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Slovo starostky
Vážení 
spoluobčané,
nenacházíme se 
v jednoduché si-
tuaci. Jsou zavře-
né školy, obcho-

dy, nemůžeme se vídat se svými 
přáteli a čísla se zatím nelepší, 
tedy alespoň v době, kdy píšu tyto 
řádky. Pevně ale věřím, že až vy je 
budete číst, už bude situace výraz-
ně optimističtější.

V těžkých časech si musíme po-
máhat, abychom všechno zvládli, 
proto stále funguje linka pro se-
niory na čísle +420 728 546 399, 
která poskytuje důležité informa-
ce nebo pomůže zajistit nákup 
léků či potravin. 

Nedávno jsme zřídili skupinu 
na Facebooku s názvem „Jeseník 
si pomáhá“, ať už pomoc potře-
bujete nebo nabízíte, přidejte se 
prosím. U našich sousedů v Šum-
perku se tato skupina skvěle 
osvědčila a funguje už několik 
měsíců. Vím, že i my v Jeseníku 
si umíme pomáhat.

Nechci ale zmiňovat jen špat-
né zprávy, protože je i spousta 
dobrých. Například se podařilo 
dokončit revitalizaci ulice Tyršo-
va, která teď vypadá moc hezky. 
Cesta na vlak tak bude o kus pří-
jemnější.

Možná už jste si všimli, že je 
téměř dokončena obnova průcho-
du z Masarykova náměstí do ulice 
Průchodní. Z toho mám velkou ra-
dost a jsem ráda, že tahle „ostuda“ 
dostane konečně nový kabát.

Pokračují i další práce. V plánu 
je další etapa revitalizace sídliště  
9. května a hlavně začínáme in-
tenzivně pracovat na přípravách 
proměny sídliště Pod Chlumem, 
což bude jedna z největších inves-
tičních akcí v historii Jeseníku.

Až se život vrátí do normál-
ních kolejí, bude naše město zase 
o něco hezčí a příjemnější na 
pohled i k životu. Doufám, že to 
bude brzy. Do té doby vám přeji 
všem pevné zdraví.

Zdeňka Blišťanová

Na začátku listopadu proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Novým hejtmanem 
kraje se stal Josef Suchánek, který kandidoval za koalici Piráti a Starostové. Novou krajskou vládu s nimi dále 
tvoří také zástupci Spojenců pro Olomoucký kraj a Občanské demokratické strany. Z Jesenicka se do pěta-
padesátičlenného zastupitelstva kraje dostalo šest zástupců – Zdeňka Blišťanová, Jana Konvičková, Sieglinde 
Mimrová, Petr Procházka, Roman Šťastný a Tomáš Vlazlo.

V rámci své první cesty krajem 
navštívil v pátek 13. listopadu lá-
zeňské město Jeseník nový hejtman 
Olomouckého kraje Josef Suchánek. 
Hejtmana na cestě doprovázel Ivo 
Slavotínek, první náměstek. Spolu 
se starostkou a místostarosty Jese-
níku se setkali s vedením jesenic-
ké nemocnice a navštívili budovu 
městského úřadu a areál průmyslové 
školy. Delegace se poté přemístila na 
jesenickou radnici, kde se uskutečni-
lo setkání s radními města. Na rad-
nici proběhla diskuze o možnostech 
spolupráce v oblasti plánovaných 
investičních záměrů města na další 
programové období a o možnostech 
vzájemné efektivní spolupráce obou 
úřadů. Bližší informace byly podány 
k záměrům revitalizace jesenických 
sídlišť a budování volnočasových 
areálů, aktuálně k výstavbě městské-
ho kluziště. 

Hovořilo se také o městském 
a krajském rozpočtu a možnostech 
podpory ve sféře vzdělávání, podni-

kání, pracovního trhu, zdravotnictví, 
paliativní péče či podpoře lázeňství. 
Kraj i město by dál chtěly zlepšovat 
úroveň služeb integrovaného doprav-
ního systému, např. v oblasti želez-
niční dopravy, a celkově pracovat na 
dopravní dostupnosti regionu. „Jsem 
ráda, že pan hejtman přijal naše po-

zvání a zamířil nejdříve do Jeseníku. 
Je to pro mě signál, že spolupráci 
města Jeseníku a Olomouckého kraje 
vnímá jako prioritu, a za to bych mu 
chtěla poděkovat,“ řekla po setkání 
starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Lucie Tenekedzi,
oddělení cestovního ruchu

Nový hejtman Olomouckého kraje navštívil Jeseník.  Foto: Lucie Tenekedzi

Jeseník přivítal nového hejtmana na jeho 
první cestě Olomouckým krajem
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Skatepark je investicí, která 
asi nejvíce zajímá místní mládež, 
především pak ty, kteří mají rádi 
skateboardy, inline brusle, kolo-
běžky či kola. 

Stavební práce započaly v srpnu 
a nyní se již chýlí ke svému konci. 
Zhotovitel i přes ne úplně příznivé 
počasí počítá s termínem dokonče-
ní betonáží do prosince 2020, práce 
postupují v maximálním nasazení 
i o víkendech. Součástí projektu bu-
dou i zpevněné plochy, vybavení mo-
biliářem a výsadby zeleně. Celková 
vysoutěžená cena díla je přibližně  
7,3 mil. korun s DPH, na realizaci 
projektu přispěl částkou jeden milion 
korun Olomoucký kraj. Celá stavba 
bude hotova do konce roku. Uživate-
lé, kteří mimo jiné projekt sami připo-
mínkovali a utvářeli, tak zahájí novou 
sezónu již v novém areálu.   

Jiří Uher,
vedoucí oddělení investic

Skatepark 
finišuje

Revitalizace páteřní ulice Tyršova hotova
Revitalizace ulice Tyršova, která 

spojuje náměstí s jesenickým vla-
kovým nádražím, je hotova. Tato 
významná investiční akce pro-
bíhala po etapách od letošního 
března a skončila na přelomu října 
a listopadu. 

Od března tohoto roku byla obno-
vena nejen komunikace, ale také 
chodníky se zábradlím, parkovací 
plochy či dešťová kanalizace. Neza-
pomnělo se ani na veřejné osvětlení, 
které je řešeno moderním úsporným 
LED osvětlením, ani na městský 
mobiliář v podobě nových laviček, 
odpadkových košů či vysázení dře-
vin.

Celkové investiční náklady obnovy 
této významné ulice města se nakonec 
díky efektivnímu přístupu všech zain-
teresovaných podařilo snížit z před-

pokládaných dvaceti sedmi milionů 
na necelých dvacet milionů korun 
s DPH. Město tak stavba stála nako-
nec přibližně čtrnáct milionů korun, 
zbytek pokryla dotace z ministerstva 
pro místní rozvoj a příspěvky vlast-
níků technické infrastruktury.

S revitalizací ulice došlo také ke 

změně dopravního režimu. Cesta ve 
spodním úseku je obousměrná, bude 
tedy možné vyjíždět i směrem do ul. 
Gogolova. Zároveň bude komunikace 
zařazena do Zóny 30 se zachováním 
průjezdu cyklistů v obou směrech.   

Jiří Uher,
vedoucí oddělení investic

Aktuální etapa revitalizace síd-
liště, vymezena ulicemi Tylova, 
Mahenova a U Kasáren, zahrnuje 
rekonstrukci chodníků, cest, zeleně 
a veřejného osvětlení, včetně dodání 
nového mobiliáře. 

Formální zahájení stavebních pra-
cí proběhlo na konci září tohoto roku 
s tím, že nejprve začaly přípravné 
kroky (vytyčení stavby a sítí, vyřízení 
zvláštního užívání komunikací, zaříze-
ní staveniště apod.). První výrazné prá-

ce proběhly v polovině října, a to nutné 
kácení vybraných stromů. Následovala 
demontáž chodníku v ul. Tylova, kde 
v současné době probíhají již realizace 
konstrukčních vrstev chodníku a vý-
kopové práce pro veřejné osvětlení. 
Do konce roku se počítá s prováděním 
prací pouze na chodnících ulice Tylova 
a Mahenova, aniž by se zasahovalo do 

vozovky, která se již nebude rozkrývat 
kvůli nadcházejícímu zimnímu období. 

Celá stavba má být dokončena do 
osmi měsíců, což s ohledem na zimní 
přerušení prací bude zhruba na přelo-
mu léta a podzimu roku 2021.

Jiří Uher,
vedoucí oddělení investic

Tyršova ulice se dočkala komplexní rekonstrukce.  Foto: archiv MěÚ

Sídliště 9. května – odstartovala III. etapa

 

 

 

Město schválilo údržbu na zimní období 2020/2021
S datem 1. listopadu přešla pohotovost na místních komunikacích opět 

plně pod Technické služby Jeseník. Rada města Jeseníku na svém zasedá-
ní 26. října schválila tzv. plán zimní údržby pro období 2020/2021.

Stejně jako v předchozích letech obsahuje seznam pořadí důležitosti míst-
ních komunikací a lhůty pro zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti, technologii 
údržby a případný odvoz sněhu z frekventovaných částí města a vstupů pro 
přechody pro chodce, případně jiných míst, kde by sněhové bariéry mohly za-
sahovat do rozhledových poměrů. Schválený plán je zveřejněn na stránkách 
města www.jesenik.org/zimniudrzba.

Plán zimní údržby a zejména časové lhůty pro odstranění závad ve schůd-
nosti a sjízdnosti vychází z kapacity strojů, které mají technické služby a je-
jich externí dodavatelé – soukromníci, kteří se zimní údržbou vypomáhají. 
Rozhodně nelze zasahovat najednou v celém městě, zvláště při větším úhrnu 
sněhových srážek. Proto již předem děkujeme všem občanům a vlastníkům 
nemovitostí včetně bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, kteří 

mnohdy zcela nezištně vypomáhají v zimním období při odklízení sněhu na 
chodnících ve vlastnictví města v okolí jejich domů, aby byly pro ostatní spo-
luobčany schůdné i v dřívějších časech.

Podněty k zimní údržbě a oznámení případných závad ve schůdnosti chod-
níků či sjízdnosti komunikací lze hlásit na dispečerském tel. 734 573 822 nebo  
e-mailové adrese komunikace@tsje.cz. U komunikací II. a III. třídy prová-
dí zimní údržbu Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 
(SSOK), středisko údržby Šumperk, cestmistrovství Jeseník. V Jeseníku se to 
týká ulic 28. října, Lipovská, Puškinova, Priessnitzova a Rejvízská. U závad 
ve sjízdnosti silnic na těchto ulicích (28. října pouze část mimo silnici I. třídy) 
můžete pak kontaktovat dispečera na tel. čísle 584 413 623 nebo e-mailové 
adrese dispecer.jesenik@ssok.cz. Závěrem připomínáme, že nefunkční lampy 
veřejného osvětlení můžete celoročně hlásit na tel. čísle Městské policie Jese-
ník (156), ta se spojí s pracovníkem, který aktuálně drží pohotovost.

Technické služby Jeseník

V Jeseníku vyrůstá pět nových ulic, svá jména již dostaly
Zastupitelé města schválili pojmenování pěti nových ulic ve třech lo-

kalitách, kde probíhá aktuálně výstavba  nových domů. Návrhy jmen 
tentokrát poprvé posoudila odborná skupina. Na řadě je nyní zakres-
lení nových ulic do kartografických podkladů.

Neformální skupina složená z vedoucího oddělení strategického rozvoje 
Petra Kubíčka, ředitelky Státního okresního archivu Jeseník Bohumily Tin-
zové a pedagoga Gymnázia Jeseník Tomáše Svobody zasedla nad novými 
názvy ulic na konci srpna. „Byly brány v potaz návrhy investorů, stavební-
ků a také to, aby vybrané názvy souvisely s charakterem a polohou pojme-
novávaných ulic a byly v souladu se zákonem o obcích,“ přiblížila proces 
starostka Zdeňka Blišťanová. „Vybrané názvy ulic byly zaslány investorům 

a stavebníkům. Po jejich vyjádření došlo ke konsenzu pracovního týmu na 
finální podobě,“ dodává. Jaké nové ulice tedy již brzy najdeme na mapě 
Jeseníku? Hned trojice vyrostla na takzvaném Lipovském kopci. Obyvatelé 
tamních domů budou bydlet na ulicích pojmenovaných dle stromů – Mod-
řínová, Smrková či Javorová. Čile se staví také v lokalitě Čapka, kde na 
ulici Luční nově naváže ulice Heřmánková. Poslední ulice se nachází na 
místě neformálně nazývaném „Za kotelnou“. Ponese název Vysněná – zde 
bylo přihlédnuto k faktu, že stavitelé v této lokalitě absolvovali neobvykle 
komplikované peripetie, než se jim povedlo, i za asistence města, zahájit 
stavební práce.

Jiří Janík
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V Jeseníku zaplatíte parkovné na tři kliknutí
Od 14. září 2020 je v Jeseníku provozován nový parkovací systém se sedmi novými parkomaty. Parkování 

lze platit mincemi, kartou, ale také pomocí aplikace, která je nejjednodušším a nejrychlejším způsobem 
platby. Tuto metodu si dnes také více popíšeme.

Služba MPLA je komfortní a bez-
pečný způsob bezhotovostní platby 
za parkování. Jedná se o nejrychlej-
ší bezhotovostní platbu parkovného 
bez hledání parkovacího automatu 
a drobných po kapsách. S možnos-
tí kdykoli a odkudkoli si parkovací 
dobu prodloužit. Stačí několik klik-
nutí a parkovací automat budete mít 
v mobilu, tabletu nebo počítači. 

Služba MPLA je uživatelsky jed-
noduchá a přívětivá, můžete platit 
platební kartou MasterCard a Visa, 
palivovými kartami CSS a Axigon 
(Shell Cards, Euro Oil) nebo virtu-
álními platebními kartami MPLA  
a Twisto. Pro platbu parkovného 
si můžete stáhnout nativní aplikaci  
v GooglePlay či AppStore nebo sta-

čí zadat do internetového prohlížeče 
adresu http://mpla.io. Služba je navíc 
propojena s portálem Mapy.cz, takže 
snadno uhradíte parkovné i z portálu 
či aplikace Mapy.cz.

U každého z uvedených způsobů 

se vyplňují údaje jednorázově při 
první platbě. Aplikace si zapamatuje 
vaše data, která bezpečně spravuje-
te pod chráněným přístupem, který 
využívá ověřené bezpečnostní cer-
tifikáty, a nemusíte tak zadávat hes-
lo. Systém města obdrží informaci 
o úhradě, na účet provozovatele je 
připsaná platba za parkovné. Platný 
parkovací status vašeho vozu je také 
v informačním systému – strážník 
si platnost vašeho parkování ověří 
prostřednictvím registrační značky 
vozidla, žádný parkovací lístek za 
okno už nepotřebujete. Za vaši plat-
bu parkovného vám na e-mail přijde 
elektronický účetní doklad vztahu-
jící se ke každé transakci, se všemi 
potřebnými náležitostmi. 

Stejnou aplikaci na platbu par-
kovného můžete použít nejen v Je-
seníku, ale také ve více než šedesáti 
lokalitách – ve velkých městech jako 
je Praha, Brno, Liberec, Olomouc, 
Pardubice nebo Mladá Boleslav, ale 
také v malých jako jsou Kosmonosy, 
Brandýs nad Labem či Mnichovo 
Hradiště. 

Václav Urban, 
2. místostarosta města 

Letní sezona na městském koupališti jako „na houpačce“
Letošní sezona na městském koupališti si prošla docela dramatickým vývojem. Do poloviny května ještě nebylo jisté, zda se koupaliště bude vůbec oteví-

rat. Přes urychlené přípravy, aby vše bylo nachystáno k prvnímu červnu, jsme první návštěvníky přivítali až v polovině uvedeného měsíce. Do posledního 
červencového týdne pak byla návštěvnost doslova katastrofální. Srpnové počasí však vše vynahradilo. Pojďme se za sezonou ohlédnout podrobněji.

Městské koupaliště bylo v letoš-
ním roce v provozu pouze čtyřicet 
pět dnů. Pro srovnání, v loňském 
roce to bylo sedmdesát pět otevíra-
cích dní. Důvodem uzavření poklad-
ny bylo nepříznivé počasí zejména 
v červnu a v první polovině prázd-
nin. Menší technický problém s jed-
ním pískovým filtrem se podařilo 
vyřešit za provozu, aniž by to mělo 
vliv na kvalitu vody v bazénu. Ani 
vládní omezení kapacity návštěvní-
ků kvůli šíření koronaviru (povoleno 
maximálně tři sta osob v jeden oka-
mžik) nemělo na návštěvnost vůbec 
žádný dopad, protože toto opatře-
ní bylo ke dni 22. června zrušeno, 
přičemž do té doby bylo koupaliště 
kvůli nepřízni počasí otevřeno pouze 
ve dvou dnech, kdy celková návštěv-
nost za celé tyto dny ani zdaleka ne-
dosahovala stanoveného limitu.

Ještě v závěru předchozího roku 
bylo podél obvodu areálu vysáze-
no několik desítek habrů, které by 
časem měly koupaliště odclonit od 
okolních prostor, zejména přileh-
lého supermarketu. Před prvním 
otevřením doznala nového vzhledu 
i celá budova městského koupaliště, 
kdy došlo k barevnému sjednocení 
fasády všech stěn objektu. Namís-
to malých analogových hodin jsme 
na stěnu pod terasou umístili nový 
LED panel s ukazatelem teploty 
a času, jehož číslice jsou dostatečně 
čitelné i z protilehlé strany koupali-
ště. V průběhu sezony jsme se pak 
snažili zapracovat na dalším zvý-
šení kvality služeb poskytovaných 
uvnitř areálu, kdy jsme po obvodu 
bazénové vany rozmístili nové po-
lohovatelné slunečníky a pro děti 
bylo vybudováno pískoviště a in-

stalována pružinová houpadla. Ak-
tualizací před zahájením provozu 
prošly také  internetové stránky kou-
paliště, na nichž se nově zobrazuje 
aktuální počet osob v areálu, a tedy 
případná zbývající volná místa z ka-
pacity areálu, která je stanovena  
na 1.600 osob.

Na závěr pak trochu čísel. Přestože 
jsme za červen zaznamenali meziroč-
ní pokles návštěvnosti o cca 90 %, 
díky vydařenému počasí v průběhu 
skoro celého srpna jsme nakonec za 
tuto sezonu zaznamenali celkovou 
návštěvnost 19.072 osob. Pro srovná-
ní v loňském roce navštívilo městské 
koupaliště celkem 22.344 lidí. Vyšší 
návštěvnost však byla dosažena za 
podstatně delší období (více ote-
víracích dnů), takže v přepočtu na 
průměrný denní počet návštěvníků 
vychází jednoznačně lépe sezona le-
tošní. I nejvyšší denní návštěva (28. 
července přišlo 1.498 lidí) překonala 
o třicet čtyři návštěvníků loňské ma-
ximum z posledního červnového dne.

I přes celkový nižší počet návštěv-
níků byly také tržby v letošním roce 
vyšší než loňskou sezonu. K tomu 
přispělo zvýšení vstupného, které 
mělo eliminovat jednak rostoucí 
provozní náklady, jednak očeká-
vanou nižší návštěvnost, byť tento 
předpoklad se zcela nenaplnil v dů-
sledku zrušení vládního omezení ka-
pacity a díky již zmiňovanému skvě-
lému srpnovému počasí. Ukázalo 
se tak, že městské koupaliště je pro 
občany a turisty dostatečně atraktiv-
ní navzdory zdražení vstupného. Le-
tos mohli poprvé návštěvníci platit 
i bezhotovostně prostřednictvím pla-

tebních karet, což také zvýšilo jejich 
komfort. Celkově bylo na vstupném 
vybráno necelých 1,2 milionů ko-
run, ale na finanční bilancování celé 
sezóny je příliš brzy, neboť v době 
uzávěrky tohoto čísla nemá provo-
zovatel k dispozici vyčíslení všech 

provozních nákladů za měsíc srpen.
Provoz koupaliště byl ukončen 

ke konci srpna a hned na začátku 
září jsme přivítali první návštěvníky 
Jesenického wellness, kde můžete 
nechat odpočinout své tělo a mysl 
ve vířivce či některé ze saun – parní, 
finské nebo aroma sauně. Věříme, že 
si naši spokojení zákazníci najdou 
brzy cesty zpět po téměř půlroční 
odstávce započaté v polovině března 
ze všeobecně známých důvodů a že 
je neodradí zvýšení vstupného, které 
se nevyhnulo ani wellness zařízení.

Přes počáteční nejistotu a znač-
ně nepříznivý vývoj počasí v prv-
ní polovině sezony lze letošní rok 
na městském koupališti považovat 
za vydařený. Práce na zazimování 
bazénu jsou u konce a už nyní pra-
cujeme na dalších vylepšeních, která 
připravujeme pro příští rok.

Patrik Tomáš Pavlíček,
ředitel TSJ

Nové parkomaty.  Foto: archiv MěÚ

Jesenické wellness.  Foto: archiv TSJ

Jesenické koupaliště v roce 2020.   Foto: archiv MěÚ

Doba zpoplatnění parkování
(ve svátek se parkovné neplatí):
Masarykovo náměstí:
PO–PÁ 8.00–18.00 
a SO 8.00–12.00
ul. Lipovská a náměstí Svobody:
PO–PÁ 8.00-18.00
ul. Dukelská:
PO–PÁ 8.00–14.00
ul. Karla Čapka: 
PO, ST 8.00–17.00 
a ÚT, ČT, PÁ 8.00–14.00
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Průchod prochází obnovou
Procházka Jeseníkem bude zase o něco příjemnější. Průchod z Masa-

rykova náměstí vedoucí k základní škole a autobusovému nádraží absol-
vuje „očistnou kúrou“. 

Město Jeseník na začátku listo-
padu odstartovalo obnovu průcho-
du z jesenického náměstí. Většina 
z celkové částky je z rozpočtu měs-
ta, menší část pokryje dar od spo-
lečnosti Unilever. Ten činí činí sto 
tisíc korun. Rozhodlo o tom hlaso-
vání veřejnosti, která se tak zapojila 
do projektu „Ahoj, krásné Česko“. 
Návrh se stal letošním vítězem pro-
jektu společnosti CIF, která projekt 
financuje a ve spolupráci s nezisko-
vou organizací Architekti bez hranic 
předložila návrh na obnovu průcho-

du. Tento projekt je jedním ze tří, jež 
hlasováním vybrala veřejnost z desí-
tek nominací, které proběhly ve spo-
lupráci s platformou „Lepší místo“. 
Návrhy však mohla podávat i širší 
veřejnost. 

Opravné a čistící práce potrvají do 
přelomu listopadu a prosince, pohyb 
chodců bude v této době částečně 
omezen. V čase předvánočním se ale 
již budeme moci všichni těšit na pří-
jemný vstup na naše krásné náměstí.

Monika Nepejchalová,
oddělení majetku

Pozor, topná sezona je tady
Další topná sezona začala, a tak si pojďme zopakovat základní pravidla 

pro provoz kotlů a kamen na tuhá paliva, aby nedocházelo k obtěžování 
sousedů ani životního prostředí nadměrnými exhalacemi.

1. Topte jen palivem, pro které byly 
kotel či kamna vyrobeny. Zpravidla je 
to uvedeno v manuálu a na štítku na 
kotli nebo kamnech. Žádný kotel ne-
byl vyroben ke spalování textilu nebo 
plastů. Dbejte na to, aby bylo palivo 
skladováno na suchém, dobře větra-
ném místě. Dřevo by před spálením 
mělo být sušeno minimálně dva roky.

2. Oheň potřebuje kyslík. Plameny 
tedy neduste, po přiložení nechte kotel 
či kamna rozhořet. Lepší je přikládat 
častěji menší množství paliva než na-
opak (to neplatí pro automatické kotle, 
u kterých naopak přikládejte do plna). 
Pokud máte kotel ve sklepě, zlepšíte si 
tím navíc svoji fyzickou kondici.

3. Poraďte se s odborníkem a po-
řiďte si kotel s odpovídajícím výko-
nem pro vaše potřeby. Předimenzo-
vaný kotel topí při sníženém výkonu 
a nižší účinnosti, spálí tak více paliva 
a vypustí větší množství znečištění do 
ovzduší.

4. Dohlédněte na to, aby byl kotel 
správně nainstalovaný, a neváhejte 
k tomu zavolat odborníka. Kvalitní, 
ale špatně nainstalovaný kotel je z hle-
diska provozu mnohem horší než dob-
ře instalovaný kotel nižší emisní třídy.

5. Pečujte o svůj zdroj tepla, kou-
řovod i komín, pravidelně je čistěte. 
Pro správný tah komína se doporučuje 
použít klapku s přisáváním za spalova-
cím zařízením.

Při dodržování výše uvedených zá-
sad vám bude odměnou plnější peně-
ženka, spokojení sousedé a nižší riziko 
onemocnění rakovinou a respiračními 
chorobami.

Především pak pamatujte na to, že 
kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní tří-
dy (které jsou z hlediska znečišťování 
ovzduší i účinnosti vytápění nejhorší) 
lze provozovat pouze do 31. srpna 
2022. Od září 2022 je povoleno provo-
zovat jen kotle 3. emisní třídy a vyšší. 
Pořiďte si tedy včas zdroj tepla, který 
bude vyhovovat zákonným požadav-
kům. Vyšší počáteční investici násled-
ně vynahradí nižší náklady na provoz 
kotle.

Závěrem přidáváme radu pro ty, 
které trápí na zahradě slimáci. Nepalte 
na podzim spadané listí, nechte je ležet 
na zahradě v kupkách. K přezimování 
je využijí ježci, pro které jsou slimáci 
vítanou pochoutkou. 

Regina Weiserová,
odbor životního prostředíPrůchod z Masarykova náměstí prochází obnovou.  Foto: Lucie Tenekedzi

Matrika
V měsíci říjnu se v jesenické ne-

mocnici narodilo celkem třicet dva 
dětí, z toho rodičům s trvalým poby-
tem v Jeseníku deset. Jsou to Sofie Pe-
třeková, Lukáš Keclík, Lilien Mahov-
ská, Maxmilián Michálek, Valentýna 
Pospíšilová, Marek Šlahorek, Athena 
Augstenová, Tadeáš Céza, Valerián 
Schlemmer, Benjamin Krohmer.

Rada seniorů
S ohledem na stávající situaci 

je další jednání rady naplánováno 
až na úterý 5. ledna 2021 od 10.00 
v zasedací místnosti radnice. Jménem 
Rady seniorů přejeme všem senio-
rům v novém roce 2021 pevné zdra-
ví a více příležitostí k setkávání, než 
tomu bylo v tomto roce. 

Alena Kalinová,
odbor sociál. věcí a zdravotnictví

Nemocnice poskytuje pacientům paliativní péči
V jesenické nemocnici se již druhým rokem rozvíjí paliativní péče, která má i na nemocničním lůžku za cíl zvý-

šit komplexní kvalitu života v jeho závěru. V nemocnici tak vznikl paliativní tým, který se snaží pomoci umírají-
cím, jejich rodinám i spolupracovníkům a poskytovat takovou péči, aby mohl umírající konec svého života strávit 
pokojně. Skupina zdravotníků zabývající se umíráním se vzdělává v paliativních tématech a získané zkušenosti 
uplatňuje v praxi. Smrt je totiž přirozená součást života a neměla by být tabuizována.

„Snažíme se o to, aby naši pacien-
ti, kterým již pomalu dohasíná jejich 
plamínek života, prožili odchod z to-
hoto světa důstojně, pokud možno 
vyrovnaně, v co největším komfortu 
bez bolestí a velkých strastí. Pokud 
si to pacient přeje, tak se mu snaží-
me přiblížit vývoj jeho onemocnění 
a s tím související změny, které se 
mohou odehrávat,” říká na začátek 
Kamila Kocianová, zdravotně-so-
ciální pracovník Nemocnice AGEL 
Jeseník a koordinátor zdejšího pali-
ativního týmu. 

Jedním z jeho mnoha úkolů je cit-
livá komunikace s rodinami umírají-
cích, kterým se snaží vysvětlit, jaký 
bude mít onemocnění průběh. „To 
je pro blízké jedna ze zcela zásad-
ních věcí,” uvědomuje si Kocianová 
a dále vysvětluje: „Odchod milova-
ného člověka je těžký pro všechny. 
Mnohdy se snaží najít viníka toho, 
proč se to stalo. Je to přirozený způ-
sob obranné reakce, kterou bychom 
měli respektovat. V tomto nám veli-
ce pomohlo absolvování kurzů, jak 
vést těžké rozhovory, kdy se přestá-
váme bát o těchto tématech mluvit. 

Každý z nás máme právo na infor-
mace a vlastní rozhodnutí, a to i člo-
věk, který svou životní etapu končí. 
Z vlastní zkušenosti jsme zjistili, že 
právě komunikace o těchto těžkých 
tématech je klíčovým nástrojem 
vedoucím ke zklidnění nemocného 
i jeho blízkých.”

Paliativní péče v režii jesenické 
nemocnice má ve zdejším regionu 
nezastupitelnou roli, neboť služby 
kamenného či mobilního hospice 
zde chybí a terminální pacienti čas-
to umírají mimo své přirozené pro-
středí domova ve zdravotnických 
zařízeních. Nemocnice proto spo-
lupracuje s místními organizacemi, 
aby se mohli těžce nemocní lidé, 
je-li to možné, vrátit mezi své nej-
bližší. „V takovém případě musí být 
především rodina nemocného dobře 
a dostatečně informována. V domá-
cím prostředí pak v našem regionu 
nemocnému i rodině může pomoci 
Charita Jeseník se službou domácí 
zdravotní péče,” pokračuje koordi-
nátorka paliativního týmu s tím, že 
součástí jejich práce je také vhodně 
tišit bolest a jiné příznaky, které sni-

žují komfort nemocného. „Ne vždy 
je to ale jednoduché. Každý člověk 
je jiný a jeden postup nelze takzvaně 
paušalizovat na každého,” přiznává. 

Nemocnice AGEL Jeseník na-
bízí paliativní péči od roku 2018, 
kdy získala grant v rámci programu 
„Spolu až do konce“ Nadačního 
fondu Avast. Nad rámec finanční 
podpory se nemocnice stala součástí 
dvouletého doprovodného programu 
zaměřeného na komplexní rozvoj 
nemocniční paliativní péče. Díky 
tomu se může personál nemocnice 
vzdělávat v oblasti paliativní péče 
od zkušených odborníků a následně 
své zkušenosti i získané informace 
předávat dále kolegům ze spolupra-
cujících organizací. 

Nemocnice AGEL Jeseník 

V minulém čísle měsíčníku vy-
padla v datu svozu objemného od-
padu (14. listopadu) číslice „1“ a ze 
sobotního svozu se rázem stala stře-
da 4. listopadu. Pracovníci technic-
kých služeb ve spolupráci se stráž-
níky městské policie „plánovaná“ 
stanoviště monitorovali a vzniklou 
situaci na místě operativně řešili. 
Přesto se dodatečně omlouváme 
za případné komplikace způsobené 
touto chybou.                           (red)



www.jesenik.org 5Školství   prosinec 2020www.jesenik.org

Školní kaleidoskop ZŠ Jeseník
Kanada – přednáška v angličtině

Nedílnou součástí každé výuky 
cizích jazyků jsou také reálie zemí, 
kde se daným jazykem lidé dorozu-
mívají a stanovili si jej také za svůj 
jazyk úřední. Nejlepší metodou, 
jak žákům zprostředkovat informa-
ce a předat zkušenosti s anglicky 
mluvícími zeměmi, je setkání buď 
s rodilým mluvčím, který odtud po-
chází, nebo s člověkem, pro kterého 
je cestování velkou vášní.

Proto jsme velice rádi, že do naší 
školy opět zavítal pan Kocůrek, je-
hož dalším cestovatelským cílem 
byla Kanada. Země nejčastěji známá 
hlavně díky hokeji, bohužel v učeb-
ních plánech většinou zastíněná svý-
mi populárnějšími kolegy Velkou 
Británií a Spojenými státy.

Promítání fotografií a videí do-
plněné o poutavé vyprávění dob-
rodružných zážitků si nenechal 
ujít celý druhý stupeň. Nechyběla 
známá města Toronto a Calgary, 
známé svou kovbojskou kulturou 
a tradičním sportem koňským ro-
deem. Nešlo samozřejmě vynechat 
dechberoucí kanadskou přírodu 
s Niagarskými vodopády, dobro-
družné zážitky z kempování v ná-
rodních parcích či nečekané setkání 
s medvědy a dalšími zvířecími oby-
vateli kanadského přírodního ráje. 
Málokdo si možná uvědomí, že ke 
Kanadě patří také indiánská kultura. 
Naši žáci to díky panu Kocůrkovi 
vědí.

„Když se budete učit anglicky, 
nebudete mít problém procestovat 
celý svět. Všechno je levnější a svo-
bodnější bez asistence cestovní 
kanceláře. Pokud se domluvíte, lze 

zařídit opravdu ledacos a brána do 
světa vám zůstane vždy otevřená,“ 
říká pan Kocůrek. Nelze než dou-
fat, že jeho doporučení si žáci vzali 
k srdci a při plánování cest a biflo-
vání „ájiny“ budou mít jeho rady 
vždy na paměti. My děkujeme za 
skvělou přednášku a už teď se těší-
me na další setkání.

ZŠ Jeseník zajišťuje péči dětí za-
městnanců IZS 

ZŠ Jeseník byla s účinností od 
14. 10. 2020  vyčleněna k výkonu 
nezbytné péče o děti zaměstnanců 
IZS. Hlavní náplní je distanční vý-
uka na počítači, práce nad zadaný-
mi úkoly, dále pak i využití volného 
času. Děti chodí do tělocvičny, na 
hřiště a do Smetanových sadů. Naší 
snahou je, aby se dětem u nás líbilo.

ZŠ Jeseník

Průmyslová škola prohlubuje spolupráci se základními školami
Více zapojených škol, podpora polytechnického vzdělávání a větší důraz 

na praktickou výuku – to jsou jedny z mnoha cílů dlouhodobého projektu 
Implementace krajského akčního plánu II (IKAP) v Olomouckém kraji 
v oblasti vzdělávání. 

„IKAP II poskytuje skvělou příle-
žitost pro síťování naší školy se 
základními školami na Jesenicku. 
Žáci z Jeseníku, Bělé pod Pradědem, 
Lipové-lázní, České Vsi a Supíkovic 
se mohou těšit na novinky, jako jsou 
exkurze, workshopy a interaktivní 
projektové dny,“ uvádí ředitel školy 
Jiří Viterna. 

Projekt je realizován v období 
od 1. 11. 2020 do 30. 11. 2023 po 
celém Olomouckém kraji. Souběž-
ně s tímto projektem běží projekt 
„Rovné příležitosti ve vzdělávání“. 
Do obou projektů se celkem zapojilo 
padesát osm středních škol a osmde-
sát základních škol (včetně mateř-
ských) spolu s dalšími organizacemi 
a odborníky v oblasti vzdělávání. 
Podpora polytechnického vzdělávání, 
podpora středních škol a spolupracu-
jících škol základních jsou základem 
projektu. „Pro žáky ze zmiňovaných 
základních škol jsou připraveny ukáz-
ky a práce s drony, RC modely, auto-
dráhy a 3D tiskárny. Radost žákům 
vždy udělají různé soutěže a techno-
hrátky,“ doplňuje Viterna.

Nedílnou součástí projektu je vzdě-
lávání pedagogů. Dále jejich pozitivní 
motivace k rozšíření praktické výuky, 
která má vést k větší kreativitě a inici-
ativě studentů polytechnického vzdě-
lávání. Následně k lepšímu uplatnění 
absolventů na trhu práce a v podni-
kání. Díky projektu postupem času 
dojde ke zvýšení kvality všeobecné 
a odborné složky středoškolského 
vzdělávání v Olomouckém kraji.

Střední průmyslová škola Jeseník je 
technicky orientovanou školou, která 
připravuje studenty na jejich budou-
cí povolání ve studijních oborech, 
jako jsou strojírenství či stavebnictví, 
novinkou jsou pak informační techno-
logie. Škola také dále nabízí učební 
obory, a to konkrétně instalatér, elekt-
rikář, zedník, strojní mechanik a obrá-
běč kovů. Cílem všech pracovníků 
školy je vytvářet co nejlepší podmín-
ky jak pro výchovu a vzdělávání 

studentů, tak pro rozvoj jejich zájmů 
především technických a sportovních. 
„Chceme být moderní školou, která 
chápe a snaží se maximálně uspoko-
jovat vzdělávací a praktické potřeby 
studentů v souladu s trhem práce 
a požadavky vývoje společnosti,“ 
dodává na závěr Jiří Viterna.

Střední průmyslová 
škola Jeseník

Šikovné ruce studentů průmyslové školy
při praktické výuce.  Foto: archiv SŠ

Odpověď by, alespoň za mě, zněla: „O hodně víc, než na jaře”. 
Z jara si odnášíme mnoho nových zkušeností i dovedností a hovořit 
v září o nevzdělané generaci by bylo přitažené za vlasy. Zahojení po 
jarním uzavření škol se mohlo v říjnu dostavit, ale ve fázi vrcholu 
adaptace žáků po vzdělávací proluce nastalo další uzavření škol. Pořád 
bych se zdráhal mluvit o nevzdělané generaci, ale situace si vyžaduje 
obrovský respekt.

Očekávání na školu jsou různá a střetávají se rozdílné potřeby rodičů, 
žáků i pedagogů. Distanční výuka má svá odborná specifika a zejména na 
základní škole v ní nelze jednoduše překlopit rozvrh do společné online 
výuky. Vedle toho vytížení a unavení rodiče potřebují co největší podporu 
ze strany školy – co do motivace a dohledu nad dětmi při jejich vzdělávání. 

Jaké cíle tedy nyní škola sleduje? Těžko jich vybrat jen několik, ale mezi 
ty nejdůležitější řadíme tyto:

 • snažit se o maximální individualizovaný rozvoj všech žáků;
 •  neztratit v distanční výuce žádného žáka, „nerozevírat příliš nůžky“ 

v získávaných kompetencích mezi žáky;
 • podpořit spoluzodpovědnost žáků za své vzdělávání;
 • zajistit podporu pro rodiny a žáky v nelehké době.
Připravili jsme specifický rozvrh založený na výukových blocích vy-

cházející z metodických pokynů ministerstva, který má vnášet logický řád 
a motivaci do přípravy žáků. Přes dvacet zapůjčených počítačů již pomá-
há v jednotlivých rodinách. Naši vychovatelé profesionálně pečují a učí se 
s téměř dvaceti dětmi zaměstnanců IZS z různých škol a školek. Aktuálně  
(k 10. listopadu) vyhodnocujeme individuální konzultace a anketu mezi žáky, 
na jejímž základě rozšíříme podporu jednotlivcům. Po technické stránce již 
neočekáváme tolik problémů, ale mnohé rodiny ocení např. připravované 
doučování. Budeme párovat naše pedagogy a dobrovolníky pro individuali-
zovanou pomoc potřebným žákům. Díky intervenci starostky Zdeňky Blišťa-

nové se nyní vyjednává také o zapo-
jení studentů pedagogiky Univerzity 
Palackého do doučování.

Přes všechny negativní kontexty 
doby stále vidíme na kamerách skvě-
lé děti, které v sobě mají nepoznanou 
sílu a potenciál přetavit zkušenosti 
dnešní doby ve svůj prospěch. Já v ně 
věřím. Věřím jejich rodičům. Věřím 
našim učitelům. 

Dominik Liberda,
ZŠ Jeseník

Výtvory žáků jesenické základní školy 
k aktuální situaci.  Foto: archiv ZŠ

V době distanční výuky se na výzvu paní 
Grosičové vydali žáci 6. C na kole i pěš-
ky do přírody a zachytili krásy jesenic-
kého podzimu.  Foto: archiv ZŠ

O co jde v distanční výuce 
na podzim 2020?
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Jesenické lázně se připravují na konec kalendářního roku
Zima je za dveřmi, čas adventu a sváteční chvíle bude letos většina 

z nás prožívat jinak, než tomu bylo dříve. Možná méně hekticky, více 
v rodinném kruhu nebo na procházkách v přírodě. Na přírodu je spo-
lehnutí, nacházíme v ní energii, klid a inspiraci pro své zdraví. I proto se 
k nám lidé rádi a často vracejí. 

V letošním roce budou lázně tak 
jako v minulých letech uzavírat pro-
voz pro klienty v polovině prosince. 
Věříme, že zažijeme zasněžený Stud-
niční vrch. Připravujeme sváteční na-
svícení lázeňského domu Priessnitz, 
Hudebního altánku a vánoční strom 
před sanatoriem, abychom umocnili 
příjemnou adventní atmosféru ne-
jen klientům, ale také návštěvníkům 
lázní a občanům města. Po ukon-
čení pobytů budou lázně zahajovat 
provozní přestávku na nutné opra-
vy a úklid po celoročním náročném 
provozu. To vše musí být letos méně 
finančně náročné s ohledem na vý-
znamný propad příjmů a plánovanou 
druhou etapu rekonstrukce sanatoria 
Priessnitz. Budou se samozřejmě 
opravovat nezbytné závady, malovat, 
čistit, leštit a uklízet všechny pokoje, 
léčebné prostory a společné prostory 
budov. Vše se bude chystat pro další 
rok, který je pro všechny ještě stále 
velkou neznámou. V letošním roce 
se lázně rozhodly vzhledem ke slo-

žité situaci nepořádat tradiční silvest-
rovské pobyty a další provoz lázní je 
naplánován až na druhou polovinu 
ledna.

V příštím roce bychom se kromě 
již tradičních léčebných pobytů rádi 
zaměřili na využití ideálních pod-
mínek a výjimečného klimatu lázní 
pro léčbu přetrvávajících potíží dý-
chacího ústrojí v souvislosti s rege-
nerací po onemocnění covid-19, na 
psychické problémy v souvislosti 
s životními změnami a vysokým pra-
covním nasazením v době pandemie, 
v neposlední řadě na vhodné posílení 
imunity organizmu za pomoci odbor-
ného zdravotního personálu v čistém 
horském prostředí Jeseníků. Věříme, 
že můžeme díky našim zkušenostem 
v této oblasti lidem pomoci překonat 
toto nelehké období jejich života, 
a přispět tak k dobrému jménu naše-
ho zakladatele Vincenze Priessnitze 
i celého jesenického regionu. S tímto 
optimistickým pohledem připravuje-
me také na příští rok kalendář kultur-

ních a společenských akcí a věříme, 
že je budeme moci uskutečnit, byť 
v komornějším měřítku nebo venku 
v přírodě, která nás obklopuje. Pojď-
te se těšit s námi.

Rozsvícení vánočního stromu 
a sanatoria Priessnitz

V úterý 1. prosince bude symbo-
licky zahájena doba předvánoční na 
Gräfenbergu. Na venkovní terase nad 
vchodem do sanatoria Priessnitz vy-
stoupí v 17.00 trubači a krátce zahrají 
k rozsvícení vánočního stromu a prů-
čelí sanatoria. Hudební vystoupení se 
uskuteční pouze za příznivých pod-
mínek v souladu s usnesením vlády. 

Rozsvícení sanatoria bude probí-
hat každý den od 1. prosince vždy 
v čase od 17.00 do 19.00 minimálně 
do 16. prosince. Tímto způsobem 
chceme zpříjemnit svým klientům 
a spoluobčanům čas adventní a po-
děkovat jim za návštěvu.

Přejeme Všem našim klientům, 
zaměstnancům a jejich rodinám, spo-
luobčanům a obchodním partnerům 
příjemné vánoční svátky, vše dobré 
do nového roku 2021, pevné zdraví, 
lásku a životní jistotu.

 Jiří Glabazňa,
Priessnitzovy léčebné lázně

Letos bude jistě zcela jiný než 
obvykle. I Mikuláš totiž dbá na vaše 
bezpečí, a tak jeho kočár nezastih-
nete na Masarykově náměstí, ale na 
zcela jiném místě. A kde to vlastně 
bude? Návod je jednoduchý, sle-

dujte stránky www.mkzjes.cz nebo 
výlepové plochy. Ale buďte opatrní, 
ať tajnou depeši nepropásnete! Zna-
mení se objeví 29. listopadu. Tak si 
nastavte hodinky a sledujte kroky 
svatého Mikuláše!

Vánoce v Jeseníku v mlze
Pro letošní Vánoce jsme plánovali 

rozšířit vánoční program na Masa-
rykově náměstí, abychom se všichni 
pomalu naladili na vánoční atmosfé-
ru a vpluli do jednoho z nejhezčích 
období v roce. Advent mělo zahájit 
Rozsvícení Vánočního stromu s an-
dělem na chůdách, andělskou poštou 
a především při koncertu mladého ta-
lentovaného zpěváka, Thoma Artwa-
ye. Následovat měl Vánoční jarmark 

u vodní tvrze s tradičními řemesly, 
stánky i kulturním programem, na 
který měl plynule navázat příjezd 
svatého Mikuláše na Masarykovo 
náměstí. Prosinec měl pokračovat za 
doprovodu koncertů žáků ze základní 
umělecké školy nebo jesenické kape-
ly NoeRoads. Vánoce měly gradovat 
přes koncert Tomáše Kočka a orches-
tru až po tradiční Zlatou neděli s ži-
vým Betlémem.

Koronavirus však na naše plány 
nebere ohled a kalendářem se od-
mítá řídit. Proto jsme museli pro-
gram změnit a zrušit veškerá živá 
vystoupení a koncerty. I přesto vám 
vánoční čas zpříjemní Vánoční 
trhy, kterými zahájíme advent dne  
29. listopadu a pokračovat budou 
i o víkendech 12.–13. a 19.– 20. pro-
since. Moc se na Vás těšíme a zů-
staňte „negativní“! 

tým MKZ Jeseník

Sanatorium Priessnitz.   Foto: Josef Sekula

Svatý Mikuláš si do Jeseníku 
cestu najde, ale kde?
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Co myslíte, je dobré podporovat v dítěti víru ve vánoční příběh 
o Ježíškovi a podporovat víru v nějaký duchovní svět, v anděly a zázraky? 
Anebo vaše vánoční tradice již zesvětštěly a jsou založeny na vzájemném 
setkání rodiny a obdarování se navzájem?

Co je to správné, je na každém 
z nás. Ale na čem se spíše shodneme, 
je to, že naše malé děti nepotřebují 
pro zdravý vývoj počítačové techno-
logie, ale spíše dostatek pohybu, dob-
ré příběhy a pohádky. Potřeby dětí ne-
jsou stejné jako nás dospělých. Proto 
si myslím, že příběhy a pohádky patří 
do dětského života nejen o Vánocích. 
Pohádky vznikly v dávných dobách, 
dávaly porozumět životu pomocí ob-
razů, s kterými se mohly ztotožnit ne-
jen děti. Přispívají k rozvoji zdravého 
duševního vývoje, podporují řečové 
dovednosti, slovní zásobu, podporují 
fantazii a představivost dítěte. 

Pohádky měly za úkol posilovat 
psychiku a etické chování člověka. 
Dokonce se říká, že děti, které mají 
špatnou sebedůvěru nebo poruchy 
chování, se nesetkávaly s klasickými 
pohádkami, kde dobro zvítězí nad 
zlem. Dítěti nevysvětlíte, co je dob-
ré a co proti morálce. Ale pokud to 
zažije v příběhu, se kterým se může 
ztotožnit, otiskne se mu obraz až do 
hloubi duše. Takto si můžeme pomo-
ci při řešení výchovných problémů.

Klasická pohádka začíná popisem 
harmonické situace, která je potom 
nějak narušena. Tato dramatika přiná-
ší duši dítěte morální podněty. Zlo je 

v dobré pohádce nakonec napraveno, 
někdy přemoženo a potrestáno. Malé 
dítě ještě nemá zkušenosti se zlem 
a jeho zákeřností. Dnešní dospělí 
se často brání, že klasická pohádka 
vzbuzuje v dítěti strach nebo může 
vyvolat úzkost. Ano, může to tak být, 
ale jen když to při vyprávění zdůraz-

níme. Co nám dospělým připadá jako 
krutý obraz, dítě tak ve své obrazo-
tvornosti nevnímá. Například čaro-
dějnice spálená v peci nebo vlkovo 
rozpárané břicho si dítě nepředstaví 
ve stejné realitě jako dospělí. Pro ně 
je to obraz potrestání špatného. Není 
děsivý, ale osvobozující, pokud situa-
ci sám vypravěč nezvýrazní svým po-
pisem. Pohádky měly již v dávných 
dobách vzdělávací charakter. A co 
dobrá pohádka umí, je přes stupňova-
né napětí přivést uvolnění duši dítěte 
v dobrém konci.

Myslím si, že nejcennější pohádka 

je vyprávěná, protože při ní můžete 
lépe reagovat na prožívání dítěte. Při 
vyprávění lze některé části pohádky 
zkrátit, jiné naopak více zjemnit nebo 
propracovat. Právě to, že jsme při vy-
právění plně přítomni a s dítětem vše 
sdílíme, jsou tyto chvíle pro budouc-
nost dětské duše důležité.

A pokud chcete využít terapeutic-
kou hodnotu příběhu, zkuste vámi 
vybranou pohádku říci dítěti několi-
krát za sebou. Třeba jeden týden čte-
me nebo lépe vyprávíme příběh o Je-
žíškovi a celý další týden budeme číst 
O neposlušném andílkovi, aby dítě 
prožilo z příběhu to nejlepší.

Co myslíte? Stojí za to podporovat 
u dítěte bohatou fantazii vyprávěním 
o vánočním kouzlu a dítěti z Betlé-
ma? Pokud chcete tip na něžné dětské 
příběhy, zkuste třeba knihovnu v Je-
seníku. V běžném provozu našeho 
centra společně s jesenickou knihov-
nou pořádáme jednou měsíčně pro 
maminky s dětmi společné setkání 
nad dětskými knihami. U nás doma 
se četla o adventu kniha Mariin malý 
oslík nebo Vánoce pro Kočku, aby-
chom si s dětmi užili tu krásnou at-
mosféru Adventu a Vánoc. 

My vám za Krteček Jeseník pře-
jeme klidné adventní dny a kouzelně 
prožité vánoční svátky.

Marie Vršanová, Kamila 
Benešová a Alena Šosová Řehová

Letošní ročník benefičních koncertů 
se nebude konat vzhledem trvajícím 
vládním opatřením. Věříme, že v roce 
2021 bude situace příznivější a opět 
se setkáme v evangelickém kostele. 
I v této době můžete podpořit dobré 
věci, tentokrát ze svých domovů. 
Pokud můžete, přispějte statečnému 
Jakubovi ze Žulové. Narodil se 
s mozkovou obrnou, je mu 16 let 
a potřebuje náhradní baterii do vozíku. 
Č. účtu 1031227499/6100. Děkujeme 
za vaši ochotu.

Jana Poláková

Jesenická farnost v čase Vánoc
Milí spoluobčané,
říká se, že Vánoce jsou svátky dět-

ské radosti. Dětem přirozeně dělají 
radost dárky. Někdy ale podlehneme 
představě, že platí jakási přímá úměra: 
čím více dárků, tím více radosti. Není 
tomu ale tak!

Dárek není jen ona věc, která se dává 
a která má určitou peněžní hodnotu. 
Dárek je především osobní poselství, 
které říká „mám tě rád“. A něco tako-
vého se penězi vyjádřit nedá. V dárku 
– pokud je myšlen upřímně – dáváme 
totiž sami sebe. A to je velká, slavná 
věc, kterou bychom měli o Vánocích 
zažít.

Říká se také, že o Vánocích se otví-
rají lidská srdce. Ano, je tomu tak – co 
to však znamená? Je to doba, kdy si 
dospělí vzájemně projevují více lásky, 
kdy ji více dávají najevo a nestydí se 
za ni. Je to také velká příležitost k od-
puštění a k usmíření všude tam, kde 
došlo k nedorozumění a k hořkostem.

Ani při všech těch vánočních staros-
tech a radostech, při světle vánočních 
svíček a dětských očí, bychom neměli 
na něco zapomenout. O Vánocích se 
po celém světě slaví narození Ježíše 

Krista. Tehdy před dvěma tisíci léty 
vstoupilo do lidských dějin něco zcela 
zvláštního, vzácného, jedinečného – 
jako výzva celému lidstvu.

I naše letošní Vánoce by měly být 
něčím vzácným, zvláštním, byť je sla-
víme v době pro nás zcela nové a hod-
ně jiné díky pandemii. Toto „narozené 
dítě“, když dospěje, nejčastěji připo-
míná jednu výzvu: „Nebojte se“!

Přeji ze srdce vám všem vánoce 
plné důvěry, pokoje a lásky. Do no-
vého roku pak hodně zdraví a Božího 
požehnání. 

P. Stanislav Kotlář,
děkan 

Věříte na Ježíška? Aneb jak jsou dnes stále 
důležité klasické pohádky pro naše děti

Vánoce v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie: 
24. 12. v 22.00 Půlnoční mše svatá
25. 12. v 10.30 Mše svatá
26. 12. v 10.30 Mše svatá
(pokud to dovolí aktuálně platná 
vládní opatření)
Kostel otevřen pro soukromou 
prohlídku betléma:
25. 12. 14.00 až 15.00 
26. 12. 14.00 až 15.00
(za každých okolností – zveme 
všechny rodiny s dětmi)

Jeseničtí dobrovolní hasiči obdrželi sta-
ronový zásahový vůz. Poděkování patří 
HZS Jeseník a městu Jeseník. 

Foto: SDH Jeseník

Adventní 
koncerty až 
v roce 2021
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Akce
neděle 29. listopadu od 9.00 do 16.00

Masarykovo náměstí
ZAHÁJENÍ ADVENTU – VÁNOČNÍ TRHY
Komornější zahájení adventních svátků v Jeseníku. 
Vánoční jarmark, koledy a sváteční atmosféra. Vstup 
volný.  Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 12. až neděle 13. prosince od 9.00–16.00 
Masarykovo náměstí
ADVENTNÍ VÍKEND – VÁNOČNÍ TRHY
Vánoční jarmark, koledy a sváteční atmosféra. Vstup 
volný.  Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 19. až neděle 20. prosince od 9.00–16.00
Masarykovo náměstí
ADVENTNÍ VÍKEND – VÁNOČNÍ TRHY
Vánoční jarmark, koledy a sváteční atmosféra. Vstup 
volný.  Pořádají MKZ Jeseník.

Konání kulturních akcí se řídí dle platných vlád-
ních nařízení, sledujte prosím naše webové strán-
ky www.mkzjes.cz.

čtvrtek 3. 12. v 19.30 
BÁBOVKY / romantický-drama-komedie / ČR, Slo-
vensko 2020 / česky  / 97 min / vstupné 130 Kč / 12+

pátek 4. 12. v 17.00  
ŽENSKÁ POMSTA  / romantický-drama-komedie / 
ČR, Slovensko 2020 / česky / 88 min / vstupné 130 
/ 12+

pátek 4. 12. v 19.30  
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 
rodinný / ČR 2020 / titulky /  vstupné 130 / 12+

sobota 5. 12. v 17.00  
BOŽE, TY SEŠ HAJZL  / komedie-drama / Ně-
mecko, Belgie 2020 / česky / 98 min / vstupné 130 
/ 12+ 

sobota 5. 12. v 19.30 
MATKY / komedie-romantický / ČR 2020 / česky  /  
vstupné 130 / 100 Kč / 12+

neděle 6. 12. v 15.00 
MAXINOŽKA 2 / animovaný-rodinný / Belgie, 
Francie 2020 / česky / 89 min / 
vstupné 130 / 110 Kč /  

neděle 6. 12. v 17.00 
HELMUT NEWTON: NESTOUDNÁ KRÁSA 
dokumentární / Německo 2020 / titulky / 93 min / 
vstupné 130 Kč / 12+ 

středa 9. 12. v 19.30 
DISCO (filmový klub) / drama / Norsko 2019 / titul-
ky/ 94 min / vstupné 100 / 60 Kč / 12+

čtvrtek 10. 12. v 19.30 
JEŠTĚ MÁME ČAS / drama / USA, 2020 / titulky/ 
112 min / vstupné 130 Kč / 12+

pátek 11. 12. v 19.30 
MATKY / komedie-romantický / ČR 2020 / česky /  
vstupné 130 / 100 Kč / 12+

sobota 12. 12. v 17.00 
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH  / 
animovaný / Korea 2020 / česky  / 83 min / vstupné 
130 / 100 Kč / 

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

neděle 13. 12. v 15.00 
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY /ani-
movaný-rodinný / Rusko 2020 / česky / 88 min / 
vstupné 130 / 110 Kč / 

středa 16. 12. v 19.30  
FAMU V KINĚ 01 (filmový klub) / povídkový 
/ ČR 2020 / česky / 65 min / vstupné 60 Kč / 
12+

čtvrtek 17. 12. v 17.00  
3BOBULE (senior klub) / komedie / ČR 2020 / čes-
ky / 103 min / vstupné 60 Kč / 12+

čtvrtek 17. 12. v 19.30  
RYTMUS: TEMPOS / dokument-hudební / Sloven-
sko 2020 / slovensky / 90 min / vstupné 130 Kč 
/ 12+

pátek 18. 12. v 17.00  
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE / pohádka-fan-
tasy / ČR 2020 / česky / 115 min / vstupné 130 / 110 
Kč / 

pátek 18. 12. v 19.30  
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT / rodin-
ný / ČR 2020 /  vstupné 130 Kč / 12+

sobota 19. 12. v 17.00  
MAXINOŽKA 2 / komedie-rodinný / USA 2020 / 
česky / 94 min / vstupné 130 / 110 Kč /  

sobota 19. 12. v 19.30  
SMRT NA NILU / krimi-drama-mysteriózní / 
USA, 2020 / titulky / 135 min / vstupné 130 Kč 
/ 12+

neděle 20. 12. v 17.00  
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH / 
animovaný / Korea 2020 / česky 83 min / vstupné 
130 / 110 Kč / 

středa 23. 12. v 19.30  
25 KM/H (filmový klub) /komedie-road movie / Ně-
mecko 2018 / titulky / 116 min / 
vstupné 100 / 60 Kč /12+

neděle 27. 12. v 17.00  
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 
rodinný / ČR 2020 / titulky / vstupné 130 / 12+

neděle 27. 12. v 19.30  
MATKY / komedie-romantický / ČR 2020 / česky  /  
vstupné 130 / 100 Kč / 12+

středa 30. 12. v 19.30  
PRAVDA (filmový klub) / drama / Francie, Japon-
sko 2019 / titulky / 106 min / vstupné 100 / 60 Kč 
/ 12+

Vážení diváci, sledujte prosím i naše webové 
stránky www.kinopohoda.cz. Kvůli současné 
situaci jsou bohužel distributory odkládány 
plánované premiéry filmů a může dojít ke 
změně programu. Za komplikace se omlou-
váme a děkujeme Vám za shovívavost.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
23. září 2020 až 31. prosince  2020

Galerie
BOHATSTVÍ VODY A LEDU
Zaříznutá údolí potoků s kaskádami vodopádů, pod-
zemní krasové labyrinty, zamlžená rašeliniště, osvěžu-
jící prameny i sněhové laviny. To vše neodmyslitelně 
patří ke koloritu Jeseníků a Rychlebských hor. A co te-
prve minulost, kdy mráz trhal oblé pahorky na suť, kdy 
Velká kotlina hostila svůj malý ledovec a skandinávský, 
ledovcový štít se dotýkal severních úbočí horských 
hřebenů. Jak voda formovala jesenickou krajinu? A jak 
se podílela na nezměrném bohatství rostlinných a živo-
čišných druhů? Právě to a mnoho jiného se na výsta-
vě dozvíte. Kurátoři výstavy: Mgr. Martin Hanáček,  
Ph.D., Mgr. Vojtěch Taraška, vstupné 60/30 Kč.

16. září 2020 až 31. prosince 2020 
Hlavní výstavní sál
OD ČERVENÉHO KŘÍŽE K WINTERHILFE 
Války provází lidstvo od pradávna, avšak až v posled-
ních dvou staletích funguje organizace, která zmírňuje 
utrpení jak vojáků, tak i civilistů – Červený kříž. Ve VMJ 
návštěvník spatří exponáty, které dokládají charitativní 
činnost tohoto mezinárodního hnutí. První světovou vál-
ku přibližují různé štíty ze sbírek muzea a soukromých 
sběratelů, druhou světovou válku pak fenomén zvaný 
Winterhilfe. Drobné sběratelské předměty, které dobývají 
v dnešní době aukce, dříve sloužily k získávání příspěv-
ků na pomoc strádajícím vojákům. Kurátor výstavy:  
Mgr. Milan Rychlý, vstupné 60/30 Kč.

Kino Pohoda
středa 2. 12. v 19.30  

PAN T. (filmový klub) / drama / Polsko 2019 / 
titulky / 104 min / vstupné 100 Kč / 60 Kč / 12+

Výstavy
prosinec

Foyer Kina Pohoda
TVOŘENÍM K ZOTAVENÍ
Výstava výtvarné, řemeslné i básnické tvorby lidí, kteří 
část svojí životní cesty spojili s organizací ZAHRADA 
2000 z. s., která na Jesenicku poskytuje sociální a zdra-
votní služby lidem zotavujícím se z duševního one-
mocnění. Díla jsou produktem inspirace různých lidí, 
které spojuje touha po zotavení. Na této cestě může být 
právě umělecké vyjádření pocitů a myšlenek význam-
nou pomocí na posunu kupředu. Vstup volný.

Moje kino LIVE
Naši milí diváci a všichni příznivci Kina 

Pohoda v Jeseníku. Stále bohužel neznáme 
datum, kdy pro vás budeme moci opět otevřít 
kino. Chybíte nám, a proto bychom vás chtěli 
pozvat do našeho kina u vás doma. Protože se 
i dále chceme potkávat a dělat společně to, co 
nás baví, přinášíme všem filmovým nadšencům 
projekt Moje kino LIVE. Online projekcemi se 
budeme snažit navodit atmosféru kinosálu se 
vším, co k němu patří. Těšit se můžete na aktu-
ální festivalové snímky, artová díla i jiné zají-
mavé filmy, které jste třeba nestihli v kině. Ve 
virtuálním online kině vás čekají úvody, reak-
ce dalších diváků, společnost přátel a zároveň 
můžete podpořit své kino v nelehké době. Jak 
celý projekt Moje kino LIVE funguje, aktuální 
program a více informací naleznete na našich 
webových stránkách www.kinopohoda.cz. 
Velmi si vážíme vaší podpory v této nelehké 
době a už se moc těšíme na shledání! 

Vaše kino Pohoda



9  prosinec 2020Kultura

Jaký bude kulturní život v Jeseníku v příštím roce 2021? 
Kulturní rok 2020 byl bohužel poměrně chudý. Kvůli vládním opat-

řením bylo přesunuto či zrušeno mnoho tradičních, ale i nově plánova-
ných akcí. A téměř nikdo netuší, co přinese rok následující. Jak bude 
vypadat kultura v našem městě v roce 2021 podle několika osobností, 
které ji utváří? 
Petra Fusová, 
ředitelka MKZ Jeseník

Rok 2021 je pro mě osobně hod-
ně v mlze. Momentálně s MKZ plá-
nujeme letošní Vánoce a čekáme, co 
dalšího nařídí vláda. Pro mě je velká 
naděje v tom, že se otevřou výstav-
ní prostory a že bychom mohli už od 
přelomu roku, pokud nebude umož-
něno shromažďování, jet linií po vý-
stavách. Doufáme, že kino se otevře 
co nejdříve i pod podmínkou, že by 
v něm mohlo být třeba jen čtyřicet 
lidí. I v tom případě to za jeho ote-
vření stojí. Samozřejmě pak přichází 
v úvahu online platformy, ale obávám 
se, že těch již existuje strašně moc. 

Myslím si, že plně budeme moci 
fungovat od května. Že se možná 
přemění kulturní sezona. Doposud 
byla od října do dubna a v letních 
měsících, kdy byly akce spous-
ty jiných pořadatelů, jsme trochu 
ustupovali. Příští rok to podle mě 
bude naopak, hlavní sezona bude 
od května do října, v době, kdy 
koronavirus nebude na vzestupu. 
V červenci a srpnu to bude tako-
vá nonstop kulturní party celými 
prázdninami. Po zbytek roku se 
nejspíš pojede v určitém omezeném 
režimu. Jako MKZ budeme chtít 
dramaturgii stavět na menších 
koncertech, menších divadlech, 
výstavách – co nejméně shluko-h – co nejméně shluko-
vat lidi. Přemýšlíme nad menšími 
koncerty například v Gemer Blues 
Clubu nebo jinde. Zároveň ale 
věříme, že se nám podaří připravit 
i velké akce. Například v červenci 
nás čeká festival V centru, tam 
máme potvrzený Police Symphony 
Orchestra, symfonický orchestr 
složený jen z lidí do dvaceti pěti let. 
A máme i pár dalších perliček. 

František Surmík, 
kulturní referent PLL 

Blíží se Vánoce, tedy doba někdy 
až bláznivých nákupů, ale především 

doba množství kulturních pořadů, 
adventních, vánočních… Bohužel, 
dnešní hrozná doba nám zcela odbou-
rala všechny radovánky a většinou 
i příjemné starosti s předvánoční 
dobou. A mluvit, či uvažovat o kultuře 
i v příštím roce je pouze z říše snů. 

Přesto je nutno připomenout kon-
certy studentů a pedagogů dnes již 
světové ZUŠ Jeseník, a to nejen 
v excelentním koncertním prostoru 
jesenické Kaple, ale i v lázních, v sa-
natoriu Priessnitz, v Kongresovém 
sále, v Hudebním altánu a na jiných 
místech. Dnes jsou všechny prostory 
v klidu, nevyužité, je tady smutno jako 
ve všech kulturních prostorách celého 
našeho města.

Nemůžeme se těšit na Silvestra, 
Nový rok, nevíme, zda bude svě-
tem uznávaný Psychofarmakologic-
ký kongres. Nevíme, zda v příštím 
roce budeme pochovávat basu, zda 
máme připravovat bohatý program 
velikonočních svátků, zda si užijeme 
čarodějnic, jak budeme zahajovat Lá-
zeňskou sezonu 2021, jaký program 
připravíme našim dětem v červnu 
a co mnoho dalších koncertů, ale třeba 
i sportovních událostí. Nezbývá než se 
zodpovědně přizpůsobit hrozivé situa-
ci, bezvýhradně dodržovat hygienická, 
bezpečnostní opatření a tak razantně 
omezit účinky pandemie, kterou je 
svět postižen.

Všem spoluobčanům, ale i hostům, 
návštěvníkům našeho nádherného re-
gionu, všem, všem, všem přeji hodně 
zdraví, trpělivosti a někdy až nadpři-
rozenou disciplínu, abychom společně 
úspěšně tu pandemii porazili. Krásné 
svátky a jen samou radost!

Martina Seidlerová, 
předsedkyně spolku Sudetikus 

Nový typ viru ze světa jen tak ne-
vymizí, a proto se s ním budeme mu-
set naučit žít – jak v běžném životě, 
tak v oblasti kultury. Předpokládám, 
že v roce 2021 budou opatření pro 

redukci dopadu pandemie na společ- pandemie na společ-
nost obdobná jako letos. V období 
zvýšeného výskytu budou přísnější 
a budeme si muset vystačit s kultur-
ními zážitky prostřednictvím mé-
dií. Podle mě je důležité, aby každý 
v rámci svých možností podpořil 
své oblíbené umělce za tyto online 
kulturní zážitky i finančně, aby tyto 
„zlé časy“ zvládli. S poklesem počtu 
případů dojde k uvolňování a kultur-
ní akce se budou moci uskutečnit, ale 
očekávám, že s podobnými omeze-
ními jako letos. Díky zkušenostem 
z letoška bude snadnější akce našeho 
spolku Sudetikus plánovat, proto-
že už víme, co a kdy zřejmě nebude 
možné uskutečnit. Trhy budou po-
kračovat pravidelně každý třetí pátek 
v měsíci, ale co se týče dalších akcí, 
budeme je plánovat hlavně na letní 
měsíce – a to jak Restaurant Day, tak 
akce z cyklu Park žije! na letním di-
vadle. Jsme zvědaví, zda nám situace 
dovolí uspořádat oblíbenou Dýňovou 
slavnost v říjnu.

Apostolos Joanidis, 
kulturní pořadatel

Jsem optimista a myslím si, že 
kolem Vánoc kultura už pojede, byť 
v nějaké omezené podobě, ale můj 
věčný optimismus se mi poslední do-
bou příliš nevyplácí. Co a jak se bude 
odehrávat příští rok, je zatím ve hvěz-
dách. Letošní rok byl kulturně velmi 
slabý, je škoda, že nemohly proběh-
nout velké letní akce MKZ, naštěstí 
se do „letního okénka“ vešel alespoň 
zdařilý Chřástalfest. 

Jedno je jisté, až nám přestane 
v uších znít slovo „covid“, kultura 
najede do starých kolejí, navíc bude 
o kus chytřejší a dobře připravená. 
Lidé budou po kulturních a společen-
ských akcích hladoví jako vlci. Těším 
se na zajímavé akce chystané MKZ, 
tradiční záležitosti jako Klasika Viva, 
Schubertovu soutěž, festival V cent-
ru, ale také spoustu nezávislé kultury, 
které se i v Jeseníku čím dál lépe daří. 
Je zde spousta šikovných organizáto-
rů mimo organizované struktury, kteří 
dokáží připravit skvělé akce. 

Jeseník je skutečně mimořádně kul-
turní město, ostatní sídla podobné 
velikosti si většinou o kulturní ná-
loži, kterou zde požíváme, mohou 
nechat jenom zdát. Kupříkladu ne-
znám město kolem 10.000 obyvatel, 
kde by fungovalo třináct autorských 
kapel. O kulturu na Jesenicku se tedy 
nebojím, nicméně, mým velkým 
přáním je, aby v Jesenicku vznikl 
důstojný, univerzální klubový pro-
stor pro střední produkce. Na malé 
produkce, okolo sta lidí, prostory 
jsou. Na velké produkce také (Pen-
tagon, Kongresový sál). Střední 
koncerty, které se vyplatí vyrábět 
nezávisle na dotacích, zde prakticky 
nejde produkovat, což je pro celý 
okres veliká škoda. Spádová oblast 
Jeseníku je dost velká na to, aby se 
zde podobný klub udržel. Myslím, 
že by to tuto oblast mohlo posunout 
ještě o veliký kus dál.

Anna Hrubá, 
dramaturgyně MKZ Jeseník 

Doufám, že budou lidi na kulturu 
v roce 2021 natěšení, že po ní budou 
bažit. Na příští rok chystají Měst-
ská kulturní zařízení Jeseník cyklus 
velmi zajímavých přednášek v Kině 
Pohoda, které jsou pořádány v rámci 
platformy SmartTalk. První před-
náška nese název „Metody výslechu 
a získávání informací“. Přednášky 
mají občas možná trochu „bulvární“ 
názvy, ale týkají se různých aspektů 
psychologie a všude ve městech, kde 
se již konaly, sklidily opravdu velký 
úspěch.

V kině budeme pokračovat s fil-
movým klubem. Také plánujeme 
větší koncerty. Přesouvají se akce 
z roku 2020, kompletně se přesou-
vá například květnové zahájení lá-
zeňské sezony. Ale teprve uvidíme, 
zda bude moci proběhnout. Co se 
týká fungování při nouzovém sta-
vu, podařilo se nám rozjet online 
kino, jinak je dost platforem mimo 
MKZ, které už různé online přenosy  
obstarávají.

 
Markéta Turková

Chřástalfest byla jedna z mála kulturních akcí, která letos proběhla v obvyklém reži-
mu bez zásadních hygienických omezení.  Foto: Apostolos Joanidis

Dýňová slavnost patří již mezi tradiční jesenické akce.  Foto: Jan Mrosek

www.jesenik.org



www.jesenik.orgKomunita/Seriál   prosinec 202010

O symbolech města Jeseníku
Občas se nás ptáte, proč má Jeseník ve znaku medvěda, jak vznik-

lo logo města či co to vlaje na náměstí za vlajku. Na těchto řádcích se 
o symbolech města můžete něco dozvědět.
Znak města

Ve zlatém štítě na zeleném tráv-
níku kráčí medvěd přirozené barvy, 
z jehož hřbetu vyrůstá černá orlice 
s červenou zbrojí a se stříbrným, 
jetelovitě zakončeným perizoniem, 
uprostřed s křížkem.

Interpretace: Jeseník byl městem 
již od konce 13. století. Zcela jistě 
jako významné horní centrum začal 
používat svou pečeť, obdobně jako 
jiná města, např. Vidnava a Zlaté 
Hory. Její podobu však nemáme do-
loženu. Snad na ní byl jen medvěd, 
jako zvíře, s nímž se obyvatelé se-
tkávali v okolních lesích. Se zvíře-
tem jako heraldickou figurou se na 
znacích našich měst proto setkává-
me velmi často (medvěd, vlk, liška, 
divoké prase). Orlice se na jesenic-
kou pečeť dostala zjevně ze znaku 
vrchnosti – vratislavských biskupů, 
kteří ji přijali k původním liliím 

v průběhu 1. poloviny 15. století. 
Biskup Jan Thurzo v privilegiu pro 
Jeseník z roku 1506 povolil užívání 
pečeti s obrazem medvěda a orlice, 
její otisk je doložen v roce 1509, 
ovšem pečeť evidentně vykazuje 
známky většího stáří, může být mož-
ná až o století starší.

Prapor města
Současný městský prapor byl 

udělen městu rozhodnutím předsedy 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR č. 47 ze dne 14. ledna 2000. Je 
tvořen třemi svislými pruhy v tomto 
pořadí: žlutá, černá, zelená (žlutá je 
u žerdi). Poměr stran praporu je 2:3. 
Historický prapor byl schválen k po-
užívání 30. května 1931.

Logo města
Logo město Jeseník používá od 

roku 2004 a jeho variantu se sloga-
nem od roku 2013. Autorkou loga je 
rodačka z Jeseníku Eva Bartoníková. 
Ve svém návrhu použila zelený list 
jako symbol kvalitního životního 
prostředí. Autorkou sloganu je pak 
Petra Kolbabová z nedalekého Do-
mašova.

Jan Mrosek

Má Jeseník svou kyselku? 
Při zadávání spojení „Jesenické prameny“ v internetových vyhledáva-

čích jsme narazili na Jesenický pramen, lépe řečeno Jesenickou kyselku. 
Opravdu se dá v Jeseníku ochutnat? Pravda je to tak na půl. Jesenická 
kyselka existuje, ale nachází se ve městě, které je naším jmenovcem, tedy 
v Jeseníku nad Odrou. 

První doložené zprávy o vývěru 
minerální vody se v Jeseníku nad Od-
rou objevují již kolem roku 1830, a to 
v Krátké čtvrti, ve které byly pouze 
čtyři selské dvory. Kyselka vyvěrala 
volně na povrch a tvořila studánky. 
O padesát let později byla již kyselka 
zachycena i do studní vystrojených 
skružemi. Ke konci 19. století se 
pak podařilo průmyslníkovi Arturu 
Krizickému odkoupit kus pozemku 
i s pramenem. Tím začala komerční 
éra tohoto pramene – výroba ochuce-
ných limonád.

Před více než sto lety navštívili 
pramen u příležitosti cesty do města 
Nový Jičín také poslední český král 
a císař Karel I. spolu s princeznou 
Zitou, která při této příležitosti pra-
men minerální vody v Jeseníku nad 
Odrou pokřtila a otevřela. Pramen od 
té doby nese oficiální pojmenování 
„Pramen arcivévodkyně Zity“.

A jaké má pramen parametry? Jed-
ná se o slabě mineralizovanou kysel-
ku, chemismus jednotlivých zdrojů 
se liší jen minimálně. Za zmínku stojí 
přítomnost síranů (cca 30 mg/l), jež 
může souviset s občasným zápachem 

sirovodíku, který bývá údajně někdy 
za parných letních dní z kyselky cítit. 
Pramen je v dnešní době stále pří-
stupný, teče vydatně, takže jej můžete 
kdykoli ochutnat. Jesenická kyselka 
má blahodárné účinky mj. na činnost 
srdce, ledvin a žaludku.

Jan Mrosek

Když minulost „ožije“ v plánku. Nalezená skica Latzelovy vápenky 
Rodina Latzelů se významně 

zapsala do dějin průmyslu na Je-
senicku. Počet jejích členů, kteří 
podnikali, je ohromný a rozsah 
podnikatelské činnosti co do pro-
storu i co do šíře průmyslových 
odvětví je obrovský.

Historické prameny z přelomu 
18. a 19. století hovoří o podnikatel-
ských záměrech Latzelů v podhůří 
Rychlebských hor (Žulová, Vápen-
ná, Bernartice, Skorošice), a to pře-
devším v odvětví tolik typickém pro 
zdejší region – v textilnictví. Krize 
textilního průmyslu ve 40. letech  
19. století však vedla k přeorientová-
ní zájmu různými směry, především 
k vápenictví. 

Průmyslová výroba v obci Vá-
penná (něm. Setzdorf) byla spjata 
především s Antonem Latzelem, své-
ho času místním šoltysem. Ten zde 
v roce 1868 založil první vápenku. 
Přímo v obci měl v oboru konkuren-
ci, což vedlo k soutěžení, které všem 
podnikatelům do určité míry pomá-
halo. V 70. a 80. letech 19. století do-
cházelo k postupné výstavbě nových 
vápenných pecí a k zavádění nových 
technologií pálení vápna. Ekonomic-
ký růst byl dále podpořen v 90. letech, 
kdy došlo k napojení obce na želez-
niční dopravu, a z historických pra-

menů víme, že na počátku minulého 
století zde existovaly již čtyři firmy 
zabývající se pálením vápna. Latze-
lova „Anton Latzel Kalkwerk“ byla 
zdaleka nejrozsáhlejší a objemem vý-
roby zároveň největší. 

Zřejmě během první světové vál-
ky jedna z firem zanikla, tři zbývající 
se pak v době první československé 
republiky sdružily za účelem organi-
zování odbytu a vytvořily „Zentral-

verkaufsstelle der Setzdorfer Kalk-
werke“. Produkce činila přibližně 
deset tisíc vagónů bílého vápna 
ročně. Smělé plány na výstavbu mo-
derní šachtové pece neumožnil před-
válečný, a zejména válečný vývoj 
v letech 1939–1945, kvůli kterému 
došlo k rozvrácení výroby. Ta byla 
obnovena pouze v malém rozsahu 
v období po druhé světové válce. 

Historik je vždy potěšen, když 

se v muzeu či archivu objeví něja-
ký pramen, který pomůže dokreslit 
představu o zpracovávaném tématu 
či období. Ve Vlastivědném mu-
zeu Jesenicka jsme měli opět štěs-
tí, když se objevila (do muzejních 
sbírek prozatím nezapsaná) situač-
ní skica Latzelovy slavné vápenky 
z roku 1919, kterou můžete vidět na  
obrázku. 

Pavel Rušar, ředitel VMJ

Stavební plán Latzelovy vápenky ve Vápenné, situace z roku 1919.   Zdroj: VMJ

Městský prapor.
Pramen arcivévodkyně Zity v Jeseníku 
nad Odrou.  Foto: Lenka Filipková
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SENIOR TAXI v roce 2021
Občané města Jeseníku mohou i nadále využívat služby SENIOR TAXI. 

Podmínkou využití této služby je trvalé bydliště ve městě Jeseník a věk  
sedmdesát tři let a více. SENIOR TAXI si můžete objednat ve stávající 
den, kdy potřebujete odvést, a to v době od 7.00 do 16.00. 

Tiskopisy k vyřízení SENIOR 
TAXI (žádost, plná moc) najdete na 
stránkách www.jesenik.org či si je mů-
žete vyřídit osobně v budově IPOS, K. 
Čapka 1147, 4. patro, blok A, dveře č. 
406 nebo v přízemí jesenické radnice 
v kanceláři CzechPointu. A jak po-

stupovat v novém roce 2021? Noví 
žadatelé si podají žádost způsobem, 
jak je výše uvedeno. Stávající držitelé 
mohou od 7. prosince 2020 požádat 
na 584 498 406 o vydání průkazu na 
rok 2021 nebo se dostavit osobně na 
výše uvedená pracoviště. Bližší in-
formace získáte na 584 498 406 či  
e-mailu alena.kalinova@mujes.cz.

odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví 

Dotační programy města 2021
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 5. listopadu 

2020 dotační programy a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 
města na rok 2021. Příjem žádostí bude probíhat od 10. prosince 2020 
do 11. ledna 2021 do 12.00. 
Schválené dotační programy:
• Dotační program na podporu sportu – jednorázové sportovní akce
•  Dotační program SPORT 2021 – celoroční činnost sportovních organizací
•  Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit 

(jednorázové akce)
• Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb
Ostatní podporované oblasti jsou uvedeny v Pravidlech pro poskytování dota-
cí. Více informací naleznete na www.jesenik.org/dotace. Kontaktní osoba: Eva 
Nerušilová, tel.: +420 584 498 524, e-mail:  eva.nerusilova@mujes.cz.

Eva Nerušilová,
oddělení školství

Jak objednat SENIOR TAXI?
775 021 292 Taxi z Yesu
792 252 625 Black&White Taxi   

Jesenická rodačka Veronika Ambrozyová získala prestižní ocenění E.ON Energy 
Globe 2020 v kategorii „Vzdělávání“ za online kurz „Klimatická změna“, který 
připravila s kolegyní Veronikou Endrštovou pro organizaci Člověk v tísni.

Jesenické informační centrum se v anketě „Oblíbené informační centrum“ umís-
tilo v rámci Olomouckého kraje na skvělém druhé místě. Děkujeme všem, co nás 
podpořili svými hlasy, a těšíme se na setkání s vámi v Katovně! 
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Fanatismus hrál u čarodějnických procesů velkou roli (I.)
Sedmdesát let temnoty, na tři stovky obětí. Minimálně takový je účet čarodějnických procesů, které se na Jesenicku odehrávaly v průběhu 17. století. 

Dodnes nedokonale prozkoumané téma přibližuje ve své nové knize „Čarodějnické procesy na Jesenicku“ vydávané nakladatelstvím Víkend historička 
a archivářka Státního okresního archivu Jeseník Michaela Neubauerová.

Problematice čarodějnických 
procesů na Jesenicku se věnujete 
dlouhodobě. Co bylo impulsem 
k tomu, abyste svému dosavadní-
mu bádání dala ucelenou knižní 
podobu?

Byla jsem oslovena vydavatel-
stvím. Úkolem bylo napsat populárně 
naučnou knihu, která by představila 
celou historii čarodějnických procesů 
na Jesenicku. Poměrně nelehký úkol, 
byť je obecná představa, že v tomto 
směru již není co bádat, že všechno 
bylo napsáno. Opak je ale pravdou. 
Dosud žádná shrnující práce o jese-
nických procesech nikdy napsána 
nebyla, přitom první menší regionál-
ní historické statě týkající se tohoto 
období vyšly již v roce 1835. Ani 
práce bývalého správce jesenického 
muzea a badatele v oblasti čaroděj-
nických procesů Vítězslava Zemana 
nebyla naplněna. Navíc on pracoval 
s velmi omezenou pramennou zá-
kladnou, měl k dispozici jen pouhých 
dvacet čtyři stran kopií rozsudků nad 
údajnými čarodějnicemi z opavského 
archivu. I tak v podstatě napsal mo-
numentální dílo, nicméně se v žád-
ném případě nejedná o komplexní 
historickou práci k tomuto tématu. 
Stejný problém měl i můj otec Zde-
něk Brachtl, který navázal na činnost 
pana Zemana a popularizoval historii 
procesů v devadesátých letech, na to 
si mnozí pamatují. Já jsem téma po 
něm zdědila. Poprvé jsem si musela 
problematiku takříkajíc osahat v roce 
2009, kdy jsem se podílela na popu-
lárně naučné knize Zpráva o nevíře. 
Se šumperským kolegou Drahomí-
rem Poláchem jsme představili pro-
cesy ve Slezsku, tedy i na Jesenicku 
a Zlatohorsku, dále na losinském 
panství a v Šumperku. Sebekriticky 
podotýkám, že jsem se prala se stej-
nými problémy, jako mí předchůdci. 
Považuji tedy toto dílo z mé strany 
a mého podílu na knize již za zastara-
lé. Dodávám, že část pana Polácha je 
velmi čtivá a stále aktuální. Až minu-
lý rok se naskytla příležitost vzít téma 
úplně z gruntu, vrátit se k pramenům 
a splnit tak i pomyslný dluh místní 
historiografie a vlastivědy.

Považujete svou knihu za vyslo-
veně odbornou publikace, nebo má 
ambice zprostředkovat nechvalně 
proslulou kapitolu dějin regionu 
také laikům se zájmem o historii?

Považuji ji za literaturu faktu, která 
vychází jak z dostupné historické li-
teratury, tak zejména z pramenů, jak 
již bylo řečeno. Knihu jsem se sna-
žila vystavět jako řadu jednotlivých 
příběhů, jednotlivých čarodějnických 

případů. A skutečně primárním úko-
lem bylo čtivou formou zprostředko-
vat toto období všem čtenářům a zá-
jemcům o historii, zejména místním, 
protože znají všechny reálie, znají 
místa, o kterých je v knize řeč. 

Počátek čarodějnických procesů 
na Jesenicku nastal bezmála před 
čtyřmi stovkami let. Jak obtížné je 
dohledávat k tak vzdálenému ob-
dobí historické prameny a kde se 
Vám to nakonec povedlo?

Velkým  impulzem byla má práce 
na expozici čarodějnických procesů 
na Jesenicku v 17. století ve Vlas-
tivědném muzeu Jesenicka. V roce 
2011 se podařilo získat kopie dobo-
vých dokumentů z polských archivů 
ve Wroclawi. To byl naprostý základ 
a já jsem již mohla pracovat při pří-
pravě expozice i knihy s přibližně 
350 stranami písemností týkajících 
se procesů v Niském knížectví, zahr-
nujícím tehdy i Jesenicko a Zlatohor-
sko. Oproti dvaceti čtyřem stranám, 
které jsme měli k dispozici ještě před 
deseti lety, je to nebetyčný rozdíl. 

Pokud už badatel na vzácné do-
kumenty narazí, jakými znalostmi 
musí disponovat, aby s nimi doká-
zal dále pracovat, například je pře-
číst a přeložit?

V prvé řadě to jsou znalosti obecné, 
tedy například jakým způsobem teh-
dejší správa a soudnictví raně novo-
věké společnosti fungovaly, jak tomu 
bylo na Jesenicku a jakými cestami 
šly úřední písemnosti, co mohlo být 
dochováno a co nakonec dochováno 
bylo, tedy do jaké míry jsou archiv-
ní zdroje mezerovité. Pak nastupuje 
nejtěžší úkol – dobové dokumenty 
přečíst. Jsou psány všechny kuren-
tem, tedy německou novogotickou 
kurzívou, navíc každý písař měl svůj 
vlastní rukopis. Neplést si s tištěným 

švabachem, ten je mnohem čitelnější. 
Nakonec, i když je člověk poměrně 
zběhlý ve čtení kurentu, narazí na dal-
ší velkou překážku, kvůli které celé 
bádání může ztroskotat – všechno je 
v němčině. A ne v němčině současné, 
ale té ze 17. století, která se často od 
novodobé liší. Na to si musí badatel 
dát velký pozor, jinak lehce změní 
smysl věty a budou se tradovat omy-
ly. Velkým pomocníkem mi proto byl 
tlustý slovník raně novověké a starší 
němčiny pro dokumenty v českých 
archivech.

Co Vám z dnešního pohledu při-
jde na čarodějnických procesech 
nejvíce šokující či fascinující? Mů-
žeme již dnes s jistotou odpovědět 
na otázku, zda byly více dílem ná-
boženského fanatismu, či vypočíta-
vé hrabivosti?

Šokující je zejména fakt, že kon-
krétně na jesenickém území trvaly 
tak dlouho. Jenom podle zjistitel-
ných případů se jedná o léta 1622 
až 1695 či 1697. Tedy sedmdesát let 
velmi temného období našich dějin, 
v podstatě celý lidský život. Dále to 
jsou počty obětí, nově odhaduji na tři 
sta lidí z jesenického a zlatohorské-
ho panství, a to bylo nejvíc v celém 
Slezsku. S jistotou nevíme nic, fana-
tismus hrál určitě velkou roli, jednalo 
se o vlnu raně novověkého strachu 
před dílem ďábla a jeho lidských 
pomocníků, čarodějnic a čarodějní-
ků. Tato vlna tehdy procházela celou 
Evropou. S hrabivostí vrchnosti nebo 
členů soudního tribunálu, kteří měli 
mít z prošetřování a poprav nebohých 
obětí výnosný obchod, jak se tradu-
je, v knize polemizuji. Procesy byly 
vždy samotnou vrchností po čase za-
staveny. Rozsáhlejší pronásledování 
poddaných totiž vedlo k úpadku spo-
lečnosti a tím i ekonomiky knížectví. 
Stejně tomu tak bylo za válek a epi-
demií. Vrchnost potřebovala početné 
a ekonomicky silné poddané, kteří tak 
mohli odvádět naturální nebo peněžní 

dávky a plnit i další své povinnosti. 
Avšak byla nucena náznaky hrdelní-
ho zločinu čarodějnictví prošetřovat, 
takto to bylo nastaveno, otázkou je, 
nakolik se mohly ojedinělé případy 
rozšířit na tak masový hon, jaký na 
Jesenicku nastal. Tímto problémem 
se zabývám hned v úvodu své knihy.

Podle anotace knihy přesahují 
čarodějnické procesy na Jesenic-
ku svým rozsahem a počtem obětí 
i mnohem známější procesy na 
Šumpersku a Losinsku. Čím je 
podle Vás způsobeno, že jesenické 
procesy stály dosud více na okraji 
dějinného povědomí?

V prvé řadě je to popularizace 
losinských procesů v díle Václava 
Kaplického Kladivo na čarodějnice 
a jeho filmovém ztvárnění Otakarem 
Vávrou. Každý ví, kdo byl Jindřich 
František Boblig, málokdo už ví, že 
pocházel ze Zlatých Hor. Procesům 
na losinském panství a na Šumpersku 
se dlouhá léta také zabývala a odbor-
né statě publikovala řada renomo-
vaných badatelů. Z mého pohledu 
jsou v tomto směru ale zcela zásadní 
dostupné a v řadě případů dnes i digi-
talizované archivní prameny v Šum-
perku a Olomouci. Toto vidím jako 
jednoznačný problém Jesenicka, do-
bové dokumenty se buď nedochovaly 
(smolné knihy, radní protokoly, pří-
padně jiné písemné prameny vznik-
lé ze správní a právní agendy měst) 
nebo byly nedostupné v Polsku. Sna-
žím se toto místo zaplnit. 

Čarodějnické procesy na Jese-
nicku dnes připomíná kupříkladu 
památník po cestě do jesenických 
lázní či tematické expozice ve Vlas-
tivědném muzeu Jesenicka. Je tato 
míra připomínání dostatečná?

Pomník do lázní je velmi působi-
vý, byť obsahuje faktickou chybu 
a také si myslím, že patrně stojí na 

Tabule se jmény obětí čarodějnických procesů.  Foto: archiv VMJ

  Dokončení na straně 13
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  Dokončení ze strany 12
nepravém místě. Jako kamenný svě-
dek a připomínka neblahých událostí 
v 17. století je ovšem obecně známý 
i pro návštěvníky města a lázní. Ex-
pozice v jesenickém muzeu naplňuje 
velmi vhodně jak obsahově, tak vý-
tvarně celou problematiku. Na ná-
vštěvníky například velmi působí ta-
bule se jmény obětí procesů z let 1651 
až 1652 nebo filmový příběh Barbory 
Schmiedové promítaný na stěnu ze 
suché mlhy. Moje kniha by měla být 
dalším střípkem v předání těchto tra-
gických případů do současnosti. 

Lze v rámci čarodějnických pro-
cesů na Jesenicku učinit ještě něja-
ký další badatelský průlom? Hod-
láte se této problematice věnovat 
i nadále, nebo Vás láká komplexní 
zpracování dalších kapitol z histo-
rie regionu?

Čarodějnické procesy jako téma 
jsou velmi obtížné nejen po strán-
ce odborné, ale i obsahové. Ovšem 
pokud se do toho už jednou člověk 
pustí, snaží se navázat na všechny své 
dosavadní poznatky a pokračovat dál. 
Myslím, že pro mě v tomto směru vy-

vstala řada úkolů, velmi zajímavým 
je například první čarodějnický pří-
pad, proces s Barborou Schmiedovou 
z roku 1622. Desítky stran soudní 
examinace je naprostou studnicí po-
znatků k historii potírání údajného 
čarodějnictví u nás. Zcela bezpečně 
vím, že jsem nedokončila velmi zají-
mavý případ z Vidnavy, kdy byly dvě 
ženy, matka s dcerou, vězněny dva 
roky v Otmuchově. To jsou ovšem 
jen dílčí historické látky, prakticky 
vše podstatné a mnohem víc je před-
staveno v knize. Čarodějnické procesy 

nejsou mým jediným tématem, více se 
věnuji internaci řádových sester na Je-
senicko v padesátých letech minulého 
století, spolupracovala jsem například 
na náplni Muzea Internace, izolace 
a integrace v Bílé Vodě. I když jsem 
klasický vlastivědec a mé další zájmy 
jsou poměrně široké, troufám si tvrdit, 
že čarodějnické procesy na Jesenicku 
hlavní náplní mé badatelské práce již 
zůstanou. 

Za rozhovor děkuje
Jiří Janík

Fanatismus hrál u čarodějnických procesů velkou roli (II.)

V. Žmolík: Rádio je osobnější, televize je trošku jako divadlo (II.)
Přinášíme vám druhou část rozhovoru s Václavem Žmolíkem. Rozhlasový a televizní moderátor měl uvádět 

listopadový koncert „S profesionály ruku v ruce“, který byl ovšem z epidemiologických důvodů přeložen na 
březen 2021.
Zasáhla Vás letošní koronavi-
rová krize? Pokud ano, jak jste ji 
vnímal, jak jste využil čas „nečin-
nosti“, myslím tím období nouzo-
vého stavu. 

Zasáhla mě velmi. Moji tvorbu 
i moje příjmy. Jsem totiž „volná 
noha“ a řadu měsíců jsem svou práci, 
tedy práci moderátora nemohl vyko-
návat. Zrušila se bez náhrady dlouhá 
řada akcí, a to až do léta. Na druhu 
stranu jsem díky pandemii udělal 
knižní rozhovor s houslistou Pavlem 
Šporclem. Oba jsme na to měli čas. 
Pravidelně jsme se potkávali pro-
střednictvím počítačů na Skypu. Já se 
vyptával, Pavel odpovídal a pak jsem 
náš rozhovor zpracoval. A vidíte, 
kniha vyšla opět v době karantény, 
a tak jsme nemohli udělat ani regu-
lérní křest. Ale věřím, že si ji čtenáři 
najdou. Jmenuje se Můj život (nejen) 
s houslemi. 

Je pro Vás Jeseník a jeho okolí kra-
jem Vašeho srdce, nebo ho teprve 
objevujete? Kde to máte v naší 
republice nejraději?

Krajem mého srdce, ale nejen 
mého, i celé rodiny, je už pár desítek 
let Český ráj, kde jsme koupili starý 
statek, jak rádi říkáme „s duší“, tedy 
s historií a mnoha historkami. V Jese-
níkách jsem byl poprvé s rodiči jako 
malý kluk a už tehdy jsem obdivoval 
zdejší přírodu. 

Jaké přání byste chtěl splnit sobě, 
ale i naší zemi a světu? 

Aby lidi byli rozumní a vzdělaní, 
poznali lži a nenechali se opít, jak 
se hovorově říká, „rohlíkem“, aby si 
udrželi v různých koutech světa i naší 
země své odlišnosti a svou identitu. 
Pocit, že někdo ví, jak to má fungovat 
někde jinde a s tím spojená globali-
zace, to je velké neštěstí.

Co považujete v životě za nejdůle-
žitější?

Lásku, pochopení… A pro mě? 
Být s těmi, které mám rád, a moci 
dělat, co je pro mě důležité a co mě 
opravdu baví. 

Čím Vás oslovila již tradiční série 
koncertů Hvězdy a hvězdičky, že 
jste bez váhání přijal pozvání stát 
se jejich součástí, a to nejen pro rok 
2020?

Je to moc sympatický projekt, 
který vlastně zhmotňuje mnohé 
z toho, co mám rád a co vyznávám. 
Nabízí lidem umění a krásu, přiváží 
do vašeho města skutečné umělecké 
veličiny a vede děti k něčemu, co 
obohatí jejich život. Co chtít víc?! To 
jsou ostatně cíle, o které se celý život 
snažím i já.

Za rozhovor děkuje  
Viola Králová 

V důsledku vládních opatření 
se nemohly uskutečnit dvě akce 
Hvězd a hvězdiček 2020, zde 
přinášíme nové termíny:
S profesionály ruku v ruce 
– pátek 19. 3. 2021 v 19.00
Hovory od klavíru 
– pátek 9. 4. 2021 v 18.00 

Foto: Václav Dvořák

Zmizelé Jesenicko: Téměř zaniklé osady
Vychází druhý díl knihy Zmizelé Jesenicko od historika Pavla Ma-

cháčka, tentokráte s podtitulem Téměř zaniklé osady. Ve fotografiích, 
faktech i vyprávění pamětníků přibližuje život v těch nejodlehlejších síd-
lech předválečného okresu Jeseník, ze kterých už dnes mnoho nezbývá. 

 Stará opuštěná sídla, roztrouše-
ná v lesích a kopcích Rychlebských 
hor a Žulovské pahorkatiny, při-
tahují pozornost už více než deset 
let. Zájem veřejnosti potvrzuje To-
máš Hradil z Hnutí Brontosaurus, 
které vydává již třetí vlastivědnou 
publikaci s touto tématikou. „První 
brožura vznikla před více než osmi 
lety a stejně tak dlouho se prodáva-
la. Loni jsme vydali aktualizovanou, 
vylepšenou verzi s názvem Zmize-
lé Jesenicko: Zcela zaniklé osady, 
s nákladem téměř dvakrát větším. 
Můžeme konstatovat, že tento náklad 
je rozebrán již po roce,“ uvádí To-
máš Hradil a dodává: „I na besedy 
s jejím autorem Pavlem Macháčkem, 
které vydání doprovázely, přicházeli 

lidé ve vysokých počtech.“ Fenomén 
zaniklých osad, pohlcených úplně či 
částečně krajinou, by se dal přirov-
nat k něčemu na způsob pozůstatků 
starodávných civilizací. 

Byť od vysídlení osad na Jesenic-
ku neuplynulo ještě ani sto let, tem-
po moderních změn a technického 
pokroku je tak rychlé, že tato sídla 
můžeme bez rozpaků označit za ti-
ché svědky již v podstatě vymizelé-
ho způsobu života. A při objevování 
této „zaniklé civilizace sudetského 
pohraničí“ mohou dobrodruzi zažít 
podobné pocity jako při pátrání po 
ztracených městech starých Mayů 
či Inků. 

Knihu, která vychází v základní 
brožované a bonusové (dárkové) 

vázané podobě, obohatí i fotogra-
fie Ondřeje Kozáka. Na pulty knih-
kupců se publikace dostane v půlce 
prosince tohoto roku, objednat si ji 

můžete také na e-mailové adrese 
tom.hradil@jeseniky-
brontosaurus.cz.

Jiří Glabazňa

Zapomenutá místa našeho regionu.  Foto: Ondřej Kozák
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Zimní pohádka na dosah ruky, to jsou Jeseníky!
Po Jeseníkách, Rychlebských horách a Králickém Sněžníku je rozeseto na pět desítek lyžařských areálů, které jsou protkány stovkami kilo-

metrů sjezdovek. Právě tady si zalyžujete na nejdelších i nejvýše položených sjezdovkách v Česku, užijete si komfortu nejmodernějších hi-tech 
lanovek či dokonalého zázemí vyhlášených rodinných středisek. Úchvatné zimní scenérie Jeseníků lze objevovat také prostřednictvím čtyř set 
kilometrů upravovaných běžeckých tras. 
Na lanovce jako v obýváku

Mezi novinky letos patří napří-
klad šestisedačková lanovka ve 
SKI Kraličák. Ta se řadí mezi nej-
modernější v Česku a jízda na ní si 
v ničem nezadá s odpočinkem na 
pohovce – disponuje vyhřívanými 
sedačkami nebo přístupem k rychlé 
wi-fi. Běžkaře potěší nová rolba na 
Pradědu, která se postará o údržbu 
nejvýše položených běžkařských 
tras v Česku. Ski areál Kouty a Čer-
venohorské sedlo si pro letošek při-
pravily například výkonnější sněž-
ná děla, rozšíření parkovacích míst 
nebo online skipasy.
Kam vyrazit za lyžovačkou?

Kupa zážitků na sněhu pro všech-
ny generace lyžařů čeká v Karlově 
pod Pradědem. Na jeden skipas tam 
máte k dispozici čtrnáct vzájemně 
propojených sjezdovek o celkové 
délce dvanácti kilometrů a největší 
večerní lyžování na Moravě. Sou-
sední skiareál Kopřivná si své lyža-
ře každoročně hýčká báječně upra-
venými pistami a nejmodernějším 
zázemím. Na opačné straně našich 
hor spojením menších lyžařských 

středisek v Hynčicích pod Sušinou 
a Stříbrnicích vznikl během minu-
lých let taktéž jeden z nejlepších 
rodinných areálů v Jeseníkách. Od 
letošní zimy se v tomto progresiv-
ně rozvíjejícím centru s deseti ki-
lometry sjezdovek svezete jednou 
z nejmodernějších lanovek na sever 
od Alp. Vyhlášené tratě a nezapo-
menutelné zážitky pod Králickým 
Sněžníkem na vás čekají rovněž 
v resortu Dolní Morava, který beze-
sporu patří mezi zimní top resorty 
Česka. Svahy na Červenohorském 
sedle brázdili lyžařští pionýři už 

před více než sto lety. Více než ki-
lometr dlouhé sjezdovky na svazích 
Velkého Klínovce doplňuje špič-
kový snowpark na protilehlých již-
ních svazích. Jedním z nejmladších 
lyžařských středisek u nás je areál 
Kouty, který nabízí téměř dvanáct 
kilometrů sjezdovek pro rekreační 
lyžaře i fajnšmekry a také dva free-
ridové zóny. K nejoblíbenějším 
zimním, především rodinným cen-
trům v Jeseníkách, patří Ramzová. 
Celkem sedm sjezdovek na svazích 
Čerňavy, Mračné hory a protějšího 
Klínu nabízí vyžití pro náročné 

lyžaře i začátečníky. V oblasti se 
nachází také velmi kvalitně upra-
vovaná síť běžeckých tratí s na-
pojením na vyhlášené trasy kolem 
Paprsku. Ovšem neprohloupíte, ani 
když se rozhodnete lyžovat v ně-
kterém z malých areálů. I tam si 
můžete být jisti prvotřídní bezpeč-
ností, kompletními službami a tím, 
že bavit se budete nejen vy, ale celá 
vaše rodina. Navštivte například 
rodinné skiareály ve Filipovicích, 
Ostružné, Branné, na Lázeňském 
vrchu nebo na Miroslavi v Lipové- 
lázních. 

Zajímavé tipy pro běžkaře
Podívejme se společně na pár zajímavých tipů na letošní zimní sezonu 

pro milovníky bílé stopy.
Ze sedla směrem k Šindelné hoře

Nový čtyřapůlkilometrový okruh 
v nadmořské výšce 1.020 až 1.170 me-
trů vede z Červenohorského sedla po 
červené turistické značce směrem na 
Vřesovou studánku. Na rozcestí pod 
Bílým sloupem opouští frekventova-
nou cestu a pokračuje nově značeným 
úsekem po bočním hřebenu směrem 
k Šindelné hoře a zpět lesní cestou. 
Kolem obdivované elektrárny

Mezi exkluzivní zimní výlety 
v Jeseníkách patří bezpochyby ná-
vštěva přečerpávací vodní elektrárny 
Dlouhé Stráně. Pohled na její zamrz-
lou hladinu, která se nachází v nad-
mořské výšce 1.348 metrů, a okouz-
lující zasněžené hory kolem jsou 
slovy téměř nepopsatelné. Okruh 
kolem nádrže je upravován v délce  
2,85 km. Vyjet k němu lze lanovkou 
ze skiareálu Kouty, zdatnější běžkaři 
se k němu dostanou po trase Medvě-
dí hora, která začíná přímo u dolní 
stanice lanovky. Jedinečné výhledy 

po Pradědově zimní říši nabízí také 
patnáctikilometrový okruh Mrave-
nečník, který je se zmiňovanými 
trasami propojen u horní stanice la-
novky.
Na dohled Králickému Sněžníku

Údolí řeky Moravy a okolní nád-
herná panoramata máte jako na dlani 
z bílé stopy od chaty Slaměnka ve-
doucí do Dolní Moravy. Tato část Je-
senické lyžařské magistrály se vine 
vysoko nad údolím ve svazích krá-
lických tisícovek Slamníku, Podběl-
ky a Sušiny a vychutnat si ji můžete 
i jako vydatný okruh s východiskem 
i cílem v Dolní Moravě. 
Bílé stopy

Aktuální informace o uprave-
ných běžkařských trasách lze nalézt 
online na webu www.bilestopy.cz. 
Údržbu tras koordinuje naše sdruže-
ní společně s Lesy České republiky. 

Jeseníky – sdružení 
cestovního ruchu

Naše Jeseníky jsou rájem pro všechny zimní sporty, přesvědčte se sami!                                                             Foto: Martin Pokorný
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Dostatek vody není ani pro Jesenicko vůbec samozřejmostí
Nejvýznamnější vodohospodářská společnost v regionu, Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se stará 

o zdroje vody. Naposledy to byl rozsáhlý průzkum v okolí Studničního vrchu, kde se na základě výsledků chystají 
technická opatření vedoucí ke zpomalení odtoku vody.

Jednou ze strategických rolí spo-
lečnosti Vak – Vodovody a kanalizace 
Jesenicka, a.s. (dále jen VAK), je péče 
o vodní zdroje. Na významu naše 
úloha nabývá s tím, jak se dostatek 
této strategické suroviny stává méně 
samozřejmým a jak si VAK, coby 
největší vodohospodář v regionu, 
uvědomuje svoji pozici lídra v dané 
problematice. Pro naši společnost to 
znamená vícero aktivit, jednou z nich 
je péče o zdroje vody. A protože zá-
sadní lokalitou vody pro jesenické 
lázně a část Jeseníku je Studniční 
vrch, zpracovává VAK hydrologický 
průzkum dané lokality. Jeho realizaci 
provádí ostravská společnost UNI-
GEO a.s.

Naší motivací byl záměr realizovat 
technická opatření vedoucí ke zvýšení 
retenční schopnosti lesních pozemků 
a snaha zachovat vydatnost pramenů, 
z nichž je zásobována část Jeseníku. 
Zkoumáno bylo asi osm kilometrů 

čtverečných Sokolského hřbetu, při-
čemž v I. etapě šlo o průzkum jede-
nácti pramenů (např. Finský pramen, 
Večerní pramen, Slovanský pramen) 
a sedmi povrchových toků (např. 
Kalvodka, Vidnávka, Lubina). Na-
vazující II. etapa už se podrobněji 
zaměřila jen na čtyři prameny (Jitřní, 
Vilémův, Rumunský a Priessnitzův). 

A co obnáší průzkum jedné takové 
lokality? Pro představu je to napří-
klad měření průtoku na dvaceti jedna 
místech, vykopání sond, opakované 
kontroly a pořizování fotodokumen-
tace sledovaných míst. Díky sběru 
a vyhodnocení dat pak může dojít 
k přesnému vytipování pramenišť, jež 
zasluhují největší pozornost. V přípa-
dě Studničního vrchu se VAK zaměřil 
na povodí Priessnitzova potoka a Pe-
kelného potoka. Záměr okomentoval 
technický ředitel společnosti  Robert 
Černý: „Šli jsme do toho s tím, že 
v obou plochách provedeme tech-

nická, přírodě blízká opatření, která 
poslouží k akumulaci odtoku, ke sní-
žení rychlosti odtoku srážkových vod, 
zadržení vody v krajině a následně 
k pozvolné infiltraci do země.“ 

Následné technické práce a jejich 
výsledky potvrdily, že v oblasti Pe-
kelného potoka dává smysl realizovat 
pilotní stavbu přehrážek bez spod-
ních výpustí, na jejichž vhodnost nás 
upozornily kopané sondy. Opatření 
přispěje ke zpomalení odtoku vody, 
což je nezbytná reakce na klimatic-
kou změnu. „Je povinností nás vo-
dohospodářů na tyto negativní trendy 
reagovat včas, abychom pro Jese-
nicko zajistili dostatek pitné vody,“ 
vysvětlila zodpovědnost VAK jeho 
ředitelka Lenka Podhorná. Samotná 
stavba přehrážek je naplánována na 
roky 2021 a 2022.

V následujících letech VAK plánu-
je napojení nových vodních zdrojů, 
a to konkrétně Keprnický potok (třetí 

zdroj pro úpravnu vody Adolfovice) 
a zdroj podzemní vody v Horní Li-
pové. Dále bude zahájen hydrogeo-
logický průzkum i v oblasti Křížové-
ho vrchu. V hledáčku je také zřízení 
nového vodního zdroje v horní části 
Domašova. 

VAK Jesenicka

Polský pramen.  Foto: archiv VaK

Koncem října se uskutečnila  výsadba veřejného ovocného sadu na 
louce pod Předním vrškem. Na pozemku města bylo vysázeno sto kusů 
stromů, z toho třicet sedm hrušní, třicet sedm jabloní, dvacet slivoní, 
tři třešně a tři jeřáby. Celá akce se uskutečnila pod dohledem odbor-
níků na ovocné dřeviny. Z řad veřejnosti se této akce zúčastnili jak 
jednotlivci, tak celé rodiny, které chtěly přispět svým dílem k lepší bu-
doucnosti. Řekněte sami, nebude to krásné, projít se za pár let pěkným 
sadem plným ovoce? 

V novém veřejném sadu byly vy-
sázeny staré odrůdy roubované na 
semenných podnožích s dlouhou ži-
votností. Každá odrůda byla zastou-
pena nejvíce dva kusy stromů. Do 
finálního výběru se dostaly zajímavé 
odrůdy z Jeseníku, Písečné, Supíko-
vic, Zastávky nad Uhelnou, z Opav-
ska, Slovenska i osvědčené standard-
ní odrůdy. Některé z nich jsme neměli 
k dispozici tento rok, na jaře 2021 bu-
dou proto některé vysázené proutky 
přeroubovány.

Kromě estetické, krajinotvorné příp. 
rekreační funkce by ovocná výsadba 
měla nést i funkci vzdělávací. Sad by 
měl sloužit školkám a školám, s je-
jichž dětmi můžou stromky odrůstat. 
Úspěšné zapěstování ovocných dřevin 
vyžaduje zejména v prvních letech po 
výsadbě určitou práci. Okolí sazenic je 
zapotřebí udržovat bez bylin a travin, 
aby stromek s málo rozvinutým koře-
nem nesoutěžil o vodu, živiny a prostor. 
Kolem kmínku je zapotřebí soustavné 
plení. To sice můžou zabezpečovat 
Technické služby Jeseník, ale lepší 
bude, pokud se o stromek postarají ti, 
kteří jej vysadili.

Vysoce kvalifikovanou prací je za-
pěstování koruny stromu. To bude 
mít na starosti absolvent Zahradnické 

fakulty Mendelovy univerzity s pat-
náctiletou praxí, pan Ondřej Dovala 
z Háje u Opavy. Ten bude každoroč-
ním jarním řezem usměrňovat růst 
stromků tak, abychom dosáhli stabilní, 
odolné, světlé a vzdušné koruny. Tako-
vé, které odolají poryvům větru a plo-
dí kvalitní ovoce. K jarnímu střihu bu-
dou přizvány školy i široká veřejnost. 
V průběhu let si lépe uvědomíme, jak 
z těchto proutků vyrostou velké stro-
my, které známe ze zahrad a odumíra-
jících sadů, vysázených před druhou 
světovou válkou.

Do plné plodnosti by se výsadba 
měla dostat po patnácti až dvaceti 
letech. V té době bude zapotřebí udr-
žovat světlost a vzdušnost koruny 
průklestem s četností jednou za pět 
let. Druhová a odrůdová skladba sadu 
byla zamýšlena tak, aby zde bylo ovo-
ce k jídlu hned ze stromu. U jabloní 
a hrušní však není možné se vyhnout 
odrůdám, které ke konzumní zralosti 
vyžadují uskladnění. Navádí nás to 
tak k poznání, že opravdu dobré věci 
vyžadují čas. 

Na projektu se podílí město Jese-
ník, spolek Sudetikus, spolek Silezi-
ka a obyvatelé města Jeseníku a jeho 
okolí.

Juraj Grňo

Drobné památky v Jeseníku:
Gilbertovo odpočívadlo (IV.)

Dnešní díl o drobných památkách v Jeseníku nás zavede na odpočí-
vadlo, na kterém se můžete zastavit při cestě do lázní.

Gilbertovo odpočívadlo patří 
mezi nejmladší památky v Jese-
níku. Vzniklo v květnu 2016 díky 
finanční sbírce místních obyvatel, 

stavbu zajistila kamenická firma 
Dušana Adámka z Mikulovic. Na 
sucho skládaná zídka z mramoro-
vých kamenů s menší kopulí se pyš-
ní nápisem „Buď trpělivý“. Jméno 
pak odpočívadlo získalo na počest 
iniciátora stavby původního prame-
ne, který se nacházel nedaleko. Ten 
ale již díky aktuálně vedené silnici 
ztratil na významu. Pokud se k od-
počívadlu vydáte, rozhodně se u něj 
na chvíli zastavte. Nasajte atmo-
sféru tohoto místa a pokochejte se 
krásným pohledem na město Jese-
ník a hřeben jesenických hor. 

Jan Mrosek 

Řada dobrovolníků se podílela na výsadbě nového sadu. Foto: Petr Kubíček

Foto: Jan Mrosek

Výsadba veřejného sadu v Jeseníku proběhla na výbornou
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Fenix Ski Team Jeseník se připravuje na novou zimní sezonu
Jeden z dlouhodobě nejúspěšnějších klubů na Jesenicku Fenix Ski 

Team Jeseník se připravuje na novou zimní sezonu. O tom, co se chystá 
a jak to dnes se sportem vypadá, jsme si povídali s Petrem Kubíčkem, 
předsedou klubu. 

Co vás čeká v letošní zimní se-
zoně 2020/2021? 

Věřím, že nás čeká sezona plná 
dobrých sněhových podmínek, 
a přeji si co nejméně vnějších vlivů 
na tréninkové a závodní podmínky 
ze strany vlády. Chtěli bychom ty 
nejmenší pořádně naučit lyžovat 
a dopřát jim soupeření s místními 
v regionu, žáky pak vytáhnout na 
republikové závody v Česku i na 
Slovensku, s dorostenci úspěšně 
bojovat o řadu TOP 10 v republi-
kovém formátu. S juniory, U23 či 
dospělými pak směřujeme na při-
pravovaný druhý nejvyšší formát 
závodů v Evropě – OPA CUP do 
Nového Města na Moravě.

Kteří závodníci patří mezi že-
lízka v ohni pro tuto sezonu?

Na ty nejlepší výsledky směřu-
jeme až v těch nejstarších katego-
riích. Daří se nám (v posledních 
letech) mít pod křídly naše mužské 
reprezentanty ČR – Adama Fellnera 
a Honzu Pechouška. Věřím, že i le-
tos budou moci obyvatelé Jeseníku 
držet pěsti našim borcům na svě-
tovém poháru či TOUR DE SKI. 
Taktéž očekáváme další výsledko-
vý růst našich reprezentantů do 23 

let – Vladimíra Kozlovského a Kima 
Žalčíka. V juniorech pak očekáváme 
ohnivé výsledky FENIXÁKŮ a repre-
zentantů v jednom –  Kuby Strouhala 
a Jolanty Byrtus. 

Jak vypadá pro letošní rok bě-
žecké lyžování v areálu Za Pod-
jezdem?

Jsme připraveni s partnerským 
mikroregionem Jesenicko upravovat 
původní trasy. Snad bude k dispozici 
dostatek přírodního sněhu. Řešíme 
nyní možnosti umělého zasněžování 
(revize sněžného děla) a elektrické 
přípojky pro novou sezonu. Jakmile 
bude možné v areálu lyžovat, dáme 
veřejnosti vědět přes facebookové 
stránky klubu. Dále pracujeme na 
projektu AIS – Arény Individuál-
ních Sportů. Ta nabídne v nedaleké 
budoucnosti výborné podmínky pro 
celoroční sportovní aktivity široké 
veřejnosti. 

Již několik let spolupracujete 
s místním gymnáziem, které nabí-
zí možnost studovat ve třídě zamě-
řené na sport. Jak tato spolupráce 
funguje?

Chtěl bych moc poděkovat panu 
řediteli Antonínu Javůrkovi, Sta-
nislavu Jurníkovi či Šárce Hynko-
vé, za dlouholetou práci a přípravu 
kolem společných i individuálních 
potřeb a možností ve sportovní pří-
pravě běžeckého lyžování. Máme 
nejlepší podmínky na celé Moravě 
a Slezsku. Patříme mezi TOP 5 spor-
tovních klubů v republice. Každému 
v republice, kdo přemýšlí o studiu na 
střední škole, plně doporučuji kom-
binaci Gymnázia Jeseník a FENIX 
SKI TEAM Jeseník. 

Jakým způsobem zasáhla klub 
současná koronavirová krize?

Před první vlnou jsme stihli dobře 
potrénovat, ale díky zrušeným repub-
likovým závodům v březnu jsme ne-
dokázali již vše prodat. V posledních 
měsících jsme pak intenzivně ovliv-
něni podmínkami vlády v našich 
tréninkových aktivitách a také jsme 
se nemohli porovnat na regionálních 
lyžařských bězích v širším regionu 
Olomouckého a Moravskoslezské-
ho kraje. Ač jsme sport individuální 
a trávíme většinu našich tréninko-
vých jednotek v průběhu celého roku 
venku, je pro nás důležitý kontaktní 
výkon ve větší skupině, vzájemné 
soupeření a skupinový klubismus. 
Dodržujeme parametry nařízení a zá-
roveň se snažíme vzdáleně motivovat 
mládež ke konkrétním tréninkům, 
které je ve sportovní kariéře posunou 
dál. Je to ovšem náročné...

Často zaznívají hlasy, že dnes 
děti sedí jen doma u počítače a jít 
ven je rodiče musí nutit. Jak po-
hybovou aktivitu dnešní mládeže 
vidíte vy?

Souhlasím s tím, že obecně děti 
a dorost jsou ochromeni okamžitým 
uspokojením z her, sociálních sítí či 
internetových médií. Je to „nová” zá-
vislost podávaná od útlého věku, což 
považuji za velmi složité a problé-
mové. Děti již v šesti až deseti letech 
očekávají soupeření, chtějí rychlé 
úspěchy v kariéře, podvědomě v nich 
ta potřeba rychlého požitku je. Aby-
chom ovšem dovedli svěřence až do 
dospělé reprezentace, je nutné se vě-
novat širokému spektru sportovních 
dovedností dětí a postupně vhodně 
specializovat sportovcův um do juni-
orské kategorie. To jsou dva rozdílné 
póly, na kterých se snažíme balan-
covat. Hledáme průsečíky každého 
jedince. Děti opravdu vyrůstají v ji-
ných životních podmínkách, mají jiné 
potřeby. Věřím, že společnou prací 
rodičů a našich trenérů jsme i v dneš-
ním světě zodpovědně schopni ukázat 
krásu našeho sportu v dlouhodobém 
horizontu.

V zimě tráví vaši svěřenci vět-
šinu času na běžkách, ale co léto, 
jakým sportům se věnují, aby zů-
stali fit? 

Abychom mohli v zimě brázdit 
krásně vyřezané stopy v blízkém 
okolí (Jeseník, Paprsek, Červeno-
horské sedlo, aj.) nebo na republi-
kové úrovni v Krkonoších, Jizer-
kách či v Krušných horách, je třeba 
se zaměřit na celoroční budování 
sportovního těla i ducha. Připravu-
jeme pro naše členy tréninkové jed-
notky běhu, kola, koloběžky, bruslí, 
kolečkových lyží, obecné i speciál-
ní síly či různé atletické prvky jed-
notlivých disciplín. Často řadíme 
pro zpestření kolektivní sporty jako 
fotbal, volejbal nebo rugby. Základ-
ní podmínkou je pohyb venku, pro-
tože není špatného počasí, ale špat-
ně oblečeného sportovce. 

Uskuteční se v letošním roce 
v Jeseníku a jeho okolí zajímavá 
lyžařská akce, na kterou byste 
naše čtenáře pozval?

Připravujeme v krásném datu  
2. 2. 2021 druhý ročník akce „Lyžuj 
Lesy”. Děti, které třeba i nikdy na 
běžkách nestály, mají možnost si 
vypůjčit lyžařský materiál a formou 
zábavné trasy vyzkoušet kouzlo bě-
žek a pohybu na sněhu. Doufáme, 
že již v té době vládní nařízení pole-
ví a děti se tak postaví v konkuren-
ci místních škol nejen na startovní 
čáru, ale společně na závěr oslaví ty 
nejrychlejší, udělají si fotku s am-
basadorem závodu a třeba vytvoří 
nové osobní kontakty nebo si na-
jdou nové kamarády.   

Poslední otázkou je, kde by se 
o vašem klubu čtenáři dozvěděli 
více? 

Určitě doporučuji sledovat náš 
Facebook a Instragram, kde bu-
dete zásobení aktualitami ze světa 
běžeckého lyžování, našeho klubu 
a také se dozvíte o akcích, které při-
pravujeme. 

Za rozhovor děkuje Jan Mrosek

Petr Kubíček se věnuje tréninku jesenické mládeže.  Foto: archiv klubu

Štafeta – běžecké lyžování není jen individuální sport.  Foto: archiv klubu


