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Úvodník
Vážení občané, 
je tu konec roku 
2022. Byl to rok, 
od kterého jsme 

očekávali návrat 
do normálních 

časů. Kvůli útoku Ruska na Ukra-
jinu jsme ale v  neustálém napětí. 
Ceny energií a  vysoká inflace při-
dávají vrásky na čele nám všem. 
Důležité je zachovat si víru, že opět 
bude lépe. Máme za sebou těžké 
roky a s trochou štěstí zvládneme 
i  současnou situaci. Musíme dr-
žet spolu, tak jako to umíme, když 
jde do tuhého. Pokud se ocitnete 

v  problémech, obraťte se na nás. 
Existují podpůrné programy, které 
vám pomohou situaci zvládnout. 
Můžeme vás nasměrovat nebo po-
radit. Nejste sami.

Mezi ty dobré zprávy patří, že 
už se můžeme opět bez omezení 
setkávat. Těším se na vánoční 
akce, kde se určitě spolu uvidíme, 
např. při rozdávání polévky na 
Zlatou neděli – přijďte ochutnat, 
ale především si popovídat. Budu 
se na vás těšit. Do roku 2023 vám 
přeji hlavně pevné zdraví, hodně 
štěstí a samozřejmě lásky. 

starostka Zdeňka Blišťanová

Lávky na Nábřežní 
i Lipovské jsou 
bezpečnější

Lávky na ulici Nábřežní a  Li- 
povská (u  Dalamánku) prošly 
kompletní rekonstrukcí. Důvo-
dem byl havarijní stav obou frek- 
ventovaných lávek a zajištění vět-
ší bezpečnosti chodců, kteří se na 
nich pohybují.

Lávka přes řeku Bělou na ulici 
Nábřežní byla kompletně očiště-
na a  zaizolována. Opraveny byly 
povrchy, římsy i  zábradlí. Nej-
důležitější změnou je oprava zdí 

lávky směrem do ulice Nábřežní, 
která přinese větší bezpečnost 
chodců, především dětí z  místní 
základní školy, kteří z ní vstupují 
přímo do vozovky.

Obnovou prošla také lávka 
přes řeku Staříč u  Dalamánku 
na Lipovské ulici. Byl odstraněn 
starý asfaltový povrch, rozebrá-
na mostovka, očištěny nosníky 
a namontována dřevěná podlaha.

(lum)

Přejeme vám krásné a poklidné Vánoce.
Foto: Radek Leskovjan
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V letošním roce prošel obnovou 
nejen hřbitov na ulici Husova, ale 
i  v  Bukovicích. Zde byl vystaven 
nový urnový háj a  byly uskuteč-
něny mnohé opravy, které zajistily 
důstojný vzhled místa posledního 
odpočinku.

Za vstupní branou na hřbitově 
v Bukovicích se od loňského roku 
nachází celkem 78 nových urno-
vých míst. Letos došlo k  předláž-
dění chodníků včetně schodišť 
a  k  opravě čelní zdi po celé její 
délce i se vstupními branami. Byly 
nainstalovány nové lavičky a  od-
straněny řady přerostlých tújí. Bě-
hem listopadu byly podél oplocení 
u nového urnového háje vysázeny 

popínavé rostliny (přísavníky). 
Hlavní výsadba zeleně je pak na-
plánována na příští rok, kdy od-
straněné túje nahradí okrasné tra-
viny a v horní části hřbitova bude 
vysázeno nové stromořadí včetně 
keřového patra a pásu trvalek. 

Hřbitov na ulici Husova se do-
čkal obnovy laviček, oprav křížů 
(dřevěný kříž uprostřed hřbito-
va a  litinový kříž na kamenném 
soklu v  horní části hřbitova) 
a obou bočních bran z ulice Zlatá 
Stezka. V průběhu listopadu byly 
zahájeny práce na založení nové 
dvojřady urnových míst a v horní 
části hřbitova byly podél zdi rov-
něž vysázeny přísavníky.          (lum)

Díky úspěšné žádosti o  dotaci 
z  Operačního programu Životní 
prostředí získá město prostřed-
ky na výstavbu fotovoltaické 
elektrárny pro objekt IPOS, ve 
kterém sídlí nejen většina odbo-
rů Městského úřadu Jeseník, ale 

i  Úřad práce a  Okresní správa 
sociálního zabezpečení. Cílem je 
snížení energetické náročnosti 
jedné z  největších městských 
budov. 

Fotovoltaický systém bude 
umístěn na střeše budovy, která 

se tak stane objektem s  velmi níz-
kou energetickou náročností. Spo-
třeba energie bude ve značném 
rozsahu pokryta z  obnovitelných 
zdrojů. Případné přebytky energie 
budou sloužit pro ohřev teplé užit-
kové vody nebo budou dodány do 

distribuční sítě. Očekávaným pří-
nosem bude nejen snížení odběru 
elektrické energie, výrazné sníže-
ní provozních nákladů, ale i  zlep-
šení životního prostředí. Realizace 
projektu se předpokládá v  roce 
2023.  (lum)

I hřbitovy si zaslouží rekonstrukci

IPOS si bude sám vyrábět elektřinu

Tyršovu a Lipovskou krášlí nové stromy

Děti z Mateřské školy Kopretina a Rada jesenických seniorů pomohly s výsadbou sedmi lip malolistých a jeřábu prostředního na zelených 
plochách v ulici Tyršova. Na výsadbu, která proběhla první týden v listopadu, navázal vznik lipové aleje na ulici Lipovská. Celý projekt 
podpořila částkou 116 000 Kč Nadace ČEZ. Lipová alej, vysázená od obchodu COOP až po křižovatku do lázní podél hlavní komu-
nikace, vytvoří optický předěl mezi sídlištěm Lipovská a rušnou silnicí. Alej je tvořena deseti lípami malolistými, které byly 
vysázeny také na travnaté ploše před panelovým domem na ulici Tyršova. Nově vzniklý předěl mezi stávající parkovací 
plochou a bytovými domy podpoří také jeřáb prostřední. Výsadba stromů přispěje ke zlepšení vzhledu veřejného prostoru 
a zlepšení kvality ovzduší. Stromy hrají také významnou roli při vyrovnání teplotních extrémů v této části města.
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Ptejte se starostky

Z deníku strážníka

Topoly na Poštovní ulici jsou rizikové

➢ Ostraha prodejny 
Billa zadržela ve stře-

du 5. října ženu, která 
se pokusila o  krádež 

zboží v  hodnotě 40 Kč. 
Po příjezdu strážníků si zboží od-
koupila, a navíc zaplatila pokutu ve 
výši 500 Kč.
➢ Dvojice opilých mladíků se v so-
botu 8. října rozhodla, že se cestou 
domů trochu „pobaví“. Od ulice Di-
ttersdorfova demolovali odpadko-

vé koše, popelnice i kontejnery na 
separovaný odpad, u  Vodní tvrze 
poškodili turistickou značku a  na 
Kostelní si otevřeli okno v přízemí 
domu a vlezli dovnitř. Na místo vy-
slaná hlídka zjistila, že nejde o vlou-
pání, oba mladíci zde byli ubyto-
váni u  své známé. Po prokázání 
totožnosti se za své chování omlu-
vili a  popelnice, koše i  kontejnery 
srovnali s  tím, že značku opraví 
ráno. To se však nestalo a celá věc 

byla předána příslušnému správ-
nímu orgánu.
➢ Dne 9. října bylo na tísňovou lin-
ku přijato telefonické oznámení 
zaměstnance ostrahy supermar-
ketu Penny na ulici Sadová o  zá-
chytu osoby při krádeži zboží. Na 
místo vyslána hlídka zjistila muže, 
který odmítl uhradit pokutu na 
místě. Celá věc byla postoupena 
příslušnému správnímu orgánu 
k dalšímu projednání.

Výsledky tahových zkoušek od-
halily zhoršený zdravotní stav stro-
mů na ulici Poštovní. Kořeny vystu-
pující nad povrch vykazují výrazné 
snížení pevnosti. Ovlivněna je stabi-
lita topolů. Vzhledem k tomu, že se 
nacházejí na vysoce frekventova-

ném místě, budou skáceny. 
Stáří stromů je odhadováno na 

téměř 60 let. „Topoly kanadské jsou 
rychle rostoucí, krátkověké dřevi-
ny, které dosahují dospělosti již ve  
40 letech. V  zastavěném území 
města je doba dožití významně 

kratší než ve volné krajině. Už ve 
fázi dospělosti dochází ke křehnutí 
dřeva a následně k odlamování vět-
ví a  celkovému chřadnutí,” uvedla 
vedoucí odboru životního prostře-
dí Regina Weiserová. 

Čtyři dospělé stromy výrazně 
zhoršeného zdravotního stavu 
bezprostředně sousedí s  parkem 
a  rušnou komunikací. Vzhledem 
k možnému ohrožení řidičů, obyva-
tel okolních obytných domů a chod-
ců, se město na základě odborného 
stanoviska znalce z  ústavu Mende-
lovy univerzity rozhodlo pro je-
jich odstranění a nahrazení jinou, 
vhodnější výsadbou. 

Předpokládaný termín kácení 
je první týden v prosinci.

(lum)

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-mailo-
vou adresu dotazy@mujes.cz. Na vaše otázky odpoví zde či při živém vysílání pořadu Ptejte 

se starostky na Facebooku.

Dotaz:
Budou se, prosím, v Jeseníku sta-

vět nové nabíjecí stanice pro elek-
trovozy? Jedna u  Kauflandu je na 
celé město opravdu málo.
Odpověď:

Vybudovat další nabíjecí stani-
ci pro elektromobily plánuje E.ON 
u  PENNY marketu na jaře příštího 
roku. Město pak zvažuje umístění 
nabíjecí stanice v  prostoru za ba-
rem Yesenka.

Dotaz:
Bydlím v Praze již sedm let, dcera 

se přestěhovala do Opavy, musíme 
v Jeseníku platit za odpady?
Odpověď:

Novelou zákona o  místních po-
platcích došlo ke změnám podmí-
nek ve věci možnosti osvobození 
a úlev z místního poplatku. Ze záko-

na je nově možné zavést poplatek za 
komunální odpad jedním z následu-
jících dvou způsobů. Zaprvé popla-
tek za obecní systém odpadového 
hospodářství (paušální charakter 
vycházející především z  trvalého 
pobytu) – je stanoven v  Jeseníku 
i v Opavě, nebo druhý způsob je po-
platek za odkládání komunálního 
odpadu z  nemovité věci (dle sku-
tečné produkce odpadu) - je stano-
ven například v Praze. Obec může 
pro příslušný rok zavést pouze 
jeden z těchto výše uvedených po-
platků. V Jeseníku i Opavě je shod-
ně zaveden poplatek za obecní 
systém odpadového hospodářství. 
Ze zákona o  místních poplatcích 
vyplývá, že od poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství 
(způsob č. 1) je osvobozena osoba, 
která je poplatníkem poplatku za 

odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci v jiné obci (způsob 
č. 2) a má v této jiné obci bydliště. 
Zákonodárce tím chtěl dosáhnout, 
aby každý platil alespoň jeden 
místní poplatek za odpad. Pokud 
má vaše dcera trvalý pobyt ve 
městě Jeseník, je povinna platit po-
platek v našem městě. V Opavě jim 
povinnost platit místní poplatek 
z  důvodu přihlášení k  pobytu ne-
vzniká. Co se týče vašeho případu, 
tak když doložíte prodloužení ná-
jemní smlouvy, ze kterého bude pa-
trné, že i nadále pobýváte v Praze, 
budete v  Jeseníku osvobozena od 
poplatku, poněvadž žijete v  Praze, 
kde je poplatek za odkládání odpa-
du z nemovité věci. Nárok na úlevu 
je potřeba doložit správci poplatku 
do 30. listopadu příslušného kalen-
dářního roku.

Zasedání 
zastupitelstva 
Zasedání se koná v  zasedací míst-
nosti budovy IPOS ve čtvrtek  
15. prosince od 15:00. Podrobný 
program naleznete na plakátech, 
úřední desce a  webových strán-
kách města www.jesenik.cz. Ze zase-
dání bude pořizován audiovizuální 
záznam za účelem informování ve-
řejnosti. Přenos bude vysílán živě 
na YouTube kanále města. 

Rada schválila
➢ Přijetí dotace od nadace ČEZ na 
rozsvícení vánočního stromu a  na 
projekt dětského hřiště v  Modré 
školce. Dotace na Oranžové hřiš-
tě činí 320 000 Kč a  na rozsvícení 
stromu 20 000 Kč.
➢ Roční bezplatný pronájem bu-
dovy staré knihovny Sboru Křes-
ťanského společenství Jeseník za 
účelem provozování humanitár-
ního skladu oblečení pro uprchlí-
ky z  Ukrajiny a  sociálně potřebné 
spoluobčany.
➢ Přijetí dotace od Olomouckého 
kraje ve výši 71 967 Kč na poříze-
ní a  výměnu ochranných sítí na 
fotbalovém hřišti. K výměně dojde 
před koncem letošního roku.
➢ Vyhlášení opakovaného výběro-
vého řízení na realizaci projektu 
revitalizace proluky u  tržnice spo-
čívající ve výstavbě rezidenčního 
parkoviště, zpevněných ploch, do-
plnění veřejného osvětlení, výsad-
bě stromů, keřů a  doplnění zeleně. 
Rada také schválila vyhlášení opa-
kovaného výběrového řízení na 
realizaci akce Oprava vodoinstalace 
a rekonstrukce sociálního zařízení bu-
dovy ZŠ Jeseník na ulici Boženy Něm-
cové.
➢ Pokračování ve vydávání bezplat-
ného měsíčníku Naše město a vyhlá-
šení výběrového řízení na tiskové 
služby pro nadcházející dva roky. 
Změnou oproti stávajícímu sta-
vu zpravodaje bude letní dvojčíslo 
(červenec a srpen dohromady).

Rada seniorů
Jednání se uskuteční v úterý 6. pro-
since 2022 a  3. ledna 2023 vždy 
od 10:00 na radnici.

Matrika 
V  říjnu se v  jesenické nemocnici 
narodilo celkem 18 dětí, z  toho jed-
no dítě rodičům s trvalým pobytem 
v Jeseníku. Všem gratulujeme a pře-
jeme vše nejlepší.  
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Termíny svozu biologického odpa-
du u  rodinných domů (na objed-
návku):
•	 pátek 30. 12. 2022
•	 pátek 27. 1. 2023
•	 pátek 24. 2. 2023  

Objednávky svozu biologického 
odpadu v zimním období u rodin-
ných domů

Svoz biologického odpadu 
v  zástavbách rodinných domů ve 
výše uvedených termínech bude 
proveden jen po předchozím 
objednání svozu u  referenta 
Odboru životního prostředí Martina 
Křenka, a to buď písemně na adrese:  
martin.krenek@mujes.cz nebo 
telefonicky: 584  498  456. 
Objednávky musí být učiněny do 
středy, která předchází termínu 
svozu, nejpozději do 10:00, aby bylo 
možné dle objednávek připravit 
svozovou trasu.

Upozornění: Pokud ve stanove-
ných termínech nebude z  důvodu 
velmi nízkých teplot vzduchu mož-
né provést svoz biologického odpa-
du (resp. vysypání obsahu nádob), 
bude svoz proveden v  náhradním 
termínu, který bude zveřejněn na 
webu města. Děkujeme za pochopení.

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 nekon-
čí na skládce komunálního odpadu, 
ale je zpracován na kompostárně za 
mnohem nižší náklady 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 pone-

chány i v zimním období hnědé kon-
tejnery určené pro ukládání biood-
padu. Obyvatelé sídlišť si poměrně 
rychle přivykli tyto nádoby k  odklá-
dání bioodpadu z  domácností vyu-
žívat a  nebylo by tedy účelné tento 
návyk přerušovat. Naplněnost kon-
tejnerů na sídlištích bude kontrolovat 
svozová společnost, není tedy nutné 
případný svoz předem objednávat.

Co do nádob na biologický odpad 
patří? 

Zbytky ovoce a  zeleniny, rost-
linný odpad z  přípravy stravy 
(slupky, natě, košťály atd.), papí-
rové čajové sáčky, kávová sedlina, 
skořápky, zbytky rostlin, zemina 
z  květináčů, plevel, drny se zemi-
nou, trus býložravých zvířat, štěp-
ka z  větví, keřů, větvičky, tráva, 
listí, piliny, kůra... 

Apelujeme na občany, aby BIOOD-
PADy vhAZOvAlI DO NáDOB 
BEZ OBAlU!!! 
Stále se v nádobách objevují mikro-
tenové sáčky, které nelze kompos-
tovat, a tím veškeré úsilí s tříděním 
odpadů přichází vniveč.

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

Rovněž žádáme, aby do kontejne-
rů na sídlištích z kapacitních důvodů 
nebyly odkládány vánoční stromky. 
Svoz stromků odložených u  nádob 
na směsný komunální odpad bude 
proveden svozovou společností 
v  průběhu měsíce ledna. Vánoční 
stromky je možné také odevzdat ve 
sběrném dvoře v  areálu Technic-
kých služeb Jeseník. 

Odbor životního prostředí

Svoz biologického odpadu v zimním období

Poplatek je možno platit v  po-
kladnách města v  hotovosti nebo 
platební kartou, případně ban-
kovním převodem na účet města  
č. 5962000207/0100. Při úhradě 
bankovním převodem je nutno uvést 
variabilní symbol, který vám  na vy-
žádání sdělí Odbor životního pro-
středí – tel. č. 584  498  461, e-mail:   
jaroslava.dopanova@mujes.cz. Varia-
bilní symbol je stejný jako v předcho-
zích letech.

Osvobození a úlevy jsou uvede-
ny na webu města www.jesenik.cz 
v  sekci Obecně závazné vyhlášky 
a nařízení.

Poplatník – fyzická s  trvalým po-
bytem

Sazba poplatku je 696 Kč. 
Roční perioda – splatnost do  
30. 11. 2022
Pololetní perioda – splatnost do 
31. 5. 2022 a 30. 11. 2022

Poplatník - vlastník nemovitosti 
(fyzická i právnická osoba)

Sazba poplatku je 696 Kč. 
Roční perioda – splatnost do  
30. 11. 2022

Poplatníkem je vlastník nemo-

vitosti (rodinného domu, bytu, ob-
jektu k  individuální rekreaci), ve 
které není k  trvalému pobytu hlá-
šena žádná fyzická osoba. 

Nově tato povinnost platí i  pro 
právnické osoby, které mají povin-
nost správci poplatku (tedy Měst-
skému úřadu Jeseník, Odboru ži-
votního prostředí) podat ohlášení 
nejpozději do 15 dnů ode dne vzni-
ku své poplatkové povinnosti.

Odbor životního prostředí

ZUŠ Jeseník disponuje od února 
2017 budovou na Alšově ulici. Za fi-
nanční podpory zřizovatele města 
Jeseník prošla budova bývalých jeslí 
a  později soukromé výtvarné školy 
postupně opravami (fasáda, okna, 
elektroinstalace, nové LED osvětlení, 
revitalizace zahrady, oplocení apod.) 
a  dnes je i  dle názoru laické veřej-
nosti velmi pěknou ozdobou města 
s krásnou zahradou a reprezentativ-
ními prostorami pro výtvarný obor 
Základní umělecké školy Jeseník.

„Prostory budovy nám poskytují 
hodně místa k práci jak vevnitř, tak 
venku na školní zahradě, kde již 

proběhlo také pár plenérů – ma-
lířský, sochařský. Pracovali jsme se 
dřevem, pórobetonem i keramickou 
hlínou. Nově zařízená kreslírna ve 
2. patře umožňuje práci u  stojanů. 
Využíváme ji hlavně pro starší žáky 
při studijních malbách a  kresbách, 
u  stojanů se mohou lépe učit vizo-
vání,“ dodává vedoucí výtvarného 
oboru Iva Svobodová.

Od loňského září je zde v  nové 
třídě rovněž realizována výuka Po-
čítačové grafiky, vše s moderním po-
třebným vybavením pro tento velmi 
atraktivní předmět.

Tomáš Uhlíř, ředitel ZUŠ Jeseník

Upozornění na splatnost místního poplatku 
za komunální odpad v roce 2022

Budova ZUŠ Jeseník na Alšově ulici je k nepoznání

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 uvědomělých občanů, kteří by rádi třídili biologické odpady vznikající v domácnostech i v zimních 
měsících. Proto se město společně se svozovou společností dohodlo na režimu svozu biologického odpadu v nadcházejícím zimním období.

30. listopadu
splatnost poplatku 

za komunální odpad

mailto:jaroslava.dopanova@mujes.cz
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PROČ JÍT STUDOvAT NA GyMNáZIUM JESENÍK?
Nabízíme kvalitní přípravu na vŠ 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 100 let existence školy vycho-
valy nejednoho úspěšného vědce a kromě toho jsou zcela nové a moderně 
vybavené.
Zapojujeme se do zahraničních projektů. Našim studentům dlouhodobě 
nabízíme účast v  projektech Erasmus+. V  současnosti máme zajištěny fi-
nanční 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 Gym-
názium se sportovní přípravou, kde nabízíme 4 základní sporty, ale také 
možnost volby vlastního sportu. 
Umožňujeme rozšířené studium informatiky a robotiky. Pro zájemce 
nabízíme 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.
Poskytujeme množství akcí a zážitků ve formě sportovního i kulturního 
vyžití: sportovní turnaje různého zaměření, školní ligy ve florbalu a bas-
ketbalu, 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 1. roč-
níku seznamovací kurz, lyžák a projekty. V 2. ročníku taneční, workshopy, 
školní sportovní ligy atd. V 3. ročníku cyklovodácký kurz, široká nabídka 
seminářů, exkurze a možnost studia v zahraničí. V 4. ročníku stužkovací 
ples, maturita a výběr tvé vysněné VŠ.
Máš dotaz? Tak nám napiš nebo zavolej! Všechny kontakty na webu: 
www.gymjes.cz. Sleduj také školní Facebook a Instagram. 
Zapamatuj si důležité termíny: 1. února 2023 je Den otevřených dveří 
a 1. března 2023 nejzazší termín pro podání přihlášek i pro žáky z 5. tříd.

CO NABÍZÍME NA JESENICKÉ hOTElOvCE 
A OBChODCE? 
Od roku 2015 nabízí naše škola dva maturitní obory. hotelnictví (se za-
měřením na cestovní ruch) a Obchodní akademii (se zaměřením na 
zahraniční obchod). U obou oborů se zaměřujeme na propojení teore-
tického vyučování s praxí, aby absolventi získali jak vzdělání s možností 
pokračovat ve studiu na VŠ, ale také uplatnění rovnou v  praxi. Absol-
venti umí účelně využívat marketingové nástroje, jsou schopni defi-
novat nové služby, rozumí principům administrativy a  ekonomickým 
pravidlům fungování společností. Jsou velmi dobře jazykově vybaveni, 
vládnou konverzační i odbornou angličtinou v oblasti hotelnictví, v ces-
tovním ruchu a  obchodu či podnikání. Kromě anglického jazyka mají 
studenti možnost výběru mezi jazykem německým, ruským, francouz-
ským a polským.
Studium jazyků také úzce souvisí s odbornou zahraniční praxí, kterou 
mohou studenti absolvovat ve formě stáží či ročním pomaturitním stu-
diem na naší partnerské škole ve Francii. 
Absolventi oboru hotelnictví najdou své místo v  široké oblasti služeb, 
cestovního ruchu, hotelového průmyslu a v činnostech obchodně podni-
katelských. Absolventi oboru Obchodní akademie se uplatní zejména 
ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, administra-
tivních a obchodně podnikatelských činností v podnicích a organizacích. 
Součástí vzdělávání je práce s  ICT technikou, možnost zúčastnit se cer-
tifikovaných kurzů (barmanského, baristického, sommeliérského aj.), 
komunitní setkávání s  odborníky a  spolupráce s  místními podnikateli, 
ale i s Moravskou vysokou školou a s UP v Olomouci. Aktuální novinkou 
u  nás je pokusné ověřování profilové části maturitní zkoušky, jehož vý-
stupem je komplexní absolventská práce využitelná v praxi.
Díky studiu na naší škole budete umět pružně reagovat na proměňující se 
potřeby trhu práce a komunikovat nejméně ve dvou světových jazycích. Rov-
něž získáte vzdělání s možností pokračovat v dalším studiu na vysoké škole či 
rovnou uplatnění na trhu práce. Další informace na www.hotelovkajes.cz. 

JSME ŠKOlA PRO ŽIvOT. 
Jsme nejstarší střední škola na Jesenicku s dlouholetou tradicí ve výuce ze-
mědělských oborů a v přípravě kvalifikovaných odborníků v potravinářství 
a gastronomii. Nabízíme vzdělávací možnosti v oborech s výučním listem 
a maturitou v komplexně vybavených areálech včetně pracovišť odborného 
výcviku.
Čtyřleté studijní obory s maturitou:
53-41-M/04 – Masér ve zdravotnictví (není maturita z matematiky)
82-51-L/01 – Uměleckořemeslné zpracování kovů (není maturita z  mate-
matiky)
41-45-M/01 – Mechanizace a služby (ŠVP 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 (ŠVP 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;
•	 stravování ve školní jídelně v Jeseníku i v Horních Heřmanicích;
•	 možnost stipendia a „jesenické stipendium“ pro žáky 1. ročníku;
•	 autobusový spoj pro žáky ze směru Zlaté Hory a Mikulovice;
•	 odborné praxe na Jesenicku a Šumpersku, ale i v zahraničí
•	 odborné kurzy (barmanský, baristický, svářečský, cukrářský, pekařský );
•	 autoškola (B, T, C), 
•	 vlastní zemědělská činnost, chov koní;
•	 tělocvična, posilovna v Jeseníku i v Horních Heřmanicích; 
•	 školní prodejna.

Gymnázium Jeseníkhotelová škola vincenze Priessnitze 
a Obchodní akademie Jeseník

Střední průmyslová 
škola Jeseník

Střední škola gastronomie, 
farmářství a služeb Jeseník

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 mistr 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 vět-
ším podniku. Informační technologie – staň se programátorem, admini-
strátorem 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 všu-
de je elektrikář potřeba. Instalatér – uplatníš se jako řemeslník a opravář 
v domácnostech. Můžeš pracovat jako instalatér ve firmách při montáži no-
vých strojů a zařízení. Nebo se staň živnostníkem a začni podnikat sám na 
sebe. Obráběč kovů – uplatníš se napříč celým strojírenstvím – můžeš ob-
sluhovat CNC stroje nebo se specializovat na klasické konvenční obrábění 
v některé z menších firem. Místo najdeš v kovovýrobách, strojírnách nebo 
třeba řetězárnách. Strojní mechanik – uplatníš se napříč celým strojíren-
stvím. Můžeš obsluhovat CNC stroje, stát se opravářem strojů v zeměděl-
ském družstvu či autodílně nebo být údržbářem. Anebo se staň svářečem, 
který snadno najde uplatnění téměř kdekoliv, zejména v zahraničí. Zedník 
– uplatníš se ve stavebních firmách jako zedník nebo obkladač. Můžeš pra-
covat pro stavební firmu, ale stejně tak dobře můžeš začít podnikat.
Na emku ti dále umožníme účast v projektech, poskytneme nové techno-
logie (3D tisk, 3D skenování, drony), 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.
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Klub turistů pro vás připravil tři 
výlety na měsíc prosinec. V přípa-
dě nepříznivého počasí může dojít 
ke změně trasy. 
Datum: 3. prosince
Mikulášská vycházka: Zajímavá 
místa pod Křížovým vrchem
Sraz: u kina v 9:00
Délka trasy: 8 km
Vycházku připravila M. Fryčová
Datum: 17. prosince
Ramzová – Klín – lesní bar – 

horní lipová 
Odjezd: vlak 9:01
Délka trasy: 9 km
Vycházku připravili: A. a M. Jurčá-
kovi
Datum: 31. prosince
Tradiční silvestrovská vycházka 
pro členy KT a  přátele: Pomezí – 
lázně – Jeseník
Délka trasy: 8 km
Odjezd: vlak 9:01
Vycházku připravila M. Koňariková

Školy na Jesenicku pokračují ve spolupráci 

Cesta za kouzelným světýlkem lesního skřítka

Senior taxi v roce 2023

vánoční přání

Klub turistů Jeseník 

Místní akční plán běží na Jesenic-
ku už šestým rokem. Školám nabí-
zí možnost vzájemné spolupráce, 
sdílení a hlavně podílení se na zvy-
šování kvality vzdělávání v  našem 
regionu. Ušli jsme společně velký 
kus cesty, na které jsme realizova-
li přes 200 aktivit, zapojilo se přes 
6 000 dětí a žáků, 1 900 pedagogů 
a 1 000 rodičů. 

V  říjnu se uskutečnilo první se-
tkání navazujícího projektu MAP 
JESENICKO III. Odstartovali jsme ho 
společným setkáním 40 odborníků, 
kteří usedli do pracovních skupin. 
Jejich úkol nebude jednoduchý. 
Zaměří se zejména na společné in-
formování, vzdělávání a  plánování 
partnerských aktivit pro následné 
společné řešení místně specific-

kých problémů a  potřeb a  vyhod-
nocování přínosů spolupráce.

Za projektem stojí Odbor škol-
ství, kultury a  sportu. Do společ-
ného plánování se zapojilo 39 škol, 
zřizovatelé, veřejnost a  zástupci 

neformálního vzdělávání. Potřeb-
né informace najdete na webu 
www.vzdelavanijesenicko.cz nebo 
na FB stránce Vzdělávání Jesenicko.

Vendula Doleželová,
 MAP JESENICKO III

Měsíční projekt Lesní pedagogiky 
a  mladého krajináře, který podpo-
řil patriotismus a  vědomosti dětí 
o  našem krásném horském pro-
středí, o zdejší fauně i flóře, vyvr-
cholil společnou 1. listopadu akcí 
rodičů, dětí a zaměstnanců mateř-
ské školy na ul. Tyršova.

Děti se s rodiči chystaly na ces-
tu za kouzelným světýlkem lesního 
skřítka. Nebyl to úkol jednoduchý, 
nejprve musely vyrobit lucer-
ničky, kam jim skřítek bude moci 
dát světýlko, po cestě podle mapy 
překonávaly nástrahy a úkoly čer-
vených muchomůrek. Za splněné 
úkoly získaly kaštánky pro skřítka 
a  lesní zvířátka. Navíc přibývající 
tma byla strašidelná, takže si mu-

sely svítit baterkami. 
Ale děti byly statečné, všech-

ny skřítka našly v  lesíčku pod 
lázněmi, a  za kaštánky světýlko 
vyměnily. Na konci cesty je ještě 
čekalo nejedno překvapení, např. 
lesní zvířátka v  oboře, kterým 
svítila očka, horký pramen s  by-
linkovým čajem a  nechybělo ani 
tradiční občerstvení připravené 
rodiči. Přestože nás na chvíli na-
vštívil v  lese i  nezvaný velký vítr, 
úsměv na našich tvářích se mu 
sfouknout nepodařilo. Po prožitém 
dobrodružství jsme se spokojeně 
odebrali domů a těšíme se na další 
společnou akci.

Skupina rodičů 
z Mateřské školy Kopretina

Tiskopisy k  vyřízení služby 
i  vydání průkazu (žádost, plná 
moc) najdete na  stránkách měs-
ta Jeseník www.jesenik.cz. Můžete 
je vyřídit také osobně v  budově 
IPOS, K. Čapka 1147/10, 4. patro, 
blok A  (vpravo od výtahu), dveře 
č. 406 nebo v  budově městského 
úřadu, Tovární ul. 1287/4 , v příze-
mí, v  kanceláři pokladny. Žádosti 
na rok 2023 můžete podávat od 1. 
prosince 2022 na výše uvedených 

místech. Podmínky pro vyřízení 
služby SENIOR TAXI na rok 2023 
zůstávají stejné – věková hrani-
ce 73 let, šest jízd na měsíc a pro-
vozování v  pracovní dny od 6:00 
do 18:00 a  na vymezená místa.  
SENIOR TAXI je možné si objednat 
u OK TAXI na čísle 603 759 565.  

S  dotazy se můžete obrátit na 
Alenu Kalinovou, tel. 584 498 406.

Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví

Už jen pár dní nám zbývá do chví-
le, kdy o tomto roce budeme mluvit 
v čase minulém. Při různých setká-
ních se řeč často „stočí“ na nářek, 
jak ten čas neuvěřitelně rychle běží, 
jak nestíháme a  máme toho hod-
ně. Události všedních dnů se kolem 
nás ženou nepochopitelnou rychlo- 
stí a  denně jsme zahlcováni velkým 
množstvím informací, většinou zby-
tečných. Strach z  covidu vystřídal 
strach z  energické krize a  války na 
Ukrajině a  mnozí se možná opráv-
něně strachují, zda nastávající situa- 

ci zvládnou. Přál bych všem, aby 
nám přesto, nebo spíš právě proto, 
neunikla radostná zpráva vánočních 
svátků. „Nebojte se! Zvěstuji vám ve-
likou radost, radost pro všechen lid. 
V městě Davidově se vám dnes na-
rodil Spasitel – to je Kristus Pán.“  

Pokojné a  radostné Vánoce 
prožité v  kruhu rodiny a  přátel 
a  do nového roku hodně zdraví, 
Božího požehnání a  důvěru, že 
zvládneme nový rok i vše, co nám 
připraví.

otec Stanislav 

vánoce v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie: 
18. prosince až čtvrtá neděle ad-
ventní – Česká mše vánoční  
(J. J. Ryba)
24. prosince v 22:00 – Půlnoční 
mše svatá
25. prosince v 10:30 – Mše svatá
26. prosince v 10:30 – Mše svatá

Kostel bude pro veřejnost otevřen 
pro soukromou prohlídku betlé-
ma 25. a  26. prosince vždy 14:00 
až 15:00. Foto: Václav Dvořák
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INTERNET
TELEVIZE
VOLÁNÍ

Svět jako na dlani

Internet Expert s.r.o.
Dukelská 722/14, 790 01  Jeseník
tel. 581 114 114    www.internetexpert.cz

Kvalitní služby za skvělé ceny od místní firmy

Internet s rychlostí až 1 000 Mb/s

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2022

Vyzvedněte si zboží 
tam, kde to máte
nejblíže
Nakupujte z pohodlí domova 
a my vám zásilku přivezeme. 

Více informací najdete po naskenovaní 
QR kódu, nebo na IKEA.cz/doprava

Mobilní výdejní místo Jeseník:
každou středu a sobotu, 10:00–11:00 hodin, 
Za podjezdem, 790 01 Jeseník
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pátek 9/12 18:00
Sál IPOS

ZávĚREČNá TANEČNÍ lEKCE
Závěrečná lekce tanečního kurzu pod vedením 
tanečních mistrů Miroslava Spáčila a  Nely Na-
vrátilové. Vstup ve společenském oděvu rodičů 
i všech hostů je nezbytnou součástí tohoto večera.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ 
Jeseník. Vstupné 100 Kč. Pořádají MKZ Jeseník 
ve spolupráci s Taneční školou Vítr Opava.

sobota 10/12 10:00 až 17:00
Masarykovo náměstí

JESENICKÉ váNOČNÍ TRhy
Lokální trhy, které podporují šetrné zeměděl-
ství, řemesla a kulturní život ve městě. Součástí 
budou hudební vystoupení, tvořivé dílny a  bo-
haté občerstvení. Info na www.jesenicketrhy.cz 
nebo tel. 734 455 197. Pořádá spolek Sudetikus 
s podporou města Jeseník a Olomouckého kraje.

neděle 11/12 18:00
Sál IPOS

MARIE ROTTROvá & hOST PETR NĚMEC
Zveme vás na adventní koncert Marie Rottrové 
s  Bigbandem Septet Plus Orchestra a  hostem 
Petrem Němcem. Můžete se těšit na hudební kle-
noty jako např. Lásko voníš deštěm, Ten vůz už jel, 
Skořápky ořechů, Markétka, Zřejmě letos nikde ne-
jsou kytky, S tím bláznem si nic nezačínej a mnoho 
dalších písní. Prodej vstupenek v  rezervačním 
systému MKZ Jeseník. Vstupné v  předprodeji 
490 Kč, v den konání akce 550 Kč. Pořádají MKZ 
Jeseník za finanční podpory Olomouckého kraje.

čtvrtek 15/12 9:00 až 16:00
Hotelová škola V. Priessnitze 

a Obchodní akademie
váNOČNÍ PREZENTACE ŠKOly
Vánoční prezentace pro uchazeče i  veřejnost. 
Pořádá Hotelová škola V. Priessnitze a Obchodní 
akademie Jeseník.

čtvrtek 15/12 16:30 až 18:00
Oddělení pro děti a mládež 

(Knihovna Vincence Priessnitze)
POháDKOvÉ ADvENTNÍ ODPOlEDNE 
S TvOŘENÍM
Akce vhodná pro rodiče s dětmi od 4 let. Přijďte 
si navodit vánoční atmosféru pohádkou a vánoč-
ním tvořením. Kvůli omezené kapacitě je nut-
ná rezervace na tel.: 702 255 473 nebo e-mailu:  
deti@knihovna-jesenik.cz. Vstupné dobrovolné. Po-
řádá Knihovna Vincence Priessnitze, MKZ Jeseník.

čtvrtek 15/12 16:00
Areál bývalého kláštera sv. Voršily 

(Průchodní ul.)
váNOČNÍ JARMARK
Vystoupení dětí ze ZŠ Jeseník, soutěž o nejlepší 
nepečené cukroví (přineste recept + 8 ks cuk-
roví ve folii do 14:00), prodejní stánky – cukroví, 
keramika, výrobky dětí z  DUHY a  ZŠ, patch-
work, perníčky, cukroví. Občerstvení zajištěno. 
Pořádá SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník a ZŠ Je-
seník.

čtvrtek 15/12 17:00
Kaple

KONCERT ŽáKŮ ZE TŘÍDy 
hElENy ŠTĚPáNOvÉ, TOMáŠE UhlÍŘE 
A FRANTIŠKA MEChA
Představí se žáci ve hře na akordeon, klarinet, 

nek v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstup-
né v předprodeji 150 Kč, v den konání akce 200 
Kč. Akce se koná v rámci projektu Pod Pradědem. 
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory Mini-
sterstva kultury ČR.

sobota 3/12 16:00
Zrcadlový sál, PLL

MŠE SvATá
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek Kotr-
ba. Pořádá PLL.

sobota 3/12 16:00
Výstavní síň Divadla P. Bezruče

vERNISáŽ vÝSTAvy JIŘÍhO ŽĎáRKA: 
ŽĎáRA A JEhO BAREvNÝ SvĚT
První samostatná výstava J. Žďárka představí 
fantazijní probarvenou tvorbu, která se v  něm 
probudila po zdravotních komplikacích. Často 
geometrická vyjádření, avšak bez použití geo-
metrických pomůcek, nesou příběhy, se kterými 
vás autor rád seznámí osobně. Vstup volný. Pořá-
dají MKZ Jeseník.

pondělí 5/12 16:00 až 18:00
Areál bývalého kláštera sv. Voršily 

(Průchodní ul.)
MIKUláŠ DĚTEM
Tradiční mikulášská nadílka, kde se nám zjeví 
andělé, přijde Mikuláš a nebude chybět ani ne-
posedná čertovská družina. Čeká na vás Miku-
lášská stezka, kterou můžete navštívit od 16:00 
do 18:00. Letošní akce se opět uskuteční v are-
álu bývalého kláštera sv. Voršily (areál základ-
ní školy). Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník 
a  EduArt za finanční podpory Olomouckého 
kraje.

úterý 6/12 9:30 až 11:00
Oddělení pro děti a mládež 

(Knihovna Vincence Priessnitze)
FREEvAlDA KlUBÍK
Pohádkové dopoledne pro děti do 3 let. Jde nám 
o  vytvoření pozitivního vztahu ke knize a  čtení 
již od útlého dětství. Chceme, aby se knihovna 
stala místem, kde si na chvíli odpočinete, zpo-
malíte, navážete nová přátelství a  strávíte spo-
lečné chvíle nad knížkou se svými dětmi. Kvůli 
omezené kapacitě je nutná rezervace na tel.: 702 
255 473 nebo e-mailu: deti@knihovna-jesenik.cz. 
Přednost mají registrovaní na oddělení pro děti 
a mládež. Pořádá Knihovna Vincence Priessnit-
ze, MKZ Jeseník.

úterý 6/12 17:00
Kaple

KONCERT ŽáKŮ ZE TŘÍDy 
TIBORA NOvOTNÉhO
Představí se žáci ve hře na trubku, zobcovou 
flétnu, bicí nástroje a  EKN. Pořádá ZUŠ Jeseník 
a SPU.

středa 7/12 19:00
Divadlo Petra Bezruče

MINIPáRTy S KARlEM ŠÍPEM
Zábavná talk show baviče, moderátora a textaře 
Karla Šípa na motivy televizního pořadu Všech-
nopárty. Prostor dostanou také dotazy diváků. 
Prodej vstupenek v  rezervační systému MKZ 
Jeseník. Vstupné v  předprodeji od 290 Kč. Po-
řádá VM ART production. ve spolupráci s MKZ 
Jeseník.

čtvrtek 1/12 10:00 až 16:00
Před Sanatoriem Priessnitz

váNOČNÍ TRhy
I letos máme pro vás nachystané tradiční Vánoč-
ní trhy s návazným programem. V 17:00 se slav-
nostně rozsvítí sanatorium Priessnitz. Rozsvíce-
ní doprovodí vystoupení trubačů. Pořádá PLL.

čtvrtek 1/12 17:00
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

KOMENTOvANá PROhlÍDKA vÝSTAvy 
T. POSPĚChA: ZEMĚ ČESKá, DOMOv MŮJ
Výstavou fotografa, historika umění a kurátora 
T. Pospěcha představující několik projektů vě-
nujících se ohledávání typicky českých fenomé-
nů vás provede výstavářka MKZ Jeseník. Vstup 
volný. Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.

čtvrtek 1/12 17:00
Hudební sál CSA 

(Knihovna Vincence Priessnitze)
ASIJSKÉ SRDCE: TáDŽIKISTáN A PAMÍR
Cestopisná přednáška Jakuba Vengláře. Pro-
dej vstupenek v  rezervační systému MKZ Jese-
ník. Vstupné 50 Kč. Pořádá Knihovna Vincence  
Priessnitze, MKZ Jeseník.

čtvrtek 1/12 17:00
Kaple

KONCERT ŽáKŮ ZE TŘÍDy
BlANKy ANTONIE BlAhOvÉ
Představí se žáci ve hře na klavír. Pořádá ZUŠ 
Jeseník a SPU.

pátek 2/12 16:00
Kaple

KONCERT ŽáKŮ Z KlAvÍRNÍ TŘÍDy 
vERONIKy PAvElKOvÉ
Představí se žáci ve hře na klavír. Pořádá ZUŠ 
Jeseník a SPU.

pátek 2/12 17:00
Foyer Kina Pohoda

vERNISáŽ vÝSTAvy OBRAZŮ 
IvANy ŠEvČÍKOvÉ
Prohlédněte si tvorbu malířky a členky Sdružení 
výtvarníků ČR I. Ševčíkové. V její malbě se odráží 
vše, co má ráda - život, lidi, příroda, barvy, fanta-
zie. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 2/12 19:00
Kongresový sál, PLL

ADvENTNÍ KONCERT
S tradičně vynikajícím repertoárem se předsta-
ví Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník s  di-
rigenty Tomášem Uhlířem, který je uměleckým 
šéfem orchestru, a Milanem Domesem. Vstupné 
100 Kč. Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL.

pátek 2/12 20:00
Divadlo Petra Bezruče (za oponou)

POINT OF FEW – POD PRADĚDEM
Zveme příznivce alternativní hudby k  netradič-
nímu koncertu, který se uskuteční za oponou 
Divadla Petra Bezruče. Vystoupí POINT OF FEW 

– Instrumentální kvarteto s mimořádně originál-
ním, svěžím zvukem, organicky propojující elek-
troniku a populární hudbu se současným jazzem. 
Více informací na www.mkzjes.cz. Prodej vstupe-

AKCE
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saxofon, trombon, tubu, baryton a  zobcovou 
flétnu. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 16/12 17:00
Kaple

KONCERT ŽáKŮ ZE TŘÍDy 
hANy vAŠÍČKOvÉ
Představí se žáci ve hře na klavír. Pořádá ZUŠ 
Jeseník a SPU.

sobota 17/12 10:30
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

vÝTvARNÝ WORKShOP 
PRO RODINy S DĚTMI
Přijďte si technikou koláže vytvořit svůj vlast-
ní architektonický návrh. Dobrovolné vstupné. 
Rezervace doporučena: galerie@mkzjes.cz, 775 
787 006. Pořádají MKZ Jeseník za finanční pod-
pory MK ČR.

neděle 18/12 9:00 až 14:00
Masarykovo náměstí

JESENICKá ZlATá NEDĚlE
Nenechte si ujít tradiční Jesenickou Zlatou ne-
děli! Čeká vás živý betlém, hudební vystoupení 
kapely Větry z  jihu, bohatý jarmark se sváteční 
polévkou, punčem a  příjemnou vánoční atmo-
sférou. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník za fi-
nanční podpory Olomouckého kraje.

neděle 18/12 18:00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku

JAKUB JAN RyBA – ČESKá MŠE váNOČNÍ 
„hEJ, MISTŘE!“
Smyčcový orchestr Jeseník s  muzikanty a  pě-
veckými sbory Jesenicka, sólisté: Kateřina Zápe-
cová – soprán, Veronika Pazderová – alt, Miro-
slav Luňák – tenor, Jiří Svoboda – bas, diriguje 
František Mech. Vstupné dobrovolný příspěvek. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU. 

pondělí 19/12 17:00
Kaple

KONCERT ŽáKŮ ZE TŘÍDy 
ZDEŇKy KAINAROvÉ 
Představí se žáci ve hře na housle a  kontrabas. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU. 

úterý 20/12 17:00
Kaple

TŘÍDNÍ KONCERT ŽáKŮ 
BARBORy UhlÍŘOvÉ 
Představí se žáci ve hře na kytaru. Pořádá ZUŠ 
Jeseník a SPU. 

středa 21/12 17:00
Kaple

KONCERT ŽáKŮ ZE TŘÍDy 
ElIŠKy KORyŤáKOvÉ, JANA MROSKA 
A ANNy ROTTEROvÉ
Představí se žáci ve hře na kytaru. Pořádá ZUŠ 
Jeseník a SPU. 
 

středa 21/12 17:00
budova ZUŠ 28. října 873, 

učebna č. 4 – zkušebna SOJ
váNOČNÍ KONCERT ŽáKŮ ZE TŘÍDy 
JIŘÍhO DvOŘáKA
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu a ky-
taru. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU. 

čtvrtek 22/12 17:00
Kaple

váNOČNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK

VýSTAVy

SENIOŘI

Představí se žáci ve hře na různé hudební ná-
stroje a žáci LDO. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

neděle 1/1/2023 18:00
Masarykovo náměstí

NOvOROČNÍ OhŇOSTROJ S PŘÍPITKEM
Novoroční přání starostky města Jeseník, ohňo- 
stroj a  start nového roku 2023. Start ohňo- 
stroje v 18:00. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník 
a město Jeseník.

17/11 až 31/12
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

TOMáŠ POSPĚCh: 
ZEMĚ ČESKá, DOMOv MŮJ
Fotograf, historik umění, kurátor a pedagog To-
máš Pospěch  na výstavě představí několik sa-
mostatných dlouhodobých projektů, ve kterých 
se věnuje ohledávání typicky českých fenoménů 
a dotýká se témat, jako je domov či národní iden-
tita. Vstupné dobrovolné. Otevřeno: pondělí až 
pátek 13:00 až 17:00, každá sudá sobota 10:00 až 
13:00. Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.

2/12 až 31/12
Foyer Kina Pohoda

vÝSTAvA OBRAZŮ IvANy ŠEvČÍKOvÉ
Prohlédněte si tvorbu malířky a členky Sdružení 
výtvarníků ČR I. Ševčíkové. V její malbě se odráží 
vše, co má ráda – život, lidi, příroda, barvy a fan-
tazie. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 2. pro-
since v 17:00. Vstup volný v době promítání filmu 
nebo dle domluvy. Pořádají MKZ Jeseník.

3/12 až 31/12
Výstavní síň Divadla P. Bezruče

vÝSTAvA JIŘÍhO ŽĎáRKA: ŽĎáRA 
A JEhO BAREvNÝ SvĚT
První samostatná výstava J. Žďárka představí 
fantazijní probarvenou tvorbu, která se v  něm 
probudila po zdravotních komplikacích. Harmo-
nická, geometrická vyjádření, avšak bez použití 
geometrických pomůcek, nesou příběhy, se kte-
rými vás autor rád seznámí osobně na vernisáži 
v  sobotu 3. prosince v  16:00. Vstup volný. Pořá-
dají MKZ Jeseník.

EDUKAČNÍ PROGRAMy 
PRO ŠKOLy A ŠKOLKy

Navazují na probíhající výstavy a jsou uzpůsobe-
ny věku a  možnostem účastníků. Termín dle do-
mluvy.
Rezervace a více info na syrovcova@mkzjes.cz, 725 
061 212.

14/9 až 31/12
Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

NEMOC NEChODÍ PO hORáCh, 
AlE PO lIDECh. DĚJINy ZDRAvOTNÍ PÉČE 
NA JESENICKU
Ačkoliv se Jesenicko mohlo od 19. století pyšnit 
vysokou koncentrací lázeňských zařízení, vývoj 
zdravotní péče prošel i zde běžným zdlouhavým 
vývojem, korunovaným až koncem století vzni-
kem institucionalizovaných nemocnic. Lokální 

specifika tohoto rozvoje představí návštěvní-
kům textová část výstavy, doplněná o  rozličné 
dobové předměty sloužící k lékařským a chirur-
gickým zákrokům. Autor: Jan Petrásek. Vstupné: 
60/30 Kč.

7/12 až 8/1/2023 
Galerie Vodní tvrze 

váNOČNÍ BETlÉMy vE vODNÍ TvRZI
Vánoční výstava představí návštěvníkům preci-
zní práci dřívějších i současných slezských a mo-
ravských betlémářů, jejichž um byl promítnut do 
podoby papírových, keramických či dřevěných 
betlémů nejrůznějších velikostí. Vedle toho bude 
pro děti připraven dětský koutek s  omalován-
kami a panorama znázorňující narození Ježíška. 
Jako zcela unikátní doplněk poslouží i  možnost 
seznámit se s typickými vánočními písněmi zda-
leka ne pouze středoevropské provenience. Ver-
nisáž se uskuteční 6. prosince od 18:00, vystoupí 
Komorní sbor Florián.

čtvrtek 15/12 18:00 
Rytířský sál Vodní tvrze

PŘEDNáŠKA: OD SMRKOvÝCh POlEN 
K SETINáM vTEŘINy
Lidé v  hornatých částech Jesenicka používali 
v  zimním období k  dopravě dřeva sáně. S  roz-
vojem lázeňství začali dřevaři na svých rohač-
kách vozit i  lázeňskou klientelu a  z  oblíbené 
kratochvíle se záhy stal sport. Sáňkařská sekce 
Moravsko-slezského sudetského horského spol-
ku uspořádala v  roce 1912 na Gräfenberku do-
konce mistrovství Rakouska-Uherska v jízdě na 
saních. Zatímco zpočátku byly k jízdě využívány 
především lesní a  turistické cesty, v  roce 1939 
se na Křížovém vrchu začala budovat skutečná 
závodní trať. V 50. letech minulého století došlo 
k její obnově a vzniku sáňkařského oddílu v rám-
ci TJ Jiskra Jeseník, který v následujícím desetile-
tí patřil k nejlepším v tehdejším Československu. 
Přednáška seznámí posluchače nejen s bohatou 
tradicí tohoto sportovního odvětví na Jesenicku, 
ale i  s  vizemi obnoveného oddílu. Přednášející: 
Pavel Macháček. Vstup zdarma.

úterý 6/12 10:00
Radnice

RADA SENIORŮ
Tradiční setkání členů Rady seniorů na jesenické 
radnici. 

sobota 10/12
Kravaře, Opava

váNOČNÍ ZáJEZD: váNOČNÍ JARMARK 
– ZáMEK KRAvAŘE A OPAvA 
Vánoční jarmark na zámku v Kravařích a v Opavě 
s ukázkami lidových řemesel, prodejem vánoční-
ho cukroví, vánočních dárků, kulturní vystoupení, 
kreativní dílničky, mikulášský program, Ježíškova 
pošta, zajímavé výrobky v  prodejních stáncích. 
Odjezd z  Jeseníku: 8:50 Billa, 8:55 Yesenka, 9:00 
zastávka u nemocnice. Cena:  400 Kč.
Přihlašovat se lze od středy 5. prosince od 8:00, 
platbu je nutné uhradit do tří dnů od přihlášení. 
Přihlášky a platba: Alena Kalinová, tel: 584 498 
406, e-mail: alena.kalinova@mujes.cz, bližší infor-
mace: Věra Vymětalová, tel: 604 382 907, e-mail: 
vym.vera@seznam.cz. Pořádá Centrum sociálních 
služeb Jeseník a Klub seniorů Jeseník.

VLASTIVěDNé MUZEUM 
JESENICKA

mailto:galerie@mkzjes.cz
mailto:syrovcova@mkzjes.cz
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pondělí 12/12 16:00
Kaple

MIKUláŠSKÉ TANEČKy
Popovídání si s tancem za hudebního doprovodu 
Evy a Jindry. Určeno pro seniory a jejich přátele.

čtvrtek 15/12 16:00
Klub seniorů

JÓGA TADy A TEĎ
Přednáška Renaty Plevové s  názvem Jóga tady 
a  teď. Vstup je volný pro přihlášené členy A3V 
a seniory do naplnění kapacity. 

úterý 3/1 10:00
Radnice

RADA SENIORŮ
Tradiční setkání členů Rady seniorů na jesenické 
radnici. 

Pravidelné aktivity v klubu seniorů

pondělí 16:00 až 19:00 (sudý týden)
KlUB SENIORŮ TURISTŮ 
Kontakt: Jana Šimková 777 279 102

úterý 9:00 až 11:00 (1x za 14 dní)
vIRTUálNÍ UNIvERZITA
Kontakt: Alice Lenerová 737 241 059

úterý 12:00 až 16:00 (2. a 4. týden)
KlUB SENIORŮ 
PRACOvNÍKŮ vE ŠKOlSTvÍ
Kontakt: Alena Trunečková 776 795 949

úterý 13:00 až 16:00
KlUB ŠAChISTŮ 
Kontakt: Bedřich Táborský 777 471 373

úterý 16:00 až 20:00
PĚvECKÝ SOUBOR JESEN
Kontakt: Karel Pajer 702 470 806

středa 13:00 až 17:00 (sudý týden)
KONZUlTANT PRO BEZBARIÉROvOU 
vÝSTAvBU – NIPI
Kontakt: Jan Cidlík 736 127 871

středa 13:00 až 17:00 (lichý týden)
PlETEME KOŠÍKy
Kontakt: Kateřina Macháčková 734 616 062

středa 15:00 až 20:00 (sudý týden)
AKTIvNÍ SENIOŘI – TANEČKy 

– MElODIES KARlA PAJERA
Kontakt: Alois Pořízka 604 792 860

středa 16:00 až 20:00 (lichý týden)
ZAhRáDKáŘI
Kontakt: Bedřich Bartoš 777 569 806

čtvrtek 16:00 až 20:00 
(kromě týdnu Akademie)

PĚvECKÝ SOUBOR JESEN
Kontakt: Karel Pajer 702 470 806

čtvrtek 16:00 až 17:30 
(poslední týden v měsíci)

AKADEMIE TŘETÍhO vĚKU
Kontakt: Alena Kalinová 584 498 406

Další informace u Aleny Kalinové.

KINO

čtvrtek 1/12 19:30
Il BOEMO
dabing / 140 min / drama, hudební, historický 
/ Česko, Itálie, Slovensko, 2022 / do 12 let ne-
vhodný 

sobota 3/12 16:30
PRINC MAMáNEK
česká verze / 100 min / rodinná pohádka / Česko, 
2022 / mládeži přístupný

sobota 3/12 19:30
SPOlU
česká verze / 117 min / drama / Česko, 2022 / 
mládeži přístupný

neděle 4/12 15:00
WEBSTEROvI vE FIlMU
česká verze / 65 min / animovaný / Česko, Slo-
vensko, 2022 / mládeži přístupný
 

středa 7/12 18:00
BANDITÉ PRO BAlADU
PROMÍTÁNÍ ZA ÚČASTI DELEGACE / česká 
verze / 84 min / drama, poetický / Česko, Slo-
vensko, 2022 / do 15 let nepřístupný

čtvrtek 8/12 19:30
KRáSNÉ ByTOSTI
titulky / 122 min / drama / mezinárodní kopro-
dukce, 2022 / do 15 let nepřístupný

pátek 9/12 19:30
BlACK ADAM
titulky / 125 min / akční, sci-fi / USA, 2022 / do 
12 let nevhodný

sobota 10/12 16:30
NEJvĚTŠÍ DAR
česká verze / 93 min / rodinná pohádka / Česko, 
Slovensko, 2022 / mládeži přístupný

sobota 10/12 19:30
BUKO
česká verze / 112 min / komedie, drama / Čes-
ko, 2022 / mládeži přístupný

neděle 11/12 15:00
UKRADENá vZDUChOlOĎ
digitálně restaurováno / česká verze / 88 min / 
rodinný / Česko, 2022 / mládeži přístupný

středa 14/12 19:30  
R.M.N.
FILMOVÝ KLUB / titulky / 125 min / drama / 
Rumunsko, 2022 / do 15 let nepřístupný

čtvrtek 15/12 19:30
FABElMANOvI
titulky / 151 min / drama / USA, 2022 / do 12 let 
nevhodný

pátek 16/12 19:00
AvATAR: ThE WAy OF WATER
titulky / 190 min / akční, sci-fi, fantasy, dobro-
družný / USA, 2022 / mládeži přístupný 

sobota 17/12 16:30
AvATAR: ThE WAy OF WATER
dabing / 190 min / akční, sci-fi, fantasy, dobro-
družný / USA, 2022 / mládeži přístupný 

neděle 18/12 15:00 
PRINCEZNA ZAKlETá v ČASE 2
česká verze / 115 min / rodinná pohádka / Čes-
ko, 2022 / mládeži přístupný

pondělí 19/12 10:00 
STŘÍDAvKA
SENIOR KLUB / česká verze / 88 min / komedie 
/ Česko, 2022 / do 12 let nevhodný

úterý 20/12 19:00
AvATAR: ThE WAy OF WATER
3D / titulky / 190 min / akční, sci-fi, fantasy, dob-
rodružný / USA, 2022 / mládeži přístupný

středa 21/12 19:30  
MURÉNA
FILMOVÝ KLUB / titulky / 92 min / drama / me-
zinárodní koprodukce, 2022 / do 12 let nevhod-
ný

čtvrtek 22/12 19:30
váNOČNÍ PŘÍBĚh 
česká verze / 118 min / komedie / Česko, 2022 / 
mládeži přístupný

pátek 23/12 19:30
ĎáBlOvA KOŘIST
titulky / 93 min / horor / USA, 2022 / do 15 let 
nepřístupný

úterý 27/12 16:30
ŠOUMEN KROKODÝl
dabing / 107 min /rodinná komedie / USA, 2022 
/ mládeži přístupný

úterý 27/12 19:30
ZA vŠÍM hlEDEJ ŽENU
česká verze / 107 min / komedie / Česko, 2022 / 
do 12 let nevhodný

středa 28/12 16:30  
PRINCEZNA ZAKlETá v ČASE 2
česká verze / 115 min / rodinná pohádka / Čes-
ko, 2022 / mládeži přístupný

středa 28/12 19:00  
BlACK PANThER: WAKANDA NEChŤ ŽIJE 
dabing / 161 min / akční, dobrodružný / 
USA, 2022/ do 12 let nevhodný

čtvrtek 29/12 16:30
NEJvĚTŠÍ DAR
česká verze / 93 min / rodinná pohádka / Česko, 
Slovensko, 2022/ mládeži přístupný

čtvrtek 29/12 19:30
GRAND PRIX
česká verze / 107 min / komedie, drama, road 
movie / Česko, 2022 / do 12 let nevhodný

pátek 30/12 16:30
KOCOUR v BOTáCh: POSlEDNÍ PŘáNÍ
dabing / 101 min / animovaný / USA, 2022 / mlá-
deži přístupný

pátek 30/12 19:00
AvATAR: ThE WAy OF WATER
3D / dabing / 190 min / akční, sci-fi, fantasy, dob-
rodružný / USA, 2022 / mládeži přístupný

čtvrtek 4/1 19:30
WhITNEy hOUSTON: 
I WANNA DANCE WITh SOMEBODy
titulky / 119 min / životopisný, hudební / USA, 
2022 / do 12 let nevhodný
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Procházíme-li encyklopedická hesla rozličných fenoménů Starého světa, započíná se výklad zpravidla citací jednoho z  klasických učenců. 
Mnohá etnika našla v antickém písemnictví mocnou zbraň při svém boji za sebeurčení, neboť tvrzení „klasiků“ lze jen obtížně zpochybňovat. 
Stejně tak i my hledáme v těchto dílech zmínky o našich končinách a snažíme se vystopovat kontinuitu osídlení v nich. Oproti jiným však trpíme 
hendikepem – náš region byl jen málo známou periferií antického světa.

Foto: Břetislav Vogl

Přesto se na stránkách průvodců 
po Jeseníkách tu a tam objeví termín 
Askiburgijské hory, který má svůj pů-
vod právě v antice. Vydejme se spolu 
ad fontes, abychom si opět potvrdili, 
že jediné, co lze říci s jistotou, je to, že 
nic nevíme.
legendární geografické dílo

V  dostupných pramenech se 
s  označením Askiburgijské hory se-
tkáváme výhradně v díle antického 
učence Klaudia Ptolemaia, který byl 
činný ve 2. století po Kristu v egypt-
ské Alexandrii. Termín Askiburgion 
oré se v  Ptolemaiově  řeckém spise 
Geografiké hyfégésis vyskytuje cel-
kem třikrát, přičemž ve všech přípa-
dech se jedná o strohé zmínky, které 
si představíme. Abychom však moh-
li informace v textu správně vyhod-
notit, je potřeba seznámit se s pova-
hou pramenů, z nichž čerpáme.

Geografiké hyfégésis, čili Ptole-
maiův „průvodce kreslením Země“, 
je unikátním dílem, které čtenáři 
umožňuje za pomoci jednoduchého 
systému souřadnic sestavit si vlastní 
mapu antického světa tak, jak jej měl 
tento učenec možnost zaznamenat. 
Nejedná se tedy o cestopis, jaké zná-
me kupříkladu z  pera  Pausaniova, 
ale spíše o navýsost technicistní kar-
tografické pojednání s  katalogem 
místních jmen. První knihu Ptole-
maiovy Geografie tvoří podrobná 
metodika jeho kartografické práce, 
v dalších pak pro nás stěžejní rejstřík 
lokalit a důležitých krajinných prvků, 
které jsou určeny pomocí jediného 
či více bodů v  závislosti na povaze 

zobrazovaného. Známá sídla jsou 
definována jediným bodem, v  pří-
padě řek je pak zpravidla uváděna 
pozice jejího ústí a  pramene. Pto-
lemaios využívá pro určení polohy 
souřadnicový systém založený na 
zeměpisné šířce a délce, přičemž za 
nultou rovnoběžku pokládá – stej-
ně jako my – rovník. Nultý poledník 
je pak kladen západně od „Ostrovů 
blažených“, které snad lze ztotož-
nit s  Kapverdskými ostrovy, které 
představují západní hranici tehdy 
obecně známého světa.  

V 11. kapitole druhé knihy Geogra-
fie věnované Velké Germánii nachá-
zíme termín Askiburgion oré ve výčtu 
nejdůležitějších pohoří tohoto územ-
ního celku, kde je uvedena relativní 
pozice pohoří vůči jiným horským 
celkům: „… a Melibocké (hory), jejichž 
nejzazšími částmi jsou [souřadnice], 
pod kterými je les Sémanús a  Aski-
burgijské (hory), jejichž nejzazšími 
částmi jsou [souřadnice], a dále (po-
hoří), které se nazývá Sudetské hory, 
jejichž koncové části jsou [souřadni-
ce].“ Tímto se Ptolemaiův horopisný 
výklad o Askiburgijských horách žel 
končí. Následující dvě zmínky v  od-
stavci věnovaném osídlení usazují 
do jejich podhůří kmen Korkontů 
a  dále pak lugijské Burie a  Diduny. 
Tolik tedy k textovým indiciím, které 
nám Ptolemaios k  tomuto termínu 
poskytuje. Upřeme proto pozornost 
na Ptolemaiem udávané souřadnice, 
jež nám pomohou rozklíčovat, zdali 
se pojmem Askiburgijské hory sku-
tečně rozumí Jeseníky. 

Měl Ptolemaios povědomí o  Jese-
níkách?

Jako je tomu u takřka všech antic-
kých textů, nemáme ani v  případě 
Ptolemaiovy Geografie k  dispozici 
původní rukopis. Text díla se za-
choval pouze prostřednictvím poz-
dějších řeckých a  latinských opisů, 
z  nichž nejstarší pochází ze 13. sto-
letí, jinými slovy: od vzniku původ-
ního díla jej dělí celé jedno tisíciletí. 
O osudu prvotního rukopisu stejně 
jako o primárních kopiích nemáme 
zpráv, bezpochyby se však alespoň 
části z  nich dotknul velký požár 
alexandrijské knihovny spadající 
do 3. či 4. století po Kristu. Ptole-
maiova Geografie je přesto náplní 
téměř dvou desítek středověkých 
a raně novověkých rukopisů, nutno 
podotknout více či méně fragmen-
tárních. Při porovnání údajů v  jed-
notlivých rukopisech však často 
narážíme na nesrovnalosti, kdy se 
souřadnice u jedné lokality liší. Jest-
li je příčinou obyčejná nepozornost 
písaře či vychází-li text z jiného ori-
ginálu, nelze rozsoudit. Zorientovat 
se v  těchto nuancích nám pomá-
hají tzv. kritické edice textů, které 
tyto varianty zohledňují a analyzují. 
Nutno však podotknout, že i bez pí-
sařských šotků by neměla být naše 
důvěra v  Ptolemaiova  data bez-
mezná, neboť je třeba mít na paměti, 
že se jedná o těžko rozklíčovatelnou 
směs výstupů z měření vojenských 
geometrů a kosmografů, údajů opí-
rajících se o plavební vzdálenosti či 
časové poznatky cestovatelů s  pří-

měsí často obskurních zmínek an-
tických dobrodruhů. Promítneme-
li navíc Ptolemaiova data z regionů 
s výraznou kontinuitou osídlení na 
současnou mapu, projeví se po-
měrně výrazné deviace, na základě 
kterých vznikl bezpočet soudobých 
přístupů ke kalibraci těchto dat, 
které produkují často protichůdné 
výstupy a z nichž žádný se doposud 
neukázal být natolik průkazným, 
aby byl široce akceptován.

Poslední nadějí pro bezpečnou 
identifikaci jsou nepřímé důkazy 
stojící na etymologických zákla-
dech. Zde se ve spojitosti s  naším 
pojmem setkáváme s  interpretací 
operující s původně germánskými 
kmeny aska (jasan) a  berga (hora), 
tedy Jasanové hory. V  německém 
kalku Eschengebirge byl pak spat-
řován základ pro český výraz Je-
seníky, nicméně tento výklad čelil 
v  minulosti zdrcující kritice řady 
filologů.  

Stojí-li za pojmem Askiburgion oré 
skutečně masiv Jeseníků, tedy ne-
lze na základě známých písemných 
pramenů bezpečně potvrdit. Zájem 
o  tuto ptolemaiovskou problemati-
ku však dal vzniknout specifickému 
fenoménu neutuchajícího vědec-
kého výkladu tohoto díla, což dává 
naději na nové objevy. Nejslibněji se 
však jeví pokračovat ve zpracování 
doposud neznámých papyrů, které 
byly zejména v posledním půlstoletí 
vyzvednuty z půdy Ptolemaiova pů-
sobiště, tj. Egypta.

Markéta Rušarová, VMJ

Celoměstské oslavy Mikuláše se 
v Jeseníku datují od roku 1993. Za 
minulého režimu se svátek osla-
voval jen soukromě. Pro děti se 
převlékali do masek rodiče, nebo 
se pozvali ochotní kamarádi. Ofi-
ciálně se nadílkám v  závodech 
a zařízeních říkalo jinak, ale každý 
věděl, že to je stará dobrá miku-
lášská nadílka. V  roce 1992 jsem 
viděla v  televizi mohutné veřej-
né oslavy v  Praze a  to mi vnuklo 
myšlenku uspořádat oslavy Mi-
kuláše v  Jeseníku na náměstí, aby 
ani jedno dítko nepřišlo zkrátka. 
Tehdejší Osvětová beseda oslovila 
sponzory a  nadšence, kteří nám 
do divadla začali nosit dárky vše-
ho druhu pro děti a  sklep se plnil 
jablky a  pomeranči. Přišel 5. pro-

sinec a  na náměstí nebylo k  hnu-
tí. Z  divadla vyrazil kočár tažený 
koňmi, na kterém vévodil Mikuláš 
se strašným čertem. Na náměs-
tí stála vyzdobená vlečka místo 
pódia, na domě služeb na balkoně 
troubili trubači a  dole sbor zpíval 
koledy. Mikuláš nestačil rozdávat 
dárky a čerta s kravským ocasem 
a rohy, rudým jazykem a pytlem na 
zádech, z  kterého čouhaly dětské 
nožičky, se bál snad každý. Kočár 
s  koňmi vozil nadšené děti kolem 
náměstí. Nechyběly ani rachejtle 
a  vyhlášení nejlepších dětských 
masek, samozřejmě mikulášských. 
Jsem moc ráda, že se mikulášská 
tradice opravdu vžila a je tu s námi 
už téměř 30 let.

Jarmila Josefíková

Jsou Jeseníky Ptolemaiovými Jasanovými horami?

Fotovzpomínka: Jesenický Mikuláš

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

www.VlastimilDrimal.cz
777 613 774

Vlastimil 
Dřímal

www.prodejzavic.eu
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vánoční trhy a  adventní koncert 
v lázních

Ve čtvrtek 1. prosince se od 
10:00 v  lázních před sanatoriem 
Priessnitz konají Vánoční trhy, 
které v 17:00 vyvrcholí vystoupe-
ním trubačů před rozsvíceným 
sanatoriem Priessnitz. V pátek 2. 
prosince zveme do lázní všechny 
spoluobčany na Adventní kon-
cert Dechového orchestru mla-
dých ZUŠ Jeseník, který se koná 
od 19:00 v Kongresovém sále.
Do lázní letos přijelo téměř 15 tisíc 
hostů

Po dvou covidových letech se 
lázně i  v  letošním roce potýkaly 
s  nepříznivými okolnostmi, a  to 
zejména v  oblasti dostupnos-
ti a  cen energií. Díky přijatým 
opatřením se podařilo po celý 
rok zajistit provoz lázní a  posky-
tovat komplexní lázeňské služby, 
léčebné procedury, ambulantní 
péči, gastronomické služby a kul-
turní a volnočasové aktivity. 

„V  lázních se v  roce 2022 ubyto-
valo téměř 15 tisíc hostů, z toho 42 % 
klientů s lázeňskou péčí hrazenou 
ze zdravotního pojištění a  68 % 
samoplátců na léčebné, rekondič-
ní, hotelové a  wellness pobyty. Do 
roku 2019 byla roční návštěvnost 
lázní okolo 18 tisíc osob, v  co-
vidových letech se pohybovala 
okolo 12-13 tisíc návštěvníků.  

Počet návštěvníků lázní nyní 
opět postupně narůstá. Velkou 
návštěvnost zaznamenal tradič-
ně také Balneopark a  nový Ad-
venture Golf,“ uvádí obchodní ře-
ditelka lázní Kateřina Tomášková.
Delší zimní přestávka v lázních

Každoroční zimní provozní 
přestávka v  Priessnitzových 
léčebných lázních v  období 
prosinec a  leden bude v  tomto 
roce o  3 týdny delší, než bývalo 
běžné. Důvodem jsou vyšší ceny 
energií a  ekonomičnost provozu. 

„Provoz lázní v  letošním roce 
pro naše klienty a  návštěvníky 
lázní zajistíme do 13. prosince. 
Následuje provozní přestávka pro 
nezbytné opravy, sanitární úklid 
a  malování. Nebudeme realizovat 
vánoční a  silvestrovské pobyty. 
Pro stávající ambulantní pacienty 
budou ordinace v  provozu až do 
20. prosince a v novém roce již od 
2. ledna,“ uvádí obchodní ředitelka 
lázní Kateřina Tomášková. 

„V roce 2023 předpokládáme ote-
vření lázní po provozní přestávce 
od 30. ledna. Venkovní areál lázní 
včetně parkovacích ploch bude pro 
návštěvníky volně přístupný bě-
hem svátků i v lednu příštího roku. 
V souvislosti s provozní přestávkou 
se omlouváme za případné nedo-
statky v  jeho údržbě,“ dodává Ka-
teřina Tomášková.                                                   (jg)

Počátkem října se změnil hu-
dební sál Centra společných aktivit 
v Městských kulturních zařízeních 
Jeseník na taneční parket. Našlo tu 
zde své místo cca 50 studentů, kte-
ří se přihlásili do kurzu tance. Pod 
vedením tanečního mistra Mirosla-
va Spáčila z opavské Taneční školy 
Vítr se mladí lidé učí nejen taneč-
ním krokům, ale i  stolování a  spo-
lečenskému chování. V  průběhu 
kurzu navštívil začínající tanečníky 
finalista sedmé řady televizní sou-
těže StarDance Lukáš Pavlásek, kte-
rý dal všem několik zaručeně fun-
gujících tanečních rad a  předvedl 

„Pavláskovu nožku“ – zejména jako 
pomůcku pro ty, kteří zapomenou, 
jaký krok má v tanci následovat. 

Na  první prodloužené v  pátek 
4. listopadu poprvé předvedli svůj 

um studenti kurzu svým rodičům, 
blízkým a  známým. Zvládli cel-
kem osm tanců, zatančili si s rodi-
či a  v  atmosféře plesového veselí 
opustili ve večerních hodinách 
společenský sál IPOS v Jeseníku.

Na závěrečnou prodlouženou 
zveme všechny v  pátek 9. pro-
since od 18:00 opět do sálu IPOS, 
kde můžete podpořit naše mla-
dé talentované studenty, pobavit 
se u  příjemné hudby, zatančit si 
a  připravit se tak na nastávající 
plesovou sezónu, která vypukne 
hned po Novém roce. Vstupenky 
na prodlouženou můžete zakou-
pit prostřednictvím předprodeje 
MKZ nebo pak přímo na místě za 
100 Kč. 

Kateřina Tomanová,
ředitelka MKZ Jeseník

Konec roku v lázních

Projekt Současné umění pro Jeseník: 
Fotografie Tomáše Pospěcha

Taneční pro studenty 

Kromě bádá-
ní o  tom, co 
to vlastně je 
národní iden-
tita, co ji ur-

čuje a definuje, 
svými četnými 

fotografickými rea-
lizacemi vědomě narušuje hrani-
ce tradičního uměleckého doku-
mentu a  žánru krajiny a  reaguje 
na zaběhlé stereotypy v  umění. 
V  minulosti například vytvářel 
ateliérové studie na velkofor-
mátové negativy upozorňující 
na konvence zobrazování. Na 
stěžejní témata nahlíží urputně, 
nespokojí se s  prvoplánovou in-
terpretací, hledá hlubší podstatu 
zobrazovaných situací spjatých 
s naší identitou.

Výstava v  jesenické galerii s  ná-
zvem Země česká, domov můj před-
staví několik intermediálně zaměře-
ných projektů ohledávajících typicky 
české fenomény, ať už vizuální, vzta-
hující se například k  architektuře 
či motivům z  našich každodenních 
životů, nebo čerpající z různých his-
torických a společenských konotací. 
Můžete vidět výběr z  cyklů Majitelé 
hradů, Hrady a zámky ČR, Krajinky.jpg, 
Bezúčelná procházka, Mimo hru, Země-
dělské práce a Ztráta plánu / Šumperák.

Na základě dlouhodobého zá-
jmu o zmiňovaná témata a odkrý-
vání esence zdánlivě obyčejných 
okamžiků či motivů nám Tomáš 
Pospěch přináší sebeironizující, 
sebekritické a  především pozoru-
hodně citlivé ohlédnutí za tím, co je 
to česká identita.

Více o  autorovi: Tomáš Po-
spěch žije v Praze a v Hranicích. 
Vystudoval Institut tvůrčí foto-
grafie Slezské univerzity v  Opa-
vě, dějiny umění na Filozofické 
fakultě Univerzity Palackého 
v  Olomouci a  na Filozofické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Absolvoval doktorandské studi-
um na ITF FPF SU a  rovněž stáž 
v Ateliéru Jiřího Davida na VŠUP 
v Praze.

Působí jako kurátor fotografie 
v  Uměleckoprůmyslovém muzeu 
v Praze, historik umění zaměřující 
se na fotografii a současné umění 
střední Evropy. Je autorem více 
než čtyřiceti knih o umění, nezá-
vislým kurátorem a  pravidelně 
publikuje v  Ateliér, Imago, Dart, 
Camera Austria, Reflex. V  po-

slední době píše především pro 
Art+Antiques, Fotograf, Flash Art, 
Sešit a Photonews. Své fotografické 
cykly pravidelně vystavuje napříč 
celou Českou Republikou, prezen-
tuje se také v zahraničí.

K  výstavě proběhne v  rámci 
doprovodného programu teore-
tická přednáška představující fo-
tografické médium v  současném 
umění a  témata spjatá s  výstavou, 
výtvarné workshopy a  edukační 
program pro 2. stupeň ZŠ.

Pro více informací o chystaném 
programu nás sledujte na FB Sou-
časné umění pro Jeseník. Galerie je 
otevřena v  časech PO-PÁ 13:00-
17:00 a  každá sudá sobota 10:00-
13:00. Vstupné dobrovolné.

Tereza Slováková,
MKZ Jeseník

Od slavnostního zahájení 16. listopadu až do konce tohoto roku můžete v Galerii Městských kulturních zařízení situované v Katovně zhlédnout 
výstavu fotografa, historika umění a významného kurátora Tomáše Pospěcha. výstava se věnuje silným tématům, jako je národní identita či 
domov, kterými se ve své práci dlouhodobě zabývá. S ohledáváním fenoménu češství začal autor již v roce 2002. 
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Taneční kurzy pro studenty. Finalista StarDance Lukáš 
Pavlásek navštívil taneční kurz studentů v Hudebním sále 
CSA. Lukáš Pavlásek dal všem zúčastněným několik zaručeně 
fungujících tanečních rad a především ukázal, že tanec je 
hlavně zábava. Foto: MKZ Jeseník

Město Jeseník: Odpadový Oskar. Odpadové hospodářství města Jeseník je 
dáváno za příklad dobré praxe. Jsme jediným městem Olomouckého kraje 
(nad 5 000 obyvatel), kterému se podařilo dostat pod hranici 150 kg odpadu na 
obyvatele za rok (2021). Za to jsme počátkem listopadu obdrželi Odpadového 
Oskara, kterého na krajském úřadě převzal místostarosta města Václav Urban.

SvČ DUhA Jeseník a MRC Krteček: Martinská slavnost. Broučci a berušky 
s lampiony, lampičkami a světýlky prošli v předvečer svátku sv. Martina naším 
městem. Děti splnily po cestě několik úkolů a posbíraly broučky, Na konci naší 
cesty jsme odemkli zahradu DUHY stříbrným klíčem, broučkům zazpívali 
ukolébavku a uložili je do hromádky listí, aby se jim dobře spalo a přečkali zimu. 
Za odměnu si děti zasloužily poklad i výborný punč. Teď už Martin na bílém koni 
může přijet! Foto: SVČ DUHA Jeseník

Slavnostní koncert Moravské filharmonie Olomouc. Slavnostní koncert ke 
Dni vzniku samostatného československého státu, který se uskutečnil 25. října 
v Kongresovém sále lázní, byl opět nezapomenutelným zážitkem. Zazněla hudba 
Josefa Suka, Antonína Dvořáka a slovenského skladatele Jána Cikkera. To vše pod 
taktovkou ředitele Maďarské národní filharmonie Zsolta Hamara, jako sólista se 
představil houslový virtuos Ivan Ženatý.

Pietní akce ke Dni boje za svobodu a demokracii. Ve čtvrtek  
17. listopadu jsme se jako již tradičně potkali u pomníku Obětem válek 
a Lípy svobody, kde jsme si připomněli uzavření vysokých škol v roce 
1939 po nepokojích spojených s pohřbem studenta Jana Opletala 
a demonstrace v roce 1989, které přerostly do událostí Sametové 
revoluce. 

ZŠ Jeseník: Beseda s nevidomým umělcem. Sedmáci absolvovali 
besedu s nevidomým umělcem Radkem Žaludem. Beseda začala 
koncertem, kdy si žáci poslechli řadu písní. Zpěv byl prokládán 
zajímavou besedou o životě se zrakovým postižením. Žáci si také 
mohli vyzkoušet chůzi se slepeckou holí či se dozvěděli, jak funguje 
telefon pro nevidomé. Své jméno si mohli napsat díky Pichtově 
psacímu stroji. Foto: ZŠ Jeseník
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www.jesenickeprameny.cz
web věnovaný jesenickým 

pramenům a památkám

Pramen U vousáče
Pramen vznikl v  polovině  

19. století a  byl věnován rakous-
kému císaři Františku Josefu I. 
V průběhu 20. století pramen po-
stupně chátral a obnovy se dočkal 
až na začátku nového století, kdy 
dostal lidový název U  Vousáče. 
V  letošním roce technické služby 
zajistily kompletní opravu a upra-
veno bylo také okolí pramene. Na-
víc po několika desetiletích byla 
do pomníku znovu přivedena 
voda, a  to díky spolupráci s  VAK 
Jesenicka. Realizaci akce inicio-
vanou městem Jeseník podpořil 
finančně Olomoucký kraj, část 
nákladů uhradily samy Technické 
služby Jeseník. V rámci revitaliza-
ce pramene byla obnovena i  his-
torická stezka, která návštěvníka 
přivede nenáročnou chůzí od prv-
ního zastavení křížové cesty až 
k  samotnému prameni. Nová pří-
stupová cesta nahradila původní 
turisticky značenou trasu, která 
byla zrušena mimo jiné z  důvodu 
nevhodného výškového profilu. 
Od pramene U Vousáče se lze vy-
dat zpět na křížovou cestu ke dru-
hému zastavení nebo pokračovat 
vzhůru na Křížový vrch, případně 
odbočit vlevo na sousední červe-
nou turistickou trasu, na které se 
nachází Řecký pramen a  pramen 
Diana.

lurdská jeskyně
O tom, že se v Jeseníku nachází 

lurdská jeskyně, neví ani mnoho 
místních pamětníků. Tato du-
chovní památka byla vystavěna 
před více než sto lety. Památka do 
letošní rekonstrukce dlouho chá-
trala. Technické služby nejprve 
odstranily veliké popadané stro-
my a poté si jeskyni vzal do rukou 
místní katolický spolek. V  rámci 
dvou brigád vyčistili jeskyňku, 
prostor okolo ní a  širší okolí. Ka-
tolický spolek pak také pořídil 
novou sochu Panny Marie, kterou 
dobrovolníci ukotvili na její pů-
vodní místo. 

Křížová cesta
Křížová cesta v  Jeseníku vede 

od Anglického pramene ke kapli 
sv. Anny na Křížovém vrchu po 

modré turistické značce. Ob-
novy se dočkala vyobrazení na  
14 zastaveních, která tvoří dřevě-
né kříže. Upravena byla také stez-
ka a  přibylo nové odpočívadlo. 
Slavnostně byla nová vyobrazení 
vysvěcena na začátku října za 
účasti místní farnosti a veřejnosti.

Neuburský pramen
V  partnerském městě Neuburg 

an der Donau pojmenovali ná-
městíčko po Jeseníku, což bylo 
pro Jeseník velkou ctí. Na oplátku 
a  jako výraz díků byla za účas-
ti zástupců partnerského města 
v těsném sousedství Neuburgské-
ho pramene slavnostně odhalena 
lavička přátelství. Samotný pra-
men pak byl očištěn a opraven.

Anglický pramen
Anglický pramen patří mezi 

nejvelkolepější pomníky, které 
byly věnovány Vincenzi Priess-
nitzovi. Věhlasnému léčiteli jej 
při svém pobytu věnovali anglič-
tí pacienti pod vedením barona 
Karla z Lichfieldu a Maitlanda De-
shwooda. Na svém místě stojí pra-
men již od roku 1848. V  letošním 
roce byl pomník poškozen, proto 
došlo k jeho opravě. 

lavice Návrat Germánů z lovu
Jedná se o  jednu z  mála pamá-

tek, která je prohlášena za kul-
turní památku. Lavici vytvořil 

místní sochař Engelbert Kaps na 
počátku 20. století. Původně stála 
na zahradě Weissovy vily, kde ale 
dlouho chátrala. V roce 2012 byla 
lavice ve velice špatném stavu, 
a tak byla kompletně zrestaurová-
na a  přesunuta na stávající místo 
v  lázeňském areálu. V  letošním 
roce došlo k  poškození části po-
mníku, památka byla odborně 
opravena. 

Gilbertovo odpočívadlo
Odpočívadlo patří mezi nej-

mladší památky na Jesenicku. 
Vytvořeno bylo v  roce 2016 jako 
„náhrada“ za původní Gilber-
tův pramen a  pramen Glück auf. 
Nabízí krásný výhled na hřeben 
Jeseníků. V  letošním roce dobro-
volníci upravili památku do nové 
podoby. 

Památník obětem komunismu 
a lípa svobody

Tyto dvě památky připomína-
jí oběti komunismu a  také nově 
nabytou svobodu po roce 1989. 
Na tomto místě se tak konají akce 
k  připomínce událostí 17. listopa-
du. V letošním roce došlo k úpra-
vě okolí památek, vysázeny byly 
hortenzie a  přibyl také nový mo-
biliář.

Gogolův pomník
Pomník odkazuje na význam-

ného prozaika a  dramatika, kte-
rý pobýval v  jesenických lázních 
v  letech 1845 a  1846. V  letošním 
roce došlo k  úpravám okolí pa-
mátky v  rámci sadových úprav 
V Oblouku. Okolí busty tak od jara 
do zimy zkrášlí rozmanité druhy 
rostlin.  

Poděkování
Závěrem bychom chtěli podě-

kovat všem, kteří se na opravách 
podíleli. Kromě zaměstnanců 
města a  technických služeb je to 
také spousta místních dobrovol-
níků, kteří pracují na opravách 
místních památek. Práce s památ-
kami nejsou jen rozsáhlejší opra-
vy, ale také běžná údržba. S  tím 
v  Jeseníku a  jeho okolí pomáhají 
skoro tři desítky dobrovolníků 
v  rámci programu Správci drob-

ných památek. Každý z nich věnuje 
svůj volný čas konkrétní památce 
a péči o ni. Za to jim patří také vel-
ké poděkování.

Památky a rok 2023
Město Jeseník na rok 2023 při-

pravuje opravu sousoší Vincenze 
Priessnitze ve Smetanových sa-
dech, která si vyžádá výraznější 
zásah.  Ten bude také finančně 
náročnější než drobné úpravy 
v letošním roce. Aktuálně připra-
vujeme podklady pro tuto opravu 

a  vyhledáváme vhodný dotační 
zdroj pro spolufinancování akce. 
V  příštím roce budou probíhat 
také další aktivity, jako je aktu-
alizace webu Jesenické prameny, 
aktualizace informačních cedulí, 
besedy s  žáky a  další. Vrcholem 
roku pak bude, jako již pravidel-
ně, květnový Den pramenů, který 
je součástí Zahájení lázeňské se-
zony. 

Jan Mrosek,
Oddělení strategického rozvoje 

a cestovního ruchu

Prameny a drobné památky v roce 2022
Podle plánu, ale také kvůli havarijnímu, akutnímu stavu některých památek či také díky práci dobrovolníků, se v letošním roce pracovalo na 
opravách devíti různých památek či jejich nejbližšího okolí. Celkový stav místních památek je zase o velký kus lepší.

Po několika desetiletích znovu teče 
voda z pramene U Vousáče.

Nová podoba vyobrazení na  zasta-
vení křížové cesty.


