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Vážení 
spoluobčané,
jsem ráda, že ten-
to úvodník píši 
ve chvíli, kdy se 
před námi oteví-
rají vyhlídky na 

optimističtější časy. Myslím, že 
mnozí z nás již téměř zapomněli, 
jaké to je žít normálně, beze stra-
chu z nákazy a všudypřítomných 
obav z budoucnosti. Věřím, že to 
již brzy bude za námi a my si do-
přejeme běžné radosti života, kte-
rých jsme se museli na delší dobu 
vzdát. Snad se již brzy budeme 
moci bez omezení scházet nejen 
se svou rodinou a přáteli z blízka 
či z daleka, ale také se pomalu ob-
noví možnost setkávání na nejrůz-
nějších kulturních a sportovních 
akcích.

Za sebe se velmi těším na osob-
ní setkávání s vámi. Jestli z něče-
ho jako starostka čerpám energii, 
tak právě ze zpětné vazby od vás, 
obyvatel Jeseníku. Těším se na to, 
až vám budu moci osobně říci, co 
vše připravujeme pro rozvoj naše-
ho města a velmi ráda si vyslech-
nu váš názor či pohled na věc.

V současné chvíli například re-
vidujeme stav dětských hřišť v Je-
seníku. Obrátilo se na mě několik 
maminek s tím, že některá hřiště 
či pískoviště nejsou v dobrém sta-
vu a já jim musela dát za pravdu. 
Chceme, aby děti měly možnost 
trávit čas venku a v příjemném 
prostředí. Na vybraných dětských 
pískovištích a hřištích chystá-
me výměnu písku, odplevelení 
či opravu laviček. Oceňuji, že se 
k této aktivitě hlásí i sami rodiče.

Na Den dětí se slavnostně ote-
vře nový skatepark, který nabízí 
bezpečnější sportovní vyžití pod 
širým nebem zejména mladším 
ročníkům. Více se o skateparku 
dozvíte na dalších stránkách naše-
ho zpravodaje. 

Toto je jen malá ukázka z toho, 
co chystáme. Snad si více budeme 
moci říci už brzy při osobním se-
tkání. Těším se na to!

Vaše starostka

Úvodník

   Foto: Tomáš Neuwirth

Nabídka bydlení je pro každé město zcela zásadní a Jeseník chce být atraktivnějším místem pro život. Cílem 
města je proto zajistit dostupné bydlení pro své obyvatele. Stojíme před druhou změnou územního plánu, která 
by měla vytvořit příležitosti pro výstavbu.

„Dostupné družstevní bydlení je 
cenově přívětivé bydlení určené ze-
jména pro rodiny, které mají potíže se 
získáním vlastního bydlení. Na byty 
budou moci dosáhnout pouze osoby 
s trvalým pobytem ve městě,“ uvedla 
Zdeňka Blišťanová, starostka města 
Jeseník. Členy družstva by měli být 
lidé, kteří nevlastní jinou nemovitost, 
plánují v bytě dlouhodobě žít a vzdají 
se možnosti byt pronajímat. Podmín-
ky, za kterých je možno dosáhnout na 
družstevní bydlení ovlivní i město, 
a to jako jeden ze zakládajících čle-

nů družstva. „Samozřejmě nechceme, 
aby byly byty rozprodány jako inves-
tiční, ale aby sloužily našim občanům 
k trvalému bydlení. Proto jdeme ces-
tou dostupného družstevního bydlení, 
kde pravidla družstva bude určovat 
město. To si stanoví, kdo se může stát 
družstevníkem, tedy kdo bude v domě 
bydlet,“ doplnil Tomáš Vlazlo, mís-
tostarosta města Jeseník.

Důležitost potřeby bydlení zejmé-
na u mladých lidí potvrdily také vý-
sledky dotazníkového šetření Místní 
akční skupiny Vincenze Priessnitze 

pro Jesenicko, o.p.s., Potřeba bydlet 
se ukázala jako priorita.

Lokalitou vytipovanou pro do-
stupné družstevní bydlení je úze-
mí navazující na sídliště Dukelská 
a 9. května, mezi ulicemi Dukelská 
a Vrchlického. Dle platného územní-
ho plánu je zde možné stavět bytové 
domy v otevřené zástavbě s maxi-
mální podlažností respektující výš-
ku okolní zástavby. Výhodou je, že 
v této lokalitě je připravena veškerá 
technická infrastruktura. 

(lum)

slavnostní otevření nového skateparku
Skateboardisti, bikeři, milovníci in-line, BMX a koloběžek se konečně dočkali. Sezona v novém skateparku, 

který vznikl na místě toho původního v Šumperské ulici, bude slavnostně zahájena 1. června v 16.00, tedy na 
Mezinárodní den dětí. Do nového areálu je zvána široká veřejnost. 

„Skatepark je navržen jako kombi-
nace streetového parku se třemi výš-
kovými úrovněmi spojenými rampami 
a schody a dále BMX dráhy. Tyto 
dva prvky na sebe přímo navazují 
a dá se mezi nimi přejíždět,“ uvedl 
Václav Urban, druhý místostarosta 
města Jeseník. Streetová část je do-
plněna skatovými překážkami, jako 
jsou boxy a raily. Jedná se o překážky 
z kovových trubek, které jsou typic-
ké pro tuto disciplínu. Skatepark má 
podobu betonového monolitu, jelikož 

beton je dlouhodobě nejvhodnější 
technologickou variantou pro výstav-
bu venkovních skateparků s minimál-
ními dodatečnými náklady na opravy. 
Vybudovány byly nové zpevněné 
plochy, vysazena zeleň a celé sporto-
viště bylo vybaveno mobiliářem jako 
například lavičkami, stojany na kola 
a odpadkovými koši.

Jak již bylo uvedeno výše, skatepark 
je určen široké veřejnosti. „Od první 
chvíle, co se začal park budovat, jsem 
od dětí ve škole neslyšela nic jiného, 

než jak se těší. Věřím, že budou spoko-
jené. Moc se těším, až nový skatepark 
společně navštívíme,“ uvedla Marké-
ta Procházková, obyvatelka města. 
Skatepark se začal stavět v loňském 
roce a celková vysoutěžená cena díla 
je přibližně 7,3 milionů korun s DPH. 
Na realizaci projektu přispěl jeden 
milion korun Olomoucký kraj.

Více se o skateparku dozvíte v roz-
hovoru s Lukášem Glauschem na 
straně 16.

 (lum)

město Jeseník řeší otázku dostupného 
družstevního bydlení
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Priessnitzovy léčebné lázně jsou 
věhlasnou lázeňskou destinací, do 
které každoročně míří za čerstvým 
vzduchem a blahodárnou vodou de-
setitisíce návštěvníků a pacientů z ce-
lého světa. Podél stávající komunika-

ce, která zpřístupňuje jesenické lázně, 
však chybí chodník, jenž by umožnil 
bezpečný přístup a propojil centrum 
města, lázně a všechny přilehlé zá-
chytné a turistické body.

Město Jeseník zadalo vypracování 
studie proveditelnosti umístění chod-
níku pro pěší podél komunikace ulice 
Priessnitzova do lázní. Nová trasa je 
navržena od křižovatky s ulicí Alšova 
po začátek obytné zóny u křižovatky 
s ulicí Růžová. Zpřístupňuje i lokální 
zájmové body, např. památník obě-
tem čarodějnických procesů nebo 
Géniův pramen. Celková délka navr-
hovaného chodníku je zhruba třináct 

set metrů. Na základě této studie bylo 
zadáno zpracování projektové doku-
mentace.

V současnosti byla podána žádost 
za účelem vydání povolení stavby. 
V průběhu projekční přípravy bylo 
nutné vypořádat celou řadu tech-
nických, urbanistických a majetko-
právních nesnází. Projekt je řešen 
maximálně ohleduplně k životnímu 
prostředí, kdy se počítá s maximál-
ní retencí a vsakováním dešťových 
vod i s bohatou náhradní výsadbou 
vzrostlé zeleně.

Jiří Uher,
Odbor investic a rozvoje

Zasedání zastupitelstva města Jeseník
Ve velkém sále budovy IPOS se 

ve čtvrtek 17. června 2021 od 15.00 
koná šestnácté zasedání Zastupi-
telstva města Jeseníku. Podrobný 
program včetně příloh naleznete na 
plakátech, úřední desce a na webu 
města www.jesenik.org. Ze zasedá-

ní bude jako již tradičně pořizován 
audiovizuální záznam za účelem in-
formování veřejnosti. Přenos bude 
vysílán živě na Kabelové televizi 
Jeseník a na youtubovém kanále  
ktjeseník. 

(lum)

v Finanční dar na knihu Čti Je-
seníky: Poskytnutí finančního daru 
ve výši 46.000 Kč na vydání desig-
nové encyklopedie Jeseníků s pra-
covním názvem „Čti Jeseníky“. 
Autorem je Lukáš Abt, tvůrce pub-
likace Atlas jesenických pramenů.
v Vyčlenění finančních pro-
středků na investiční akce města: 
Příkladem mohou být finanční 
prostředky potřebné k provedení 
zastavovací studie ulice Kalvodo-
va, která podrobněji prověří možné 
využití plochy určené pro bydlení. 
Územní studie bude řešit rozpar-
celování pozemků, umístění veřej-
ných prostranství a sítí technické 
infrastruktury. Dále prostředky na 
realizaci chodníku od Alberta smě-
rem dolů (k hotelu Praděd), což je 
jedna z dvanácti prioritních inves-
tičních akcí. Vybudování trafosta-
nice a vysokého napětí pro Multi-
funkční hřiště s ledovou plochou 
na ulici Dukelská. Obnovu náměstí 
Hrdinů skrze venkovní mobiliář 
a malované hry a mnoho dalšího.
v Určení zastupitele pro poři-
zování územně plánovací doku-
mentace města Jeseník: Urče-
ným zastupitelem se stal Miroslav 
Partyka. Ten bude spolupracovat 
s pořizovatelem územního plá-
nu zejména při těchto úkonech: 
zpracování Zprávy o uplatňování 
územního plánu, vypracování po-
kynů pro zpracování druhé změny 
územního plánu, bude spolupraco-
vat při výběru zpracovatele návrhu 
změny územního plánu apod. Při-
pravovaná změna územního plánu 
rozšíří plochy pro výstavbu rodin-
ných domů.
v Pokračování realizace pro-
jektu Dostupného družstevního 
bydlení v Jeseníku: Cílem města 
je zajistit dostupné bydlení pro své 
občany. Nabídka bydlení je zcela 
zásadní proto, aby bylo naše město 
atraktivní pro život. Důležitost by-
dlení potvrzují i výstupy z dotaz-
níkového šetření MAS Vincenze 
Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s.

Rada schválila
v Obdržení daru počítačky 
bankovek: Počítačku bankovek, 
kterou dostane finanční odbor da-
rem od bankovního subjektu, jenž 
ukončil provoz své pobočky ve 
Zlatých Horách. Počítačka je tedy 
plně funkční, servisovaná a napl-
ňuje všechny požadavky stano-
vené zákonem o oběhu bankovek 
a mincí. Počítačka usnadní práci 
zaměstnancům na pokladnách 
s bankovkami, zejména při odvodu 
větší hotovosti do banky. Také za-
mezí chybovosti, spolehlivě odhalí 
padělky a pomůže při zpracování 
netříděných bankovek.

Zastupitelstvo 
schválilo

Představení prioritních investičních akcí: 
Chodník do lázní

Jeseník přivítá t-expedici Jeseníky 2021
Už potřetí se Jeseníky a Rychlebské hory ocitnou v hledáčku mladých nadaných badatelů. V rámci T-expedice 

pořádané Vlastivědným muzeem Jesenicka se budou studenti středních škol společně s experty a učiteli na jedné 
straně a s mladšími žáky na straně druhé věnovat vybraným badatelským záměrům.

T-expedice je vzdělávací a badatel-
ský program určený dětem ve věku 
třináct až osmnáct let. Otevřený je 
zájemcům z různých koutů republi-
ky, ale postupně začínají převažovat 
děti z jesenického regionu. V roce 
2021 jich bude už nadpoloviční vět-
šina. Zájemci se dle svých preferen-
cí seskupují do tematických sekcí 
a následně představují výzkumné 
záměry v přírodovědných, technic-
kých nebo humanitních oborech. Na 
několik týdnů trvající online přípravu 
navazuje v červnu týdenní prezenční 
pobyt a během letních prázdnin ba-
datelé pracují na odborném článku či 
na přípravě výstupu pro konferenci 
při svatováclavském setkání. Mezi 
cíle T-expedice patří nejenom rozvoj 
nadaných dětí po odborné a sociální 
stránce, ale také navázání nových 
forem spolupráce mezi jednotlivci, 
skupinami i institucemi či např. obo-
hacení sbírkových fondů muzea.

Mladí výzkumníci letos představí 
šest badatelských záměrů. Botani-
kové budou společně s entomology 
mapovat místní biodiverzitu, zajímat 
je budou zejména vztahy cévnatých 
rostlin a vybraných druhů hmyzu 
na různých biotopech. Fyzikové se 
zaměří na vypouštění a testování  
tzv. vodních raket nad městem, 
z nichž bude možné získávat výškové 
snímky zemského povrchu. „Ajťáci“ 
se letos zaměří na programování re-
zervačních systémů uplatnitelných 

v muzeích, galeriích, infocentrech 
a dalších kulturních organizacích 
a členové chemické badatelské sekce 
prozkoumají tajemnou hmotu ohro-
žující sklepení Vodní tvrze. 

Součástí letošní expedice je také 
online kurz „Architektura 10x jinak 
– město za pandemie“. V něm se 
studenti inspirují ke kritickému a kre-
ativnímu myšlení, učí se modelovat, 
kreslit a designovat. Architektonic-
ko-urbanistická skupinka absolven-
tů tohoto kurzu v rámci T-expedice 
představí návrhy na úpravy veřejného 
prostoru ve městě Jeseník a v dalších 
obcích. 

T-expedice se v našem regionu 
uskuteční již potřetí v řadě. Z nejvý-
znamnějších objevů minulých roční-
ků je možno zmínit nalezení dosud 

neznámého nejradioaktivnějšího pra-
mene Jeseníků v Rejvízské hornatině, 
nález kriticky ohroženého jednokvít-
ku velekvětého v Rychlebských ho-
rách či průzkum a popis trasy dávné-
ho velikonočního zvyku původního 
německého obyvatelstva, tzv. jízdy 
osením. S fantastickým úspěchem se 
rovněž setkal krátký dokumentární 
film TE:20 natočený mladými filma-
ři, když se probojoval do finále festi-
valu AFO 2021 a získal na něm cenu 
diváků. Film natočený nadšenými zá-
jemci tak uspěl v silné a profesionální 
konkurenci. Vzhledem k minulým 
úspěchům a také velkému očekávání 
bude letošní ročník jistě doprovázet 
nejen badatelské nadšení, ale i patřič-
né napětí. 

Pokračování na straně 10.
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Rada schválila
v Zveřejnění záměru pronájmu 
vitrín v průchodu: Osm vitrín je 
ponecháno příspěvkovým organi-
zacím města ve formě výpůjčky 
a dalších devět vitrín bude prona-
jato zájemcům. Průchod z náměstí 
prošel na konci roku 2020 obnovou, 
a to v rámci akce „Ahoj, krásné 
Česko“ společnosti CIF. V rámci 
obnovy byly opraveny i zmiňované 
vývěsní skříňky umístěné ve zdech 
průchodu. 
v Nultá etapa projektu multi-
funkčního hřiště s ledovou plo-
chou: Vypsání výběrového řízení 
na stavební práce pro vybudování 
trafostanice a vedení vysokého na-
pětí, což je považováno za tzv. nul-
tou etapu investičního záměru reali-
zace projektu multifunkčního hřiště 
s ledovou plochou. Ten je jednou 
z dvanácti prioritních investičních 
akcí města.
v Podání žádosti o dotaci na 
kempy: Podání žádosti o poskyt-
nutí dotace ve výzvě Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky s názvem LETNÍ 
KEMPY 2021, o kterou bude žádat 
Středisko volného času DUHA Je-
seník. O pořádání celkem osmnácti 
letních kempů projevilo zájem šest 
základních škol v okrese Jeseník. 
Pětidenní příměstské kempy s pro-
gramem a stravou budou určeny pro 
děti prvního stupně. 
v Vypovězení smlouvy o nájmu 
hotelu Slovan: Výpovědní lhůta 
smlouvy je tříletá. Návrh na vypo-
vězení smlouvy o nájmu vychází 
z dlouhodobého záměru vedení 
města hotel Slovan prodat, a to bez 
dlouhodobého závazku uzavřené 
smlouvy o nájmu hotelu. 
v Rozšíření úředních hodin 
Městského úřadu Jeseník: S účin-
ností od 1. května se rozšířil celko-
vý počet úředních hodin Městského 
úřadu Jeseník. Cílem je zajištění 
vyšší dostupnosti služeb pro obča-
ny. Upozorňujeme, že v budovách 
úřadu stále platí přísná hygienická 
opatření – povinnost minimálně 
dvoumetrových rozestupů a vstup 
pouze s respirátorem či nanorouš-
kou. U vchodů do budov je k dispo-
zici dezinfekce, úředníci jsou pra-
videlně testování antigenními testy. 

ÚŘEDNÍ HODINY:
Odbor dopravy a silničního hos-
podářství a Odbor správní: 
Pondělí: 8:00–12:00 a 13:00–17:00 
Úterý: 8:00–12:00 a 13:00–14:00 
Středa: 8:00–12:00 a 13:00–17:00 
Čtvrtek: 8:00–12:00 a 13:00–14:00  
Ostatní odbory: 
Pondělí: 8:00–12:00 a 13:00–17:00
Úterý: 8:00–12:00 a 13:00–14:00  
(jen po předchozí domluvě)
Středa: 8:00–12:00 a 13:00–17:00
Čtvrtek: 8:00–12:00 a 13:00–14:00 
(jen po předchozí domluvě) 

sběrný dvůr jako místo zpětného odběru 
použitých pneumatik a autobaterií

Ptejte se starostky: Přechody a ul. Čechova
Máte otázky, podněty nebo nápady na fungování či rozvoj našeho města? Chcete něco vědět, změnit, opravit 

nebo zlepšit? Rádi byste ocenili, co se vám ve městě líbí nebo co se povedlo? Napište naší starostce Zdeňce 
Blišťanové na mailovou adresu dotazy@mujes.cz.  

Dotaz paní Jany:
„Možná by bylo vhodné přetřít 

přechody jiným nátěrem? Když jsou 
mokré, kloužou a stávají se úrazy.“
Odpověď:

Ano, jsme si této skutečnosti vě-
domi, a proto Technické služby Je-
seník a. s. objednaly protiskluzný 
nátěr a v rámci jarní obnovy vodo-
rovného dopravního značení budou 
tuto speciální barvu aplikovat na 
dva nejproblémovější přechody pro 
chodce ve městě. Konkrétně na pře-
chod přes ulici Boženy Němcové, 
souběžně s ulicí Dukelská, a přes 
ulici Dukelská u Pradědu. V případě, 

že se nový nástřik osvědčí, budou 
nátěry probíhat i na dalších místech. 
Mnoho kritických úseků se nachází 
na krajských silnicích pod Správou 
silnic Olomouckého kraje, která je 
ochotna připojit se k úpravám pře-
chodů, pokud se nám protiskluzný 
nátěr osvědčí. 

Dotaz paní Miroslavy:
„Dobrý den, bydlím na ulici Če-

chova a ráda bych, aby město, kte-
rému chodníky patří, provedlo nejen 
opravu, ale i výměnu dlažby chodníku 
a elektrických lamp, tedy veřejného 
osvětlení. Chodníky tady jsou v dezo-
látním stavu. Zkuste se projít po dešti, 
když špatně šlápnete, hned máte boty 
plné vody.“
Odpověď:

Starostka města se osobně sešla 

s paní Miroslavou. Za účasti ve-
doucího odboru investic a majetku 
Městského úřadu Jeseník a zástupce 
Technických služeb Jeseník celou 
záležitost projednali. Na ulici Čecho-
va pak došlo k opravě vydrolených 
dlažeb a znovu položení uvolněných 
dlaždic. Co se týče osvětlení, nesvítí-
cí lampa byla rovněž opravena.

Náš Jeseník: Znáš budoucnost města?
Město Jeseník spouští projekt Náš Jeseník, díky kterému si občané mohou přehledně prohlédnout všechny 

projekty, které město v poslední době dokončilo, aktuálně realizuje a které připravuje. Občané se také mohou 
k daným záměrům vyjádřit svými komentáři. 

Hlavní výhodou nového řešení je 
možnost interaktivním způsobem 
ukázat, jak by měl Jeseník v bu-
doucnu vypadat. Veškeré projekty 
si můžete prohlédnout na stránkách  
www.nasjesenik.cz. Projekty jsou 
zobrazeny v přehledné mapě či v se-
znamu, který lze snadno filtrovat dle 
různých odvětví či fáze, ve které se 
projekt nachází.

„Společně s webem Tvoříme Jese-
ník jde o nástroje, které nám pomo-
hou lépe porozumět potřebám našich 
občanů. Chceme totiž, aby to byli 
přímo oni, kdo s námi budou tvořit 
budoucnost Jeseníku, aby byl Jeseník 
městem, ve kterém se nám všem bude 
dobře žít,“ uvedla ke spuštění webu 
starostka města Zdeňka Blišťanová.

Součástí webu je také popis stra-
tegických cílů města, které jsou 
součástí vize rozvoje města do roku 
2024. Nechybí zde ani sekce Město 
v datech, která představuje zajímavá 
fakta o městě, či Programové prohlá-
šení Rady města Jeseník pro volební 
období 2018–2022.

Děkujeme za váš zájem a odva-
hu pustit se s námi do tvoření bu-
doucnosti našeho Jeseníku. Portál 
Náš Jeseník na vás čeká na adrese  
www.nasjesenik.cz.

Markéta Bartáková,
Oddělení strategického rozvoje 

a cestovního ruchu

Sběrný dvůr v areálu Technický služeb Jeseník na ulici O. Březiny 
se stal místem odběru použitých pneumatik, autobaterií nebo akumu-
látorů. Odběr je bezplatný a určený občanům nejen města Jeseníku.

Lidé zde mohou bezplatně ode-
vzdat použité pneumatiky či auto-
mobilové baterie, a to bez ohledu na 
výrobní značku, datum jejich uvedení 
na trh a bez vazby na koupi nové pne-
umatiky či autobaterie. Pneumatiky 
mohou občané bezplatně předávat 
pouze bez disků. „Pokud bude chtít 
někdo odevzdat ojeté pneumatiky 
i s diskem, musí před jejich odevzdá-
ním uhradit na vrátnici Technických 
služeb Jeseník poplatek ve výši sto 
korun za vyzutí pneumatiky z disku, 
a to za každý jeden kus pneu,“ uvedl 

Patrik Pavlíček, ředitel Technických 
služeb Jeseník. To platí pouze pro 
pneumatiky z osobních vozidel. 

U pneumatik z jiných než osob-
ních vozidel si musí majitel zajistit 
sundání z disku jinde, tzn. pneuma-
tiky s diskem z jiných, než osobních 
vozidel nebudou v rámci zpětného 
odběru přebírány vůbec. Stejně tak 
společnost zajišťující místo zpětné-
ho odběru dle smluvních podmínek 
nepřebírá kola z ručně vedených vo-
zíků, jízdních kol nebo ze zdravotnic-
kých a rehabilitačních pomůcek. Tyto 

lze i nadále odkládat do odpadu na 
sběrných dvorech příslušné obce dle 
místa bydliště.

V souvislosti s uvedenou změnou 
bylo od 10. května ukončeno přebí-
rání ojetých pneumatik z vozidel na 
sběrném dvoře města na Lipovské 
ulici.

(lum)
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Z deníku strážníka

v Pokousání vlastním psem ohlásila 
9. dubna ve večerních hodinách vy-
strašená žena. Vzhledem k tomu, že 
by pes mohl napadnout i její dvě děti, 

byl strážníky odchycen a převezen do 
záchytného kotce. Agresivního psa si 
pak převzal manžel oznamovatelky.
v Dne 10. dubna přijali strážníci 
oznámení o pohybu zmatené ženy 
na autobusovém nádraží. Po zjištění 
totožnosti byla převezena do místa 
bydliště, kde si ji převzal opatrovník.
v K silně podnapilému muži, ležící-
mu na zemi za OC Alkron, vyjížděla 

hlídka městské policie 19. dubna ve 
večerních hodinách. Muž vzhledem 
ke svému stavu nemohl kontrolovat 
své chování a ohrožoval sebe i jiné 
osoby. Na základě rozhodnutí lékaře 
byl proto převezen do Protialkoholní 
záchytné stanice v Olomouci. 
v Na linku 156 byl 20. dubna ozná-
men nález papouška Žako. Majitel 
byl zjištěn díky Facebooku, na kte-

rém se již mezi místními obyvateli 
sdílela prosba o pomoc s nalezením 
opeřence. Majitel byl obratem kon-
taktován a papouška si vyzvedl.
v Následující den vyjížděli strážní-
ci ke zmatené, na kolenou poraněné 
ženě, která ležela u vchodu do pane-
lákového domu. Když odmítla lékař-
ské ošetření, byla předána do péče 
dcery. 

Dne 27. dubna 2021 vyšel v tištěné podobě v Jesenickém týdeníku č. 16 článek „Městská policie v Jese-
níku je stále dražší a její hospodaření neprůhlednější“. Vyjádření autora článku a zároveň zastupitele města  
Miroslava Táborského působí vzhledem k jeho předchozímu pracovnímu zařazení na pozici ředitele Městské 
policie Jeseník (2015–2019) i k jeho dlouholetému působení ve funkci zastupitele města směrem k Městské policii 
Jeseník zasvěceně a důvěryhodně, kdy čtenář by tak mohl nabýt dojmu, že se jedná o ověřené a relevantní infor-
mace. 

Bohužel jsem shledal, že řada infor-
mací, které jsou publikovány ve výše 
uvedeném článku pana Táborského, 
je nepřesných, zavádějících či 
přímo manipulativních. Mnohé 
z nich mají taktéž difamující účinek 
a mohou ve čtenářích vzbudit obavu 
z netransparentního hospodaření 
Městské policie Jeseník. Z tohoto 
důvodu považuji za nutné se proti 
nim touto cestou ohradit a uvést je 
na pravou míru. Mojí motivací je 
především ochrana dobrého jména 
Městské policie Jeseník, kterou řídím 
na základě pověření zastupitelstva 
města od února 2020. Vyslovená 
podezření ji totiž poškozují, přičemž 
tato poškození jsou tím závažnější, 
že zaznívají z úst jejího bývalého 
ředitele. Ten přitom dlouhodobě 
avizuje podporu práce strážníků, ale 
ve skutečnosti svými nepravdivými 
a zavádějícími výroky Městskou po-
licii Jeseník poškozuje a diskredituje.

V první řadě je potřeba uvést na 
pravou míru čísla. Ze záznamu jedná-
ní 15. zasedání Zastupitelstva města 
Jeseník lze zjistit, že pan Táborský 
uvedl jiné – nepřesné – částky, než 
jaké později zveřejnil v Jesenickém 
týdeníku. Zásadní problém však spa-
třuji ve skutečnosti, že předmětem 
jednání zastupitelstva bylo navýšení 
rozpočtu Městské policie Jeseník vý-
hradně v oblasti mezd. Žádné jiné po-
ložky rozpočtu městské policie navy-
šovány nebyly. Pan Táborský uvedl, 
že v roce 2020 byl schválený rozpo-
čet 9.976.230 Kč a po všech změ-
nách se vyšplhal na 11.143.300 Kč.  
Pro rok 2021 uvedl, že původní roz-
počet činil 11.746.110 Kč, kdy po 
nynější dubnové změně se údajně 
vyšplhal na 13.938.880 Kč. Za alar-
mující považuji to, že nebyla zmíně-
na skutečnost, že se jedná o částky 
celkového rozpočtu městské policie, 

tedy mzdových prostředků, výdajů 
na provoz (správa budovy, pohonné 
hmoty atd.) a investiční výdaje (např. 
na pořízení nových radiostanic). 
Tímto způsobem došlo ke zkreslují-
címu srovnání úplně jiných položek 
rozpočtu. Tvrzení pana Táborského 
o neprůhlednosti hospodaření 
tedy objektivně nestojí na žádném 
argumentu, který by bylo možné 
relevantně okomentovat. Rozpočtová 
změna se totiž prostředků na 
hospodaření vůbec netýká. K tomuto 
je nutno dále uvést, že hospodaření 
a s tím spojené hospodárné nakládání 
se svěřenými finančními prostředky 
je kontrolováno velmi podrobně 
Odborem finančním Městského úřa-
du Jeseník a dále, že na sklonku roku 
2020 proběhl na Městské policii Je-
seník na základě pokynu starostky 
interní audit, který neshledal v této 
oblasti žádná pochybení.

Pokud by tedy pan Táborský 
věcně jako zastupitel města či jeho 
občan diskutoval o navýšení rozpočtu 
a důvodech, byl bych schopen popsat 
konkrétní důvody, kdy mnohé z nich 
zazněly již na veřejném zasedání 
zastupitelstva města, a jsem rád, že 
zastupitele přesvědčily. Nicméně 
uvádět, že vzhledem k tomuto je 
hospodaření neprůhlednější je výrok 
ničím nepodložený, jehož cílem je 
pouze poškodit.

Kalkulace požadované částky na 
zvýšení rozpočtu vzešla ze spolupráce 
s Městským úřadem Jeseník a v žád-
ném případě se nejedná o naznačo-
vanou blahosklonnost paní starostky. 
Z vyjádření Zdeňky Exelové, vedoucí 
odboru tajemníka Městského úřadu 
Jeseník, pod který jsou organizačně 
zařazeny i mzdové účetní, vyplývá, že 
mzdový rozpočet byl v minulých le-
tech poddimenzován: „Deficit finanč-
ních prostředků byl způsoben zvýše-

ním množství výkonu práce, který bylo 
třeba zaplatit. V minulosti byly hlídky 
často obsazovány jedním strážníkem; 
v letních měsících i dlouhodobě. Z to-
hoto důvodu nebylo třeba platit tolik 
odpracovaných hodin jako dnes, kdy 
jsou hlídky v nepřetržitém režimu ob-
sazeny vždy dvěma strážníky. Schvále-
ný rozpočet pro rok 2021 bohužel vy-
cházel z nákladů, jaké byly v minulých 
letech, a nereflektoval změnu v počtu 
reálně odpracovaných hodin. Došlo 
k tomu, že v každém kalendářním mě-
síci činily vyplacené částky za mzdy 
víc, než kolik odpovídalo jedné dva-
náctině rozpočtu. Dále byl novelizací 
zákona nově od ledna 2021 odchá-
zejícím strážníkům přiznán nárok na 
odchodné, pro které nebyla vytvořena 
potřebná rezerva. Zastupiteli schvá-
lenou změnou došlo k optimálnímu 
nastavení rozpočtu, který již nebude 
muset být navyšován.“ 

K tomuto můžu samozřejmě dodat, 
že daný způsob řízení Městské policie 
Jeseník by byl velmi jednoduchý, pro-
tože nereflektuje nutnost zajištění vý-
konu služby, ale na druhou stranu pak 
rovněž není nutno zvyšovat rozpočet 
na mzdy a navenek tak umožňuje pre-
zentovat mzdové úspory, které však 
žádnými úsporami fakticky nejsou.

Nechci spekulovat o motivaci pana 
Táborského k napsání takto zavádě-
jícího a nekorektního článku. Kro-
mě vědomé manipulace s podklady 
v rámci politického boje by se mohlo 
jednat o faktickou neznalost systému 
a tím i neschopnost správné interpreta-
ce podkladů, které má jako zastupitel 
k dispozici. Ať je to jakkoli, nedokážu 
posoudit, který z těchto důvodů je ve 
skutečnosti horší. Myslím, že občané 
si rozhodně zaslouží v nepřetržitém 
provozu vždy akceschopnou hlídku 
připravenou kdykoliv pomoci a niko-
liv jednoho strážníka v přímém vý-

konu, jenž je pouze v omezené míře 
schopen zasáhnout proti agresivním či 
nepřizpůsobivým občanům.

Musím upřímně říci, že je mi z cho-
vání pana Táborského velmi smutno, 
neboť své osobní ambice upřednost-
ňuje nad zájmy občanů města. Nicmé-
ně nebudu se snižovat na úroveň pana 
Táborského a poukazovat na nespráv-
ný a neefektivní styl jeho řízení Měst-
ské policie Jeseník, se kterým jsem byl 
po svém nástupu do funkce seznámen.

Závěrem bych chtěl ujistit všech-
ny čtenáře a občany města Jeseníku 
o tom, že Městská policie Jeseník 
hospodaří transparentně s péčí řádné-
ho hospodáře, kdy o její dobré práci 
a správném směřování svědčí mimo 
jiné i množství pozitivních ohlasů, kte-
ré chodí jak k rukám mým, tak i k ru-
kám paní starostky. Při současném 
nastavení organizace Městské policie 
Jeseník spatřuji určité možnosti, jak 
naši výkonnost a efektivnost ještě zvý-
šit bez nutnosti dalšího růstu nákla-
dů. Předpokládám, že v tomto směru 
provedu určitá opatření, která budou 
dávat smysl zejména v souvislosti 
s přestěhováním do nových prostor  
v OC Alkron. Jakmile bude změna 
aktuální, budou bližší informace pub-
likovány opět prostřednictvím zpravo-
daje Naše město. 

Cílem všech našich aktivit i budou-
cích změn je zajistit větší pocit bezpečí 
zejména občanům, ale i návštěvníkům 
města Jeseník. Opravdu se neváhej-
te s případnými požadavky kdykoliv 
obrátit přímo na mne nebo kohokoliv 
ze strážníků, kteří jsou vám připraveni 
pomoci a jsou tady pro vás.

Martin Novotný
ředitel městské policie Jeseník

www.jesenik.org

Ředitel městské policie Jeseník: Naše hospodaření je 
transparentní a o zlepšujícím se výkonu nás ujišťují sami 
občané města Jeseníku
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VaK Jesenicka investuje do kvality služeb přes 72 milionů
Pro dodavatele vody asi dobře, když se o něj veřejnost zajímá jen jednou za rok, a to, když přijde vyúčtování. 

Jestli dovolíte, dáme vám ještě další důvod, proč vašeho vodohospodáře sledovat. Nebo alespoň v případě Vak – 
Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Tím druhým důvodem jsou totiž 
investice a plány, jimiž naše společ-
nost vysílá svým zákazníkům signál, 
že se stará o provozovanou vodohos-
podářskou infrastrukturu, která čítá 
na 180 kilometrů vodovodů a přibliž-
ně 130 kilometrů kanalizace.

Rok 2021 je pro nás nabitý, hod-
láme proinvestovat přes 72 milionů 
korun, z čehož téměř 49 milionů pů-
jde právě do obnovy infrastruktury. 
„Akcí je jako vždy mnoho, mimo re-
konstrukce úpravny vody v Adolfovi-
cích a připravovaný nový vodní zdroj 
na Keprnickém potoce zmíním obno-

vu vodovodů v ulicích města Jeseník, 
a to Priessnitzova, Majakovského, 
28. října, Erbenova, ale bude toho 
více,“ uvedl technický ředitel společ-
nosti Robert Černý.

Co se týká zásadnějších projektů, 
tím největším je pokračující techno-
logická modernizace Úpravny vody 
v Adolfovicích, kde letos utratíme asi 
38,5 milionů korun. Druhou význam-
nou akcí je výstavba zcela nového 
vodovodu a kanalizace v Bukovicích, 
v ulici Za Pilou.

Strategicky řídit hospodaření s vo-
dou na Jesenicku znamená kromě ki-

lometrů nových potrubí taky hledání 
dalších vodních zdrojů, v tomto se 
snažíme být krok napřed. „Dáváme 
dohromady projektovou dokumentaci 
k realizaci výstavby nového vodního 
zdroje (Keprnický potok), který by 
nám pomohl stabilizovat přísun su-
rové vody a rovnoměrně tak využít 
všechny vodní zdroje. Výhledově se 
bavíme o investici okolo 100 milio-
nů, která by samozřejmě byla pod-
míněna významným krytím některou 
z dotací. Uvidíme, jsme na začátku,“ 
komentovala záměr Lenka Podhorná, 
ředitelka Vak Jesenicka. Pokud máte 

zájem o více detailů, plán investic 
společnosti Vak – Vodovody a kana-
lizace Jesenicka pro rok 2021 najdete 
v plném znění na webových strán-
kách vakjes.cz/verejne-zakazky/.

VaK Jesenicka

městské koupaliště se připravuje na další sezonu
Pokud bude přát počasí, mohou otužilí Jeseničané chtiví venkovního koupání zamířit začátkem června do areálu městského koupaliště. Na přelomu 

května a června by měly být ukončeny veškeré přípravy na zahájení nové letní sezony. Teplota vody v bazénu, která se odebírá z kolem protékající řeky 
Staříč, bude v té době nabízet spíše příjemné ochlazení v horké dny než komfortní dlouhodobý pobyt ve vodě. Jako vždy bude záviset hlavně na tom, 
jak svatý Petr bude „řídit počasí“.

Stejně tak nepředvídatelná budou 
(nebo alespoň v době uzávěrky jsou) 
vládní protiepidemická opatření. Pro-
to by si zájemci o koupání měli před 
návštěvou městského koupaliště ově-
řit aktuální informace o případném 
omezení počtu osob či o dalších po-
vinnostech návštěvníků v souvislosti 
s opatřeními proti šíření nemoci co-
vid-19. Platná omezení včetně údaje 
o okamžité návštěvnosti budou k dis-
pozici na internetových stránkách  
jesenickekoupaliste.cz. 

Technické služby Jeseník, které 
městské koupaliště provozují, při-
pravily i pro letošní rok několik vy-
lepšení v areálu. „Předem nebudeme 
nic prozrazovat, ať se zvídaví zájemci 
přijdou podívat na vlastní oči,“ uve-
dl ředitel Technických služeb Jeseník 
Patrik Tomáš Pavlíček. 

Vstupné na koupaliště zůstává 
stejné jako loni. Základní celoden-

ní vstupné pro dospělou osobu činí  
110 korun, senioři nad 65 let, studen-
ti, děti od 110 cm do 15 let a ZTP, 
ZTP/P zaplatí 70 korun. Půldenní 
vstupné pak stojí 60 korun pro dospě-
lé osoby a 40 korun pro seniory nad 
65 let, studenty, děti od 110 cm do  
15 let a ZTP, ZTP/P. Pro děti do  
110 cm výšky zůstává vstup zdar-
ma. Rodinná celodenní vstupenka 
pro dva dospělé a jedno dítě přijde 
na 250 korun, se dvěma dětmi na  
270 korun a se třemi ratolestmi na 
290 korun. „Samozřejmostí od loňska 
je už i možnost úhrady vstupného bez-
hotovostně prostřednictvím platební 
karty, a to bez minimální výše plat-
by,“ dodal Patrik Tomáš Pavlíček.

Koupaliště bude za příznivého po-
časí otevřeno vždy od 9.00 do 20.00 
s tím, že v případě zhoršení počasí 
může být provozní doba zkrácena. 
Dopolední (půldenní) vstupné platí 

až do 14.00, od tohoto času pak mo-
hou do areálu vstoupit ti, kteří mají 
zakoupeno půldenní vstupné na od-
polední čas. „Náramek s čipem pro 
odpolední vstup lze na pokladně 
zakoupit i během dopoledne téhož 

dne. Potom již návštěvník může 
jednoduše projít přes turniket, aniž 
by musel čekat v řadě u pokladního 
okénka,“ uzavřel ředitel technic-
kých služeb.

Technické služby Jeseník 

Armaturní komora rekonstruované ÚV 
Adolfovice.  Foto: VaK Jesenicka

Pohled na městské koupaliště z dronu.   Foto: Virtual Travel

Na koho se obrátit, když vám klesá kvalita 
televizního příjmu?

Na základě nárůstu stížností obyvatel jesenického regionu na nekvalitní příjem, který se objevil zejména na 
sklonku loňského roku, byl Český telekomunikační úřad požádán o vysvětlení, proč k tomu dochází a jak řešit 
nastalou situaci při zhoršení kvality příjmu DVB-T2.

Český telekomunikační úřad 
mimo jiné uvádí, že svou roli se-
hrává geografie, mezinárodní ko-
ordinace kmitočtů, počasí, inverze 
a rovněž leckdy i nevhodné nastave-
ní přijímacích antén či set-top-boxů 
u obyvatel. „V takových případech 
je ze strany kontrolních pracovníků 
vždy poskytnuta technická podpo-
ra i vysvětlení situace. Občanům 
doporučujeme a radíme pro první 
a rychlý kontakt využít formulář 
pro Oznámení o rušení televizního 
příjmu i návštěvu webových stránek 
Úřadu v sekci Rušení televizního 

příjmu – jak postupovat,“ uved-
la Hana Továrková, předsedkyně 
Rady Českého telekomunikačního 
úřadu.

Formulář Oznámení o rušení 
televizního příjmu naleznete na: 
https://www.ctu.cz/cs/download/
formulare/ctu_oznameni_ruseni_ 
tv-prijmu_27_07_2015.pdf 

Kontakty na odborné pracovníky 
Českého telekomunikačního úřadu 
a další tipy, jak postupovat v případě 
rušení televizního příjmu naleznete 
na: https://www.ctu.cz/problematika- 
souvisejici-s-provozem-siti-lte.

Výzva: V případě, že se u vašich 
přijímačů objeví problém a bude-
te jej hlásit na Český telekomuni-
kační úřad, prosíme, informujte 
o tom také město. Je důležité, aby-
chom věděli, v jakém rozsahu 
se problém vyskytuje, respekti-
ve kolik domácností špatný signál 
řeší. V případě velkého množství 
stížností můžeme hledat další cesty, 
jak situaci řešit. Informaci o podání 
stížnosti na Český telekomunikační 
úřad, prosím, směřujte na webovou 
adresu dotazy@mujes.cz.

(lum)

matrika
V měsíci dubnu se v Nemocnici 

AGEL Jeseník narodilo celkem de-
vatenáct dětí, z toho rodičům s trva-
lým pobytem v Jeseníku dvě dětí. 
Všem gratulujeme a dětem přejeme 
především hodně zdraví a štěstí 
v jejich budoucím životě. 

Rada seniorů 
Jednání Rady seniorů je předběžně 

naplánováno na úterý 13. července 
2021 od 10.00, v zasedací místnos-
ti radnice města Jeseníku. Aktuálně 
v souladu s platnými opatřeními Vlá-
dy ČR a Ministerstva zdravotnictví 
ČR může být termín jednání změněn 
nebo jednání zrušeno. 
Alena Kalinová, Odbor sociálních

věcí a zdravotnictví
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Jak správně nakládat s odpady
V posledním čísle tohoto zpravodaje jsme přinesli informace o budoucnosti nakládání s odpady ve městě 

Jeseníku. Vedle souvisejících ekonomických dopadů na městský rozpočet je hlavním problémem vysoká 
produkce odpadů. 

V roce 2020 vyprodukoval každý 
občan města Jeseníku přes 162 kg 
směsného komunálního odpadu, který 
skončil na skládce. Předloni to bylo 
160 kg/občan/rok, např. v roce 2013 
to bylo jen 152 kg. Celkově ve srovná-
ní s rokem 2013 vyprodukoval každý 
občan Jeseníku vloni o téměř 40 kg 
odpadů více.

Množství vytříděného – separova-
ného – odpadu sice vzrostlo, ale na 
snížení množství směsného komunál-
ního odpadu se to neprojevilo. Ten se 
tak i nadále kupí na skládce. Naopak 
došlo k navýšení jeho množství, a to 
i přes skutečnost, že v roce 2013 ne-
byla ještě v provozu kompostárna 
(provoz byl zahájen až v druhé polo-
vině roku 2014), takže veškerý bio-
odpad z domácností končil v té době 
na skládce. Pokles objemného odpadu 
v roce 2020 je pouze zdánlivý, neboť 
vloni na jaře neprobíhal po městě svoz 
objemného odpadu a ne každý občan 

si byl schopen zajistit odvoz tohoto 
odpadu na sběrný dvůr. V porovná-
vaném roce 2013 se uskutečnily dva 
svozy objemného odpadu (v jarním 
a podzimním termínu).

Uvedená čísla by nás tak měla 
přimět k zamyšlení: Co s tím vším 
odpadem dělat? Z tohoto důvodu 
připravuje město Jeseník ve spolupráci 
s Technickými službami Jeseník infor-
mační sérii zaměřenou na problemati-
ku odpadů. Postupně budeme přinášet 
informace o jednotlivých druzích od-
padů včetně praktických doporučení, 
jak například předcházet vzniku ně-
kterých odpadů či jejich množství ale-
spoň snížit, co vše je možné třídit, jaké 
ve společnosti kolují různé mýty týka-
jící se odpadů a jaká je skutečnost atp.

Pro začátek si připomeňme tzv. zá-
konnou hierarchii (pořadí) nakládání 
s odpady – jak správně nakládat s od-
pady.

Předcházení vzniku odpadu 
Už při nákupu můžeme ovlivnit 

množství odpadů, například tím, že 
koupíme větší balení nebo nenakupu-

jeme věci na jedno použití. Nákup si 
můžeme odnést ve vlastní tašce. Nej-
lepší z hlediska ekologického i ekono-
mického je prostě takový odpad, který 
vůbec nevznikne.

Opětovné využití
Ne vše je hned nutné vyhazovat, 

některé věci v domácnosti můžeme 
znovu využít (např. zavařovací skle-
nice). Věci, které již nepotřebujeme 
a jsou stále funkční, můžeme prodat 
buď přes internet nebo do bazaru, 
anebo je věnovat nějaké charitativní 
organizaci.

Třídění a recyklace
Recyklace znamená opětovné vyu-

žití materiálů získaných z vytříděných 
odpadů. Pouze správně vytříděné 
odpady mohou být dále zpracovány. 
Z vytříděného odpadu vznikají dru-
hotné suroviny a materiál z nich se 
stává součástí nových výrobků. Le-
gislativní cíle pro nakládání s komu-
nálními odpady jsou stanoveny tak, 
aby se množství vytříděných materiá-
lů do roku 2035 téměř zdvojnásobilo.

Energetické využití a uložení na 
skládku

Teprve jako jedna z posledních 
možností se nabízí využití odpadů 
pro získání energie (výroba elektřiny 
a tepla). Tam, kde taková zařízení ne-
jsou dostupná, zbývá úplně poslední 
možnost, a to uložit odpad na skládce. 
Tímto však veškerou hodnotu, která 
spočívá v materiálu, jednou a pro vždy 
zcela znehodnotíme.

Z tohoto důvodu nový zákon o od-
padech účinný od 1. ledna tohoto roku 
přináší postupné navyšování částky 
(tzv. zákonného poplatku), která se 
připočte ke každé jedné tuně odpadu 
uloženého na skládku.

Závěrem
Čím více tedy budeme plnit 

černé nádoby na komunální odpad, 
tím více finančních prostředků ze 
svého rozpočtu bude muset město 
v budoucnu vynakládat na skládkovné. 
Když se zamyslíme nad zmíněným 
pořadím nakládání s odpady, tak veš-
kerý využitelný odpad končící na 
skládce je „zbytečně drahý“ už nyní.

Patrik Pavlíček,
ředitel TSJ

slavnostní vyhlášení sportovní akce senZAČNI BěH 2020 

Od května do října loňského roku bylo možné absolvovat šest různých 
měsíčních výzev a zapojit se tak do soutěžení v chůzi nebo běhu na stano-
vených trasách. V pondělí 17. května 2021 se pak uskutečnilo slavnostní 
vyhlášení vítězů této akce nazvané senZAČNI BĚH 2020. 

„Situace nám konečně dovolila 
předání cen a ocenění účastníků prv-
ního ročníku senzačního běhu,“ uve-
dl Petr Kubíček, hlavní iniciátor akce. 
Tato sportovně-rekreační aktivita je 
určena široké veřejnosti a jejím cílem 
je zaujmout a motivovat lidi k pohy-
bu. „Naší aktivitou cílíme na všechny 
skupiny sportovně aktivních. Od za-
čátečníků až po nachystané profesi-
onály, kterým se celý rok intenzivně 

měnil kalendář závodů,“ doplnil Petr 
Kubíček.

Startovací trasa se uskutečnila 
v květnu. Jednalo se o nenároč-
ný 2,4 kilometrů dlouhý segment 
z Čertových kamenů s cílem v Čes-
ké Vsi. V červnu si sportovní nad-
šenci mohli vyzkoušet trať s délkou  
4,6 kilometrů se startem u Technic-
kých služeb Jeseník, která pokračo-
vala podél ulice Otakara Březiny, kde 

se u Minipivovaru Jeseník napojila na 
cyklotrasu, kterou soutěžící opustil až 
v cíli, v areálu Bobrovník. V červenci 
pak na účastníky čekala pětikilomet-
rová trasa z Ostružné s cílem na Ram-
zové. Krásný a těžký výšlap proběhl 
v srpnu z Lipové-lázní až na Šerák. 
V září se konal sedmikilometrový po-
chod od obecního úřadu v Bělé pod 
Pradědem až do Jeseníku s perličkou 
na závěr, kdy posledním úsekem byl 
výstup po schodech na IPOS. „Ka-
ždý se tak mohl cítit jako Rocky,“ 
poznamenal Petr Kubíček. Poslední 
segment akce se konal v říjnu a trasa 
byla stanovena z Jeseníku přes Muzi-
kantskou stezku.

Akce se celkově zúčastnilo 69 zá-
jemců, z nichž někteří běželi všech 
šest segmentů, jiní tři, další třeba jen 
jeden.

Ceny předal místostarosta města 
Jeseníku Václav Urban. „Zejména 
v době uzavřených škol a tělocvi-
čen je jakákoliv forma sportování 
žádoucí. Chůze a běh jsou nejpřiro-
zenější aktivitou, kterou si lidé všech 
věkových kategorií mohou udržovat 
tělesnou kondici a upevňovat si tak 

zdraví. Pevně věřím, že dalšího roč-
níku, který odstartuje v červnu tohoto 
roku, se zúčastní ještě více sportov-
ních nadšenců,“ uvedl místostaros-
ta. Při vyhlášení bylo oceněno také 
osm účastníku akce, kteří běželi čtyři 
a více segmentů. Kromě medailí, dár-
kového balíčku a poukazu na nákup 
sportovního vybavení obdrželi vítě-
zové také putovní plaketu. Akci pod-
pořilo město Jeseník a Mikroregion 
Jesenicko. 

Vyhlášení druhého ročníku sen-
ZAČNI BĚH je plánováno na  
1. června a webový portál s podrob-
nými informacemi bude brzy před-
staven.

(lum)

Množství komunálního odpadu v roce 
2020 a 2013.

Výše zákonného poplatku za uložení jedné tuny využitelného odpadu na skládce 
2021–2030 a dále.

Poplat. období v roce 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
a dále

Výše zákonného
poplat. za uložení 
1 t využitelného 
odpadu na skládce (Kč)

800 900 1.000 1.250 1.500 1.600 1.700 1.800 1.850 1.850

Vítězové:
Ženy do 40 let: Lucie Ditmarová, 
Julie Vršanová, Lucie Jurčáková
Ženy nad 40 let: Hana Králová, 
Jana Balcárková, Romana Barová
Muži do 40 let: Tomáš Procházka, 
Oskar Černoch, Martin Bráblík
Muži nad 40 let: Milan Smatana, 
Marek Žák, Martin Kupka

Komunální odpad
kg na 1 občana 
města za rok

2020 2013
Směs. komun. odpad 162,4 152,2
Nebezpečné odpady 1,1 1,0
Separovaný odpad 68,3 59,0
Bioodpady 30,5 0,0
Objemný odpad 56,2 70,2
Celkem 318,5 282,4
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Domov se zvláštním režimem již slouží seniorům
Dlouho očekávanou událostí byla rekonstrukce druhého patra Centra sociálních služeb Jeseník na Beskydské 

ulici. V polovině května se sem nastěhovali první klienti. Centrum tak rozšířilo své služby o Domov se zvláštním 
režimem. Péče je určena seniorům trpícím stařeckou nebo Alzheimerovou demencí. 

Domov se zvláštním režimem 
je pobytová sociální služba určená 
pro seniory vyžadující zvláštní péči. 
„Zvláštní v tomto smyslu znamená, že 
není určen obecnému okruhu zájemců 
z řad seniorů, ale pouze těm osobám 
nad šedesát pět let věku, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu chro-
nického duševního onemocnění. Jed-
ná se o seniory s diagnostikovanou 
stařeckou demencí nebo Alzheimero-
vou chorobou,“ uvedl Jan Rotter, 
ředitel Centra sociálních služeb Jese-
ník. Posláním Domova se zvláštním 
režimem je zajištění potřebné péče 
s důrazem na individuální požadavky 
klienta. Tato specifická onemocnění 

totiž neprobíhají u všech pacientů 
stejně. „Hlavním cílem poskytované 
služby je zachování důstojnosti lidí, 
udržení jejich schopností a dovednos-
tí v oblasti sebeobsluhy, podporování 
vztahů s rodinou a dalšími blízkými 
osobami a vytváření podmínek pro 
aktivní prožívání volného času,“ do-
plnil Rotter.

Pokoje jsou situovány v útulných 
podkrovních místnostech s kapacitou 
dvanáct lůžek. Všechny pokoje mají 
předsíňku, vlastní WC, koupelnu 
s bezbariérovým sprchovým koutem, 
jsou vybaveny polohovatelnými 
lůžky, uzamykatelnými nočními 
stolky a skříněmi a dalším základ-

ním nábytkem s možností drobných 
doplňků dle dohody s uživateli. 
K dispozici je společenská místnost 
a společná menší jídelna v domác-
kém stylu. V patře se nachází také 
prostorná terasa. Klienti budou moci 
využívat i další společné prostory, 
včetně přilehlého venkovního areálu. 
Přípravy této investiční akce se usku-
tečnily v roce 2020, vlastní realizace 
probíhala od ledna do dubna tohoto 
roku. Vzhledem k pandemické situaci 
nemohl proběhnout Den otevřených 
dveří, proto alespoň symbolicky za-
hájila provoz Domova městská rada. 
Členové se seznámili s prostředím 
a zjišťovali, jak bude o klienty pe-

čováno a jak budou trávit volný čas. 
„Jsem ráda, že tato služba v Jesení-
ku vznikla. Je to velká pomoc nejen 
seniorům, ale hlavně jejich rodinám. 
Péče o člověka s touto chorobou je 
velice náročná,“ uvedla starostka 
města Jeseníku Zdeňka Blišťanová. 

(lum)

Od jara loňského roku, s krátkou přestávkou, doručovali dobrovolní hasiči a dobrovolníci nákupy našim seniorům, kteří si během nouzového 
stavu nezvládli nakoupit základní potřeby sami. Tato pomoc byla realizována prostřednictvím jesenické senior linky, kterou obsluhovaly pracov-
nice informačního centra. Vzhledem k tomu, že se situace dostává postupně do normálu, byl rozvoz potravin ukončen.   

Jak tyto rozvozy probíhaly? Senior, 
který potřeboval nakoupit, zavolal na 
senior linku a pracovnici informačního 
centra nadiktoval nákup, který potře-
boval obstarat. Pracovnice infocentra 
nákupy zkompletovaly a poté předaly 
jesenickému sboru dobrovolných hasi-

čů, kteří se telefonicky spojili se seni-
orem a dohodli se na detailech nákupu 
a dodání. „Pak některý z kolegů zajel 
do obchodu, nákup provedl a odvezl 
na adresu seniora. Finanční vyrov-
nání proběhlo v hotovosti. Pokud byl 
objednavatel covid pozitivní, předá-

ní nákupu proběhlo bezkontaktně na 
smluveném místě a platba převodem 
na účet,“ uvedl Tomáš Guzej, velitel 
jednotky sboru dobrovolných hasičů. 

Dobrovolní hasiči a dobrovolní-
ci rozvezli v posledním roce desítky 
nákupů pro seniory. „Jménem města  

Jeseník chci poděkovat všem, kteří 
pomáhali a stále pomáhají našim ob-
čanům v této nelehké době. Znovu se 
ukázalo, že tito lidé jsou pro naše měs-
to nenahraditelnou oporou,“ uvedla 
starostka města Zdeňka Blišťanová.   

(lum)

 Foto: Centrum sociálních služeb

Poděkování jesenickému sboru dobrovolných hasičů 
a místním dobrovolníkům za pomoc seniorům 

Jste senior starší 65 let? Rádi si povídáte, vzpomínáte, chybí vám 
společnost? Chcete zažít něco nového nebo jen tak posedět 
v kolektivu vrstevníků? Potřebujete pomoc při pohybu, při jídle, při 
hygieně? 
Potřebujete zajistit přes den péči o svého blízkého? Pracujete, tudíž 
mu nemůžete věnovat dostatečnou péči? 

PŘIJĎTE MEZI NÁS! JSME TU PRO VÁS! 
 

Denní stacionář pro seniory Vám nabízí: 
 

Vstřícnost 
Odbornost 
Lidskost 
Bezpečí 
Aktivity 

SÍDLO: 
Centrum sociálních služeb 
Jeseník 
Beskydská 1298/6, 790 01 
Jeseník 
 
KONTAKT: 
Telefon: 584 411 391, 
737  241 059 
Email: alice.lenerova@cssjes.cz 
Web: www.cssjes.cz  
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Jaké jsou možnosti testování v jesenické nemocnici?
V odběrovém místě Nemocnice AGEL Jeseník mají lidé na výběr hned několik možností, jak se nechat otes-

tovat na přítomnost viru SARS-CoV-2. Velmi žádanou metodou je neinvazvní odběr ze slin, který se provádí od 
letošního února. Od začátku pandemie zaměstnanci odběrového místra provedli bezmála patnáct tisíc odběrů. 

Počet odběrů se každý týden liší. 
Záleží, jak se nákaza šíří. Poslední 
týden v dubnu to bylo přibližně dvě 
stě odběrů. V březnu tři sta odběrů, 
v prosinci čtyři sta odběrů týdně. 
Nejhorší období nastalo od přelomu 
října a listopadu, kdy se provedlo až 
devět set odběrů týdně. Přesto však 
byla čekací doba pro termín odbě-
ru po celou dobu minimální, takřka 
žádná. 

Vše, co vás zajímá ohledně PCR 
testů

U odběru PCR metodou mají 
všichni příchozí lidé možnost výběru 
přímo v odběrové místnosti. Nabíze-
ny jsou dvě varianty. Buďto klasic-
ký stěr z nosohltanu, nebo odběr ze 
slin. Cena pro samoplátce je v obou 
případech stejná a zájemce zaplatí 
1.660 korun. V této částce je zahr-
nutý i vícejazyčný certifikát o bezin-
fekčnosti. Lidé, kteří jsou indikování 
lékařem nebo krajskou hygienickou 
stanicí, mají odběr zdarma. 

„Lidé většinou volí odběr ze 
slin, o kterém se domnívají, že je 
tou příjemnější možností. Od února 
jsme provedli přes patnáct set odbě-
rů. Tento odběr však není vhodnou 
volbou pro každého. Malé děti totiž 
neumějí plivat a naopak starší lidé 
mají pro změnu suché sliznice,“ vy-
světluje hlavní sestra a členka před-
stavenstva nemocnice Věra Kocia-
nová a dodává, že často také dochází 
k tomu, že si pacient vyzkouší odběr 
ze slin a pokud se mu nepodaří na-

plivat určité množství slin, přistou-
pí se ke klasickému stěru. Na PCR 
stěry není potřeba se nijak zvlášť 
připravovat. Důležité je však deset 
minut před odběrem nejíst, nepít, ne-
kouřit ani nežvýkat žvýkačku. Obec-
ně se doporučuje tyto činnosti nepro-
vádět již třicet minut před odběrem. 

Co se děje se vzorkem po odběru? 
Všechny PCR vzorky jsou ve 

dvou denních svozech převáženy 
do laboratoře AGELLAB v Ostra-
vě-Vítkovicích. Laboratoř vzorky 
většinou přebírá až v pozdních od-
poledních hodinách. „V okamžik, 
kdy laboratoř převezme naše vzorky, 
začíná běžet osmačtyřiceti hodino-
vá lhůta na jejich zpracování. To 
lidé v regionu ovšem netuší a chtějí 
znát výsledek dříve. Nyní mají výsle-
dek ve většině případů skutečně do 
osmačtyřiceti hodin od odběru. Ně-
kdy dokonce i dříve,“ popisuje Věra 
Kocianová a poukazuje na to, že toto 
je dáno klesajícím počtem odběrů 
a tedy tím, že laboratoře mají méně 
vzorků ke zpracování. Ve velmi vý-
jimečných situacích se může stát, že 
má pacient výsledek již ten samý 
den. Toto je však ojedinělé a záleží 
to na souhře mnoha faktorů, které 
odběrové místo nedokáže ovlivnit 
ani při maximální snaze.

Antigenní testy, jak často se lze 
testovat a jaká je cena? 

Antigenní testování je časově 
odděleno od testování PCR. Je to 

z důvodu oddělení potenciálně po-
zitivních lidí od potenciálně nega-
tivních lidí. Na antigenní test může 
do odběrového místa dorazit kdokoli 
na základě registrace na webových 
stránkách nemocnice. „Jsme schop-
ni otestovat i samoplátce, tzn. lidi, 
kteří nejsou plátci českého pojiště-
ní, popřípadě byli covid pozitivní 
v posledních devadesáti dnech, nebo 
potřebují test dříve, než na něj mají 
nárok. Cena takového testu je pak 
pět set korun, které uhradí člověk na 
místě v hotovosti,“ vysvětluje hlavní 
sestra. 

Antigenní testování probíhá kaž-
dý pracovní den v odpoledních hodi-
nách. Test je pro všechny jednotný. 
Jedná se o stěr z přední části nosu. 
Jinou možnost jesenické odběrové 
místo nenabízí. Denně zde otestují 
kolem sta lidí, přičemž poptávka po 
antigenním testu je stále přibližně 
stejná. Změnil se jen důvod testová-
ní a s ním i lidé, kteří docházejí na 
testy. „Dříve šlo spíše o testování za-
městnanců z firem, kteří se přihlásili 
jakožto veřejná osoba, případně lidí, 
kteří si chtěli být jistí svým zdravot-
ním stavem. Nyní k nám docházejí ve 
většině případů zájemci o služby. Ně-
kteří pravidelní zájemci o antigenní 
testování se s námi loučí z důvodu 
naočkování,“ říká Věra Kocianová. 

Všichni otestovaní lidé dostanou 
výsledek formou SMS a e-mailu, kde 
si mohou stáhnout certifikát, který je 
v českém i anglickém jazyce. Na 
antigenní test proplacený zdravotní 

pojišťovnou, tzn. test zdarma, může 
přijít plátce českého i evropského 
pojištění každý čtvrtý den.

V jesenické nemocnici se lze také 
naočkovat 

Očkovací centrum jesenické ne-
mocnice sídlí v těsné blízkosti areálu 
nemocnice na ulici Tyršova. Denně 
zde může být naočkováno až sto 
osmdesát lidí. Vše je ovšem limito-
váno dodávkami vakcíny, přičemž 
je centrum připraveno pružně reago-
vat v množství vypsaných termínů 
a jejich časování dle počtu obdrže-
ných dávek. Lékaři aktuálně očkují 
vakcínou Comirnaty (Pfizer). V je-
senickém očkovacím centru bylo od 
ledna podáno už přes 7.200 dávek 
vakcíny. Momentálně se mohou 
k očkování registrovat osoby starší 
čtyřiceti let. Lidé se musí k vakci-
naci hlásit výhradně prostřednictvím 
centrálního rezervačního systému 
Ministerstva zdravotnictví ČR na 
https://registrace.mzcr.cz. K samot-
nému očkování je třeba donést ob-
čanský průkaz a být bez akutních 
zdravotních potíží. 

Jesenická nemocnice

V Jeseníku bylo otevřeno nové 
odběrové stanoviště pro testování na 
covid-19. Nachází se u parkoviště za 
Yesenkou (na ulici Štefánikova). Anti-
genní testy jsou určeny pro pojištěnce 
i samoplátce. Vzorky jsou odebírány 
z přední části nosu. Test je možný pou-
ze po telefonické objednávce předem 
na čísle 732 155 307. 

Otevírací doba je neděle až pátek  
od 7.00 do 17.00 (kromě soboty). Tes-
ty provádí firma: EMA EMERGEN-
CY s.r.o. Olomouc. Více na webových 
stránkách emaemergency.cz.

(jam)

Nové 
odběrové 
místo Před několika měsíci byl ukončen provoz ordinace praktického lékaře při Nemocnici AGEL Jeseník a další 

desítky lidí se tak ocitli bez svého lékaře. Své o tom ví i paní Drahomíra, která se s žádostí o pomoc obrátila na 
město Jeseník. Otázka dostupné a kvalitní lékařské péče je jednou z priorit města, proto jsme zjišťovali, jak v této 
věci lidem pomoci. 

„Nevěděla jsem, na koho se ob-
rátit, proto jsem zavolala na město, 
jestli by mi mohli pomoci. Pracovní-
ci mě nejdříve odkázali na zdravotní 
pojišťovnu, která mi zaslala seznam 
praktických lékařů na Jesenicku, 
pak mi pomohli s obvoláním těchto 
lékařů,“ uvedla paní Drahomíra. 

V případě, že máte stejný pro-
blém a hledáte praktického lékaře, 
obraťte se na svou zdravotní po-
jišťovnu. Ta je povinna dostupnou 
péči pojištěncům zajistit. V případě, 
že tak pojišťovna neučinila, je mož-
né podat stížnost na Ministerstvo 
zdravotnictví České republiky, a to 
prostřednictvím online formuláře na  
https://nedostupnapece.mzcr.cz/. 

„Potíže s hledáním praktického 

lékaře má stále více našich obyvatel, 
proto se chceme obrátit na zdravotní 
pojišťovny i Krajský úřad Olomouc-
kého kraje, aby v této věci zahájili 
jednání. Musíme však podložit, že 
tento problém na Jesenicku skutečně 
existuje,“ uvedla starostka města Je-
seníku Zdeňka Blišťanová. 

Na Jesenicku ordinuje sedmnáct 
praktických lékařů. Nové pacien-
ty přijímají například v Javorníku, 
Zlatých Horách a Lipové-lázních. 
Z hlediska časové dostupnosti je pro 
obyvatele Jeseníku nejpřijatelnější 
ordinace praktického lékaře v Lipo-
vé-lázních. Základní informace při 
hledání lékaře jsou pak dostupné na 
https://www.mzcr.cz/jak-najit-lekare/.

(lum)

Vyzýváme obyvatele, kteří nemo-
hou najít svého praktika, aby po kon-
taktování své zdravotní pojišťovny 
informovali o této skutečnosti také 
město na e-mail dotazy@mujes.cz.  
Je důležité, abychom věděli, kolik 
lidí tento problém řeší. Tato infor-
mace je potřebná pro další jednání 
se zdravotními pojišťovnami i kraj-
ským úřadem. 

Nemůžete najít praktického lékaře? obraťte 
se na svou zdravotní pojišťovnu
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Projektový týden ZE-MĚ
Vše odstartovalo motivační video 

z dílny pedagogů druhého stupně, 
jehož cílem bylo vyburcovat žáky 
k účasti na misi ZE-MĚ 2021, což 
byl název projektu k připomínce ka-
ždoročního výročí Dne Země. Mimo 
hlavní téma projektu – záchrana 
planety Země – provázela žáky celý 
týden i vedlejší příběhová linka Ano-
nymous, která měla zpříjemnit a oz-
vláštnit distanční formu projektu.

V motivačním videu došlo během 
reportáže o blížící se ekologické apo-
kalypse ke ztrátě spojení s naší paní 
učitelkou, která zrovna varovala před 
blížící se katastrofou. Pro odvrácení 
této katastrofy byly sestaveny speci-
alizované jednotky z řad žáků (Kre-
ativci, Angličtináři, Ruštináři, Ze-
měpisci, Přírodopisci, Zdravovědci, 
Materiály, 3D tisk a Média) a se svý-
mi týmovými lídry (pedagogy) měly 
za úkol spolupracovat s tajnou orga-
nizací Anonymous, která se průběžně 
nabourávala k jednotlivým skupinám 
a zanechávala indicie a úkoly, kte-
ré měly vést nejen k nalezení paní 
učitelky, ale hlavně pak k odvrácení 
blížící se přírodní katastrofy. Anony-

mous vše pečlivě sledovali a zazna-
menávali veškeré dění tak, aby i v di-
stanční podobě došlo k co největšímu 
propojení všech žáků.

Během celého týdne si žáci v jed-
notlivých týmech mohli vyzkoušet 
mnoho zajímavých úkolů, na které 
ani při běžné prezenční výuce ne-
zůstává moc prostoru. Za dodržení 
všech protiepidemických opatření 
se žáci v malých skupinách mohli 
vydat do přírody, do laboratoře, ke 
3D tiskárnám, do dílen, zkrášlit are-
ál školy, natočit videa a reportáže, 
aby vše mohlo vyvrcholit historicky 
prvním online streamem školy, bě-
hem kterého se veškerá tvorba žáků 
prezentovala v souhrnných videích 
jednotlivých skupin. A protože žáci 
intenzivně spolupracovali, odměnou 
jim nakonec bylo i odhalení linky 
Anonymous.

Jelikož jsou ekologická témata čím 
dál více aktuální a potřeba intenziv-
ní ochrany naší přírody neustálé sílí, 
byli jsme rádi, že můžeme propojit 
příjemné s užitečným a žáky zábav-
nou formou upozornit na stoupající 
důležitost tématu.

Poděkování patří všem pedago-
gům za skvělou organizaci projektu 
v nové a velmi netradiční podobě.
Velikonoční tvoření

O Velikonocích proběhla v I. C 
rodinná soutěž Velikonoční tvoření, 
které se zúčastnili všichni žáci naší 
třídy se svými rodiči a sourozenci. 
Proběhlo hlasování o nejvydařeněj-
ší výrobek. Vítězem se stal Adámek 
Štěpán se svou rodinou, společně vy-
robili krtečka a sladkosti s velikonoč-
ní tématikou. Blahopřejeme.
Mami, tati, už píšu perem! 

Velká událost čekala na prvňáčky 
v podobě vytouženého pera. Naše 
skvělé paní učitelky vymyslely pro 

své děti originální způsob, jak jim 
tento moment co nejlépe vepsat do 
paměti. Ve třídě I. D se konala slav-
nost pera. Paní učitelka Kozlová vý-
sostně pasovala své žáčky na písaře. 
Certifikát v podobě peříčka se svým 
jménem udělal nemalou radost, ov-
šem třešničkou na dortu byl první se-
šit s linkami. Ve třídě I. C se pera roz-
dávala virtuálně. Žáci společně s paní 
učitelkou Bernatíkovou rozvázali 
mašličku ke svému úplně prvnímu 
peru. Školáci z I. B a I. A pod vede-
ním paní učitelky Kořenkové a paní 
učitelky Pažoutové začali psát perem 
v průběhu distanční výuky poté, co si 
v krásném počasí na lavičce školního 
dvorku ukázali s rodiči písanky. Že se 
dříve psalo husím brkem, na to už při-
šly bystré děti samy. Přejeme našim 
nejmenším písařům mnoho úspěchů!
Den se zvířátky

Jsme moc rádi, že naši nejmladší 
školáčci jsou zpět v lavicích, proto 
paní učitelky nezahálejí a snaží se pro 
děti připravovat tematické programy 
prezenční výuky. Tentokrát se třídy  
I. C a I. D ponořily do zvířecího svě-
ta. Z výtvarné části bylo na progra-
mu dne vyrábění masek a barevných 
háďat. Mladí přírodovědci zjišťovali 
informace o narozených mláďatech. 
Nezaháleli jsme ani v českém jazy-
ce a matematice, kdy se počítalo se 
zvířátky, luštily se rébusy a hádanky 
a v neposlední řadě se také četlo.
Slet pohádkových postav

Poslední týden v dubnu měli prv-
ňáci prezenční výuku, a tak se spo-
lečně těšili na 30. duben, kdy slaví 

svátek nejen čarodějnice, ale sedmé 
narozeniny oslavily také naše dvě 
děti. Protože čarodějnice patří do 
pohádkové říše, slétli se v pátek  
v I. A a I. B nejrůznější pohádkové 
bytosti i s jejich plyšovými dvojníky. 
Jaké bylo překvapení dětí, když se ve 
třídě objevil místo paní učitelky rádce 
z pohádky Šíleně smutná princezna. 
Úkoly z matematiky jsme plnili s Pej-
skem a kočičkou, Princezna na hráš-
ku nás zase inspirovala k naklíčení 
fazolí a Malá čarodějka nás poučila 
o tradici tohoto dne. Zpívat se stále 
nesmí, tak jsme se alespoň „zavrtěli“ 
při pohádkových písničkách. Byla by 
škoda po vyučování kostýmy vysvlé-
kat, takže je mohly obdivovat i paní 
kuchařky ve školní jídelně.
Pyžamový den

Hlásíme se z Boženky, kde si i dru-
háci užívají návratu do škol. V dru-
hém týdnu rotační výuky v rámci 
adaptačních aktivit zorganizovaly 
paní učitelky druhých ročníků pyža-
mový den. Osvěžili jsme si informa-
ce o českých pohádkách, prošli jsme 
se po přehlídkovém mole, na závěr 
nechybělo občerstvení a nějaký ten 
Večerníček.

ZŠ Jeseník

Jarní dění v modré školce

Den matek
Na druhou květnovou neděli 

připadá svátek matek, kdy může-
me udělat radost svým maminkám 
a babičkám. Každý rok probíhá 
v naší školce besídka pro maminky. 
Bohužel letos již podruhé nám to 
pandemie covidu neumožnila. Děti 
z Modré školky vyrobily s pomo-
cí paní učitelek svým maminkám 
ptáčky z keramiky, které nechaly 
vypálit v keramické peci a násled-
ně dozdobily barvami, a na plátno 
otiskly své ručičky. Neopomněly 
nahrát video s písničkou a básnič-
kou. Babičkám do domova důchod-
ců vyrobily papírové zápichy kvě-
tin, aby se i ony měly z čeho těšit. 

Přejeme vám, maminky, co nejkrás-
nější chvíle s vašimi rodinami.

Čarodějnický rej
V Modré školce se celý týden 

děti připravovaly na čarodějnický 
rej. Vyráběly netopýry, chaloupku 
pro čarodějnici Evelínu, učily se 
různá zaříkávadla a písničky o ča-
rodějkách. Paní učitelky jim připra-
vily den plný zábavných úkolů – let 
na koštěti, vaření lektvarů, soutěž 
ve skákání pavouků, čarodějnický 
tanec a mnoho dalších. Na konci 
dostaly děti čarodějnické medaile 
a sladkou odměnu.

Tým MŠ Křížkovského

Do školy se vrací život! 

Ve fantasy příbězích Letopiů Nar-
nie je temná a zlá doba vykreslena 
všudypřítomným chladem, tichem, 
absencí pohybu a života. Podobným 
ledovým královstvím se tak trochu 
mohly stát i naše školy, které nějakou 
dobu zely prázdnotou v nepřiroze-
ném tichu.. 

Zahájení rotační výuky prvního 
stupně bylo prvním příslibem lepších 
časů. Změna ale byla nutná také na 
druhém stupni, neboť úmornost dis-

tanční výuky doléhala již na všechny. 
Projektový týden ZE-MĚ na 2. stupni 
si kladl za cíl rozptýlit tuto ledovou 
chmuru a vrátit krev do žil. Nejen, že 
se to povedlo. Výstupy týmové a pro-
jektové činnosti byly velmi kvalitní 
a přinesly mnoho poučení v průřezo-
vém tématu ekologie. Jako školu nás 
to opět velmi semklo a ztracenou paní 
učitelku jsme vybojovali zpět.

Ve škole máme již i žáky 2. stupně. 
Konečně tisknou 3D tiskárny, koneč-
ně jezdí školní koloběžky, maluje se 
po chodníku, na chodbách to zdravě 
hlučí, v jídelnách se obědvá a konver-
zuje, na hřišti to žije… 

Lewisův příběh ukazuje, že víra, 
naděje a láska boří hráze a taví ledy… 
Jaro je ve vzduchu.

Dominik Liberda,
ředitel ZŠ Jeseník
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Den Země v Horních Heřmanicích. Úklid okolí areálu školy a výsadba včelí pastvy na 
všelijakých místech.          Foto: Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník 

Žáci ze Základní školy Jeseník, Fučíkova si „zařádili“ na autodráze a s RC modely 
na jesenické průmyslovce. Do spolupráce na krajském projektu na podporu polytech-
nického vzdělávání jsou v Jeseníku zapojeny tři školy – ZŠ Fučíkova, ZŠ Nábřežní  
a SPŠ Jeseník.   Foto: Střední průmyslová škola Jeseník

www.jesenik.orgVzdělávání/Komunita

Jeseník přivítá t-expedici Jeseníky 2021 (II. část)
Pokračování ze strany 2.

Přijměte prosím pozvání na závě-
rečnou poster konferenci, která se 
uskuteční dne 18. června od 14.00 
v obnoveném Rytířském sále Vod-
ní tvrze. Konference s představe-
ním prvních badatelských výstupů 

a s promítáním zmíněného doku-
mentárního filmu se bude konat při 
příležitosti jeho slavnostního otevření 
a návštěvou ji poctí i předseda Senát 
Parlamentu ČR, pan Miloš Vystrčil. 

T-expedici připravuje Vlastivěd-
né muzeum Jesenicka ve spolupráci 
s národním projektem TALNET. 
Z regionu jsou do projektu zapo-
jeni žáci ZŠ Jeseník, ZŠ Javorník,  
ZŠ Česká Ves a studenti Střední prů-
myslové školy Jeseník a Gymnázia 
Jeseník. Hlavními partnery jsou měs-
to Jeseník, Olomoucký kraj, Národní 

pedagogický institut a Střední prů-
myslová škola Jeseník. Významným 
sponzorem akce je nadační fond pro-
EDU, který se zaměřuje na podporu 
nadaných žáků z regionu Jesenicka. 
Akce se koná pod záštitou senátora 
Parlamentu ČR Mirka Adámka a sta-
rostky města Jeseníku Zdeňky Blišťa-
nové, která si uvědomuje význam 
tohoto projektu: „T-expedice je velmi 
zajímavý projekt s nadregionálním 
významem, který umožňuje další roz-
voj nadaných žáků a studentů. Víme, 
že vzdělanost a kvalita vzdělávání na 

Jesenicku je velmi důležitá pro náš 
další rozvoj. Děkuji všem, kteří T- ex-
pedici organizují.“

Pavel Rušar,
ředitel Vlastivědného muzea

Jesenicka

Stále kolem sebe slyšíme, jak to mají žáci a studenti v těchto měsících 
těžké – učí se a píší písemky s myší v ruce a napínají zrak na monitor 
počítače. Ale přes všechny obtíže jsou mezi nimi i takoví, a není jich 
málo, kteří pracují nad rámec svých školních povinností a zapojují se 
do soutěží ve svých oblíbených předmětech.

Mezi ty nejúspěšnější patří v tomto 
školním roce bezesporu Lucie Kvito-
vá. Zúčastnila se řady soutěží huma-
nitního, přírodovědného i matema-
tického zaměření. V několika z nich 
(Fyzikální, Matematická a Chemická 
olympiáda) se tzv. probojovala až do 
krajského kola, kde obsadila páté, 
jedenácté a patnácté místo. Jejím 
největším úspěchem je první místo 
v krajském kole a zároveň postup 
do kola celostátního v Olympiádě 
v českém jazyce. Z široké základny 
zájemců o astronomii se k výbor-
nému výsledku dopracoval Samuel 
Ševčík, který získal sedmnácté mís-
to v celostátním kole Astronomické 
olympiády.

V krajském kole soutěží byli také 
úspěšní další žáci a studenti: v Mate-
matické olympiádě se k třetímu mís-
tu dopočítal Vojtěch Gryga z kvarty 
a k šestému místu Oskar Černoch 
ze sekundy. V Olympiádě v českém 
jazyce obsadily Vendula Matušková 
z třetího ročníku čtvrté místo, Mar-
kéta Hrancová z kvarty a Halka Va-
šinková ze čtvrtého ročníku deváté 
místo a Amálka Štrajtová z oktávy 
místo dvanácté. 

Naši žáci a studenti byli úspěšní 
i v Dějepisné a Zeměpisné olympi-
ádě, opět v krajském kole: Veronika 
Varmužová z tercie skončila na místě 
šestém, Stanislav Džurný z druhého 
ročníku na místě devátém. Zeměpis-
né znalosti vynesly Oliveru Kočicovi 
z primy jedenácté místo, Jáchymu 
Žákovi ze sekundy třinácté a Kláře 
Slavíkové ze stejné třídy místo pat-
nácté. Také v oboru informatiky na-
vazujeme na dobré výsledky. Dvojice 
Alex Vaculík a Jan Drochýtek se do-
stali do výběrového řízení programu 
STC Microsoft.

Výborných výsledků dosáhli i naši 
sportovci. Na Mistrovství světa v Es-
tonsku v lyžařském orientačním běhu 
ve štafetě obsadili čtvrté místo Radek 
a Vojtěch Peňázovi. Chtěli bychom 
všem našim žákům a studentům, kteří 
se letos zapojili do soutěží na všech 
úrovních, moc poděkovat za vzornou 
reprezentaci naší školy. Všem oceně-
ným gratulujeme. Některé soutěže ale 
ještě nebyly ukončeny, přejeme tedy 
účastníkům další skvělé výsledky 
a radost ze studia. 

Šárka Bartoňová,
Gymnázium Jeseník

obnovení aktivit pro seniory
Po složitém a náročném období přišel čas věnovat se zase společným ak-

tivitám, a tak v nejbližších měsících se dočkáme obnovení aktivit klubů se-
niorů na Dukelské ulici.

Rovněž pro vás připravujeme i další 
aktivity, na které jste byli zvyklí – Aka-
demii třetího věku, promítání pro seni-
ory, zájezdy apod. Zároveň začínáme 
připravovat Dny seniorů 2021 a věří-
me, že letos se nám je podaří zorgani-
zovat v rozsahu, na který jste byli dříve 
zvyklí. Součástí by tak měl být zájezd, 
promítání kina, taneční podvečer a di-
vadelní představení. O termínech je-
jich konání budete včas informováni 

obvyklým způsobem, tzn. ve vývěsce 
v Průchodní ul., v měsíčníku Naše měs-
to a na nástěnce v Klubu seniorů.

Alena Kalinová,
Odbor sociálních věcí a zdravot.

studenti jesenického 
gymnázia bodují také on-line

Úklid a výsadba včelí pastvy

spolupráce místních škol

Máte doma zvídavé dítě? Zajímá 
se o biologii, geografii, geologii, 
historii, etnografii či techniku? Ne-
váhejte jej přihlásit do T-expedice 
Jeseníky 2022. Pro informace sle-
dujte web (www.muzeumjesenik.cz) 
či facebookovou stránku muzea.
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Vycházka po původních stezkách Křížového vrchu 
Křížovým vrchem kdysi procházelo několik lesních promenád. Propojovaly prameny, vyhlídky, odpočíva-

dla. „U Vousáče“ byste našli i taneční parket! Stezky zbudované na přelomu uplynulých století a zmiňované 
i významným vídeňským architektem Eugenem Fassbendrem byly pohodlné, široké a stoupání do prudkých 
svahů bylo řešeno serpentinami v příjemném sklonu. I vyšňořené dámy v širokých sukních si tak mohly 
vyrazit na výlet. Území si rozhodně nezadalo s promenádami na Gräfenberku.

Cílem procházky v sobotu  
8. května pod vedením Lukáše Abta 
bylo projít jednu z variant původních 
stezek, jež je i po více než sto letech 
na mnoha místech ve velice dobrém 
stavu. Značná část byla poničena ne-
šetrným zacházením, především při 
těžbě. Podél cest jsme viděli několik 
rozbitých pramenů, kde voda neteče 
z chrliče, ale podmáčí široké okolí. 
Často jen díky historickým obráz-
kům, které byly na vycházce k dispo-
zici, a troše fantazie mohli návštěvní-
ci vystopovat zbytky původní krásy.

Poměrně zdařile se podařilo při 
výšlapu ukázat, jak to v době nej-

většího rozkvětu v „lesoparku” pod 
Křížovým vrchem vypadalo. Zaznělo 
přání, aby tato maličkost byla novým 
začátkem pro širší obnovu těchto 
stezek. Ne však tak, jak tomu bylo 
při poslední obnově městem Jeseník 
v roce 2002, kdy stezky velice záhy 
upadly v zapomnění. Snad by mohlo 
pomoci přesunutí necitlivě vedených 
současných turistických značek, které 
nejzajímavější partie tohoto lesa ob-
chází. 

Jako příklad dobrovolnictví bylo 
zmíněno zapojení pracovníků místní 
firmy Naturfyt, v rámci jejichž pra-
covní doby několik míst v okolním 

lese doznalo chvályhodné proměny. 
Snad i tento počin bude inspirací pro 
další regionální firmy, kterým jde 
o zvelebení jejich blízkého okolí.

Zazněly také nápady, jak upravit 
některá zákoutí, jak využít stezky. 
Proto jsme se rozhodli vyhlásit bri-
gádu na neděli 13. června se srazem 
na konci Horovy ulice v 9.00. Bližší 
informace pak na telefonním čísle 
724 448 798.

Děkujeme za účast i zástupcům 
města, odboru životního prostředí 
a technických služeb, pro které bylo 
toto setkání, jak doufáme, pomysl-
ným podkladem pro případné zapo-

jení se do obnovy přilehlých lesních 
ploch. Třeba se podaří příště oslovit 
i zástupce ALSOLu, jejichž územím 
velká část stezek prochází.

PS: Vyhlašujeme soutěž na název 
stezky. Své nápady pište na e-mail 
spolek@sudetikus.cz.

Karla Baďurová, 
Martina Seidlerová

Čti Jeseníky: Jedinečná encyklopedie našich Jeseníků 
Knih věnujících se Jeseníkům jako pohoří či Jesenicku jako regionu vyšlo jen za poslední dekádu několik 

– stále je však kde čerpat zajímavé informace a obrazové materiály. Chystaná encyklopedie Čti Jeseníky je 
zajímavá nejen svou formou a obsahem, ale také kolektivem lidí, kteří se na její tvorbě podílejí.

Dobrá tematická encyklopedie se 
může prakticky nezávisle na zamě-
ření stát nejoblíbenější knihou dětí 
i užitečným pomocníkem dospělých. 
Na jedné takové právě pracuje široký 
autorský tým okolo Lukáše Abta (au-
tor Atlasu jesenických pramenů) a jak 
již lze odtušit z předchozích řádků, té-
matem jsou Jeseníky – jejich geogra-
fie, flóra, fauna, historie a řada dílčích 
příběhů a zajímavostí. Na sto třiceti 
stranách rozčleněných do padesáti te-
matických segmentů by se čtenáři od 
dvanácti let věku měli čtivou formou 
dozvědět vše podstatné o Jeseníkách, 
přičemž pomyslnými „průvodci“ bu-
dou ti nejpovolanější. Lidé, kteří v Je-
seníkách či blízkém okolí žijí, o regi-
on se dlouhodobě zajímají a nezřídka 
mají na kontě již předchozí publikač-
ní zkušenosti.

Vyjma již zmíněného Lukáše Abta 
tvoří autorský kolektiv například Jiří 

Glonek z vědecké knihovny v Olo-
mouci, který v roce 2019 vydal vý-
pravnou knihu o putování jesenický-
mi horami Na Jeseníky! O své cenné 
znalosti se podělí autoři knih o regi-
onu Pavel Macháček (Zmizelé Jese-
nicko I. a II.) a Miroslav Kobza (Ces-
tou necestou za tajemstvím hrubého 
Jeseníku). Zpoza opačné strany hře-
benů přispěl Igor Hornišer z Muzea 
v Bruntále a z řad pracovníků CHKO 
Jeseníky se do tvorby zapojil Vít Sle-
zák. Již teď bohatý seznam autorů 
doplňují odborníci z Vlastivědného 
muzea Jesenicka – etnograf Matěj 
Matela, historik Jan Petrásek, biolog 
Vojtěch Taraška, geolog Martin Ha-
náček a také ředitel Pavel Rušar, jenž 
se věnuje geografii.

Encyklopedie Čti Jeseníky se od 
ostatních děl o Jesenicku odlišuje 
také důrazem, jaký klade na vizuální 
stránku – obrazové materiály mnoh-

dy nelze označit za doprovodné, ale 
stěžejní. Na stránkách knihy spatří 
čtenáři řadu historických fotografií, 
pohlednic či kreseb, a to mnohdy 
dosud nepublikovaných. Do svých 
„pokladnic“ nechali čtenáře nahléd-
nout sběratelé historických fotogra-
fií jako Tomáš Kubánek z Jeseníku, 
Zdeněk Smital ze Zlatých Hor, Ru-
dolf Dybowicz z Opavy či Jiří Hey-
er z Poličky. Některá dnes atraktivní 
místa se bohužel na historických 
fotografiích nedochovala. O zá-
běry ze současnosti se tak postará 
světově oceňovaný fotograf Tomáš 
Neuwirth. Sebekvalitnější fotogra-
fie a sebečtivější texty by neměly 
plnohodnotný dopad bez kvalitního 
grafického zpracování – a také o to 
se starají místní grafici a ilustrátoři, 
jmenovitě Jan Macháček, Filip Raif 
a Markéta Smékalová. Jak by měl 
výsledek vypadat, lze posoudit na 

webových stránkách cti-jeseniky.cz,  
kde se nachází pár ukázkových kapi-
tol a například ta o historii zimních 
sportů v Jeseníkách dokládá skutečný 
potenciál knihy. Tu si lze již předob-
jednat prostřednictvím e-mailu, či 
již velice brzy také prostřednictvím 
crowdfundingové kampaně.

Vydání knihy podpořilo také měs-
to Jeseník, a to na poměry příspěvků 
na vydání knih poměrně velkorysou 
částkou čtyřicet šest tisíc korun. Za-
stupitelé však příspěvek schválili 
téměř jednomyslně. Čti Jeseníky 
zkrátka vypadá jako encyklopedie, 
kterou ve své knihovně bude chtít mít 
mnoho těch, pro které jsou Jeseníky 
takříkajíc „srdeční záležitostí“.

(jj)

 Foto: Spolek Sudetikus

Lázeňské IC
Od půlky května je opět v provozu 

Lázeňské informační centrum. Kro-
mě informačního servisu a rozličné-
ho suvenýrového sortimentu máme 
k zapůjčení také disky na discgolf. 
Přijďte si zahrát a zarelaxovat nebo 
zpříjemnit svým dětem odpoledne 

hrou v jarní přírodě. Za splnění ak-
tuálních hygienických podmínek 
stanovených vládou se také rozjíždí 
služby pro samoplátce. Těšíme se na 
vás!
Oprava střechy

V letošním roce se realizuje dru-
há etapa opravy sanatoria, z důvodů 
ekonomických následků pandemie 
bylo přistoupeno pouze k opravě 
druhé poloviny střechy hlavní budo-
vy. Většina prací již proběhla, úpl-
né dokončení akce je naplánováno 
k 21. červnu.

(jg)

Věž kostela Nanebevzetí Panny 
Marie zdobí nové ciferníky. Černé 
ciferníky byly za První republiky vy-
měněny za mléčné sklo a byly osvět-
leny. Po druhé světové válce bylo 
mléčné sklo ciferníku vyměněno za 
čiré a během let natíráno bílou barvou. 
Nyní se na kostelní věž navrátil černý 
ciferník s ručičkami zlaté barvy.  Ho-
dinový stroj byl zhotoven firmou F. 
X. Schneider z Bruntálu ke konci 19. 
století. K odbíjení hodin v celou slouží 
původní mísovitý hodinový cimbál ze 
zvonoviny z roku 1931.

Jan Lednický 

Aktuálně z Priessnitzových 
léčebných lázní

Ciferníky kostelních hodin 
byly vyměněny
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Akce
čtvrtek 3. června v 16.30

Kino Pohoda 
HANA MACHALOVÁ – CESTOVATELSKÁ 
PŘEDNÁŠKA
„Cestujte chytře, levně a často”. Vstupné 70 Kč. 
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku.

neděle 20. června v 19.00 
YouTube MKZ Jeseník
HOVORY Z HOR /11. díl/ Lukáš Abt
Jesenický podcast, který pro vás připravili MKZ 
Jeseník s Vlastivědným muzeem Jesenicka a mode-
rátorem Josefem Halamíčkem. Dvakrát měsíčně se 
můžete těšit na rozhovory s odborníky o zajímavých 
tématech týkajících se historie a přírody Jesenicka. 
Hostem tohoto dílu bude Lukáš Abt, se kterým bude-
me hovořit o jesenických pramenech.
Podcast naleznete na YouTube kanálu MKZ Jeseník.

sobota 19. června v 19.00
Katovna 
GERALD CLARK A YESBLUES
Na výjimečném koncertě se představí zpěvák a blue-
sový písničkář Gerald Clark jeden z nejznámějších 
bluesmanů a písničkářů Jižní Afriky společně s ob-
líbenou jesenickou kapelou Yes Blues. Informace ke 
vstupnému a předprodeji najdete na www.mkzjes.cz.
Pořádají MKZ Jeseník a YesBlues.

neděle 20. června v 10.00
Divadlo Petra Bezruče 
VČELKA ZOŠKA NA CESTÁCH
Divadelní představení pro děti. Vstup volný.
Pořádá Olomoucký kraj.

neděle 20. června v 19.00
YouTube MKZ Jeseník
HOVORY Z HOR /12. díl/ PAVEL SOPÁK
Jesenický podcast, který pro vás připravili MKZ 
Jeseník s Vlastivědným muzeem Jesenicka a mode-
rátorem Josefem Halamíčkem. Dvakrát měsíčně se 
můžete těšit na rozhovory s odborníky o zajímavých 
tématech týkajících se historie a přírody Jesenicka. 
Hostem tohoto dílu bude Pavel Šopák, se kterým 
budeme hovořit o historii výtvarného umění na Je-
senicku.
Podcast naleznete na YouTube kanálu MKZ Jeseník.

úterý 22. června v 17.00
Kaple 
GEISTER DUO 
Geister duo je francouzské klavírní duo složené 
z Davida Salmona a Manuela Vieillarda, jsou vý-
herci 1. ceny a ceny publika na Monacké meziná-
rodní klavírní soutěži čtyř rukou, stejně jako 2. ceny 
mezinárodní soutěže Franze Schuberta pro klavírní 
dua v Jeseníku. S ohledem na aktuální situaci pro-
sím sledujte naše webové stránky www.mkzjes.cz. 
Informace ke vstupnému a předprodeji najdete na 
www.mkzjes.cz. 
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 25. června, čas bude upřesněn
Jeseník
DIVADELNÍ ZÁJEZD - TESTOSTERON
Pokud situace dovolí, rádi bychom Vás vzali na vý-
let za divadlem. Konkrétně do Šumperského divadla 
na novou současnou polskou konverzační komedii 
Testosteron. Komedii o tom, že být člověkem není 
vůbec jednoduché. Navíc když ten člověk je muž 
a jeho pohled na svět ovlivňuje přebytek nebo ne-
dostatek testosteronu. Kapacita míst v autobusu je 
omezená, pokud budete mít zájem, neotálejte pro-
sím s nákupem jízdenky – vstupenky. Prodej vstu-
penek a další informace najdete na našich webových 
stránkách www.mkzjes.cz.
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s Divadlem 
Šumperk.

pátek 25. června v 17.00
Areál Woox / Moravolen
SOS FEST VOL. VI
Tradiční, originální podnik v rámci jesenické festivalo-
vé sezony, rock´n´roll, acoustic, hip-hop a elektro. Více 
info na www.sos-festival.cz. Vstup volný. 
Pořádá SOS Event Society.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC:
2.–4. 7. FESTIVAL V CENTRU / IM ZENTRUM
11. 7. POHÁDKA O ZAJÍČKOVI V KATOVNĚ
16. 7. NOC UMĚNÍ, HISTORIE A LITERATURY
18. 7.  DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VINETŮŮŮ 

V LETNÍM DIVADLE
19. 7.  BAROKNÍ OPERA ENDYMIO V KONGRE-

SOVÉM SÁLE PLL

Vlastivědné muzeum Jesenicka

AKTUÁLNÍ VýSTAVY:
23. únor 2021–6. červen 2021

Hlavní výstavní sál
SOPKY V GEOLOGICKÉ MINULOSTI MORA-
VY A SLEZSKA
Sopky jsou známým projevem neklidného nitra naší 
planety a představují neodmyslitelnou součást geo-
logických dějin Moravy a Slezska. Některé burácely 
na denním světle, jiné žhavě syčely na mořském dně. 
Nejstarší z nich byly aktivní před stovkami milionů let, 
nejmladší naopak otřásaly Moravou a Slezskem před 
pouhými statisíci lety. A máme zde i krásné horniny, 
jež z magmatu utuhly před skoro dvěma miliardami 
let ve Skandinávii, odkud je k nám dosunul čtvrtohorní 
ledovec. O všech těchto sopkách a jejich horninách se 
mnohé dozvíte na výstavě, kterou pořádá Vlastivědné 
muzeum Jesenicka ve spolupráci s Vlastivědným mu-
zeem v Olomouci, Katedrou geologie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Muzeem  
a galerií v Prostějově a Ústavem geologických věd Ma-
sarykovy univerzity. Kurátor výstavy: Mgr. Martin Ha-
náček, Ph.D. Vstupné 60/30 Kč.

15. červen – 5. Září
Galerie, Hlavní výstavní sál
VELKÁ PRÁZDNINOVÁ HERNA
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s Vlasti-
vědným muzeem v Šumperku, Muzeem a galerií v Pro-
stějově, Pevností poznání Univerzity Palackého a Šer-

Výstavy
24. března–6. června

Masarykovo náměstí
DUŠAN ZAHORANSKý: PŘÁNÍ
Krátkodobá prezentace uměleckého díla Přání sou-
časného umělce, pedagoga a kurátora Dušana Zaho-
ranského na Masarykově náměstí. Dílo Přání vychází 
z autorova setrvalého zájmu o slova a pojmy a vybízí 
kolemjdoucí k podílení se na jeho proměnlivé podobě. 
Prezentaci díla podpořilo MK ČR. Kurátorka: Lucie 
Štůlová Vobořilová. Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník.

10. května–20. června
výstavní sál, Katovna (1. patro)
TOMÁŠ NEUWIRTH: Z NEBE
Výstava dronových fotografií „Z NEBE“ čekala na své 
návštěvníky několik měsíců. Po uvolnění restrikcí je při-
vítala 10. května. Aktuálně sdílíme radost nad úspěchem 
jejího autora, Tomáše Neuwirtha, v mezinárodních sou-
těžích. Snímky, které získaly přední ocenění v soutěži 
One Eyeland – WORLD‘S TOP 10 LANDSCAPE 
PHOTOGRAPHERS například „Ostrov splněných 
přání“ nebo „Labyrint“ jsou na výstavě k vidění také. 
Otevřeno dle otevírací doby TIC Katovna. Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s Tomášem Neu-
wirthem.

Zápisy
22. června 14.00-17.00

SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
JESENÍK
Zápis proběhne v taneční škole na Jiráskově ulici, 
pokud to opatření dovolí. Pokud nikoli, pak online na  
www.szus-tanecni.cz.

tábory
SVČ DUHA JESENÍK
Nabídka na www.duhajes.cz
SOUKROMÁ ZUŠ TANEČNÍ 
Nabídka na www.szus-tanecni.cz
EDUART
Nabídka na eduarti.cz/tabory
VESELÁ VĚDA
Nabídka na www.veselaveda/tabory

mířským spolkem Jeseník připravilo pro malé i velké 
interaktivní hernu. Těšit se můžete nejen na náročné 
IQ hry, stolní hry či hlavolamy, ale i na nejrůznější od-
počinkové aktivity. Velká prázdninová herna navazuje 
na Prázdninovou hernu z roku 2020, ale v tomto roce 
„obsadí“ celé druhé patro Vodní tvrze v Jeseníku! Nejen 
malí a mladí, ale všichni hraví jsou zváni!
Kurátor výstavy: Mgr. Pavel Rušar. Vstupné 110/55 Kč.

PŘEDNÁŠKY:
10. června od 18.00

HRABĚ KÁROLY KHUEN-HÉDERVÁRY. RO-
DÁK Z JESENÍKU A HYBATEL UHERSKÉ PO-
LITIKY.
Přednáší odborný pracovník jesenického muzea 
Mgr. Matěj Matela. Vstup zdarma.

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ www.jesenik.org

Když se JAR potká s Yes
Vůbec první koncert letošní sezony na zahradě 

Katovny se uskuteční v sobotu 16. června – a hned 
se zahraniční účastí. Špičkový bluesový písničkář 
z Jihoafrické republiky Gerald Clark zahraje po 
boku domácích Yes Blues.  

Stálici jesenických pódii Yes Blues asi není zapo-
třebí detailně představovat, podívejme se tedy spíš 
na zajímavý sled okolností, který vedl k tomu, s kým 
se postaví na jedno pódium. Rodák z Johannesburgu 
Gerald Clark si již v polovině minulé dekády vytvořil 
renomé zdatného písničkáře s výrazným příklonem 
k bluesové muzice. Jeho věhlas překročil hranice JAR 
(kde v roce 2009 získal ocenění za své afrikánsky 
zpívané album „Sweepslag“), a pilným koncertová-
ním začal dobývat i Evropu. Právě během jednoho 
z evropských turné se seznámil se svou současnou 
partnerkou, malířkou z Třebíče. Historické město na 
Vysočině se mu nakonec stalo novým domovem. 

Yes Blues se s Geraldem seznámili náhodou – 
prostřednictvím internetu. Slovo dalo slovo, násle-
dovalo pozvání na horskou chatu v Jeseníkách, kde 
Yes Blues pořádají pravidelná soustředění – a vyklu-
bal se z toho víkend plný jamování a dalších neza-
pomenutelných zážitků, zejména pro Geralda, který 
poprvé zažil sníh. Výsledek společného hraní mů-
žete sami posoudit 16. června na zahradě Katovny. 
Kombinace precizní muzikantské souhry Yes Blues 
a šťavnatého, plnokrevného blues rocku Geralda 
Clarka poskytuje téměř jistotu, že po předlouhém 
půstu se bude jednat o parádní zážitek. Doufejme, že 
akci budou provázet pouze minimální pandemická 
opatření – pro jistotu ovšem sledujte aktuální infor-
mace na www.mkzjes.cz. 

(jj) 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Blíží se jubilejní 5. ročník česko-německého festivalu Im Zent-
rum/V centru. S ohledem na současnou situaci dá festival nebývalý pro-
stor výtvarnému umění. Středobodem se stane prostor industriálního 
areálu bývalé textilní továrny Regenhardt&Raymann (dnešní Woox), 
performeři ale objeví také blízké okolí a provedou veřejnost patnáctiki-
lometrovými uměleckými stezkami. 
Art Walks

Festival zahájí první červenco-
vý víkend dvě umělecké procházky 
vedené německými umělci Wolfgan-
gem Aichnerem a Thomasem Hube-
rem (GAEG). Výchozím námětem 
zhruba patnáct kilometrů dlouhých 
tras budou jeden den prameny a dru-
hý lomy. Obě tyto témata úzce sou-
visí s historií regionu a umělcům 
poslouží i jako zdroj inspirace pro 
performance, které budou součástí 
několika zastavení. Těchto událostí 
se zhostí například Maria da Pieda-
de Ferreira nebo pro místní – znalé 
minulých ročníků festivalu – již 
známí Kalle A. Laar se „zvukovým“ 
workshopem a Frank Sauer s básnic-
kou performance. Zúčastní se také 
známá česká spisovatelka Kateřina 
Tučková.

Open Air Gallery
Výtvarná část festivalu, je-

hož ústředním tématem jsou Jiné 
perspektivy, je naplánována na  
2. až 31. července 2021. Současní 
umělci oživí svými instalacemi jed-
nak bývalou textilní továrnu, jed-
nak samotné Masarykovo náměstí 
a tato historicky významná místa 
se pokusí propojit. Ze zahraničních 
jmen znovu zmíníme dvojici Wolf-
gang Aichner a Thomas Huber, kteří 
svou instalaci představili na prestiž-

ní přehlídce současného výtvarného 
umění Benátském bienále. Poprvé 
se představí mnichovský umělec 
korejského původu Jaemin Lee. Po-
zadu nezůstává ani česká účast a do 
Jeseníku se chystají zvučná jména 
jako architekt Adam Wlazel, perfor-
mer, sochař či fotograf Martin Zet, 
autor videoinstalací a interaktivních 
aplikací Michal Kindernay či uměl-
kyně Eliška Perglerová a Iveta Čer-
míková. Další informace naleznete 
postupně na facebookových strán-
kách V centru/Im Zentrum a webu  
imzentrum.eu.

Festival V centru je česko-ně-
mecká umělecká a kulturní inicia-
tiva, která již několik let kulturně 
oživuje prostor Jesenicka a Rychleb-
ska. Klíčovými body mezioborových 
a mezigeneračních setkání veřejnosti 
a současných vizuálních umělců, spi-
sovatelů a hudebníků jsou rozmanitá 
historie pohraničí i současná sociální 
a ekologická témata. Kurátorkami 
festivalu jsou Serafine Lindemann 
a Zdeňka Morávková, pořádajícími 
organizacemi pak MKZ Jeseník, Pi-
lotraum01 e.V., Artcircolo, Světakraj 
z. s. Festival je podporován Minis-
terstvem kultury ČR, Olomouckým 
krajem a Česko-německým fondem 
budoucnosti. 

(mat)

Priessnitz oslaví 222 let
Snad nejznámější jesenický rodák, první moderní vodolékař a zakla-

datel Priessnitzových léčebných lázní oslaví své výročí v říjnu. Toto vý-
znamné jubileum si s MKZ Jeseník připomínáme již nyní tematickými 
plakáty jesenického grafika Filipa Raifa. 

Priessnitz je nejen lékařským, ale 
i kulturním fenoménem, jehož odkaz 
má vliv nejen na náš region, ale do-
slova celý svět. „Magické jubileum 
dvě stě dvacet dva let od narození 
si zaslouží důstojné připomenutí. 
Oslavili jsme ho jednak na Zahájení 
lázeňské sezony, kde měl Priessnitz 
i svůj dort, jednak na něj budeme 
dlouhodobě upomínat na plakáto-
vacích plochách ve městě,“ popisuje 
Lucie Štůlová Vobořilová, kurátorka 
a edukátorka MKZ Jeseník.

MKZ Jeseník se zvláště v 
této době rozhodlo připomínat spí-
še Priessnitzovo narození. Zároveň 

chtělo oživit veřejný prostor, kdy 
kvůli pandemii byly plakátovací plo-
chy holé, nebo na nich takřka do po-
loviny roku visely pozvánky na staré 
a zrušené akce. „Ke spolupráci jsme 
vyzvali Filipa Raifa, jemuž jsme po-
slali naši představu. On sám si našel 
z různých zdrojů, včetně archivních, 
citáty a vytvořil šest velmi zdařilých 
motivů,“ doplňuje kurátorka. 

Grafik, jehož styl je s regionem 
pevně spjatý, se obrazově rozkro-
čil. Plakát, na němž jsou dva muži 
a jeden popisuje Priessnitze jako 
blázna, je parafrází dochované ar-
chivní kresby. Jiný plakát zobrazu-
je Priessnitze moderně, v podstatě 
jako pop ikonu – supermana, kte-
rým pro nás je. 

Vždyť už v roce 1999 při 
příležitosti 200 let od jeho narození 
bylo výročí zahrnuto mezi 69 kul-
turních výročí světa v dvouletém 
kalendáři UNESCO. Významnost 
jeho odkazu pak stvrdilo zapsání 
lékaře a jeho vodoléčebných metod 
na národní seznam lidové kultury 
v roce 2014. 

(mat)

Festival V centru 2021:  
Jiné perspektivy 
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Zemědělské odborné učiliště v Jeseníku (1958–1970)
Řada obyvatel Jesenicka má povědomí o existenci nejstarší rolnické školy na území Rakouského Slezska založené v roce 1869 v Horních 

Heřmanicích. Méně známá je ale minulost dalších vzdělávacích ústavů, jejichž úkolem bylo připravovat pracovníky potřebné k zajištění sociali-
stického zemědělství. Jejich naléhavá potřeba vyvstala v padesátých letech minulého století, kdy docházelo k procesu kolektivizace jesenického 
venkova. 
Stav jesenického zemědělství po 
druhé světové válce

V zemědělství tehdy chyběli nejen 
odborníci schopní nově ustavené cel-
ky řídit, ale i obyčejné pracovní síly, 
jež by nově vytvořená zemědělská 
družstva udržely v provozu. Situ-
ace na Jesenicku byla o to horší, že 
do pohraničí po odsunu původního 
německého obyvatelstva přišla řada 
lidí, která neměla se zemědělstvím 
žádné zkušenosti a lákala je přede-
vším představa snadno nabytého 
majetku. Zpřetrhání původních va-
zeb, ztráta zkušeností předchozích 
hospodářů a nedostatek pracovních 
sil se záhy projevil v úpadku země-
dělské produkce. Odevzdání majetku 
do nově vznikajících družstev sice 
pro část „hospodářů“ znamenalo ur-
čité vysvobození, neboť přestali nést 
zodpovědnost za výsledky své práce, 
problémy v zemědělství to ale nijak 
nevyřešilo. 

Dokončení procesu kolektivizace 
násilnou formou propad zemědělství 
ještě prohloubilo. Úspěšní sedláci 
totiž po krádeži svých gruntů země-
dělství v lepším případě opouštěli, 
v horším končili v kriminále. Za lep-
šími pracovními příležitostmi v nově 
vznikajících průmyslových centrech 
navíc odcházela řada mladých lidí.

Zemědělství na Jesenicku se tak 
v 50. letech minulého století nachá-
zelo v těžké krizi a absolventi země-
dělského učiliště a nově zřízeného 
střediska pracujícího dorostu v Hor-
ních Heřmanicích nestačili pokrýt 
poptávku, která se v tomto důležitém 
odvětví národního hospodářství pro-
jevovala. Ekonomická situace nově 
vytvořených zemědělských družstev 
byla mnohde tak zoufalá, že nemít 
jejich členové záhumenky, sotva by 
se uživili. Odměny za pracovní jed-
notku byly totiž velmi nízké a práce 
v zemědělství téměř nikoho nelákala.

Výchova potřebných pracovních 
sil

Katastrofální situaci se vládnoucí 
komunistická strana rozhodla řešit 
jak státní podporou krachujících 
družstev, tak i doplněním chybějících 

pracovních sil. K tomu mělo napo-
moci zřizování nových zemědělských 
učilišť produkujících absolventy ales-
poň elementárně ovládající zeměděl-
skou problematiku. Tato učiliště měla 
zároveň sloužit jako síto k zachycení 
schopných studentů, kterým byla 
nabídnuta další nástavba v podobě 
studia na zemědělských školách. Ke 
vzdělání již dospělých členů JZD 
měly sloužit družstevní školy práce, 
na vyšší úrovni Mistrovská škola 
v Horních Heřmanicích zřízená roku 
1957.

Chronologickým předstupněm 
zemědělských učilišť byly zimní 
školy zemědělské mládeže, které se 
koncem 50. let transformovaly na ze-
mědělské učňovské školy, z nichž se 
posléze vyvinula zemědělská odbor-
ná učiliště. Nastupovali do nich vět-
šinou žáci se vztahem k zemědělství, 
kteří však neměli dostatečné předpo-
klady (ať už studijní, nebo kádrové) 
pro studium na odborných školách. 
Přicházeli z osmiletých středních 
škol (po školské reformě v roce 1960 
ze základních devítiletých škol), při-
čemž mnohdy všechny třídy základ-
ního vzdělání ani nedokončili.

Od Zimní školy po odborné učiliště
Z torza dokumentů, které se docho-

valy v SOkA Jeseník a v SOkA Šum-
perk, je možné doložit, že v roce 1956 
byla v Jeseníku zřízena Zimní škola 
zemědělské mládeže. Časová dotace 
výuky nebyla příliš vysoká, neboť 
vyučování probíhalo pouze v době 
vegetačního klidu. Žáci, rekrutující 
se ze zemědělského „pracujícího do-
rostu“, byli vedle chování hodnoceni 
pouze ze tří předmětů – pěstování 
rostlin, chovu zvířat a organizace so-
cialistických zemědělských závodů. 
Školu v prvním ročníku její existence 
dokončilo z šestadvaceti přihláše-
ných žáků pouze patnáct.

Vyšší úroveň měla dvouletá Uč-
ňovská zemědělská škola s oborem 
pěstitelsko-chovatelským, která byla 
v Jeseníku zřízena v roce 1958. Vy-
učování probíhalo v objektu čp. 681/9 
na Dukelské ulici (dnes Hotelová ško-
la Vincenze Priessnitze) a praktická 
výuka se odehrávala v zemědělských 
provozech v okolí města. Škola měla 
v prvním roce své existence ještě po-
bočku v Mikulovicích, neboť zprvu 
nedisponovala internátem a možnosti 
každodenního dojíždění do Jeseníku 
byly v rámci okresu problematické. 

Problémy s ubytováním žáků se 
pravděpodobně podařilo vyřešit bě-
hem prvního roku existence školy, 
neboť mikulovická pobočka byla 

poté uzavřena a zemědělská učňov-
ská škola od té doby oficiálně sídlila 
v objektu čp. 228 na Březinově ulici 
(dnes azylový dům Boétheia), kde se 
nacházel zároveň internát a jídelna. 
Teoretická výuka však i nadále pro-
bíhala na Dukelské ulici. V roce 1961 
se změnil název školy na Zemědělské 
odborné učiliště. V souvislosti se zru-
šením okresu Jeseník a jeho začleně-
ním do okresu Šumperk začali učiliš-
tě ve větší míře navštěvovat také učni 
ze Šumperska.

Průběh výuky a život na internátě
Vyučovací předměty zpočátku se-

stávaly z češtiny, ruštiny, matematiky, 
fyziky, občanské výchovy, tělesné 
výchovy, pěstování rostlin, chovu 
hospodářských zvířat, mechanizace 
a stavitelství, kovářství, stolařství, 
sedlářství. V případě děvčat nahradi-
lo poslední tři technické předměty šití 
a vaření. Posléze přibyla klasifikace 
z odborného výcviku a ekonomiky, 
u děvčat bylo šití a vaření sloučeno 
a byl vytvořen nový předmět rodina 
a domácnost. Názvy předmětů se 
v průběhu existence školy také mě-
nily (pěstitelství, chovatelství) nebo 
došlo k jejich sloučení (dílenské vy-
učování).

Učiliště se po celou dobu své 
existence potýkalo se značnou fluk-
tuací učňů. Nadanější odcházeli na 
technické školy, jejichž výběr byl 
podmíněn nejen zájmem učňů, ale 
i potřebami mateřských závodů. Část 
učňů učiliště nedokončila a vracela 
se přímo do výroby. Počet chlapců 
byl vyšší než děvčat, v některých 
ročnících i výrazně. Učni po dobu 
studia měli uzavřené učební smlouvy 
s mateřskými závody (JZD, státními 
statky nebo STS), které na jejich stu-
dium přispívaly a zároveň tak měly 
smluvně zajištěný příchod nového 
pracovníka.

Režim na internátě byl poměrně 
přísný (samostatné vycházky byly 
povoleny pouze na dvě hodiny ve 
středu odpoledne), ale na druhé straně 
připravený program naplňoval větši-
nu volného času. Hodně se sportova-
lo, chodilo se na výlety a na brigády 
(např. při výstavbě sáňkařské dráhy). 
Žáci trávili na internátě čas od pondě-
lí do soboty, domů se vraceli jen na 
neděli. Teprve po zavedení volných 
sobot v roce 1968 se jejich víkend 
prodloužil. Místo praktické výuky 
byli učni mnohdy využíváni jako vý-
pomoc při sezonních pracích.

Ukončení provozu učiliště
V průběhu 60. let se nedostatek 

pracovníků v zemědělství podařilo 
postupně naplnit. Vedle absolventů 
zemědělských škol a učilišť se na 
tom podílel i technický pokrok, který 
umožňoval zajištění stejného objemu 
prací při nižším počtu pracovních 
sil. Významnou roli hrála také jejich 
stabilizace pomocí výstavby bytů 
a zlepšením ekonomické situace ze-
mědělských závodů.

Poslední učni na zemědělské učili-
ště v Jeseníku zřejmě nastoupili v září 
1968, neboť zachované protokoly 
z roku 1970 dokládají, že v průběhu 
května a června tohoto roku skláda-
li učni II. ročníku závěrečné ústní, 
písemné a praktické zkoušky. Tím 
se kapitola existence zemědělského 
učiliště v Jeseníku uzavřela a výcho-
vu zemědělského dorostu v regionu 
dál zajišťovalo jen odborné učiliště 
v Horních Heřmanicích.

Pavel Macháček,
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Razítko Zemědělského odborného učiliště.  
 Zdroj: SOkA Jeseník

Jana Šíblová patřila k prvním uč-
nicím Zemědělské učňovské školy. 
Zdroj: SOkA Jeseník, Vesnice bez mezí,  
12. 3. 1959, r. 8, č. 11

Sídlo bývalého učiliště v Jeseníku.
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Závod míru U23 po roční pauze opět v Jeseníku 
Etapový Závod Míru U23 Grand Prix Jeseníky, který se z důvodu korona-

virové krize nemohl uskutečnit v loňském roce, proběhne od 3. do 6. června.  
Očekává se účast jednadvaceti nejlepších reprezentačních týmů do třia-
dvaceti let z Evropy i zámoří. Úvodní prolog, časovka, se vůbec poprvé 
pojede v ulicích Jeseníku. Na své si tak přijdou diváci, kteří během čtyř 
dnů uvidí na Masarykově náměstí hned tři starty tohoto podniku.

„Do soutěže se přihlásily elitní 
týmy z Belgie, Holandska, Švýcar-
ska nebo Německa,“ uvedl Jaroslav 
Vašíček, organizátor závodu. České 
barvy bude hájit jedno družstvo. Celý 
podnik odstartuje časovka v Jeseníku 
ve čtvrtek 3. června. Na 3,4 kilomet-
ru dlouhou trať se má vydat více než 
stovka závodníků v třicetivteřino-
vých intervalech. Trasa závodu po-
vede z Masarykova náměstí ulicemi 
Gogolova, Tyršova, Jaroslava Ježka, 
Dukelská, Poštovní, Dittersdorfova 
a přes Zámecké náměstí zpět k rad-
nici. Centrum města tak bude zcela 
uzavřeno pro veškerý provoz v době 

od 16.00 do 19.00. Na průběh závo-
du bude kromě pořadatelů dohlížet 
státní i městská policie. „V uvede-
né době bude na trase závodu platit 
úplná uzavírka pro veškerý silniční 
provoz mimo vozidla integrovaného 
záchranného systému. Lidé se tak 
nedostanou motorovými vozidly na-
příklad k obchodům nebo od nich 
z přilehlých parkovišť, která vyúsťují 
na trať časovky. Věřím však, že od-
měnou občanům za veškerá omezení 
v souvislosti se závodem bude skvělá 
podívaná,“ uvedl Václav Urban, dru-
hý místostarosta města Jeseníku.

V pátek 4. června čeká peloton 
131 kilometrů dlouhá etapa z Masa-
rykova náměstí s cílem v Rýmařově. 
V sobotu pak startuje závod z Brun-
tálu s výjezdem na Dlouhé Stráně. 
Závěrečná nedělní etapa se startem 
a cílem na Masarykově náměstí 
měří 168 kilometrů. „Pro Jeseník to 
je velká pocta a prestižní záležitost 
s mezinárodním přesahem,“ oko-

mentovala Zdeňka Blišťanová, sta-
rostka města Jeseník.

Na účastníky osmého ročníku 
Závodu Míru, jednoho z podniků 
N´Cupu Mezinárodní cyklistické 
unie, čeká náročná trať s celkovým 
převýšením 8.800 metrů. Trasa je si-
tuována do Olomouckého a Morav-
skoslezského kraje s průjezdem přes 
zákoutí a vrcholy Jeseníků. Vede ze-
jména regionem Jesenicka a Zlatých 
Hor, kde jsou připraveny atraktivní 
horské prémie pro diváky na Rejví-
zu, Skřítku a Ramzovském sedle. 

Rychlostní prémie jsou v Bruntále 
a Rýmařově.

(lum)

ETAPY:
3. června 2021
časovka v Jeseníku (okruh 3,4 km)
4. června 2021
Jeseník – Rýmařov (131 km)
5. června 2021
Bruntál – Dlouhé stráně (140 km)
6. června 2021
Jeseník – Jeseník (168 km)

Trasa časovky 3. června.   Zdroj: Závod Míru U23

Start závodu.  Foto: Jan Brychta

Rychlebská 2021 bude
Se vší vervou pro vás připravujeme 

XII. ročník turisticko-běžecké akce, 
na který se moc těšíme. Díky aktuál-
ní epidemiologické situaci se nás do-
tknou některá opatření a změny s nimi 
související, nicméně věříme, že nám 
nic z toho nezabrání se v sobotu 12. 
června 2021 sejít na Střelnici v Ja-
vorníku. Pro usnadnění registrace je 
možné využít registraci on-line, která 
je na našich stránkách dostupná až do 
6. června 2021. Registrační číslo, které 

vám bude zasláno na váš e-mail, pak 
stačí pořadatelům nahlásit při platbě 
startovného. 

Sledujte web www.rychlebska.cz,  
na kterém pravidelně aktualizujeme 
informace a uvádíme změny oproti 
předchozím ročníkům, ať si letošní 
akci vzájemně užijeme co nejvíce. 
Přejeme vám tímto vše dobré a mnoho 
zdraví. A potkáme se na RYCHLEB-
SKÉ! 

Spolek Rychlebská 50, z. s.

taneční pohárové soutěže
Dlouhá taneční přestávka byla 

konečně přerušena. Za přísných epi-
demiologických podmínek proběhly 
v březnu a dubnu taneční pohárové 
soutěže pro páry v těch nejvyšších 
třídách. V latině tak mohl soutěžit 
i taneční pár Matias Kavický a Kris-
týna Harbichová z Klubu sportovní-
ho tance Jesenicka. Byly to soutěže 
bez diváků, zúčastnili se pouze spor-
tovci, porotci a trenéři, s negativním 
PCR testem a spoustou dokumentů. 
Být na place s těmi nejlepšími – 
o třídu až dvě třídy výš, s mistry ČR, 

několikanásobnými mistry světa – 
byla pro náš jesenický pár velká čest 
a výzva. A byla to také příležitost 
něco od těch nejlepších odkoukat. 
Matias s Kristýnou skončili těsně 
před postupem do semifinále. Do-
konce porazili pár ve vyšší výkon-
nostní třídě „A“. Zatím to byla pro 
ně jenom zkouška, zda nezapomněli 
tančit. Taneční restart je ještě čeká. 
Videa ze soutěže naleznete na www.
facebook.com/kst.jesenicka.  

 Jaroslav Kavický,
předseda správní rady klubu
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otevření nového skateparku v Jeseníku se blíží
V loňském roce začala stavba jesenického skateparku, který stojí na místě 

toho původního na Šumperské ulici. Na jaře tohoto roku probíhají dokon-
čovací práce a budoucí návštěvníci skateparku se již brzy dočkají otevření 
areálu. O tom a mnohém dalším jsme si popovídali s jednou z nejvýrazněj-
ších postav místního freestylového hnutí, Lukášem Glauschem.
Freestylové sporty jsou v poslední 
době velmi oblíbené mezi mládeží, 
dokonce se letos objeví na olympij-
ských hrách. Kdy a jak vás tento 
sport okouzlil?

Freestylový sport mě okouzlil zhru-
ba ve dvanácti letech, chvíli potom, co 
jsem přestal hrát fotbal. Vlastně jsem 
se hledal v tom, co pro mě bude oprav-
du dlouhodobě zábavné. Začal jsem 
jezdit na jesenické bikrosce, ovšem ne 
závodně. To ale moc dlouho netrvalo. 
Pak jsem zkoušel jezdit tzv. dirt, ale 
to mě také až tak nechytlo. Pak jsme 
začali s klukama chodit do skateparku. 
Viděli jsme tam starou gardu, jak jezdí 
na skejtech, a v hlavě mi cvaklo, proč 
to nezkusit. Sehnali jsme desky a sna-
žili jsme se něco odkoukat. Strávili 
jsme denně mnoho hodin ve skatepar-
ku bez sebemenšího posunu dál, ale 
pak přišel den, kdy se mi podařil jeden 
trick, který jsem dlouho trénoval. Byl 
to neskutečný pocit štěstí – poprvé 
na desce s kolečky vyskočit do vzdu-
chu a dopadnout. Přímo tohle pro mě 
byl start k dlouholeté cestě v tomhle 
sportu. Při pohledu zpět musím také 
poděkovat staré gardě. Naučili mě pár 
základů a dali hodně důležitých rad.

Brzy nás čeká otevření areálu. Jaké 
prvky uživatelům nabídne?

Skatepark nabídne různorodé pře-
kážky, jak už pro skateboard, BMX 
či scoot (freestylové koloběžky). Pro 
skateboardy je hlavně stavěna street 
plaza (část napodobující reálnou ulici, 
schody zábradlí atd.), ale své místo bu-
dou mít také v zadní části skateparku 
v radius zóně. BMX a scoot mají taky 
svůj prostor jak už na street plaze, tak 
i v části plné radiusů a ostatních pře-

kážek. Za nás je to perfektní projekt, 
kde si každý přijde na své. Tímto bych 
chtěl poděkovat zhotoviteli stavby za 
perfektní komunikaci přímo s námi 
uživateli a za samotný výsledek. Dě-
kujeme!

Plánujete slavnostní zahájení fun-
gování skateparku?

Ano, plánujeme. Chtěli bychom to 
udělat ve velkém stylu. Za tu dobu, 
co jsme čekali na nové sportoviště, 
už jsme opravdu natěšení. A to nejen 
my, ale spousta lidí z celého okresu. 
Samozřejmě bude záležet na aktuální 
covidové situaci. V plánu máme akci 
na celý víkend. V pátek oficiální ote-
vření areálu, přestřihnutí pásky, volné 
jízdy pro všechny a k večeru soutěže 
o věcné ceny. Byli bychom také rádi, 
kdyby nám na večerní odpočinek za-
hrála nějaká místní kapela. Co se týče 
soboty, po mnoha letech by se měli jet 
v Jeseníku skateboardingové závody 
napříč všemi kategoriemi – ať už úplní 
začátečníci, tak profíci, mladiství i do-
spělí. A to o tzv. první Jesenický pohár 
a samozřejmě další věcné ceny. Večer 
bychom chtěli zase zakončit s nějakou 
místní kapelou. Neděle by pak měla 
být pohodová, plná volného jezdění. 
To je naše představa. Ale řešíme také 
finance, na nich bude záviset, zda se 
akce odehraje v tomto rozsahu nebo 
bude skromnější.

 
Máte ambici pořádat v Jeseníku zá-
vody pravidelně, případně na jaké 
úrovni?

Ano, máme, jak už skateboardingo-
vé závody, tak i freestyle BMX. Dou-
fáme, že se nám podaří někdy uspo-
řádat závody i v sekci scoot. Chtěli 

bychom každoročně uspořádat aspoň 
dva závody. Někdy to půjde, někdy 
ne, ale je neskutečné, jak jdou tyto 
sporty nahoru a jsou čím dál populár-
nější, takže si myslím, že zájem bude. 
Věřím také, že nám kolektiv lidí, který 
jsme si za ty roky vytvořili, vždycky 
pomůže k tomu, aby to tak bylo. A ne-
dílnou součástí je opět město – to, jak 
se k tomu postaví.

Bude Skatepark určen především 
pro jesenickou mládež nebo má am-
bici přitáhnout návštěvníky z celého 
okolí?

Především bude určen pro jesenic-
kou mládež, která je přímo v místě, ale 
dovolím si říct, že pro naši komunitu je 
skatepark taková malá turistická atrak-
ce. Tak jako my dojíždíme třeba do 
Šumperka nebo do Vrbna, tak návštěv-
níci budou jezdit k nám. Máme ohlasy 
třeba ze Zábřehu či Ostravy, že se těší 
až si náš skatepark projedou. Takže 
toto sportoviště bude sloužit jak pro ši-
rokou veřejnost, tak i pro návštěvníky 
z poza hranic našeho okresu. 

Do skateparku zavítají občas také 
menší děti, plánujete pro ně něja-
kou možnost, jak se zapojit či se 
něco přiučit? 

Určitě máme v plánu v rámci spor-
tovního klubu, který budeme zakládat, 
pořádat tréninkové dny, kdy bude-
me radit menším sportovcům, jak se 
správně protáhnout před jízdou, kde 
dělají chybu, co by měli zlepšit a na co 
by se měli soustředit, aby se zase po-
sunuli o kousek dál. V neposlední řadě 
také jak správně jezdit ve skateparku, 
tedy pokud by byl o toto zájem. A ur-
čitě bude možnost i mimo tyto dny se 
s námi poradit. Naše parta, která se 
kolem tohoto sportu pohybuje, je totiž 
taková velká rodina.

Skatepark, to nejsou jen skateboar-
disté. Jaké disciplíny se ve freestylo-
vých sportech skrývají? 

To je pravda, k naší freestylové rodi-

ně patří také freestyle BMX, kde máme 
několik výrazných zástupců, jako je 
třeba Filip Nepustil, který to s námi 
táhne od začátku a podporoval nás až 
do výsledného finále. Další nedílnou 
součástí naší freestylové rodiny je scoot 
(freestylové koloběžky). I zde máme 
člověka, kterým se jim hodně věnuje – 
Luděk Všetička. 

Zmínil jste, že plánujete založit spor-
tovní klub, který zaštítí tento sport…

Ano. Plánujeme jej založit a vnímá-
me to jako nezbytnou součást budou-
cího fungovaní, kvůli pořádání různých 
akcí a závodů, a také našemu vnitřnímu 
fungování v rámci skateparku. I kolek-
tiv to vyžaduje, co se týče naší prezen-
tace. Sice jsou naše sporty volnočasové 
a nikým neřízené, ale i tak z mého po-
hledu je důležité mít takový klub. Proto 
jsme určitě pro tuto možnost a plně jí 
využijeme.

Kde bychom se o vašich aktivitách 
dozvěděli více?

Nejčastěji jsou novinky přímo na 
našich facebookových a instagramo-
vých stránkách skatepark Jeseník či na 
webových stránkách, které jsou zatím 
ve zkušební verzi. 

Co byste závěrem vzkázal všem, 
kteří se těší na nový jesenický skate-
park?

Všem, co se těší stejně jako my, 
bych chtěl poděkovat za neskutečnou 
podporu, hlavně když probíhalo rozho-
dující jednání na zastupitelstvu města! 
Ukázali jste neuvěřitelnou sílu, kterou 
jsme proměnili na neskutečně vysně-
né sportoviště. Pamatuju si to, jako 
by to bylo včera. Další velký dík patří 
především Václavu Urbanovi za jeho 
profesionální přístup a vstřícné jedná-
ní od začátku až do konce. Teď už jen 
počkat až přestane řádit covid-19 a hurá 
do skateparku! Těšíme se na společné 
skvělé zážitky!

Za rozhovor děkuje
Jan Mrosek Stavba nového skateparku.   Foto: Tomáš Neuwirth

Původní skatepark v akci.   Foto: archiv klubu


