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Ovlivněte budoucnost
jesenické dopravy

Vedení města bude
k zastižení i u vás!
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Divadlo Petra Bezruče připravilo pro děti z mateřských a základních škol na 11. dubna jarní pohádku „O kouzelném
semínku“. Děti aktivně hlavnímu hrdinovi Jírovi radily, jak se sadí semínko a nakonec si několik odvážlivců zahrálo v pohádce také. Sklidili zasloužený potlesk publika. Foto: MKZ Jeseník

Nemůžeme přestat řešit problémy, které trápí naše
občany, říká starostka města
Válečný konflikt na Ukrajině se dotýká i Jeseníku a znamená řešení mnoha zcela nových problémů. Ale ani tak město nezapomíná na ty stávající. Rozhodně se tak například postará o to, aby ve školách i mateřinkách byly dostatečné
kapacity pro všechny jesenické děti. Jak celkově vidí současnou situaci starostka města Zdeňka Blišťanová, se dozvíte v našem rozhovoru.
Po pandemii koronaviru je příliv Časté dotazy směřují k tomu, jak přenáším informace a požadavky
ukrajinských žen a dětí další krizo- bude zajištěna školní docházka k ostatním obcím. Konkrétní věci
pak řeší městské příspěvkové orgavou situací, které město čelí. Proje- ukrajinských dětí?
Vše jsme začali včas řešit. Ve třídách nizace. Například SVČ Duha pořávuje se to v běžné práci města?
Myslím, že i naprosto bezprecedent- je zajištěna dostatečná kapacita pro dá adaptační kurz pro ukrajinské
ní situace, ve které jsme kvůli covidu od všechny budoucí prvňáčky. Zápis do děti. Myslím, že důležitá je i možroku 2020, se nijak výrazně neprojevila mateřinek bude probíhat v květnu nost zapojení ukrajinských žen,
v tom, co je pro nás nejdůležitější. To je a pro ukrajinské děti začátkem červ- které chtějí být aktivní a sami popéče o město, zajištění jeho bezvadné- na. Postaráme se, abychom pokryli ptávají možnosti práce. Proto jsme
ho provozu a komfortu pro Jeseničáky. požadavky jesenických rodičů. Zva- se rozhodli uspořádat jejich setkání
Naše priority jsou pořád zaměřené na žujeme možnosti navýšení kapacity s místními firmami. Těch aktivit na
město. I přes složitou ekonomickou školek nebo vytvoření dalšího praco- pomoc válečným běžencům v Jesesituaci se nám daří výrazně investovat viště. Diskuzi vedeme také o možnos- níku je mnoho.
Město ale není jediné, kdo pomáhá…
do rozvoje Jeseníku. Jednoduše řečeno, tech zřízení dětské skupiny.
Určitě ne a ještě jednou děkuji
ať se děje cokoliv, nemůžeme přestat Jeseničtí rodiče se tedy nemusí bát,
všem, kdo se zapojil, ať už konkrétřešit problémy, které trápí naše občany, že by na jejich dítě nezbylo místo?
Určitě se nemusí obávat. Zaprvé ním lidem, organizacím nebo firpro ně tady jsme.
Kolik je aktuálně v Jeseníku Ukra- u nás není tolik ukrajinských dětí mám. Myslím, že se opět projevilo
a zadruhé všichni, kdo mají nárok to, v čem Jeseník vyniká v rámci
jinců?
V současnosti je ve městě ubytováno na místo ve školce, místo mít budou. celé republiky – komunitní život.
198 převážně ukrajinských žen s dětmi Naše školky a škola jsou připraveny Ihned po vypuknutí války vzniklo
několik skupin, které aktivně pra(k 19. dubnu). Ukrajinské rodiny jsou vyjít všem vstříc.
ubytovány převážně na internátech Co pro ukrajinské běžence dělá cují. Je skvělé vidět, s jakým nasazením pomáhají těm, kterým válka
průmyslovky na emku a SŠ gastro- město?
Úloha města je především koor- vzala nejen domov, ale v mnoha
nomie a farmářství U Jatek. Pomoc
poskytli také soukromí ubytovatelé. dinační. Účastním se zasedání kraj- případech ženám muže a dětem táty.
(lum)
ského krizového štábu a následně
Všem za to patří velké poděkování.

Vážení
spoluobčané,
příroda se pomalu probouzí ze
zimního spánku,
a to znamená, že
město opět rozkvete. Na květinovou výzdobu jsme se zaměřili
více, než kdy před tím. Proto
už brzy při procházce místními
uličkami uvidíte nové barevné
záhony nebo třeba lipovou alej,
která bude zdobit, jak jinak, Lipovskou ulici. Každé město má
být hezké a čisté, proto se společně s Technickými službami
snažíme intenzivně pracovat na
tom, aby byl Jeseník krásnější
i na pohled.
A právě krásy města si vychutnáte nejlépe, když si zajdete
pro menší nákup nebo třeba na
oběd pěšky. Pohyb na čerstvém
vzduchu navíc svědčí úplně každému! Cesta do práce je také
příležitost hýbat se, popovídat
si, někoho potkat nebo něco zažít. To platí i pro cestu do školy
– navíc, čím méně aut přijede až
před školu, tím bezpečněji tam
bude a vy i vaše děti se budete
cítit příjemněji.
To, jakým způsobem se my
všichni dopravujeme tam či
onam, budeme nyní zjišťovat.
Získaná data budou mít za cíl
zvýšení bezpečnosti na silnicích
i pro pěší, rozvoj cyklodopravy,
zlepšení podmínek cestování
pro všechny obyvatele i návštěvníky města, vyřešení problematiky parkování v centru
i na sídlištích, čistší ovzduší,
méně hluku a zvýšení kvality
života, či čerpání evropských
a národních dotací na dopravní
projekty. To je jen zlomek pozitiv, která Jeseníku přinese Plán
udržitelné městské mobility, jehož příprava právě započala.
Jak už pravil poeta Karel Hynek Mácha ve své nejznámější
básni, máj je lásky čas. Nekoukejme proto tolik na televizi
a sociální sítě, kde se řeší jen
válka, pandemie a samé tragické události. Věnujme místo
toho čas sobě samým, rodině
a našim blízkým. Přeji vám pohodový květen.
místostarosta Václav Urban
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Rada schválila
• Třetí změnu rozpočtu města Jeseník na rok 2022. Radní doporučili zastupitelstvu
schválit finanční prostředky na
obnovu místních komunikací,
konkrétně ulic Nerudova, Poštovní, Dittersdorfova, Lipovská
a další. Změnou rozpočtu byly
vyčleněny i finanční prostředky
na projektovou dokumentaci revitalizace školní budovy na ulice
Kalvodova. Vizí je, že by po provedených opravách sloužilo přízemí budovy jako školka a první
a druhé patro jako škola.
• Další finanční prostředky na
pokrytí provozních nákladů
bazénu v České Vsi. Na únorovém zasedání zastupitelstva
města bylo vyčleněno 280 tisíc
Kč jako individuální dotace.
Tato částka byla určena na celoroční činnost krytého bazénu
v České Vsi. Ten využívají jesenické základní školy pro výuku
plavání nebo kondiční plavci.
Město však vždy financovalo
bazén ve výši 350 tisíc Kč, proto
radní rozhodli o poskytnutí další
dotace, konkrétně 70 tisíc Kč.
• Zapojení Sborů dobrovolných
hasičů do sbírky s názvem Hasiči hasičům, jejímž předmětem
je sbírka materiálů pro ukrajinské hasiče. Jedná se o osobní
ochranné prostředky – použitelné zásahové třívrstvé oděvy
a přilby, nové zásahové boty
a rukavice, kompletní funkční
dýchací techniku, hadice, svítilny s akumulátory a lékárničky
typu II a III. Sbor dobrovolných hasičů by taktéž rád nabídl
ukrajinským hasičům pomoc
v podobě darování dvou kusů
obličejových masek.
• Zahájení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce spojené
s demolicí komínu u kotelny
na ulici Nábřežní. Předmětem
je kompletní rozebrání komínu,
který je dle závěru červnové revizní zprávy v havarijním stavu,
neopravitelný a určený ke zbourání.
• Radní doporučili zastupitelům
schválit zahájení veřejné soutěže
pro výběr dodavatele výstavby
Dostupného družstevního bydlení v lokalitě Dukelská.

Rada seniorů
Další zasedání Rady seniorů
se uskuteční v úterý 3. května
v 10.00 v zasedací místnosti
radnice.

Matrika
V březnu se v jesenické nemocnici narodilo celkem 17
dětí, z toho tři potomci rodičům s trvalým pobytem v Jeseníku. Všem gratulujeme.
Ke krásným devadesátým narozeninám přejeme všechno
nejlepší Věře Dřevojánkové,
Heleně Mrhálkové, Josefu
Kubičíkovi, Boženě Knedlové
a Jiřímu Ziegelbauerovi.

www.jesenik.cz

Zprávy z radnice

Čtvrtá etapa regenerace sídliště 9. května
Město Jeseník podalo v loňském
roce žádost o dotaci na předposlední IV. etapu regenerace sídliště 9. května do výzvy Státního fondu pro podporu investic
a bylo úspěšné. I tato etapa bude
dotačně podpořena, konkrétně
částkou šest milionů korun.
Projekt navazuje na již realizovanou III. etapu a zahrnuje rekonstrukci chodníků, cest, veřejného osvětlení, pobytových ploch
a úpravu zeleně, včetně dodání
nového mobiliáře a je vymezen
ulicemi Mahenova, Klicperova
a Tylova. „Zahájení stavebních
prací předpokládáme v průběhu
druhé poloviny letošního roku,“

uvedl Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku. Informace
o zrealizovaných, probíhajících

i plánovaných projektech naleznete na www.nasjesenik.cz.
(lum)

Regenerace sídliště Pod Chlumem
Přípravy dlouho očekávané
celkové regenerace sídliště Pod
Chlumem postupují. V červnu
2022 bude dokončena projektová
dokumentace, která je nezbytným
podkladem pro získání stavební-

ho povolení. Po jeho vydání bude
jako první zrekonstruováno okolí
restaurace Beton, jejímž benefitem
budou například nová parkovací
místa, rekonstrukce a výstavba
chodníků, nový mobiliář, veřejné

osvětlení a výsadba nové zeleně.
Na tuto první etapu naváží další etapy, které postupně zkvalitní
prostor celého sídliště, a to od ulice Tkalcovská až po Husovu.
(lum)

Hasičská zbrojnice pro dobrovolné hasiče
Město zahájilo výstavbu nové moderní budovy pro Sbor a jednotku dobrovolných hasičů. Stávající plechová hala v areálu budov na ulici Tovární je totiž ve zcela nevyhovujícím stavu.
„Jednotka Sboru dobrovolných uvedla starostka města Jeseníku v současné době opravy a údržba
stávajícího objektu zbrojnice nebo
hasičů Jeseník má nezastupitelnou Zdeňka Blišťanová.
Nová budova, která se staví spotřeba energií.
úlohu v požární ochraně. Nejenže
Celková finanční náročnost prose účastní výjezdů po boku profesio- v areálu zóny Za Podjezdem, bude
nálů, ale navíc v době, kdy profesio- splňovat současné požadavky na jektu je vyčíslena na dvacet čtyři
nální hasiči jsou na výjezdu, drží výkon služby jednotky požární milionů korun, významnou část
pohotovost. Je tedy nutné, abychom ochrany. Benefitem bude i snížení však pokryjí dotační prostředky.
(lum)
jim poskytli patřičné zázemí,“ provozních nákladů, kterými jsou

Ovlivněte budoucnost jesenické dopravy
Jeseník se potýká s dopravními problémy jako kterékoliv jiné město. Jak skloubit narůstající počet aut s nedostatkem parkovacích míst? Jak se projeví nová výstava? Jak vytvořit město přívětivější k pěším a cyklistům? Či jak být stále městem čistým a zdravím? Na tyto otázky odpovídá Plán udržitelné městské mobility.
Plán udržitelné městské mobility
Nedílnou součástí celého procesu
(PUMM) je významný strategický je aktivní zapojování veřejnosti. Bez
dokument, jehož ambicí je překro- názorů a podnětů vás, obyvatel Jesečit rámec tradičního dopravního níku, by dobrý plán, ušitý na míru
plánování, které se v posledních de- našeho města, nemohl vzniknout.
setiletích zaměřovalo převážně na Díky Vašim každodenním cestám
motorovou dopravu. Cílem PUMM po městě jste významnými nositeli
je zabývat se dopravou komplexně místních znalostí o dopravě i o vevčetně tzv. udržitelných módů do- řejném prostoru. V průběhu tvorby
pravy jako je chůze, cyklistika a ve- PUMM, která bude trvat do konce
„Nyní nemáme žádný moderní
řejná doprava s důrazem na ekolo- příštího roku, budete mít možnost koncepční dokument z oblasti dopragičnost jednotlivých typů dopravy. podílet se na jeho tvorbě hned ně- vy, od kterého bychom se mohli odAutomobilová doprava dlouhá léta kolikrát.
razit a plánovat v tomto směru nové
utváří vzhled našich měst, ale kromě
Poprvé se můžete zapojit již nyní, investice. Plán udržitelné městské
nerovných dopadů na zdraví a kvali- a to prostřednictvím dotazníku, kte- mobility zajistí, aby byl vylepšen vetu života není vždy snadno a stejně rý je zaměřen na Dopravní chování řejný prostor a zároveň bude vyřešen
dostupná všem skupinám obyvatel v Jeseníku. K dotazníku se dostanete problém s parkováním, to vše s ohle(např. dětem, ženám, seniorům či po načtení QR kódu nebo jej na- dem na životní prostředí. Chceme,
zdravotně znevýhodněným). Kva- jdete na www.nasjesenik.cz v sekci abychom ve spolupráci s občany měslitně zpracovaný PUMM a jeho na- Plán udržitelné mobility. Zde se mů- ta vytvořili zase o něco příjemnější
plňování je tak přínosem pro celou žete dozvědět také podrobnější in- místo pro život,“ sdělil místostarosta
společnost i životní prostředí.
formace.
Václav Urban.
(lum)
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Zvýšený zájem o občanské průkazy a cestovní
pasy se týká i Jeseníku
Momentálně plně vytížená pracoviště Správního odboru odbaví několikanásobně větší množství žádostí,
než je obvyklé. Stále platí, že přednost mají žadatelé objednaní přes rezervační systém. Vzhledem k velkému zájmu o občanské průkazy a cestovní pasy je nutné počítat s delší dobou odbavení.
naleznete na www.jesenik.cz v sekI přesto, že jsou termíny v ob- Co je potřeba mít s sebou:
Všechny požadované doklady, ci Správní odbor.
jednávkovém systému obsazeny,
Zejména rodiče, kteří žádají
není vyloučeno, že dojde k vyří- aby nedocházelo ke zbytečným
zení žádostí dalších občanů. „Po- nepříjemnostem, kdy žadatel o osobní doklad dítěte, prosíme
kud přijdete i bez tohoto objedná- poté, co přijde na řadu, musí být o předložení originálu jeho rodní, budete obslouženi,“ uvedl Petr odmítnut z důvodu nesplnění ného listu dítěte. Pokud žádáTrnovec ze Správního odboru zákonných povinností pro po- te o doklad z důvodu cestování
Městského úřadu Jeseník. „Hlav- dání žádosti. V každém případě v letních měsících, nebo jeho
ní výhodou objednávkového sys- neuděláte chybu, pokud u sebe platnost končí až v letním obdotému spočívá v tom, že je sjednán budete mít originál rodného listu bí či později, doporučujeme nákonkrétní termín. Ostatní žádosti a dosud vydané doklady (OP, CD, vštěvu úřadu aktuálně odložit na
budou vyřizovány běžným způso- ŘP) k prokázání vaší totožnosti pozdější dobu. Doklady jsou vyřibem a v pořadí, které určují pra- v případě ztráty nebo odcizení ob- zovány běžně ve lhůtě maximálně
covníci našeho odboru,“ doplnil čanského průkazu, nebo jeho ne- do třiceti dnů.
Odbor správní
platnosti. Podrobnější informace
Trnovec.

Řidiči pozor. Městská policie začne od počátku
května měřit rychlost
Množící se stížnosti obyvatel na bezohledné řidiče byly důvodem pořízení mobilního laserového měřiče
rychlosti vozidel. Radar, který si 22. března převzala jesenická městská policie, bude sloužit ke zvýšení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve městě Jeseníku. Místa, kde budou strážníci měřit, už jsou
vytipována a schválena Policií České republiky.
Lokality, na kterých se bude rychHlídka strážníků s radarem se policie Martin Novotný. Měření
bude pravidelně od počátku květ- rychlosti vozidel nezastupitelným lost kontrolovat, se budou postupna objevovat mimo jiné například způsobem přispívá ke zklidnění ně rozšiřovat. Vždy se však bude
na ulici Dukelská či Šumperská. dopravy, především ke zvýšení jednat o místa schválena státní
Dlouhá rovina tam mnoho řidičů bezpečnosti provozu, a tím i oby- policií. Pro větší transparentnost
svádí k tomu, aby šlápli na plyn vatel a návštěvníků města. Jde bude seznam ulic zveřejněn na
více, než je zákonem povoleno. zejména o preventivní činnost. webu města i městské policie. Po
Svým jednáním pak ohrožují „Snižování rychlosti prostřednic- zaškolení obsluhy se předpokládá,
chodce a ostatní účastníky sil- tvím dopravního značení je účinné že měření bude zahájeno v květnu
ničního provozu. „Bohužel, tyto pouze částečně, a to v souvislosti letošního roku. „Očekáváme, že dokomunikace patří k problémovým s určitou nekázní řidičů, kteří ne- jde ke zklidnění dopravy ve městě,
úsekům a došlo tam již k řadě ne- respektují dopravní značky jako a to zejména v blízkosti přechodů pro
bezpečných situací. Lidé se nás takové. Následky nehod, které jsou chodce, škol a školek a míst s vysokou
opakovaně obrací, abychom zde zapříčiněny překračováním nejvyš- frekvencí pohybu chodců, hlavně
začali s měřením rychlosti, neboť ší dovolené rychlosti a následným dětí. Cílem měření je především zvýřada řidičů si plete výše uvede- nezvládnutím vozidla, jsou vždy šení bezpečí občanů,“ uvedla starostné místní komunikace se závodní velice vážné, někdy i fatální,“ uvedl ka Zdeňka Blišťanová.
(lum)
dráhou,“ uvedl ředitel městské místostarosta Václav Urban.
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Zájezd seniorů
Na pondělí 30. května je naplánován zájezd Známým i méně
známým Osoblažskem. Výlet na
Osoblažsko přiblíží zájemcům
ojedinělou úzkokolejnou trať
a představí zajímavé památky tohoto zapomenutého regionu.
Odjezd z Jeseníku: 7.50 Billa,
7.55 Yesenka, 8.00 zastávka u nemocnice, Lipovská ulice
Cena: 250 Kč (vstupenky, doprava, průvodce)
Vzít s sebou: osobní doklady,
pohodlnou obuv, dobrou náladu.
Přihlášky: od středy 9. května od
8.00, platbu je nutné uhradit do
tří dnů od přihlášení!
Přihlášky a platba: Alena Kalinová, MěÚ Jeseník, OSVZ,
budova IPOS, tel: 584 498 406,
e-mail: alena.kalinova@mujes.cz
Informace: Věra Vymětalová, 604
382 907, vym.vera@seznam.cz

Výzva pro
dopravce
Vyzýváme dopravce, kteří provozují mezinárodní nákladní
dopravu vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 2,5 tuny,
avšak nepřesahující 3,5 tuny
(typicky dodávkami), a kteří nevlastní koncesi pro provozování
dopravy velkými vozidly, aby
neprodleně kontaktovali živnostenský úřad. Pokud co nejdříve
nepožádají o změnu koncese,
nebudou moci mezinárodní dopravu po 21. květnu 2022 provozovat.

Z deníku
strážníka

Prchajícího násilníka zastavila až střelba
Otřesný zážitek má za sebou dvaačtyřicetiletá žena, která byla v místních lázních na léčebném pobytu se
svými dětmi. Při večerní procházce ji fyzicky napadl muž, kterého naštěstí brzy po činu dopadli strážníci
Městské policie Jeseník. Díky rychlé a kvalitní práci strážníků bude tento u nás naprosto ojedinělý případ
násilného činu brzy uzavřen.
Ženu na lázeňské kolonádě oslo- a vyzvali ho k prokázání totožnos- k důsledné přípravě jesenických
vil neznámý mladý muž v pondělí ti. Ten na výzvu reagoval hbitým strážníků týkající se právě použí14. března okolo 19.00. Žena s ním útěkem po Lipovské ulici, odbočil vání služební zbraně, byl výstřel
odmítla komunikovat a ten reago- do Fučíkovy a prchal dále stezkou veden do bezpečného prostoru,
val tím, že ji fyzicky napadl, při- pro pěší k prodejně Albert. Po tak, aby nemohl být ohrožen život
čemž ji povalil na zem. Naštěstí se celou dobu jej jeden ze zasahují- či zdraví nezúčastněných osob,”
žena dokázala ubránit a podařilo se cích strážníků pronásledoval. Po uvedl ředitel Městské policie Její násilníkovi po chvíli vysmeknout několika marných výzvách musel seník Martin Novotný. Jeseničtí
a z místa utéct. Ihned po činu byli zasahující strážník k zastavení pr- strážníci si tak mohou připsat
na místo přivoláni jeseničtí strážní- chajícího násilníka použít varovný výrazný díl zásluh o bezpečnost
ci i hlídka Policie České republiky, výstřel ze služební zbraně. Nebez- celého města Jeseník. „Jsem velkteří ihned začali vzájemně koordi- pečný pachatel byl poté za použití mi ráda, že byl nebezpečný muž
novat svou činnost. Na místě pře- donucovacích prostředků zadržen dopaden, protože právě ochrana
dala napadená žena velmi podrob- u vchodu do budovy polikliniky veřejného pořádku a zajištění bezpečnosti obyvatel našeho města je
ný popis pachatele a strážníci tak a předán policistům.
„Velmi se omlouvám obyvatelům pro mě jednoznačnou prioritou
mohli okamžitě začít agresivního
muže usilovně hledat. Při pátrání Jeseníku, které případná střelba a k tomuto rovněž směřuji činnost
zpozorovali na autobusové zastáv- vystrašila, nicméně byla to bezpod- městské policie,” uvedla starostka
ce u jesenické nemocnice muže mínečná nutnost k zadržení ne- Zdeňka Blišťanová.
(lum)
odpovídajícího popisu pachatele bezpečného pachatele a vzhledem

• Ve středu 2. března volal na
městskou policii lékař chirurgické ambulance, že nemohou
ošetřit muže s poraněním hlavy.
Důvodem bylo jeho velmi agresivní chování. Hlídka do nemocnice přijela, pacientovi domluvila
a ten se následně nechal ošetřit.
• Ve večerních hodinách řešili
strážníci oznámení, že se před
rychlým občerstvením Kebab
House pohybuje muž v podroušeném stavu, který hlasitě nadává
na celou ulici. Muž po příjezdu
hlídky dal na jejich radu, svůj
projev utišil, všem se omluvil
a z místa odešel.
• V neděli 6. března požádala
o pomoc žena z ulice Halasova. Potřebovala zvednout svého
manžela na postel, ale neměla na
to dostatek síly. Strážníci oznamovatelce vyšli vstříc a pomoc jí
poskytli.
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Svoz objemného odpadu
Svoz objemného odpadu se uskuteční v sobotu 7. května, 21. května
a 28. května. Kontejnery budou
přistaveny dle uvedeného rozpisu.
Odebírán bude pouze nábytek, koberce, linolea, sanitární technika
apod. Kontejnery nejsou určeny
k odkládání stavebních sutí. Celoročně lze k odložení objemných odpadů využít sběrné dvory – v areálu
technických služeb na ul. O. Březiny
nebo v bývalé kotelně naproti nemocnici na ul. Lipovská. Upozorňujeme občany, že odkládání objem-

ného odpadu u nádob na tříděný
nebo směsný odpad je v rozporu
se zákonem o odpadech i obecně
závaznou vyhláškou o stanovení
systému odpadového hospodářství.
Odstranění takto odložených odpadů navyšuje celkové náklady na svoz
odpadů, protože objemný odpad
nelze odvézt svozovým vozem obsluhujícím sběrné nádoby, u kterých
je odpad nesprávně odložen. Za
loňský rok tyto náklady navíc činily
136 500 Kč.
Odbor životního prostředí

Harmonogram jarního svozu objemného odpadu

7. května
08.00 – 08.50 Nerudova č. p. 1011 a Lipovská č. p. 1168
09.00 – 09.50 Seifertova č. p. 1124 (kotelna) a Krameriova + K. H. Máchy
10.00 – 10.50 Husova č. p. 548 a Priessnitzova (paneláky)
11.00 – 12.00 Zeyerova č. p. 655 a Kalvodova + V Aleji (křižovatka)
13.00 – 13.50 Bezručova č. p. 650 a Sokola Tůmy č. p. 367
14.00 – 14.50 Josefa Hory (za Villou Regenhart) a Denisova č. p. 752
15.00 – 15.50 Schubertova č. p. 984 a U Bělidla + Slezská
21. května
08.00 – 08.50 Dukelská (kontejnery u hřiště) a Sládkova č. p. 411
09.00 – 09.50 U Kasáren č. p. 1133 a Rudná (točna)
10.00 – 10.50 Horská č. p. 1209 a Havlíčkova (separační kontejnery)
11.00 – 12.00 Klicperova (točna) a Nábřežní č. p. 414
13.00 – 13.50 Tylova č. p. 1154 a Rejvízská + K Vodě (křižovatka)
14.00 – 14.50 Boženy Němcové (kotelna ZŠ) a Za Pilou + Rejvízská
15.00 – 15.50 Průchodní (Kaple) a Slunná č. p. 17
28. května
08.00 – 09.00 Žižkova (parkoviště) a Otakara Březiny (naproti ZUŠ)
09.10 – 10.10 Šumperská (Mido) a Tyršova č. p. 1042
10.20 – 11.10 Mlýnská č. p. 397 a Čechova č. p. 1245
11.00 – 12.00 Štefánikova a Vrchlického č. p. 1251

Budeme mít kde plavat?
Neutěšený stav bazénu v České Vsi je všeobecně známý, ale naopak velkou
neznámou je financování jeho rekonstrukce.
Bazén, který už nakročil do druTuto těžkou situaci České Vsi si
hého půlstoletí své existence, hodně uvědomují také radní města Jeseník,
využívají například školy pro výuku a proto pozvali představitele obce na
plavání. Ale nejen to, bazén slouží své zasedání, aby byli detailně seznátaké široké veřejnosti. Po neúspěš- meni s aktuálním stavem. „Město
ném pokusu bývalého vedení jese- Jeseník nadále podporuje rekonstruknické radnice o vybudování aqua- ci bazénu. Jsme připraveni pomoci
parku, jehož projektování spolklo i nad rámec toho, co bylo navrženo
desítky milionů městských peněz, v minulém volebním období,“ deklazůstal krytý plavecký bazén v České rovala starostka Jeseníku zájem měsVsi jedinou reálnou možností pro ta na opravě českoveského bazénu.
obyvatele Jeseníku a okolních obcí. Důležitou, ale doposud nezodpoJeho provoz platí Česká Ves a ročně ji vězenou otázkou zůstává zapojení
stojí více než tři miliony korun z roz- ostatních obcí Jesenicka. Možnosti
počtu. Ekonomickou bilanci provo- plavání pro občany celého regionu
zu zčásti vylepšují příspěvky obcí, jsou typickým problémem, při jenicméně to neřeší zásadní problém hož řešení musí spolupracovat celé
– havarijní stav bazénu a nutnou po- Jesenicko. „Tady se musíme všichni
třebu jeho rekonstrukce.
spojit a pomoci. Bazén slouží celému
Obec Česká Ves prozatím nepo- regionu a financování rekonstrukce
žádala o dotaci na rekonstrukci ba- není možné nechat jen na obci velizénu na národní úrovni a financo- kosti České Vsi,“ dodal místostarosta
vání nemá zajištěno ani z rozpočtu Tomáš Vlazlo.
Olomouckého kraje, ani v rámci
Zdárné dokončení rekonstrukce
regionu. Otázkou zůstává, jaké další tak záleží na financování, které se
možné zdroje se podaří najít a zda je podaří České Vsi zajistit. Doufejme,
reálný vstup zahraničního donátora, že se nebude opakovat nezdar jako
o kterém se v souvislosti s obtížemi u aquaparku a v nejbližší době se
při získávání prostředků také mluví. obci podaří dohodnout financování
Obec Česká Ves tak na svých bed- z regionálních i národních zdrojů
rech nese miliony za projektovou a krytý bazén bude zrekonstruován
dokumentaci a úkol zajistit financo- tak, aby mohl bezproblémově sloužit
vání 200milionové investice.
nám všem.
(lum)

Zprávy z radnice

Část stromů v aleji Nářků je
nutné pokácet
Znalecký posudek, který si město nechalo vypracovat, jednoznačně řekl,
že některé stromy z bukové aleje ve Smetanových sadech je nutné skácet.
„Situace vyžaduje provést ne- tanových sadů bohužel neumožzbytná opatření nejen z hledis- ňuje nic jiného,“ popisuje míska „bezpečného využívání“, ale tostarosta Tomáš Vlazlo.
Znalecký posudek dále doporui z hlediska obnovy a výchovy celého prostoru,“ konstatuje znalecký čuje pro následující období a buposudek vypracovaný soudním doucnost stanovit postup celkové
znalcem v oblasti ochrany příro- rekonstrukce parku, který nejen
dy a dendrologie. Věk a choroby celkově uchopí pojetí parku, ale
stromů, z nichž nejzávažnější je také v tomto cenném přírodním
napadení stromů dřevomorem prostředí doporučí zastoupení
kořenovým, vedou k nutnosti druhů dřevin s ohledem na vyučást stromů z aleje bezodkladně žívání a bezpečnost. To jsou propokácet a pečlivě sledovat celou blémy, kterými se bude zabývat
alej. „Kácení považuji vždy až za architektonická soutěž, na jejíž
poslední možnost, ale v tomto pří- pořízení vyčlenilo dubnové zapadě nám stav stromů a nutnost stupitelstvo finanční prostředky.
(lum)
zajistit bezpečí návštěvníků Sme-

Vedení města bude
k zastižení i u vás!
Novinku, která občanům umožní
města, zavádí jesenická radnice.
„Problémy se nejlépe řeší na místě s těmi, kterých se týkají. Proto
jdeme přímo k občanům, abychom
si vyslechli jejich pohled na rozvoj
lokality, ve které žijí a sami nejlépe ví, kterým problémům se zde
město musí věnovat,“ představuje
novinku starostka Zdeňka Blišťanová.

napřímo komunikovat s vedením
Obyvatelé Jeseníku tak mohou
už teď vyhlížet „mobilní radnici“,
která se zastaví na několik hodin v jednotlivých částech města
a občané se v ní setkají se zástupci vedení. Přesné místo a datum
bude vždy dopředu oznámeno
prostřednictvím městského webu
a facebookových stránek. (lum)

Komunita / Vzdělávání
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Letní provoz multifunkčního hřiště bude zahájen počátkem května
Na novém sportovišti na ulici Dukelská, které v zimě sloužilo jako
kluziště, si v létě můžete zahrát basketbal, resp. streetball, florbal, volejbal či nohejbal. Vstupné je bezplatné, jedinou podmínkou je rezervace hřiště. Rozvrh užívání najdete na stránkách sportovistejesenik.cz.
Na webu sportoviště budou uve- dělat lajnování pro jednotlivé spordeny i kontaktní údaje na správce ty a osadit sloupy s deskami a koši
hřiště, který zajistí jeho zpřístup- na basketbal. Po dokončení prací
nění. „Do konce dubna by měl a jejich předání bude hřiště otevřezhotovitel stavby dokončit přípravu no pro veřejnost,“ uvedl Patrik Tomultifunkčního hřiště na letní pro- máš Pavlíček, ředitel Technických
voz. Kromě terénních úprav v okolí služeb Jeseník.
(lum)
mantinelů je především potřeba do-

Odlehčovací služba sv. Zdislavy
Pečujete o své blízké doma a potřebujete si vyřídit osobní záležitosti,
nebo si odpočinout a nabrat nové síly? Pomůžeme vám se o vaše blízké postarat.
Odlehčovací pobytová služ- bytu může být 7 dní až 3 měsíba je určená seniorům od 60 let, ce. Bližší informace na telefonosobám s chronickým duševním ním čísle 605 597 310 nebo na
onemocněním nebo tělesným www.jesenik.charita.cz.
postižením od 55 let. Délka poCharita Jeseník

Klubu turistů – květen
Klub turistů pro vás připravil čtyři výlety na měsíc květen. V případě
nepříznivého počasí může dojít ke změně trasy.
Datum: 4. května 2022
Horní Město, Skály – Rešovské
vodopády – Tvrdkov, Ruda – Křížový vrch
Délka trasy: 14 km
Odjezd: autobus 7.45
Vycházku připravila E. Havrilová

Datum: 21. května 2022
Velké Losiny – Pekařov – Hanušovice (součást pochodu Pivovarská čtvrtka)
Délka trasy: 18 km
Odjezd: autobus 7.45
Vycházku vede J. Šimková

Datum: 7. května 2022
Májový výstup na Zlatý chlum
(4. ročník)
Start: Masarykovo nám., Jeseník
v 8.30
Cíl: Zlatý chlum, 11.00-12.00

Datum: 28. května 2022
Branná – Přední Alojzov – Volská louka – Jozefová – Branná
Délka trasy: 16 km
Odjezd: vlak 7.46
Vycházku připravila D. Podaná

Žáci z emka mají za sebou
první soutěže
Po dlouhé odmlce způsobené covidem se opět rozjela klání pro různé obory technických škol. Hned do dvou soutěží se zapojili žáci ze
Střední průmyslové školy v Jeseníku.
Je velké umění připravit během prezentovalo deset týmů. Mezi
tří let odborníky pro strojařské nimi byli dva žáci z emka Alexanobory. Tomu se intenzivně věnují dr Šmíro a Mikuláš Kowařovský,
na praxích mistři odborného vý- kterému jeho snaha vynesla kráscviku. Pro ty je vítanou pomocí, nou čtvrtou příčku.
Obdobná krajská soutěž KOVO
když mohou své svěřence vysílat
na středoškolské soutěže. „V tu JUNIOR 2022 zaměřená na obráchvíli je o motivaci žáků postaráno běče kovů se odehrála na mohela k tomu získávají srovnání s vrs- nické Střední škole technické
tevníky z jiných škol,“ uvádí Jiří a zemědělské. Za emko se zúčastnili žáci Vojtěch Barabáš a Filip
Viterna, ředitel školy.
První soutěž byla určena pro Kořínek, který skončil na pěkném
strojní mechaniky – zámečníky. sedmém místě. Doprovodem stuVyhlašovatelem celostátního kola dentů byl pověřen Jaroslav Kolda,
soutěže strojírenských oborů Čes- který byl na soutěži vylosován
ké ručičky je CECH KOVO České i jako hlavní rozhodčí. „Naši žáci
republiky v Praze a pořadatelem jsou na velmi dobré úrovni jak po
byla Střední škola řemesel v Šum- stránce praktických dovedností, tak
perku. V praktické části prokazo- i znalostí,“ doplňuje učitel odborvali žáci znalosti a dovednosti při ného výcviku Kolda.
Střední průmyslová škola
výrobě dané součásti. Zručnost

Mistry ČR v robotice se stali
studenti Gymnázia Jeseník
V sobotu 26. března se v Praze v krásných prostorách firmy
FANUC, která je japonským
lídrem robotických systémů, uskutečnilo republikové finále robotické a vědecké soutěže FIRST LEGO
League. Finále se zúčastnilo devět
nejlepších českých týmů a tým
R.U.R. z jesenického gymnázia
byl mezi nimi. Po smolné první
jízdě robota figuroval náš tým na
konci tabulky, naštěstí další jízda
už vše napravila a úspěšně pokračoval celý náročný soutěžní den.
Studenti zvítězili v Týmové práci,
bravurně zvládli disciplínu Design

robota, ve které musí odborníkům
podrobně vysvětlit stavbu svého
robota i vytvořené programy. Prezentaci výzkumného úkolu ohledně semiautonomních nákladních
vozidel zvládl tým tak skvěle, že byl
vybrán pro předvedení prezentace na hlavním pódiu. V celkovém
hodnocení jesenický tým zvítězil
a stal se mistrem Česka FLL pro
rok 2022. Vítězství je tím cennější,
že se jedná v pořadí již o 14. republikový titul, který studenti gymnázia v soutěži vybojovali.
Magda Dostálová,
Gymnázium Jeseník

Studenti Gymnázia Jeseník opět
vyrazili na cesty
Po dvou letech jsme se opět vydali na projektové setkání do zahraničí.
Cílem této cesty se stalo španělské město Durango, které se nachází na
severu, v baskické části Španělska poblíž Biskajského zálivu.
Na začátku dubna jsme se po- ernika, které je slavnou kolébkou
tkali se všemi účastníky projek- evropské demokracie a boje za
tového setkání na půdě místní svobodu. Návštěva interaktivnístřední školy. Jednalo se o projek- ho Muzea míru v Guernice byla
tové setkání v rámci programu opravdu silným zážitkem předeErasmus+, kterého se kromě české vším kvůli asociaci vybombardoa španělské školy zúčastnili také vání tohoto města v době španělstudenti a učitelé z Francie a Litvy. ské občanské války a současného
Zahraniční studenti byli ubytová- dění na Ukrajině. Poslední den
ni v hostitelských rodinách a měli setkání se pak nesl v duchu přátak možnost nahlédnout do jejich telství a radosti ze života, proskutečného života. „Hostitelská běhly různé workshopy a lekce
rodina byla velmi milá a pohostin- baskických tradičních tanců. Taná, starali se o mě jako o vlastní, nec, hudba a přátelská atmosféra
a díky tomu jsem se tam cítila jako pak rezonovaly celým naším pobytem. „Program byl velice dobře
doma,“ řekla Eva ze třídy sexty A.
Přes den pak byl program setká- naplánovaný, skamarádili jsme se
ní v režii španělské střední školy s novými lidmi,“ řekla Kristýna ze
a jejích studentů. První den probí- třídy druhé B. Celý týden by se
hal v duchu seznamování a pozná- dal krátce shrnout slovy Martina
vání místní školy, místních tradic ze třídy sexty A: „Ve Španělsku to
v podobě soutěžení v baskických bylo jednoduše super - super lidi,
sportech a končil prohlídkou cen- spousta legrace a nezapomenuteltra města. Druhý den byl pak vě- ných zážitků!“
Další setkání výše zmíněných
nován poznávání okolní přírody.
Třetí den početná skupina všech zemí a škol se uskuteční na konstudentů a učitelů vyrazila do Bil- ci května v Jeseníku a okolí. Jak
baa, kde měli možnost navštívit učitelé, tak studenti Gymnázia Jemuzeum Guggeheim, historické seník se budou určitě moc snažit,
centrum města a po krátké cestě aby i toto setkání proběhlo v přámetrem také Biskajský záliv a slav- telském duchu.
Šárka Hynková,
ný Biskajský most. Čtvrtý den se
Gymnázium Jeseník
uskutečnila návštěva města Gu-
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Vzdělávání

Zápis nových žáků do ZUŠ
Jeseník do 13. května

Zápis do mateřských škol
proběhne 10.–11. května

Zájemci musí vyplnit na www.izus.cz elektronickou přihlášku, a to do
13. května. Následně je bude škola telefonicky kontaktovat a domlouvat přesný termín zápisu, který proběhne od 16. do 18. května – pro
hudební a literárně-dramatický obor v Kapli, pro výtvarný obor na
ZUŠ Alšova 243. Obsah talentové zkoušky a kritéria pro přijetí naleznete na www.zusjes.cz.
ZUŠ Jeseník nabízí výuku ve (klavír, el. klávesy, varhany), struntřech oborech – ve výtvarném, li- né nástroje (klasická kytara, el.
terárně-dramatickém a hudebním. a basová kytara), po akordeon, či
Od dechových nástrojů (zobcová sólový a sborový zpěv. Nejmladšími
a příčná flétna, hoboj, fagot, kla- předměty je tzv. Technika záznamu,
rinet, saxofon, lesní roh, trubka, zpracování a reprodukce zvuku
tenor, baryton, trombon, tuba), (zahrnuje v současnosti atraktivní
přes bicí nástroje, smyčcové ná- práci se zvukem včetně nahrávání
stroje (housle, viola, violoncello, a ozvučování) či Počítačová grafika.
ZUŠ Jeseník
kontrabas), klávesové nástroje

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

Mimořádné soutěžní úspěchy
žáků jesenické ZUŠ

Co plánuje Kytarový
orchestr ZUŠ Jeseník?
Po dlouhé covidové odmlce konečně nic neruší pravidelné zkoušky
kytarového orchestru. Proto vám můžeme z radostí oznámit, že naše
koncerty budou!
Náš orchestr bude i nadále po- Kozmic u Hlučína, kde máme ozkračovat ve spolupráci s pěvec- dobit koncertem obecní slavnosti.
kým sborem, který vede pan učitel Koncert se koná v obecním sále
Jiří Svoboda. Také se v řadách or- od 16.00. Další koncerty už budou
chestru připravují sólisté na flétnu, v našem regionu. V sobotu 27.
akordeon a samozřejmě i kyta- května od 18.00 hrajeme v kostele
ru. První letošní vystoupení bylo Panny Marie Sněžné ve Velkých
v Olomouci. Přijali jsme pozvání Kuněticích a v sobotu 11. června
na Krajskou přehlídku kytarových od 14.00 v obecním sále v Mikusouborů a orchestrů. Příjemné lovicích zakončíme jarní koncertsetkání se členy orchestrů z Olo- ní sezonu benefičním koncertem
mouce, Šternberka a Uničova pro- s názvem Pomozme Míšovi. Těšíběhlo ve čtvrtek 21. dubna. První me se na setkání s vámi!
vedoucí orchestru Václav Dvořák
květnovou sobotu vyrážíme do

V letošním roce se konečně, po epidemické odmlce, konaly soutěže
vyhlášené MŠMT. Soutěž byla vyhlášena ve hře na dechové nástroje
a v sólovém a komorním zpěvu. Žáci naší školy museli projít sítem
školních a okresních kol, aby mohli postoupit do kola krajského.
Jako první se konalo 24. března lína Procházková, Petra Uhelszká,
krajské kolo v sólovém a komor- a první místo s postupem do celoním zpěvu, kterého se zúčastnily státního kola vybojovala žákyně
čtyři zpěvačky. Ty si ve velké kon- Dany Macečkové Adéla Suková.
V krajském kole ve hře na zobkurenci vybojovaly krásná umístění. Čestné uznání si přivezla Sára covou flétnu se dařilo i nejlepším
Tschuliková, diplom za třetí místo hráčům na zobcové flétny. David
získaly Veronika Vašíčková a Rá- Leškovský a Eliška Rotterová obchel Wormová a druhé místo patří sadili druhá místa. První místo
patřilo vynikající Adéle KropáčoTereze Vašíčkové.
Ve dnech 6. a 11. dubna se ko- vé a v opravdu velké konkurenci si
nala krajská kola soutěže MŠMT první místo s postupem do celove hře na dechové dřevěné a žes- státního kola vybojoval Fallou Fall
ťové nástroje v Zábřehu a ve hře ze třídy Jiřího Dvořáka, který zísna zobcovou flétnu v Olomouci. kal i Zvláštní cenu za interpretaci
Jesenická ZUŠ, díky své hudební skladby Bély Bartóka.
Krajskou porotou soutěže zobtradici, opět na těchto soutěžích
potvrdila, že je rovnocenným cových fléten byl také oceněn za
partnerem největším základním pedagogickou práci zvláštním diplomem Jiří Dvořák.
uměleckým školám v kraji.
I tento rok v porotách zasedli zkuZ letošních krajských kol si naši
žáci přivezli spoustu krásných šení pedagogové naší školy Dana
ocenění a tři z nich postoupili do Macečková v porotě příčných fléten
celostátního kola, což je nebýva- a František Mech jako předseda polý úspěch. Soutěž je rozdělena na roty žesťových nástrojů.
Nezbývá než poděkovat všem,
několik kategorií podle skupin
hudebních nástrojů a podle věku. kteří se na velkém úspěchu jeseMladí hudebníci soutěží v předem nických hudebních nadějí podíleli.
stanoveném limitu s různě nároč- Pedagogům Jaromíru Staňkovi,
nými skladbami. Diplomy za 3. Jitce Mokové, Daně Macečkové,
místo si ze Zábřehu, kde se kona- Ivetě Trojanové, Jiřímu Dvořákovi,
la soutěž žesťových a dřevěných Anně Beťákové a Jiřímu Svobodovi,
nástrojů, přivezli David Pišták všem rodičům mladých hudebníků
(lesní roh), Jakub Antoš (trubka). a v neposlední řadě rovněž vynikaDiplom za 2. místo si přivezla Eliš- jícím korepetitorům, kteří mají na
ka Podešvová (hoboj) a diplom za krásných výsledcích nemalý podíl
1. místo si přivezli Jakub Jacku- – Zdeně Blechtové, Valerii Pištákolák (trubka). Na metu nejvyšší, 1. vé, Karolině Vítkové, Blance Antonii
místo s postupem do celostátního Blahové, Veronice Pavelkové a Věře
kola, dosáhl Jakub Kubánek (lesní Střížové. Za bezpečnou a příjemnou
cestu na obě krajská kola děkujeme
roh) ze třídy Jitky Mokové.
V ten samý den probíhala také manželům Szkipalovým.
Blahopřejeme všem oceněným
soutěž ve hře na příčnou flétnu.
Diplomy za třetí místo získaly Ka- žákům i pedagogům a přejeme jim
teřina Procházková a Zuzana Ku- hodně štěstí v celostátním kole,
bánková, za druhé místo Markéta které se uskuteční 19. – 22. května
ZUŠ Jeseník
Kurková, Adéla Kropáčová, Karo- v Praze.

Inzerce

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

www.prodejzavic.eu

Vlastimil
Dřímal

777 613 774

www.VlastimilDrimal.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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Celebruje římskokatolický kněz P. Jiří Marek
Kotrba. Pořádají PLL.

Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu
a trubku. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 3. května v 17.00
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY TIBORA
NOVOTNÉHO
Představí se žáci ve hře na trubku, zobcovou flétnu,
bicí nástroje a EKN. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pondělí 9. května v 16.30
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ Z KLAVÍRNÍ TŘÍDY
LENKY POLCROVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír. Pořádá ZUŠ
Jeseník a SPU.

úterý 3. května v 19.00
Divadlo Petra Bezruče
NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
Tragikomedie o ženách, kterým nezbývá než dřít
do roztrhání těla. Vtipné a přitom moudré podobenství o lidském životě, společnosti a o tom, co je
víc, zda moderní strategie nebo obyčejná lidskost.
Hrají: Jana Švandová, Kateřina Macháčková,
Veronika Gajerová, Michaela Dolinová, Zuzana
Slavíková a Valerie Zawadská. Uvádí MD AGENTURA Praha. Prodej vstupenek v rezervační
systému MKZ Jeseník. Vstupné v předprodeji od
260 Kč. Pořádá MKZ Jeseník.

pondělí 9. května v 18.00
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírních tříd Veroniky
Pavelkové a Věry Střížové. Pořádají PLL.

sobota 14. května od 10.00 do snězení všech dobrot
Náměstí Svobody
RESTAURANT DAY JESENÍK
Celosvětový karneval jídla, kdy si každý z nás
může na jeden den otevřít vlastní restauraci, kavárnu nebo bar a vytáhnout se před ostatními
svými dovednostmi v oblasti přípravy jídel,
dále získat nové kontakty a užít si příjemný
den v oživeném veřejném prostoru. Více informací na www.restaurant-day-jesenik.webnode.cz Pořádá spolek Sudetikus.

úterý 3. května v 19.00
Zrcadlový sál PLL a.s.
AUTORSKÉ ČTENÍ
Populární autorka Jana Faitová představí svá
díla! Je zajištěn i prodej knih. Vstupné dobrovolné. Pořádají PLL.

úterý 10. května v 18.00
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
VERNISÁŽ VÝSTAVY HANY PUCHOVÉ:
RŮZNÉ KOUSKY
Projekt Současné umění pro Jeseník v květnu
představí průřez tvorbou významné současné
malířky Hany Puchové. Na výstavě tak budete
moci zhlédnout figurální malby, díla z cyklu
Tady je ale veselo, zobrazující drobné příběhy
a situace ze školního prostředí a také malby
zátiší, v nichž autorka svým nezaměnitelným
malířským rukopisem zachycuje všednodennosti života. V rámci vernisáže vystoupí hudebnice, pedagožka a členka skupiny Zakázané sny
Veronika Kroupová. Výstava bude zahájena
za účasti vystavující umělkyně. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.

Akce

středa 4. května v 17.00
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY BLANKY
ANTONIE BLAHOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír. Pořádá ZUŠ
Jeseník a SPU.
čtvrtek 5. května v 17.00
Kaple
1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební nástroje.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
čtvrtek 5. května v 17.00
Výstavní síň Divadla Petra Bezruče
VERNISÁŽ VÝSTAVY: ČTYŘI TVÁŘE PANÍ
WOLFOVÉ
Vernisáž výstavy jedné prosté vlčické ženy,
která v sobě nalezla chuť a odvahu vyjít se svou
tvorbou do světa. A tak poprvé je tady příležitost poznat její čtyři tváře. Výstava, která potrvá do konce měsíce května, bude zahájena
krátkým vědeckým pojednáním o jejím životě.
Nebude chybět občerstvení z vlčické spižírny.
Vstup volný. Pořádá Paní Wolfová ve spolupráci
s MKZ Jeseník.

úterý 10. května v 17.00
Kaple
STUDENTI SOBĚ
Studenti Gymnázia Jeseník budou (nejen) koncertovat sami sobě, svým spolužákům i veřejnosti. Vstupné dobrovolné. Pořádá Studentská
rada Gymnázia Jeseník.

středa 11. května od 12.00
Náhodná místa v Jeseníku
ULOV SI KNIHU V MÁJI
Na náhodných místech Jeseníku si můžete ulovit knihu zdarma. Pořádá Knihovna Vincence
Priessnitze.
středa 11. května v 17.00
Ipos
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO
OBORU ZUŠ JESENÍK
Vystoupí soubor zobcových fléten Flauteens pod
vedením Jiřího Dvořáka. Pořádá ZUŠ Jeseník
a SPU.

čtvrtek 12. května - neděle 15. května
Masarykovo náměstí, Priessnitzovy léčebné lázně
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Tradiční zahájení lázeňské sezóny v rámci
oslav 200. výročí od založení lázní Vincenzem
Priessnitzem. U této příležitosti nesmí chybět
bohatý kulturní program. Zdobení pramenů,
příjezd historického vlaku z Olomouce, Lenka
Filipová, Legendy se vrací, Bubenická show
- skupina Rytmy, Divadlo IMPRO, Miroslav
Etzler, Dixieland vojenský soubor, Vladimír
Hron, Děti ráje, Yes Blues, Olga Lounová,
Třetí zuby, prohlídky s průvodcem, Brass Band
Šohaj a další. Kompletní program na zvláštních
plakátech. Více informací na www.mkzjes.cz
a www.priessnitz.cz. Pořádají PLL a.s a MKZ
Jeseník za finanční podpory města Jeseník
a Olomouckého kraje.
pondělí 16. května – středa 18. května od 13.00
do 17.00
Kaple
ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ NA ZUŠ JESENÍK
Zájemci musí vyplnit na www.izus.cz elektronickou přihlášku, a to do 13. května. Následně je bude škola telefonicky kontaktovat a domlouvat přesný termín zápisu, který pak proběhne v Kapli od 16. do 18. května pro hudební
a literárně-dramatický obor, pro výtvarný obor
na ZUŠ Alšova 243. Obsah talentové zkoušky
a kritéria pro přijetí naleznete na www.zusjes.cz.
Pořádá ZUŠ Jeseník.
pondělí 16. května v 17.30
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti z pěveckých tříd J. Svobody, K.
Zápecové a A. Beťákové. Pořádají PLL.
středa 18. května v 19.00
Zrcadlový sál PLL
KONCERT POPULÁRNÍCH MELODIÍ
Populární skupina PETITE PLEUR QUARTET
s evergreenovými melodiemi. Vstupné 100 Kč.
Pořádají PLL.

pátek 6. května v 17.00
Kaple
KLAVÍRNÍ KONCERT JIŘÍHO HRUBÉHO
Na klavírním recitálu vystoupí známý brněnský
klavírista Jiří Hrubý. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU

středa 11. května v 19.00
Zrcadlový sál PLL
ASTROLOGIE – PRINCIPY, POJMY,
UPLATNĚNÍ V ŽIVOTĚ
Představí se populární Zuzana Šmídová. Vstupné
80 Kč. Pořádají PLL.

pátek 6. května v 19.00
Zrcadlový sál PLL
VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO
Populární autor, zpěvák, básník, folkový mág se
letos, v roce svých pětasedmdesátin, představí
v našich lázních, v centru svých zamilovaných
Jeseníků! Vstupné 150 Kč. Pořádají PLL.

čtvrtek 12. května v 17.00
Kaple
2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
JESENÍK
Představí se žáci Václava Dvořáka ve hře na
kytaru. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 19. května a 2. června od 14.00 do 17.00
sídlo SZUŠ Jeseník
ZÁPIS DO TANEČNÍ ŠKOLY
Zápis proběhne v taneční škole na Jiráskově ulici
(za Albertem, vedle mateřské školy). Více informací na www.szus-tanecni.cz nebo na tel.: 605
771 228. Zápis proběhne do oborů: balet, mažoretky, roztleskávačky, orientální tanec, taneční
akrobacie, street dance, soubor lidových tanců
Jesénečka. Pořádá SZUŠ Jeseník.

sobota 7. května v 16.00
Zrcadlový sál PLL a.s.
MŠE SVATÁ

pátek 13. května v 17.00
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY JAROMÍRA
STAŇKA

čtvrtek 19. května v 17.00
Kaple
3. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
JESENÍK

Kulturní a společenské akce
Představí se žáci ve hře na různé hudební nástroje.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
čtvrtek 19. května v 19.00
Klub Plíživá Kontra
HOSPODSKÝ KVÍZ
Přijďte si naposled před letní pauzou 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.
pátek 20. května od 9.00 do 16.00
Masarykovo náměstí
JESENICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Lokální trhy, které podporují šetrné zemědělství,
řemesla a kulturní život ve městě. Součástí jsou
hudební vystoupení, tvořivá dílna i herní koutek
pro děti. Více informací na www.jesenicketrhy.cz
nebo tel.: 734 455 197. Pořádá spolek Sudetikus
s podporou města Jeseník a Olomouckého kraje.
sobota 21. května v 16.00
Zrcadlový sál PLL
MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz P. Jiří Marek
Kotrba. Pořádají PLL.
sobota 21. května v 19.00
Divadlo Petra Bezruče
SALOME
Autorské představení zasazené do nejtemnějšího období jesenických dějin přibližuje osudy obyčejných
lidí, z nichž okolí a soukolí dějin vytvořilo nepohodlné osoby a původce všech strastí. Příběh o procesech
s domnělými čarodějnicemi doplňuje tanec, hudba
a zpěv. Prodej vstupenek v rezervačním systému
MKZ Jeseník. Vstupné 130 Kč. Pořádá spolek EduArt ve spolupráci s MKZ Jeseník.
pondělí 23. května v 19.00
Zrcadlový sál PLL
KOMORNÍ KONCERT
Představí se věhlasný Jan Adamus ve hře na hoboj a anglický roh s jedinečnou harfenistkou
Zbyňkou Šolcovou. Vstupné 150 Kč. Pořádají
PLL.
úterý 24. května v 11.00
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
HANY PUCHOVÉ: RŮZNÉ KOUSKY
Výstavou významné současné malířky Hany
Puchové představující průřez její rozsáhlou tvorbou vás za MKZ Jeseník provede Tereza Slováková.
Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR.
úterý 24. května v 17.00
Kaple
4. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební
nástroje. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
středa 25. května v 19.00
Zrcadlový sál PLL
ASTROLOGIE – CYKLY PLANET A ŽIVOTNÍ CESTA
Představí se Zuzana Šmídová. Vstupné 80 Kč.
Pořádají PLL.
čtvrtek 26. května v 17.00
Kaple
5. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ

www.jesenik.cz
ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební
nástroje. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
čtvrtek 26. května v 17.30
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se pěvecký sbor Zvonky pod vedením
sbormistryně Anny Beťákové. Pořádají PLL.
pátek 27. května v 19.00
Zrcadlový sál PLL
RADOST S JAZZEM
Tentokrát s jedinečným jazzovým klavírním duem
ve složení Jakub Knápek a Vladimír Najdekr.
Vstupné 100 Kč. Pořádají PLL.
sobota 28. května od 14.00
Smetanovy sady
POHÁDKOVÝ LES
Pohádková stanoviště pro děti, stezka s úkoly
provázená pohádkovými bytostmi. Doprovodný program – divadélko, šermíři, skákací hrad,
občerstvení. Vstupné dobrovolné. Pořádá SVČ
a zpDVPP DUHA Jeseník ve spolupráci s MŠ
Karla Čapka a dalšími subjekty.
sobota 28. května v 16.00
Zrcadlový sál PLL
MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz P. Jiří Marek
Kotrba. Pořádají PLL.
úterý 31. května od 13.30
zahrada SVČ DUHA Jeseník
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy pro děti
a přátele z DUHY, prodej keramiky, táborák
s opékáním špekáčků. Vstupné dobrovolné.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník.
úterý 31. května v 19.00
Zrcadlový sál PLL
AUTORSKÉ ČTENÍ
Populární autorka Jana Faitová představí své
dílo. Je zajištěn i prodej knih. Vstupné dobrovolné. Pořádají PLL.
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
5. 6. DEN DĚTÍ S KLAUNY Z BALÓNKOVA
10. 6. DVA NAHATÝ CHLAPI
12. 6. POHÁDKA O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
17. - 18. 6. LITERÁRNÍ FESTIVAL
18. 6. KRÁLOVNY
26. 6. MAXIPES FÍK

Výstavy
28. dubna až 30. května
foyer Kina Pohoda
KUFŘÍK POHÁDEK – MAP JESENÍK
Kufříky plné pohádkových knížek kolovaly
mezi rodinami předškoláků z Jesenicka. Rodiče
se zapojili do akce vyhlášené Městem Jeseník –
projekt MAP ORP Jeseník, který měl za úkol
podpořit čtení dětí s rodiči. Maminky, tatínci,
prarodiče, všichni spolu četli pohádky a podle
příběhů tvořili s dětmi krásné obrázky a prostorové výrobky. Děti byly pozvány za odměnu
do kina na pohádku a vyhlášení výtvarné
soutěže. Pořádá MKZ Jeseník a město Jeseník.
Vstup volný.
6. května až 31. května
Výstavní síň Divadla Petra Bezruče
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ČTYŘI TVÁŘE PANÍ WOLFOVÉ
Výstava jedné prosté vlčické ženy, která v sobě
nalezla chuť a odvahu vyjít se svou tvorbou do
světa. A tak poprvé je tady příležitost poznat její
čtyři tváře. Otevřeno dle otevírací doby Divadla
P. Bezruče. Vstup volný. Pořádá paní Wolfová
ve spolupráci s MKZ Jeseník.
11. května - 18. června
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
HANA PUCHOVÁ: RŮZNÉ KOUSKY
V květnu obohatí prostory Galerie v Turistickém informačním centru Jeseník díla
významné současné malířky Hany Puchové.
Výstava představí průřez její rozsáhlou tvorbou
zahrnující figurální malby, díla z cyklu Tady
je ale veselo, zobrazující nejrůznější situace ze
školního prostředí. Také představí malby zátiší,
v nichž autorka zachycuje všednodennosti
života svým jedinečným malířským rukopisem
za použití zjednodušených až primitivistických
výtvarných prostředků se základem v tradiční
malbě. Otevřeno: pondělí až pátek 13.0017.00, sobota 10.00-13.00. Vstupné dobrovolné. Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
VÝSTAVY:
2. února 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 2022
Galerie Vodní tvrze
CHLAPI OD MILÍŘŮ. UHLÍŘSTVÍ
V JESENÍKÁCH I OBECNĚ
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
hod. (případná změna bude včas oznámena).
Autor: Matěj Matela. Výtvarné provedení:
Kamila Reichmannová. Vstupné: 60/30 Kč.
PŘEDNÁŠKY:
8. května v 18.00
Rytířský sál Vodní tvrze
Konec druhé světové války v Evropě a rok
1945 na Jesenicku
Nejhorší válečný konflikt, jaký obyvatelé
„starého kontinentu“ kdy zažili, se v roce 1945
po šesti letech krvavých střetů chýlil ke konci.
Jednotky států Osy byly Spojenci zatlačovány
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stále neúprosněji ke svým mocenským centrům
a bylo již jen otázkou, kdy se nacistické a fašistické struktury zhroutí. Jak vypadaly poslední
měsíce a týdny druhé světové války v Evropě?
A jak tento konflikt zasáhl tento podhorský
kraj? Zavítejte v den 77. výročí konce druhé světové války v Evropě do Rytířského sálu
Vodní tvrze a zjistěte to. Přednášející: Kamil
Tomášek. Vstup volný.
19. května v 18.00
Rytířský sál Vodní tvrze
S VŮNÍ RŮŽE STOLISTÉ. POHNUTÉ OSUDY
ŘECKOKATOLICKÉHO KNĚZE VIKTORA
NEVICKÉHO A RODINY ŠTEFÁNIKOVÝCH
Přijměte pozvání na vyprávění o nelítostném
kole osudu 20. století a zároveň o mimořádně
strhující síle člověka. Podobně jako mnoho svých
druhů i slovenský farář Viktor Nevický doplatil
na zrušení řeckokatolické církve komunistickou
mocí roku 1950. Osud jej spolu s rodinou jeho
dcery zavál až do Jeseníku. Po historickém úvodu
se o své vzpomínky na nelehké časy podělí vnučka otce Nevického paní Tamara Dudášová, praneteř Milana Rastislava Štefánika, s níž se v rámci
30. výročí rozpadu někdejšího státu dotkneme
i otázky česko-slovenských vztahů. Přednášející
a moderátor večera: Matěj Matela. Vstup volný.
24. května v 18.00
Rytířský sál Vodní tvrze
HEINRICH FRANZ BOBLIG – ZLÝ DUCH
MORAVSKO-SLEZSKÝCH DĚJIN?
Kdo byl pan Boblig z Edelstadtu, rodák ze
Zlatých Hor? Jednalo se o bezuzdného pronásledovatele čarodějnic a nenasytného zloděje jejich
majetku? Tak jej známe z literatury či filmu.
Přednáška chce představit jiného pana Bobliga,
jako přísného soudce, který se řídil příkazy
nejvyššího soudu, a zároveň poukázat na skutečnost, že čarodějnice v celém kraji nebyly jen
pasivními oběťmi soudní mašinérie „doby temna“. Přednášející: Jaroslav Čechura. Vstup volný.
EXKURZE:
14. května
BOTANICKÁ EXKURZE ZA VACHTOU
A DALŠÍMI SKVOSTY VIDNAVSKÝCH
LOUČEK
Kde je vachta, tam to čvachtá. Na Vidnavských
mokřinách to čvachtá opravdu pěkně a vachta
trojlistá tu také roste. Dříve oblíbená léčivka, dnes
ohrožený druh zde nachází jedno ze svých po
sledních útočišť stejně jako řada dalších vzácných
rostlin slatinných a rašelinných luk, které z našich
končin vymizely s odvodněním krajiny. Vypravte
se spolu s Vojtěchem Taraškou za vachtou a další
mokřadní květenou na Vidnavské loučky, jedinečnou lokalitu na celém Jesenicku. Exkurze
začíná na vidnavském Mírovém náměstí v 10.00,
délka trasy 5 km. S sebou nezapomeňte vzít nepromokavou obuv a osobní doklady (v rámci exkurze překročíme státní hranici). Účast bezplatná.

Tábory
SVČ DUHA Jeseník: 12 dětských táborů
Středisko volného času DUHA nabízí přes letní
prázdniny 12 táborů, tematicky různě zaměřených pro děti od 6 do 15 let. Podrobnější informace se všemi termíny táborů naleznete na
webu www.duhajes.cz/tabory.
Nová naděje sbor Jeseník: Be bold to speak
Příměstský tábor pro děti od 8 do 15 let s výukou angličtiny, ale také sportovním vyžitím,
výlety a soutěžemi. Přihlášky do 30. června.
Více na www.nnjesenik.cz.

www.jesenik.cz

Kino
středa 4. května v 19.30
DRIVE MY CAR / filmový klub / titulky /
179 min / drama / Japonsko, 2021 / do 12 let
nevhodný
čtvrtek 5. května v 19.30
NOTRE – DAME V PLAMENECH / titulky /
105 min / drama / Francie, 2022 / mládeži
přístupný
pátek 6. května v 16.30
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ / dabing / 127 min / akční fantasy /
USA, 2022 / do 12 let nevhodný
pátek 6. května v 19.30
PROMLČENO / česká verze / 95 min / kriminální drama / Česko, 2022 / do 12 let nevhodný
sobota 7. května v 16.30
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 / česká verze / 95 min /
komedie / Česko, 2022 / mládeži přístupný
sobota 7. května v 19.30
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ / dabing / 127 min / akční fantasy /
USA, 2022 / do 12 let nevhodný
neděle 8. května v 15.00
JEŽEK SONIC 2 / dabing / 122 min / dobrodružná komedie / USA, Japonsko 2022 / mládeži
přístupný
úterý 10. května v 19.30
PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA / titulky /
125 min / romantické drama / Velká Británie,
USA, 2022 / do 12 let nevhodný
středa 11. května v 19.30
UVOLNIT PĚSTI / filmový klub / titulky /
97 min / drama / Rusko, 2021 / do 15 let
nepřístupný
čtvrtek 12. května v 19.30
PROMLČENO / česká verze / 95 min / kriminální drama / Česko, 2022 / do 12 let nevhodný
pátek 13. května v 16.30
PŘÍŠERÁKOVI 2 / dabing / 104 min / animovaná komedie / Německo, Velká Británie,
2021 / mládeži přístupný
pátek 13. května v 19.30
ŽHÁŘKA / titulky / 94 min / drama, horor /
USA, 2022 / do 15 let nepřístupný
sobota 14. května v 16.30
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ /dabing / 127 min / akční fantasy /
USA, 2022 / do 12 let nevhodný
neděle 15. května v 15.00
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK / dabing /
91 min / animovaný / Belgie, Francie, 2022 /
mládeži přístupný
pondělí 16. května v 17.00
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM /senior
klub /česká verze / 111 min / komedie / Česko,
2022 / mládeži přístupný
úterý 17. května v 19.30
AMBULANCE / titulky / 136 min / akční drama / USA, 2022 / do 15 let nepřístupný

Kulturní a společenské akce
středa 18. května v 19.30
107 MATEK / filmový klub / titulky / 93 min /
drama / Slovensko, Česko, Ukrajina, 2021 / do
12 let nevhodný
čtvrtek 19. května v 19.30
BETLÉMSKÉ SVĚTLO / česká verze / 100 min /
komedie / Česko, 2022 / do 12 let nevhodný
pátek 20. května v 16.30
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK / dabing /
91 min / animovaný / Belgie, Francie, 2022 /
mládeži přístupný
pátek 20. května v 19.30
VYŠEHRAD FYLM / česká verze / 103 min /
sportovní komedie / Česko, 2022 / do 15 let
nepřístupný
sobota 21. května v 16.30
JEŽEK SONIC 2 / dabing / 122 min / dobrodružná komedie / USA, Japonsko 2022 /
mládeži přístupný
sobota 21. května v 19.30
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ / česká verze / 100
min / romantická komedie / Slovensko, Česko,
2022 / mládeži přístupný
neděle 22. května v 15.00
MIMI A LÍZA: ZAHRADA / česká verze / 60
min / animovaný / Slovensko, Česko, 2022 /
mládeži přístupný
úterý 24. května v 19.30
POSLEDNÍ ZÁVOD / česká verze / 102 min /
životopisné drama / Česko, 2022 / mládeži
přístupný
středa 25. května v 19.30
NA CESTĚ / filmový klub / titulky / 93 min /
road movie / Írán, 2021 / mládeži přístupný
čtvrtek 26. května v 19.30
TOP GUN: MAVERICK / dabing / 131 min /
akční drama / USA, 2022 / do 12 let nevhodný
pátek 27. května v 16.30
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA
TAJEMSTVÍ / rodinná dobrodružná fantasy / USA, 2022 / dabing / 143 min / mládeži
přístupný
pátek 27. května v 19.30
TŘI TYGŘI: JACKPOT / česká verze / 100
min / akční komedie / Česko, 2022 / do 12 let
nevhodný
sobota 28. května v 16.30
TŘI TYGŘI: JACKPOT / česká verze / 100
min / akční komedie / Česko, 2022 / do 12 let
nevhodný
sobota 28. května v 19.30
TOP GUN: MAVERICK / dabing / 131 min /
akční drama / USA, 2022 / do 12 let nevhodný
neděle 29. května v 15.00
ROZBITÝ ROBOT RON / dabing / 106 min /
animovaná komedie / USA, Velká Británie,
2021 / mládeži přístupný
úterý 31. května v 19.30
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ / česká verze / 103 min /
komedie / Česko, 2022 / do 12 let nevhodný

Inzerce
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15:00

ZAHÁJENÍ
LÁZEŇSKÉ

SEZÓNY

12.-15. května 2022
ČTVRTEK 12. 5.
10.00
15:00

Den pramenů v Priessnitzových lázních
Den pramenů ve Smetanových sadech

PÁTEK 13. 5.

Masarykovo náměstí v Jeseníku

16:00
17:00
18:00
19:30
21:00
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Dixiland Vojenská hudba Olomouc

VLADIMÍR HRON
Děti ráje
Yes Blues

OLGA LOUNOVÁ
Třetí zuby

17.00 Divadlo IMPRO
skeče na téma lázeňství
19.00

LENKA FILIPOVÁ

21.00 Legendy se vrací
koncert k tanci i poslechu

SOBOTA 14. 5.
12:25

PŘÍJEZD HISTORICKÉHO VLAKU
z Olomouce do Jeseníku

Areál PLL a.s.
13:00 Mše u příležitosti 200. výročí
založení lázní u kaple VP
biskup Mons. Martin David,
apoštolský administrátor
14:00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

16.00

Bubenická zahajovací show skupina Rytmy

Dechový orchestr mladých
ZUŠ Jeseník, Spolek panstva,
žehnání pramenů

16.30

Miroslav Etzler zahájení

Program na hřišti za LD Priessnitz

NEDĚLE 15. 5.
Areál PLL a.s.
9 - 12

Vyhlídková věžička
sanatoria Priessnitz

14-16

Otevření hrobky a kaple V.P.

15:00

Brass Band Šohaj
koncert v Hudebním altánku
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Seriál

Smutná historie jedné staré lopaty
Ve sbírkách Vlastivědného muzea Jesenicka, oddělení Javorník, je v jedné z četných krabic spolu s ostatními historickými předměty uložena
docela obyčejná, snad až fádní věc – lopata typu srdcovka, tedy přesněji řečeno její pracovní část. Čím si tento pracovní nástroj zasloužil být
uložen do muzejních sbírek?
Na první pohled na ní není vlast- 400 mladých mužů, kteří museli
ně nic výjimečného, neobsahuje jít budovat zákopnické práce na
žádné kresby ani jinou výzdobu, východní frontu.
Hned měsíc nato vydal vůdce
rozměr má klasický (původně
30 x 27,5 cm), tedy docela oby- skomírajícího Německa toto naříčejná železná lopata. Její pohnutá zení: „Ve všech župách Velkoněmecminulost ji však zařadila mezi po- ké říše vytvoří všichni němečtí muži
zoruhodné předměty, které budou ve věku od 16 do 60 let a schopní
navždy připomínat historii tohoto nosit zbraň Volkssturm. Ten bude
kraje. A proč „smutná“, jak zní její všemi zbraněmi a prostředky bránit
označení v titulku tohoto článku? půdu vlasti všude tam, kde jen to
Pro odpověď se musíme vrátit do bude nutné.“ Bylo patrné, že Hitler
posledních dvou let nejkrvavějšího chtěl s sebou do hrobu stáhnout
i veškerý německý lid. A tak se 12.
konfliktu v dějinách lidstva.
listopadu přidalo i Jesenicko, kde
Pohnutý konec války
Na podzim roku 1944 již němec- se příslušníci Volkssturmu začali
ká armáda prohrávala na všech vyzbrojovat, cvičit a následně přiZákop v Račím údolí, kde byl předmět nalezen.
Foto: autor článku
bitevních frontách. Žádné prokla- pravovat na sebedestruktivní válmované zázračné zbraně, žádné ku. Na 4 500 dělníků z východních ci pozemních vojsk Luftwaffe, aby onemocnění kardinála Adolfa Bervelké posily ani další zázraky se zemí bylo nahnáno na Jesenicko, začali obsluhovat obávaná proti- trama (zemřel 6. července 1945).
neobjevily a ve vítězství Němec- aby zde budovali záseky a kopali letadlová děla 88 mm Flak. Město Bohužel, přestože Gesierich v podzákopy. Koncem ledna roku 1945 Javorník tak bylo spolu s okolím statě zachránil město před zničezačala evakuace Vratislavi, která obehnáno soustavou obranných ním, tato nesporně obrovská záslubyla armádním velením zvolena zákopů a vojenských zařízení. Na ha mu nikterak nepomohla a byl
jako opevněné město, jež se bude všech přístupových cestách byly odsunut spolu s dalšími občany
nepříteli bránit. Z centra Dolního vytvořeny protitankové zátarasy německého původu. Rudá armáda
Slezska tehdy odešlo na 700 000 a cesty byly bráněny zákopy pro tak bez boje vstoupila do Javorníku
obyvatel. Bohužel však v danou tzv. křížovou palbu. Ještě v dneš- 9. května 1945.
A lopata? Tento pracovní nádobu panovala krutá zima, v je- ní době můžeme tyto pozůstatky
jímž důsledku podle neověřených v terénu spatřit – např. v parku stroj byl nalezen právě ve zmíinformací umrzlo na cestě pryč při zámku Jánský Vrch směrem něném opevnění v Račím údok silnici, dále po obou stranách lí, v okopu, jenž má tvar vějíře
z města okolo 90 000 lidí.
silnice mířící na Travnou, řada (kulometné hnízdo). Byl použit
Zákopy, v nichž nikdo nebojoval
Hned nato začala nová ofenziva zákopů se zachovala rovněž v Ra- vlastně úplně zbytečně. V zákosovětských vojsk proti německým čím údolí či na silně opevněném pech nikdy žádné vojsko nebylo,
nikdy se v nich nebojovalo, a tak
jednotkám ve Slezsku. Proti sobě kopci před Horními Hošticemi.
Jak to dopadlo u nás, víme. Rudá vlastně můžeme na závěr prohláSnímek lopaty, která se nachází ve na našem úseku stanula německá
sbírkách javornického oddělení VMJ. 17. armáda skupiny Střed a ruská armáda se zakopala v Bílém Potoce sit, že lopata skončila stejným
Foto: autor článku 59. armáda 1. ukrajinského frontu a byla připravena ostřelovat město. způsobem, jakým skončila i jed(název tohoto frontu neznamená, Naštěstí se k nim dostal, s bílým na generace německých mužů,
ka věřil snad jen ten nejzarytější že sestával jen z vojáků ukrajinské praporem v rukách, občan města Ja- kteří museli vzít zbraň do ruky
nacista. Také Jesenicko se proto národnosti, národnostní složení vorníku malíř Friedrich Gesierich, – byli vykováni, zneužiti a námuselo začít připravovat na to- jejich řad bylo velmi pestré). Dne který ovládal ruštinu z dob první sledně jako nepotřebné zboží
tální válku, jak ji definoval Adolf 8. února 1945 ruští zajatci budova- světové války a vysvětlil ruským jed- odhozeni.
Milan Rychlý,
Hitler. V srpnu roku 1944 tak bylo li v obci Travná obranné postave- notkám, že Němci se stáhli z města
Vlastivědné muzeum Jesenicka
z našeho regionu odvedeno na ní, následně je vystřídali příslušní- z důvodu ohledu na tehdejší vážné

Fotovzpomínka: Zahájení turisticko-lázeňské sezony
Kdysi bylo dobrou tradicí, že šel
Honza do světa, něčemu se přiučil,
vrátil se domů a hýřil dobrými
nápady. Myslím si, že tak trochu
za tím účelem vznikala i partnerství mezi městy – navštěvovat se
a obohacovat se navzájem. Při jedné kulturní návštěvě slovenských
Bojnic jsme se dozvěděli, že tam
každoročně na jaře s velkou slávou
zahajují turistickou sezonu. Vnuklo nám to nápad, proč by to nešlo
i u nás? Máme také lázně i spoustu
turistů. Ne, že by se nám stýskalo
po prvomájových průvodech, ale
chtělo to lidi opět vytáhnout ven,
na náměstí a společně si jarní den
užít. S nápadem jsem přišla mezi
ochotníky a za vedením města. Ti
s nápadem souhlasili a první zahájení turisticko-lázeňské sezony

tak bylo na světě. V roce 1995 na 1.
máje jsme zorganizovali slavnostní „příjezd pana Priessnitze s chotí“, který před radnicí starostovi
Petru Košackému a řediteli lázní
Karlu Mičánkovi po splnění úkolů
(řezání dřeva, omývání nohy studenou vodou) dovolil zahájit sezonu v Jeseníku. Byla z toho velká
legrace, přišlo hodně lidí a zábava
pokračovala i v Priessnitzových
lázních. Divadelní ochotnický
soubor se vyřádil v dobových
kostýmech nejen z Priessnitzovy
doby, ale i v oděvech za retro turisty. Nechyběl ani kočár s koňmi,
který nám byl zapůjčen. Prvního
Priessnitze dokonale představoval
Jiří Krenčík, tehdejší vedoucí odboru školství městského úřadu.
Jarmila Josefíková

Na fotce v areálu Priessnitzových lázní zleva: L. Liberdová, J. Krenčík, M.
Nezvalová, L. Jehlička.
Foto: Břetislav Vogl
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Tištěná

Inzerce

reklama

Zpravodaj
NAŠE MĚSTO
je roznášen v nákladu
5 600 výtisků do všech
domácností ve městě!

Inzerujte efektivně
již od 1 500 Kč bez DPH!

funguje

Inzerci zajišťuje Petr Konečný

777 786 503
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Závod míru do 23 let letos pojede třiadvacet týmů
Třiadvacet družstev podle žebříčku Mezinárodní cyklistické unie potvrdilo účast v prestižním Závodu míru do 23 let, který se na Jesenicku
pojede od 2. do 5. června opět jako součást kategorie Poháru národů. Nejvýznamnější mezinárodní etapová akce této věkové kategorie
bude tradičně přehlídkou nejtalentovanějších cyklistů z celého světa.
Chybět by neměli ani aktuálně nejlepší mladí Češi Pavel Bittner, který
loni vyhrál první etapu, talentovaný Mathias Vacek, loni celkově šestý
cyklista, či další reprezentant do 23 let Jakub Ťoupalík.
Ten začne tradičním časovkářČeská reprezentace by měla být
podle aktuálních zpráv nejsilnější za ským prologem v ulicích Jeseníposlední roky a organizátoři proto ku 2. června, kdy je nutné počítat
věří, že některý z tuzemských cyk- s uzávírkami. První etapa povede
listů na domácí půdě uspěje. „Je jas- z Jeseníku do Rýmařova, druhá etané, že když se závod koná na českém pa je připravena na trase Bruntál –
území, tak budeme věřit v úspěch Dlouhé stráně a finálový díl má start
domácího jezdce. Rozhodně by to i cíl opět v Jeseníku. Celkově ujedou
přitáhlo pozornost diváků a všem cyklisté 450 kilometrů a nastoupaudělalo radost,“ přeje si ředitel závo- jí více než 5000 výškových metrů.
du Leopold König, někdejší úspěšný Nejnáročnější budou dva výjezdy
závodník. V celkovém pořadí na za sebou na Dlouhé stráně. V histopódiu byl naposledy z tuzemských rii se Závodu mírů jezdců do 23 let
cyklistů v roce 2017 Michal Schle- zúčastnili například vítěz Tour de
gel. Konečná jmenovitá nominace France Tadej Pogačar, který vyhrál
bude známa zhruba týden před zá- celkově v roce 2018, Tao Geoghegan Hart, který později ovládl Giro
vodem.

Ve Smetanových sadech
si můžete bezplatně půjčit
sportovní náčiní
Pétanque, baseball, badminton, ping-pong a mnoho dalších sportů
si lze nově zahrát i ve Smetanových sadech. Od 1. května si můžete
zdarma zapůjčit nejrůznější sportovní vybavení, a aktivně tak využít
čas strávený v parku.
K půjčení je sportovní vybavení tovní náčiní je určeno pouze pro
na badminton, baseball, fotbal, použití ve Smetanových sadech,
beach volejbal, pétanque a pin- nelze je nikam odnášet.
Odbor školství, kultury a sportu
g-pong. K dispozici je také tunel
na prolézání pro děti, trampolína,
ale i tzv. slackline pro balancování
a chození po laně.
Ping-pong si můžete zahrát na
novém betonovém pingpongovém
stole a i ten, stejně jako zmíněné
sportovní vybavení, byl pořízen
z daru firmy InterCora.
Sportovní vybavení je k půjčení
od 1. května v časech do 14.00 do
20.00, a to v Coffee bar Vitaj (u tenisových kurtů). Půjčovné je zdarma, vždy na jednu hodinu. Spor-

Český reprezentant Jakub Ťoupalík.
Foto: Jan Brychta
d´Italia, či dvojnásobný mistr světa z budoucích hvězd světové cyklistiJulian Alaphilippe. „Věříme, že i letos ky,“ dodal Leopold König.
se objeví ve startovní listině někdo
Tisková zpráva pořadatele

Jesenická desítka: Běžci v ulicích
V sobotu 25. června se bude
v ulicích města konat VII. ročník
běžeckého závodu Jesenická desítka. Start a cíl běhu bude na Masarykově náměstí v 19.00 a tvoří
ho dva pětikilometrové okruhy.
Účastníci závodu poběží těmito
ulicemi: Školní, O. Březiny, Vod-

ní, Gogolova, nám. Svobody, ul.
28. října a Komenského ulice, ve
kterých bude v době od 19.00 do
20.30 omezen provoz. Na řízení
provozu na křižovatkách se budou
podílet členové Sboru dobrovolných hasičů.
Emil Vodák

Jesenická šedesátka již
po devětačtyřicáté
První sobota v červnu patří od roku 1974 sportuchtivým
výletníkům, kteří od časných
ranních hodin vyrážejí na trasy turistického pochodu Jesenické šedesátky. Letitá tradice
získává rok od roku na větší
popularitě, o čemž svědčí každoročně se zvyšující počet účastníků. V loňském roce se pochodu
zúčastnilo rekordních 928 turistů.

Letošní ročník se uskuteční
v sobotu 4. června a start i cíl
bude na Zámeckém náměstí
v Jeseníku. Zájemci o turistické
výlety si mohou vybrat z následujících kilometráží – 60, 25, 15 a 8
km. Veškeré potřebné informace
získáte na webových stránkách
pochodu: www.jesenicka60.cz.
Zdrávi došli!
Emil Vodák

Ptactvo zpříjemní letní dny návštěvníkům Předního vršku
Kdo se vydal na jarní procházku aleji Aloise Kubíka a dále na Přední
vršek, nemohl si nevšimnout ptačích budek. Ty jsou novým domovem
pro ptactvo, které přiletělo do našeho kraje.
Jak říká správce Předního vršku a zbytek zúčastněných. Po krátkém
Zuco Zajíček: „Maminka mi říka- představení historického místa
la, že když se nezeptáš – nedosta- a poděkování seznámil Petr Zobač
neš. Tak jsem se zeptal pana učitele všechny přítomné, jak to v přírodě
Svatopluka Sekaniny na ZŠ Jeseník, chodí.
Po odborné a zajímavé přednášzdali by přes zimu v rámci pracovní
výuky nevyrobili se žáky pár budek ce jsme se rozešli s přáním, že tapro ptactvo. Správa CHKO Jeseníky kových setkání („škola hrou”) by
přislíbila přednášku a nic tak nebrá- mělo být více. Děkujeme žákům za
nilo k březnovému setkání.“ Před- výrobu budek a těším se na ptacní vršek tak přivítal žáky 9. třídy tvo, které nám svým bohatým zpěs třídním učitelem Svatoplukem vem zpříjemní oddych na krásném
Sekaninou, kteří s sebou přinesli Předním vršku.
Správcové Zajíček a Wadel
14 budek, ornitologa Petra Zobače

Jeseník obrazem
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Výročí města – 755 let. V letošním roce uplyne právě 755 let od první
písemné zmínky o našem městě. Jak asi vypadal Jeseník v roce 1267? Tak
znělo zadání pro žáky výtvarného oboru ZUŠ Jeseník pod vedením jesenického grafika Filipa Raifa. Tvorbě loga se věnovali Vít Glabazňa, Antonín
Hanulík a Adam Baudis. Cílem bylo, aby si děti vyzkoušely zpracovat návrh loga k výročí 755 let Jeseníku. Foto: MěÚ

Mobilní dopravní hřiště. V úterý 5. dubna se uskutečnil poslední blok
dopravní výchovy dětí z mateřských škol na mobilním dopravním hřišti.
Instruktoři hravou formou vychovávali a vzdělávali děti k ochraně svého
zdraví v oblasti dopravy. Výuku vedli Eliška Arucidisová ze SVČ DUHA,
Kateřina Ivanová a Josef Liberda z Odboru dopravy a silničního hospodářství a Radek Sedlář z Městské policie Jeseník. Foto: MěÚ

ZŠ Jeseník: Z pohádky do pohádky. Třída IV. C se na jeden den
přeměnila v pohádkové bytosti. Žáci se věnovali literatuře pro děti
a mládež, také autorům a ilustrátorům pohádkových knih. Plnili pohádkové rébusy, kouzlili s malou čarodějnicí Áďou, řešili hádanky
nebo počítali pohádkové slovní úlohy. Představili si pohádkové knížky,
skládali puzzle a zavzpomínali na večerníčky, které pomáhají usínat.
Foto: ZŠ Jeseník

ZŠ Jeseník: Sbírka pro Ukrajinu. Školní parlament přišel s nápadem
vypsat sbírku za celou naši školu. Vybraná částka školního parlamentu
za všechny tři budovy činí 32 594 Kč. Všechny třídy 2. stupně doplnily
akci uspořádáním sbírky prodejem ve školním bufetu, který částku doplnil o dalších 17 657 Kč. Peníze budou odeslány charitativním organizacím
a část peněz poputuje do Fondu pomoci ZŠ Jeseník, který přímo podpoří
ukrajinské děti, které nastoupí na školu. Foto: ZŠ Jeseník

ZUŠ Jeseník. Cena Olomouckého kraje. Ve čtvrtek 21. dubna proběhl v Moravském divadle v Olomouci slavnostní večer s vyhlášením cen Olomouckého
kraje. Cenu za přínos v oblasti kultury za rok 2021 v kategorii Cena veřejnosti
za Koncert k 50. výročí založení orchestru získal Dechový orchestr mladých
ZUŠ Jeseník. Cenu přebral umělecký vedoucí orchestru a ředitel ZUŠ Tomáš
Uhlíř a dirigent Milan Domes. S nimi jsou na fotce také Jan Štencl, manželé
Vraňovští, František Surmík a Jiří Bartoň. Foto: ZUŠ Jeseník

SVČ Duha Jeseník: Vernisáž fotosoutěže Rozmanitost přírody. Více než
čtyřicet amatérských fotografů Jesenicka – dětí i dospělých, se zúčastnilo
již VII. ročníku fotosoutěže pořádané SVČ DUHA Jeseník ve spolupráci
s CSA Jeseník. Vernisáž vítězných fotografií proběhla v jesenické knihovně,
kde můžete fotografie shlédnout až do konce května. Pro návštěvníky je
na recepci knihovny připraven i film ze všech fotek zaslaných do soutěže.
Foto: SVČ DUHA
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Rádi se socializujeme, říká prezident sportovního cyklistického
klubu eSeNBáci Jan Glombiček
Sportovní klub eSeNBáci funguje již přes šestnáct let. Byť jsou horská kola spíše modernější disciplínou v rámci cyklistiky, řadí se eSeNBáci
mezi tradiční sportovní kluby na Jesenicku. O tom, jak se jim v Jeseníkách daří, jsme si popovídali s prezidentem klubu Janem Glombičkem
a dalšími členy klubu přímo na jejich tradičním jarním soustředění, které tentokrát proběhlo v Náměšti na Hané.
Váš klub se zaměřuje na horská
kola. Jaká jsou jejich specifika
oproti jiným cyklistickým disciplínám?
U horských kol je více kladen
důraz na socializaci členů a společenskou stránku akcí. A právě
proto se specializujeme na tuto
disciplínu. Je to navíc relativně
jednoduchý sport, který není ani
nijak náročný na materiálové vybavení.
Jak vznikl název vašeho klubu
a co znamená?
Vzpomíná zakladatel a emeritní
prezident Tomáš Neuwirth: Klub
jsme založili z hecu při snowboardování na Ramzové. Název je variací na zkratku pro snowboarding
– SNB. Postupem času se z letní
cyklistické přípravy stala hlavní
náplň klubu a na prkna začal sedat
prach. Postupně se zvyšoval počet
členů a začali jsme pořádat i vlastní akce a závody na horských
kolech. Nemáme jen neobvyklý
název, ale i fungování klubu není
úplně tradiční. Nemáme ambice
zakládat mládežnická družstva,
shánět trenéry apod. Rádi se setkáváme, pořádáme různé akce,
a přitom si rádi zasportujeme. Jediná soutěž, která v nás občas vyvolá záchvat soutěživosti, je seriál
závodů na horských kolech Jesenický šnek. Tento seriál jsme v minulých letech několikrát vyhráli
v kategorii týmů. Naši členové se
na fungování Jesenického šneka
i podílí, např. zajišťují výsledky
a plánování seriálu. Poslední věcí,
která nás odlišuje, je to, že se nebereme až tak moc vážně.

Hokejista používá hokejku, tenista raketu, horské kolo je oproti
tomu poměrně složitý mechanismus, na kterém se během závodu
může leccos pokazit. Je tedy potřeba být během závodu také sám
sobě mechanikem?
Jak říká náš člen Martin, když
závodníkovi na třicátém kilometru praskne duše, tak není od
věci si ji umět vyměnit. Opravdu
nechcete tlačit kolo zbytek trasy
v nepohodlných tretrách. Proto je
výhoda zvládnout alespoň základní dovednosti.
Od roku 2011 pořádáte vlastní
závod s názvem Šumná jízda.
Jak závod probíhá a pro koho je
určen?
Náš závod je specifický tím, že
vždy probíhá jako na drátkách.
Tedy mimo poslední dva roky, kdy
se nám ty drátky trochu pocuchaly (kvůli covidu). Letos by však již
mělo vše tradičně proběhnout od
registrace, přes samotný závod,
vyhlášení výsledků a závěrečnou
společenskou událost. Na závodě
přivítáme rádi každého, kdo je
ochoten zaplatit startovné. Samozřejmě děti a mládež mají start
zdarma.
Druhým závodem, který se napevno zařadil do jesenického cyklistického kalendáře, je Čas-OFF-kA
na Šerák. V čem je závod specifický?
Hlavní specialitou je to, že se jedná
asi o jedinou časovku s hromadným
startem. Vloni to byl dokonce závod
s nejvyšší účastí na Jesenicku. Proto
pro nás nebylo překvapením, že le-

Uspořádat závod jako je Šumná jízda není jen tak. Proto je potřeba široký
pořadatelský tým lidí, nejlépe cyklistických nadšenců. Foto: archiv klubu

Horská kola jsou dřina, stejně jako jiné sporty. Ale ten pocit, když člověk
překoná své hranice, vždy stojí za to. Foto: archiv klubu
tos na akci dorazí i Česká televize se
svým přenosovým vozem. Celkově
je to dosti náročný závod (s nejvyšším převýšením na jeden kilometr), a přesto se ho účastní opravdu
široké spektrum účastníků v čele
s několika hrdiny ve věku starších
70 let. Poslední specialitkou je to, že
u ostatních závodů se používá občerstvení různých typů a značek, ale
tady je to vždy Šerák!
Jak si vede na horských kolech
dnešní mladá generace?
Už to není, co to bejvávalo. Když
jsme byli mladí my, tak tehdejší
mladá generace byla daleko šikovnější.
Od olympijských her v Atlantě se
pravidelně horská kola objevují
na programu her, dokonce z roku
2012 má Česko zlatou medaili
z této disciplíny. Pomohla účast na
OH popularizaci tohoto sportu?
Asi ano, každý sport, který se objeví na programu OH je automaticky
více vidět. V ČR je sledování sportů
velmi oblíbené, takže každý úspěch
domácího sportovce na vrcholné
akci pomáhá k popularizaci daného
sportu.
Fenoménem dnešní doby jsou
elektrokola, nejdříve spíše silniční,
dnes i horská. Co říkáte na jejich
boom?
Náš emeritní prezident Tomáš,
který sám e-bike na delších trasách využívá, tyto stroje logicky
neodsuzuje. Mohou pomoci při
kompenzaci postižení nebo nižšího
výkonu následkem vyššího věku.
Elektrokola by však neměla sloužit
ke kompenzaci lenosti u mladých
a zdravých cyklistů. Ale jednotný
názor od nás neuslyšíte, každý má
na to svůj pohled. Určitě se všichni

shodneme na tom, že kvůli těmto
samohybům se viditelně zvýšil počet cyklistů na hřebenech, kam se
dříve tolik lidí nedostalo. Naštěstí je
i spousta dalších míst, kde prakticky
nikoho nepotkáte.
Jak váš klub ovlivnila doba covidová?
Samozřejmě velmi, prakticky se
zastavila činnost našeho spolku, jelikož setkávání a společné akce jsou
naší prioritou. Museli jsme zrušit
dva ročníky Šumné jízdy, celkový
počet závodů klesl na minimum
a setkání taky prakticky zmizela.
Zůstaly nám jen tradiční čtvrteční
vyjížďky.
Jeseníky jsou vyhledávanou oblastí milovníků horských kol. Máte
své oblíbené místo v Jeseníkách,
kam rád jezdíte?
Například náš člen Jakub doporučuje Studniční vrch a jeho okolí.
My ostatní zase například rádi zajíždíme na Medvědí kámen, kde jsou
nádherné výhledy. Ve výsledku je to
vlastně jedno, stačí vyrazit kamkoli,
kde je les, potok a klid. Ale suverénně nejpopulárnější je v našem týmu
průzkum neznámých míst, která
ještě neznáme. Takže je dost pravděpodobné, že naše letošní nejoblíbenější místo ještě neznáme.
Co byste závěrem vzkázali příznivcům horských kol?
Neseďte doma a dorazte se
s námi podívat na nějakou akci.
Hned první je super závod
Rychlebská 30 MTB v Račím údolí
7. května. Není nutno rovnou závodit, atmosféra na těchto akcích
je velmi příjemná a člověk stráví
odpoledne ve společnosti pohodových lidí.
Za rozhovor děkuje Jan Mrosek
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