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Vážení
spoluobčané,
máme za sebou 
volby do Posla-
necké sněmovny 
P a r l a m e n t u 
České republiky. 

Volby, které v Jeseníku přivedly 
k volebním urnám 5 737 jesenic-
kých voličů. To je takřka 62% vo-
lební účast a všem, kteří nechali 
zaznít svůj hlas, děkujeme. Vý-
sledkem voleb je změna poměru sil 
v poslanecké sněmovně a očeká-
vaná změna vlády. Co to znamená 
pro nás, vedení města, a pro vás, 
občany Jeseníku?

Ani po těchto volbách nemá 
Jesenicko poslance, který by v Je-
seníku nebo v našem regionu žil. 
Zda je to překážka pro prosazování 
našich témat „tam nahoře“, nebo 
ne, je otázka. Já si to nemyslím. 
S vedením ministerstev a s minis-
try jedná vedení města přímo, bez 
ohledu na stranickou příslušnost. 
Je pravdou, že kontakty do vyšších 
pater politiky umějí otevírat dveře, 
a těm poslancům, senátorům a ro-
dákům pracujícím ve státních služ-
bách, kteří nám takto pomáhají, za 
to velmi děkujeme.

Jako region, který má v rámci 
republiky specifické postavení geo- 
grafické, demografické i ekono-
mické, se musíme umět ozvat a naše 
problémy poslancům, náměstkům 
a představitelům vlády přiblížit. To 
neznamená, že si do Prahy jezdíme 
stěžovat. Důležité je přicházet s ná-
vrhy řešení a hledat k nim společně 
cestu. A tato část naší práce se po 
volbách nijak nemění. I nadále bu-
deme v Praze prosazovat naše pro-
jekty, jak zlepšit život v Jeseníku, 
budeme upozorňovat na nedostatek 
pozornosti, která je věnována zdra-
votnictví, budeme usilovat o zisk 
dotačních peněz na investiční pro-
jekty, budeme přinášet příležitosti 
pro rozvoj regionu a budeme dál 
žádat o pomoc s naplněním naší 
vize Jeseníku jako skvělého místa 
k životu.

Tomáš Vlazlo,
1. místostarosta města

Úvodník

tradiční pietní akce k 17. listopadu
Také Jeseník si připomene Den boje za svobodu a demokracii, a to v 10.00 u pomníku Obětem komunismu 

a Lípy svobody v Dukelské ulici. Během pietní vzpomínky zazní česká státní hymna a proslov starostky města 
Zdeňky Blišťanové. Zvána je široká veřejnost.

Ve středu 17. listopadu slaví celý 
český národ státní svátek, Den boje 
za svobodu a demokracii a Meziná-
rodní den studenstva. Připomínáme 
si události minulé a ctíme možnost 
žít ve svobodném demokratic-
kém státě. V posledních letech si  
17. listopad spojujeme rovněž 
s událostmi roku 1989, kdy byla 
v Praze násilně rozehnána po-
kojná demonstrace studentstva. 
Tento krok byl začátkem převratu  
a tzv. Sametové revoluce, která 

vedla k pádu komunistického re-
žimu v tehdejším Československu.

Toto datum si také připomínáme 
v souvislosti s událostmi tragic-
kého roku 1939. Mezinárodním 
dnem studenstva se tento den stal 
právě na základě událostí, ke kte-
rým došlo v období od 28. října do  
17. listopadu v tehdejším Protektorátě 
Čechy a Morava, 17. listopadu 1939 
nacisté nařídili potlačit studentské de-
monstrace vojenskou silou.

 (lum)

Město Jeseník zve obyvatele sídliště Pod Chlumem ke kulatému stolu, který se uskuteční v úterý 23. listo-
padu v zasedací místnosti radnice. Tématem bude představení projektu Regenerace sídliště Pod Chlumem. 
Prezentace proběhne ve dvou časových blocích, a to v 10.00 a v 16.00.

Přijďte se podívat a poslechnout 
si, co vše projekt obnáší a čeho se 
týká. Hlavní prezentace se ujmou 
tvůrci projektové dokumentace, 
kteří vám představí celkovou kon-
cepci i jednotlivé části projektu. 
Přítomni budou samozřejmě i pra-
covníci oddělení investic měst-
ského úřadu, vedení města a měst-

ský architekt Tomáš Pejpek. Cílem 
tohoto setkání je nejen představení 
projektu, ale bude zde i prostor pro 
vaše dotazy či případné náměty 
a připomínky.

Koncepce projektu bude před 
projednáním k nahlédnutí na webo-
vých stránkách města a zároveň 
k vidění v prostoru tzv. „betoňáku“ 

na informačním panelu. Zpětnou 
vazbu ze strany obyvatel sídliště 
rovněž zajistí anketa formou dotaz-
níků, které budou obyvatelům sídli-
ště před projednáním distribuovány.

(lum)

Sbor dobrovolných hasičů Jeseník v letošním roce slaví 150 let od svého vzniku. V rámci oslav byla také pokřtěna kniha Květoslawa 
Growky 150 let dobrovolných hasičů v Jeseníku.   Foto: Lucie Musialová

město zve občany ke kulatému stolu:  
projekt revitalizace sídliště pod Chlumem
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Oprava břehu a chodníku u okrasného rybníku byl jeden z vítězných návrhů pilotního ročníku parti-
cipativního rozpočtu Tvoříme Jeseník. Jako jediný návrh dosud nebyl realizován. Důvod? Při technickém 
zhodnocení stavu rybníčku se zjistilo, že pouze lokální oprava břehu a chodníku bez ostatních souvisejí-
cích a nutných stavebních prací by byla zbytečně vynaloženou investicí. Regeneraci proto město pojalo 
komplexně.

„Břehy jsou erodovány vodní 
hladinou a stále více ukrajují okolní 
chodníčky a zpevněné plochy. Náto-
kový objekt je zcela zborcený. Ne-
vyhovující je i stav středového os-
trůvku, jenž je zarostlý náletovými 
dřevinami, které narušují břehové 

opevnění,“ uvedl Jiří Uher, vedoucí 
odboru investic a majetku Měst-
ského úřadu Jeseník. Na základě 
těchto závěrů se město Jeseník roz-
hodlo prostředky vyhrazené z par-
ticipativního rozpočtu na lokální 
úpravu rybníčku neinvestovat, ale 

zahrnout je do rozpočtu určeného 
na celou rekonstrukci této vodní 
plochy. „Protože toto území vní-
máme jako velmi cenné, s velkým 
relaxačním a klidovým potenciá- 
lem, rozhodlo se město Jeseník 
uchopit tuto lokalitu komplexně,“ 
vysvětlil Tomáš Vlazlo, místosta-
rosta města Jeseník.

Studii revitalizace celé lokality, 
která určuje rozsah prací potřebných 
pro úpravy, vypracoval městský ar-
chitekt Tomáš Pejpek. Jedná se o ob-
novu břehů a pěších komunikací, 
vybavení novým mobiliářem, návrh 
nového mola a úpravu zeleně. V sou-
časné době je zpracována projektová 
dokumentace a podána žádost o do-
taci z Ministerstva zemědělství ČR. 
Finance vyčleněné z participativ-
ního rozpočtu budou použity jako 
částečné krytí dofinancování města. 

(lum)

Revitalizace okolí školy na ulici Nábřežní
Nejbližší okolí budovy Základní školy Jeseník doznává postupných změn. Revitalizace počítá s úpravou 

povrchů a výsadbou zeleně. Škola chce do procesu revitalizace zapojit v rámci výuky také své žáky.
V první fázi byly vybudovány nové 

zpevněné povrchy. Původní rozvi-
klané dlaždice před vstupem byly na-
hrazeny žulovými kostkami a v prů-
běžném chodníku souběžně s řekou 
byla položena zámková dlažba, která 
doplnila již hotové úseky navazují-
cích chodníků. Poslední prázdninový 
týden byla vysázena první část trva-
lek. Další část by měla být doplněna 
ještě na podzim poté, co budou vysá-
zeny nové stromy. Jako poslední fáze 
úpravy zeleně bude na jaře příštího 
roku podél fasády budovy školy vy-
sázen podlouhlý trvalkový záhon. 
Výsadba bude probíhat formou 
workshopu pod vedením zahradní 
architektky Vlasty Hábové, která je 
autorkou návrhu revitalizace.

„Mým cílem bylo vrátit prostoru 
před školou příjemnější měřítko – 
pomocí vyššího patra tvořeného 
solitérními vícekmeny a stromy po-
citově zmenšit masu školní budovy 
a vytvořit alespoň naznačená zákoutí. 
Místo musí stále zůstat přehledné 
a škola potřebuje zachovat shromaž- 
ďovací prostor, ale s využitím různé 
dlažby a pomocí měkkých záhonů 
trvalek alespoň může vzniknout klid-
nější kout u vstupu do knihovny a od-
dělení od veřejného chodníku a sil-
nice,“ uvedla Vlasta Hábová.

„Celoročně kvetoucí smíšené zá-
hony jsou založeny způsobem, který 

výrazně snižuje potřebu následné 
údržby. Jsou nenáročné na vodu, 
dobře zvládají městské prostředí 
a větší zásah vyžadují pouze v před-
jaří, kdy se plošně sestřihnou nad 
zemí, aby mohly rostliny znovu vy-
rašit. Suchá květenství a semeníky 
jsou ponechávány přes zimu, jelikož 
se tak rostliny přirozeně chrání proti 
vymrzání. Navíc, bude-li tomu počasí 
přát, mohou děti na stéblech pozo-
rovat jemnou kresbu jinovatky nebo 
sněhové čepice,“ doplnila autorka 
projektu revitalizace. Stavební práce 
a první fázi výsadeb zajišťovaly 
Technické služby Jeseník. Ty se bu-
dou podílet i na dalších etapách výsa-
deb. „Výhodou je, že díky spolupráci 
s technickými službami a zahradní 

architektkou budeme moci v rámci 
výuky tzv. pěstitelských prací do vý-
sadeb aktivně zapojit i samotné žáky 
naší školy, kteří tak k nově zkrášle-
nému prostoru získají kladný vztah 
a budou více dbát na to, aby okolí 
jejich školy vypadalo co nejlépe,“ 
vyjádřil své očekávání ředitel školy 
Dominik Liberda.

„V současné době řešíme ještě do-
plnění prostoru o nový mobiliář. Ze-
jména u laviček jednáme o možnosti 
spolupráce s místním truhlářem, pro-
tože cenové nabídky, které jsme zatím 
obdrželi od standardních dodavatelů 
městského mobiliáře, se nám jevily 
jako předražené,“ doplnil ředitel zá-
kladní školy.

Technické služby Jeseník

v Udělení výjimky z nařízení 
města Jeseník č. 1/2020 a osvobo-
dila řidiče od poplatku za parko-
vání v ulicích Lipovská, Dukelská, 
náměstí Svobody a Masarykovo 
náměstí. Parkomaty byly na uve-
dených ulicích od 22. do 30. září 
mimo provoz. Důvodem jejich od-
stávky byla plánovaná roční údržba 
a technická úprava tak, aby byla 
jejich obsluha uživatelsky přívěti-
vější. 
v Rozbory hospodaření zříze-
ných příspěvkových organizací 
z oblasti školství za první pololetí 
roku 2021. Konkrétně se jednalo 
o rozbory hospodaření mateřských 
škol, základní školy, základní umě-
lecké školy a Střediska volného 
času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků DUHA.
Smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distri-
buční síti vysokého napětí. Práce 
na vybudování a provoz multi-
funkčního hřiště s ledovou plochou 
tak postupují.
v Zastavovací studie ulice Kal-
vodova (spodní část bývalé lesní 
školky) postoupila do další fáze. 
Rada města pověřila odbor staveb-
ního úřadu a územního plánování 
zpracováním Návrhu na pořízení 
Změny č. 2 Územního plánu města 
Jeseník. Obsahem návrhu je vy-
mezení plochy pro bydlení v lo-
kalitě bývalé lesní školky na ulici 
Kalvodova. Územní studie podrob-
něji prověří možné využití plochy 
určené pro bydlení. Bude řešit roz-
parcelování pozemků, umístění ve-
řejných prostranství a sítí technické 
infrastruktury. 
v Požární zbrojnice pro Jed-
notku a Sbor dobrovolných ha-
sičů Jeseník se dočká realizace již 
příští rok. Radní schválili uzavření 
smlouvy o dílo na zhotovení stavby.

Díky nové službě Hlášení roz-
hlasu je možné od 1. září informo-
vat občany prostřednictvím mobilní 
aplikace, přes webové stránky,  
e-mailem, SMS zprávami nebo 
prostřednictvím Facebooku. Kromě 
toho, že mohou lidé sledovat ak- 
tuální zprávy, mají možnost se za-
pojit i do zlepšení situace v našem 
městě. Skrze novou službu lze 
snadno nahlásit jakýkoliv podnět 
či závadu přímo na městský úřad. 
Nejen, že tím lidé usnadní a urychlí 
jeho řešení, ale mohou se aktivně 
zapojit do zlepšení svého okolí.

Služba je poskytována bezplatně 
a je možné si vybrat z několika va-
riant zpráv. Pro seniory, nevidomé 
a slabozraké nabízí služba i roze-
sílání informací formou hlasových 
zpráv. Více se o službě dozvíte na 
rozhlas.jesenik.org.

představení prioritních investičních akcí: 
Regenerace rybníčku na ulici denisova

Hlášení 
rozhlasu

Rada schválila
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v Ve středu 1. září spatřili stráž-
níci muže, který něco opravoval 
v motorové části vozidla. Zjistili, 
že řidič má poruchu a nemůže na-
startovat. Jelikož se jednalo o vy-
bitou baterii, pomohli mu vozidlo 
nastartovat pomocí startovacích 
kabelů.
v V pondělí 6. září oznámila sku-
pinka dětí, že u rybníčku na ulici 
Denisova leží injekční stříkačka. 
Strážníci je poučili, aby se ničeho 
nedotýkaly a počkaly na místě do 
příjezdu hlídky. Děti tak učinily 
a byly strážníky pochváleny, že se 
zachovaly přímo ukázkově. 
v V úterý 21. září oznámil jistý 
občan na linku 156, že nalezl fi-
nanční hotovost v bankomatu Air 
Bank. Strážníci se spojili s pracov-
níky banky, která hotovost vrátila 
majiteli.
v Ve čtvrtek 23. září byla na tís-
ňovou linku nahlášena bitka u ho-
telové školy na ulici Dukelská. Fy-
zickou rozepři mezi dvěma bratry 
museli strážníci uklidňovat spolu 
s kolegy od státní policie. Bratři se 
nakonec usmířili a dalších úkonů ze 
strany strážníků nebylo potřeba. 
v V neděli 26. září asistovali stráž-
níci v podvečerních hodinách při 
požáru panelového domu na ulici 
Horská. Naštěstí se tato situace obe-
šla bez zranění a škody na majetku. 
Majitel bytu jen vařil jídlo o něco 
déle, než je běžné. 
v V pondělí 27. září našla hlídka při 
kontrole v okolí provozovny Kauf-
land klíče od vozidla. Strážníci se 
spojili s pracovnicí prodejny a po-
mocí místního rozhlasu byl zjištěn 
majitel ztracených klíčů. Ten stráž-
níkům poděkoval, neboť mu ušetřili 
nemalé finance a starosti.

Rada seniorů
Jednání jesenické Rady se- 

niorů se uskuteční v úterý 2. listo-
padu a „prosincové“ mimořádně 
30. listopadu 2021, vždy od 10.00 
v zasedací místnosti radnice města 
Jeseníku, Masarykovo nám. 167/1. 
Dle tou dobou platných opatření 
Vlády ČR a Ministerstva zdravot-
nictví ČR může být termín jednání 
změněn nebo jednání zrušeno. 

matrika
V září se v jesenické nemocnici 

narodilo celkem 23 dětí, z toho šest 
potomků rodičům s trvalým poby-
tem v Jeseníku. Gratulujeme a dě-
tem přejeme do života především 
hodně zdraví a štěstí. 

V letošním roce se v jesenické 
nemocnici narodilo od ledna do září 
již celkem 182 dětí.

ptejte se starostky: ledová plocha a sídliště
Máte otázky, podněty nebo nápady týkající se fungování či rozvoje našeho města? Chcete něco vědět, 

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

Dotaz pana Vlastimila:
„Viděl jsem, že se na místě, kde 

má být ledová plocha, už kopalo. 
Moc bych si přál, aby se bruslilo už 
letos, stihnete to?“
Odpověď:

Děláme maximum pro to, aby se 

mohlo bruslit ještě v letošním roce. 
Stavba probíhá podle schváleného 
harmonogramu. Pevně věřím, že si 
letos budeme moci zabruslit přímo 
v Jeseníku.

Dotaz paní Alžběty:
„Jak to, prosím, vypadá s opra-

vou sídliště Pod Chlumem? Vidím, 
že na jiných místech se pracuje – 
a co u nás?“
Odpověď:

Na revitalizaci sídliště Pod Chlu-

mem pracujeme již nyní. Chys-
táme dokumentaci, jejíž příprava 
vzhledem k velikosti celého sídliště 
trvá opravdu dlouho. Samozřejmě 
budeme vše projednávat s obyva-
teli, kterých se revitalizace dotkne, 
aby i oni mohli vyjádřit svůj názor 
na budoucí podobu sídliště. V lis-
topadu proběhne veřejné projed-
návání (více informací na titulní 
straně). Pokud vše půjde dobře, 
měly by první práce začít už během 
příštího roku. 

Zasedání zastupitelstva města Jeseník
V zasedací místnosti budovy 

IPOS (K. Čapka 1147) se ve 
čtvrtek 4. listopadu koná osm-
nácté zasedání Zastupitelstva města 
Jeseníku. Podrobný program včetně 

příloh naleznete na plakátech, 
úřední desce a webových strán-
kách města www.jesenik.org. Ze 
zasedání bude, jako již tradičně, 
pořizován audiovizuální záznam 

za účelem informování veřejnosti. 
Přenos bude vysílán živě na Kabe-
lové televizi Jeseník a na YouTube  
kanále ktjesenik.

(lum)

V třídění odpadu jsme třetí v našem kraji
Město Jeseník bylo v září oceněno za množství vytříděného odpadu. Keramickou popelnici za třetí místo 

v kategorii obcí do 15 000 obyvatel převzali na zámku Plumlov místostarosta Tomáš Vlazlo a vedoucí oddě-
lení životního prostředí Regina Weiserová.

Obce, jejichž občané nejlépe třídí 
komunální odpad, získávají každo-
ročně prestižní ocenění v soutěži 
O keramickou popelnici. Tato soutěž, 
do které je zapojeno 399 obcí a měst, 
je tradičně součástí informační kam-
paně zaměřené na podporu sběru se-
parovaného odpadu v Olomouckém 
kraji. O vítězích rozhodovala data 
vykazovaná v systému EKO-KOM. 
Šlo především o množství vytříděných 
odpadů na jednoho obyvatele a počet 
tříděných komodit na území jednot-
livých obcí a měst. Hodnocena byla 
mimo jiné i hustota sběrné sítě a další 
doplňková kritéria. 

„Je skvělé, že tradice třídění od-
padů v Jeseníku pokračuje. Třídění 

je důležité nejen z hlediska ekologic-
kého, ale i ekonomického. Umožňuje 
recyklaci, ze které se získávají nové 
zdroje surovin a energie, a šetří také 
místo na skládce,“ uvedl místostarosta 
města Jeseník Tomáš Vlazlo. Kromě 

významného ocenění získá město také 
finanční odměnu na podporu odpado-
vého hospodářství. Obce si mezi sebe 
v závislosti na umístění rozdělí částku 
325 000 korun.

(lum)

město získalo doménu jesenik.cz
Město získalo darem internetovou doménu www.jesenik.cz. Její přijetí od Kamila Juříka potvrdilo koncem září 

vedení města. Jesenický rodák vlastnil doménu 23 let. 
Kamil Juřík, jednatel společnosti 

Internet Expert, si doménu pořídil 
v roce 1998. Radnice, která v roce 
2002 zřizovala oficiální webové 
stránky města, se musela spoko-
jit s alternativou www.jesenik.org. 
„Když mě současné vedení města po-
žádalo, zdali bych doménu neprodal, 
rozhodl jsem se, že ne. Mnohem ra-
ději ji bezplatně na město převedu. Je 
to správná volba. Chci, aby doména 
sloužila městu a jeho lidem,“ uvedl 
Kamil Juřík. 

Symbolické předání se uskutečnilo 
v úterý 21. září na jesenické radnici. 
„Dar považuji za krásný příklad pa-
triotismu a Kamilu Juříkovi za něj 
děkuji. Webové stránky jsou důležitý 
nástroj pro komunikaci s občany 

a česká doména nám umožní tuto 
službu zlepšovat,“ uvedla starostka 
města Jeseníku Zdeňka Blišťanová, 
která převzala darovací certifikát. Zís-
kaná doména byla převedena na sou-
časné městské webové stránky z adresy  

www.jesenik.org, které denně navště-
vují stovky návštěvníků. Nejpopulár-
nější jsou sekce Aktuálně, Potřebuji 
vyřídit a Volný čas, hojně využíván je 
rovněž objednávkový systém. 

(lum)
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první říjnový víkend patřil jesenickým seniorům 
Po roční nedobrovolné odmlce se od čtvrtku 30. září do neděle 3. října na několika místech ve městě uskutečnily různé kulturní a společenské akce  

v rámci tradičních Dnů seniorů města Jeseníku 2021.

Dvanáctý ročník Dnů seniorů ofi-
ciálně zahájila 30. září 2021, v před-
večer Mezinárodního dne seniorů, 
starostka města Zdeňka Blišťanová 
předáním symbolického klíče Město 
přátelské seniorům a společně 

s ředitelem Centra sociálních služeb 
Janem Rotterem předala ocenění 
za aktivní práci pro seniory paní  
Libuši Horsákové, Věře Winterové 
a Janu Rotterovi. Kulturní program 
pokračoval procházkou světem ope-
rety Když dva se rádi mají v podání 
předních sólistů Národního divadla 
moravskoslezského v Ostravě.

V rámci odpoledního programu 
byla zahájena Akademie III. věku  
v Centru společných aktivit 
cestopisnou přednáškou Jany 
Šimkové a Františka Novotného 
Nepál, které se zúčastnili i senioři 
z Polska. 

O páteční poznávací zájezd pro 
seniory, tentokrát na Pustevny a je-
jich okolí, byl jako obvykle velký 

zájem, a tak byl i letos zopakován 
rovněž v úterý 5. října. Sobotní ta-
neční podvečer ve společenském sále 
na Pentagonu se po roční přestávce 
opět vydařil. Večerem provázel Fran-
tišek Surmík, k tanci i poslechu hrála, 
jako vždy výborně, hudební skupina 
Trio Fantasie Milana Domese. Večer 
byl obohacen vystoupením souborů 
JESEN, Čekanky a Trnka. O výbor-
nou obsluhu se pod vedením Kamila 
Hégra postaraly studentky Hotelové 
školy Vincence Priessnitze. 

Nedělní, a tedy závěrečný program 
patřil filmovému představení. Jako 
trefu do černého lze označit film Zá-
topek, při jehož promítání bylo Kino 
Pohoda opět téměř plně obsazené. 
Před samotným představením se 

symbolický klíč od města na znamení 
oficiálního ukončení Dnů seniorů 
2021 opět vrátil do rukou zástupce 
města. 

Co dodat? Všem našim seniorům 
přejeme především pevné zdraví, 
aby se mohli připravovaných aktivit 
účastnit, aby se vždy našli lidé, kteří 
budou ochotni se podílet na zajištění 
Dnů seniorů v Jeseníku, a aby akti-
vity mohly dál fungovat alespoň v ta-
kovéto podobě jako letos. A na úplný 
závěr patří poděkování všem, kteří 
měli co dočinění s přípravou a reali-
zací nebo jinou formou podpory Dnů 
seniorů města Jeseníku 2021. 

Alena Kalinová,
odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví

milostivé léto: možnost, jak se vymanit z dluhové pasti
Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos v červenci. Je to je-

dinečná příležitost, která umožní desítkám tisíc lidí vymanit se  
z dluhové pasti. 

V rámci akce bude lidem, kteří 
spadli kvůli dluhům u státních in-
stitucí do exekuce, umožněno se 
z ní dostat. Stačí splatit původní jis-
tinu a uhradit 908 Kč exekutorovi 
za uzavření exekuce. Jinými slovy, 
dlužníkům budou odpuštěny veškeré 
úroky, poplatky či penále. 

Pro koho je milostivé léto určeno?
Pro ty, kteří mají soudní exekuci. 

Nemohou jej využít osoby v insol-
venci nebo s daňovou, správní a ji-
nou exekucí, ani lidé, kteří nemají 
ještě dluh v exekuci. V překladu toto 
znamená, že dluh musí být vymáhán 

soukromým exekutorem (např. Jí-
cha, Podkonický, Kubis atd.). 

K jakým dluhům se bude vztahovat?
Vztahovat se bude k dluhům, u nichž 

je oprávněným (ten, komu člověk dluží) 
veřejnoprávní subjekt nebo firma větši-
nově vlastněná veřejnoprávní institucí 
a zdravotní pojišťovny, tedy např. obec,  
kraj, stát, ČEZ, dopravní podniky, 
Česká televize, Český rozhlas, VZP atd.

Kdy milostivé léto platí?
Tato jedinečná příležitost bude 

probíhat po dobu tří měsíců, a to od  
28. října 2021 do 28. ledna 2022. 

Když bude v tomto termínu exekuto-
rovi plně uhrazena jistina a 908 Kč na 
náklady, bude zbytek dluhu odpuštěn. 
Nezapočítávají se exekuční srážky 
z příjmů, pouze dobrovolné platby! 
K jakýmkoli platbám před daným 
obdobím ani po něm se nepřihlíží.

Co musíte udělat, máte-li takovou 
exekuci? 

Je nutné zjistit aktuálně nesplacenou 
jistinu dluhu, a to tak, že exekutorovi 
zašlete doporučený dopis s žádostí 
o vyčíslení a s informací, že chcete 
využít milostivé léto. Součástí dopisu 
by měla být prosba, aby exekutor po-
slal vyčíslení na e-mail nebo do datové 
schránky, které v dopise nezapomeňte 
uvést. Vzhledem k tomu, že platnost 

milostivého léta je časově omezená, 
není vhodné žádat o zaslání „papí-
rového“ vyčíslení, neboť odpověď 
exekutora by nemusela přijít včas! Se 
sepsáním žádosti vám rádi pomůžeme 
v naší dluhové poradně Člověk v tísni, 
Gogolova 92/2, Jeseník. 

Následně je nutné v daném rozmezí 
poslat složenkou nebo složit na účet 
exekutora nesplacenou jistinu a 908 Kč  
na náklady, přičemž nezapomeňte uvést 
všechny náležitosti (variabilní symbol 
atd.). Tuto platbu proveďte ideálně 
až v listopadu a nejpozději začátkem 
ledna. Pro více informací se lze rovněž 
obrátit na helplinku Člověka v tísni na 
čísle 770 600 800.

Ladislava Kubišová,
Člověk v tísni

soNs slaví 25. narozeniny
V sobotu 13. listopadu slavíme mezinárodní den nevidomých. K to-

muto dni plánujeme připomínku našich 25. narozenin. V týdnu od 8. do 
12. listopadu vás zveme na Týden otevřených dveří v jesenické odbočce 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS).

V pondělí a ve středu nás můžete 
od 8.00 do 16.30 navštívit v kanceláři 
odbočky na adrese Tovární 1332/1a 
v Jeseníku. Můžete si prohlédnout 
bohatou fotodokumentaci naší čin-
nosti, zahrát společenské hry upra-
vené pro zrakově postižené, vyzkou-
šet práci s pomůckami pro nevidomé, 
napsat své jméno v Braillově písmu 
na Pichtově psacím stroji nebo získat 
informace o službách a činnosti naší 
organizace. Ve středu 10. listopadu 
od 14.00 do 16.30 bude připravena 
„kavárna ve tmě“. Přijďte si bez kon-
troly zraku vychutnat kávu či jiný 
nápoj a prožít pár chvil ve tmě. Na 
řadu přijde také slavnostní rozkro-
jení narozeninového dortu! Pokud by 
vás zajímalo, jak nevidomí pracují 
s hlínou, přidejte se k nám v úterý 
od 8.30 do 10.30 při tvoření v kera-

mice ve SVČ Duha v Jeseníku. Ve 
čtvrtek se s námi můžete vypravit za 
odpočinkem a relaxací do solné jes-
kyně, kterou máme zamluvenou od 
14.00 do 14.45. Odjíždíme v 13.35 
z autobusového nádraží, stanovi-
ště č. 1 směr Priessnitzovy lázně. 
Cestou s námi zažijete, s jakými 
bariérami se nevidomí potýkají při 
cestování, při chůzi a v běžném ži-
votě. O radostech a strastech života 
se zrakovým postižením si s vámi 
cestou rádi popovídáme. V pá-
tek vyrážíme na besedu za dětmi 
do Zlatých Hor, přiblížit jim „svět 
nevidomých“. Případné dotazy 
k účasti na výše uvedených akcích 
ráda zodpoví Petra Trunečková  
na tel.: 736 671 586. Neváhejte 
a přijďte slavit s námi!

SONS ČR

senior taxi
Dne 11. října bylo radou města 

schváleno uzavření nové smlouvy na 
provozování Senior taxi. Senior taxi 
bude provozováno od 6.00 do 18.00, 
dále se rozšířil okruh míst o kostely 
na území města. Věková hranice  
73 let, šest jízd na měsíc a provozo-
vání v pracovní dny zůstávají beze 
změny. Senior taxi je možné si objed-
nat u OK TAXI na čísle 603 75 95 65. 

Tiskopisy k vyřízení služby Se-
nior taxi města Jeseníku (žádost, plná 
moc) najdete na stránkách města Je-
seník, www.jesenik.org. Můžete je 
vyřídit také osobně v budově IPOS, 
K. Čapka 1147/10, 4. patro, blok 
A (vpravo od výtahu), dveře č. 406, 
nebo nově v budově Městského 
úřadu, Tovární ul. 1287/4, v přízemí, 
v kanceláři pokladny místo zrušené 
kanceláře CzechPoint v přízemí rad-
nice. 
Dotazy:
Alena Kalinová, 584 498 406, 
alena.kalinova@mujes.cz.

Klubu turistů 
Klub turistů pro vás připravil tři 

výlety na měsíc listopad. V případě 
nepříznivého počasí může dojít ke 
změně tras.

čtvrtek 4. listopadu
Horní Lipová – Oblý vrch – Pod 
Kopřivným – Smrčník – Lipová
délka trasy: 12 km 
vlak v 9.01
vycházku připravila E. Havrilová

sobota 6. listopadu
Nassauská stezka, horní část – 
Studniční vrch – Ripperův ká-
men – lázně 
délka trasy: 13 km
autobus v 9.05
vycházku připravila M. Fryčová

pátek 19. listopadu
Jeseník – Adolfovice most – Vo-
dárna – Nad Svorností – Dětři-
chov – Jeseník 
délka trasy: 15 km
sraz u koupaliště v 9.00
vycházku připravila J. Šimková
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Akademie iii. věku ve znamení spolupráce
Ve čtvrtek 30. září byl úvodní přednáškou v rámci Dnů seniorů zahájen podzimní semestr letošní Akademie III. věku. Na oblíbeném přednáškovém cyklu 

pro starší a pokročilé, který se vloni nemohl konat kvůli pandemickým opatřením, letos spolupracuje Centrum společných aktivit s odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví městského úřadu.

Zatímco přednášky pořádané 
v rámci podzimního semestru zajiš-
ťuje výhradně Centrum společných 
aktivit, o jarní náplň se postará sociální 
odbor. Tematická skladba letošní Aka-
demie III. věku je pestrá a byla složena 
s ohledem na přání, zájmy i potřeby 
cílové skupiny. Účastníci podzim-
ního semestru se tak mohou těšit na 
přednášky o zdravém životním stylu, 
cestování, trénování paměti či o regio-

nální historii. Senioři již mají za sebou 
úvodní přednášku Nepál pohodově, 
v jejímž rámci Jana Šimková poho-
vořila o návštěvě himalájské země 
a treku okolo Anapuren. Na konci října 
se uskutečnila také přednáška autora 
Atlasu jesenických pramenů Lukáše 
Abta, jejímž tématem byla historie 
a současnost lázeňských pramenů 
v Jeseníku a okolí. Rozpis zbývajících 
přednášek je následující:
• 25. 11. 2021: Výživa v seniorském 
věku (včetně měření složení těla na 
přístroji In body), MUDr. Romana 
Palčová;
• 16. 12. 2021: Trénink paměti I., 
Alice Lenerová (Centrum sociálních 
služeb Jeseník);
• 13. 1. 2022: Zaniklé osady Jese-

nicka, Pavel Macháček (pracovník 
VMJ Jeseník);
• 27. 1. 2022: Trénink paměti II., 
Alice Lenerová (Centrum sociálních 
služeb Jeseník).

Vzhledem k faktu, že Centrum 
společných aktivit je projektem pře-
shraniční spolupráce, zúčastní se 
vybraných přednášek v doprovodu 
tlumočníka také senioři z partnerské 
Nysy. Dějištěm přednášek bude 
hudební sál v prvním patře Centra 
společných aktivit (Knihovna Vin-
cence Priessnitze, ul. 28. října). Aka-
demie III. věku je zcela zdarma a před-
nášky jsou vedle účastníků přístupné 
i veřejnosti, a to do vyčerpání kapacity 

sálu. O přesných začátcích přednášek 
budou informovat zvláštní plakáty, 
web csajesenik.cz a stránky magazínu 
Naše město. Děkujeme za zájem a tě-
šíme se na vaši účast!

Přihlášky: Alena Kalinová, MěÚ 
Jeseník, K. Čapka 1147/10, blok A,  
4. patro, dveře č. 406, tel.: 584 498 406, 
606 075 675, e-mail: alena.kalinova@
mujes.cz.

Akce je spolufinancována z pro-
jektu Centrum společných aktivit –  
kooperační síť samospráv a NNO part-
nerských měst. Registrační číslo pro-
jektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/ 
0000119.

Tým CSA

Nárůst pacientů v jesenické nemocnici
Doba letních měsíců je pro 

zdravotníky na chirurgické poho-
tovosti jesenické nemocnice nejná-
ročnějším obdobím v roce. Nejen 
že jsou místní obyvatelé nejvíce fy-
zicky aktivní, ale Jeseníky rovněž 
zaplňují turisté. 

Nejčastěji se zdravotníci vě-
nují úrazům zápěstí, kotníků, ale 
také hlavy. Na denním pořádku 

jsou tak otevřené rány, zlomeniny 
a zhmoždění. U cyklistů pak jde 
nejčastěji o zlomené klíční kosti či 
vykloubená ramena a lokty.

Loni zaznamenala nemocnice při-
bližně 4 500 ošetření, letos jich bylo 
o 2 000 více. „Nárůst ošetření o tři-
cet procent oproti loňskému roku je 
dán také množstvím lákadel, které 
v našem kraji máme – od nádher-

ných a někdy náročných turistických 
tras, až po cyklisty oblíbené Ry-
chlebské stezky. Bohužel nemalá část 
víkendových ošetření vzniká jako ná-
sledek nešťastného sjezdu právě na 
stále oblíbenějších trailech,“ míní 
Veronika Škodová, vrchní sestra 
chirurgických oborů Nemocnice 
AGEL Jeseník.

(jam)

poděkování
Děkuji Centru sociálních služeb 

za krásné léto, kdy se neúnavně sta-
rali o naše blízké. Ačkoliv můžeme 
své rodinné příslušníky navštívit, 
větší část starosti a péče leží na 
pracovnících Centra sociálních slu-
žeb. Velký dík s úctou a přeji všem 
hlavně zdraví a profesionální trpě-
livost.

Alena Andrášová

19.-21.11.2021 

UPOZORNĚNÍ 
ohledem na udržení výše uvedené ceny zájezdu v případě odhlášení se v době kratší 

než 7 dní před konáním zájezdu bez zajištění náhradníka, je poplatek nevratný  

 

Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník 
poznávací zájezd odborným výkladem pana Pavla Macháčka

 
ve čtvrtek 11. 11. 2021 

Africké muzeum,  
Město Albrechtice  

a zámek Hošťálkovy 
Jeseníku.

zastávka u nemocnice, Lipovská ulice

Prostřednictvím vycpaných exponátů, jimž vévodí žirafa, zavítáte do horké 
Afriky, dozvíte se, co mělo společného Město Albrechtice s Jeseníkem a 
Javornou na Jesenicku, navštívíte zámek Hošťálkovy a  přes dvě České Vsi se 
vrátíte zpět domů.

CENA:  350 ,- Kč , průvodce
Vzít s sebou: osobní doklady,  pohodlnou obuv, dobrou náladu

Přihlašovat se lze od pondělí 1. 11. 2021  8.00, platbu je nutné uhradit do 
tří dnů přihlášení! 
 
Účastníci zájezdu budou povinni dodržet aktuálně platná opatření v souvislosti 
s epidemií Covid-19 (např. očkování, testování ochranné pomůcky). 
 
Přihlášky a platba Alena Kalinová, MěÚ Jeseník, OSVZ,

ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, blok A,  kancelář č. 406
alena.kalinova@mujes.cz 

Bližší informace Vymětalová Věra, vym.vera@seznam.cz
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dechový orchestr mladých ZUš Jeseník slaví 50 let
Dechový orchestr mladých Základní umělecké školy Jeseník vznikl 

v roce 1971, a slaví tak v letošním roce padesát let od svého založení.
Zakladatelem orchestru a jeho 

prvním uměleckým vedoucím byl 
Vladimír Vraňovský, který jej vedl 
přes třicet let. V roce 2001 orchestr 
převzal František Mech a od pro-
since 2005 zastává post uměleckého 
vedoucího orchestru Tomáš Uhlíř, 
dalším dirigentem je Milan Domes. 

Za dobu své existence se orche-
str rozrostl na zhruba sedmdesáti-
členné hudební těleso, ve kterém se 
vystřídalo přes 450 hudebníků. Čle-
nové orchestru nastudovali více než 
1 200 skladeb a uskutečnili téměř  
1 400 vystoupení. Těžiště repertoáru 
je tvořeno skladbami současných 
českých autorů, se kterými orchestr 
velmi úzce spolupracuje. Na koncer-
tech stále častěji zaznívají i skladby 
zahraničních autorů soudobé sym-
fonické dechové hudby, transkripce 
autorů klasické hudby, muzikálové 
melodie či písně z oblasti populární 
hudby. Orchestr se pravidelně zú-
častňuje festivalů a soutěží v Česku, 
ale i v zahraničí. Od roku 1974 
úspěšně reprezentoval svou školu, 
město i zemi v Německu, na Slo-
vensku, v Nizozemí, Belgii, Polsku, 

Bulharsku, Norsku, Itálii, Francii, 
Španělsku, Maďarsku, Chorvatsku, 
Mexiku, Litvě, Řecku, Rakousku, 
Tunisku a Číně.

Oslavy padesáti let orchestru se 
uskuteční v sobotu 20. listopadu 
v sále budovy IPOS. Jste srdečně 
zváni na slavnostní koncert DOM 
ZUŠ Jeseník, který začne ve 14.30 
a kde se kromě bývalých a součas-
ných dirigentů Martina Blechty, 
Milana Domese, Františka Mecha, 
Tomáše Uhlíře a zakladatele a přes 
třicet let uměleckého vedoucího 
Vladimíra Vraňovského jako hosté 
představí dirigent a hudební režisér 
Aleš Podařil, šéfdirigent Ústřední 
hudby AČR Jaroslav Šíp a dirigent 
DOM ZUŠ Krnov Luděk Tlach. 
V programu koncertu nebudou 
chybět skladby, které psaly historii 
orchestru, zazní však i několik 
premiér. Speciálním hostem kon-
certu bude trumpetista Vlado  
Kumpan, průvodní slovo obstará Jan 
Štelcl. Publiku se představí rovněž 
Mažoretky SZUŠ taneční Jeseník 
pod vedením Kláry Drgáčové.

ZUŠ Jeseník

městský bál ozdobí jesenickou plesovou sezonu
Zatímco v průběhu poslední dekády připravovalo město společný 

ples s Priessnitzovými léčebnými lázněmi, letos hudbou a tancem ožije 
i sál IPOSu. Městský ples naváže na slavnostní koncert Dechového or-
chestru mladých ZUŠ Jeseník k padesátému výročí – róby a obleky si 
připravte na sobotu 20. listopadu 2021.

Samostatný městský bál se usku-
teční poprvé od roku 2009, přičemž 
na jeho organizaci se podílí město 
Jeseník, MKZ Jeseník a také ZUŠ 
Jeseník, neboť ples prakticky na-
váže na slavnostní koncert k pade-
sátému výročí existence Dechového 
orchestru mladých. V tomto směru 
se jedná o výjimečnou událost, která 
dost možná resuscituje tradici i do 
dalších let. Pečlivý důraz je letos 
kladen na výběr kvalitní muziky 
k tanci i poslechu. Rozmanitý 
repertoár představí zkušená kapela 
Kolorez, která hraje jak široké 
spektrum české pop-rockové kla-
siky od 60. let po současnost, tak 
zahraniční hity ze stejného období. 

Příznivci dechové hudby, kteří bu-
dou jistojistě pozitivně naladěni po 
odpoledním koncertu DOM ZUŠ, 
si užijí dvanáctičlennou kapelu 
Kumpanovi muzikanti. Soubor 
pod vedením slovenského kapel-
níka Vlada Kumpana již procesto-
val řadu zemí světa a dobré jméno 
slovanské dechovce dělal kupří-
kladu i v newyorské Carnegie Hall. 
Nebude zklamán ani ten, kdo má 
dobrou zábavu spojenou se zvukem 
cimbálu – folklórní písně mnoha 
národů představí jedinečná cimbá-
lová muzika Wajdovci z Opavy.

Městský bál se uskuteční v so-
botu 20. listopadu od 20.00 v sále 
IPOSu. Vstupenky lze zakoupit 

prostřednictvím rezervačního sys-
tému MKZ za 250 Kč, na místě za 
290 Kč. Samozřejmostí je tombola 
a neméně bohaté možnosti občerst-

vení – a vítáni jsou všichni, kteří po 
loňské neexistující plesové sezoně 
chtějí oprášit šaty i taneční kroky.

(jj)

www.jesenik.org

Vystoupení orchestru v čínské Šanghaji v roce 2015.  Foto: archiv ZUŠ

Dechový orchestr mladých naladí své posluchače na večerní městský bál v sále 
budovy IPOS.   Foto: archiv ZUŠ

První koncert DOM Jeseník před hotelem Slovan v roce 1971.  Foto: archiv ZUŠ

Mezi největší úspěchy orchestru patří:
•  1978 Nizozemí (Purmerend):  

1. cena z mezinárodní soutěže 
DOM;

•  1981 Belgie (Neerpelt): 1. cena 
Cum laude z evropské soutěže 
DOM;

•  1982 Německo (Rostock): 1. cena 
z evropské soutěže DOM;

•  1985 Norsko (Hamar): absolutní 
vítěz světové soutěže DO;

•  1992 Belgie (Izegem): 1. cena 
z evropské soutěže DO;

•  1998 Německo (Bösel): 1. cena 
z mezinárodní soutěže DOM;

•  2000 ČR (Kolín): zlaté pásmo 
a titul absolutního vítěze meziná-
rodní pochodové soutěže DO;

• 2001 Mexiko: koncertní turné;
•  2002 Slovensko (Trenčín): zlaté 

pásmo z mezinárodní soutěže 
DO;

•  2002 Polsko (Leszno): zlaté 
pásmo a cena Grand prix za ab-
solutní vítězství v mezinárodní 
soutěži DO;

•  2003, 2005, 2011 ČR (Ostrava): 
zlaté pásmo z mezinárodní sou-
těže DO;

•  2004 ČR (Děčín): zlatá nota 
s oceněním z mezinárodní soutěže;

•  2006 Německo (Bösel): titul abso-
lutního vítěze z mezinárodní sou-
těže DO a mažoretek;

•  2008 Maďarsko (Mór): zlaté 
pásmo z mezinárodního soutěž-
ního festivalu;

•  2009 ČR (Ostrava): zlaté pásmo 
z mezinárodní soutěže DO + cena 
poroty za nejlépe provedenou po-
vinnou skladbu;

•  2012 Polsko (Rybnik): cena 
Grand prix Zlatá lyra na meziná-
rodním soutěžním festivalu DO;

•  2012 Španělsko (Malgrat de Mar): 
1. cena z mezinárodního soutěž-
ního festivalu DO;

•  2014 Maďarsko (Mór): zlaté 
pásmo gold plus z mezinárodního 
soutěžního festivalu;

•  2015 Čína: Shanghai Tourism 
Festival;

•  2018 ČR (Praha): zlaté pásmo 
s vyznamenáním, vítěz kategorie 
a cena za nejlepší provedení po-
vinné skladby Evžena Zámečníka 
Ozvěny tance.
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Akce
pondělí 1. listopadu v 9.30 

Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ
Dopolední čtení a hrátky s nejmenšími. Vstup volný. 
Pořádají KVP Jeseník a MCR Krteček.

pondělí 1. listopadu v 19.00
Divadlo Petra Bezruče
CAVEMAN 
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podí-
vat na slavnou one man show o tom, co dělá muže 
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, 
partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. 
Hrají: Jakub Slach, Jan Holík. Prodej vstupenek v re-
zervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 390 Kč 
v předprodeji, 450 Kč v den konání akce.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 4. listopadu v 19.00 
Divadlo Petra Bezruče
HYPNOTIZÉR JAKUB KROULÍK
Přijďte se uvolnit a prožít si něco velice výjimečného 
na interaktivní přednášce. Hypnotizér Jakub Kroulík 
přichází, aby o tomto tajemném fenoménu přednášel 
a exkluzivně prakticky prezentoval své umění. Prodej 
vstupenek ve všech místech rezervačního systému 
MKZ Jeseník. Vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč 
v den konání akce.
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s Agenturou 
Yellow Pro.

sobota 6. listopadu v 19.00
Divadlo Petra Bezruče 
AKUSTICKÝ BENEFIČNÍ KONCERT PRO 
PAVLA: THE MACHINE + DW8
Dvě jesenické rockové kapely The Machine a DW8 
spojily své síly jen proto, aby spolu s vaší pomocí 
pomohly Pavlu Ceperkovi uskutečnit jeho sen! Více 
info na www.mkzjes.cz. Prodej vstupenek v rezervač-
ním systému MKZ Jeseník. Vstupné v předprodeji 
220 Kč, v den konání akce 350 Kč. 
Pořádají kapely The Machine a DW8 ve spolupráci 
s MKZ Jeseník.

neděle 7. listopadu v 10.00
Račí údolí, setkání u Tančírny
PROCHÁZKA RAČÍM ÚDOLÍM S MALÍŘEM 
ADAMEM KAŠPAREM 
„Když zmizí zelená, je nejlepší čas vyrazit do ple-
néru...“ tvrdí umělec Adam Kašpar, jehož obrazy z Je-
seníků můžete aktuálně vidět v Galerii v TIC Jeseník. 
Přijďte si s ním projít Račí údolí a zjistit, jak prostředí 
vnímá malíř-krajinář. A pokud sami tvoříte, vezměte 
skicák s sebou... Více informací: www.mkzjes.cz,  
e-mail: galerie@mkzjes.cz.
Pořádají MKZ Jeseník. 

úterý 9. listopadu v 19.00 
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
ULOV SI KNIHU
Na náhodných místech ve městě budou rozmístěny 
knižní dárky. Knihy pro děti a knihy pro dospělé bu-
dou barevně rozlišeny. 
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku.

čtvrtek 11. listopadu v 16.30 
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ – MARTINSKÁ SLAV-
NOST
Sraz dětí s lampiony u SVČ DUHA Jeseník.
Průvod s lampiony a lampičkami městem, podzimní 
úkoly, uspávání broučků, Svatomartinské povídání. 
Vstup volný. 
Pořádají SVČ a zařízení pro DVPP DUHA Jeseník + 
MRC Krteček.

čtvrtek 11. listopadu v 17.00 
Kaple
S PROFESIONÁLY RUKU V RUCE 

Účinkují: Karolína Cingrošová – soprán, patronka 
Hvězd a hvězdiček, Vilém Veverka – hoboj, Barbara 
Maria Willi – cembalo, Václav Žmolík – televizní 
a rozhlasový moderátor, a žákyně ZUŠ Jeseník Bar-
bora Hejdová – hoboj a Klaudie Drlíková – hoboj 
(pedagog Iveta Trojanová). 
Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 11. listopadu v 17.30 
Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku 
AUTORSKÉ ČTENÍ JAROSLAVA IROV-
SKÉHO S KAPELOU PREMIER
Autorské čtení z knihy Hrobař olomouckého nezá-
vislého spisovatele. Celá beseda se uskuteční za pří-
tomnosti členů legendární zlínské kapely PREMIER, 
kterou stejnojmenná píseň Hrobař katapultovala 
v devadesátých letech na českou rockovou scénu. 
Vstup volný.
Pořádá KVP Jeseník.

čtvrtek 11. listopadu v 18.00 
Klub Plíživá kontra
AUTORSKÝ VEČER PETRA HAMPLA 
S HOSTEM JOSEFEM SKÁLOU NAD KNI-
HOU CESTA Z NEVOLNICTVÍ
Je ještě možné, aby se ČR vyhnula osudu západ-
ních zemí zaplavených migranty? Je možné ob-
novit národní nezávislost a soběstačnost? Vstup 
volný.
Pořádají Jesenická konzervativní liga, František 
Svoboda, Otakar Ševčík, Vlastimil Podracký a To-
máš Hauzner.

pátek 12. listopadu v 19.00 
Sál IPOS 
ČECHOMOR 
Kapela Čechomor míří v listopadu do Jeseníku! 
Českomoravská hudební skupina, která originál-
ním způsobem zpracovává lidové písně, na scéně 
působí již přes třicet let. Za tu dobu se Čechomor 
mnohokrát proměnil jak personálně, tak stylem 
hudby. Jeho charakteristickým rysem ale vždy 
zůstala nápaditost aranžmá, osobitá interpretace 
a inspirace v lidové písni. Prodej vstupenek v re-
zervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné v před-
prodeji 490 Kč, v den konání akce 590 Kč. 
Pořádají MKZ Jeseník. 

neděle 14. listopadu v 15.00 
Divadlo Petra Bezruče
KOSÍ BRATŘI
Zveme vás na veselou večerníčkovu pohádku autora 
Ludvíka Středy. Klasická pohádka s řadou divadel-
ních efektů, převleků a legračních písniček. Pro děti  
od tří do deseti let. Uvádí Liduščino divadlo. Pro-
dej vstupenek ve všech místech rezervačního sys-
tému MKZ Jeseník. Vstupné 100 Kč (držitelé karty 
Rodinné pasy 85 Kč).
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 15. listopadu v 9.30 
Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku
FREEVALDA KLUBÍK 
Hravé dopoledne s nejmenšími čtenáři, kteří jsou 
zapojeni do projektu Bookstart – S knížkou do ži-
vota. Vstup volný.
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku.

středa 17. listopadu v 19.00 
Sál IPOS
ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ LEKCE
Řídí lektoři společenského tance Iva Obšilová a Martin 
Sochor. Hraje kapela BT Krnov. Vstup hostů i rodičů 
možný pouze ve společenském oblečení – nezbytná sou-
část slavnostního zakončení tanečních. Prodej vstupenek 
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 100 Kč. 
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 18. listopadu v 15.30 
Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku

VÝTVARNÁ DÍLNA A SETKÁNÍ S ILUSTRÁ-
TORKOU ANETOU F. HOLASOVOU 
Dílna a čtení z knihy Motýl, který neuměl létat 
o splněném snu jednoho výjimečného cizokrajného 
brouka s její autorkou a ilustrátorkou. Určeno dě-
tem od tří let. Vstup volný.
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, 
MKZ Jeseník a Knižní stezkou k dětem v rámci fes-
tivalu Děti, čtete?

čtvrtek 18. listopadu v 18.00 
Salónek Ripper Hotelu Slovan
BESEDA AUTORŮ VLASTIMILA PODRAC-
KÉHO A STANISLAVA BALÍKA NAD KNIHOU 
IDEA ČESKÉHO NÁRODNÍHO STÁTU
Na pozadí historie nabízejí autoři svoji vizi našeho 
národního státu pro 3. tisíciletí v době, kdy slova jako 
vlast, tradice a rodina ztrácejí ke škodě společnosti vý-
znam. Vstup volný.
Pořádají František Svoboda, Otakar Ševčík a Tomáš 
Hauzner.

pátek 19. listopadu od 9.00 do 16.00
Masarykovo náměstí
JESENICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 
Lokální trhy, které podporují šetrné zemědělství, ře-
mesla a kulturní život ve městě. Nabízejí širokou 
nabídku farmářských produktů a dalších výrobků 
z Jesenicka i okolních regionů. Zároveň slouží jako spo-
lečenská platforma pro setkání, prezentaci vaší činnosti 
a navázání kontaktů. Součástí programu jsou hudební 
vystoupení, tvořivá dílna a dětská hernička. Info na 
www.jesenicketrhy.cz nebo tel.: 704 143 003. 
Pořádá Sudetikus ve spolupráci s městem Jeseník 
a Olomouckým krajem.

sobota 20. listopadu v 14.30 
Sál IPOS
SLAVNOSTNÍ KONCERT DOM ZUŠ JESENÍK 
U PŘÍLEŽITOSTI 50 LET OD ZALOŽENÍ 
Dirigují: Tomáš Uhlíř, Milan Domes, Vladimír  
Vraňovský, Martin Blechta, František Mech, Aleš 
Podařil, Jaroslav Šíp a Luděk Tlach. Speciální host 
trumpetista Vlado Kumpan. Spoluúčinkují Mažoretky 
SZUŠ Taneční Jeseník. Průvodní slovo MUDr. Jan 
Štelcl. Vstupné dobrovolné.
Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 20. listopadu v 20.00 
Sál IPOS 
MĚSTSKÝ BÁL
Bál města Jeseník. K poslechu a tanci zahraje kapela 
Kolorez, dechová hudba Kumpanovi muzikanti a cim-
bálová muzika Wajdovci. Prodej vstupenek v rezer-
vačním systému MKZ Jeseník. Vstupné v předprodeji 
250 Kč, na místě 290 Kč. 
Pořádají město Jeseník, ZUŠ Jeseník a MKZ Jeseník.

středa 24. listopadu v 16.30 
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
ADAM KAŠPARA POKOJNÍ A HNĚVIVÍ, VY-
VŘELÍ A USAZENÍ 
Výstavu malíře Adama Kašpara, prezentující malířovy 
obrazy z Jeseníků, vám představí kurátorka Lucie 
Štůlová Vobořilová. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 24. listopadu v 19.00 
Kaple
KLASIKA VIVA – LUBOMÍR BRABEC 
Vystoupení kytaristy Lubomíra Brabce v rámci 
cyklu Klasika Viva. Lubomír Brabec patří mezi 
nejvýznamnější koncertní kytaristy součas-
nosti a kritika jej řadí ke špičce českého inter-
pretačního umění. Prodej vstupenek v rezervač-
ním systému MKZ Jeseník. Vstupenky 150 Kč  
(držitelé karty KPKV 100 Kč, děti do 15 let 75 Kč, 
žáci ZUŠ v doprovodu rodičů zdarma). Zvýhod-
něné vstupné pouze pro držitele karty klubu přá-
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Vlastivědné muzeum Jesenicka
VÝSTAVY:
15. zář– 2. leden 2022 

Galerie, Hlavní výstavní sál
ZMIZELÝ HRUBÝ JESENÍK
Obraz nejvyššího moravsko-slezského pohoří v dobách, 
kdy ze stěn shlížela tvář starého mocnáře a později prv-
ního československého prezidenta, přináší fotografická 
výstava Vlastivědného muzea Jesenicka. Několik de-
sítek unikátních archivních snímků, které pocházejí 
z muzejních sbírek i od soukromých sběratelů, jsou 
díky moderní technice zároveň doplněny současnými 
fotografiemi, a návštěvník tak může sám posoudit, na-
kolik se dané místo do dnešních dnů změnilo. Autoři: 
Markéta Kobierská, Matěj Matela. Vstupné: 60/30 Kč.

ČTENÍ:
čtvrtek 18. listopadu v 18.00 

Zdravá kavárna
2. DÍL PÁSMA – KDE SLEZSKO DOSAHUJE 
NEBE
V dalším díle přednáškového pásma Jeseníky a podhůří 
v díle slezského buditele Františka Slámy, které před-
kládá obraz Jeseníků a podhůří v knihách českého vlas-
tence Františka Slámy, se přes Bruntál, Vrbno či Kar-
lovu Studánku dostaneme až do nejvyšších partií hor. 
Těšit se na vás bude Matěj Matela, odborný pracovník 
VMJ. Vstupné 20 Kč, nutná rezervace a zakoupení vstu-
penek předem!

čtvrtek 9. prosince v 18.00 
Zdravá kavárna
3. DÍL PÁSMA – V KRAJI FRÝVALDOVSKÉM 
Poslední díl přednáškového pásma nás zavede na Je-
senicko. Spolu s českým vlastencem a spisovatelem 
Františkem Slámou zavítáme nejprve do okolí Zlatých 

tel Klasika Viva. Kartu je možné vyřídit na webu  
www.klasikaviva.cz.
Pořádá Klasika Viva ve spolupráci s MKZ Jeseník.

 čtvrtek 25. listopadu v 9.00
Kino Pohoda
POSITIVJE FESTIVAL
Tři panely: Smart region, Inovativní byznys a Moderní 
vzdělávání. Šest inspirativních přednášek.
Pořádají PositivJe, město Jeseník, ICOK, MKZ Jeseník.

čtvrtek 25. listopadu v 17.00 
Kaple 
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK 
Představí se žáci ve hře na různé hudební nástroje 
a žáci LDO.
Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 27. listopadu v 15.00 
Kongresový sál PLL a.s.
PODZIMNÍ KONCERT SMYČCOVÉHO OR-
CHESTRU JESENÍK 
Posluchači se mohou těšit na zcela nový koncert, 
jehož repertoár byl vybrán výhradně na přání hráčů 
orchestru. Diriguje František Mech, průvodní slovo 
Rafaela Drgáčová. Vstupné dobrovolné.
Pořádají ZUŠ Jeseník, SPU a PLL.

neděle 28. listopadu v 9.30 
Divadlo Petra Bezruče 
VÁNOČNÍ ČAS
Loutkoherecká skupina LOUDADLO, spolupracující 
s Českou televizí na pořadech Hřiště 7, Studio kama-
rád a dalších, přijede do Jeseníku s loutkovou pohád-
kou s vánoční tematikou. K tradicím českých Vánoc 
patří nejen nezapomenutelné zvyky, ale hlavně dobrá 
nálada, zpříjemňující dlouho očekávaný příchod 
Ježíška. V představení se střídají komické dialogy, 
písničky, pohádky a soutěže, kterých se děti samy 
účastní. Vstupné 100 Kč (držitelé karty Rodinné pasy 
85 Kč). 
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 28. listopadu v 14.00 
Masarykovo náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masa-
rykově náměstí v Jeseníku. V rámci programu se 
můžete těšit na vystoupení zpěváka Thoma Artwaye  
a na známé populární písně v podání Anny Beťákové 
a Pavlíny Říhové. Program začne v 14.00 vánočními 
trhy s Anděly na chůdách. 
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 29. listopadu v 16.30 
Kaple
KONCERT PRO MÍŠU 
Na koncertě zahrají žáci a studenti ze třídy Lenky  
Polcrové. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude 
věnován na rehabilitační léčbu pro postiženého Mi-
chala Vlčka.
Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 30. listopadu v 11.00 
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
ADAM KAŠPARA POKOJNÍ A HNĚVIVÍ, VY-
VŘELÍ A USAZENÍ 
Výstavu malíře Adama Kašpara, prezentující malí-
řovy obrazy z Jeseníků, vám představí kurátorka Lu-
cie Štůlová Vobořilová. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 1. prosince v 16.00 
Foyer Kina Pohoda
VERNISÁŽ DĚTI, ČTETE? 
Výstava představuje nejlepší knihy loňského roku. 
Rodinná vernisáž s malou dílnou pro děti. Vstup 
volný.
Pořádají MKZ Jeseník a Knižní stezkou k dětem.

Výstavy
22. října–5. prosince

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

24. září–30. května
IPOS
VÝSTAVY PRACÍ ABSOLVENTŮ A ŽÁKŮ VÝ-
TVARNÉHO OBORU ZUŠ JESENÍK ZA ŠKOLNÍ 
ROK 2020/21
 Pořádají ZUŠ Jeseník a SPU. 

18. září–21. listopadu
Foyer Kina Pohoda 
JESENÍK 2025 
Výstava urbanistických návrhů studentů Fakulty archi-
tektury VUT v Brně, které na příkladech konkrétních 
řešení pro několik lokalit v Jeseníku představují možný 
vývoj města založený na principech udržitelného urba-
nismu a využití zelených technologií. Vstup volný. 
Pořádá město Jeseník, MKZ Jeseník, Sudetikus a Fa-
kulta architektury VUT Brno.

Hor a slezskou pouť ukončíme v kraji Priessnitze a v ja-
vornickém výběžku. Přednáší Matěj Matela, odborný 
pracovník VMJ. Vstupné 20 Kč, nutná rezervace a za-
koupení vstupenek předem!

PŘEDNÁŠKY:
čtvrtek 2. prosince v 18.00 

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

Městská kulturní zařízení Jeseník

Kino pohoda
úterý 2. listopadu v 19.30 

KAREL / 133 min / dokumentární / Česko, 2020 / mlá-
deži přístupné

středa 3. listopadu v 19.30 
JABKA / filmový klub / titulky / 90 min / komediální 
drama / Česko, Polsko, Slovinsko, 2020 / do 15 let ne-
přístupné 

čtvrtek 4. listopadu v 19.30 
SUPERNOVA / titulky / 93 min / romantické drama /  
Velká Británie, 2021 / do 12 let nepřístupné 

pátek 5. listopadu v 16.30 
VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÍTELSTVÍ / dabing /  
99 min / rodinný – dobrodružný / Francie, 2021 / mlá-
deži přístupné

pátek 5. listopadu v 19.30 
POSLEDNÍ SOUBOJ / titulky / 152 min / historické 
drama / USA, 2021 / nepřístupné do 15 let 

sobota 6. listopadu v 16.30
ZÁTOPEK / 131 min / životopisné drama / Česko, 
2021 / mládeži přístupné 

sobota 6. listopadu v 19.30 
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH / 94 min / romantická kome-
die / Česko, 2021 / mládeži přístupné

neděle 7. listopadu v 15.00
100% VLK / dabing / 96 min / animovaná komedie / 
Austrálie, 2020 / mládeži přístupné

úterý 9. listopadu v 19.30 
ZPRÁVA / dabing / 94 min / drama – historický – vá-
lečný / Slovensko, Česko, Německo, 2020 / do 12 let  
nevhodné

středa 10. listopadu v 19.30 
SNY O TOULAVÝCH KOČKÁCH / filmový klub /  
96 min / dokumentární / Česko, USA, Francie, 2021 / 
mládeži přístupné

čtvrtek 11. listopadu v 19.30 
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY / 90 min / komediální  
drama / Česko, 2021 / do 12 let nevhodné 

pátek 12. listopadu v 16.30 
JEDINĚ TEREZA / 102 min / romantická komedie / 
Česko, 2021 / mládeži přístupné

pátek 12. listopadu v 19.30 
ETERNALS / dabing / 158 min / akční – drama – fan-
tasy – sci-fi / USA, 2021 / do 12 let nevhodné 
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sobota 20. listopadu v 19.30 
HELLOWEEN ZABÍJÍ / titulky / 106 min / horor –  
thriller / USA, Velká Británie, 2021 / do 15 let nepří-
stupné

neděle 21. listopadu v 15.00 
ADDAMSOVA RODINA 2 / dabing/ 93 min / rodinná 
animovaná komedie / USA, Velká Británie, Kanada, 
2021 / mládeži přístupný

úterý 23. listopadu v 19.30 
NENÍ ČAS ZEMŘÍT / titulky / 163 min / akční – dob-
rodružný – krimi – thriller / Velká Británie, USA, 2021 
/ do 15 let nepřístupné

středa 24. listopad v 17.00 
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT / senior 
klub / 92 min / rodinný – dobrodružný / Česko, 2021 /  
mládeži přístupný

sobota 27. listopadu v 16.30 
ETERNALS / dabing / 158 min / akční – drama – fan-
tasy – sci-fi / USA, 2021 / do 12 let nevhodné 

sobota 27. listopadu v 19.30 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH / 105 min / komedie / Česko, 
2021 / mládeži přístupné

30. listopadu–2. prosince 
Mimořádná filmová událost TADY VARY

Podrobné informace k jednotlivým filmům na www.
kinopohoda.cz.

sobota 13. listopadu v 16.30 
ADDAMSOVA RODINA 2 / dabing / 93 min / rodinná 
animovaná komedie / USA, Velká Británie, Kanada, 
2021 / mládeži přístupné 

sobota 13. listopadu v 19.30 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI / 109 min / romantická komedie / 
Česko, 2021 / mládeži přístupné

neděle 14. listopadu v 14.00
DUNA / dabing / 144 min / dobrodružné sci-fi / USA, 
2021 / mládeži přístupné

úterý 16. listopadu v 19.30 
KAREL / 133 min / dokumentární / Česko, 2020 / mlá-
deži přístupné

středa 17. listopadu v 19.30
DRAZÍ SOUDRUZI / filmový klub / titulky /  
120 min / historické drama / Rusko, 2020 / do 12 let ne-
vhodné

čtvrtek 18. listopadu v 19.30 
HLAS LÁSKY / titulky / 128 min / životopisné hudební 
drama / Kanada, Francie, 2021 / mládeži přístupné 

pátek 19. listopadu v 16.30 
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU / dabing / 88 min 
/ animovaný / USA, Kanada, 2021 / mládeži přístupné 

pátek 19. listopadu v 19.30 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI / 109 min / romantická komedie / 
Česko, 2021 / mládeži přístupné

SEVERSKÝ FILMOVÝ KLUB 
čtvrtek 11. listopadu v 18.30 

Café Ennea
MŮJ TÁTA MARIANNE / titulky / 110 min / komedie –  
drama / Švédsko, 2020 

úterý 16. listopadu v 18.30
Café Ennea
BYLA TADY BRITT MARIE / titulky / 97 min / drama /  
Švédsko, 2019

čtvrtek 18. listopadu 2021 v 18.30
Café Ennea
CHARTER / titulky / 94 min / drama / Švédsko, 2020

sobota 20. listopadu v 18.30 
Café Ennea
UTÍKEJ UJE, UTÍKEJ / titulky / 78 min / komedie – 
drama – hudební / Švédsko, 2020

úterý 23. listopad v 18.30
Café Ennea
PSYCHOBITCH / titulky / 109 min / drama / Norsko, 
2019

čtvrtek 25. listopadu v 18.30
Café Ennea
KRÁLOVNA MIZEJÍCÍ ŘÍŠE / titulky / 70 min / do-
kument / Norsko, 2018

sobota 27. listopadu v 18.30
Café Ennea
PÁNSKÝ KLUB / titulky 74 min / dokument / Norsko, 2018
Předprodej vstupenek (vždy 70 Kč) v caffé & shop Ennea.

Týden knihoven probíhá pod záštitou Sekce veřejných knihoven Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Je pořádán 
v knihovnách po celé České republice od roku 1997, kdy byl vyhlášen první 
celostátní ročník této akce. Letos probíhal v týdnu od 4. do 10. října 2021.

Na samém začátku týdne se na 
oddělení pro děti a mládež v dopo-
ledních hodinách setkali u pohádky ti 
nejmenší se svými rodiči. Jako každé 
první pondělí v měsíci proběhlo Čtení 
pro nejmenší, které knihovna organi-
zuje ve spolupráci s Mateřským a ro-
dinným centrem Krteček. V úterý za 
námi přijel sympatický Kuba Frank 
s přednáškou pro veřejnost na téma 
Srí Lanka, aneb Jak se žije v ráji? 
Po cestopisné přednášce probíhala 
velice zajímavá diskuze s výměnou 
zážitků, jelikož někteří diváci tuto 
oblast také navštívili. Ve středu jste 
mohli na náhodných místech v Jese-
níku objevit zabalené knihy v rámci 
akce Ulov si knihu. Knihy byly zaba-
leny a označeny tak, aby šlo rozpo-
znat, zdali se jedná o knihu pro dítě, 
či pro dospělého. Z této akce se nám 
dostalo mnoho milých reakcí, za což 
děkujeme, a určitě ji v budoucnu rádi 
zopakujeme. Čtvrtek jsme strávili se 
spisovatelkou dětských knih Zuza-
nou Pospíšilovou. Ta napsala již přes 
250 knih pro děti. V dopoledních ho-
dinách probíhaly besedy pro 4. třídy 
ZŠ Jeseník a odpolední beseda byla 
vyhrazena pro veřejnost. Páteční den 
byl věnován knihám, které už v na-
šich regálech neměly místo. Probíhal 

Bazar knih vyřazených z fondu naší 
knihovny, který se setkal s obrov-
ským zájmem ze strany veřejnosti, 
a již nyní můžeme prozradit, že ho 
v březnu příštího roku v rámci akce 
Březen – měsíc čtenářů zopakujeme. 
Za zmínku také stojí, že během ce-
lého týdne probíhala upomínková 
amnestie, kdy jsme promíjeli upo-
mínky za pozdě vrácené knihy. 

Na závěr chceme poděkovat všem 
zúčastněným, díky kterým se letošní 
Týden knihoven opravdu vydařil.

Petra Malinková,
Knihovna V. Priessnitze

S radostí oznamujeme, že po roční pauze se do kavárny Ennea vrací 
festival Severský filmový podzim.

Je to k neuvěření, ale festival 
u nás v kavárně pořádáme již po-
deváté. Ojedinělá přehlídka sever-
ské kinematografie divákům nabízí 
kvalitní severské snímky, se kterými 
se nemohou setkat v běžné filmové 
distribuci. Těšit se můžete celkem na 
sedm filmů a dokumentů, tentokráte 
ze švédské a norské produkce. Filmy 
jsou promítány v původním znění 
s českými a barevně upravenými 

titulky, vstřícnými pro neslyšící 
diváky. Vstupenky zakoupíte v ka-
várně Ennea – vzhledem k omezené 
kapacitě si nezapomeňte zajistit svá 
místa včas. Přijďte se přesvědčit, že 
na severu Evropy nemusí vznikat 
jen kvalitní bytový design, ale také 
výrazná a svébytná kinematografie! 
Seznam filmů výše v kulturním ser-
visu.

Eleni Akritidu

o hypnóze zábavně i seriózně
Netradiční zážitek čeká na diváky s otevřenou myslí ve čtvrtek 4. listo-

padu v Divadle Petra Bezruče. Navštíví jej přední český hypnotizér Jakub 
Kroulík, který jednak o fenoménu hypnózy a sugesce pohovoří z odbor-
ného hlediska, ale rovněž publikum zaujme praktickými ukázkami.

Gentleman ve viktoriánském ob-
leku hovořící o hypnóze a magii 
není žádným šarlatánem, jak by se 
opatrnějším divákům mohlo zdát, 
ale zabývá se hypnózou skutečně 
vědecky a ve spolupráci s Českým 
klubem skeptiků Sisyfos pomáhá 
podvodné provádění paranormálních 
jevů odhalovat. Za sebou má řadu 
mediálních výstupů v televizi 
i rozhlase a mezi jeho nejkurióznější 
kousky patří například dokazování, 
že stav „posedlosti ďáblem“, tak jak 
jej vnímají někteří „experti“ na exor-
cismus, lze navodit pomocí hypnózy. 
O tom, jak umění hypnózy vzniklo, 
kterými směry se vyvíjelo a na jakých 
principech funguje, Jakub Kroulík 
nejprve sofistikovaně pohovoří a poté 
nabídne návštěvníkům vyzkoušet 

si hypnózu na vlastní kůži v rámci 
praktických ukázek. Jen pozor – jak 
budou návštěvníci jistě vícekrát 
upozorněni, mezi dobrovolníky by 
se rozhodně neměli hlásit lidé s kar-
diovaskulárními problémy, uživatelé 
psychofarmak, ženy v jiném stavu 
ani nikdo pod vlivem alkoholu. Zá-
žitek z hypnózy totiž může být velmi 
intenzivní.

Bližší info o účinkujícím lze načer-
pat na webu hypnotizer.cz. Dveře do 
tajuplného světa hypnózy (a taktéž 
do Divadla Petra Bezruče) se divá-
kům otevřou ve čtvrtek 4. listopadu 
v 19.00. Vstupenky lze zakoupit za 
250 Kč v rezervačním systému MKZ, 
na místě pak budou stát o padesátiko-
runu více.

(jj)

ohlédnutí za týdnem 
knihoven 2021 v Knihovně 
Vincence priessnitze

severský filmový podzim
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positivJE FESTIVAL 2021
3 PANELY   | 6 INSPIRATIVNÍCH PŘEDNÁŠEK   |  FILM   | AFTER PARTY

PROGRAM positivJE FESTIVAL 2021:
09:00 – 11:30
SMART REGION: Hrůza | Květoň | Kazda | Školník
Konference pro starosty, radní, zastupitele a aktivní občany.

11:30 – 14:30
INOVATIVNÍ BYZNYS: Hlavenka | Filová | Dostál | Houzar
Konference pro živnostníky, malé i velké firmy a vedoucí pracovníky.

14:30 – 17:00
MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Kartous | Vítek | Jízdný | Tichý | Pietraszek
Konference pro ředitele škol, pedagogy a místní aktéry ve vzdělávání.

17:00 – 19:30 
6 PŘÍBĚHŮ Z JESENICKA
Bláhová | Květoň | Ambrozy | Kvita | Nováková | ?
Inspirativní přednášky šesti zajímavých lidí z Jesenicku.

19:30 – 00:00 FILM A AFTER PARTY
Více informací na: www.positivJE.cz

KONFERENCE PRO LÍDRY REGIONU | PŘEDNÁŠKY PRO PATRIOTY JESENICKA
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Jeseník očima návštěvníků: přijela jsem jako chodící mrtvola
Kdo a odkud jste? 

Jsem Eva od Rokycan, z malé 
vesničky z Brd, kde žiju s manželem 
a dcerou. Vychodila jsem hotelovou 
školu, pracovala jsem v Německu, 
pobývala ve Spojených státech jako 
au-pair a byla jsem zaměstnána jako 
obchodní zástupce strojírenské firmy. 
Již delší dobu jsem v domácnosti 
a pečuji o rodinu a babičku, mám in-
validní důchod 3. stupně. 

Co vás k nám přivedlo? Jak dlouho 
k nám jezdíte?

V roce 2002 se u mě rozvinulo 
psychické onemocnění, tzv. schizo-
afektivní porucha. Poprvé jsem tu 
byla v roce 2003 a od té doby jsem 
zde byla několikrát.

Jak probíhala vaše první návštěva? 
Pomohl vám pobyt v našich 
lázních?

Při své první návštěvě jsem byla 
něco jako chodící mrtvola, byla jsem 
opravdu ve špatném stavu, s hla-
vou plnou černých myšlenek. Moc 
jsem krásu zdejšího prostředí ani 
nevnímala, byla jsem tak maximálně 
schopná obejít sama kolonádu. Měla 
jsem ale velké štěstí na lidi, jak na 
personál, tak na spolupacienty, kteří 

si mě „vzali pod křídlo“ a velmi mi 
pomáhali. Nesmírně mi svým lid-
ským a odborným přístupem pomohl 
pan primář Novotný.

Jak probíhá váš pobyt dnes?
Můj stav se postupně zlepšil a dále 

zlepšuje, jsem také trochu netypický 
případ, říkají tomu nediferencovaná 
schizofrenie. Mohu tak pobyt prožít 
mnohem lépe a plněji než tehdy před 
dvaceti lety a jezdím k vám velmi 
ráda.

Co se vám tady líbí, co vás oslovilo?
Je tady nádherná příroda, voda, 

vzduch a jedinečné prostředí. Stu-
dovala jsem v Mariánských lázních, 
znám Karlovy Vary a řadu dalších 
lázní, takže mám možnost srovná-
vat. Je tady klid, který není vůbec 
samozřejmostí, trochu jako by se zde 

zastavil čas. Lázně jsou dobře situo-
vané a je snadné se zde zorientovat. 
Možná se na charakteru lázní promítá 
i fakt, že nejsou průjezdné, že je tady 
konečná autobusu… Mám také pocit, 
že jsou tady neobyčejně milí a slušní 
lidé, že si navzájem pomáhají se svými 
problémy, které má každý, někdo 
větší, někdo menší. I strava je výborná 
až skvělá, co si víc přát, než mít u ve-
čeře na výběr z pěti jídel?

Letos jste s sebou přivezla i svoji se-
stru, je to tak?

Ano, měla problémy s dýcháním 
a pobyt tady jí velmi pomohl. Musela 
jsem ji trochu přinutit, měla totiž po-
stoj „do lázní nikdy nepojedu“, a teď 
zase tvrdí, že nic lepšího snad nezažila.

Co se vám zde nelíbilo, co zde chybí?
Nenapadá mě nic, co bych vytkla, 

protože i v hektickém období na konci 
prázdnin, kdy jsem přijela, fungovalo 
vše, všechny služby na výbornou. 
Dlouhé roky byla jediným rušivým 
elementem v areálu zchátralá budova 
Vídeňské kavárny, ale to už je minu-
lostí, je krásně opravená.

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

Klid, pohoda, přátelství, která přetr-
vávají. Profesionalita v lázních, voda, 
příroda, milý personál.

Umíte si představit, že byste tady 
žila trvale?

Pouze kdybych zde měla i celou 
svoji rodinu, a tím myslím i širší ro-
dinu, kompletně. Bez své rodiny bych 
svou nemoc určitě nezvládla. S rodi-
nou by byl život ve vašem kraji určitě 
krásný.

Co byste popřála obyvatelům Jese-
níku?

Buďte vděční, že tu můžete žít. Za-
jděte si aspoň jednou týdně do balneo-
parku a nezapomínejte na odkaz pana 
Priessnitze: Člověče, zpomal tempo 
svého žití a raduj se ze všeho, co tě 
obklopuje.

(jg)

Adam Kašpar: líbí se mi tyhle studené a upršené hory...
Pro program Současné umění pro Jeseník, který prezentuje současné umělkyně a umělce, přichystal aktuální 

výstavu malíř Adam Kašpar. Ten představí výběr ze svého projektu Mapa hor a současnou tvorbu spjatou s Je-
seníky. Výstavu Pokojní a hněviví, vyvřelí a usazení lze navštívit ve všední dny od 13.00 do 17.00 a o sobotách  
od 10.00 do 13.00 v Galerii v Katovně. K výstavě jsou připraveny i drobné hry a úkoly pro děti, které si můžete 
zdarma vyzvednout v prvním patře. O výstavě jsme si popovídali přímo s jejím autorem Adamem Kašparem.
Co přesně vás ve zdejší lokalitě 
jako malíře zaujalo a jak jste se do 
kraje původně dostal?

Znal jsem Jeseníky a okolí od ra-
ného mládí, v patnácti jsem byl na 
prvním čundru na Kralickém Sněž-
níku a i později jsem se sem vracel 
ze Svitav, odkud pocházím, jako do 
nejbližší větší divočiny. Časem se 
k tomu přidala vášeň pro geologii 
a objevil jsem Jeseníky podruhé, jako 
nesmírně zajímavý, prastarý kousek 
zemské kůry, takovou velikou pří-
rodní knihu o horách, které už nejsou 
v srdci hor, které ještě stojí. 

Jak vlastně vaše obrazy vznikají? 
Jsou velmi realistické, tvoříte je 
celé přímo na místě? 

U menších formátu je z větší části 
tvořím na místě. Od určitého rozměru 
to už ale technicky není možné, od 
řekněme 60–70 cm jsou to větši-
nou ateliérové práce, což znamená, 
že pracuji z kreseb, menších obrazů 
i fotek, to vše skládám do velkého 
obrazu.

Když se řekne „les“, vybaví se 
vám nějaký konkrétní pocit nebo 

konkrétní místo, které je pro vás 
tím pravým lesem?

Vybaví se mi opravdový les – tedy 
ne monokulturní pole smrků v su-
ché nížině, které si říká o kůrovce… 
Vybaví se mi les, kde na podlaze tlí 
spousty mrtvého dřeva, všechno ob-
růstá mechem, celý je rozvolněný 
a parkovitý, najdete tu vše od seme-
náčků po ohromné stromy starší pěti 
set let, a vzápětí na mě padne smutek, 
protože takové lesy už u nás skoro 
nejsou. V celé Evropě jich zbývají jen 
žalostně malé kousky. Když už ale 
takový najdete, máte možnost projít 
se ekosystémem starým tisíce let a vi-
dět svět, jak by asi vypadal, kdyby 
nebylo lidí… to pak přestávám být 
humanistou.

Jak vlastně vnímáte současnou si-
tuaci, hrozbu klimatických změn 
a další environmentální témata? 
Mají své místo ve vašem přemýš-
lení a tvorbě?

Už jsem to nakousl s tím lesem, 
nedá se to nevnímat. Na jednu stranu 
jsem ovlivněn mou milou geologií 
a s ní souvisícím pocitem, že cokoliv, 
co jako lidstvo děláme, jsou nakonec  

jen malé změny v skoro pět miliard 
let trvajícím životě téhle planety. 
Všechno naše konání se dá taky na-
hlížet jako přírodní proces, vedle pů-
sobení vulkánů a přirozených změn 
klimatu. Je tady ale i osobní rovina, 
protože sám asi nebudu žít milion let, 
abych mohl pozorovat vyhynutí lid-
stva a těšit se z opětovného divočení 
země. A když pak vidím, v jakém 
stavu jsou například ty lesy a že ná-
prava, pokud se vůbec k nějaké od-
hodláme, by netrvala deset, dvacet 
let, ale třeba půl tisíciletí i víc, je mi 
těžko. A upřímně, moc nevím, co 
s tím. 

Vaše poslední obrazy si všímají ne 
konkrétních míst, ale naopak celku  –  
univerza – a přinášejí pohledy na 
noční oblohu a hvězdy. Jak se do 
vaší tvorby tento motiv dostal?

Já bych řekl, že si vždycky všímám 
konkrétních věcí. A právě na těchto 
obrazech je to krásně vidět… nema-
luji obecný „vesmír“, ale třeba část 
M 42, velké mlhoviny v Orionu, tedy 
naprosto konkrétní kousek vesmíru, 
s jehož pozorováním mám osobní 
zkušenost. V tomto smyslu není ml-

hovina nebo celá galaxie o nic více 
celkem nebo částí než třeba skála 
u řeky. Obecně, přírodu je těžké nějak 
kategorizovat a rozdělit – vždy jde 
o celky v celcích, bez jasných hranic. 

Když odpovím věcně, jsem po-
zorovatelem nočního nebe od svých 
třinácti let, ale až teď jsem se odvážil 
přelít tuhle svou zkušenost do obrazů. 
A tak se pokouším převádět na plátno 
to, co vidím v okuláru dalekohledu, 
když trávím jasné noci na vikantic-
kém kopci.

Lucie Štůlová Vobořilová,
kurátorka, MKZ Jeseník

Malíř Adam Kašpar.  Foto: archiv umělce.



www.jesenik.org 13 listopad 2021Seriál

Nánosy skandinávského ledovce překypují rozmanitostí horninových valounů a balvanů. Pokud jde ale o vzácnosti vyjádřitelné měřitelnými para-
metry, sběratelé, badatelé i odborná literatura si všímají hlavně největších exemplářů bludných balvanů, pazourkových hlíz a úlomků jantaru. V našem 
regionu se ledovcové uloženiny vyskytují na severním úpatí Rychlebských hor a Zlatohorské vrchoviny, kam okraj ledovcového štítu zasáhl. Srovnáme-
-li tuto oblast se sousedními pohraničními úseky ČR, které byly rovněž zaledněny, zjistíme, že v tomto ohledu držíme zajímavé rekordy.

Největší bludný balvan na Jese-
nicku byl vykopán u Žulové, bohužel 
krátce poté byl rozbit na několik kusů. 
K této nešťastné události došlo roku 
1930. Přesto nezmizel beze stopy. 
V geologickém depozitáři Vlasti-
vědného muzea Jesenicka máme 
uložen vzorek z tohoto balvanu, ru-
kou geologa esteticky zformátovaný 
do pravidelného tvaru o rozměrech  
15 × 9,5 × 4 cm. Z původního kusu, 
pyšnícího se mírami 2 × 2 × 1,8 m, 
je to vskutku nepatrný fragment. I ka-
pesní formát však geologům dokázal 
o balvanu poskytnout detailní infor-
mace. Žulovský bludný balvan tvořila 
drobnozrnná červenošedá žula, kte-
rou k nám ledovec dovlekl z regionu 
Bohuslän. Pokud by někdo bez mapy 
netušil (bude nás většina) – kraj Bo-
huslän se rozkládá v jihozápadní části 
Švédska, mezi jezerem Vänern a po-
břežím průlivu Skagerrak. Žulovský 

bludný balvan je sice naším regio-
nálním rekordmanem, jenže v celo-
republikovém srovnání stojí ve stínu 
více než třímetrových bludných bal-
vanů z Ostravska. Přesto dosahoval 
úctyhodných rozměrů, protože ani 
dvoumetrové velikosti nejsou u nás 
nijak běžné. 

Bohuslänská žula je stará zhruba 
jednu miliardu let a vznikla při spo-
jení základů dnešní Evropy a Severní 
Ameriky. Její erozí obnažený masiv 
byl později, ve čtvrtohorních ledo-
vých dobách, obrušován ledovcem, 
který pak její balvany dopravil až 
k nám. V ledovcových sedimentech 
se jedná o vzácnější horninový typ. 
Většina bludných balvanů totiž po-
chází z protilehlé, tj. jihovýchodní 
části Švédska, z baltských ostrovů 
a středošvédského regionu Dalarna. 
Další balvan bohuslänské žuly z čes-
kého státního území byl objeven a je 

dodnes instalován u Liptaně na Osob-
lažsku. Se statusem Přírodní památky 
je dokonce chráněn zákonem. Osudy 
zbylé masy rozbitého žulovského 
balvanu zahaluje tajemství. Speku-
lativním názorem pisatele těchto 
řádků je možné využití velkých kusů 
v kamenictví. Pokud by byly zbytky 
balvanu někam instalovány nebo jen 
pohozeny, patrně už by byly znovu 
objeveny. Možná ale, že rozbité bloky 
skončily zasypány zeminou. Nevíme. 
Kromě zmíněného zformátovaného 
vzorku v muzejní sbírce nám zbyla 
již jen černobílá fotografie zobrazu-
jící balvan těsně po rozbití.

Největší český pazourek našli na 
Osoblažsku

Mezi sběrateli se oblibě těší pa-
zourky, které v ledovci do našeho re-
gionu doputovaly z dánských ostrovů, 
poloostrova Skåne v nejjižnějším 
Švédsku, a především ze známého 
baltského letoviska ostrova Rügen 
neboli Rujány. Pazourek tvoří hlízy 
v nezpevněné bílé psací křídě nebo 
tvrdším vápenci, sedimentech rozleh-
lého šelfového moře, které na přelomu 
druhohor a třetihor zalévalo severo-
západní Evropu. Největší dosud obje-
vený pazourek na území ČR byl roku 
1998 odkryt v pískovně u Bohušova. 
Váží 30 kg a je uložen v soukromé 
sbírce Petra Dybowicze. Nejmo-
hutnější pazourek Jesenicka o váze  
19 kg byl nalezen někdy na sklonku 
20. či pravděpodobněji až ve 30. letech 
20. století v povrchovém kaolínovém 
dolu (tzv. Nové kaolínové jámě) jižně 
od Vidnavy. Tamní pracovníci jej ne-
vyzvedli z kaolínu, ale z ledovcových 
štěrkovitopísčitých uloženin, jež 
kaolín překrývají a které bylo nutno 
během těžby postupně odstraňovat. 

Zásluhou vidnavského vlastivědce 
Franze Kieglera se tento pazourek 
dostal do geologické sbírky měst-
ského muzea ve Vidnavě a odtamtud 
po druhé světové válce do dnešního 
Vlastivědného muzea Jesenicka. 
Trvalé uložení v řádně evidované 
sbírce zaručuje tomuto výjimečnému 
exempláři ochranu před ztracením či 
rozbitím. 

Rekordman mezi českými jantary
V případě jantaru stojí Jesenicko 

dokonce na první příčce. K ob-
jevu největšího baltského jantaru 
v tehdejším Československu do-
šlo v květnu 1970 na poli jihový-
chodně od Vidnavy (pod „Polským 
kopcem“). Ostrohranný úlomek 
žlutohnědého jantaru o rozměrech  
14,8 × 6,4 × 6 cm neunikl pozornosti 
Antonína Dorušky, který na poli 
upravoval terén po melioračních vý-
kopech. Prostřednictvím učitele pří-
rodopisu vidnavské základní školy 
Miroslava Konečného získalo cenný 
nález do svých sbírek Slezské zem-
ské muzeum sídlící v Opavě. Jan-
tar podrobně popsal Zdeněk Gába 
v článku publikovaném ve sborníku 
Severní Morava (sv. 20, rok 1970). 
Z ledovce vyplavené štěrkopísky 
v nadloží kaolínu vydaly více janta-
rových nálezů. V rámci výuky příro-
dopisu sbírali malé úlomky jantaru 
žáci ZDŠ Vidnava. Pro svou drob-
nost však nemohou být považovány 
za příliš vzácné. Již zmíněný badatel 
Franz Kiegler nám však zanechal 
údaj o jantaru velkém jako lidská 
hlava (!), který měl být v kaolínovém 
dole objeven během první světové 
války. V meziválečném období se 
ale bohužel ztratil. Co naplat. Zbývá 
jen připomenout, že jantar je zkame-
nělá pryskyřice stromů, které v třeti-
horách rostly na dnešním baltském 
pobřeží.

Martin Hanáček,
geolog Vlastivědného muzea 

Jesenicka

Z depozitáře muzea: Největší jesenický pazourek a jiné 
ledovcové rekordy pohledem geologa

Největší pazourek na Jesenicku, mě-
řítko: 20 cm.  Zdroj: sbírka VMJ 

Na Jesenicku dnes najdeme tři více než dvoumetrové bludné balvany severoevrop-
ských hornin. Zatím poslední byl objeven roku 2004 při budování Helenčina rybníka 
v areálu rekreačního střediska Patolda v Mikulovicích. Tvoří jej žula z ostrova Born-
holmu, jeho rozměry činí 2,25 × 1,5 × 1,35 m.

Největší bludný balvan na Jesenicku (žula z regionu Bohuslän v jz. Švédsku) krátce po svém nálezu a rozbití v Žulové 
roku 1930.                              Zdroj: Kiegler F.: Erdgeschichte des Weidenauer Ländchens, vydáno 1938, uloženo v SOkA Jeseník
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Novinky v modré školce
Modrá školka se může od října pochlubit novým titulem, který získala 

jako jediná mateřská škola působící na Jesenicku a v okolí. Titul Školka 
spolupracující s Mensou obdržela od nadace Mensa České republiky za 
plnění stanovených podmínek pro aktivní spolupráci a realizaci aktivit 
rozvíjejících nadání dětí v předškolním věku. 

V naší mateřské škole probíhají 
u dětí aktivity, které rozvíjejí IQ za 
pomoci metody NTC system of lear-
ning. Jedná se o unikátní systém 
učení dětského mozku za pomoci 
cvičení, která mají vědecký základ 
v průkaznosti zvýšení efektivity vy-
užívání mozkové kapacity v dětském 
věku. Od října vznikl ve školce klub 
Rozárka, který navštěvují děti v po-
sledním ročníku předškolního věku. 
Vzdělávací nabídkou tohoto klubu 
je propojení abstraktních symbolů 
s logikou, kombinace abstraktního 
myšlení s hudbou, hry rozvíjející ko-
ordinaci a motorické funkce, enigma-
tické hádanky, hlavolamy a deskové 
hry podporující myšlení. Věříme, že 

vzdělávání touto metodou bude pozi-
tivním přínosem pro naše děti.

Poznáváme region
Nejstarší děti posledního ročníku 

předškolního vzdělávání se zúčast-
nily akce pořádané SVČ Duha Jese-
ník. Akce byla zaměřena na získání 
poznatků z našeho regionu, jakými 
jsou např. život V. Priessnitze, pů-
vod čarodějnic na Jesenicku aj. Hra-
vou formou si děti osvojily znalosti 
z prostředí, ve kterém žijí a které ho 
obklopují. Tato akce byla pro děti 
velkým přínosem nejen z hlediska 
vědomostního, ale hlavně také z kul-
turního. 

 Tým Modrá školka

Co v sobě skrývají programy v jesenickém Krtečku?
Již mnoho let v Jeseníku funguje Mateřské a rodinné centrum Krte-

ček, které dlouhodobě podporuje vývoj dětí skrze pohyb a hru. Centrum 
spolupracuje s fyzioterapeutkou Kamilou Benešovou, která vede cvičení 
pro rodiče s dětmi, jógu pro děti, cvičení pro těhotné a kondiční cvičení 
po porodu. Probíhá zde výuka kojeneckých a dětských masáží.

„Víte, že motorické centrum řeči 
leží vedle motorických center ovlá-
dajících pohyby rukou? Proto pokud 
podpoříme dítě v lepší šikovnosti 
prstíků, působíme také na toto mo-
torické centrum řeči,“ uvádí Ma-
rie Vršanová, koordinátorka centra 
a lektorka masáží. Konkrétně pro-
gram Logohrátky má za úkol podpo-
řit motoriku, a to nejen mluvidel, ale 
také jemnou a hrubou, protože řeč je 
závislá na dobré motorice mluvidel.

„Od září jsme se rozhodli zavést 
další program pro podporu vývoje 

dětí, tzv. Smyslohrátky, protože si 
uvědomujeme, že součástí zdárného 
vývoje dítěte je rozvoj smyslových 
dovedností. Smyslohrátky jsou inspi-
rované přístupy z Montessori a Wal-
dorfské pedagogiky,“ popisuje Alena 
Šosová Řehová, vedoucí centra. 
Dnes víme, že nemáme jen základ-
ních pět smyslů, jako je hmat, sluch, 
čich, chuť a zrak, ale také další, jako 
třeba smysl pro rovnováhu a smysl 
pro pohyb, které jsou odborně nazý-
vané vestibulární smysly a proprio-
ceptivní smysly. Ty zahrnují kont-

rolu těla, koordinaci ruka-oko-noha 
nebo plánování pohybu. Mohli by-
chom je zjednodušeně shrnout pod 
pojem šikovnost. Tušíte, jak jsou 
na tom dnešní děti se zavazováním 
bot, strouháním tužky či házením 
balónu? A znáte smysl pro vnímání 
životních funkcí, který bývá často 
hodně oslabený? Na celé tělo dítěte 
můžeme nahlížet jako na smyslový 
nástroj, který vnímá vše ze svého 
okolí. Úsměv, slova, barvy, tvary, 
určitý řád a také duševní rozpolo-
žení. Hmatové dojmy mu pomáhají 
uvědomit si své hranice a svět kolem 
sebe.

Náš mozek přijímá mnohé infor-
mace zvenčí i z vlastního těla a musí 
být schopen je zpracovávat a or-

ganizovat a umět využít ke svému 
prospěchu. Na dětech, které mají 
diagnostikovanou nějakou poruchu, 
můžete vidět, jak na ně blahodárně 
působí práce s tělem a s jeho smysly. 

„Nemusíte čekat na nějakou dia-
gnózu, abyste pro své dítě hledali 
vhodné aktivity k odstranění jejich 
slabostí, které se mohou později uká-
zat ve škole v podobě poruch učení. 
Podpořte je od malička v pohybo-
vých a smyslových dovednostech 
a prokážete jim dobrou službu do 
budoucna. Naučíme vás to pomocí 
vhodných aktivit u nás v Krtečku,“ 
dodává na závěr Marie Vršanová, 
lektorka programů Smyslohrátky 
a Logohrátky.

MRC Krteček

dva týmy jesenických studentů dosáhly hranice vesmíru
Na přelomu září a října vypustili z Českého hydrometeorologického 

ústavu v Praze sondu dva jesenické týmy – jeden ze Střední průmyslové 
školy (Emko industries) a jeden z Gymnázia Jeseník (R.U.R.). Oba týmy 
tak završily půlroční přípravné práce v projektu Dotkni se vesmíru.

Oba týmy studentů se skládaly ze 
dvou skupin: jedna, která sondu vy-
pustila v daný čas, a druhá, jež pře-
dem vyrazila na předběžné místo do-
padu, aby včas zachytila signál sondy. 
Vypuštění obou balónů proběhlo 
hladce, stejně jako samotný let. Nej-
složitější situace ovšem pro oba týmy 
nastala během dopadu sondy. 

 „Já jsem se přidal k pátrací sku-
pině a můžu říct, že chvílemi jsme 
byli dost nervózní, jestli sondu vůbec 
najdeme. Přípravy před vypuštěním 
sondy trvaly půl roku společné práce, 
ale týmový zápal nakonec zvítězil 
a my jsme byli úspěšní,“ popisuje 
velitel letu Emko industries Miroslav 
Juhaňák, student čtvrtého ročníku 
oboru strojírenství. Samotné hledání 

sondy zabralo týmu téměř dvě ho-
diny, ale nakonec bylo úspěšné. „Sice 
nás z pole zemědělci hnali vidlemi, 
ale my jsme se nenechali,“ doplňuje 
se smíchem David Pišek, učitel fy-
ziky. 

I druhý jesenický tým, R.U.R., 
bojoval s různými nástrahami, jako 
byla třeba dopravní zácpa v Praze. 
Ale přes všechny potíže se nakonec 
k místu dopadu dostal a po krátkém 
hledání našel sondu v kukuřičném 
poli. 

Týmy nyní čeká práce se 
zpracováním dat a fotografií zakřivení 
Země, které jsou uloženy v sondě. Stu-
denti získají také video a unikátní fo-
tografie z výšky, kam se člověk běžně 
nedostane. Po zpracování všech vý-

sledků je pak čeká závěrečná prezen-
tace, která shrne celé jejich snažení. 

A co projekt studentům přinesl? 
„Dozvěděli jsme se plno zajímavých 
informací, například jak fungují me-
teorologické balóny, proč je toto mě-

ření důležité a k čemu slouží. Mimo 
to jsme si taky vyzkoušeli přijímat 
rádiový signál, který sonda vysílala,“ 
dodává Petr Velc, velitel letu týmu 
R.U.R. 

(jam)

internet bez rizik
Děti se vzdělávaly v bezpečném pohybu na internetu. Edukativní akci 

pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol pořá-
dala organizace Darmoděj ve spolupráci s projektem E-Bezpečí.

Dne 7. října 2021 proběhla v odpo-
ledních hodinách v prostorech Dar-
moděj – Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež (Boženy Němcové 922,  
Jeseník) plánovaná edukativní akce 
zaměřená na bezpečné užívání in-
ternetu a sociálních sítí a s tím sou-
visejícím možným výskytem sociá- 
lně patologických jevů. Přednáška 
formou prožitkového interaktivního 
vzdělávání, jíž se zúčastnilo celkem 
21 dětí, představila bohaté spekt-
rum rizikového chování, které ve 
virtuálním prostředí ohrožuje děti 
a mládež: kybernetická šikana, sex-
ting, kybergrooming, netolismus. 
Rovněž se věnovala otázce, jak se 
těmto jevům úspěšně bránit. Před-
nášku vedl zkušený lektor celorepub-
likového a certifikovaného projektu  

E-Bezpečí, zaměřeného na prevenci, 
vzdělávání, výzkum a osvětu spoje-
nou s rizikovým chováním na inter-
netu.

Akce vznikla v souvislosti s pro-
jektem prevence kriminality se zamě-
řením na bezpečný internet. Projekt, 
který získal podporu z dotačního ti-
tulu Olomouckého kraje, nabízí mož-
nost realizovat vzdělávání a osvětu 
v prostředí kybernetického světa 
a věnuje se rozhledu a bezpečnému 
pohybu na sociálních sítích. 

Darmoděj – Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež

Darmoděj – Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež nabízí každý vše-
dní den od 15.30 do 17.00 dětem 
možnost doučování. 

Tým R.U.R. po nalezení sondy.   Foto: archiv Gymnázia Jeseník
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ZŠ Jeseník: Adaptace je legrace. Až foglarovsky čarokrásné prostředí tábora v Černém 
Potoce, slunečné počasí mariánského babího léta a s tím spojená ranní rosa velikosti říč-
ních perel, to byla kulisa tradičního adaptačního kurzu pro šesté třídy základní školy. Tři 
dny plné aktivit, v letošním roce o to důležitější, neboť po roční covidové pauze dětem více 
než kdy jindy chyběl společně strávený čas. Na programu byly aktivity zaměřené na vzá-
jemné poznávání, společné řešení pohybových i vědomostních výzev a formování nových 
kolektivů. Do některých vybraných her se zapojili i třídní učitelé, a měli tak možnost ušpi-
nit se společně s dětmi či ostražitě sledovat temný les nebo napínat uši při nočním přesunu. 
O nabitý program se postarali zkušení instruktoři pod vedením Romana Lipavského.  
Foto: ZŠ Jeseník

TJ Jiskra Jeseník: Mistrovství republiky v jízdě na kolečkových sáních. Mistrovství 
ovládli svěřenci TJ Jiskra Jeseník. První místo v kategorii starších žákyň získala Kate-
řina Stehlíková, v kategorii žáků pak první místo Jiří Navrátil a druhé Jakub Janošek. 
V kategorii juniorů díky Jakubu Merčákovi získali jeseničtí opět první místo, druhé 
místo obsadil Jan Janošek. V kategorii dvojic pak páru Kryštof Pokorný a Jakub Mer-
čák patřilo místo třetí. Foto: Petr Stehlík

Střední průmyslová škola Jeseník: Sonda na hranici vesmíru. Tým Emko industries 
úspěšně nalezl vypuštěnou sondu, a může tak pracovat na analýze zjištěných dat.  
Foto: SPŠ Jeseník

ZŠ Jeseník: Okresní kolo v přespolním běhu. Navzdory počasí panovala ve čtvrtek 
16. září ve Ski areálu Miroslav slavnostní nálada. Není divu, když se zde po roce a půl 
konala první školní sportovní akce po covidové přestávce. Přes dvě stovky zúčastně-
ných dětí vyběhlo na tratě od 600 m do tří kilometrů. Základní škola postavila v každé 
věkové kategorii šestičlenný dívčí i chlapecký tým a svěřenci z I. a II. stupně udělali své 
škole radost na všech frontách – svojí bojovností, entusiasmem a nakonec i výsledky, 
které jsou především u těch mladších až druhořadé. Pro žáky druhého stupně bylo 
okresní kolo zároveň kvalifikací na kolo krajské, které se v průběhu října uskuteční  
v Jeseníku. Tam bude mít jesenická základní škola stoprocentní zastoupení.  
Foto: ZŠ Jeseník

ZŠ Jeseník: Cykloturistický kurz. Na začátku října proběhl v nádherné přírodě cyk-
loturistický kurz 8. ročníků, plný výzev, překonávání vlastních limitů a poznání sama 
sebe. Hlavním cílem bylo také tmelení třídních kolektivů během společných her, a v ne-
poslední řadě i hodně důležité téma nejen pro naši školu, ale pro celou společnost – Co 
můžeme udělat (nejen jako škola) pro naši přírodu, aby tu s námi ve zdraví přežila i do 
dalších generací? Foto: ZŠ Jeseník

Festival Jesnění: Komentovaná vycházka. V rámci festivalu proběhlo velké množství 
akcí, jednou z nich byla také komentovaná vycházka Lukáše Abta po historických stez-
kách na Zlatém chlumu. Foto: archiv spolku Sudetikus
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Ve středověku byly šachy použí-
vány pro výuku válečné strategie 
a nazývány „královskou hrou“. 
V čem podle vás tkví kouzlo šachů?

Šachy jsou krásná strategická hra, 
rozvíjející intelekt a kritické myšlení. 
Jsou populární a známé po celém 
světě, takže si je můžete zahrát kde-
koliv a mohou vás provázet od útlého 
věku až do aktivního důchodu. 

Historie jesenického šachového 
klubu sahá do 50. let minulého sto-
letí. Jak se šachy od té doby změ-
nily a jakou máte aktuálně člen-
skou základnu?

Co se týče strategie a taktiky, šachy 
se moc nezměnily. Jak se ale dnešní 
svět díky novým technologiím zrych-
luje, získávají čím dál větší popularitu 
i šachy hrané bleskovým nebo rapid 
tempem. Klub má v současnosti více 
než sedmdesát členů ve všech věko-
vých kategoriích, soustředíme se ale 
především na výchovu mládeže. Dů-
ležitou součástí naší členské základny 
jsou kromě aktivních šachistů také or-
ganizátoři a vedoucí družstev. Během 
roku pořádáme řadu soutěží a turnajů 
a bez jejich nadšení a obětavosti bych 
si organizaci těchto akcí a fungování 
celého našeho klubu vůbec nedovedl 
představit.

V našem kraji má jesenický klub 
početně nejvíce mládežníků. Jak 
se jim daří v konkurenci dalších 
klubů?

S mládeží jsme začali intenzivně 
pracovat asi před sedmi lety. Ze za-
čátku jsme získávali hlavně zkuše-
nosti. V posledních dvou letech už 
sklízíme první úspěchy. Máme mezi 

mládežníky krajské přeborníky, 
a družstvo dorostu dokonce postou-
pilo do 1. ligy mládeže. 

Letos proběhl již 31. ročník mezi-
národního turnaje Jeseník Open. 
Kam se od roku 1991 turnaj posu-
nul?

Tento turnaj se díky obětavosti celé 
řady našich současných a bývalých 
členů, kteří se na jeho organizaci po-
dílejí již více než třicet let, těší velké 
popularitě po celé ČR i v zahraničí. 
Poslední dva ročníky měly dokonce 
více jak 200 účastníků. V poslední 
době jsme turnaj zatraktivnili třeba 
tím, že se na prvních dvaceti ša-
chovnicích hraje díky elektronickým 
šachovým soupravám on-line, takže 
partie může živě sledovat kdokoliv 
s přístupem na internet. Díky turnaji 
jsme navázali i mnohá přátelství, a to 
nejen v naší vlasti, ale i v zahraničí. 
Nejvzdálenější šachové přátelé máme 
dokonce až na Tchaj-wanu.

Pozemek před klubovnou byl dlou-
hou dobu v neutěšeném stavu. Jak 
se vám podařilo jej zkulturnit a co 
dnes nabízí?

Tento pozemek byl do roku 2017 
dlouhá léta neudržovaný a zarostlý 
náletovými dřevinami. Díky tomu si 
zřejmě získal oblibu mezi místními 
bezdomovci a narkomany, po kte-
rých zde zůstávaly použité injekční 
stříkačky a podobné nebezpečné 
věci. Vzhledem k těmto okolnostem 
jsme se před čtyřmi lety ve spolupráci 
s městem Jeseník a olomouckým ar-
cibiskupstvím, kteří pozemky před 
klubovnou vlastní, rozhodli tento pro-
stor vyčisti a zkulturnit. Chtěli jsme 

šachy více zpřístupnit veřejnosti, 
a proto jsme na pozemek umístili stan 
s posezením se dvěma šachovnicemi, 
velké zahradní šachy, malé antukové 
hřiště s basketbalovým košem a ruské 
kuželky. Letos jsme stan rozšířili, 
abychom mohli s naší mládeží tré-
novat venku na čerstvém vzduchu. 
V květnu jsme před klubovnou ode-
hráli dokonce první open air turnaj 
mládeže a přátelský zápas družstva 
dospělých se šachisty z Litomyšle. 
Venkovní šachy pod stanem si zís-
kaly rychle velkou popularitu nejen 
mezi jesenickou veřejností, ale také 
mezi návštěvníky našeho krásného 
lázeňského města. Rádi si zde zahrají 
šachy, vyfotí se a několikrát nám také 
osobně poděkovali s tím, že v repub-
lice jsou naše venkovní šachy s rus-
kými kuželkami a posezením úplnou 
raritou, což nás samozřejmě těší.

Jak si máme představit šachový 
trénink?

Šachový trénink má zpravidla 
svou teoretickou a praktickou část. 
V teoretické části se věnujeme výuce 
techniky, taktiky a strategie šachu 
a v praktické části hrajeme tréninkové 
partie. Při tréninku využíváme také 
velkoplošnou obrazovku propoje-
nou s počítačem, na níž analyzujeme 
odehrané partie našich svěřenců. 
Tréninky vedou kvalifikování tre-
néři. Začátečníky a mírně pokročilé 
trénuji já, pokročilé šachisty okresní 
šachová jednička Patrik Gnida a nej-
lepší mladí šachisté mohou dvakrát 
měsíčně trénovat s mezinárodním 
mistrem Richardem Biolkem z Pře-
rova, který v minulosti mimo jiné 
trénoval reprezentaci žen a mládež-
nickou reprezentaci. Kromě šachu ve-
dou trenéři v rámci tréninku všechny 
děti také ke vzájemné úctě, přátelství 
a chování v duchu fair play, které je za 
všech okolností nadřazeno vítězství. 

Dnes počítače vládnou světu. Co 
šachy a počítače? Dokáže počítač 
vyhrát nad lidským mozkem, nebo 
jej mozek přelstí?

Dnešní běžně dostupné šachové 
programy, tzv. šachové motory, jsou 
již na takové úrovni, že dokážou 
porazit i ty nejlepší šachisty. Díky 
těmto technologiím se šachy staly 
bohužel i náchylnějšími k podvá-
dění.

V každé lidské činnosti jsou důle-
žité vzory. Který šachista je v sou-
časnosti vzorem pro vaše mladé 
šachisty?

Myslím si, že naše mládež má 
vzory převážně v našich řadách. 
Určitě je pro nás velkým vzorem 
Svaťa Hastík. Skvělý šachista, který 
nás bohužel před třemi lety opustil 
a na jehož počest hrajeme každý rok 
v září memoriál nesoucí jeho jméno.

Jak váš klub ovlivnila doba covi-
dová?

V této nelehké době jsme se pře-
sunuli do on-line prostoru, kde jsme 
dvakrát týdně hráli turnaje a také tré-
novali. On-line tréninky vedli nejen 
naši trenéři, ale také otec a syn Biol-
kovi z Přerova, renomovaní trenéři 
s mezinárodní licencí. Díky této ak-
tivitě se nám dokonce podařilo rozší-
řit naši členskou základnu o několik 
mládežníků.

Co byste závěrem vzkázal přízniv-
cům?

Šachy jsou skvělá hra, která při-
náší nejen radost z hry, ale rozvíjí 
i vaše kritické myšlení. Náš klub je 
otevřen všem zájemcům o tuto krá-
lovskou hru, ať už je jejich věk jaký-
koliv, a proto neváhejte a navštivte 
nás.

Za rozhovor děkuje 
Jan Mrosek

Open air turnaj mládeže před klubovnou.  Foto: archiv klubu

3. ročník Memoriálu Svatopluka Hastíka.  Foto: archiv klubu

šachy jsou skvělá hra, která rozvíjí intelekt a kritické myšlení, 
říká předseda šachového klubu Jeseník pavel Koriťák

Šachy mají velmi dlouhou historii a stejně tak šachový klub patří 
mezi nejdéle fungující sportovní kluby v Jeseníku. O tom, jak se mu 
daří dnes, jsme si popovídali v našem rozhovoru s předsedou klubu 
Pavlem Koriťákem.


