvrdé podmínky na trati. Věděli jsme, že to bude
velmi těžké, ale že až takhle, to asi
nikdo nečekal. Bylo obtížné se s tím
srovnat a zvyknout si na pomalý sníh,
vysokou nadmořskou výšku a extrémně těžké tratě.
Honza: Velikost celých her. Konkrétně v Číně to bylo něco neskutečného, co vše museli vybudovat. Neměli tam žádné tratě, sjezdovky atd.
Vše je nově vybudované za účelem
OH. O to smutnější je, že už se tam
nejspíše žádné závody konat nebudou.
Adame, jaký byl servis pro sportovce od čínských organizátorů? Jak
na vás Číňané působili jako lidé?
Adam: Organizace a servis celkově byl skvělý. Jsou pracovití, rychlí
a přesní. Nic nebyl problém a i po počátečních komplikacích šlo vše podle
plánu. Když měli s něčím problém,
tak přišli ve více lidech a vyřešili to.
Všichni byli velice usměvaví a příjemní. Zvlášť ženy pořád mávaly
a rozdávaly úsměvy.

Jan Pechoušek v akci. Foto: archiv klubu

Adame, olympijské hry jsou pověstné skvělou atmosférou v olympijské vesnici, kde se potkávají sportovci různých odvětví a vzájemně
si fandí při závodech. Bylo to letos
možné zažít navzdory covidovým
opatřením?
Adam: Tohle bylo letos bohužel
velmi omezené. S českou výpravou
jsme se samozřejmě potkávali v našem domě nebo v jídelně. Ale společně strávený čas byl minimální.
S dalšími národy to bylo skoro nemožné. Každý se držel dál a dbal na
svou bezpečnost.
Jak hodnotíte své sportovní vystoupení?
Adam: Do Číny jsem odjížděl
s většími ambicemi na výsledek.
Nejvíc jsem se soustředil hned na
první závod, a to skiatlon na 30 km.
Bohužel tento závod se mi nepovedl
podle představ a bylo to zklamání.
Zároveň to byl nejtěžší závod, co
jsem kdy jel. O týden později na 15
km klasicky jsem dokázal slušně rozvrhnout síly a dojet těsně za třicítkou.
Konečné 31. místo hodnotím jako
úspěch, ale úplně spokojený nejsem.
Štafetu, konkrétně první úsek, jsem
rozjel slušně, ale bohužel předával
dále bez kontaktu na týmy před námi.
Závěrečná zkrácená padesátka už mi
vůbec nesedla a bylo to spíše trápení.
Ale i takový je sport, někdy vše nejde
podle plánu.
Honza: Mé výkony hodnotím velice
negativně. Při sprintu jsem pomýšlel
na mnohem lepší výsledek, než je 33.
místo. Můj cíl byl daleko vyšší. Bohužel, ten den jsem byl příliš namotivovaný, a kvůli tomu jsem překopl začátek závodu a nevydržel to až do konce.
Měl jsem nastoupit také do 15 km závodu klasickou formou, což jsem ve
finále musel vynechat kvůli bolesti zad.
To mě velice mrzelo, jelikož mám klasickou distanci v oblibě, ale abych byl
upřímný, v tomhle závodě jsem neměl
na to, abych zajel super výsledek. Poslední závod byl štafetový, kde jsem
se postavil na poslední úsek naší
štafety a slibně rozjetou štafetu jsem
posunul až na 12. místo. Jak už jsem
se zmínil na začátku, mé výsledky
bohužel nebyly dobré. Pokud bych
měl vypíchnout nějaké plus, byly by
to zkušenosti, které jsem načerpal.

Reprezentanti Adam Fellner (vpravo) a Jan Pechoušek (vlevo) při slavnostním přivítání
u jesenické radnice.
Foto: MěÚ

Honzo, vás trápily během Her problémy se zády. Jak vás zranění limitovalo?
Honza: V závodech, které jsem absolvoval, mě záda příliš nelimitovala.
Nebylo to ideální na trénink, například
v posilovně jsem toho nemohl moc dělat, ale na závody v bruslení to nemělo
žádný vliv.

Honza: Je to obrovský faktor úspěchu.
Když se má podařit závod, musí vše
do sebe zapadnout. Výkon, „máza“
i mentální nastavení hlavy. Když vám
nejedou lyže, tak s tím nic neuděláte.
Můžete být sebelepší, ale když má někdo mnohem lepší lyže, tak mu stejně
neujedete. Řekl bych, že servis tvoří
50 % konečného výsledku.

Zimní sezona končí a my už vyhlížíme jaro. Co vlastně dělá Adam
Fellner, když není zima?
Adam: Olympijskými hrami bohužel skončila naše mezinárodní
účast na závodech, ale v plánu jsou
ještě dva víkendy závodů Mistrovství ČR. Když není zima, tak se
tvrdě trénuje na tu nadcházející.
Takže pořád dokola kolečkové lyže,
běh, posilovna.

Adame, v posledních letech běžecké lyžování představilo některé
divácky atraktivní novinky, jako je
sprint nebo skiatlon. Kam směřuje
budoucnost tohoto sportu?
Adam: V letošní sezóně se poprvé
představí smíšený (kluk, holka) teamsprint a smíšená štafeta. To je určitě lákavá disciplína. Dále se plánuje zkrácení některých tratí. Uvidíme, co tahle
změna přinese.

Příští olympijské hry se uskuteční
v roce 2026 v Itálii. Jsou pro vás dva
cílem nebo se již chcete více soustředit na jiné věci?
Adam: S dalšími hrami s největší
pravděpodobností nepočítám. Už asi
nebudu schopný absolvovat další náročné letní přípravy, které jsou velkou
zátěží pro mé tělo. Bude muset přijít
rozhodnutí, jestli mi to za to ještě
stojí.
Honza: Upřímně, na tuto otázku
momentálně nedokážu odpovědět.
Určitě jsem si v běžeckém lyžování
nesplnil to, co jsem očekával. Takže
nějaká vidina tam stále je. Zároveň si
myslím, že pravděpodobně jako závoďák na olympijských hrách v Itálii
působit nebudu.

Honzo, kdybyste měl možnost jen
tak si vyjet na běžky s kamarády,
kde by to bylo v Jeseníkách?
Honza: Určitě by to bylo na Paprsek. Vždy mají perfektně upravené
tratě a najde se tam jak lehčí tak i těžší
trasa. Na závěr tréninku navíc můžeme
zajít na kofolu a borůvkové knedlíky,
které jsou fantastické.

Honzo, během závodu často slyšíme z úst expertů o tom, jak komu
jely lyže, jak se povedl „servis“.
Jak velkou roli hraje během závodu kvalita přípravy lyží?

Co byste závěrem vzkázali našim
mladým čtenářům, kteří by vás
třeba jednou chtěli napodobit?
Adam: Základem je tvrdá vytrvalá
práce podpořená silným zázemím
klubu a rodiny. Člověk musí překonat
určité překážky v kariéře a mít taky
občas štěstí, v závodech i na lidi kolem
sebe.
Honza: Ať si jdou za svým cílem,
kterého chtějí dosáhnout. Věřím, že
když opravdu něco chcete, tak se to
splní. Především musíte věřit sami
v sebe.
Za rozhovor děkuje Jan Mrosek
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