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Úvodník
Vážení občané Jeseníku, 
dovolte, abychom vám jako vede-

ní města poděkovali za vaši účast 
v letošních krajských volbách. Jsme 
rádi, že tak jako my, i vy vnímáte 
důležitost přítomnosti zástupců Je-
senicka v Zastupitelstvu Olomouc-
kého kraje. 

Pro město Jeseník a celý region 
letošní krajské volby znamenají pře-
devším to, že se podařilo zvýšit počet 
zástupců Jesenicka v zastupitelstvu 
a je tak naděje, že naše problémy 
a žádosti nezůstanou oslyšeny. 
Ostatně jedním ze základních po-
slání krajů  je to, aby na svém úze-
mí dbaly na to, aby nebyla některá 
oblast zanedbávána na úkor jiné. 

Doufáme, že „naši” zvolení za-
stupitelé vnímají stejným způsobem 
problémy Jesenicka a společně se 
nám podaří dosáhnout toho, aby 
nám kraj byl nápomocen při řešení 
projektů nejen s významem pro nás, 
občany Jeseníku, ale také s přesa-
hem do celého regionu. Myslíme, že 
oprávněně od Olomouckého kraje 
očekáváme pomoc při financování 
projektů rekonstrukce sídla větši-
ny úřadů IPOS, důrazně budeme 
podporovat rekonstrukci krytého 
bazénu v České Vsi a také znovu 
požádáme o podporu výstavby ledo-
vé plochy v Jeseníku.

Na fungování vedení města se 
nic nemění, obsazení pozic ve ve-
dení zůstává stejné a rozhodně ne-
odcházíme „na kraj”. I nadále tady 
budeme pro vás a budeme se snažit 
zlepšovat život v Jeseníku.

Dovolte, abychom vám ještě jed-
nou poděkovali. Doufáme, že se nám 
v následujících letech podaří prosa-
dit fungování Olomouckého kraje 
jako prvku samosprávy, který na 
svém území především slouží rozvoji 
měst a vesnic a pomáhá zkvalitňovat 
život vám, našim občanům.

        Vedení města Jeseník

Nová pamětní deska
připomíná slavné
osobnosti Jeseníku 3

Svoz velkoobjemového
odpadu proběhne
se změnami 4

Sociální službu
Chráněné bydlení 
nahradí nové služby 5

Z depozitáře muzea:
Půl druhé miliardy let
staré jezero 12

V sobotu 3. října bylo v rámci tradičního Priessnitzova týdne naplánováno slavnostní rozsvícení letos renovovaného 
průčelí sanatoria Priessnitz. V daném čase však řádila vichřice a nastal mnohahodinový výpadek proudu. Uskutečnil 
se pouze doprovodný hudební program a rozsvícení nastalo se dvacetičtyřhodinovým zpožděním v neděli 4. října, 
v den výročí narození Vincenze Priessnitze. Vzhledem k tomu, že na neuskutečněnou sobotní akci dorazilo i mnoho 
občanů Jeseníku a objevily se dotazy na další, náhradní termín, lázně oznamují, že sanatorium se rozsvítí v neděli 
14. listopadu od 18.00 do 20.00. Srdečně zveme, přijďte na večerní špacír do lázní. (jg)

 
Foto:  Radek Leskovjan

Hasiči se nezastavili:
stromy padaly na silnice, domy i auta

U téměř dvou desítek mimořád-
ných událostí zasahovali během prv-
ního říjnového víkendu dobrovolní 
hasiči z Jeseníku. Následky silného 
větru likvidovali s pomocí řetězových 
pil, lanového navijáku, elektrocentrá-
ly a ke slovu přišel i osvětlovací sto-
žár a ruční nářadí. Podle hasičů se 
jednalo o největší větrnou smršť za 
posledních několik let.

„Ve většině případů jsme odstraňova-
li stromy, které spadly na komunikace, 
domy i auta. Jeden ze stromů dokonce 
svým pádem na elektrické vedení způ-
sobil požár, naštěstí bez větší škody. 
Také jsme zajišťovali uvolněné plechy 
na střeše činžovního domu a rozebírali 
konstrukce dvou stanů převrácených 
větrem na zahradě informačního cen-
tra,“ popsal výjezdy starosta SDH 
Jeseník Michal Kužílek. 

V sobotu dobrovolní hasiči zasaho-
vali od 18 hodin do půlnoci a v neděli 
od rána do večerních hodin. 

Poděkování však patří všem slož-
kám integrovaného záchranného 
systému, které se podílely na od-
straňování škod způsobených sil-

ným větrem. Poděkování si zároveň 
zaslouží také energetici, jež měli 
plné ruce práce s obnovením dodá-
vek elektřiny.     (rik) 

Popadané stromy cestou do lázní.                                                       Foto: Tomáš Vlazlo Zastupitelé v kraji
Do krajského zastupitelstva za Je-

senicko usednou Zdeňka Blišťano-
vá, Tomáš Vlazlo, Petr Procházka, 
Jana Konvičková, Roman Šťastný, 
Sieglinde Mimrová.    (red)

Rozsvícení sanatoria priessnitz
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Zastupitelstvo
Ve čtvrtek 5. listopadu v 15 hodin 

se v budově IPOS, v ulici K. Čap-
ka 1147, koná 12. zasedání Zastupi-
telstva města Jeseník. Přímý přenos 
zajišťuje Kabelová televize Jeseník 
prostřednictvím kanálu YouTube. 

 (red)

matrika
V měsíci září se v Nemocnici 

AGEL Jeseník a.s. narodilo cel-
kem 28 dětí, z toho rodičům s tr-
valým pobytem v Jeseníku pět dětí: 
Kristýna Kubíčková, Dominik Ha-
nusek, Kryštof Baďura, Markus Špič-
ka, Tomáš Bartuněk. Blahopřejeme.

(MěÚ)

Vybavení hasičům

Ve středu 30. září byl slavnostně odhalen Wesselényiho pramen, který se 
nachází za bytovým domem na ulici Otakara Březiny. Pojmenován je po ma-
ďarském baronovi, jenž se zde v 19. století nejen léčil, ale sám se tehdy aktivně 
podílel na rozvoji města. 

Zasadil se například o stavbu šer-
mířského sálu, vodovodu a tří kašen. 
Jeho dílem je také zmíněný pramen 
z roku 1839, který je nejstarší ve měs-
tě. V letošním roce byl zrekonstruo-
ván a obnoven přítok vody s chrli-
čem. Ten vznikl dle návrhu jesenické 
umělkyně Ivy Svobodové. Během 

slavnostního okamžiku, kterého se 
zúčastnili zástupci jesenické radni-
ce, Vlastivědného muzea Jesenicka 
a veřejnost, představil Jan Mrosek, 
vedoucí oddělení cestovního ruchu, 
nový stolní kalendář o jesenických 
pramenech. Ten je k zakoupení v in-
formačním centru Katovna.

Celkové náklady na obnovu 
Wesselényiho pramene představují 
zhruba 100 tisíc korun, z toho polo-
vinou této částky přispěl Olomouc-
ký kraj, zbytek uhradilo město Jese-
ník. „Jsem ráda, že jsme se rozhodli 
každý rok obnovit jeden z pramenů, 
kterých je ve městě a jeho okolí bez-
počet. Jeseník není jen město v srdci 
přírody, ale také městem pramenů,“ 
uvedla starostka Jeseníku Zdeňka 
Blišťanová.     (rik)

Vodu z Wesselényiho pramene ochutnali při slavnostním přípitku pracovník muzea Matěj Matela, starostka města Zdeňka Blišťanová 
a autorka chrliče Iva Svobodová.               Foto: Richard Kapustka 

 obnovení Wesselényiho pramene

Výběr z usnesení Rady města Jeseník
64. zasedání (24. 8.): Rada města (dále jen RM) souhlasí s postupem při 

pojmenovávání nově vzniklých ulic, díky čemuž vznikne pětičlenný pracovní 
tým složený ze tří členů neformální skupiny a dvou zástupců oddělení stra-
tegického rozvoje. n RM stanovuje k 1. 9. 2020 celkový počet zaměstnanců 
města zařazených do Městského úřadu, který činí 153 (z toho 3 zaměstnanci 
přijatí na dobu určitou, kteří jsou hrazeni z projektů; 7 zaměstnanců přija-
tých na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 
a 1 zaměstnanec vykonávající veřejnou funkci). n RM ukládá tajemníkovi 
MěÚ Jeseník zpracovat zásady pro vydávání městského zpravodaje Naše 
město. n RM bere na vědomí informace o možnosti pořízení rolby na údrž-
bu ledové plochy.

66. zasedání (7. 9.): RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 tisíc ko-
run a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci, kterým 
je Vlastivědné muzeum Jesenicka. Poskytnuté finanční prostředky budou 
použity na akci „Vánoční jarmark 2020“. n RM bere na vědomí informa-
ce o aktuálním stavu Kina Pohoda. n RM doporučuje zastupitelstvu města 
uložit radě města zjistit případný zájem o koupi hotelu Slovan s využitím 
informačního letáku k oslovení potenciálních investorů. n RM bere na vě-
domí rezignaci pana Rodana Hojgra, pana Radomíra Miky a pana 
Davida Migala na členy Komise pro rozvoj města ke dni 2. 9. 2020. n 
RM bere na vědomí rezignaci pana Radka Sedláře na člena Komise pro bez-
pečné město ke dni 3. 9. 2020. n RM jmenuje člena Komise pro bezpečné 
město pana Martina Novotného ke dni 7. 9. 2020.

67. zasedání (21. 9.): RM souhlasí se zřízením odloučeného pracoviště 
Soukromé Základní umělecké školy - taneční, s.r.o., Jeseník na Základní ško-
le Jeseník. * RM schvaluje novou organizační strukturu příspěvkové orga-
nizace Městská kulturní zařízení Jeseník s účinností od 1. 10. 2020. n RM 

schvaluje opětovné zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby „Regenerace sídliště Pod Chlumem Jeseník – zpracová-
ní projektové dokumentace“ a zároveň schvaluje složení komise, která je 
pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek. n RM schvalu-
je uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Úpravy 
dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku“ se zhotovitelem 
společností ATELIER 38 s.r.o., Ostrava.

68. zasedání (5. 10.): RM uděluje výjimku ze Směrnice rady města  
č. 3/2016, o zadávání veřejných zakázek, příspěvkové organizaci Základní 
škola Jeseník k realizaci veřejné zakázky „ICT vybavení ZŠ Jeseník, p.o. 
k zajištění podmínek pro distanční vzdělávání“. n RM schvaluje uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace v celkové částce 120 tisíc korun mezi měs-
tem Jeseník jako příjemcem dotace a Olomouckým krajem jako poskytova-
telem dotace a zároveň schvaluje přijetí dotace za účelem spolufinancová-
ní připravované investiční akce „Technické vybavení pro fotbalové hřiště“. 
n RM ukládá oddělení majetku prověřit majetkoprávní vztahy parkoviště 
pod Billou za účelem možnosti vytvoření nových parkovacích ploch. n RM 
souhlasí s řešením proluky u tržnice u Masarykova náměstí jako rezidentní 
parkovací plochy s maximem zeleně. n RM nesouhlasí s přípravou dalších 
stupňů projektové dokumentace pro vybudování chodníku dle varianty č. 4 
s vyloučením automobilové dopravy na místní komunikaci Otakara Březiny 
v Jeseníku. n RM se připojuje k otevřenému dopisu, který zpracoval Svazek 
obcí údolí Desné dne 14. 9. 2020 ve věci vyslovení nesouhlasu s organizač-
ními změnami u státního podniku Lesy České republiky, s.p., na základě 
kterých dojde ke slučování lesních správ v Jeseníkách. 

Veškerá usnesení a jejich přesná znění naleznete na www.jesenik.org v sek-
ci Město a městský úřad.                    (red)

Dvě nové sady dýchacích pří-
strojů PSS 4000 Dragër včetně 
příslušenství získala jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů Jeseník. Na 
nové vybavení v celkové hodnotě 
113 332 korun přispěl Olomoucký 
kraj dotací 56 000 korun, zbylou 
částku uhradilo město Jeseník ze 
svého rozpočtu.      (jm)
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Plastovou pamětní desku na hotelu 
Slovan, připomínající tři významné 
osobnosti Jeseníku z 19. a 20. století, 
nahradila v pátek 2. září zcela nová, 
kamenná. Je věnována Josefu Weisso-
vi, propagátorovi vodoléčby v Anglii, 
a jeho dvěma synům, vědcům světové-
ho významu. Edmund se proslavil jako 
astronom a jeho dvojče Adolf Gustav 
se stal proslulým botanikem. Původní 
deska z roku 1926, jež nechali zho-
tovit němečtí krajané svým slavným 
občanům, zmizela po válce beze stopy. 

Josef Weiss se narodil v roce 1795 
v Širokém Brodě a byl současníkem 
Vincenze Priessnitze. V nedale-
kém Jeseníku koupil dům na místě 
dnešního hotelu Slovan. Od mládí 
se zajímal o léčení lidí a po dohodě 
s Priessnitzem založil v Bezručově 
ulici vodoléčebný ústav. Díky své 
publikační činnosti se stal známým 
v řadě zemí Evropy a v roce 1842 kývl 
na nabídku Anglie, kde během svého 
působení založil dva vodoléčebné 
ústavy. Po svém návratu do vlasti 
v roce 1847 zemřel na následky zra-
nění, které utrpěl při jízdě kočárem. 

Na pamětní desce jsou zvěčněna 
také jména jeho dvou synů, jež se 
narodili roku 1837 v Jeseníku. Adolf 
Gustav zasvětil svůj život botani-
ce a zařadil se v tomto oboru mezi 

Pamětní deska je umístěna na hotelu Slovan.                              Foto: Richard Kapustka

Slavnostní okamžik podtrhlo vystoupení souboru Základní umělecké školy Jeseník Folklorek pod vedením paní učitelky Zdeňky 
Kainarové.                 Foto: Richard Kapustka

Nová pamětní deska připomíná slavné osobnosti Jeseníku

škola se ještě pořádně nerozběhla a už se mění její chod
Rozjezd školního roku 2020/2021 měl v Základní škole Jeseník specifické 

vzdělávací milníky: dva týdny adaptace žáků s důrazem na sociální vztahy, 
průběžná diagnostika osvojených znalostí a kompetencí za minulý školní rok 
vzhledem k výpadku prezenčního studia a pojmenování loňského stěžejního 
učiva, jeho upevňování, procvičování. Právě nám ve sdíleném školním kalendá-
ři začalo svítit téma „zahájení výuky učiva školního roku 2020/2021”, když 
přišla opatření omezující chod škol. Nejprve pouze druhého stupně, o pár dní 
později celé školy.

Ze dne na den tedy měníme nastavení chodu školy a stáváme se současně 
školou určenou pro zajištění péče o děti rodičů pracujících v profesích podí-
lejících se na zvládání epidemiologické a zdravotní krize. Ta bude zajištěna 
i se stravou na pracovišti Průchodní. 

Ve většině aspektů jsme připraveni na přechod do distančního vzdělávání. 
Vypracovali jsme dodatek školního řádu, který komplexně řeší problematiku 
omlouvání, vzdělávání a komunikace v distančním vzdělávání.  Máme zma-
povány rodiny s překážkami pro online výuku. Učitelé jsou vybaveni slušnou 
technikou (až na výjimky, které musíme řešit). I přes dotaci ministerstva na 

výpočetní techniku, která by mohla do budoucna v těchto příležitostech po-
moci v rodinách, nebylo zatím reálné školu dovybavit pro tyto účely. Vzhle-
dem k výši částky musí škola postupovat v režimu výběrového řízení a doda-
cí lhůty jsou vzhledem k poptávce škol z celé republiky velmi dlouhé. Snad 
do Vánoc. Řešíme, zda je možné zajistit stravování pro zájemce, abychom 
ulehčili život rodinám.

Je toho víc, čím by se školy nyní měly zabývat, ale nechci tím unavovat. 
Aktuálně přistupujeme k situaci jako k dočasné, plánujeme vše do 2. listo-
padu a budeme věřit, že následně 
spustíme výuku alespoň pro nejmladší 
žáky a pro žáky, pro které by další dny 
doma znamenaly výrazný handicap do 
budoucna. 

Držte nám prosím palce a podpo-
rujte nás. Uděláme, co už umíme, 
a dál se budeme učit. 

Dominik Liberda, ředitel školy

největší rakouské kapacity. Působil 
ve Vídni a na univerzitě v Praze, byl 

například rakouským dvorním radou 
Akademie věd ve Vídni, členem – 
korespondentem Akademie věd  
v St. Louis atd. Jeho úctyhodné dílo 
obsahuje desítky publikací a článků 
v nejuznávanějších odborných časo-
pisech celé Evropy. Zemřel v Praze 
roku 1894. 

Jeho bratr Edmund se rovněž 
vydal na vědeckou dráhu. Věnoval 
se astronomii, matematice a fyzice. 
Za svou činnost převzal rytířský 
kříž Řádu Františka Josefa I., byl 
ředitelem vídeňské hvězdárny a stal 
se členem Akademie věd ve Vídni. 
Také jako jeho bratr se stal členem 
mnoha vědeckých společností doma 
i v zahraničí, císař František Josef I. 
ho jmenoval dvorním radou. Zají-

mavostí je, že v roce 1876 pod ním 
slavnostně promoval T. G. Masaryk 
jako doktor filozofie. Edmund Weiss 
zemřel po dlouhé těžké nemoci 
v roce 1917.

Slavnostní odhalení pamětní des-
ky proběhlo za účasti představitelů 
města, Státního okresního archivu 
Jeseník, Priessnitzových léčebných 
lázní, veřejnosti a manželů Zahaj-
ských z Říčan u Prahy, kteří iniciovali 
obnovení pamětní desky. Impulsem 
se stalo vydání překladu knihy Josefa 
Weisse o vodoléčbě z angličtiny do 
češtiny, čehož se ujal Jaroslav Za-
hajský. Spolu se svou ženou uhradili 
zhotovení nové pamětní desky, měs-
to Jeseník podpořilo tuto myšlenku 
částkou 20 tisíc korun.  (rik) 
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Město Jeseník ve spolupráci s Tech-
nickými službami Jeseník zajišťuje 
občanům města Jeseník celoročně 
možnost bezplatného odevzdání odpa-
du, a to hned na dvou sběrných dvorech 
v areálu technických služeb na ulici 
Otakara Březiny a v prostorách kotel-
ny na ulici Lipovská. Otevírací doba je 
pro obě místa jednotná:

 Po:  14.00–19.00
 St:  8.00–18.00
 Pá:  12.00–18.00 
 So:  8.00–16.00

Kromě možnosti odvezení odpa-
dů do sběrných dvorů byly v před-
chozích letech jednou či dvakrát do 
roka po městě rozmístěny mobilní 
kontejnery pro ukládání objemné-
ho odpadu. Letos na jaře tento svoz 
objemného odpadu kvůli tzv. koro-
nakrizi neproběhl, a tak jej město 
u technických služeb objednalo na 
listopad 2020. Svoz však z úspor-
ných důvodů bude letos na podzim 
organizován jiným způsobem než 
v předchozích letech. V minulosti 
byly na vybraných místech velkoob-
jemové kontejnery umístěny během 
celého víkendu. V kontejnerech 
však končilo mnoho odpadů, které 
do objemného komunálního odpa-
du nepatří, jako například stavební 
sutě, bioodpad, nebezpečný odpad, 
elektrozařízení apod. Nekázeň obča-
nů při odkládání odpadů znamenala 
vysoké náklady na následné roztří-
ďování obsahu kontejnerů, čímž 
docházelo k navýšení celkové ceny za 
likvidaci objemného odpadu. Směšo-
vání různých druhů odpadů nebylo 
správné ani z hlediska naplňování 
zákonných požadavků pro nakládá-
ní s odpady.

Z výše uvedených důvodů a také 
kvůli poklesu příjmů města ze sdí-
lených daní a celkové ekonomické 
situaci způsobené pandemií nemo-
ci covid-19 bude proto listopado-
vý svoz probíhat tak, že kontejner 

na objemný odpad bude na každé 
stanoviště (celkem jich je po městě 
36) přistaven pouze v předem vyme-
zeném čase a pracovník technických 
služeb bude dohlížet na to, aby do 
kontejnerů nebyl odkládán nepa-
třičný odpad. Přesné datum a časy 
umístění kontejnerů na jednotlivých 
stanovištích naleznete v přiloženém 

harmonogramu svozu objemného 
odpadu. V závislosti na množství 
objemného odpadu může dojít kvůli 
převozům do areálu TSJ k menším 
časovým prodlevám.

Občany žádáme, aby své odpady 
po příjezdu vozidla odnesli či odvezli 
až ke kontejneru a nenechávali je vol-
ně ležet před domy. Úkolem obsluhy 

kontejnerů bude zejména kontrolovat, 
aby nedocházelo k odkládání odpa-
dů, které do kontejnerů nepatří. Pra-
covníci obsluhy rozhodně nebudou 
obcházet okolí a sbírat volně odložené 
odpady. Odložením odpadu mimo 
vyhrazená místa se můžete dopustit 
přestupkového jednání, za něž může 
být v následném správním řízení ulo-
žena pokuta až do výše 50 000 Kč (dle 
§ 69 odst. 2 a 4 zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech).

Co do objemného odpadu nepa-
tří, tedy co do přistavených kontej-
nerů nenosit: běžný tříděný odpad,  
tj. papír, plast, sklo, kovy; bioodpad;
barvy, oleje a jiné nebezpečné odpady; 
stavební odpad a sutě; elektrospotřebiče,
pneumatiky.

Naopak do kontejnerů na objem-
ný odpad můžete odkládat: nábytek, 
kuchyňské linky, sedací soupravy, 
matrace, koberce, linolea, dveře, WC, 
umyvadla, jízdní kola, kočárky, dětské 
autosedačky, peřiny a podobně.

Náklady na tyto svozy vždy v minu-
losti hradilo město ze svého rozpočtu 
jako službu občanům, přestože to není 
zákonná povinnost obce. Protože pro 
rok 2021 je z výše zmíněných důvodů 
připravován rozpočet města s nižšími 
náklady, předesíláme již nyní, že prav-
děpodobně dojde ke změně v organi-
zaci svozu objemného odpadu, tedy 
velkoobjemové kontejnery nebudou 
po městě rozmísťovány. Občané mají 
možnost odevzdat objemný odpad do 
sběrných dvorů v průběhu celého kalen-
dářního roku. Ti, kteří si nemohou 
odpad sami odvézt, si mohou jeho 
přepravu objednat u technických slu-
žeb (na základě objednávky dle aktu-
álně platného ceníku – informace 
ohledně objednání odvozu můžete 
získat na tel. číslech 584 487 025,  
737 258 520 nebo na internetových 
stránkách www.tsje.cz), případně 
u jiného dopravce. 

Regina Weiserová,  
Odbor životního prostředí

svoz velkoobjemového odpadu proběhne se změnami

Havárie zničila rentgenovou ambulanci  
V poliklinice došlo 13. října ke kom-

pletnímu vytopení většiny místností ne-
dávno otevřené rentgenové ambulance 
včetně nevratného poškození a vyřaze-
ní z provozu RTG přístroje. 

Příčinou je havárie vodovodního 
ventilu v jedné lékařské ordinaci 
v objektu o patro výše. Škoda se 
předběžně pohybuje v minimální 
výši 10 milionů korun. „Za přeruše-
ní provozu se omlouváme a pro jeho 
obnovení vynaložíme maximální úsilí. 
Věříme, že i za pomoci města, případ-
ně dalších partnerů, se nám to poda-
ří,“ vyjádřil se k mimořádné události 
majitel Milan Plesar. (TZ)

Harmonogram svozu 
objemného odpadu  
od občanů Jeseníku

7. listopadu 2020
 8.00–8.50: Nerudova 1011, Lipovská 1168 
 9.00–9.50: Seifertova 1124 – kotelna, Krameriova + K. H. Máchy –  

křižovatka
 10.00–10.50: Husova 548, Priessnitzova – paneláky
 11.00–12.00: Zeyerova 655, Kalvodova + V Aleji – křižovatka
 13.00–13.50: Bezručova 650, Sokola Tůmy 367
 14.00–14.50: Josefa Hory – za Villou Regenhart, Denisova 752
 15.00–15.50: Schubertova 984, U Bělidla + Slezská – křižovatka u garáží

4. listopadu 2020
 8.00–8.50: Dukelská – u fotb. hřiště (separ. kont.), Sládkova 411
 9.00–9.50: U Kasáren 1133, Rudná - točna
 10.00–10.50:  Horská 1209, Havlíčkova – separ. kontejnery
 11.00–12.00:  Klicperova – točna, Nábřežní 414
 13.00–13.50:  Tylova 1154, Rejvízská + K Vodě – křižovatka 
 14.00–14.50:  Boženy Němcové – kotelna ZŠ, Za Pilou + Rejvízská –  

křižovatka 
 15.00–15.50:  Průchodní – kaple, Slunná 17

21. listopadu 2020
 8.00–8.50:  Otakara Březiny – naproti ZUŠ
 8.00–9.00:  Žižkova – parkoviště
 9.00–9.50:  Tyršova 1042
 9.10–10.10:  Šumperská – Mido
 10.00–10.50:  Čechova 1245
 10.20–11.10:  Mlýnská 397
 11.00–12.00:  Štefánikova, Vrchlického 1251

UPOZORNĚNÍ: Odebírán bude pouze nábytek, kuchyňské linky, sedací 
soupravy, matrace, koberce, linolea, dveře, WC, umyvadla, jízdní kola, 
kočárky, dětské autosedačky, peřiny a podobně. V závislosti na množství 
objemného odpadu může dojít kvůli převozům do areálu TSJ k menším 
časovým prodlevám.

Obraz zkázy.                                                 Foto: archiv jesenické polikliniky

Blíží se splatnost 
poplatku za odpad

Upozorňujeme občany, že 30. lis-
topadu uplyne termín splatnosti 
místního poplatku za komunální od-
pad za rok 2020. Výše poplatku je 
600 korun. Poplatek je možno pla-
tit v pokladnách města v hotovosti 
nebo platební kartou, případně 
bankovním převodem na účet měs-
ta č. 5962000207/0100. Při úhradě 
převodem je nutno uvést variabil-
ní symbol, který vám na vyžádání 
sdělí Odbor životního prostředí -  
tel. č. 584 498 461, 
e-mail:jaroslava.dopanova@mujes.cz.
Variabilní symbol je stejný jako  
v předchozích letech.             (MěÚ)



www.jesenik.org 5Informace pro seniory/Zdravotnictví   listopad 2020

Rada seniorů
Další jednání Rady seniorů měs-

ta Jeseník je naplánováno na úterý  
3. listopadu 2020 od 10.00 v zaseda-
cí místnosti radnice města Jeseníku, 
Masarykovo nám. 167/1. S ohledem 
na stávající situaci může být termín 
změněn nebo jednání zrušeno. (AK)

Klub turistů zve
2. listopadu: Branná, NS Pasák, 

Zadní Alojzov, Nové Losiny. Dél-
ka trasy 14 km, autobus v 7.45.  
21. listopadu: Jeseník, Adolfovice 
most, vodárna, Nad Svorností, Dě-
třichov, Jeseník. Délka trasy 15 km, 
sraz u jesenického koupaliště v 9.00         

(jš)

specializují se na operace rukou
Hmat patří mezi naše základní smysly a naše ruce jsou nenahraditelné. 

I proto se ortopedická ambulance Nemocnice AGEL Jeseník a. s. orientuje na 
problematiku chirurgie ruky. A nyní je nově uvedena v databázi České společ-
nosti chirurgie ruky v Olomouckém kraji jako jedno ze dvou specializovaných 
pracovišť, která patří ke špici tohoto multidisciplinárního oboru, v němž se 
potkávají nejrůznější odbornosti.

Lékaři, kteří se chirurgii ruky věnují, mluví o ruce jako „orgánu“. Nejedná 
se tedy jen o kosti, šlachy či vazy, důležitý je komplexní pohled na ruku jako 
funkční celek. Zahrnuje obory ortopedie, traumatologie, plastické chirurgie 
či neurochirurgie. „V rámci chirurgie ruky se standardně věnujeme úrazům, 
tedy zlomeninám a poraněním šlach a vazů. V rámci plánované operativy se 
pak nejčastěji jedná o operace karpálního tunelu, operace tzv. skákavých prstů či 
Dupuytrenovy kontraktury,“ popisuje zástupce primáře ortopedie Nemocnice 
AGEL Jeseník a. s. MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA, který je úspěš-
ným absolventem kurzů chirurgie ruky a členem České společnosti chirurgie 
ruky.

Ročně v jesenické nemocnici vykonají až 80 operací rukou. Drobné výko-
ny na ruce, které lékaři provádí v místním umrtvení, trvají zhruba 15–20 mi-
nut. Složitější zákroky trvají i přes hodinu a někdy vyžadují pooperačně sád-
rovou fixaci a následnou rehabilitaci.                    (TZ)

Kojenecké masáže v Krtečku
Během října se v Mateřském a rodinném centru Krteček uskutečnily kurzy 

kojeneckých masáží. O tyto kurzy je tradičně mezi rodiči i prarodiči zájem. 
Lektorka Marie Vršanová je zkušená masérka a členka sdružení České asoci-
ace kojeneckých masáží, která také pracovala mnoho let s postiženými dětmi. 
Kojenecké masáže probíhají v Krtečku již čtvrtým rokem.

„Učíme maminky základní masážní tahy a jemné pohyby, které vycházejí 
ze švédské a indické masáže, jógy a reflexologie. Probíráme s rodiči základní 
potřeby zdravého vývoje dítěte. Kojenecké masáže, které učím já, jsou vhodně 
propracované techniky mnoha světových odborníků na psychomotorický vývoj 
dítěte. Odborníky sdružuje Mezinárodní organizace kojeneckých masáží IAIM, 
jejíž cílem je dostat jednoduché dotykové masážní metody zpět do rodin,“ říká 
Marie Vršanová. Další kurzy se plánují na jaro 2021. 

                                               Alena Šosová Řehová, MRC Krteček Jeseník

dny seniorů
S ohledem na aktuální vývoj epi-

demiologické situace a přijatá opat-
ření byly zrušeny všechny akce Dnů 
seniorů města Jeseník 2020. K to-
muto kroku přistoupili organizátoři 
akce po pečlivém zvážení, a to pře-
devším s ohledem na bezpečnost 
vás, seniorů. Zrušené akce se usku-
teční v náhradních termínech, nej-
dříve však v roce 2021. O termínech 
budete včas informováni.          (AK)

Chráněné bydlení v Centru sociálních 
služeb nahradí od 1. ledna nové služby

V současnosti Chráněné bydlení (dále jen CHB) sídlí ve dvou budovách Cen-
tra sociálních služeb v Jeseníku. S kapacitou 12 míst ve 2. patře budovy na 
ulici Beskydská. S kapacitou 22 míst v budově na ulici Jaroslava Ježka. Mnozí 
si tuto službu pamatují ještě pod názvem Penzion pro seniory. Od konce roku 
2015 bylo CHB zahrnuto do nově vznikajícího Centra sociálních služeb. V bu-
dově na Beskydské ulici se bude v prostorách CHB připravovat nová sociální 
služba – Domov se zvláštním režimem. Změnu čeká rovněž Chráněné bydle-
ní na ulici Jaroslava Ježka. Od 1. 1. 2021 bude v této budově poskytována 
pečovatelská služba (bude zde provozován „dům s pečovatelskou službou“). 
Podrobnější informace k oběma novým službám budou zveřejněny v příštích 
číslech Našeho města.

Změny byly dlouhodobě plá-
novány a s uživateli chráněného 
bydlení projednávány. Vzhledem 
k uvedeným změnám jim byly na-
bídnuty možnosti zůstat v domě na 
ulici Jaroslava Ježka a přijmout te-
rénní pečovatelskou službu, nebo se 
postupně přesunout (z důvodu vyšší 
závislosti na péči) do služby domov 
pro seniory či domova se zvláštním 
režimem na ul. Beskydská. Další va-
riantou, se kterou můžeme pomoci, 
je jiný způsob bydlení ve městě, tře-
ba i komerční. Věříme, že tyto změ-
ny, které jsou připravovány, nebudou 
mít žádný negativní dopad na kvali-
tu poskytovaných služeb. S uživateli 
Chráněného bydlení tyto změny 

průběžně komunikujeme. Nalezení 
řešení, se kterým budou spokojeny 
všechny strany, je naším prvořadým 
cílem.

Proč tyto změny? Potřeba výše uve-
dených změn vychází z dlouhodobé-
ho vývoje sociálních služeb. Vše se 
odehrává v souladu s Komunitním 
plánem sociálních služeb Jesenicka, 
záměry zřizovatele a samozřejmě 
s důrazem na poptávku veřejnos-
ti, která odráží změny potřeb péče 
obyvatel města Jeseník. Chráněné 
bydlení již dlouhodobě nenaplňova-
lo svoji maximální kapacitu. Vzrůstá 
poptávka po větším komfortu bydle-
ní (není zájem obývat dvoulůžkové 
pokoje společně s cizími osobami). 

Potenciální klienti, pokud mají vy-
hovující bytové podmínky, preferují 
spíše domácí prostředí (samozřejmě 
většinou s účastí terénní pečovatel-
ské služby). 

Naproti tomu sociální služba do-
mov se zvláštním režimem je služba 
nedostatková a velice potřebná, ale 
o tom bude ještě více v některém 
z příštích měsíčníků Naše město. 

Žádosti o sociální službu Chrá-
něné bydlení vedené v evidenci po-
skytovatele (doposud neumístěni), 
budou s datem ukončení registrace 
sociální služby, tj. 1. 1. 2021, odlo-
ženy jako nevyřízené z důvodu ne-
dostatečné kapacity. V případě, že 
má někdo z těchto bývalých žada-
telů o sociální službu CHB zájem 
o bydlení v domě s pečovatelskou 
službou a tudíž poskytování pečo-
vatelské služby, bude svou novou 
žádost směřovat již přímo na pe-
čovatelskou službu, samozřejmě 
nejdříve v lednu 2021 (podmínky 
a pravidla umísťovaní jsou ještě 
v přípravě).            

CSS Jeseník
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průmyslová škola otevírá kurz pro piloty dronů

Jesenický masterChef Junior 2020 ovládli žáci z Bělé

Střední průmyslová škola Jeseník 
připravila pro své studenty speciali-
zovaný projekt DRONE EXPERT. 
Absolventi získají kvalifikaci pro prá-
ci s tzv. UAV, díky čemu budou moci 
řídit na dálku bezpilotní zařízení jako 
jsou drony a využívat je ke své práci. 
Připraveno je bezmála 3000 hodin te-
oretické a praktické výuky.

„Projekt navazuje na naši snahu 
o inovace a přizpůsobení se aktuál-
ním potřebám trhu práce. Snažíme 
se dělat vše pro to, aby byli studenti 
spokojení a měli co nejvíce možností 
uplatnění,“ upřesňuje ředitel školy 
Jiří Viterna. DRONe exPeRT je čes-
ko-polský projekt realizovaný ve spo-
lupráci s Hlavním báňským institu-
tem v Katovicích a Vysokou školou 
báňskou v Ostravě. V průběhu tří let 
čekají na žáky a studenty teoretické 
kurzy organizované na domovských 
školách a univerzitách, dále lety na 
simulátorech i procvičování prak-
tických dovedností v terénu. Každý 
z účastníků projektu absolvuje více-
stupňový výcvikový cyklus na české 
a polské straně hranice a díky tomu 
bude moci složit českou a polskou 
státní zkoušku. „Vykonáním státní 
zkoušky získají účastníci licenci, po-
třebné informace k založení vlastního 
podniku a také příležitost absolvovat 

stáže u českých nebo polských institu-
cí, které používají bezpilotní zařízení,“ 
doplňuje ředitel.

Výuka bude zahrnovat různé ob-
lasti využití bezpilotních prostředků, 
tzv. UAV, jako jsou termovizní mě-
ření, odběry vzorků, měření záření 
a hluku, monitorování invazivních 
rostlin, soupis technické infrastruk-
tury, provádění misí v uzavřených 
prostorách či foto a video. Kromě 

toho budou účastníci pod dohledem 
instruktora cvičit programování 
a provádění autonomních a automa-
tických misí bez posádky.

„Povaha práce s UAV, problematika 
překročení hranice, nutnost kontakto-
vat správce vzdušného prostoru a plat-
né právní podmínky v České republice 
a Polsku znamenají, že pro práci na 
hranici je nutné mít státní licence 
obou států. Školení proto budou zahr-

novat teoretické kurzy ve školách a na 
vysokých školách na obou stranách 
hranice, lety na on-line simulátoru 
a praktickou výuku v terénu v oblasti 
programové podpory,“ shrnuje na zá-
věr Mgr. Jiří Viterna.

K usnadnění komunikace v polšti-
ně poslouží e-learningové kurzy pol-
ského jazyka se zvláštním důrazem 
na odbornou slovní zásobu.  

 (TZ)

Studenti jesenické průmyslovky mají možnost zapojit se do česko-polského projektu DRONe exPeRT.              Foto: archiv školy

Vážení přátelé, určitě mnozí z vás zaregistrovali, že na jedné z našich ko-
merčních televizí je už delší dobu vysílána televizní show MasterChef Česko. 
Soutěžící se v ní snaží svým kuchařským uměním oslnit porotu složenou z na-
šich nejlepších šéfkuchařů a tato show má velmi slušnou sledovanost. Ti z vás 
ještě sofistikovanější ve sledování televizních pořadů s kulinářskou tematikou 
ví, že podobná show existuje i pro děti, i když MasterChef Junior je realizován 
v americké produkci a pod patronátem světoznámého šéfkuchaře, držitele mi-
chelinských hvězd, Gordona Ramsayho.

Proč vám ale tady vykládám o ně-
čem, co je vám přece velmi dobře 
známo? No protože, světe div se, 
podobná soutěž se konala i zde v Je-
seníku, i když prozatím bez účasti 
televizních kamer. Jesenický Master-
Chef Junior 2020 byl připraven pro 
žáky základních škol v okrese Jeseník 
a hlavním garantem soutěže bylo 
město Jeseník v rámci projektu OP 
VVV „MAP ORP Jeseník II“ spolu 
se SŠ gastronomie, farmářství a slu-
žeb Jeseník a SVČ DUHA Jeseník. 
Do soutěže se přihlásilo celkem deset 
soutěžních dvojic z osmi základních 
škol v okrese Jeseník. Uchazeči o ti-
tul Jesenický MasterChef Junior se 
mezi sebou utkali celkem ve třech ko-
lech soutěže, přičemž třetí kolo bylo 
zároveň kolem finálovým, do kterého 
postoupily pouze tři nejlepší kuchař-

ské týmy. První kolo se konalo v pro-
storách SVČ DUHA Jeseník. Týmy 
měly za úkol připravit catering v po-
době kanapek a pomazánek. Druhé 
kolo proběhlo již na SŠ gastronomie, 
farmářství a služeb v Jeseníku. Ten-
tokrát se postupující dvojice musely 
vypořádat s pečením muffinů a jejich 
nápaditým zdobením. 

A jdeme do finále! To proběhlo 
22. září opět na SŠ gastronomie, 
farmářství a služeb v Jeseníku. Ruku 
na srdce, přátelé, finále by nemohlo 
být skutečným, kdyby se v něm sešli 
pouze ti nejlepší soutěžící. Organi-
zátoři nezůstali pozadu a podařilo 
se jim něco, co soutěžícím vyrazi-
lo dech. Do hodnotící poroty totiž 
usedli, kromě starých známých tvá-
ří, také paní Jitka, účastník současné 
řady MasterChef Česko, a její přítel 

Paolo, který je členem kuchařského 
týmu v hotelu Four Seasons v Praze. 
Tři nejlepší týmy složené ze žáků 
ZŠ Bělá pod Pradědem, ZŠ Miku-
lovice a ZŠ Vidnava (minulý školní 
rok ještě ZŠ Stará Červená Voda) 
měly nejprve možnost zhlédnout 
celou přípravu zadaného pokrmu. 
Byla to grilovaná kuřecí prsíčka 
s parmskou šunkou a šalvějí spolu 
s italským rizotem v podání člena 
poroty pana Luďka Ungermanna. 
Pak už bylo vše na nich. Na splnění 
úkolu, včetně náležité prezentace, 
byl časový limit 120 minut. Je nutno 
říci, že tohle vše naši soutěžící stihli 
mnohem dříve, než povoloval časo-
vý limit. Poté již bylo na porotě, aby 
celé jejich snažení ohodnotila. 

Jak to tedy všechno dopadlo? 
Především je třeba říci, že porota 
byla nadšená a velmi mile překvape-
ná z výkonu všech soutěžících a při 
hodnocení jejich práce a výsledků ne-
šetřila superlativy. Po dlouhé diskuzi 
a výměně názorů nakonec dospěla 
k výsledku, že na třetím místě skon-
čil tým ze ZŠ Mikulovice ve složení 
Petr Hanúsek a Alexandr Šulík, dru-

hé místo vybojovaly Jana Schuchová 
a Michaela Dostálová ze ZŠ Vidnava. 
Vítězi soutěže Jesenický MasterChef 
Junior 2020 se velmi těsným rozdí-
lem stali žáci Dominik Buchal a Jo-
náš Plšek ze ZŠ Bělá pod Pradědem.

Dovolte mi na závěr krátké zhod-
nocení. Velké díky patří všem, kteří 
se podíleli na realizaci této soutěže. 
Stálo je to všechny nemalou dávku 
energie a spoustu času. Jesenický 
MasterChef Junior se tak i v dneš-
ní složité době neodmyslitelně za-
psal mezi akce pro děti, na které se 
hned tak jenom nezapomíná. Pevně 
věřím, že i tento rok se najde cesta 
i finanční prostředky k tomu, aby-
chom mohli vyhlásit Jesenický Mas-
terChef Junior 2021. Přejeme vám 
pevné nervy a zdraví a vzpomeňte 
si třeba někdy na přísloví, že láska 
prochází žaludkem. 

Za organizátory Daniel Krčmář,  
ředitel SVČ DUHA Jeseník
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po stopách jesenických patriotů děti
zavítaly také do „tajuplné“ zahrady

V úterý 15. září se uskutečnila 
akce „Poznáváme region“ pro mi-
mojesenické mateřské školy, kterou 
pořádala SVČ DUHA v rámci pro-
jektu MAP rozvoje vzdělávání ORP 
Jeseník II. 

Pro předškoláky byl připraven 
autobus, který je zavezl do areálu 
SVČ DUHA, kde na ně již čekali je-
jich průvodci. Zavedli je o pár staletí 
zpátky, do doby 19. století, do doby 
Vincenze Priessnitze. Měli to štěstí, 
že jej potkali i s jeho chotí. Protože 
cesta do historie měla trvat jen jed-
no dopoledne, seznámil je alespoň 
s léčivými účinky studené vody. Děti 
se s ním rozloučily písničkou. Další 
zastávkou bylo období čarodějnic. 
Ne, opravdu to nebyla perníková 

chaloupka a baba s lopatou, ale Vod-
ní tvrz, kterou se táhlo „bylinkové 
aroma“. Tady už na děti čekaly čaro-
dějnice, aby je seznámily s místními 
bylinkami a naučily je pár lektvarů. 
Součástí této cesty do historie bylo 
i plnění úkolů, za které byly děti řád-
ně ohodnoceny. Nesmíme ale opo-
minout i „tajuplnou zahradu“, jež se 

nachází v areálu voršilek. S pomocí 
víly Amálky děti poznávaly stromy, 
květiny a hledaly i zahradní skřítky. 
Pac a pusu jim nakonec dala mýva-
lí slečna Mapina a ti nejodvážnější 
si mohli dokonce pohladit hada, 
brrrrr.

Takový byl den plný překvapení, 
poznávání, vaření a míchaní lektva-
rů. Věříme, že tento zážitek a po-
znání prohloubí v dětech více lásky 
k místu, kde žijí. 

Odd. školství MěÚ Jeseník  
a RT MAP II.

Staňte se fanouškem FB - VZDĚ-
LÁVÁNÍ JESENICKO a nenechte 
si ujít další zajímavé akce. 

www.vzdelavanijesenicko.cz 

ZáŘIJOVá VýUKA VENKU. V reakci na povinnost pro žáky a vyučující nosit roušky v rámci výuky v budově školy (i ve třídách) jsme 
byli připraveni, aby v případě příznivého počasí probíhala výuka venku a v přírodě v co možná největším rozsahu. Připravili jsme proto 
venkovní učebnu na Nábřežní a vyučující více využívali také prostory mimo areál školy. Chladnější čerstvý vzduch byl lepší variantou, než 
trávit většinu dne v roušce.                                                      Text a foto: ZŠ Jeseník

školní 
kaleidoskop
den bezpečnosti 

Již tradičně se žáci naší školy zú-
častňují na začátku září akce s ná-
zvem Den bezpečnosti. Ani letos  
tomu navzdory mimořádným opatře-
ním nebylo jinak. V pátek 4. 9. mohli 
žáci i veřejnost v prostorách areálu 
u Hotelu M vidět praktické ukázky 
fungování integrovaného záchran-
ného systému, seznámit se s úlohou 
Armády ČR, dozvědět se informace 
z oblasti kynologie nebo obdivovat 
simulované zásahové akce. Navíc si 
letos mohly některé třídní kolektivy 
vyzkoušet i únikovou hru. Odpoledne 
program pokračoval u Vodní tvrze, 
kde byla vystavena historická vojen-
ská a policejní vozidla. Na náměstí 
probíhal koncert Hudby Hradní strá-
že a Policie ČR.

Zlatá horečka 
Tématem letošního adaptačního 

kurzu pro žáky šestého ročníku, 
který se tradičně konal na Černém 
Potoce, byla Zlatá horečka. Počasí 
celkem přálo a my jsme se snažili, 
aby se kolektivy druhého stupně 
dobře nastartovaly do dalších čtyř 
společných let na druhém stupni.

putování s indiány
Letošní třídy IV. C a IV. D putují 

školním rokem společně s indiány. 
K bližšímu seznámení s celoroč-
ním projektem pomohl druhý škol-
ní týden, kdy měly děti možnost 
vyzkoušet si střílení z luku, složit 
přísahu nebo vytvořit si svůj indián-
ský pokřik. Nezapomnělo se ani na 
správné odění, tanec a zpěv kolem 
totemu.

Cykloturistický kurz 
Týdenní pobyt na čerstvém vzdu-

chu se letos vydařil. Toulky naším 
krajem na kole i pěšky si žáci oblíbi-
li. Když navíc svítí slunce a nebe je 
bez mráčku, tak se dá zapomenout, 
že náš život ovlivňuje dění kolem co-
vidu. Všichni osmáci si jeden týden 
v září řádně protáhli nohy a posled-
ní noc strávili u táboráku na Černém 
Potoce. 

ponožkový den
Ve středu 16. září si děti  

z I. A a I. B užily nejen slunného 
dne, ale i zábavného dopoledne 
v duchu Lichožroutů. Tento den si 
nazvaly PONOŽKOVÝ DEN. Ka-
ždý prvňáček přišel ten den v růz-
ných ponožkách. Kromě úkolů, kte-
ré děti plnily ve třídě, si zasoutěžily 
a zahrály hry venku. Každý se něco 
naučil a užil si i trochu legrace.

   ZŠ Jeseník
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Akce
úterý 3. listopadu v 18.00

Hudební sál CSA (knihovna)
WOLF LOST IN THE POEM   
BáSNÍŘKY VLČÍHO SRDCE – ZRUŠENO
Vážení diváci, s ohledem na aktuální situaci vládního 
nařízení musíme akci zrušit. Omlouváme se za kom-
plikace.  Knihovna Vincence Priessnitze (KVP)

pátek 6. listopadu v 18.00
Hudební sál CSA (knihovna)
ČERNOBYL SPÍCÍ PEKLO – ZRUŠENO
Vážení diváci, s ohledem na aktuální situaci vládního 
nařízení musíme akci zrušit.
Omlouváme se za komplikace.  (KVP)

sobota 7. listopadu v 19.00
Divadlo P. Bezruče
AKUSTICKý BENEFIČNÍ KONCERT PRO PAVLA: 
THE MACHINE + DW8 – ZRUŠENO
Vážení diváci, s ohledem na aktuální situaci vládní-
ho nařízení musíme akci zrušit. Náhradní termín se 
uskuteční 16. 1. 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti. 
Omlouváme se za komplikace.  MKZ Jeseník

středa 11. – pátek 13. listopadu v 17.00 a 19.00 
(pátek jen v 19.00)
Kino Pohoda
MEZINáRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVýCH FILMŮ
Více na straně 11 a www.outdoorfilms.cz. Vstupné 80 
/ 110 Kč. Pořádá Kino Pohoda ve spolupráci s Meziná-
rodním festivalem outdoorových filmů.

čtvrtek 12. listopadu v 17.00
Kaple
KONCERT ŽáKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé nástroje a žáci LDO. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 12. listopadu v 17.00
Hudební sál CSA (knihovna)
KATEŘINA KARáSKOVá: KDE ŽENY VLáDNOU 
– ZRUŠENO
Vážení diváci, s ohledem na aktuální situaci vládního 
nařízení musíme akci zrušit. Omlouváme se za kom-
plikace.  KVP

pátek 13. listopadu od 9.00 do 16.00
Masarykovo náměstí
JESENICKÉ FARMáŘSKÉ TRHY
Lokální trhy, které podporují šetrné zemědělství, ře-
mesla a kulturní život ve městě. Nabízejí širokou nabíd-
ku farmářských produktů a dalších výrobků z Jesenicka 
i okolních regionů. Info na www.jesenicketrhy.cz. 
Pořádá Sudetikus, z. s., ve spolupráci s městem Jeseník, 
Olomouckým krajem a firmou Naturfyt Bio.

sobota 14. listopadu od 10.00
Náměstí Svobody
RESTAURANT DAY JESENÍK 
Celosvětový karneval jídla, kdy si každý z nás může na 
jeden den otevřít vlastní restauraci, kavárnu nebo bar 
a pochlubit se před ostatními svým uměním v oblasti 
jídla a získat nové kontakty a užít si příjemný den ven-
ku v městském parku. 
Info na www.restaurant-day-jesenik.webnode.cz. 
Pořádá Sudetikus, z. s.

sobota 14. listopadu v 15.00
Kongresový sál PLL a.s.
PODZIMNÍ KONCERT SMYČCOVÉHO  
ORCHESTRU JESENÍK
Diriguje František Mech, průvodní slovo Rafaela Dr-
gáčová.  Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

úterý 17. listopadu v 15.00.
Divadlo P. Bezruče
LOUTKOVá REVUE VáNOČNÍ ČAS
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! K tradicím 

českých Vánoc patří nejen nezapomenutelné zvyky, 
ale hlavně dobrá nálada, zpříjemňující dlouho oče-
kávaný příchod Ježíška. Přesto, že jsou tyto svátky 
především rodinné, určitě si všichni považujeme i oče-
kávané hosty, a proto se již na vás osobně těší známé 
postavičky z televizní obrazovky. Příjemné setkání pro 
vás připravila loutkoherecká skupina Loudadlo, spolu-
pracující s Českou televizí na pořadu Studio kamarád. 
Vstupné 100 Kč.  Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 20. listopadu v 19.00
Kongresový sál PLL a.s.
KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU
MLADýCH ZUŠ JESENÍK
Dirigují Tomáš Uhlíř a Milan Domes. 
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

sobota 21. listopadu v 17.00
Kaple
XIV. ROČNÍK VARHANNÍHO FESTIVALU
KONFRONTACE PÍŠŤAL A STRUN
Vystoupí: Pavel Svoboda (varhany) a Iva Krampero-
vá (housle). Prodej vstupenek v rezervačním systé-
mu MKZ Jeseník. Vstupné 150 Kč, s kartou KPKV 
110 Kč. Zvýhodněné vstupné pouze pro držitele karty 
klubu přátel Klasika Viva. Kartu je možné vyřídit na 
webu www.klasikaviva.cz. 
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU, Klasika Viva a MKZ Jese-
ník za finančního přispění Fenix Trading, s.r.o., a města 
Jeseník.

středa 25. listopadu v 19.00
sál IPOS
OLYMPIC TOUR 2020 – ZRUŠENO
Vážení diváci, s ohledem na aktuální situaci vládního 
nařízení musíme akci přesunout. Náhradní termín se 
uskuteční 28. 4. 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti. 
Omlouváme se za komplikace.  MKZ Jeseník

čtvrtek 26. listopadu od 8.00 do 17.00
Počítačová učebna CSA (knihovna)
BAZAR KNIH 
Bazar vyřazených knih z fondu knihovny. Vstup volný. 
Pořádá KVP.

čtvrtek 26. listopadu v 17.00
Kaple
„TýDEN S MUZIKOU“
Koncert žáků violoncella a LDO ze třídy Rafaely Dr-
gáčové. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 26. listopadu v 19.00
Blues Club - Gemer
KONCERT KAPELY NEDIVOČ
Ostravská kapela skvělých muzikantů a hlavně kama-
rádů, která čerpá především z autorské tvorby jejich 
bubeníka Jiřího Krhuta. Vznikla v září 2016 a své pís-
ničky zpívají česky a někdy i slovensky. Hrají vesele, 
smutně, sladce i hořce, prostě příběhy, které všichni ze 
života znají. Vice na www.nedivoc.com. Prodej vstupe-
nek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den konání akce 150 Kč. 
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 28. listopadu v 17.00
Kaple
XIV. ROČNÍK VARHANNÍHO FESTIVALU
Vystoupí: Jiří Stivín (flétny) a Václav Uhlíř (virginal, 
varhany). Prodej vstupenek v rezervačním systé-
mu MKZ Jeseník. Vstupné 150 Kč, s kartou KPKV 
110 Kč. Zvýhodněné vstupné pouze pro držitele karty 
klubu přátel Klasika Viva. Kartu je možné vyřídit na 
webu www.klasikaviva.cz. 
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU, Klasika Viva a MKZ Jeseník 
za finančního přispění Fenix Trading s.r.o. a města Jeseník.

neděle 29. listopadu od 13.00 do 18.00
Masarykovo náměstí
ROZSVÍCENÍ VáNOČNÍHO STROMKU
Těšit se můžete na vánoční trhy, koncert českého pí-

sničkáře, držitele několika hudebních ocenění Anděl 
Thoma Artwaye, anděla na chůdách a další program. 
Vstup volný.  Pořádají MKZ Jeseník.

30. listopadu od 10.00 do 12.00
Dětské oddělení knihovny
BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Projekt zaměřený na podporu čtenářství již od útlého 
dětství. Vstup volný. 
Pořádá KVP pod záštitou města Jeseník.

30. listopadu v 19.00
Divadlo P. Bezruče
ŽALMAN & SPOL. – PAVEL LOHONKA
Koncert české folkové kapely Žalman a Spol. Žalman 
působí na hudební scéně od roku 1968, nejprve ve sku-
pině Minnesengři, později v roce 1982 založil vlastní 
kapelu Žalman & Spol., která v různých podobách 
koncertuje nepřetržitě až do současnosti. Vstupné 
290–320 Kč.  Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 1. prosince v 19.00
Divadlo P. Bezruče
BALET GLOBA
Více na straně 11. Vstupné pro členy SONS ČR, z. s., 
a držitele průkazu ZTP a ZTP/P 50 Kč. Vstupné  
50–100 Kč. Pořádají MKZ Jeseník a SONS ČR, z. s.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
03. 12.   MORAVSKÁ FILHARMONIE  

OLOMOUC
04. 12.   OD ČERTA K JEŽÍŠKOVI
04.–05.12.  VÁNOČNÍ JARMARK
06. 12.   MIKULÁŠ DĚTEM
07. 12.   ADVENTNÍ VYRÁBĚNÍ
10. 12.   VEČER SE ZUŠ JESENÍK
11. 12.   NOE ROADS
12. 12.   SEXEM KE ŠTĚSTÍ
17. 12.   TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
19. 12.   TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ BETLÉM
20. 12.   JESENICKÁ ZLATÁ NEDĚLE
29. 12.   TRAVESTI SHOW TECHTLE  

MECHTLE A KOČKY

Výstavy
8. října – 29. prosince

Výstavní síň Divadla P. Bezruče
Z NEBE: TOMáŠ NEUWIRTH
Výstava známého jesenického fotografa ověnčeného 
řadou mezinárodních cen. Otevřeno dle otevírací 
doby Divadla P. Bezruče. Vstup volný. Pořádají MKZ 
Jeseník ve spolupráci s Tomášem Neuwirthem.

14. listopadu – 19. prosince
Katovna (I. patro)
SETKáVáNÍ
Společná výstava z tvorby jesenických rodáků a jejich 
přátel. Můžete se těšit na díla Anety Kláskové, Aleny 
Krhánkové, Kamily Hájkové, Ivy Svobodové, Michae-
ly Janské, Petry Jovanovské, Ivony Bednářové, Zuzany 
Syrovcové, Martiny Joklíkové, Adama Krhánka a Jany 
Krhánkové. Vernisáž se koná 14. listopadu v 14.00. 
Mimo vernisáž bude výstava otevřena dle otevírací 
doby TIC Katovna. Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s TIC Katovna.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
Výstavy
2. prosinec 2020 – 31. leden 2021

Galerie
ZMIZELý HRUBý JESENÍK
Nejvyšší moravské pohoří se představí formou uni-
kátních historických fotografií, které doplní současné 
snímky. Návštěvník tak může sám posoudit, do 
jaké míry se dané místo změnilo. Kurátoři výstavy: 
Mgr. Matěj Matela, Mgr. et Bc. Markéta Kobierská, 
vstupné 60/30 Kč.
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sobota 21. listopadu v 17.00 
MAXINOŽKA 2 / komedie-rodinný / USA 2020 / čes-
ky / 94 min. / Vstupné 130 / 110 Kč / 

sobota 21. listopadu v 19.30 
VEČÍREK / komedie / Česko 2020 / česky / 90 min. 
Vstupné 130 Kč / 12+

neděle 22. listopadu v 17.00 
ČERVENý STŘEVÍČEK A 7 STATEČNýCH /anim. / 
Korea 2020 / česky / 83 min. 
Vstupné 130 / 110 Kč / 

středa 25. listopadu v 19.30 
ROK OPICE – F. KLUB /kom.-drama /Mak., Srb., 
Slovin., Kolumb., 2019/ tit. / 112 min. / Vstupné 100 
/ 60 Kč / 12+

pátek 27. listopadu v 17.00 
PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY / komedie / USA 
2020 / titulky / 104 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

pátek 27. listopadu v 19.30 
MATKY / komedie-romantický / ČR 2020 / česky dél-
ka filmu bude upřesněna / Vstupné 130 Kč / 12+

sobota 28. listopadu v 17.00 
VEČÍREK / komedie / Česko 2020 / česky / 90 min. 
Vstupné 130 Kč / 12+

sobota 28. listopadu v 19.30 
MATKY / komedie-romantický / ČR 2020 / česky dél-
ka filmu bude upřesněna / Vstupné 130 Kč / 12+

neděle 29. listopadu v 15.00 
100% VLK / animovaný-dobrodružný/ Austrálie 2020 
/ česky / 96 min. / Vstupné 130 / 110 Kč / 

Vážení diváci, sledujte prosím i naše webové strán-
ky www.kinopohoda.cz. Kvůli současné situaci jsou bo-
hužel distributory odkládány plánované premiéry filmů 
a může dojít ke změně programu. Za komplikace se 
omlouváme a děkujeme Vám za shovívavost.

Výstava ve foyeru Kina Pohoda
4. listopadu – 30. listopadu 2020

TVOŘENÍM K ZOTAVENÍ
Výstava výtvarné, řemeslné i básnické tvorby lidí, 

kteří část svojí životní cesty spojili s organizací ZA-
HRADA 2000, z. s., která na Jesenicku poskytuje so-
ciální a zdravotní služby lidem zotavujícím se z dušev-
ního onemocnění. „Předkládaná díla jsou produktem 
inspirace různých lidí, které spojuje touha po zotavení. 
Na této cestě může být právě umělecké vyjádření pocitů 
a myšlenek významnou pomocí na posunu kupředu.“

Vstup volný.   Pořádají MKZ a ZAHRADA 2000, z. s

Kino pohoda
Digitální 3D kino dle standardu DCI
Dittersdorfova 599/2, 790 01 Jeseník
telefon 773 588 002 *** e-mail kino@mkzjes.cz

středa 4. listopadu v 19.30 
CHLAST– FILMOVÝ KLUB / drama / Dánsko 2020 / 
titulky / 117 min. / Vstupné 100 / 60 Kč / 15+ 

čtvrtek 5. listopadu v 19.30
BáBOVKY / romantický-drama-komedie / ČR, Slo-
vensko 2020 / česky / 97 min. / Vstupné 130 Kč / 12+ 

pátek 6. listopadu v 17.00 
PRINCEZNA ZAKLETá V ČASE / pohádka-fantasy / 
ČR 2020 / česky / 112 min. / Vstupné 130 / 110 Kč / 

pátek 6. listopadu v 19.30 
GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT / akční-thriller / 
USA, VB 2020 / tit. / 119 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

sobota 7. listopadu v 17.00 
BOŽE, TY SEŠ HAJZL / komedie-drama / Německo, 
Belgie 2020 / česky / 98 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

sobota 7. listopadu v 19.30 
ŽENSKá POMSTA / romantický-drama-komedie / 
ČR, Slovensko 2020 / česky / 88 min.
Vstupné 130 Kč / 12+

neděle 8. listopadu v 15.00 
MAXINOŽKA 2 / animovaný-rodinný /Belgie, Fran-
cie 2020 / česky / 89 min. / Vstupné 130 / 110 Kč /  

neděle 8. listopadu v 17.00
NEBE / dokument / ČR, Čína 2020 / česky / 71 min.
Vstupné 130 Kč / 12+

středa 11. 11.– pátek 13. 11. v 17.00 a 19.00
(pátek jen v 19.00)
MEZINáRODNÍ FEST. OUTDOOROVýCH FIL-
MŮ / více na www.outdoorfilms.cz
Vstupné 110 / 80 Kč

sobota 14. listopadu v 17.00
ČERVENý STŘEVÍČEK A 7 STATEČNýCH /anim. / 
Korea 2020 / česky / 83 min.
Vstupné 130 / 110 Kč / 

sobota 14. listopadu v 19.30
VEČÍREK / komedie / Česko 2020 / česky / 90 min. 
Vstupné 130 Kč / 12+

neděle 15. listopadu v 15.00
MáŠA A MEDVĚD: MáŠINY PÍSNIČKY /anim.-ro-
dinný/Ru. 2020/česky / 88 min.
Vstupné 130 / 110 Kč / 

úterý 17. listopadu v 19.30 
HAVEL – VÝROČÍ REVOLUCE / drama-životopisný/ 
ČR 2020 / česky / 100 min. / Vstupné 89 Kč / 12+

středa 18. listopadu v 19.30 
FAMU V KINĚ 01 – FILMOVÝ KLUB / povídkový / 
ČR 2020 / česky / 65 min. / Vstupné 100 / 60 Kč / 12+

čtvrtek 19. listopadu v 17.00 
3BOBULE – SENIOR KLUB / komedie / ČR 2020 / 
česky / 103 min. / Vstupné 60 Kč / 12+

čtvrtek 19. listopadu v 19.30 
RYTMUS: TEMPOS / dokument-hudební / Sloven-
sko 2020 / slovensky / 90 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

pátek 20. listopadu v 17.00 
100% VLK / animovaný-dobrodružný/ Austrálie 2020 
/ česky / 96 min. / Vstupné 130 / 110 Kč / 

pátek 20. listopadu v 19.30 
PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY / komedie / USA 
2020 / titulky / 104 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

 / 

Pozvánky do Kina Pohoda – outdoor i oscarové snímky 
středa 11.–pátek 13. listopadu v 17.00 a 19.00
MEZINáRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVýCH FILMŮ 
Mezinárodní festival je soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů. Za sedmnáct let své existence 
se stal ve své podstatě a charakteru největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v České 
republice, ale také na světě. Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tematikou, na filmy 
dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné. Více informací na www.outdoorfilms.cz.
Vstupné 110 / 80 Kč.

středa 18. listopadu v 19.30
FAMU V KINĚ 01 
Animované filmy, které zazářily na Oscarech i velkých světových festivalech.
Osm krátkých filmů vám představí talentované tvůrce a jejich rozmanité autorské přístupy. A na co se 
můžete těšit? Na loutkové drama Dcera režisérky Darji Kaščejevové, které bylo v roce 2020 nominováno 
na Oscara za nejlepší krátký animovaný film, krátkou poctu Miloši Formanovi Ahoj, nekompromisní 
černou komedii o partnerských vztazích Sh_t Happens, poetický návrat do dětství Schovka nebo suges-
tivní portrét o ztrátě blízkého člověka M E Z E R Y. Limity ženského multitaskingu vtipně vystihuje 
Podle Sylvie. Problematiku ústavní péče přibližuje animovaný dokument Kdo se se mnou zatočí a pomy-
slnou tečkou na závěr je sarkastická anekdota o přijetí vlastního těla Měj se ráda. Pásmo FAMU v kině 
01 vám odhalí, čeho je současná animace schopná. Přijďte na to nejlepší z FAMU do kina!
Vstupné 100 / 60 Kč. 
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s profesionály 
ruku v ruce  
v příštím roce

Milí čtenáři, Hvězdy a hvězdičky 
2020 se i přes všechny nesnáze způ-
sobené jarní vlnou pandemie vydaly 
26. srpna na  pouť, která měla vyvr-
cholit 19. listopadu večerem „S pro-
fesionály ruku v ruce“. Po dohodě 
s aktéry Hovorů od klavíru 2020 se 
akce uskuteční v náhradním termí-
nu 9. dubna 2021. To vše za předpo-
kladu, že nenastanou další kompli-
kace související s epidemiologickou 
situací. 

Viola Králová

Adventní koncerty letos s otazníkem 
Vážení posluchači, ve chvíli, kdy píši tyto řádky, nevím, jaká budou další 

vládní nařízení ohledně konání kulturních akcí z důvodu aktuální epidemio-
logické situace. Pokud to bude možné, uspořádáme minimálně tři koncerty 
pro konkrétního, statečného Jakuba na vozíku, který žije se svojí maminkou 
v Žulové a má 16 let. 

Jakub se narodil s mozkovou obr-
nou, ta však u něj nebyla ihned dia-
gnostikována. Studuje v Lipové, kam 
ho maminka každý den vozí. Jakub 
potřebuje hodně věcí, ale zároveň je 
velmi skromný a nedožaduje se jich 
za každou cenu. Co však potřebuje 
akutně, je náhradní baterie do jeho 
vozíku, což není levná záležitost. 

Naši milí věrní, všechny vás srdeč-
ně zveme k předvánočnímu zastave-

ní a podpoře dobré věci! Pokud se 
benefice bude konat, zahrají a za-
zpívají tito účinkující: Pěvecký sbor 
města Vrbna pod Pradědem, Ko-

morní sbor Florian, Kapela Brejle 
a Jesenický chrámový sbor Laudate 
Dominum.

Sledujte plakáty a www.mkzjes.cz, 
kde budeme informovat o aktuální 
situaci. 

Pokud byste chtěli Jakubovi přispět 
už teď nebo kdykoliv, bude rád za kaž-
dý dar, číslo účtu: 1031227499/6100. 

Koncerty, které se konají za las-
kavého přispění města Jeseník, letos 
začínají už 29. listopadu v 17.00, kdy 
je první adventní neděle. 

Za pořádající Českobratrskou cír-
kev evangelickou v Jeseníku se na se-
tkání s vámi těší Jana Poláková

další ročník jesenického Varhanního festivalu se blíží   
Zveme vás k návštěvě dvou sobotních koncertů, které se uskuteční vždy  

v 17 hodin v Klášterní Kapli v Jeseníku v rámci již XIV. ročníku „Varhanního 
festivalu“.   

Zahajovací koncert festivalu 
s podtitulem „Konfrontace píšťal 
a strun“ se uskuteční  21. listopadu 
a představí se na něm interpreti Pa-
vel Svoboda (varhany) a Iva Kram-
perová (housle). Pavel Svoboda je 
český varhaník a dramaturg, vítěz 
mezinárodních varhanních soutěží 
a sólista souboru Barocco sempre 
qiovane. Iva Kramperová je vyhledá-
vanou sólistkou a komorní hráčkou, 
spolupracuje s osobnostmi jako Vác-

lav Hudeček, Jiří Bárta, Ivan Ženatý 
a další. Obdržela řadu ocenění, stala 
se stipendistkou firmy Yamaha a lau-
reátkou Mezinárodní soutěže Leoše 
Janáčka.

Druhý koncert festivalu je na pro-
gramu o týden později, 28. listopa-
du, kdy se na pódiu kaple představí 
v programu „Pocta baroku“ legenda 
české hudební scény a multiinstru-
mentalista Jiří Stivín (flétny), který 
vzdá poctu barokním mistrům za 

doprovodu Václava Uhlíře (virginal, 
varhany). Jiří Stivín se zabývá inter-
pretací středověké, renesanční i ba-
rokní hudby na zobcovou flétnu již 
od roku 1975. Nahrál většinu kon-
certů pro zobcovou flétnu a ovládá 
všechny druhy příčných i zobco-
vých fléten. Jako sólista spolupra-
cuje s renomovanými hudebními tě-
lesy, řídí vlastní soubor Collegium 
Quodlibet, vystupuje v sólových 
recitálech s cembalem, varhanami 
či s kytarou. Stivín je také autorem 
mnoha skladeb pro různé formace, 
scénické a filmové hudby. 

Mnohdy netradiční spojení ná-
strojových kombinací spolu se 
zvučnými jmény profesionálních 
umělců z České republiky slibuje 
nevšední umělecký zážitek, který 
by si nejen příznivci zvuku varhan 
neměli rozhodně nechat ujít.

Festival pořádá ZUŠ Jeseník 
se Spolkem přátel umění, Klasika 
Viva a MKZ Jeseník za finančního 
přispění Fenix Trading, s. r. o., Je-
seník. Prodej vstupenek v rezervač-
ním systému Městských kulturních 
zařízení Jeseník. 

(ZUŠ)

1. KONCERT
SOBOTA 21.11.2020 - 17 hodin

Pavel Svoboda /varhany/
Iva Kramperová /housle/ 2. KONCERT

SOBOTA 28.11.2020 - 17 hodin
Jiří Stivín /flétny/

Václav Uhlíř /virginal/

XIV. ROČNÍK
VARHANNÍHO 
FESTIVALU 
V JESENÍKU 

2020 

Základní umělecká škola Jeseník, Městská kulturní zařízení Jeseník, Klasika Viva a Spolek přátel umění 
Vás srdečně zvou na

1. KONCERT
SOBOTA 21.11.2020 - 17 hodin

Pavel Svoboda /varhany/
Iva Kramperová /housle/

2. KONCERT
SOBOTA 28.11.2020 - 17 hodin

Jiří Stivín /flétny/
Václav Uhlíř /virginal/

KAPLE, Průchodní ulice

Vstupné na jednotlivé koncerty 150 Kč, s kartou KPKV 110 Kč.
Zvýhodněné vstupné pouze pro držitele karty klubu přátel Klasika Viva. 

Kartu je možné vyřídit na webu www.klasikaviva.cz.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.

Festival se koná za finančního přispění
Města Jeseník a FENIX Trading, s. r. o.
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Festival dobrodružství a adrenalinu v jesenickém kině
Premiéry holywoodských trháků se sice odkládají, listopad v Kině Pohoda 

bude přesto nabitý dechberoucími zážitky. Mezi 11.–13. listopadem se o to 
postará dvacítka snímků z programu XVIII. ročníku Mezinárodního festivalu 
outdoorových filmů.

Tento mezinárodní festival je 
přehlídkou soutěžní, v jejímž rámci 
se již od roku 2003 setkává výkvět 
outdoorových snímků z ČR i zahra-
ničí. XVIII. ročník festivalu ještě 
stihnul slavnostní zahájení, které 
se uskutečnilo v pátek 9. října v os-
travském Domě kultury. Festivalové 
snímky se původně měly promítat 
na 40 místech po celém Česku a Slo-
vensku. Realita pandemických opat-
ření je ovšem taková, že řadu pro-
jekcí je třeba minimálně posunout. 
V tento moment ještě můžeme věřit, 

že jesenické zastávky, plánované na  
11.–13. listopad, se změny nedo-
tknou.

Dvacítka snímků, které si najdou 
cestu na plátno jesenického kina, 
představuje mimořádně pestrou 
směs z hlediska představených vý-
konů i stopáže. Delší dokumentární 
filmy jsou prokládány párminutový-
mi audiovizuálními klipy přibližují-
cími divákovy rozličné adrenalinové 
sporty i exotické kouty Země. Mezi 
taháky programu patří bezeporu 
film „K2 vlastní cestou“, věnující se 

Kláře Kolouchové – první české ho-
rolezkyni, jež zdolala druhý nevyšší 
vrchol světa. Další hvězdu českého 
horolezectví, Adama Ondru, uvi-
díme ve filmu „Balkánem nahoru 
a dolů“ při pokusu zdolat dosud 
nezlezený skalní převis v Rumun-
sku. Ve snímku „Anakonda – konec 
mýtu" se s přírodovědcem Janem 
Dungelem vydáme do hlubin ama-
zonského pralesa po stopách nej-
většího hada světa. Hned dva filmy 
přibližují tragické události z dějin 
československého horolezectví – jak 
výpravu do Peru v roce 1970, která 
zahynula pod lavinou na úpatí Hu-
ascaránu, tak expedici na Mount 
Everest v roce 1988, z níž se nevráti-

li čtyři slovenští horolezci. Po takto 
náročném tématu jistě přijdou vhod 
oddechovější filmy s dobrým kon-
cem – ať už ze světa potápění, ca-
nyoningu nebo slackline. Kompletní 
program a aktuální informace o pro-
mítání najdete na internetových 
stránkách www.kinopohoda.cz.

Zpestřením programu bude v pá-
tek 13. listopadu podvečerní před-
náška zakladatele festivalu Jiřího 
Kráčalíka o putování Nepálem. Ka-
ždý den se promítá ve dvou blocích 
(začátky v 17.00 a 19.00). Vstupné 
na jeden blok činí 80 Kč, celodenní 
vstup je pak jen o 30 Kč dražší. Za 
sílu promítaných zážitků to rozhod-
ně stojí.         (jj)

Návštěvníkům muzea
Vlastivědné muzeum Jesenicka 

upozorňuje veřejnost, že vzhledem 
k vývoji epidemiologické situace 
ruší do konce roku všechny pláno-
vané přednášky a zároveň vánoční 
výstavu. Po otevření muzea bude 
pokračovat výstavou Bohatství vody 
a ledu a výstavou Od Červeného kří-
že k Winterhilfe. Děkujeme za po-
chopení.                                  (VMJ)Vodní tvrz.               Foto: Tomáš Neuwirth

Vážení příznivci kultury, i v listopadu je naplánovaná pestrá paleta akcí 
nejrůznějšího druhu. Zda se však uskuteční bude záviset na vývoji epide-
miologické situace. Proto pozorně sledujte například internetové stránky 
pořadatelů, kteří stále doufají, že kulturní dění u nás se nezastaví a vy bude-
te moci zhlédnout avizované akce. Buďme proto k sobě ohleduplní.  (red)

setkávání
Také pro tento podzim jsem oslovila mladé umělce, abychom uspořádali 

společnou výstavu v Jeseníku. Věřím, že si najdete cestu a navštívíte výstavní 
prostory Katovny, kde se bude prezentovat jedenáct autorů. Většina začínala 
na naší „zušce“ a pokračovala na uměleckých studiích SŠ a VŠ a dnes jsou 
umělecky činní a někteří své dovednosti předávají jako lektoři nebo učitelé 
dál. Tak přijďte.                                   Jana KrhánkováBalet Globa s představením

„duše v pohybu“ v Jeseníku
V úterý 1. prosince v 19.00 se v Divadle Petra Bezruče v Jeseníku uskuteční 

baletní vystoupení nevidomého tanečníka Aleše Příborského pod vedením pro-
fesionálního baletního páru z Baletu Globa Olomouc doplněné o vystoupení 
dalších tanečníků.

Vystoupení proběhne v rámci  
26. ročníku festivalu Dny umění ne-
vidomých na Moravě, jehož cílem je 
představit veřejnosti nadané profe-
sionální zrakově postižené umělce. 
Balet Globa se věnuje tanečníkům 
s postižením i bez něj. Jeho cílem je 
otevřít tanečníkům svět krásy, mož-
nosti pohybu, naučit je vnímat práci 
se svým tělem, zlepšit jeho celkovou 
pružnost, ohebnost a rozvíjet hudeb-
ní cítění, což vede tanečníky k mo-
tivaci. Výsledkem celoroční práce 
tanečníků je vystoupení „Duše v po-
hybu“, které se poprvé uskutečnilo 
v roce 2007 v Olomouci na profe-
sionální scéně Moravského divadla 
Olomouc. Pro velký úspěch pořádá 
spolek toto vystoupení v různých 
inovacích i v dalších městech, tento-
krát i v Jeseníku.

Balet Globa se svým vystoupe-
ním „Duše v pohybu“ získal mnoho 
ocenění. V roce 2007 cenu hejtma-
na Olomouckého kraje za práci ve 
prospěch osob se zdravotním posti-
žením. V roce 2012 cenu hejtmana 
Olomouckého kraje za výjimečný 
počin v oblasti kultury. V letošním 
roce v červenci se všichni taneční-
ci umístili na špičce pořadí napříč 
kategoriemi v celosvětové virtuál-
ní soutěži Virtual Wcopa – World 
Championships of Performing Arts 
2020, která probíhá každoročně 
v Los Angeles. 

Více na www.balet-globa.com.

Na baletní představení srdeč-
ně zve Petra Trunečková, vedoucí 
SONS ČR, z. s., OO Jeseník.
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Z depozitáře muzea: půl druhé miliardy let staré jezero
Vlna za vlnou, poháněné větrem, válcují jezerní a mořské mělčiny. Dlouhé 

bílé hřbety se v pravidelných odstupech ženou k plážím a náš sluch je ukolébá-
ván příjemným šuměním zpěněné vody. Nějak takhle si mnozí z nás představí 
vlnobití. Ještě si vybavme příjemně vlhký vánek a idyla ranní procházky po 
pobřeží moře či velkého jezera již nebude nic chybět. Vlny jsou ale i zdatnými 
modelářkami písčitého dna. 

Krouživým pohybem k pobřeží 
a zase zpět tvarují vlny písek do níz-
kých, plochých, zato dlouhých hřbe-
tů. Účinkem vln je tak dno pokryto 
stovkami a tisíci těchto valů, jako by 
na něm Neptun svým trojzubcem 
velmi nedbale rozprostřel mnoho-
násobně pokrčený koberec. Geolo-
gové nazývají tyto hřbety vlnovými 
čeřinami. Za příhodných podmínek 
pohřbí už zformované čeřiny nová 
vrstva sedimentu, a původní zvlněné 
dno tak získá šanci k uchování „na 
věky“. Nepřeháníme, protože ony 
věky se mohou počítat i na stovky 
milionů a první miliardy roků. Pro 
příklad nemusíme opouštět Jesenic-
ko. Zásluhou pevninského ledovce, 
který k nám před zhruba 400–500 ti-
síci lety dopravil balvany a valouny 
hornin všeho druhu, si můžeme ta-
kové dno prohlédnout, aniž bychom 
po přečtení Našeho města opustili 
ulice našeho města.

Stačí zavítat do Vlastivědného 
muzea Jesenicka, v jehož sbír-
kách evidujeme několik valounů 
a balvanů se starobylými čeřinami. 
Většinu času jsou uloženy v depozi-
táři, ale dva nejpěknější balvany jsou 
do 22. listopadu 2020 k vidění na 
výstavě „Bohatství vody a ledu“ ve 
Vodní tvrzi. Jedná se o menší balva-
ny červeného pískovce o rozměrech 
42 x 30 x 13 cm a 33 x 29 x 10 cm. 
Jejich ploché strany nesou zmíněné 
čeřiny. Na základě srovnání s geolo-

gickou literaturou víme, že se jedná 
o kusy vytržené ledovcem ze sou-
vrství tzv. jotnického pískovce. Tato 
hornina buduje část regionu Dalar-
na ve středním Švédsku, kolem jeze-
ra Siljan, přibližně 250 km severo-
západně od Stockholmu. Podestýlá 
rovněž Botnický záliv a vystupuje 
i na jeho finské straně. Pevninský 
ledovec zanechal balvany jotnického 
pískovce u dnešní Vidnavy a Hor-
ních Heřmanic, odkud se činorodostí 
sběratelů dostaly až do jesenického 
muzea. Geologický domov balva-
nů tedy leží asi 1 200 km severně 
od jejich současné adresy. Jotnický 
pískovec (nebo také Dala pískovec, 
jak je rovněž nazýván s odkazem na 
zmíněný region Dalarna) tvoří asi  
1 000 m mocný sled vrstev. Nejstar-
ší, v souvrství nejníže uložené vrst-
vy spočívají na vyvřelinách, jejichž 
stáří bylo radiometricky propočteno 
na 1,8–1,7 miliardy let. Celé souvrst-
ví protíná žíla jiné vyvřeliny, staré 
„pouze“ 1,26 miliardy let. Logicky 
vzato, žíla musela pronikat již ulo-
ženými vrstvami. Z toho vyplývá, že 
ukládání vrstev jotnického pískovce 
nezačalo dříve než před 1,7 miliardy 
lety a neskončilo později než před 
1,26 miliardy lety. Vymezené 
období spadá do středních starohor 
(mezoproterozoika). Některé vrstev-
ní plochy v souvrství nesou stejné 
praskliny, jaké vznikají vysycháním 
bahna podél stojaté vody, další vl-

nové čeřiny a některé části souvrství 
jsou uspořádány tak, že připomínají 
vnitřní stavbu větrem navátých dun. 
Všechny důkazy dohromady ukazu-
jí na pouště s dunovými poli mezi 
sezónně vysychajícími jezery. Ještě 
jiné části souvrství mají stavby typic-
ké pro řeky s proměnlivými průtoky.

Jak si celkový obraz geologické 
minulosti z doby vzniku jotnické-
ho pískovce představit? Stáří těsně 
pod 2 miliardy let dosahují vyvřelé 
a přeměněné horniny v celé střed-
ní a jižní části Švédska i Finska. 
Podobné a shodně staré horniny 
budují rovněž většinu Severní Ame-
riky. Období před 2 miliardami lety 
a „pár“ stovek milionů let poté se 
neslo ve znamení tvorby ohrom-
ných těles vyvřelin a přeměněných 
hornin, což jsou procesy dopro-
vázející srážky kontinentů. Před 
necelými dvěma miliardami lety 
vznikla spojením základů dnešní Ev-
ropy a Severní Ameriky jedna mo-
hutná prapevnina s vyvrásněnými 
pohořími a rozsáhlými oblasti 
sezónně extrémního podnebí, jak je 
to pro velké kontinenty (např. Asii 

či Afriku) typické i dnes. V oblasti 
centrálního Švédska, Botnického 
zálivu a západního Finska 
vznikla rozlehlá nížina, do které 
byly z okolních pohoří snášeny 
zvětraliny. Suché, vnitrozemské 
klima proměnilo nížinu v poušť 
s migrujícími písečnými přesypy. 
Sezónně rozvodněné řeky naplnily 
mělká jezera, která opět vysychala, 
jakmile ustaly srážky a říční kory-
ta zmlkla. Větrem stěhované duny 
mnohdy zaplnily i dřívější jezerní 
pánve. Tak se postupně ukládaly 
vrstvy jotnického pískovce. Nutno 
poznamenat, že ve starohorách ještě 
neexistovala suchozemská vegetace, 
takže smutně vyhlížely nejen 
klimaticky pustinné oblasti.

Naše balvany s čeřinami archivují 
už přibližně 1,5 miliardy roků dno 
některého z oněch dočasných jezer, 
která existovala v prostředí jedné 
z nejstarších pouští na Zemi. Najde-
te-li si cestu do Vodní tvrze, můžete 
si je přijít prohlédnout, než je po  
22. listopadu opět ukryjeme do zá-
koutí geologického depozitáře. 

     Martin Hanáček, geolog VMJ

Část výstavy „Bohatství vody a ledu“ ve Vodní tvrzi, v popředí balvany s čeřinami.

Čeřiny na pobřeží současného moře na Špicberkách.                            Foto: archiv VMJ

pomník porozumění (3)
Dnešní díl o drobných památkách v Jeseníku nás zavede na náměstí Svobody 

k pomníku ze švédské žuly.
Pomník věnoval místní okrašlo-

vací spolek v roce 1908 Friedrichu 
Ludwigu Jahnovi, zakladateli tělo-
výchovného hnutí, tzv. turnerů. Po 
druhé světové válce došlo k úpravě 
kamene na pomník 28. října, tedy 
na symbol československé státnos-
ti. V roce 2006 proběhla renovace 
této památky opět u příležitosti 
výročí 125 let Moravskoslezského 
sudetského horského spolku. Získa-
la novou podobu, která znázorňuje 
porozumění mezi Čechy a Němci – 
pomník v sobě pojí původní osla-
vu těla (Němci) a později ducha 
(Češi). Díky materiálu ze švédské 
žuly odkazuje také na drobnou epi-
zodu v historii města, a to na Švédy, 
kteří Jesenicko pustošili během tři-
cetileté války. 

 Jan Mrosek

drobné památky v Jeseníku

Pomník porozumění.     Foto: Jan Mrosek
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V. Žmolík: Rádio je osobnější, televize je trošku jako divadlo
Listopadový koncert „S profesionály ruku v ruce“ v jesenické Kapli byl bo-

hužel z důvodu epidemiologické situace přeložen na jaro příštího roku. Jako 
„malou útěchu“ přinášíme čtenářům první část rozhovoru s Václavem Žmo-
líkem, který měl uvádět tuto velkou kulturně-společenskou událost.  Pořady 
tohoto známého rozhlasového a televizního moderátora jsou oblíbené nejen 
pro svůj obsah, ale i určitou „eleganci“ podání. Jaký je to muž, který vás 
dovede nadchnout nejen zajímavou barvou hlasu, ale hlavně tím, co vám jeho 
prostřednictvím sděluje? 

Pane Žmolíku, jste introvert či extro-
vert? Sova nebo skřivan?

Říkávám, že jsem extrovertní in-
trovert. Být jenom introvert ostatně 
moje profese ani nedovoluje. A moje 
odpověď na druhou podotázku také 
nebude jednoznačná: Jsem sova, ale 
díky moderování ranního vysílání 
v televizi i v rozhlase se často musím 
proměňovat ve skřivana. Poslucha-
če a diváky by asi nezajímalo, že se 
ráno rozjíždím pomalu a dlouho.  

Zajímalo by mě, jak se díváte na sou-
časný trend, že novináři mají být co 
nejvíce „investigativní“ a „útočit“ na 
zpovídaného, i když je zřejmé, že mu 
to není příjemné.

Určitě to není můj styl. A ostatně 
ani moje zkušenosti oprávněnost 
tohoto přístupu nepotvrzují. Jsem 
moderátor, který naslouchá a neúto-
čí na zpovídaného a vesměs se od 
něho, díky empatickému přístupu, 
dozvím víc, než kdybych na něho 
„tlačil“. Jako diváka a posluchače 
mě navíc rozhovory vedené tak, jak 
popisujete, moc nebaví.

Rozsah Vašich profesních zájmů a vě-
domostí je obdivuhodný, navíc jste 
sám říkal, že jste i „chalupář“ a velký 
sportovec – jachtař. Jak se kloubí fy-
zická práce a sport s takovým profes-
ním nasazením?

Děkuji za poklonu. Dodám ještě, 
že jsem teď pár měsíců cvičitel Pila-
tes. A upřímně řečeno, právě cvičení 
mě teď baví nejvíc. Ale sladit moji 
práci moderátora a publicisty ještě 
s prací na chalupě je hodně těžké. 
Den má bohužel pouze čtyřiadvacet 
hodin a týden jenom sedm dnů. 

Podle Vašich slov jste od dětství byl 
vděčným návštěvníkem hradů a zám-
ků, což podněcovalo Vaši fantazii 
a zájem o historii. Jakou roli v tom 
sehráli rodiče a prarodiče a jak jste 
vedl a vedete Vy sám své děti, dceru 
a syna?

Na výlety mě vozil dědeček, se 
kterým jsem projel vlakem nejhezčí 
místa Čech. A maminka zase kaž-
dou neděli iniciovala rodinnou cestu 
na nějaký hrad či zámek. Tehdy jsem 
byl poprvé na Sychrově, Karlštejně, 
Konopišti a na mnoha dalších pa-
mátkových objektech. Ale nesmím 
zapomenout ani na tatínka, který 
zase každé léto naplánoval nějakou 

cestu za hranice a přes rok pobyty 
v naší zemi, v Tatrách nebo na Vra-
novské přehradě. Vzpomínám rád 
na řadu historek z těchto rodinných 
cest. Třeba jak pod Řípem při let-
ní bouřce padaly neskutečně velké 
kroupy. Až jsme se divili. Záhy jsme 
ale zjistili, že to nebyly kroupy, ale 
korále, které se mamince přetrhly. 
Anebo, jak nás jednou ve stanu pod 
slovenskými horami překvapila po-
vodeň. Tenkrát se ze mě stal turista 
a cestovatel. A pak jsem logicky vo-
zil často na výlety i své děti. Karolí-
na i Jirka se mnou navštívili soukro-
mě i během natáčení mnoho hradů, 
zámků a dalších pamětihodností. 
Jako malí z toho vždy radost neměli. 
Mám totiž takový zvyk, že když tře-
ba někde na horizontu vidím něja-
kou věžičku, kterou neznám, jedu se 
podívat, co to je. Kostel? Zámek? To 
Karolína a Jirka někdy volali: Tati, 
ne! Ale dnes už oba moc rádi cestují 
a objevují. Jablka zkrátka nepadla 
daleko od stromu. 

Bohužel ne každé dítě je „ochotné“ 
naslouchat dospělým. Jak podchytit 
zájem těch, kteří dávají okázale naje-
vo, že se „nudí“?

To je určitě těžké. Musíte zau-
jmout, být zajímaví a inspirativní 
a hlavně: udělat si na děti čas. To 
vidím jako velký problém; řada ro-
dičů to nedělá. My jsme to u nás 
v rodině zajistili díky mé paní, kte-
rá se dobrovolně vzdala své práce 
a zůstala s dětmi doma. Moje prá-
ce moderátora, redaktora, režiséra 
v České televizi a v Českém rozhla-
se mi totiž často přinášela a přináší 
povinnosti sedm dní v týdnu a čtr-
náct hodin denně, a to v kteroukoli 
denní hodinu. Nikdo se nikdy ne-
ptal, jestli náhodou nemám nějakou 
rodinu, když jsem byl do půlnoci na 
pódiu anebo od čtyř od rána v tele-
vizním studiu. V mé branži panuje 
jednoznačně kapitalismus a konku-
rence je veliká.

Obdivujete staré stavby, zámecké par-
ky, které vytvořily ruce našich před-
ků. Jaký je Váš vztah ke starým vě-
cem, které třeba už „dosloužily“, ale 
jsou spojeny s nějakou vzpomínkou, 
na dětství, na rodiče a prarodiče, na 
někoho, koho jsme měli rádi?

Staré věci, opět díky dědečkovi 
a mamince, miluji od dětství. Kaž-

dé prázdniny jsem totiž trávil právě 
v dědečkově domě plném takových 
věcí. Dnes moc rád spím v ložnici, 
kterou kdysi koupil dědeček, a pra-
cuji u jeho pracovního stolu, takové-
ho toho amerického s roletou. Mám 
totiž rád, když věci, které mají „his-
torii“, dál slouží.  

Vy i Vaše dcera jste zasvětili život ší-
ření informací o umění, kráse, histo-
rii – i pořádání koncertů. Co Vás kdy-
si přivedlo k zájmu o umění? Na koho 
v tomto směru nejvíc vzpomínáte?

Zase to byla moje rodina. Dě-
deček a pak maminka s babičkou. 
Díky mamince říkám s mírnou 
nadsázkou, že jsem dětství strávil 
v biografu. Bývali jsme v kině i tři-
krát čtyřikrát do týdne, a nejen na 
nových filmech, i na těch pro pamět-
níky. Maminka mě vodila od mala 
i do divadla, zejména na operu. Ve 
Smetanově divadle, dnešní Státní 
opeře, jsme vždy museli mít „naši“ 
lóži kousek od pódia. Ceny vstupe-
nek to tenkrát dovolovaly… 

Který z druhů umění je Vašemu srdci 
nejbližší? Při Vaší mnohostrannosti 
je to asi těžká otázka, ale přesto si ji 
dovolím položit. 

I když mě jako kluka zajímal hlav-
ně film, dnes to jsou určitě divadlo 
a hudba. Ostatně, dělal jsem dra-
maturga v činoherním divadle, psal 
divadelní recenze a dcera je operní 
zpěvačka. Miluji ale i literaturu, 
prózu a poezii. A učím se rozumět 
výtvarnému umění.

Jak vnímáte dnešní svět? Myslíte, že 
je lepší nebo horší než ten, který zná-
me z historie?

To je otázka do pranice. Zajímám 
se o historii a myslím, že se v minu-
losti můžeme v mnohém poučit. Ale 
stejně na tuto otázku neumím odpo-
vědět. Lidé jsou totiž asi stále stej-
ní, v průměru ani dobří, ani špatní, 
zkrátka nepoučitelní. A každý věk 
má své „zlaté krávy“, které zbožňuje. 
Dnes to jsou počítače a technologie, 
u kterých odmítáme často vidět, jak 
jsou nedokonalé, zavádějící a chybu-
jící. Nemohou být totiž chytřejší než 
lidé, kteří je vytvořili. A také nejsou. 
A současný svět je i díky nim určitě 
mnohem složitější a nepřehlednější 
než v minulých stoletích.     

Spolupracujete raději s televizí, či 
rozhlasem? Jaké přednosti u těchto 
dvou médií vidíte? 

Mám rád obě média. V rádiu jsem 
začínal, ale v určitém okamžiku mi 
tam chyběl obraz. Pak jsem začal 
dělat pro televizi a dnes si v rozhlase 
užívám ten až intimní kontakt s po-
sluchačem. Rádio je pro mě osobněj-
ší, televize je trošku jako divadlo.

Obě citovaná média se neobejdou bez 
kvalitního dramaturga. Podle mě je 
tato profese nedoceněná, přestože je 
nepostradatelnou součástí produkční-
ho systému. Jak si to vysvětlujete Vy, 
který jste si na vlastní kůži vyzkoušel, 
jaké to je vést autora tak, aby byl di-
vák spokojen? O režisérovi nemluvě.

Určitě máte pravdu. Vzdělaný, 
sečtělý a citlivý dramaturg, kterému 
nechybí nadhled, je hodně důležitý. 
Pár takových jsem poznal. Ale moc 
jich není…

Dokončení v příštím vydání
Za rozhovor děkuje Viola Králová

Václav Žmolík s oblibou navštěvuje hrady a zámky.                           Foto: archiv autora
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Vánoèní výstava Vánoèní výstava 
Støední škola gastronomie,

farmáøství a služeb Jeseník

na tradièní prezentaèní akci

*vánoèní cukroví

*øeznické speciality

*vánoèní punè a míchané nápoje

*kávy a zákusky

Vás zve

15. prosince 2020 od 10 do 17 hodin

Ukázky kováøských 

a brašnáøských výrobkù 

Kaple v Prùchodní ulici

spojenou s prodejem výrobkù

Soutìž tøíd o nejlepší tabuli

vstup volný

Prodej výrobkù již od 9 hodin

Kulturní program zajistí

žáci ZUŠ Jeseník

SŠ JE SENÍK
g a s t r o n o m i e , f a r m á ø s t v í a služeb
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priessnitzovy lázně letos bez silvestrovských pobytů
Po mnoha a mnoha letech, možná 

vůbec poprvé v historii, zůstanou le-
tos Priessnitzovy lázně na Silvestra 
a Nový rok tiché a prázdné. O zruše-
ní tradičních silvestrovských samoplá-
teckých pobytů rozhodlo představen-
stvo společnosti v říjnu.

Důvodem zrušení byl poměrně 
malý počet přihlášených účastníků 
a především velká nejistota panu-
jící ve společnosti v souvislosti 
s rostoucími počty nakažených 
a se zaváděním vládních restrik-
tivních opatření. V této atmosféře 
se nedá předpokládat žádný velký 
zájem ze strany hostů a také pří-
prava a organizace je velmi proble-
matická.

Silvestrovských pobytů se v po-

sledních letech každoročně účastni-
lo 200–250 hostů, jejich neodmysli-
telnou součástí byl bohatý kulturní 
program včetně velkého půlnočního 
ohňostroje.  Hlavní hvězdou letos 
měla být zpěvačka Olga Lounová, 
jejíž koncert byl přesunut z květno-
vého otevírání sezóny, které bylo 
také zrušeno. Dá se očekávat, že 
letos na lázeňských tenisových kur-
tech nevznikne ani tradiční kluziště, 
vedení společnosti o tom rozhodne 
v příštích dnech.

Běžný provoz lázní je letos naplá-
nován do 17. prosince. V roce 2021 
se ve dnech 13.–17. ledna koná tra-
diční psychofarmakologická konfe-
rence, po níž znovu začne provoz 
pro klienty.                             (jg) Areál lázní letos na Silvestra i Nový rok utichne.                   Foto: Milan Dvořáček

Úžasný pohled na hory a unikátní lázně
Kdo a odkud jste, čím se zabýváte? 

Tereza V. z Pardubic, 28 let, svo-
bodná, pracuji jako logistik pro do-
voz materiálu při zajištění výroby 
výpočetní techniky. Ráda zpívám 
a kreslím.

Co vás sem přivedlo? Jste zde poprvé? 
Jsem zde letos po čtyřech letech po-

druhé, na tři týdny, přivedlo mě léčení 
a odpočinek od hektického života.

Kde nebo co se vám v lázních a v Je-
seníku líbilo?

Pohled na hory, jak se mění v prů-

běhu dne, zeleň, voda, balneopark. 
To vše má uvolňující účinek.

Co se vám zde nelíbilo, co zde chybí?
Přidělených pouze 30 minut na 

wi-fi na návštěvníka mi přijde oprav-
du málo. Navíc, pokud člověk nemá 
data, musí si bohužel další čas na 
wi-fi celkem draze kupovat.

Odvážíte si od nás nějaké zajímavé 
zážitky či zkušenosti?

Určitě budu ráda vzpomínat na 
jednu sestřičku (paní Blanka na 
elektroléčbě), se kterou jsme se hod-

ně nasmály. Je to takové sluníčko, 
pořád usměvavá a na všechny milá. 
Kéž by takových lidí pracovalo ve 
zdravotnictví co nejvíc.

Až budete po čase doma, co se vám 
vybaví, když se řekne Jeseník?

Voda a úžasné hory, prostředí jako 
celek. Dobře se tady dýchá, oproti 
tomu, jak je to doma v Pardubicích 
nebo i na jiných místech u nás.

Umíte si představit, že byste zde žila 
trvale?

Trvale ne, protože by mi to nej-

spíš zevšednělo a nedokázala bych 
si to tu užít tak, jako když sem po 
čase znovu zavítám.

Co byste vzkázala obyvatelům Jese-
níku?

Že mají neskutečné štěstí. Tyhle 
lázně jsou unikátní.                      (jg)

Jeseník očima návštěvníků

medailové žně moderních gymnastek zastavila pandemie
Podobně jako ostatní sportovci, 

tak i moderní gymnastky z klubu 
La Pirouette Jeseník přišly kvůli 
pandemii o celou jarní část zá-
vodní sezóny 2019/2020. 

Nezbylo nám než strávit celé 
letní prázdniny ve sportovní hale, 
pokusit se dotrénovat skluz z jara 
a urychleně se dostat do vrchol-
né závodní formy. Do podzimních 
měsíců se přesunul termín konání 
jak Mistrovství České republiky, 
tak i přeboru kraje, kde jsme ad-
ministrativně spojeni v jeden celek 
pro Olomoucký i Moravskoslezský 
kraj. Do opětovného vyhlášení nou-
zového stavu se nám podařilo ab-
solvovat čtyři závody. Mezinárod-
ní závod v Ostravě, Wroclaw Cup 
v Polsku, již zmíněný důležitý pře-
bor Severomoravské oblasti a Man-
tila Cup v Brně, který byl jedním 
z posledních střetnutí gymnastek 
před zatím plánovaným mistrov-
stvím republiky. 

Na všech soutěžích se La Pi-
rouette drží v první desítce a naše 

závodnice se stabilně umísťují na 
stupních vítězů. 

Svou letní přípravu výborně 
zúročují Dominika Spillerová –  
3. místo na krajském přeboru a kva-
lifikace na MČR, Anna Kofroňová 
je opět přebornice kraje s postupem 
na MČR. Získala i 1. místo v Brně 
s dalšími zlatými medailemi za 
dílčí známky v sestavách s míčem 
a kuželi. Rozálie Planá si přivezla 
bronz z Ostravy, Ellen Gruszková 
2. místo na přeboru, Elena Něm-
cová 3. místo na přeboru. Dalším 
talentem z jesenické líhně je Anna 
Vyhnánková, která se na závodním 
koberci teprve rozkoukává. Klub La 
Pirouette však navštěvuje také řada 
dětí, které se závodů sice neúčastní, 
přesto si moderní gymnastiku oblí-
bily a věnují tréninku 1–2 odpoled-
ne týdně. Velmi nás potěšilo, že si 
k nám v září našlo svoji cestu hodně 
nových tváří. Budeme rádi, když se 
jim náš krásný olympijský sport za-
líbí a třeba se některá z nich vydá 
i na dráhu závodnice.                (an)Moderním gymnastkám z klubu La Pirouette Jeseník se daří.        Foto: archiv klubu
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šachový klub nemá o zájemce nouzi

Šachisté v Jeseníku slaví v le-
tošním roce 70. výročí od založení 
svého klubu. Na jeho historii, sou-
časnost a další zajímavosti královské 
hry jsme se zeptali jeho předsedy 
Pavla Koriťáka. 

Kdy byl založen šachový klub, kde 
sídlí a kdo stál u jeho zrodu?

Ustanovující schůze Šachového 
klubu Jeseník byla v květnu 1950. 
Od roku 1993 sídlíme na Palacké-
ho ulici v bývalé kuželně. Je na nás 
pěkný výhled z kruhového objezdu 
a díky velkým zahradním šachům, 
které jsou před klubovnou, jsme asi 
nepřehlédnutelní. U zrodu našeho 
klubu a v jeho vedení stál dlouhou 
dobu obětavý pan Ondrušek.

Kolik máte členů, jaké je jejich věko-
vé složení a jaké soutěže hrají?

Náš klub má momentálně 70 
aktivních členů ve věku od 5 do  
89 let a i když nejsme až na výjimky 
zrovna excelentní šachisté, tvoříme 
dobrou partu. Dospělí hrají krajský 
přebor a naše mládež dokonce po-
stoupila do 1. ligy.

Koho považujete za nejúspěšnějšího 
šachistu v historii vašeho klubu?

Nejlepším šachistou byl bezespo-
ru Svatopluk Hastík. Svaťa už bo-
hužel není více než rok mezi námi. 
Jeho úmrtí znamená pro náš klub 

velkou ztrátu. Proslavil nás nejen po 
celé České republice, ale i v zahra-
ničí. Na jeho počest pořádáme od 
minulého roku Memoriál Svatoplu-
ka Hastíka.

Jak velký je zájem o šachy z řad dětí, 
provádíte nábory do klubu?

Přímo nábory neprovádíme, ale 
jsme aktivní na našem webu a face-
booku, kde pravidelně přinášíme ak-
tuální zprávy z dění v našem klubu. 
O zájem dětí v poslední době nemá-
me nouzi.  

Kolik pořádáte šachových soutěží 
a která z nich je největší?

Z dlouhodobých soutěží je to ze-
jména Okresní přebor družstev v ša-
chu. Z jednodenních turnajů je ur-
čitě největším Memoriál Svatopluka 
Hastíka. Dále pořádáme po Váno-
cích pětidenní mezinárodní turnaj 
XMAS JESENÍK OPEN. Největším 
turnajem, který pořádáme, je však 
devítidenní mezinárodní turnaj JE-
SENÍK OPEN, jehož 30. ročník se 
uskutečnil na IPOSE před dvěma 
měsíci s rekordní účastí 203 hráčů.

Účastní se váš klub korespondenční-
ho šachu?

Neúčastní. Korespondenční šach 
již není v dnešní době takzvaně IN. 
I když zcela úplně nezanikl, vytlačily 
ho moderní technologie, které jsou 

dnes šachistům k dispozici. Nyní je 
nejpopulárnější hrát šachy online 
přes internet.

Nakolik je výhodou, že královskou hru 
začíná šachista s bílými figurkami?

Výhoda bílého je jen nepatrná. 
Odborníci tvrdí, že je to spíš výhoda 
psychologická než faktická. Je však 
pravdou, že většina šachistů hraje 
raději bílými figurami. 

Které kluby patří k nejlepším v repub-
lice a jak si stojí Česko v konkurenci 
se zbytkem světa?

Dlouhodobě nejlepším klubem 
v ČR je Novoborský šachový klub, 
ale nejperspektivnějším je asi Bes-
kydská šachová škola Frýdek Místek 
se spoustou kvalitní mládeže, kterou 
trénují zkušení šachoví velmistři. 
V aktuálním žebříčku patří Česku 
16. místo, ale co se členské základ-
ny týče, tak nám patří překvapivě  
10. místo na světě.

Které státy patří mezi šachové velmo-
ci a který šachista je nejlepší?

Nejlepším současným šachistou 
světa je Nor Magnus Carlsen, ale pa-
radoxně Norsko zrovna mezi šacho-
vé velmoci nepatří. Těmi jsou v po-
slední době zejména Rusko, USA, 
Čína a Indie. Velmi populární jsou 
však také šachy u našich severních 
sousedů v Polsku.  

Richard Kapustka

 O zájem dětí v poslední době Šachový klub v Jeseníku nemá nouzi.                     Foto: archiv klubu

Rozlučník
Milí čtenáři,

listopadové vy-
dání Našeho 
měs ta je posled-
ní, které vznik-
lo pod mýma 
rukama. Cel-
kem jich bylo 
58, to první 
sjelo z rotačky 
tiskárny v březnu 2016. Od té doby 
změnil městský zpravodaj několikrát 
svou tvář, a to nejen po grafické, ale 
především obsahové stránce. Zatím-
co první změna souvisela s mou rolí 
šéfredaktora a editora tohoto perio-
dika, ta druhá se postupně objevova-
la se zájmem pravidelných dopisova-
telů zveřejňovat příspěvky v Našem 
městě. Za to bych jim chtěl poděko-
vat, protože se tak stali spoluautory 
této tiskoviny. Z původních dvanácti 
stran se rozšířila na šestnáct, kde 
mají své pevné místo zprávy z rad-
nice, pro seniory, kultura, přehled 
akcí, informace ze škol, lázní, zdra-
votnictví a nechybí ani sport. 

Jsem rád, že se zde objevují oblíbe-
né velmi čtivé seriály z muzea, které 
navázaly na tradici textů ze státního 
okresního archivu, a zároveň oceňuji 
články od mých kolegů z oddělení 
cestovního ruchu. U těch posledně 
jmenovaných se na chvilku zasta-
vím. Proč? Odpověď je jednoduchá, 
jejich texty popisující nyní drobné 
památky v Jeseníku mají nezastupi-
telnou roli. Informují veřejnost o po-
kladech a zapomenutých krásách to-
hoto města, které veřejnost často míjí 
bez zájmu nebo jen tak sporadicky. 
Přitom Jeseník se má čím chlubit, 
má bohatou pohnutou historii a je 
zapotřebí ji lidem připomínat. Ale to 
už tak bývá, to, co mnozí z nás pova-
žují za samozřejmost, přitom vůbec 
žádnou samozřejmostí není. 

Při svém téměř pětiletém pobytu 
v Jeseníku jsem měl totiž možnost 
blíže poznat nejen toto město sevře-
né horami, ale i jeho okolí. A stále 
je co objevovat, třeba Skelnou louku 
na Ramzové, o které jsem se dozvě-
děl jen díky textu z muzea. Rád se 
do Jeseníku budu vracet, žijí zde pri-
ma lidi, z nichž někteří dosáhli svě-
tového věhlasu. Od podnikatelů přes 
hudebníky až třeba po sportovce, 
což je ve městě čítajícím něco přes  
11 tisíc obyvatel skvělé. Bohužel na 
to někdy zapomínáme.

Přeji všem, ať se jim daří a těm 
pár škarohlídům a remcalům, kteří 
se najdou všude, vzkazuji: Berte ži-
vot z té lepší stránky.                                                                        

Richard Kapustka


