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Vážení
spoluobčané,
letošní rok se nesl 
ve znamení nejis-
toty z pokračující 
pandemie, rostoucí 
inflace či zvyšo-

vání cen energií. To je jen zlomek 
emocí, které cítíme my všichni. 
Závěr roku je ale příležitost za-
končit tenhle náročný rok v klidu 
a v pohodě. A já doufám, že vám 
k tomu trochu dopomůžeme i my.

Na začátku prosince otevřeme 
multifunkční hřiště za eMkem, 
které bude přes zimu sloužit jako 
kluziště. Ze začátku bude probíhat 
zkušební provoz. Brusle si můžete 
půjčit na místě, takže nic nebrání 
tomu, abyste vyrazili. Otevření je 
naplánováno na pondělí 6. pro-
since. Sledujte ještě další infor-
mace na webových a facebooko-
vých stránkách města.

Pak je tu jedno méně radostné 
téma, kterému se poslední dobou 
intenzivně věnujeme, a to je ne-
dostupnost zdravotní péče. Sehnat 
praktického doktora není vůbec 
samozřejmost. Obrátila jsem se 
kvůli tomu na zdravotní pojiš-
ťovny, které mají ze zákona po-
vinnost lékaře zajistit. Je to běh na 
dlouhou trať, protože dlouhodobě 
jde o neřešený problém. Plánuji 
využít všech možných prostředků, 
aby se o tom začalo mluvit, a pře-
devším konat, a to na všech úrov-
ních od Olomouckého kraje po mi-
nisterstvo zdravotnictví. Zkrátka 
není možné, aby si někdo platil 
zdravotní pojištění, a neměl dok-
tora.

Nerada bych ale tyto řádky za-
končila negativně. Blíží se Vánoce 
a oslavy nového roku, a to je důvod 
k radosti. Proto bych vám chtěla 
popřát za sebe, za město Jeseník 
a za naše příspěvkové organizace 
příjemné prožití vánočních svátků, 
klid a pohodu, možnost strávit 
chvíle s těmi, které máte rádi, a sa-
mozřejmě, abyste do roku 2022 
vykročili tou správnou nohou.

Vaše starostka 
Zdeňka Blišťanová

Úvodník

Zimní pohled na jihovýchodní část města Jeseník a hřeben jesenických hor.  Foto: Tomáš Neuwirth

Rekordních 700 občanů rozhodovalo svými hlasy o návrzích, které se 
v příštím roce dočkají realizace v rámci dalšího ročníku participativního 
rozpočtu Tvoříme Jeseník. Vybírat bylo možné ze sedmnácti projektů. 
Vítězem hlasování se stal nápad na vybudování nájezdu pro kočárky 
nad poliklinikou. Podpořilo jej téměř 40 % hlasujících.

Na druhém místě skončil projekt 
na veřejné WC zdarma a třetí příčka 

patří myšlence na umístění dřevě-
ného altánu na Přední vršek u Krizo-
vého kříže. „Po oficiálním potvrzení 
výsledků radou města začne radnice 
s přípravou nápadů, aby mohly být 
realizovány v roce 2022. Z ostatních 
návrhů, o nichž bylo hlasováno, bu-
dou návrhy realizovány na základě 
počtu obdržených hlasů, a to v po-
řadí od nejúspěšnějšího návrhu až 
do vyčerpání vyčleněných finančních 
prostředků,“ uvedl Tomáš Vlazlo, 
místostarosta města Jeseníku.

V rámci participativního roz-
počtu mohli lidé zasílat nápady, jak 
vylepšit své město. Radnice z nich 
následně vyloučila ty, které nespl-
ňovaly pravidla nebo nebyly prove-
ditelné. O zbytku lidé rozhodovali 
v hlasování. Každý hlasující mohl 

udělit pět pozitivních a dva negativní 
hlasy. Konečné pořadí určila výše 
rozdílu mezi kladnými a zápornými 
hlasy. Více záporných než kladných 
hlasů dostal pouze nápad na pořízení 
sochy medvěda u radnice. 

Do hlasování se zapojilo 700 ob-
čanů, což je o 217 více než v pilot-
ním ročníku. „I druhý ročník partici-
pativního rozpočtu měl mezi občany 
velký úspěch. Místní opět přišli 
s velmi zajímavými nápady, jak zlep-
šit své město, a poté se také zapojili 
do hlasování,“ dodal místostarosta.

Nyní se participativní rozpočet 
přesunul na místní základní školu 
v podobě tzv. Pébéčka. Z celkového 
milionového rozpočtu je vyčleněna 
menší částka na projekty jejich žáků. 

(lum)

Vítězným návrhem druhého ročníku 
tvoříme Jeseník jsou nájezdy pro kočárky

 Foto: Eva Fousková
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Město Jeseník podalo žádost 
o dotaci na předposlední, IV. etapu 
regenerace sídliště 9. května do 
výzvy Státního fondu pro podporu 
investic.

Projekt, vymezený ulicemi Mahe-
nova, Klicperova a Tylova, navazuje 
na již realizovanou III. etapu a zahr-
nuje rekonstrukci chodníků, cest, ve-
řejného osvětlení, pobytových ploch 
a úpravu zeleně, včetně dodání no-
vého mobiliáře. 

Navržené úpravy, provedené ar-
chitektem urbanistou a krajinářem, 
významně obohacují jednotlivé ur-
banistické prostory o kvalitní sadové 
úpravy, pobytové plochy a urbanis-

tický detail. „Výsledek naší žádosti 
by měl být znám v průběhu příštího 
roku, případná realizace by mohla 
být zahájena v druhé půlce roku,“ 

uvedl Jiří Uher, vedoucí odboru in-
vestic a majetku Městského úřadu 
Jeseník.

(lum)

Poslední úsek jedné z nejfrekven-
tovanějších ulic v Jeseníku – ulice 
Dukelské – se dočkal opravy.

„Pracovníci zhotovitele předláž-
dili devadesát metrů chodníku ve 
zvýšené obrubě kvůli bezpečnému 
oddělení provozu automobilové 

dopravy od pěší trasy. Chodník je 
nově rozšířený, jeho povrch je ze 
zámkové dlažby a zahrnuje bezba-
riérové prvky,“ popsal rekonstrukci 
Jiří Uher, vedoucí odboru investic 
a majetku Městského úřadu Jeseník. 

Konkrétně se jednalo o část 

chodníku od křižovatky u Pradědu 
po prodejnu Albert. Realizace byla 
zahájena v říjnu a dokončena v lis-
topadu letošního roku. Celkové ná-
klady se dle výběrového řízení vy-
šplhaly na 1,5 milionu korun. 

(lum)

svoz biologického odpadu v zimním období
V polovině listopadu byl ukončen pravidelný letní svoz biologického odpadu, který probíhal od dubna vždy 

v sudých týdnech. V zimním období je nakládání s bioodpadem vždy složitější, protože při nízkých teplotách 
odpad v nádobě zamrzá a mnohdy je nemožné nádobu vysypat.

Nicméně najde se spousta uvědo-
mělých občanů, kteří by rádi v do-
mácnostech vznikající biologické 
odpady třídili i v zimních měsících. 
Proto se město společně se svozovou 
společností dohodlo na testovacím 
režimu svozu biologického odpadu 
v nadcházejícím zimním období.

Termíny svozu biologického od-
padu u rodinných domů (na objed-
návku):

pátek 17. 12. 2021,
pátek 28. 1. 2022,
pátek 25. 2. 2022.

Objednávky svozu biologického 
odpadu v zimním období u rodin-
ných domů
Svoz biologického odpadu v zástav- 
bách rodinných domů ve výše uve-
dených termínech bude proveden 
jen po předchozím objednání svozu 
u referentky odboru životního pro-
středí Aleny Mokré, a to buď písemně 
na adrese: alena.mokra@mujes.
cz, nebo telefonicky: 584 498 456. 
Objednávky musí být učiněny do 
čtvrtku, který předchází termínu 
svozu, nejpozději do 10.00, aby bylo 
možné dle objednávek připravit svo-
zovou trasu.

Upozornění: Pokud ve stanove-
ných termínech nebude z důvodu 

velmi nízkých teplot vzduchu možné 
provést svoz biologického odpadu 
(resp.  vysypání obsahu nádob), bude 
svoz proveden v náhradním termínu, 
který bude zveřejněn na webu města. 

Svoz biologického odpadu na síd-
lištích

Město na základě požadavků ob-
čanů zajistilo třídění biologických 
odpadů také na sídlištích. Odpad od-
ložený do hnědých nádob tak nekončí 
na skládce komunálního odpadu, ale 
je zpracován na kompostárně za ná-
klady mnohem nižší ve srovnání 
s poplatky za skládkování. Výsledný 
kompost lze využít jak na zahradách, 
tak na městské zeleni. Dalším příno-
sem je úbytek odpadu v často přepl-
ňovaných kontejnerech na směsný 
komunální odpad, což má pozitivní 
vliv na pořádek ve městě.

Rovněž na sídlištích budou po-
nechány i v zimním období hnědé 
kontejnery určené pro ukládání 
bioodpadu. Obyvatelé sídlišť si po-
měrně rychle přivykli tyto nádoby 
k odkládání bioodpadu z domácností 
využívat a nebylo by tedy účelné 
tento návyk přerušovat. Naplněnost 
kontejnerů na sídlištích bude kontro-
lovat svozová společnost, není tedy 
nutné případný svoz předem objed-
návat.

Co do nádob na biologický odpad 
patří? 

Zbytky ovoce a zeleniny, rostlinný 
odpad z přípravy stravy (slupky, natě, 
košťály atd.), papírové čajové sáčky, 
kávová sedlina, skořápky, zbytky 
rostlin, zemina z květináčů, plevel, 
drny se zeminou, trus býložravých 
zvířat, štěpka z větví a keřů, větvičky, 
tráva, listí, piliny, kůra... 

Bioodpady je vždy nutné vho-
dit do nádoby bez obalu! Stále se 
v nádobách objevují mikrotenové 
sáčky, které nelze kompostovat. 

Do nádob je zakázáno ukládat 
mléčné výrobky, tuky, oleje, živo-
čišné zbytky z kuchyní (maso, kosti), 
exkrementy masožravých zvířat, 
zbytky vařených jídel, kamení, jaké-
koliv obalové materiály. 

Rovněž žádáme, aby do kontejnerů 
na sídlištích z kapacitních důvodů 
nebyly odkládány vánoční stromky. 
Svoz stromků odložených u nádob na 
směsný komunální odpad bude pro-
veden svozovou společností v prů-
běhu měsíce ledna. Vánoční stromky 
je možné odevzdat také ve sběrném 
dvoře v areálu TS Jeseník. Děkujeme, 
že společně děláme Jeseník hezčím 
místem k životu!

Regina Weiserová,
odbor životního prostředí

v Žádost regionálního centra 
Hnutí Brontosaurus Jeseníky na 
poskytnutí finančního daru pro 
vydání třetího dílu knihy Zmi-
zelé Jesenicko s podtitulem Poutní 
místa. Publikace byla podpořena 
částkou 15 000 Kč.
v Rozpis řádných oddacích ter-
mínů na rok 2022. Žadatelé budou 
moci využít 24 sobotních termínů. 
Oddávací místností byla opět stano-
vena obřadní síň radnice.
v Radní vzali na vědomí výsledky 
srovnávacího výzkumu s názvem 
Město pro byznys, ve kterém se Je-
seník umístil na 3. místě z celkem 
třinácti měst Olomouckého kraje 
v kategorii přístupu veřejné správy 
a na 2. místě v kategorii podnikatel-
ské prostředí z hlediska aktuálního 
rozvoje. Nejlepší hodnocení město 
obdrželo za počet ekonomických 
subjektů na obyvatele ve věku  
15–65 let. Celkově se pak město Je-
seník umístilo na 11. místě.
v Na návrh dopravní komise bude 
na ulici Karla Čapka snížena rych-
lost na 30 km/h, a to od křižovatky 
s ulicí Nábřežní až po křižovatku 
s ulicí Havlíčkova. Důvodem je 
nejen existence mateřské školky, 
ale i špatné rozhledové poměry pro 
sjezd od objektu č. p. 553, kde plá-
nuje jeho vlastník výstavbu neveřej-
ného parkoviště v roce 2022. 
v Kateřinu Tomanovou ředi-
telkou Městských kulturních 
zařízení Jeseník. Do své funkce 
nastoupí 1. prosince, a to na dobu 
určitou za mateřskou a rodičovskou 
dovolenou stávající ředitelky.
v Centru sociálních služeb Je-
seník podání žádosti o dotaci 
na společensky účelné pracovní 
místo v rámci výzvy úřadu práce. 
Finanční podporu lze využít až na 
devět měsíců, což by představovalo 
úsporu do výše 135 000 korun. Pří-
spěvek tak bude sloužit ke snížení 
nákladů organizace.
v Vedení města postupuje ve své 
vizi na zkrášlování města a rozšiřo-
vání květinové výzdoby. Schváleno 
bylo zahájení výběrového řízení 
na sadové úpravy v Oblouku, 
které zahrnují například asanaci, 
hloubkovou kultivaci půdy, odple-
velení, instalaci oplocení záhonů, 
výsadbu trvalek, okrasných travin 
a cibulovin, mulčování a dvouletou 
péči o zeleň. Novou výsadbu bude 
možné spatřit již příští rok v pásech 
zeleně na Masarykově náměstí, kde 
pracovníci Technických služeb Je-
seník v říjnu vysázeli 700 kusů le-
vandulí a dalších okrasných travin.

matrika
V říjnu se v jesenické nemocnici 

narodilo celkem patnáct dětí, z toho 
tři potomci rodičům s trvalým po-
bytem v Jeseníku. Gratulujeme 
a dětem přejeme do života přede-
vším hodně zdraví a štěstí. 

představení prioritních investičních akcí: 
regenerace sídliště 9. května, iV. etapa

rekonstrukce chodníku od Alberta dolů 
zvýšila bezpečnost chodců

rada schválila
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Řádné oddací termíny na rok 2022
Vybírat lze z 24 sobotních termínů. Řádnou oddací místností je obřadní síň v budově radnice na adrese Masarykovo 
náměstí 167/1, Jeseník.
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1. termín 8. 5. 5. 9. 7. 4. 9. 13. 3. 1. 5. 3.

2. termín 22. 19. 19. 23. 28. 18. 23. 20. 17. 15. 19. 17.

v Pravidla pro poskytování 
dotací z rozpočtu města na rok 
2022; Dotační program na podporu 
jednorázových sportovních akcí 
a celoroční činnost sportovních or-
ganizací; Dotační program na pod-
poru jednorázových akcí v oblasti 
kultury, vzdělávání a volnočaso-
vých aktivit a Dotační program na 
podporu sociálních služeb. Alokaci 
finančních prostředků pro zmíněné 
dotační programy budou zastupi-
telé schvalovat na svém prosinco-
vém zasedání.
v Nový akční plán rozvoje 
města. Nový akční plán je platný  
na období od října 2021 do října 
2022. Obsahuje sto priorit, na kte-
rých bude město Jeseník pracovat. 
Podobu plánu najdete na portálu 
nasjesenik.cz.

v Do funkce zastupitelky města 
Jeseníku byla jmenována Monika 
Ferenčíková, která nahradila  
Ing. Tomáše Hauznera. Jmenovací 
dekret přijala z rukou starostky 
města Jeseníku. Slib pak složila 
na listopadovém zasedání. 

v V pondělí 1. října si operátorka 
kamerového systému všimla do-
dávky, jejíž řidič při couvání poško-
dil dopravní značení na parkovišti 
u Penny. Vzhledem k tomu, že ři-
dič z místa odjel, byla tato událost 
předána kolegům z dopravního in-
spektorátu Policie ČR a viník byl 
následně vypátrán.
v V noci na úterý 2. října přijali 
strážníci oznámení, že v panelo-
vém domě na ulici Zeyerova do-
chází k rušení nočního klidu. Z bytu 
se ozývala velmi hlasitá výměna 
názorů. Oznamovatel se navíc obá-
val, že dochází i k fyzickému násilí. 
Hlídka jednala s majitelkou bytu, 
která potvrdila neshodu se svým 
druhem, při které se, podle jejích 
slov, bavili trochu nahlas. Obyva-
telé bytu přislíbili, že již bude klid 
a půjdou spát.
v V úterý 16. října přijali strážníci 
oznámení od Policie ČR, že je 
vyhlášené pátrání po chovanci 
z výchovného ústavu. Na základě 
popisu hledané osoby si strážníci 
povšimli podezřelého muže na ulici 
Lipovská. Dále bylo zjištěno, že 
se jedná o právě hledaného muže. 
Strážníci na místě posečkali do pří-
jezdu Policie ČR, která si hledaného 
muže převzala. 

ptejte se starostky: Hlášení poruch
Máte otázky, podněty nebo nápady týkající se fungování či rozvoje našeho města? Chcete něco vědět, 

změnit, opravit nebo zlepšit? Rádi byste poukázali na to, co se vám ve městě líbí nebo co se povedlo? Napište 
naší starostce Zdeňce Blišťanové na e-mailovou adresu dotazy@mujes.cz.

Dotaz paní Markéty:
„Nefunguje veřejné osvětlení 

v naší ulici. Na koho se obrátit?“
Odpověď:

Pokud dojde k výpadku veřej-
ného osvětlení, kontaktujte Měst-
skou policii Jeseník na lince 156. 

Ta zajistí příjezd pohotovostního 
technika. Pohotovost na veřejném 
osvětlení je držena každý den od se-
tmění do půlnoci. Uložit si kontakt 
na městskou policii se hodí i pro 
jiné případy.

Dotaz pana Davida:
„Když jsem šel ráno do práce, 

kolem kontejnerů na oblečení byl 
hrozný nepořádek. Má město něja-
kou službu pro nahlášení závad?“

Odpověď:
K nahlášení jakéhokoliv podnětu 

či závady můžete využít aplikaci 
Hlášení Rozhlasu, která je dostupná 
v App Store i Google Play. Tato 
služba nejen umožňuje hlášení závad 
přímo na městský úřad, ale průběžně 
vás informuje o stavu jeho řešení. 
Kromě toho můžete skrze službu 
Hlášení Rozhlasu sledovat i aktuální 
zprávy z města. Více se můžete do-
zvědět na adrese rozhlas.jesenik.org.

obecně závazné vyhlášky o odpadech
Zastupitelstvo města schválilo na svém listopadovém zasedání obecně závazné vyhlášky, které upravují pravidla 

v oblasti odpadů a placení místního poplatku za odpad. Jedná se o Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška o poplatku“) a Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška o systému“).

Vydáním vyhlášek město reagovalo 
na změny v legislativě, kdy od 1. ledna 
2021 vešel v účinnost nový zákon 
o odpadech a zároveň byl novelizován 
zákon o místních poplatcích.

Vyhláška o poplatku
Sazba poplatku pro rok 2022 byla 

schválena ve stejné výši jako pro le-
tošní rok a sazba tak činí 696 Kč. 
Informace k platbě poplatku budou 
zveřejněny v lednovém čísle měsíč-
níku Naše město.

Při stanovení výše poplatku 
město vycházelo z ročních nákladů 
na provoz celého systému odpa-
dového hospodářství v roce 2020. 
Náklady na provoz systému na-
kládání s komunálním odpadem 
za rok 2020 (směsný komunální 
odpad, separovaný odpad, sběrné 
dvory, objemný odpad, nebez-
pečný odpad, bioodpad, odpad-
kové koše) činily 15 249 300 Kč  
(1 334 Kč na osobu a rok). Příjmy 
od společnosti EKO-KOM v roce 

2020 ve formě odměny za množství 
vytříděného odpadu byly ve výši 
1 686 263 Kč (což je 148 Kč na 
osobu a rok).

Celkové roční náklady za provoz 
celého systému nakládání s odpady 
po odečtení příjmů odměn za množ-
ství vytříděných odpadů od společ-
nosti EKO-KOM za rok 2020 tedy či-
nily 1 186 Kč na osobu a rok. Z toho 
vyplývá, že město na jednoho poplat-
níka při současné sazbě poplatku do-
plácí částkou 490 Kč. Příjmy z míst-
ního poplatku za odpad v roce 2020 
byly ve výši 5 656 665 Kč.

Vyhláška o systému
Vyhláška o systému stanoví pra-

vidla, jak mají občané nakládat 
s jednotlivými druhy komunálního 
odpadu. Každý je povinen odpad od-
kládat na místa určená městem v sou-
ladu s povinnostmi stanovenými pro 
daný druh, kategorii nebo materiál 
odpadu zákonem o odpadech nebo 
vyhláškou o systému. 

Odděleně musí být soustřeďo-
vány následující složky: biologické 
odpady, papír, plasty, nápojové kar-
tony, sklo, kovy, nebezpečné odpady, 
objemný odpad, jedlé oleje a tuky, tex-
til a směsný komunální odpad. Kam 
jaký odpad patří, je podrobně popsáno 
ve schválené vyhlášce o systému. 
Obecně platí, že pro každý druh 
odpadu je určena konkrétní nádoba 
nebo sběrný dvůr a je zcela vylou-
čeno odpad odkládat mimo sběrnou 
nádobu. Pokud z důvodu objemu 
odpadu není možné odpad do nádoby 
vložit, je nutné takový odpad odevzdat 
ve sběrných dvorech nebo využít jarní 
či podzimní svoz objemného odpadu. 
Odložením odpadu mimo nádobu 
dochází k znečišťování veřejného 
prostranství, dále může být vlivem 
nepříznivého počasí využitelný odpad 
znehodnocen a v neposlední řadě tato 
nelegální činnost zvyšuje náklady na 
svoz odpadu. Vyhláška rovněž stanoví 
způsob nakládání s výrobky s ukonče-
nou životností (elektrozařízení, baterie 
a akumulátory, pneumatiky), které je 
možné bezplatně odevzdat ve sběr-
ných dvorech.

Znění obou obecně závazných 
vyhlášek naleznete na webu města. 
V případě jakýchkoliv dotazů se nevá-
hejte obrátit na Městský úřad Jeseník, 
odbor životního prostředí.

Regina Weiserová,
odbor životního prostředí

Zastupitelstvo 
schválilo

Nová 
zastupitelka

Upozornění:
V nové vyhlášce o poplatku dochází ke změně okruhu poplatníků z titulu vlast-
nictví nemovité věci. Nově od roku 2022 bude poplatníkem nejen fyzická, ale 
i právnická osoba, která vlastní byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Předmětná 
úprava vyplývá z novely zákona o místních poplatcích. Tito noví poplatníci 
mají povinnost správci poplatku (tedy Městskému úřadu Jeseník, odboru ži-
votního prostředí) nejpozději do patnácti dnů ode dne vzniku své poplatkové 
povinnosti podat ohlášení.
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program činnosti Klubu turistů 
Klub turistů pro vás připravil tři výlety na měsíc prosinec. V případě 

nepříznivého počasí může dojít ke změně tras. Klub turistů přeje všem 
turistům a příznivcům turistiky v novém roce hlavně pevné zdraví, 
hodně pohody a elánu do dalších kilometrů.

4. prosince 2021
Mikulášská procházka lázněmi 
délka trasy: 10 km
sraz u zastávky autobusu Lázně, 
Priessnitz v 9.30
vycházku připravil F. Novotný

18. prosince 2021
Z Písečné do Mikulovic trochu ji-
nak 
délka trasy: 10 km
odjezd z Jeseníku: autobus 8.35
vycházku připravila M. Vlčková

31. prosince 2021
Pomezí – lázně – Jeseník (tradiční 
silvestrovská vycházka pro členy 
KT a přátele) 
délka trasy: 8 km
odjezd z Jeseníku: vlak 9.01
vycházku připravila M. Koňariková

Vánoční bohoslužby
Pořad vánočních bohoslužeb 

v katolickém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie Jeseník:
• pátek 24. prosince ve 22.00,
• sobota 25. prosince v 10.30,
• neděle 26. prosince v 10.30.

Ve dnech 25. a 26. prosince jste 
zváni k soukromé modlitbě u jesli-
ček. Kostel bude otevřen vždy od 
14.00 do 15.00. 

Koncert v České Vsi
Ve středu 29. 12. 2021 v 16.00 

bude v kostele sv. Josefa v České 
Vsi zpívat chrámový pěvecký sbor 
z Kozlovic pod vedením sbormistra 
Jiřího Tesarčíka. 

Na programu bude Česká mše 
vánoční a jiné vánoční zpěvy (Ja-
kub Jan Ryba).

Václav Dvořák

Vánoční poselství
Učitelka se ptala ve škole dětí, co 

potřebuje člověk k tomu, aby byl 
šťastný. Děti začaly rozvíjet svou 
fantazii a přání. Někdo řekl super 
auto, jiný počítač, peníze, a přibývaly 
další věci, které učitelka zapisovala 
na tabuli. Došlo i na hodnotnější věci, 
jako zdraví, mír, dostatek vody, čistá 
příroda. 

Paní učitelka psala seznam na ta-
buli a měla pocit, že by to již mohlo 
stačit. 

Vtom se zvedla ruka jedné dívky: 
„Paní učitelko, ještě něco nám v tom 
seznamu chybí.“

„A co by to mělo být?“ podivila se 
učitelka. 

„Blízkost!“ 
„Blízkost?“ 
„Ano. To je to, co ke štěstí člověka 

nemůže chybět. Můžete mít všechno 
na světě, krásný domov, skvělé rodiče, 
rodinu, léta života v pokoji. Když ne-
zakoušíte blízkost druhého člověka, 
jste smutná a nešťastná, připadáte si 
sama, opuštěná. Babička mi vždycky 
říkala, že šťastná nemůžu být sama.“ 

Mohou přijít období, kdy se vám 
rozpadne rodina, kdy ve svém do-

mově zůstanete sami, kdy poleví 
zdraví a začne trýznivá pouť po ne-
mocničních zařízeních. A přece, je-li 
tu někdo, kdo vás uchopí za ruku, kdo 
vám dá najevo, jak jste pro něj důle-
žití, v jehož přátelství a lásce poznáte 
svou skutečnou hodnotu, mohli by-
chom říci, že unesete všechno. 

Myslím, že Vánoce jsou o této 
blízkosti. Že o nich pomyslně pro-
stíráme dva stoly. Ten jeden s onou 
hojností a dobrotami a ten druhý, 
pomyslný, prostíráme vzájemnou 
blízkostí. A i kdyby se stalo, že na 
ten první nedojde, stačí jakýkoliv 
náznak toho druhého. Kéž by se na 
něm zaskvěly skutečné dobroty: 
porozumění, pochopení, laskavost, 
odpuštění, přijetí i odevzdání… 
A kdyby se náhodou stalo, že nedo-
jde na ten druhý: Vánoce jsou přede-
vším o blízkosti Boha.

Přeji všem v tomto městě Vánoce 
prožité v „blízkosti“ rodiny a přátel, 
aby se nikdo necítil osamocen, opuš-
těn, nebo dokonce nemilovaný. 

Do nového roku vám pak přeji 
hodně zdraví a Božího požehnání.

otec Stanislav 

 Okresní sdružení České unie sportu Jeseník vyhlašuje anketu Nejlepší 
sportovec okresu Jeseník za rok 2021. 
Jsou vyhlášeny následující kategorie:
• žáci a žačky,
• junioři a juniorky,
• muži a ženy,
• nejlepší kolektiv,
• trenér,
• veterán,
• osobnost sportu, 
• krajánek (sportovci pocházející 
z našeho okresu, kteří v současné době 
působí ve sportovních klubech mimo 
náš region),
• zdravotně hendikepovaní sportovci,
• sportovní akce roku.

Návrhy na ocenění sportovců, kteří 
dosáhli významných úspěchů v za-
hraničí, na mezinárodních soutěžích 
v České republice, na celorepublikové 
úrovni, případně na jiných význam-
ných akcích, lze zaslat na sekretariát 
OS ČUS Jeseník, Dukelská 1240,  

a to buď v písemné formě, nebo e-
-mailem (cstv.je@email.cz). Nutné 
je uvést jméno a příjmení vámi navr-
hovaného kandidáta, jeho příslušnost 
k oddílu a výčet nejlepších úspěchů 
v roce 2021.

Termín podání návrhů je do  
10. ledna 2022. Výběr nejlepšího 
sportovce provede komise složená ze 
zástupců střešních sportovních orga-
nizací, zástupců samosprávy a spor-
tovních redaktorů tisku. Vyhlášení an-
kety proběhne v pondělí 8. února 2022  
od 17.00.

Josef Kalina,
tajemník OS ČUS

rada seniorů města Jeseník 
S ohledem na stávající situaci je 

další jednání Rady seniorů napláno-
váno až na úterý 4. ledna 2022 od 
10.00 v zasedací místnosti radnice 
města Jeseníku, Masarykovo nám. 
167/1. Jménem Rady seniorů pře-

jeme všem seniorům v novém roce 
2022 hlavně pevné zdraví a více pří-
ležitostí k setkávání, než tomu bylo 
v letošním roce. 

Alena Kalinová,
odbor sociál. věcí a zdravotnictví

Občané města Jeseníku mohou i nadále využívat služby SENIOR 
TAXI. Podmínkou využití této služby je trvalé bydliště ve městě Jeseník 
a věk 73 let a více. SENIOR TAXI si můžete objednat v den, kdy potře-
bujete odvézt, v době od 6.00 do 18.00. 

Tiskopisy k vyřízení služby SE-
NIOR TAXI města Jeseníku (žádost, 
plná moc) najdete na stránkách města 
Jeseník, www.jesenik.org, a můžete je 
vyřídit také osobně v budově IPOS, 
K. Čapka 1147/10, 4. patro, blok 
A (vpravo od výtahu), dveře č. 406, 
nebo nově v budově Městského 
úřadu, Tovární ul. 1287/4, v přízemí –  
kancelář pokladny. 

A jak v novém roce 2022? Noví 
žadatelé podají žádost výše uvede-
ným způsobem. Stávající držitelé 
mohou od 6. prosince 2021 požádat 
telefonicky na čísle 584 498 406 
o vydání průkazu na rok 2022 nebo 

se dostavit osobně na výše uvedená 
pracoviště. 

SENIOR TAXI bude přijímat 
objednávky na čísle 603 75 95 65 –  
společnost OK Taxi. Bližší infor-
mace získáte na tel. 584 498 406,  
e-mail: alena.kalinova@mujes.cz.

Alena Kalinová,
odbor sociál. věcí a zdravotnictví

V minulosti bylo na Jesenicku okradeno několik seniorů. Podvodníci tak 
získali statisícové částky a seniory připravili o celoživotní úspory. S útoky 
však neskončili a peníze se pokoušejí získat znovu.
Scénář podvodu:
•  Pachatel zavolá i několikrát na pev-

nou linku a vydává se za „vnuka“, 
který je ve finanční tísni.

•  Pod záminkou platby u notáře nebo 
advokáta si vyžádá příslib půjčky 
většího obnosu peněz.

•  „Vnuk“ pro peníze nemůže přijet 
sám, proto pošle nějakého známého.

•  Na smluvené místo přijíždí cizí člo-
věk, přebírá od seniora peníze a od-
jíždí pryč.

Jak se zachovat:
•  Pokud vám podvodníci zavolají, 

řekněte, že nemáte čas a ať zavolají 
později, tak za hodinu.

•  Ihned zavolejte na linku 158 a po-
licisty informujte o podezřelém tele-
fonátu.

Příchozí hovory ze zahraničí na 
pevnou linku si můžete zablokovat na 
zákaznické lince 800 02 02 02.

Policie ČR

seNior tAXi města 
Jeseníku – jak v roce 2022?

policie varuje: senioři, pozor 
na podvodníky

Nejlepší sportovec okresu 
Jeseník za rok 2021
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Akce
středa 1. prosince od 16.00 

Foyer Kina Pohoda
RODINNÁ VERNISÁŽ VÝSTAVY DĚTI, ČTETE? 
Putovní výstava představí ty nejlepší dětské knihy roku 
2020. Součástí jejího slavnostního zahájení je i malý 
workshop pro děti a jejich dospělé. Výstava je součástí 
12. ročníku největšího literárně-dramatického festivalu 
pro děti, který probíhá od září do prosince na mnoha mís-
tech České republiky. Během festivalu již tradičně autoři, 
ilustrátoři a grafici ukazují, že čtení není nuda, ale báječné 
dobrodružství ve světě fantazie! Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník, Knihovna Vincence Priessnitze 
a Knižní stezkou s podporou MK ČR, Olomouckého kraje 
a Nadace ČEZ..

středa 1. prosince od 17.00
Před sanatoriem Priessnitz
ROZSVÍCENÍ SANATORIA PRIESSNITZ 
Přivítání zimy a rozloučení se s lázeňskou sezonou 2021. 
Adventní hudba, horký punč… Vstup volný.
Pořádají PLL.

čtvrtek 2. prosince v 17.00 
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY FRANTIŠKA  
MECHA
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu, trombon 
a tubu.
Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 2. prosince v 19.00
Klub Plíživá Kontra
HOSPODSKÝ KVÍZ
Přijďte si zasoutěžit a příjemně strávit večer plný vtip-
ných i vážnějších otázek, při kterých ze sebe vydolujete 
znalosti, o kterých jste ani netušili, že je máte. Soutěžní 
týmy max. tříčlenné. Moderuje Petr Zobač. 
Vstupné 30 Kč.
Pořádá Quiz Crew.

sobota 4. prosince v 15.00
Divadlo Petra Bezruče
VÁNOCE S KÁJOU A BAMBULÁČKEM 
Přijďte si užít úžasné vánoční představení s Kájou 
a Bambuláčkem a naladit se tak na pořádnou vánoční at-
mosféru! Vstupné Standard 199 Kč, Meet/Greet 299 Kč.  
Prodej vstupenek v síti Ticketportal.
Pořádá Kawai Production.

sobota 4. prosince v 16.00 
Kongresový sál
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉHO 
ORCHESTRU MLADÝCH ZUŠ JESENÍK S DI-
RIGENTY TOMÁŠEM UHLÍŘEM A MILANEM 
DOMESEM
Vstupné 60 Kč. Vstupenky k dispozici hodinu před zahá-
jením koncertu v místě konání. 
Pořádají PLL.

sobota 4. prosince v 18.00
Knihovna Vincence Priessnitze – hudební sál
ZMIZELÉ JESENICKO 3. DÍL: POUTNÍ MÍSTA
Beseda s promítáním a křest knihy. Fotografie, názory 
publika, autogramiáda a prodej knih. Vstup volný.
Pořádají Hnutí Brontosaurus Jeseník a Knihovna  
Vincence Priessnitze.

neděle 5. prosince v 16.30
Areál Voršilek – ZŠ Průchodní
MIKULÁŠ DĚTEM
Tradiční mikulášská nadílka, kde se nám zjeví andělé, 
přijde Mikuláš a nebude chybět ani neposedná čertovská 
družina. Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník a EduArt.

pondělí 6. prosince v 9.30 
Oddělení pro děti a mládež v Knihovně Vincence Priess-
nitze

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ
Pravidelné setkávání u pohádky v rámci akce Celé Česko 
čte dětem ve spolupráci s Mateřským a rodinným cent-
rem Krteček. Vstup volný.
Pořádají Knihovna Vincence Priessnitze a MRC Krteček.

pondělí 6. prosince v 17.00 
Kaple
KONCERT SOUBORU JESFLET
Pod vedením Dany Macečkové se představí vynikající 
flétnový soubor s pestrým repertoárem.
Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 7. prosince v 17.00 
Kaple 
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY VÁCLAVA DVO-
ŘÁKA 
Představí se žáci ve hře na kytaru a příčnou flétnu. 
Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU. 

středa 8. prosince v 18.00 
Masarykovo náměstí
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Přijďte si společně zazpívat koledy. Vystoupí děti ze 
sboru Běláčci ze ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem pod vede-
ním paní Vlasty Ťulpíkové.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 9. prosince v 17.00
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY B. A. BLAHOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 10. prosince od 9.00 do 18.30 
Masarykovo náměstí
VÁNOČNÍ JESENICKÉ TRHY 
Lokální trhy, které podporují šetrné zemědělství, řemesla 
a kulturní život ve městě, mimořádně v prodlouženém 
čase! Tentokrát nabídnou vánoční dárky, dekorace a dob-
roty. Od 14.00 budou otevřené tvůrčí dílny s adventní 
tématikou. Na trzích nebudou chybět zábavné sportovní 
aktivity a hudební doprovod cimbálové muziky Kono-
pjan a ostravské kapely Nedivoč. 
Info na www.jesenicketrhy.cz, www.mkzjes.cz nebo na  
tel.: 734 455 197. 
Pořádají Sudetikus a MKZ Jeseník ve spolupráci s měs-
tem Jeseník a Olomouckým krajem.

pátek 10. prosince v 17.00 
Kaple
KYTAROVÝ KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
KLAUDIE DVOŘÁKOVÉ
Představí se žáci ve hře na kytaru. 
Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 10. prosince v 17.00
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
VERNISÁŽ VÝSTAVY RICHARDA LOSKOTA: 
PŘES STROMY NEVIDÍM NA KRAJ LESA 
Vizuální umělec Richard Loskot představuje svou práci, 
ve které se zabývá způsoby prožívání krajiny. V prosinci 
tohoto roku obsadí prostor galerie Městských kulturních 
zařízení rozsáhlou instalací, která zve návštěvníky k in-
terakci i poetickému zážitku. Přijměte pozvání na slav-
nostní zahájení výstavy s úvodním slovem kurátorky 
Barbory Ciprové a vystavujícího umělce.
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR a Státního fondu kultury.

pondělí 13. prosince v 17.00
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY HELENY  
ŠTĚPÁNOVÉ 
Představí se žáci ve hře na akordeon. 
Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 15. prosince od 10.00 do 17.00 
Kaple
VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

Prezentační akce spojená s prodejem výrobků – vánoční 
cukroví, řeznické speciality, vánoční punč, káva, zá-
kusky. Prodej výrobků již od 9.00. Dále je na programu 
soutěž tříd o nejlepší tabuli nebo ukázky kovářských 
a brašnářských výrobků. Kulturní program zajistí ZUŠ 
Jeseník.
Pořádá Střední škola gastronomie, farmářství a služeb 
Jeseník. 

čtvrtek 16. prosince od 13.00 
Oddělení pro děti a mládež v Knihovně Vincence  
Priessnitze
VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ 
Přijďte načerpat atmosféru Vánoc a vyrobit si něco pěk-
ného pro radost. Vstup volný.  
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze.

čtvrtek 16. prosince v 17.00 
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY JIŘÍHO DVO-
ŘÁKA
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu a kytaru.
Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 16. prosince v 18.00 
Masarykovo náměstí
KONCERT TOMÁŠE KOČKA A ORCHESTRU
Aneb World music s moravskými kořeny. Kapela svou 
hudbu pevně ukotvenou v moravské tradici koření fol-
kovým vnorem, rockovým nápřahem i metalovými ri-
ffy. Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 19. prosince od 9.00 do 14.00 
Masarykovo náměstí
ZLATÁ NEDĚLE 
Nenechte si ujít tradiční jesenickou zlatou neděli! Čeká 
vás živý Betlém, hudební vystoupení kapely Fleksible 
i bohatý jarmark se sváteční polévkou, punčem a pří-
jemnou vánoční atmosférou.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 20. prosince v 17.00 
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY JITKY MOKOVÉ 
A HANY VAŠÍČKOVÉ
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu, klavír, kla-
rinet a lesní roh.
Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 21. prosince v 17.00 
Kaple
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební nástroje a žáci 
LDO.  
Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 1. ledna v 18.00 
Masarykovo náměstí
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ S PŘÍPITKEM 
Novoroční přání starostky města, ohňostroj a oslavy no-
vého roku 2022. Start ohňostroje v 18.00.
Pořádají město Jeseník a MKZ Jeseník.

úterý 4. ledna v 11.00 
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY RI-
CHARDA LOSKOTA: PŘES STROMY NEVIDÍM 
NA KRAJ LESA 
Výstavou současného umělce Richarda Loskota, před-
stavující způsoby prožívání krajiny, vás provede ku-
rátorka a edukátorka Lucie Štůlová Vobořilová. Vstup 
volný.
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR a Státního fondu kultury.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2022:
1. 1.  Novoroční ohňostroj s přípitkem
23. 1.  Loupežnická pohádka
29. 1.   Koncert k 225. výročí narození Franze  

Schuberta
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Vlastivědné muzeum Jesenicka
VÝSTAVY:
15. září – 2. ledna 

Galerie
ZMIZELÝ HRUBÝ JESENÍK
Obraz nejvyššího moravsko-slezského pohoří v dobách, 
kdy ze stěn shlížela tvář starého mocnáře a později 
prvního československého prezidenta, přináší fotogra-
fická výstava Vlastivědného muzea Jesenicka. Několik 
desítek unikátních archivních snímků, které pocházejí 
z muzejních sbírek i od soukromých sběratelů, je díky 
moderní technice zároveň doplněno současnými foto-
grafiemi, a návštěvník tak může sám posoudit, nako-
lik se dané místo do dnešních dnů změnilo. Výstavou 
provází tři zvířecí společníci symbolizující geomor-
fologické členění Hrubého Jeseníku. Autoři: Markéta  
Kobierská, Matěj Matela. Vstupné: 60/30 Kč.

1. prosince – 9. ledna 
Hlavní výstavní sál
VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
Přijměte pozvání na každoroční výstavu s vánoční te-
matikou, která bude k vidění v hlavním výstavním sále 

Výstavy
22. října – 5. prosince

Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
ADAM KAŠPAR: POKOJNÍ A HNĚVIVÍ, VY-
VŘELÍ A USAZENÍ 
Výstava malíře Adama Kašpara představuje umělcovy 
obrazy realisticky zachycující náměty z Jeseníků, 
zdejší potoky, skály i lesy. S Jeseníky navázal Kašpar 
hluboký malířský vztah během své diplomové práce, 
jíž ukončil studium Akademie výtvarných umění 
v Praze (2018). Na výstavě bude představen výběr 
z tohoto projektu nazvaného Mapa hor a také aktuální 
tvorba čerpající motivy z prostředí Jeseníků. Pro děti je 
k výstavě připraven průvodce, který jim představí vy-
braná díla a nabídne drobné hry a úkoly přímo ve vý-
stavě. Kurátorka: Lucie Štůlová Vobořilová. Otevřeno: 
pondělí–pátek 13.00–17.00, sobota 10.00–13.00. 
Vstupné dobrovolné. 
Pořádají MKZ Jeseník za podpory Ministerstva kul-
tury ČR.

11. prosince – 6. března 
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
RICHARD LOSKOT: PŘES STROMY NEVIDÍM 
NA KRAJ LESA
Vizuální umělec Richard Loskot představuje svou práci, 
ve které se zabývá způsoby prožívání krajiny. V pro-
sinci tohoto roku obsadí prostor galerie Městských 
kulturních zařízení rozsáhlou instalací, která zve ná-
vštěvníky k interakci i poetickému zážitku. Vznikne zde 
jakási laboratoř, ve které autor pomocí současných tech-
nologií ztvární symboly a pojmy vztahující se ke kra-
jině a přírodě Jesenicka. Místo bude polem pro vlastní 
zkoumání, úvahy, ale i doprovodný program v podobě 
workshopu. Druhou částí výstavy je světelná instalace, 
která vyplní celý půdní prostor galerie. Richard Loskot 
na konci loňského roku vystavil na Masarykově náměstí 
svůj monumentální objekt Hvězda, a i letos bude jeho 
výstava doplněna o dílo ve veřejném prostoru. Kurá-
torka výstavy: Barbora Ciprová. Otevřeno: pondělí–pá-
tek 13.00–17.00, sobota 10.00–13.00. Otevírací doba 
mezi svátky: 24. 12. –  26. 12. zavřeno; 27. 12. – 30. 12. 
otevřeno; 31. 12. – 2. 1. zavřeno. Vstupné dobrovolné. 
Pořádají MKZ Jeseník s podporou Ministerstva kultury 
ČR a Státního fondu kultury. 

září 2021 – květen 2022 
Sál MěÚ – IPOS 
VÝSTAVA PRACÍ ABSOLVENTŮ A ŽÁKŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ JESENÍK ZA 
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU.

Vlastivědného muzea Jesenicka. Pojďme společně 
zavzpomínat a ukázat našim dětem či vnoučatům his-
torické hračky ze sbírek VMJ a Muzea Náchodska, 
se kterými jsme si kdysi hrávali my i naši dědečkové 
a babičky. Doba se mění, ale lesk a radost v očích dítěte 
u vánočního stromečku zůstává stejná na věky věků. 
Výstava bude zároveň doplněna povídáním o tom, jak 
nejkrásnější svátky roku slaví naši sousedé a další ev-
ropské národy. Autoři:  Milan Rychlý, Matěj Matela. 
Vstupné 60/30 Kč.

ČTENÍ:
čtvrtek 9. prosince 

PODZIMNÍ PÁSMO JESENÍKY A PODHŮŘÍ 
V DÍLE SLEZSKÉHO BUDITELE FRANTIŠKA 
SLÁMY: 3. DÍL – V KRAJI FRÝVALDOVSKÉM
Poslední díl přednáškového pásma nás zavede na Jese-
nicko. Spolu s českým vlastencem a spisovatelem Fran-
tiškem Slámou zavítáme nejprve do okolí Zlatých Hor 
a slezskou pouť ukončíme v kraji Vincenze Priessnitze 
a v javornickém výběžku. Místem konání se i tentokrát 
stane Zdravá kavárna, kde se na vás od 18.00 bude těšit 
Matěj Matela, odborný pracovník VMJ. 
Vstupné 20 Kč, nutná rezervace a zakoupení vstupenek 
předem.

PŘEDNÁŠKY:
čtvrtek 2. prosince v 18.00 

Rytířský sál Vodní tvrze
MISTR MELANCHOLICKÉ KRAJINY. ŽIVOT 
A DÍLO MALÍŘE EUGENA JETTELA
Při prašné polní cestě, vinoucí se rovnou krajinou, 
krášlenou stromy či prostou selskou usedlostí, se po-
klidně pase hovězí dobytek, poblíž vidíme nezvlněnou 
vodní hladinu. Celý výjev je obestřen zvláštním, pod-
manivě zádumčivým oparem... Plátna s podobnými 
motivy bychom našli v dílně malíře, který se narodil 
roku 1845 v severomoravské vsi Janušov a stal se jed-
ním z nejvýznamnějších představitelů tzv. náladového 
impresionismu. Přednášející: Matěj Matela. Vstup 
volný.

čtvrtek 16. prosince v 16.00 
Hřbitov na Husově ulici 
ODHALENÍ POMNÍKU LESNÍKOVI JULIU 
MICKLITZOVI
Letos uběhne 200 let od narození jedné z nejvýznam-
nějších osobností jesenického lesnictví 19. století. 
Vrchní lesmistr Julius Micklitz, jenž od roku 1861 
působil ve službách vratislavského biskupství v Je-
seníku, proslul vysokým stupněm odbornosti, pokro-
kovými tezemi ve svém oboru i přátelskou náturou. 
U příležitosti tohoto jubilea proběhne na místě jeho 
posledního odpočinku slavnostní odhalení kamenného 
pomníku s pamětní deskou. Sraz u hlavní hřbitovní 
brány v 15.45.

Městská kulturní zařízení Jeseník

Kino pohoda
úterý 30. listopadu v 17.00 

RENÉ – VĚZEŇ SVOBODY / TADY VARY / 85 min /  
dokumentární / Česko, 2021 / do 12 let nepřístupné

úterý 30. listopadu v 19.30 
BENEDETTA / TADY VARY / titulky / 127 min / his-
torický – životopisný – drama / Francie, Nizozemsko, 
2021 / do 15 let nepřístupné

středa 1. prosince v 17.00 
KUPÉ Č. 6 / TADY VARY / titulky / 107 min / ro-
mantické drama / Finsko, Rusko, Estonsko, Německo, 
2021/ do 12 let nepřístupné 

středa 1. prosince v 19.30  
BOD VARU / TADY VARY / titulky / 92 min / drama /  
Velká Británie, 2021 / mládeži přístupné

čtvrtek 2. prosince v 17.00   
MUŽ Z ACAPULCA / TADY VARY / dabing /  
90 min / komedie – akční – romantický / Francie, 
Itálie, 1973 / do 12 let nepřístupné 

čtvrtek 2. prosince v 19.30  
NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ / TADY VARY /  
titulky / 121 min / komedie – drama / Norsko, 2021 / 
do 12 let nepřístupné 

pátek 3. prosince v 19.30   
ETERNALS / titulky / 158 min / akční – drama – fan-
tasy – sci-fi / USA, 2021 / do 12 let nepřístupné

sobota 4. prosince v 16.30  
TADY HLÍDÁME MY / 96 min / rodinná komedie / 
Česko, 2021 / mládeži přístupné

sobota 4. prosince v 19.30   
ZHOUBNÉ ZLO / titulky / 111 min / horor / USA, 
2021 / do 15 let nepřístupné

neděle 5. prosince v 15.00   
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY /  
63 min / animovaný / Česko, 2021 / mládeži přístupné

středa 8. prosince v 19.30   
JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA / filmový 
klub / česká verze / 76 min / drama / Česko, 2021 / do 
12 let nevhodné

čtvrtek 9. prosince v 17.00   
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI / 109 min / rodinná komedie / 
Česko, 2021 / mládeži přístupné

sobota 11. prosince v 16.30   
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 / 97 min / po-
hádka / Česko, 2021 / mládeži přístupné

sobota 11. prosince v 19.30   
KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK / 
titulky / 138 min / drama / USA, 2021 / do 12 let ne-
vhodné 

neděle 12. prosince v 15.00   
ROZBITÝ ROBOT RON / dabing / 106 min / 
animovaný / Velká Británie, USA, 2021 / mládeži 
přístupné

středa 15. prosince v 17.00   
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL / senior 
klub / 118 min / komedie / Česko, 2021 / do 12 let 
nevhodné

středa 15. prosince v 19.30  
TITAN / filmový klub / titulky / 108 min / drama – 
thriller – horor / Francie, Belgie, 2021 / do 18 let ne-
přístupné

čtvrtek 16. prosince v 19.30   
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA / titulky / 149 min /  
akční – dobrodružný – sci-fi / USA, 2021 / mládeži 
přístupné

pátek 17. prosince v 19.30   
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ / 95 min / komedie / Česko, 
2021 / do 12 let nevhodné

sobota 18. prosince v 10.00   
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ / 
dabing / 98 min / animovaný / Jihoafrická republika, 
2021 / mládeži přístupné

sobota 18. prosince v 19.30   
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA / dabing / 149 min /  
akční – dobrodružný – sci-fi / USA, 2021 / mládeži 
přístupné

neděle 19. prosince v 15.00   
ENCANTO / dabing / 99 min / animovaný – dobro-
družný – komedie – rodinný – fantasy / USA, 2021 / 
mládeži přístupné
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Jeseník čeká před Vánoci bohatá kulturní nadílka
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, příchod Mikuláše, koncert 

Tomáše Kočka nebo vánoční trhy s živým Betlémem. To je jen část akcí, 
které letos v průběhu adventního času pomohou v Jeseníku navodit slav-
nostní atmosféru blížících se Vánoc.

Loňský rok byl co do adventních 
akcí z důvodů pandemických opat-
ření vynuceně chudý, letošní program 
v režii Městských kulturních zařízení 
Jeseník by to však měl vynahradit 
více než bohatě. 

Adventní trhy a rozsvícení vánoční 
stromu

Úvodní očko na vánočním řetězu 
připadá na neděli 28. listopadu. Na 
Masarykově náměstí budou od 14.00 
probíhat adventní trhy, jejichž výji-
mečnost podtrhne přítomnost andělů 
na chůdách. V 15.30 program zpestří 
vystoupení studentky bratislavské 
konzervatoře Pavlíny Říhové, která si 
připravila pásmo známých i muziká-
lových písní pro děti a dospělé. O půl 
šesté večer nastane dlouho očekávaný 
slavnostní moment rozsvícení vánoč-
ního stromu, na které naváže koncert 
talentovaného písničkáře a poulič-
ního muzikanta Thoma Artwaye.

Mikulášská nadílka a vánoční trhy
Nebude chybět tradiční mikuláš-

ská nadílka. S Mikulášem, čertem 
a andělem se dítka potkají 5. pro-

since od 16.30 v areálu Voršilek. Os-
mého prosince se Jeseník zapojí do 
celostátní akce Česko zpívá koledy. 
Odehraje se na Masarykově náměstí 
od 18.00 a těm, kteří se budou chtít 
vánočně naladit a zazpívat si něja-
kou tu koledu, bude předzpívávat 
sbor Běláček. Desátého prosince pak 
bude následovat další příležitost, kdy 
nakoupit něco dobrého na vánoční ta-
buli, ozdoby do oken či na stromeček 
a spoustu dalších věcí – ve spolupráci 
se spolkem Sudetikus proběhnou vá-
noční trhy. Dějištěm bude opět Masa-
rykovo náměstí a potěší hudební do-
provodný program – zahraje jednak 
ostravská kapela Nedivoč, servírující 
příběhy za života ve vkusném popo-
vém balení, jednak ze stejných kon-
čin pocházející cimbálová muzika 
Konopjan.

Tomáš Kočko
Ve čtvrtek 16. prosince do Jese-

níku dorazí známý muzikant, bořící 
hranice folku, world music, rocku 
a jazzu. Tomáš Kočko & Orchestr 
na Masarykově náměstí vystoupí 
v rámci svého „kračůnovského“ 

turné (pokud tento výraz čtete taktéž 
poprvé, vězte, že Kračůn je staroslo-
vanský termín pro Vánoce). Zahrají 
jak lidové koledy v originálních 
aranžích, tak autorské vánoční písně 
Tomáše Kočka a dají ochutnat i ze 
svého ostatního repertoáru. 

Jesenická zlatá neděle
Sled předvánočních akcí pak 

vyvrcholí v neděli 19. prosince Je-
senickou zlatou nedělí. Kromě po-
slední možnosti, jak nakoupit řadu 
pochutin či rukodělných výrobků, 
se návštěvníci mohou těšit na hor-

kou zelňačku, servírovanou přímo 
představiteli vedení města, neméně 
horký punč na zahřátí, živý betlém, 
upomínající na příběh narození Je-
žíška, a řadu populárních coververzí 
i vlastních písní v podání šumperské 
kapely Fleksible.

Jak vidno, předvánoční program 
je koncipován tak, aby se co největší 
část odehrávala pod širým nebem. 
Bude tedy zapotřebí dobré oblečení 
a dobrá nálada – vše ostatní už ob-
stará kouzlo adventu.

(jj)

Čtenáři „vyběhali“ knihovně biblioskříňku
Od poloviny října je před vchodem do Knihovny Vincence Priessnitze umístěna biblioskříňka, která 

umožňuje vrátit vypůjčené knihy kdykoli, bez ohledu na provozní dobu knihovny. Zasloužili se o ni sami 
čtenáři, kteří částku potřebnou pro zřízení biblioboxu vybrali v aplikaci Nadace ČEZ Pomáhej pohybem.

Už se vám někdy stalo, že jste ne-
stíhali vrátit do knihovny zapůjčenou 
knihu? Nebo vám fakt, že ji ještě ně-
kde doma máte, připomnělo až upo-
zornění o blížícím se konci výpůjční 
lhůty? Zatímco dříve se opozdilý čte-
nář skutečně musel trefit do otevírací 
doby knihovny, díky biblioskříňce 
je nyní možné vracet knihy o víken-
dech, svátcích nebo třeba během ve-
černí procházky. Použití je jednodu-
ché – vkládejte pouze knihy (nikoli 
časopisy či CD), a to hřbetem napřed, 
aby nedošlo k zablokování skříňky či 

poškození výtisku. Knihovnice vám 
následující výpůjční den odepíšou 
vrácené knihy ze čtenářského konta. 
Toť celá věda.

Biblioskříňku pomohli knihovně 
získat sami čtenáři – podpořili pro-
jekt na její umístění v rámci aplikace 
Nadace ČEZ Pomáhej pohybem. Ta 
funguje nejen jako klasický sportovní 
tracker, který shromažďuje údaje 
o sportovních výkonech jednotlivce, 
ale také mu za pohybovou aktivitu 
připisuje body. Ty pak uživatel může 
věnovat některému z projektů přihlá-

šených do grantových řízení Nadace 
ČEZ, a když se povede dosáhnout 
určitého počtu bodů korelujícího s cí-
lovou částkou, projekt je realizován. 
V případě biblioskříňky pro jesenic-
kou knihovnu činil cíl 62 000 Kč a tr-
valo sotva týden, než této částky spor-
tovně založení čtenáři dosáhli, což si 
rozhodně zaslouží uznání. Je vidět, 
že vztah mezi knihovnou a čtenáři je 
pevný a oboustranný, o čemž svědčí 
i neustálá snaha knihovny zkvalitňo-
vat své služby. Jen tak dále!

(jj)

Čti Jeseníky
Na konci listopadu byla na Šeráku 

pokřtěna nová unikátní obrazová 
publikace, která nabízí originální 
pohled na Jeseníky a jejich severní 
podhůří (Hrubý Jeseník, Zlatohor-
ská pahorkatina, Góry Opawskie). 
Na publikaci spolupracoval tým 
významných místních odborníků 
z řad historiků, geologů, biologů, 
etnografů, geografů, ale také grafiků 
a fotografů. 

Zmizelé Jesenicko 3. díl: 
Poutní místa

Publikace Pavla Macháčka a Mi-
chaely Neubauerové navazuje na 
předchozí dva díly a tentokrát se 
zaměřuje na známá i méně známá 
poutní místa na Jesenicku. Informace 
ke křtu knihy na straně 5.

Obě knihy naleznete u místních 
knihkupců či v informačním centru 
Jeseník. 

(jam)

www.jesenik.cz

Nové publikace o jesenickém 
regionu brzy k dostání
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Konec kalendářního roku v priessnitzových lázních
Měsíc prosinec v Priessnitzových léčebných lázních bude ve znamení ukončení lázeňského provozu a zahájení provozní přestávky, určené pro 

opravy, údržbu a úklid budov. Letošní vánoční koncert se uskuteční 4. prosince, poslední hosté odjedou 6. prosince. Následně si areál od hostů 
a akcí odpočine na celý měsíc, včetně Vánoc a Silvestra.

Ve středu 1. prosince od 17.00 
se před hlavní lázeňskou budovou 
bude konat Rozsvěcení sanatoria 
Priessnitz s adventní hudbou. „Při-
vítáme letošní zimu, návštěvníkům 
můžeme s jistotou slíbit, že uvidí 
i nějaké ty padající vločky. Zároveň 
se také rozloučíme s lázeňskou 
sezonou 2021. Kromě adventní 
hudby nás osvěží také občerstvení 
v podobě horkého punče, a to 
i ve variantě pro děti,“ zve ob-
chodní ředitelka lázní Kateřina To-
mášková.

V sobotu 4. prosince se pak 
v Kongresovém sále koná poslední 
velká hudební akce v lázních v le-
tošním roce. Vánoční koncert De-
chového orchestru mladých s diri-
genty Tomášem Uhlířem a Milanem 
Domesem se rozezní od 16.00, 
vstupné na akci činí 60 Kč.

Zimní aktivity v lázeňském areá- 
lu budou letos už definitivně bez 
možnosti bruslit na lázeňském 
kluzišti. Symbolickou štafetu této 
dlouholeté a oblíbené zimní čin-
nosti v prostoru tenisových kurtů 
převezme od letoška ledová plocha 

v režii města Jeseníku, která vzniká 
v sousedství Městské sportovní 
haly na Dukelské ulici v Jeseníku.

V pondělí 6. prosince odjedou 
z lázní poslední hosté a celý areál, 
včetně restauračních provozů, in-
formačního centra a všech dalších 
zařízení pro veřejnost čeká pro-
vozní přestávka. Ta stejně jako loni 
pokryje i období vánočních svátků 

a přelomu roku. Bude využita na 
nutné opravy, výmalbu a údržbu bu-
dov, aby 10. ledna mohly lázeňské 
domy znovu přivítat první klien- 
ty a pacienty roku 2022.

V roce 2022 si připomeneme vý-
znamné jubileum Priessnitzových 
lázní – 200 let od jejich založení 
Vincenzem Priessnitzem na Gräfen-
bergu v roce 1822. Od té doby lázně 

ušly velký kus cesty, rozvíjely se 
a kvetly do krásy, ale také strádaly 
a chřadly, a to nejen v době světo-
vých válek. Věříme, že naše nynější 
cesta je správná, že spolu s našimi 
zaměstnanci, klienty a přáteli pře-
konáme i nynější složité období 
a že budeme moci toto významné 
výročí oslavit.

 (jg)

co je nového v turistickém informačním centru Jeseník?
Léto se rychle přehouplo do zimy, a tak si můžeme dovolit bilancovat 

za uplynulou turistickou sezonou. Informační centrum Jeseník letos 
přivítalo více než 15 000 návštěvníků, a to přes všechny nesnáze a ome-
zení otevírací doby, které byly způsobené pandemií covid-19. 

Průměrná doba pobytu návštěv-
níků byla přibližně čtyři noci, jak 
vyplývá z průzkumu a dotazníko-
vého šetření. Nejsilnější návštěv-
nost infocentrum tradičně zazna-
menalo v období letních prázdnin 
a prodloužených víkendů. Nejvíce 
návštěvníků přijelo z tuzemska, 
poté následovali turisté z Polska, 
Německa a Slovenska. Návštěvníci 
Katovny si letos mohli prohlédnout 
výstavy renomovaných umělců 
Venduly Chalánkové a Adama 
Kašpara, obohacené komentova-
nými prohlídkami a workshopy, 
které pořádala Městská kulturní 
zařízení Jeseník. Výstavy umělců 
z blízka i z daleka budou pokračo-
vat také v příštím roce.

Nově v infocentru najdete roz-
šířenou nabídku oblíbených suve-
nýrů, kalendáře s fotkami Jeseníků, 
nejnovější publikace o Jesenicku 
a také originální jesenické produkty. 
Za nákup dárkových předmětů či 
vstupenek MKZ Jeseník můžete 
nově platit kartou. Rádi zodpo-
víme vaše dotazy ohledně atraktivit 
a služeb regionu Jesenicka nebo 
městského úřadu. Ke standardním 
službám patří informační letákový 

servis o Jeseníku a jeho okolí nebo 
internet zdarma.

Také letos v Katovně najdete Vá-
noční strom přání pro děti v nouzi. 
Letos již 15. ročník dobročinné 
akce probíhá do 15. prosince. Jed-
notlivá dětská přání najdete on-line 
na facebookovém profilu Vánoční 
strom pro děti v nouzi. 

Všem našim návštěvníkům, spo-
lupracovníkům a partnerům tímto 
přejeme pohodové a klidné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví 
a spokojenosti v novém roce 2022! 

Tým TIC Jeseník

Otevírací doba během zimní se-
zony:
pondělí–pátek 8.30–17.00 
(polední pauza 12.00–12.30)
sobota 8.30–14.00 
(24.–26. 12., 31. 12. a 1. 1. zavřeno)
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Vápenná na malbě Willyho paupieho
Historiky umění zatím nebyl komentován a unikal i našim regionálním vlastivědcům. „Objeven“ byl ve Vrbně pod Pradědem a nyní se už 

téměř dva roky nalézá ve vlastnictví soukromého sběratele z Lipové. Řeč je o obraze významného jesenického malíře Willyho Paupieho s názvem 
Vápenná (Setzdorf). 

Wilhelm Paupie (na svých obra-
zech podepisován familiárněji jako 
Willy Paupie) se narodil v Morav-
ské Třebové v roce 1898, předkové 
z otcovy strany sídlili v Javorníku 
a matka pocházela až z Tyrol. Z Je-
seníků se Paupieho domovem stala 
nejprve „šumperská strana“, kon-
krétně Loučná nad Desnou (Wie-
senberg), kam se rodina odstěhovala 
kvůli otcově zaměstnání u okresního 
soudu v Šumperku. Odtud byl mladý 
Wilhelm poslán nejprve na reálku 
v Hranicích na Moravě, později pak 
na umělecká studia do německého 
Výmaru a následně do Vídně. Po 
návratu do Jeseníků, tentokrát na 
„stranu bruntálskou“, pracoval ně-
jaký čas jako úředník v Krnově, ale 
povinnosti byrokrata neodpovídaly 
jeho uměleckému naturelu. Krnovsko 
opustil a usadil se konečně na třetí, 
tedy „jesenické straně“ hor, v Bu-
kovicích, kde se začal plně věnovat 
malbě. A právě z roku, ve kterém se 
na Jesenicko přistěhoval, tedy z roku 
1931, pochází jeho obraz Vápenná 
(Setzdorf).

První jaro na „jesenické straně“ 
hor

Paupie se zaměřoval na krajino-
malbu, nejčastějším námětem jeho 
obrazů jsou horské krajiny s vesni-
cemi či alespoň s několika staveními. 
Dílo Vápenná (Setzdorf) zachycuje 
tuto slezskou ves ze severního směru 
ve vzdálenosti asi 300 metrů. Autor 
se při tvorbě díla velmi pravděpo-
dobně nacházel mezi vrcholem kopce 
dnes označovaného jako kóta 417 
a místem, kde nyní kousek od cesty 
směrem na Žulovou stojí památník 
obětem násilí a válek. Obraz skýtá tři 
plány – první plán s vesnicí a jasně 
zelenými kopci, druhý s vrcholy 
v temnější zelené a třetí pak s horami 
v pozadí a oblohou. Dominantou ob-
razu je kostel sv. Filipa s jemně béžo-
vou omítkou a tmavou, téměř černou 

střechou. Vedle něj vidíme dvě vý-
znamnější stavení a směrem k malíři 
(k severu) se pak rozprostírají statky, 
chalupy či domky usedlíků. Kopce 
zvedající se za domky jsou Prosečný 
přímo za kostelem, po jeho stranách 
další vrcholy Rychlebských hor a za 
vsí v dáli pak Keprník a Šerák. Nad 
jarní zelení mnoha odstínů, od svět-
lých políček až po tmavě zelené stro-
moví, převládají šedobílá mračna nad 
ojedinělými stopami modré oblohy 
jara roku 1931. Obraz je vytvořen 
technikou olejomalby aplikované na 
karton.

Paupie byl známým krajinářem 
dlouho předtím, než namaloval Vá-
pennou. Jako člen opavského spolku 
výtvarných umělců německé národ-
nosti vystavoval svá díla ve druhé 
polovině 20. let např. v Opavě, Olo-
mouci, Ostravě či Brně. Ve 30. letech 
se již dalo hovořit téměř o slávě – po-
zván byl i na Sudetoněmeckou výstavu 
umění pořádanou v Norimberku, kam 
se jeho dílo dostalo ve společnosti su-
píkovického Engelberta Kapse. Ale 
Paupie samozřejmě vystavoval i na 
Jesenicku, jeho dílo zkrášlilo stěny 
Priessnitzova sanatoria, městské rad-
nice, dnes již neexistující Täuberovy 
cukrárny, žulovské školní knihovny, 
textilky Regenhart & Raymann a sa-
mozřejmě také Vodní tvrze, sídla je-
senického muzea. 

S příchodem druhé poloviny 30. let 
začalo být citelné pronikání politiky, 
ideologie a místy i propagandy do 
všech oblastí společenského života, 
kulturu a umění nevyjímaje. V roce 
1937 se mohla veřejnost seznámit 
s putovní výstavou sudetoněmec-
kých umělců, která kromě některých 
měst československého pohraničí 
byla představena také v Berlíně, 
Hamburku, Kolíně nad Rýnem či  
např. Frankfurtu nad Mohanem. Pau-
pieho díla byla vystavena i na ryze 
propagandistické akci – mnichovské 
Grosse Deutsche Kunstausstelung.

 Malíř, umění a politika
Paupie byl s politickým rozměrem 

svého díla srozuměn a zřejmě i zto-
tožněn – velkoněmeckými názory 
se totiž netajil a v roce 1936 vstoupil 
do Henleinovy SdP. Jeho ruralistické 
obrazy vystihovaly vztah podstatné 
části německého slezského obyvatel-
stva k půdě, která byla i centrálním 
zájmem nacistické ideologie (Blut 
und Boden – krev a půda). Není 
náhodou, že jeho obraz zakoupil  
např. Wilhelm Messerschmitt, slavný 
letecký konstruktér, či Arthur Seyß-
-Inquart, přední nacistický funkcio- 
nář a rakouský kancléř. Ten tak 
možná učinil po vzoru svého vůdce, 
Adolfa Hitlera, který rovněž jeden 
z Paupieho obrazů vlastnil (Předjaří 
ve slezské horské vesnici). Paupieho 
obrazy visely v příbytcích i dalších 
ministrů říšské nacistické vlády. 

V kritickém roce 1938 byl Willy 
Paupie zatčen československými 
orgány pro podezření z rozvracení 
republiky, kterého se nepochybně do-
pustil, a nebýt dalšího mezinárodně 
politického vývoje by si téměř jistě 
odpykal několikaletý trest. Nicméně 
i přes nadějnou československou mo-
bilizaci bylo nakonec zahraničními 
silami rozhodnuto o odlišné budouc-
nosti. Československo bylo přinuceno 
vzdát se pohraničních oblastí ve pro-
spěch Německa a vláda iredentistům 
udělila v říjnu 1938 amnestii. Další 
osudy Willyho Paupieho nejsou příliš 
dobře zdokumentovány. Po vstupu do 
SS se dostal na frontu a na jeho prav-
děpodobná bojiště můžeme usuzovat 
zejména z jeho maleb (Kronstadt 
ad.). Po válce se na Jesenicko Paupie 
nevrátil, dožil v Německu. Zemřel 
v roce 1981 ve Friedrichshafenu 
v Bádensku-Württembersku.

 
Obrazy bez poskvrny, život na 
misce vah

Willy Paupie se nám dnes bez 
ohledu na jeho výtvarné dílo jeví jako 

lidsky odsouzeníhodný. Jistě byl ak-
tivním rozvracečem Československé 
republiky, podporovatelem velkoně-
meckých idejí, a nakonec i členem 
Himmlerových SS. Vzhledem ke 
vstupu do těchto nechvalně pro-
slulých vojenských oddílů a vzhle-
dem k jeho prokazatelné protistátní 
aktivitě v rámci sudetoněmec-
kého Freikorpsu v předválečném 
období můžeme s jistou mírou 
pravděpodobnosti spekulovat o tom, 
že byl přesvědčeným nacistou. Na 
druhou stranu o jeho konkrétních 
činech v průběhu druhé světové 
války prameny prozatím mlčí. 
Zároveň je nutné na jeho osud 
nahlížet v nikoliv omluvném, ale do 
určité míry vysvětlujícím politickém 
kontextu doby, ve které jen 
nemnoho Němců zůstalo věrných 
československé republice či idejím 
demokracie. 

Také osudy obrazu jsou zastřené. 
Buďto opustil československé území 
s některým z majitelů při odsunu 
v roce 1945 a později se např. přes 
aukční prodeje vrátil domů, nebo 
na území českého Slezska vždy 
zůstal. V novém tisíciletí byla jeho 
majitelem jedna z českých galerií 
v Ostravě, odkud putoval do rukou 
soukromého sběratele ve Vrbně pod 
Pradědem. Do jesenického okresu se 
dostal v roce 2020, odkdy jej vlastní 
jiný soukromý sběratel v Lipové 
u Jeseníku.

S osudy malíře Willyho Paupieho 
se mohou čtenáři podrobně seznámit 
ve studii erudované archivářky Jany 
Hradilové, z kteréžto práce vychází 
většina životopisných údajů v tomto 
textu a která byla publikována ve 
sborníku z XIX. svatováclavského 
setkání v Jeseníku v roce 2019. Sbor-
ník je k dostání na recepci Vlastivěd-
ného muzea Jesenicka. 

Pavel Rušar,
ředitel Vlastivědného muzea 

Jesenicka

Vápenná (Setzdorf), Willy Paupie 1931.  Zdroj: soukromá sbírka Současný pohled z někdejší malířovy pozice.  Zdroj: Vlastivědné muzeum Jesenicka
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PROČ JÍT STUDOVAT NA JESENICKÉ GYMNÁZIUM?
Nabízíme kvalitní přípravu na vysoké školy v ČR i zahraničí 
a atraktivní studium všeobecných předmětů. Maturita na Gymnáziu Jeseník je 
bez obav. Naše úspěšnost je již řadu let 100 %. 
Máme moderní učebny a laboratoře, které jsou vybaveny nejmodernější ICT 
technikou. Naše laboratoře za více než sto let existence školy vypěstovaly nejed-
noho úspěšného vědce a kromě toho jsou zcela nové a moderně vybavené.
Zapojujeme se do zahraničních projektů. Našim studentům dlouhodobě na-
bízíme účast v projektech Erasmus+. V současnosti máme zajištěny finanční 
prostředky na výjezdy studentů do zahraničí na šest let dopředu. Kromě toho se 
naši studenti mohou zúčastnit ročního studijního pobytu v německém Ambergu. 
Spojujeme studium a sport. Každoročně otevíráme čtyřletý obor Gymnázium 
se sportovní přípravou, kde nabízíme čtyři základní sporty, ale také možnost 
volby vlastního sportu. 
Umožňujeme rozšířené studium informatiky a robotiky. Pro zájemce nabí-
zíme rozšířenou výuku robotiky a informatiky, kterou se naše škola zabývá již od 
roku 2004 a díky tomu patří mezi nejen republikovou, ale i evropskou špičku, což 
dokazují výsledky v mnoha soutěžích.
Realizujeme množství akcí a zážitků ve formě sportovního i kulturního vyžití: 
sportovní turnaje různého zaměření, školní ligy ve florbalu a basketbalu, Vánoční 
akademii, Vánoční laťku, Halloween, seznamovací kurzy GO, divadelní spolek 
Nezakopneš, exkurze, zájezdy atd.
A co tě u nás v průběhu studia čeká? Od primy do kvarty prohloubené studium 
všech předmětů s důrazem na angličtinu a informatiku. V prvním ročníku sezna-
movací kurz, lyžařský kurz a projekty. Ve druhém ročníku taneční, workshopy, 
školní sportovní ligy atd. Ve třetím ročníku cyklovodácký kurz, široká nabídka 
seminářů, exkurze a možnost studia v zahraničí. Ve čtvrtém ročníku stužkovací 
ples, maturita a výběr tvé vysněné vysoké školy.
Máš dotaz? Tak nám napiš nebo zavolej! Všechny kontakty najdeš na webu 
www.gymjes.cz. Sleduj také školní Facebook a Instagram. 
Zapamatuj si důležité termíny: 26. ledna 2022 je Den otevřených dveří  
a 1. března 2022 nejzazší termín pro podání přihlášek i pro žáky z pátých tříd.

CO VŠE LZE NA JESENICKÉ HOTELOVCE 
A OBCHODCE NAJÍT?
Od roku 2015 nabízí naše škola dva obory: Hotelnictví a cestovní ruch a Ob-
chodní akademii se zaměřením na zahraniční obchod. U obou oborů se 
zaměřujeme na propojení teoretického vyučování s praxí, aby tak absolventi 
získali nejen vzdělání s možností pokračovat v dalším studiu na vysokých ško-
lách, ale také rovnou uplatnění v praxi. Nabízíme kvalitní jazykovou přípravu –  
kromě anglického jazyka mají studenti možnost výběru mezi jazyky němec-
kým, ruským, francouzským a polským.
Studium jazyků také úzce souvisí s odbornou zahraniční praxí, kterou mohou 
studenti absolvovat ve formě stáží či ročním pomaturitním studiem na naší part-
nerské škole ve Francii. 
Absolventi oboru Hotelnictví najdou své místo v široké oblasti služeb, ces-
tovního ruchu, hotelového průmyslu a v činnostech obchodně podnikatelských. 
Absolventi oboru Obchodní akademie se uplatní zejména ve skupině povo-
lání zaměřených na výkon ekonomických, administrativních a obchodně podni-
katelských činností v podnicích a organizacích jak domácích, tak i zahraničních. 
Zapojením se do pěti různých projektů vznikla nabídka např. on-line kurzu čes-
kého a polského jazyka, certifikovaných kurzů (barmanského, baristického, so-
mmeliérského aj.), relaxačních a volnočasových aktivit, carvingu a výuky čes-
kého jazyka v rámci průvodcovské činnosti a poznávání jesenického regionu. 
Nesmíme opomenout práci s ICT technikou, komunitní setkávání s odborníky 
a spolupráci s místními podnikateli, ale i s Moravskou vysokou školou a s UP 
v Olomouci. Aktuální novinkou je pokusné ověřování profilové části maturitní 
zkoušky na devíti středních školách vybraných MŠMT, mezi něž patří i naše 
škola. 
Díky studiu na naší škole budete umět pružně reagovat na proměňující se po-
třeby trhu práce a komunikovat nejméně ve dvou světových jazycích. Rovněž 
získáte vzdělání s možností pokračovat v dalším studiu na vysoké škole či rov-
nou uplatnění na trhu práce. Další informace na hotelovkajes.cz.

„EMKO MÁ VŠECHNO, CO OD ŠKOLY 
CHCEŠ I POTŘEBUJEŠ.“
Maturitní obory: Chceš studovat technický obor? U nás se ti to splní nebo tě 
připravíme na další vysokoškolské studium. Stavebnictví – uplatnění najdeš 
jako stavbyvedoucí ve stavební firmě, konstruktér v projekční firmě nebo mi-
str na stavbě. Strojírenství – staň se strojařem, technologem nebo dělej třeba 
konstruktéra a vrhni se do projektování. Můžeš být i mistrem ve výrobě nebo 
se specializuj na CNC stroje, které dnes najdeš v každém větším podniku. 
Informační technologie – staň se programátorem, administrátorem databází 
a počítačových sítí nebo grafikem. Provozní technika (dvouleté nástavbové 
studium) – staň se třeba konstruktérem, technologem ve strojírenství nebo 
obchodním zástupcem.
Učební obory: Rád vytváříš užitečné věci? Zajímají tě stroje? Chceš umět 
řemeslo? Ať už je tvoje představa jakákoli, z našich oborů si určitě vybereš. 
Elektrikář – uplatníš se všude tam, kde vznikají nějaké stavby – tam všude 
je elektrikář potřeba. Instalatér – uplatníš se jako řemeslník a opravář v do-
mácnostech. Můžeš pracovat jako instalatér ve firmách při montáži nových 
strojů a zařízení. Nebo se staň živnostníkem a začni podnikat sám na sebe. 
Obráběč kovů – uplatníš se napříč celým strojírenstvím – můžeš obsluhovat 
CNC stroje nebo se specializovat na klasické konvenční obrábění v některé 
z menších firem. Místo najdeš v kovovýrobách, strojírnách nebo třeba ře-
tězárnách. Strojní mechanik – uplatníš se napříč celým strojírenstvím. Mů-
žeš obsluhovat CNC stroje, stát se opravářem strojů v zemědělském družstvu 
či autodílně nebo být údržbářem. Anebo se staň svářečem, který snadno najde 
uplatnění téměř kdekoliv, zejména v zahraničí. Zedník – uplatníš se ve sta-
vebních firmách jako zedník nebo obkladač. Můžeš pracovat pro stavební 
firmu, ale stejně tak dobře můžeš začít podnikat.
Na eMku ti dále umožníme účast v projektech, poskytneme nové technolo-
gie, zajistíme výjezdy do zahraničí a také razíme partnerský přístup. Přijď se 
přesvědčit.
Více najdeš na: www.soje.cz, www.facebook.com/emko.jes, www.instagram.
com/emko.jes.

JSME ŠKOLA PRO ŽIVOT. 
Jsme nejstarší střední škola na Jesenicku, s dlouholetou tradicí ve výuce ze-
mědělských oborů (historie zemědělské školy v Horních Heřmanicích sahá 
až do roku 1867) a v přípravě kvalifikovaných odborníků v potravinářství 
a gastronomii. Nabízíme vzdělávací možnosti v oborech s výučním listem 
a maturitou. Vzdělávání se realizuje v komplexně vybavených areálech včetně 
pracovišť odborného výcviku.
Čtyřleté studijní obory s maturitou:
• 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví;
• 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů;
• 41-45-M/01 Mechanizace a služby (odpadové hospodářství).
Nástavbové studium:
• 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium denní, večerní – zdarma).
Učební obory H s výučním listem:
• potravinářství: Pekař, Cukrář, Řezník-uzenář; 
• gastronomie: Kuchař-číšník; 
•   řemesla: Výrobce kožedělného zboží (sedlář), Podkovář a zemědělský kovář,  

Opravář zemědělských strojů, Umělecký kovář a zámečník, pasíř;
•  zemědělství a lesnictví: Včelař, Zahradník, Lesní mechanizátor, Jezdec 

a chovatel koní, Zemědělec-farmář.
Výhody:
• ubytování v Domově mládeže v Jeseníku i v Horních Heřmanicích;
• stipendia v některých studijních oborech;
•  možnost „školního“ autobusového spoje podél hranic pro žáky ze směru 

Zlaté Hory a Mikulovice;
•  odborné praxe na smluvních pracovištích na Jesenicku a Šumpersku, ale také 

v zahraničí (Rakousko);
• odborné kurzy (barmanský, baristický, svářečský), autoškola (B, T, C);
•  tělocvična, posilovna v Jeseníku i v Horních Heřmanicích, workoutové 

hřiště; 
• vlastní zemědělská činnost, chov koní;
• školní prodejna.

Hotelová škola Vincenze priessnitze 
a obchodní akademie Jeseník

střední průmyslová  
škola Jeseník

střední škola gastronomie, 
farmářství a služeb Jeseník

Gymnázium Jeseník
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svatý martin v mš tyršova
Štědrý podzim rozdával své dary plnou náručí všem, kdo o ně stáli. 

Mezi jinými i zlatožluté oválky – brambory. Z těch se dá, panečku, 
připravit dobrot! Ale nejdříve je potřeba je sklidit. A tak pracovní 
skupina rodičů při MŠ Kopretina na Tyršově ulici přišla s nápadem 
vyhlásit na 21. října společnou akci pro děti, rodiče a všechny přátele –  
Bramboriádu.

Začalo se plánovat. Děti s učitel-
kami rozveselily interiér i exteriér 
školky barevnými výtvory – listo-
vými zvířátky a strašidláky, podzim-
ními světýlky a řetězy... Jenže ouha! 
Počasí nám nepřálo – bylo potřeba 
přesunout akci ze zahrady do budovy 
školy. Kupodivu to šlo hladce – ne-
dočkavé děti si v doprovodu svých 
rodičů převzaly u prvního stanoviště 
zápisní lístek, s kterým potom obchá-
zely další prostory a plnily jednotlivé 
úkoly: nakládaly brambory do kole-
ček a převážely je mezi překážkami 
k cíli, ukládaly brambory do řady 
podle velikosti, skákaly v pytli... Za 
každý splněný úkol získaly brambo-
rové razítko. Na posledním stano-
višti děti předstoupily před „mistra 
zahradníka“ (paní ředitelku v pře-
vleku), který vyhodnotil, jak byl kdo 
úspěšný při sběru brambor, a po po-
radě s tajemným skřítkem případně 
udělil odměnu. Při takovém zápolení 
všem pořádně vyhládlo, a tak se ne-
chali vést libými vůněmi z jídelny. 

Tam totiž snaživí a nápadití rodiče 
připravili bramborový banket, až oči 
přecházely (a sliny tekly). Byla to 
„zlatá“ koruna Bramboriády! Popo-
vídali jsme si a nikomu se nechtělo 
domů. Akce se vydařila a zanechala 
v nás hřejivý pocit z dobré spolupráce 
rodičů a školy.

Připravovali jsme se také na oslavu 
příchodu sv. Martina, děti se sezná-
mily s legendou, vyráběly papírové 
koníky a stříbrné podkovy, napekly 
martinské rohlíčky… A jaké pak bylo 
překvapení, když k nám ve čtvrtek 
11. listopadu zavítal na zahradu živý 
Martin i se svým koníkem. Šli jsme 
za ním po cestě vyznačené stříbrnými 
podkovami a postupně jsme plnili 
jeho úkoly. Živému žebrákovi jsme 
za jeho světýlko naděje darovali ko-
láč, hledali jsme rozsypané zlaťáky 
a sv. Martina potěšili písněmi. Pohos-
til nás perníčky a my už ode dneška 
víme, jak důležité a krásné je se s ně-
kým rozdělit, někomu pomoci.

Tým MŠ Tyršova 

Konec roku v modré školce
Dýňová slavnost

Nejstarší děti předškolního věku 
ze třídy Žabiček se zúčastnily Dý-
ňové slavnosti pořádané SVČ Duha 
Jeseník. Děti upekly dvě dýňové 
buchty z dýní, které si samy na jaře 
ze semínek vypěstovaly na svých vy-
výšených záhoncích. O svou úrodu 
se staraly pečlivě: pravidelně zalé-
valy, okopávaly a sledovaly, o jaký 
kousek povyrostla. Podzimní sklizeň 
práci dětí nakonec odměnila velkou 
úrodou. Děti po celou dobu mohly 
svou úrodu nejen vidět růst, ale také 
poznat, jak se dá zpracovat, a navíc 
potěšit druhé. Za velké úsilí, snahu 
a zapojení do akce jsme obdrželi 
diplom za nejlepší dýňovou buchtu 
udělený spolkem Sudetikus. Děti si 
pomocí prožitkového učení osvojily 
dovednosti v praktické oblasti sou-
visející s pracovitostí, která může být 
přínosem nejen pro jedince, ale i pro 
společnost. Nakonec samy pochopily 
lidové rčení, že Bez práce nejsou ko-
láče, i když v tomto případě šlo o dý-
ňovou buchtu.

Uspávání skřítků a broučků 
Podzim je velký umělec. Svým 

kouzelným štětečkem dokáže zbar-
vit přírodu do nádherných barev, až 
se tají dech. I mistr umělec si však 
potřebuje odpočinout, stejně jako 
skřítci a broučkové. Proto se děti 
z Modré školky rozhodly, že skřít-
kům a broučkům pomohou. Spolu 
s rodiči za doprovodu lesního skřítka 
Fanfrňáka odešly do nedalekého lesa 
postavit skřítkům domečky. Na cestu 
si svítily lucerničkami, které si spo-
lečně s rodiči vytvořily dle své fanta-
zie. Na závěr děti své skřítky a Fan-
frňáka uspaly za pomocí písničky. 
Poté uzamkly celý les kouzelným 
klíčkem, aby do jara mohli všichni 
nerušeně odpočívat. Na jaře se děti 
vrátí se zlatým klíčkem a všechny 
domečky opět otevřou. Děkujeme 
rodičům, dětem a všem, kteří se na 
přípravě této akce podíleli. Fanfrňá-
kovi, skřítkům a broučkům přejeme 
dobrou dlouhou zimní noc a krásné 
sny. 

Tým Modré školky

rok 2021 v mš K. Čapka
Rok se s rokem sešel, venku už sluníčko slábne, děti vytáhly teplé 

bundičky a rok 2021 pomalu končí. A co všechno nám tento rok při-
nesl? 

Zima byla letos štědrá, přinesla 
spoustu sněhu a po dlouhé době jsme 
si i ve školce užívali stavění sněhu-
láků a bobování na školní zahradě. 
Na jaře byla opět školka uzavřena 
a s předškoláčky jsme byli v kontaktu 
pouze distančně. Povím vám, není nic 
smutnějšího než prázdná školka bez 
dětí. Prázdnotu vyplňovali alespoň 
dělníci, kteří nám přišli vymalovat, 
takže jsme nucenou uzavírku využili 
k zvelebení prostor. 

Návrat dětí byl komplikovaný. 
Probíhalo testování, zpracovávali 
jsme pouze příkazy a zákazy a dou-
fali, že už to brzy skončí. Až s prvním 
sluníčkem se nám do školky mohly 
vrátit všechny děti. Školka opět ožila 
a do konce školního roku jsme si spo-
lečně užívali poznávání, vzdělávání, 
výlety, exkurze, a především to, že 
můžeme být zase spolu bez výjimek.

Přes prázdniny byla školka dlouho 
otevřena v rámci prázdninového 
provozu, který byl letos opravdu ná-
ročný. Přesto jsme sebe i školku do-
kázali připravit na září, kdy už jsme 
netrpělivě vyhlíželi děti nové i ty, 
které už jsou „naše“. 

Od září jsme, naštěstí, mohli fun-
govat v normálním provozu. Pro-
běhly všechny naplánované akce. 
Užili jsme si divadélka a aktivity, 
které v loňském roce nebyly možné. 
A najednou je tu opět zima, doba, 
kdy je světla málo, člověk se má 
zastavit, odpočinout a nabrat síly 
na další slunné jarní dny, které nás 
čekají. 

Proto přejeme za celou naši ma-
teřskou školu klidné Vánoce plné 
pohody a do nového roku 2022 
hodně zdraví a sil. 

Tým MŠ Karla Čapka

podzim v mš Dittersdorfova
Letošní krásný podzim jsme si v MŠ Dittersdorfova opravdu užili. 

Když svítilo sluníčko a listy stromů hrály všemi barvami, výletovali jsme 
a poznávali jesenickou přírodu. 

Koncem října jsme společně s ro-
diči uspořádali na školní zahradě 
Jablíčkovou slavnost, děti soutěžily 
v nejrůznějších disciplínách, jablíčka 
vozily, házely, kutálely, zdobily pro 
ptáčky, vyzkoušely si střelbu z luku 
a na závěr jsme společně ochutnali 
jablečné dobroty od našich úžasných 
kuchařek. Rodinné týmy se zúčast-
nily Soutěže o nej… draka, jejich 
výrobky jsme vyzdobily interiér celé 
mateřské školy.

V dušičkovém čase jsme za tmy 

vyrazili na strašidelnou výpravu do 
Smetanových sadů. Cestou ze tmy 
vystupovala strašidla a ozývaly se 
hrůzostrašné zvuky. Velcí i malí bu-
báci, vyzbrojeni lucerničkami a lam-
pióny, však prokázali obrovskou od-
vahu a došli až do Letního divadla, 
kde se podepsali „žabí“ krví, zazpí-
vali si a zatančili. Odvážlivci byli 
odměněni sladkostmi. Děkujeme 
všem za spolupráci a účast a budeme 
se těšit na další společné akce.

Tým MŠ Dittersdorfova

Do mateřské školy přijel svatý Martin na bílém koni.  Foto: MŠ Tyršova

Jablíčková slavnost.   Foto: MŠ Dittersdorfova
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Martinovský podvečer, všude 
plno lucerniček, tajná výprava dětí 
a rodičů na kopec u vodárky, kde 
jsme ho potkali… Svatého Mar-
tina na opravdovém bílém koni. 
Tak jak legenda vypráví, rozdělil 
se se žebrákem o svůj plášť a při-
vezl nám sladký poklad, který jsme 

našli v truhle. Museli jsme se však 
také rozdělit, jako Martin, půlka 
svatomartinského koláčku našla 
svého kamaráda, jsme přece dobrá  
parta. 

Děkujeme za velkou účast rodi-
čům a za krásnou odezvu. 

Tým MŠ Jiráskova

Víte, kdy jste mohli slyšet naposledy Kytarový orchestr a Komorní 
sbor ZUŠ Jeseník? Bylo to v pátek 21. února 2020 v Kapli na společ-
ném koncertě s Kytarovým orchestrem ZUŠ Šumperk. Zahráli jsme si, 
rozloučili jsme se a těšili jsme se na další koncerty…

Naše těšení se dost prodloužilo, 
ale dočkali jsme se. O víkendu  
12.–14. listopadu 2021 jsme konečně 
mohli vyrazit na soustředění. Práce 
bylo dost. Za dva roky se v orches-
tru i sboru vyměnila skoro polovina 
členů. Ti starší pomalu odcházeli 
studovat na vysoké školy a na zkou-
šení s orchestrem jim už moc času 
nezbývalo. Ti mladší sice zkoušeli, 
ale neměli možnost své dovednosti 
prezentovat. To se změnilo v neděli 
14. listopadu v 15.00. Po dlouhých  
21 měsících jsme měli koncert. Ner-
vozita byla znát, radost z dobrého díla 
však zvítězila nejen u posluchačů, ale 
i u samotných hráčů. 

Chtěl bych poděkovat vedení Hor-
ského hotelu Skiland Ostružná, který 

nás dlouhodobě podporuje a opět nám 
vytvořil skvělé podmínky pro zkou-
šení a koncertování. Náš velký dík 
patří také našim dalším sponzorům 
a přispívatelům, kteří nás podporují. 

Během distanční výuky orchestr 
a sbor zkoušet nemohl. Nicméně ur-
čité řešení jsme nalezli: Přes videoho-
vory jsme se členy orchestru nacvičili 
a nahráli některé orchestrální party. 
Pan učitel Jiří Svoboda dal jednotlivé 
hlasy dohromady (byla to nesmírně 
náročná a nekonečná práce). Výsledek 
si můžete pustit na webovkách orches-
tru www.ko.jesenik.com nebo na strán-
kách ZUŠ Jeseník http://www.zusjes.
cz/videogalerie/.

Václav Dvořák,
ZUŠ Jeseník

školní kaleidoskop Základní školy Jeseník
Vyfikni se, chovej se slušně a vždy 
fér! ZŠ Jeseník prožila Suit Up 
Day

Třináctého října jsme se ve škole 
skutečně oblékli do šatů a obleků. 
Všem nám to moc slušelo, ale 
poukázali jsme také na slušné mravy, 
významné hodnoty a férové jednání, 
které by mělo být nejen ve škole, ale 
v celé společnosti samozřejmostí. 
Dlabání dýní ve školních druži-
nách

Menší děti přichystaly krásné ob-
rázky a papírové řetězy, my ostatní 
jsme na obou budovách tvořili stra-
šidýlka, konvičku s hrníčky, Spon-
geBoba, zubaté příšery i usměvavé 
postavičky. Čtvrté oddělení na BN 
připravilo malý fotokoutek s dýňo-
vými kníry, brýlemi a vtipnými bub-
linami.

Vše bylo předáno na akci spolku 

Sudetikus, která probíhala v areálu 
naší školy v sobotu 9. října v odpo-
ledních hodinách. Děti měly radost, 
že i naše dýně byla ve velké konku-
renci oceněna. Nápad holek vyro-
bit oblíbenou pohádkovou postavu 
SpongeBoba, v našem provedení 
kulatější, skončil na druhém místě. 
Děkujeme za skvělou spolupráci se 
spolkem Sudetikus a budeme se těšit 
na další ročník.
Den s Leonardem

Herci Agentury Pernštejni nás 
v krátkém divadelním představení 
seznámili se životem Leonarda da 
Vinciho a ukázali nám jeho nej-
významnější díla a vynálezy. In-
teraktivní výstava vzbudila velký 
zájem – mohli jsme vidět a někdy 
i vyzkoušet repliky ozubeného kola, 
řetězového převodu, samonosného 
mostu, tanku, vzdušného šroubu (he-
likoptéry) nebo anometru – přístroje 
na měření síly větru. Zdaleka to není 
celý výčet věcí, kterými Leonardo 
předběhl svou dobu a díky nimž se 
po právu stal záhadným géniem.
Krajské kolo v krosu s naší domi-
nancí

Suverénním výkonem již 
v okresním kole AŠSK v přespolním 
běhu si všechna čtyři naše družstva 
zajistila postup do kola krajského, 
které se uskutečnilo na krásných 
přírodních tratích jesenického Fenix 
Ski Teamu v areálu Za Podjezdem.

A že bylo oč bojovat! Ve hře 
byly nejen zlaté palmy nejlepšího 
krajského družstva, ale v kate- 
goriích staršího žactva i postup 
do republikového finále. To se na-
konec, a nutno říci, že suverénně, 

podařilo našim děvčatům v katego-
rii pro 8.–9. ročník ZŠ. Na zlato do-
sáhla i naše družstva v kategorii pro  
6.–7. ročník, a to jak chlapecký, tak 
i dívčí tým. Jen škoda, že pro tuto 
kategorii letos nebylo vypsáno re-
publikové finále. Kolekci medailí 
pak zkompletovalo oslabené druž-
stvo st. žáků, které bralo bronz. 
Republikové finále AŠSK v přes-
polním běhu družstev

V proslulé Vysočina aréně, na-
sáklé množstvím podniků světového 
poháru, se poslední říjnový týden 
konalo Republikové finále AŠSK 
v přespolním běhu družstev. Sem si 
z krajského kola vybojovalo postup 
dívčí družstvo našich starších žákyň 
ve složení Viki Gajdošová, Barča 
Macurová, Nelča Poskerová, Lucka 
Jurčáková a Anet Streitová.

A naše šikovné holky se neztra-
tily ani v konkurenci nejlepších 

krajských týmů z celé republiky. 
Od startovního výstřelu se běželo 
v ostrém tempu, kterému napomáhal 
i spíše rovinatý profil bez výrazných 
stoupání. Lídryně Vikča běžela od 
začátku na špici a nakonec dosáhla 
z našeho týmu nejlepšího individuál- 
ního výsledku na 4. místě, tedy 
těsně pod bednou. Na kraji druhé 
desítky se rvaly Barča (12.) a Nelča 
(16.). Body pro tým pak připisovaly 
i Lucka (32.) a Anet (36.).

Toto v součtu stačilo nakonec na 
tu pověstnou bramborovou medaili 
v týmech, pouhé tři body od bron-
zové příčky. Škoda jen oslabení 
týmu v posledním týdnu z důvodu 
nemoci, ale koho v této době ne-
potká nějaká covidová či běžná vi-
rózka. Holkám patří velká gratulace 
a poděkování za výbornou repre-
zentaci naší školy.

Tým ZŠ Jeseník

Republikové finále AŠSK v přespolním běhu družstev.  Foto: ZŠ Jeseník

Martinovský večer v MŠ Jiráskova.   Foto: MŠ Jiráskova

Suit Up Day. Foto: ZŠ Jeseník

co to cinká v dáli v mš 
Jiráskova

Kytarový orchestr ZUš 
Jeseník opět koncertuje
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Partnerské město Głuchołazy: Den nezávislosti. Při příležitosti polského Dne nezá-
vislosti se uskutečnil tradiční pochod z Głuchołaz do Jeseníku, zakončený u Polského 
pomníku. Účastníci pochodu položili květiny a zapálili svíčky. Zazněla polská hymna 
a proslovy. Pomník, který se nachází na lázeňské promenádě, věnovali Poláci na pře-
lomu 19. a 20. století Priessnitzově památce. Foto: Lucie Musialová

Spolek Sudetikus: Dýňová slavnost. V areálu bývalého kláštera proběhla tradiční 
Dýňová slavnost. Součástí akce byl jarmark s rukodělnými výrobky a občerstvením, 
tvořivá dílnička či dýňové šachy. Samozřejmě nemohlo chybět velké množství různě 
vyzdobených dýní. Foto: Tomáš Neuwirth 

Střední průmyslová škola Jeseník: Vítězství ve Sinumerik Cupu. Studenti Miroslav 
Juhaňák a Viktor Pecina zvítězili pod vedením Jaroslava Koldy v CNC programování. 
Dvoučlenný tým studentů se stal vítězem 8. ročníku soutěže Sinumerik Cup, jehož finále 
proběhlo 25. října v pražském sídle společnosti Siemens. Foto: Střední průmyslová 
škola Jeseník

Moravská filharmonie: Oslavy státního svátku. Slavné filmové melodie v podání Mo-
ravské filharmonie Olomouc zazněly v pátek 22. října v lázeňském Kongresovém sále. 
Slavnostní koncert se uskutečnil ke Dni vzniku samostatného československého státu. 
Foto: Michal Sedlák

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník: Koncert. V listopadu se po delší době znovu předsta-
vil svým posluchačům kytarový orchestru, a to na Skilandu v Ostružné. Zazněly písně  
z oblasti hudby populární, lidové či klasické. Foto: archiv orchestru

Klub turistů Jeseník: Výlety pro veřejnost. Klub jesenických turistů pořádá každý mě-
síc několik zajímavých výletů. Tentokrát šlo o túru na trase z lázní přes Nassauskou 
stezku, Studniční vrch a Ripperův kámen zpět do lázní. Foto: archiv klubu
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Karate řadíme mezi sporty, více mu 
ale sluší pojmenování bojové umění. 
Co pro vás znamená karate? 

Máte pravdu, karate v tradiční 
formě vzniklo jako bojové umění, 
i když ve své podstatě spíše jako jeho 
obranná forma. Ráz sportu mu do-
dalo až jeho přenesení na evropský 
či americký kontinent a jeho popu-
larizace. I v dnešní době je součástí 
karate tradice a etika, která obzvláště 
u některých profesionálních sportů 
chybí. Úcta k soupeři a fair play je 
tak základním pilířem tohoto sportu. 
Tento princip se snažíme vštípit našim 
svěřencům nejen během sportovních 
utkání, ale také do jejich života. 

Mezi bojová umění patří také judo, 
box nebo jiu jitsu. Jaká jsou speci-
fika karate v porovnání s ostatními 
bojovými uměními? 

Judo, aikido a jiu jitsu patří mezi 
tradiční japonská bojová umění s po-
dobnými specifiky i etikou a v pod-
statě jejich prvotní stránkou je vždy 
obrana. Ne ve všech se pořádají velké 
mezinárodní soutěže a spíše zůstávají 
u tradičních forem. Box jako evropský 
sport má u nás mnohaletou tradici a na 
rozdíl od sportovního karate je plno-
kontaktní. 

Jak se dostalo karate do Jeseníku?
Začátky a vznik karate v Jeseníku 

se datují už do konce 80. let minu-

lého století, konkrétně do roku 1987, 
kdy tento atraktivní a u nás exotický 
sport do Jeseníku přinesli kolegové 
Jiří Krajčík a Jiří Daniš, kteří se s ka-
rate seznámili při svých studiích na 
vysokých školách. Klub byl původně 
zaregistrován ještě pod hlavičkou teh-
dejší TJ Rudné doly. Karate v Jeseníku 
bylo v té době záležitostí pár nadšenců 
z řad dospělých a studentů. Až po roce 
1990, s příchodem akčních filmů, se 
zájem o karate rozrostl i mezi mládeží 
a k naší nemalé spokojenosti trvá do 
současnosti.

Jesenické karate dosáhlo za svou 
existenci mnoha úspěchů. Které řa-
díte nejvýše?

Asi bych navázal na předchozí 
otázku, za největší úspěch považuji 
právě trvalý zájem o karate mezi mlá-
deží a množství frekventantů, které 
klubem prošlo. Když budu trochu 
neskromný, myslím, že to bude i pří-
stupem a poctivou prací vedení jese-
nického karate klubu, za kterou bych 
tímto rád kolegům a trenérům poděko-
val. Samozřejmě se dá jen těžko určit, 
který úspěch je nejcennější z pohledu 
získaných titulů a medailí, jestli tituly 
mistrů republiky, titul mistryně Ev-
ropy, vítězství v národních i meziná-
rodních pohárových turnajích nebo 
čerstvé medaile z mistrovství světa 
v Istanbulu z 5. listopadu, kdy naše 
starší žákyně získaly celkem šest me-
dailí. Pokud bych se měl trochu vrátit 
k tradicím karate, řekl bych, že důleži-
tější než cíl je ona cesta.

Jak si vede současná mladá gene-
race a jak vypadá budoucnost jese-
nického karate? 

Je v tom určitá kontinuita, současná 
generace v klubu vyrostla na úspěších 
generací předchozích, kdy je to často 
i tradice rodinná a motivací může být 
právě atraktivita sportovního karate.

Karate se letos dostalo také na pro-
gram olympijských her, a to symbo-
licky právě v Tokiu. Přinese tento 
fakt karate větší popularitu?

Je nesporné, že tak velká propagace 
karate, jakou přinesly olympijské hry 
v Tokiu, má nesmírný význam pro 

rozvoj a popularizaci. Je jen na škodu, 
že na příštích olympijských hrách ka-
rate nebude.

Máte nějaký vzor, ke kterému vzhlí-
žíte vy nebo vaši svěřenci?

Je těžké hledat u nás dospělých kon-
krétní vzor, asi to zpočátku byli trenéři 
a tehdejší osobnosti sportovního ka-
rate u nás i v zahraničí, u mládeže pak 
většinou hvězdy akčních filmů Bruce 
Lee, Jean-Claude van Damme a po-
dobně.

Karate je bojovým sportem, tak by 
se mohlo zdát, že bude spíše muž-
skou záležitostí. Jak je to s dívkami 
ve vašem sportu?

V jesenickém klubu je to tak asi na 
půl a zájem je stejný jako u předcho-
zích generací. Dá se říct, že právě děv-
čata jsou v tréninku i soutěžích mno-
hem zodpovědnější i cílevědomější 
než chlapci. Jejich kvalitu a zapálenost 
také jednoznačně ukazují nedávné vý-
sledky na mistrovství světa.

V Jeseníku se konají významná sou-
těžní klání, plánujete nyní nějaké?

V loňském roce měl proběhnout již 
25. ročník mistrovství Moravy a Slez-
ska, bohužel z důvodu covidových 
opatření se nekonal a stejně to bylo 
i letos. Turnaj má tradici s mezinárod-
ním přesahem a byla by škoda v ní ne-
pokračovat. Bohužel se kalendář kara-

tistických akcí plánuje s předstihem na 
další rok, je tedy těžké najít vyhovující 
termín, když nevíme, jaká opatření 
nás, v souvislosti s další možnou epi-
demií, čekají. V letošní druhé polovině 
roku klub uspořádal soutěž Krajský 
přebor v karate Olomouckého kraje 
a Pohár talentů Olomouckého kraje. 
Do konce letošního roku již žádné 
akce na domácím tatami nepřipravu-
jeme a soutěžící se už jen soustřeďují 
na nadcházející mistrovství republiky.

Jak váš klub ovlivnila doba covi-
dová?

Nejen že znemožnila pokračovat 
v tradičním turnaji, jak již jsem zmí-
nil výše, ale v podstatě znemožnila 
tréninky i omezila frekvenci soutěží. 
Jsem rád, že většina našich závodníků 
se s touto situací vyrovnala a o to více 
trénovala individuálně, na výsledcích 
to pak bylo znát.

Co byste závěrem vzkázal přízniv-
cům?

Především bych chtěl všem přízniv-
cům, sponzorům, rodičům, soutěžícím 
a hlavně městu Jeseník poděkovat 
za podporu, bez které si fungování 
klubu nedovedu představit. Pro zá-
jemce o karate pořádáme každoročně 
od října do května následujícího roku 
kurz s možností pokračovat v dalším 
cvičení v klubu.

Za rozhovor děkuje Jan Mrosek

Svatopluk Sekanina při tréninku svých svěřenců.  Foto: archiv klubu

Trénink mladých karatistů.   Foto: archiv klubu

Mistrovství světa v karate v Istanbulu 
2021, zleva Nela Poskerová, uprostřed 
Svatopluk Sekanina ml. a Viktorie Seka-
ninová.  Foto: archiv klubu

i v dnešní době je součástí karate tradice a etika, která 
obzvláště u některých profesionálních sportů mnohdy chybí, 
říká svatopluk sekanina st., předseda Karate klubu Jeseník

Karate možná stále patří v Česku mezi exotické sporty, ale v Jese-
níku má tento sport, pocházející z dalekého Japonska, již přes třicet let 
mnoho příznivců a jeho klub patří v Jeseníku mezi nejúspěšnější. To 
potvrdil na nedávném mistrovství světa v Istanbulu, kde žákyně uko-
řistily několik cenných kovů. O tom, ale také o mnohém dalším jsme si 
popovídali s předsedou Karate klubu Jeseník Svatoplukem Sekaninou.


