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Úvodník

Tři králové navštívili při koledování také radnici. Výtěžek ze sbírky bude použit na výstavbu Denního stacionáře Šimon v Jeseníku.
			
Foto: Lucie Musialová

V jesenické nemocnici se za uplynulý rok
2021 narodilo 267 dětí
V loňském roce uvítali zdravotníci jesenické nemocnice celkem
267 dětí. Porodníci přivedli na
svět jedna dvojčátka, 144 děvčat
a 123 chlapců.
Rok 2021 uzavřel na gynekologicko-porodnickém oddělení chlapeček Adam, který se narodil na
silvestra v 11.18 dopoledne. Prvním miminkem roku 2022 se stal
chlapeček Eliáš, který přišel na svět
2. ledna v 12.46.
Rodiče v minulém roce volili pro
svá miminka celkem tradiční česká
jména. „Mezi holčičkami vládla
Eliška, Tereza, Amále či Beáta.
Mezi nejčastějšími chlapeckými
jmény byli Daniel, Antonín, Matyáš,
Jan,” říká Věra Kocianová, hlavní
sestra Nemocnice AGEL Jeseník.
Zájem měli rodiče i o méně tradiční
a nezvyklá jména. V jesenické
nemocnici tak zapsali do porodních
knih například Enni, Lareth, Ligia,
Cornelia, Santiago, Elis, Letycie.
Porodnice Nemocnice AGEL
Jeseník prošla v posledních letech

Starostka města Zdeňka Blišťanová předala za město Jeseník šťastné mamince kytici,
knihu a zlatý řetízek s přívěskem. 		
Foto: Lucie Musialová

výraznou modernizací a byly pořízeny také zcela nové přístroje.
V loňském roce nakoupila nemocnice nové telemetrické CTG, ultrazvuk, pokojové postýlky poslední
generace a pořídila nový inkubátor.

Maminky se rovněž těší z nadstandardních rodinných pokojů, kde se
cítí jako doma. I proto je jesenická
porodnice mezi rodičkami stále vyhledávanější.
Nemocnice AGEL Jeseník

Vážení
spoluobčané,
letošní „dvojkový“
rok snad bude, jak
všichni doufáme,
posledním rokem
„covidovým“. Předešlé dva roky zvýraznily problém, který budeme muset řešit
– rozdělení společnosti a tíhnutí
k extrémním pólům debaty. Myslím, že je nutné se opět vrátit
k jiné, pozitivní lidské schopnosti
– spolupráci. Lidská společnost je
silná, solidární a přináší kvalitní
a bezpečný život svým členům
především díky spolupráci.
V Jeseníku máme všichni společný cíl – město, které je bezpečné, umí se postarat o slabší,
nabízí příležitosti těm, kteří je
chtějí využít. Prostě se snaží být
městem, které se orientuje na potřeby všech svých občanů a má
vizi své budoucnosti. Myslím, že
potřebu výše zmíněné spolupráce
na naplnění těchto cílů si všichni,
kteří se o rozvoj a správu města
starají, uvědomují a právě díky
spolupráci, bez ohledu na různé
pohledy na svět, i realizují.
Připomeňme si člověka, který
spolupráci a porozumění věnoval
celý svůj život – Mons. Anton
Otte. Narozen v roce 1939 ve Vidnavě, maturant jesenického gymnázia v roce 1957 a od roku 1960
občan tehdejšího Západního Německa. Anton Otte se obrovským
dílem zasadil o usmiřování Čechů
a Němců, vložil spoustu energie
do rozvíjení česko-německých
vztahů
a
byl
iniciátorem
prohlubování spolupráce těchto
obou národů. Anton Otte, kněz,
vězeňský kaplan, čestný občan
Vidnavy, nositel Řádu T. G. Masaryka a výjimečný člověk zemřel
29. prosince 2021.
Budiž nám jeho život inspirací
a připomeňme si, kolik lidí různých národností a smýšlení budovalo 755 let město, které je nám
dnes domovem.
1. místostarosta
Tomáš Vlazlo
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Zastupitelstvo Představení prioritních investičních akcí:
Sadové úpravy V Oblouku
schválilo

v Návrh rozpočtu města Jeseník
na rok 2022, kterým se vyčlení
finanční prostředky na investiční
akce, strategický rozvoj, dotace
v oblasti školství, kultury a sportu,
investiční dary hasičskému záchrannému sboru a zdravotnické záchranné službě aj. Dotační program
SPORT 2022 – celoroční činnost
sportovních organizací byl oproti
loňskému roku navýšen. I přes
snahu snižovat náklady města, bylo
zastupiteli rozhodnuto, že sport je
potřeba podpořit.
v Prodloužení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování,
která městu Jeseník umožnuje lepší
čerpání dotací v sociální oblasti.
Finanční prostředky z jednotlivých
operačních programů byly v minulosti využity například na sociální
byty na ulici Tylova a stavební část
Centra společných aktivit. Dále byly
realizovány projekty Asistentů prevence kriminality a také podpora neziskových organizací, a to konkrétně
Mateřského centra Krteček v rámci
zaměstnanostního projektu, Zahrady
2000 na podporu komunitní práce,
Dluhové poradny Střediska rozvoje
sociálních služeb Jeseník, Boétheia
SKP na podporu zdravotní a terapeutické oblasti práce s osobami bez domova nebo organizace Člověk v tísni
při podpoře jednotlivců či rodin formou poskytování sociálních služeb
a dluhového poradenství.
v Pořízení druhé změny Územního plánu města Jeseník, kterou
se vymezí plochy pro bydlení v lokalitě bývalé lesní školky na ulici
Kalvodova. Jedná se o další postup
v rámci vytváření zastavovací studie, která podrobněji prověří možné
využití plochy určené pro bydlení.
Bude řešit rozparcelování pozemků,
umístění veřejných prostranství
a sítí technické infrastruktury.
v Snížení počtu mandátů v Zastupitelstvu města Jeseník, a to
o čtyři. Městské zastupitelstvo bude
v příštím volebním období v počtu
jednadvaceti členů.

Centrum města zkrášlí květiny, trvalky a okrasné traviny. Lokalita V Oblouku se dočká nových sadových
úprav. Vysázeno bude několik tisíc sazenic. Počátkem ledna byl vybrán dodavatel a samotná realizace projektu
započne z důvodu výsadby cibulovin v srpnu.
„Provedení sadových úprav na
nebo modřenec a trvalky, například
amsonie, zvonek, hvězdnice, šalplochách zeleně lokality V Oblouku
věj hajní nebo třapatovka nachová.
zahrnuje zejména odstranění stávajících dřevin, přípravu záhonů pro
Sadovými úpravami dojde k celoročnímu zatraktivnění dané lokality.
výsadbu rostlin, realizaci oplocení
záhonů, výsadbu trvalek a okras„Naše město tak bude zase o něco
ných travin, mulčování a výsadbu
krásnější,“ uvedla starostka města
Zdeňka Blišťanová.
cibulovin,“ uvedl vedoucí Odboru
Novou výsadbu bude možné spatinvestic a majetku Městského úřadu
řit také tento rok v pásech zeleně na
Jeseník Jiří Uher. Součástí projektu,
Masarykově náměstí, kde pracovníci
který řeší území o rozloze 1120 m², je
také následná dvouletá péče o zeleň.
Nové smíšené kvetoucí záhony pak Technických služeb Jeseník v říjnu
V současné době tvoří plochy budou primárně tvořeny z okrasných 2021 vysázeli sedm set kusů levanpřevážně tráva a několik keřů. Pone- travin. Doplňovat je budou kvetoucí dulí a dalších okrasných travin.
(lum)
chány budou vzrostlé rododendrony. cibuloviny jako narcisy, tulipány

V celorepublikovém srovnání měst vyniká
město Jeseník v kapacitě škol

Město Jeseník obsadilo pomyslné stupně vítězů v Indexu kapacity základních (druhé místo) a mateřských
škol (třetí místo), které jsou součástí Indexu kvality života, který sestavuje iniciativa Obce v datech. Za zmínku
také stojí, že již čtvrtým rokem vede celorepublikové prvenství v tzv. Indexu sounáležitosti. Skvělé výsledky
vykazuje i v hodnocení stavu ovzduší (šesté místo).
Index
kapacity
mateřských
Iniciativa Obce v datech porova základních škol představuje
nává kvalitu života ve dvě stě pěti
celkový součet kapacit škol ve
obcích s rozšířenou působností
správním obvodu města vztažený
a v Praze. Data získává ve spolupráci
k celkovému počtu dětí ve věku vuje počet spolků a zájmových sdru- s veřejnými institucemi a dalšími
3 až 5 let (školky) a ve věku žení se sídlem na území města vzta- subjekty. U dat neinterpretuje jejich
6 až 14 let (základní školy). „Je- žený na počet obyvatel. Díky svým kvalitu – subjektivní dostatečnou/
senické školky a škola nabízejí do- občanům je Jeseník zcela unikátní nedostatečnou, ale jejich relativní
statečnou kapacitu a neexistuje zde mezi dvě stě šesti hodnocenými počet/dostupnost vzhledem k obci
problém dítě umístit. Na rozdíl od městy v ČR. „V Indexu sounáleži- v České republice s nejvyšším poostatních měst v republice,“ uvedla tosti jsme opět na prvním místě v re- čtem/dostupností. Více se dozvíte na
starostka města Jeseníku Zdeňka publice. Je to skvělý výsledek, který portálu Obce v datech na webových
Blišťanová.
dokazuje, jak silný a pestrý máme stránkách www.obcevdatech.cz.
Index sounáležitosti pak předsta- komunitní život,“ doplnila starostka.
(lum)

Návštěva poslance Michaela Kohajdy

V prosinci navštívil město Jeseník
poslanec Michael Kohajda. Člen Poslanecké sněmovny ČR zastupující
Olomoucký kraj si uvědomuje znevýhodnění Jesenicka v některých
oblastech. Setkání s vedením města
tak nabídlo řadu témat ke spolupráci.
Diskutovalo se například o způsobech, jak sociálně slabším oblastem,
jako je i Jesenicko, pomoci. „Jednou
z cest podle nás může být i změna
rozpočtového určení daní, která by
mohla znamenat více peněz na rozvoj těchto regionů,“ uvedla starostka
města Jeseníku Zdeňka Blišťanová.
(lum)

Rada schválila

v Zahájení opakovaného výběrového řízení pro výběr dodavatele
na rekonstrukci chodníku v ulici
Nábřežní. Konkrétně od OP směrem k mostu u kina Pohoda Jeseník. Schváleno bylo také opakované výběrové řízení pro výběr
dodavatele pro vybudování příjezdové cesty a parkovacích stání
na ulici Na Svahu. Předpokládané
datum zahájení obou projektů je
stanoveno na duben 2022.

Zasedání městského zastupitelstva

V zasedací místnosti budovy
IPOS se ve čtvrtek 17. února koná
dvacáté zasedání Zastupitelstva
města Jeseníku. Podrobný program
včetně příloh naleznete na plakátech,
úřední desce a webových stránkách

města www.jesenik.cz. Ze zasedání
bude jako již tradičně pořizován
audiovizuální záznam za účelem informování veřejnosti. Přenos bude
vysílán živě na Kabelové televizi Jeseník a na Youtube kanále ktjeseník.

Termíny zasedání zastupitelstva města v první polovině roku
2022 jsou stanoveny na 17. února,
21. dubna a 16. června vždy ve
čtvrtek od 15.00.
(lum)
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Ptejte se starostky: Kluziště a ulice Nábřežní

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.
klad naše bruska u ledové plochy, pro rok 2022. První výběrové řízení
kde se budou brusle opakovaně jsme vyhlásili už na podzim, ale
brousit. Mokrý led byl řešen se bohužel se do něj nikdo nepřihlásil.
zhotovitelem, objevil se problém V nejbližších týdnech ho vyhlásíme
s kompresorem. Věřme, že se vše znovu a věříme, že tentokrát budeme
Dotaz paní Mirky:
vždy rychle napraví. Děkuji za oce- úspěšnější. Uděláme maximum pro
„Paní starostko, velmi děkujeme nění plochy, zvládli jsme to a jsem to, aby před začátkem dalšího školza kluziště. Po dlouhé době mů- za to moc ráda.
ního roku byl chodník opravený.
žeme bruslit ve městě. Jen místy je
Nové dětské hřiště by mělo vyled mokrý, občas jsou na něm vlny Dotaz:
růst na Habrově ulici, právě jsme ve
a také brusle nejsou vždy dobře na„Slibovali jste chodník na ulici fázi hledání zhotovitele. Realizace
broušeny. Co se s tím bude dělat?“
Nábřežní a také další dětské hřiště. by měla proběhnout na jaře tohoto
Odpověď:
Dočkáme se?“
roku. S dalším dětským hřištěm poPořád se jedná o zkušební pro- Odpověď:
čítáme ulici Nerudova, kde už máme
voz, ten má právě „vychytat“ neNový chodník na ulici Nábřeží je zadavatele vybraného, budou jím
dostatky, které budou řešeny. Už pro nás kvůli velké frekvenci žáků Technické služby Jeseník. Hotovo
víme, že nejlepší řešení bude napří- ze základní školy jednou z priority by mělo být rovněž na jaře.

Strážníci v Jeseníku budou měřit rychlost

Strážníci Městské policie Jeseník se při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu budou zabývat i měřením rychlosti vozidel. Měřit budou na několika vytipovaných komunikacích na území města. Důvod?
Množící se stížnosti obyvatel na to, že řidiči i v zónách se sníženou rychlostí tyto limity ignorují.
Hlídka strážníků s radarem se chom zde začali s měřením rychlosti, Blišťanová. „Místa, na kterých bubude pravidelně objevovat například neboť řada řidičů si plete výše uve- deme v průběhu roku měřit, byla
na ulici Dukelská či Šumperská. dené místní komunikace se závodní schválena Policií České republiky,“
Dlouhá rovina tam mnoho řidičů dráhou,“ uvedl ředitel Městské poli- dodal ředitel městské policie.
svádí k tomu, aby šlápli na plyn tro- cie Jeseník Martin Novotný.
Finanční prostředky na zakoupení
chu více, než je zákonem povoleno.
„Cílem měření je zvýšení bezpečí laserového měřiče rychlosti vyhradili
Svým jednáním pak ohrožují chodce občanů. Očekáváme, že dojde ke zastupitelé města na svém prosincoa ostatní účastníky silničního pro- zklidnění dopravy ve městě, a to ze- vém zasedání. Pořízení radaru je plávozu. „Bohužel, tyto komunikace jména v blízkosti přechodů pro nováno počátkem roku. Po zaškolení
patří k nebezpečným úsekům a došlo chodce, škol a školek a míst s vysokou obsluhy se předpokládá, že měření
tam již k řadě závažných situací. Lidé frekvencí pohybu chodců, především bude zahájeno v květnu 2022.
se na nás opakovaně obrací, aby- dětí,“ uvedla starostka města Zdeňka
(lum)

Kvalita televizního signálu: Jak to bude dál?

V loňském roce se zvýšil počet stížností na nekvalitní příjem televizního vysílání. Proto město na konci dubna
občany vyzvalo, aby se v případě hlášení problému na Český telekomunikační úřad obrátili také na město.
Cílem bylo zjistit, kolika domácností se špatný signál týká a také, jak lze problémy řešit. Nyní je budoucnost
kvality televizního signálu na Jesenicku známa.
V prosinci 2020 byly vyslány telekomunikační úřad není schopen vého připojení. „Jinými slovy, tento
měřící vozy na zhruba sedmde- zajistit stoprocentní pokrytí pozem- typ vysílání je v plánu v roce 2030
sát míst, ze kterých přišly stížnosti ním vysíláním,“ uvedl senátor Mirek ukončit, a pokud bude chtít uživatel
na nekvalitní signál. Z dat vozů Adámek.
nadále sledovat televizní vysílání,
vyplynulo, že pouze u jedné desePozemní vysílání, resp. frekvence, bude muset přejít na internetové, satiny se jednalo o problém vzniklý na které je toto vysílání provozo- telitní nebo jiný typ vysílání,“ dodal
nedostatečným pokrytím. „Vzhle- váno, není v plánu v rámci celoev- senátor.
dem k tomu, že počet nepokrytých ropského kongresu nadále udržovat.
Jednání o kvalitě signálu DVBT-2
míst je zlomkem počtu obyvatel na V roce 2030 je navíc plánován defi- probíhaly mezi Českým telekomurozsáhlých a členitých územích Jese- nitivní konec využití této frekvence nikačním úřadem, Ministerstvem
nicka a jedná se většinou o jedince pro daný typ vysílání. Frekvence má práce a obchodu ČR a v Senátu PČR.
v těžko dostupných terénech, Český být uvolněna pro přenos interneto(lum)

Nové vybavení pro dobrovolné hasiče

Dvě nové sady dýchacích přístrojů
PSS 4000 Dragër, včetně příslušenství, získala jednotka Sbor dobrovolných hasičů v Jeseníku. Na nové vybavení v celkové hodnotě 125 704 Kč
přispěl Olomoucký kraj dotací ve výši
51 000 Kč. Zbylou částku uhradilo
město Jeseník ze svého rozpočtu.
Dobrovolní hasiči budou v letošním
roce vyhlížet také novou hasičskou
zbrojnici, která vznikne v areálu Za
Podjezdem.
(lum)
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Rada schválila

v Zahájení otevřeného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na potřebné stavební
práce související s regenerací
rybníčku na ulici Denisova. Studii revitalizace celé lokality, která
určuje rozsah prací potřebných pro
úpravy, vypracoval městský architekt Tomáš Pejpek. Jedná se o obnovu břehů a pěších komunikací,
vybavení novým mobiliářem, návrh
nového mola a úpravu zeleně. Na regeneraci rybníčku přislíbilo Ministerstvo zemědělství dotaci ve výši
dva miliony Kč. Předpokládané datum zahájení stavebních prací je stanoveno na rovněž srpen 2022.

Matrika

V prosinci se v jesenické nemocnici narodilo celkem 22 dětí, z toho
tři potomci rodičům s trvalým pobytem v Jeseníku. Gratulujeme a dětem
přejeme do života především hodně
zdraví a štěstí.

v V pátek 3. prosince ve večerních
hodinách oznámil telefonicky občan
bytového domu na ulici Šumperská,
že spolubydlící občané svým chováním ruší noční klid v domě.
Hlídka na místě zjistila závažné
protiprávní jednání více osob, proto
požádala o pomoc státní policii. Policejní hlídky na místě události sjednaly pořádek, kdy musely některé
osoby předvést na místní oddělení
Policie ČR.
v V úterý 7. prosince volal linku
156 lékař z Nemocnice AGEL Jeseník, že ošetřují napadeného chlapce.
Hlídka na místě zjistila, že chlapec
byl napaden již po nekolikáté svými
spolužáky z nedalekého odborného
učiliště. Na místo přivolali Policii
ČR.
v V sobotu 18. prosince přijali strážníci v ranních hodinách oznámení
z Nemocnice AGEL Jeseník, že na
porodním oddělení je agresivní muž,
který nerespektuje zákaz návštěv.
Hlídka zjistila totožnost oslavujícího
tatínka, který se domáhal návštěvy
svého novorozeného dítěte. Ten po
poučení místo opustil.
v Ve večerních hodinách pak
oznámila vystrašená matka nezletilé dcery, že má problém se svým
přítelem. Hlídka se vydala na ulici
Zeyerova, kde jednala s oznamovatelkou, která hlídce sdělila, že její
přítel bez svolení odvezl její dceru.
Vzhledem k tomu, že zde vyvstalo
podezření z trestného činu, byla na
místo přivolána republiková policie,
která si celou věc převzala.
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Rozbor odpadu z nádob na směsný komunální odpad

Na počátku prosince 2021 byl proveden rozbor obsahu náhodně vybraných osm kusů kontejnerů na sídlištích, které jsou určeny k odkládání směsného komunálního odpadu. Celkem bylo rozebráno 420 kg
odpadu na deset jednotlivých komodit.
Pouze třetina odpadů byla vložena vého hospodářství v našem městě
do správné nádoby na směsný ko- stále rostou a za rok 2021 činily již
munální odpad (směsný komunální 1530 Kč na osobu. Místní poplaodpad a nespotřebované potraviny, tek pro rok 2022 zůstal stejný – ve
které neobsahovaly biologický od- výši 696 Kč. Rostou jednak ceny
pad).
za služby, ale především výrazně
Dvě třetiny odpadů byly odlo- narostl zákonný poplatek za uloženy nesprávně. K jejich odložení žení odpadu na skládku. Ukládání
měly posloužit barevné separační využitelných odpadů na skládku dle
kontejnery nebo hnědé nádoby na zákona o odpadech skončí v roce
biologický odpad, které se nachá- 2030. Proto město neustále apeluje
zejí v blízkosti nádob na směsný na občany, aby odpady v co největší
komunální odpad nebo na sběrných míře třídili. Navíc za vytříděné odpady město obdrží od společnosti
dvorech.
Každý by se měl snažit, aby od- EKO-KOM, a.s. finanční odměnu,
padů vytvářel co nejméně. Pokud už která v roce 2021 činila 175 Kč na
odpady vzniknou, je povinností ka- osobu. Po roce 2030 se budou odždého vytřídit tyto komodity: plast, pady, které již nebude možné uložit
papír, nápojový karton, kovy, sklo, na skládku v Supíkovicích, odvážet
textil, objemný odpad, nebezpečný draze z regionu do zařízení na vyuodpad, biologické odpady, jedlé žití odpadů.
Z výsledků rozboru vyplývá, že
oleje a tuky, elektrozařízení, baterie,
je opět nutné věnovat čas osvětě se
světelné zdroje, pneumatiky.
Náklady na celý systém odpado- zaměřením na jednotlivé využitelné
odpady, které končí ve směsném
NÁPOJOVÉ KARTONY (tetrakomunálním odpadu a následně na
paky) od mléka a džusu a HLINÍskládce.
KOVÉ PLECHOVKY od piva a různých limonád nepatří do kontejnerů
Příklad z praxe
na směsný komunální odpad, nýbrž
Na fotografii můžete vidět, jak
do ŽLUTÉHO KONTEJNERU NA
může vypadat kontejner na směsný
PLAST. Tento odpad před vhozením
komunální odpad na sídlišti v našem
do nádoby vždy sešlápněte, nebo
městě (dva dny po vývozu). Plný
zmáčkněte. Děkujeme
využitelných odpadů, které v tomto

Virtuální

Kontejner na směsný komunální odpad na sídlišti v našem městě (dva dny po vývozu).
Fotky, tabulky:
		
Foto: MěÚ Jeseník

Druh odpadu
Podíl v %
Plast
28
Papír
14
Nápojový karton
5
Sklo
4
Kovy
4
Textil
3
Biologické odpady
8
Nespotřebované potraviny
6
Elektrozařízení, baterie
1
Směsný komunální odpad
27
Podíl
jednotlivých
složek
odpadů
obsažených
v
kontejnerech
Podíl jednotlivých složek odpadů obsažených v kontejnerech na směsný komunálnína sm
odpad
stanovený objemu.
na základě objemu.
na základě
případě měly skončit buď v modrém
kontejneru na papír, nebo na sběrném dvoře. Krabice navíc nebyly
ani
sešlápnuté.
Popis
foto: Toto chování je bezohledné k ostatním občanům, kteří

potřebují do nádoby odložit obsah
svých odpadkových košů. Odbor
životního prostředí takové přestupky
projednává a sankcionuje.
Odbor životního prostředí

Kontejner na směsný komunální odpad na sídlišti v našem městě

Senior
taxi v roce 2022
Jeseník
Univerzita
třetího věku

1. února 2022 v 9.00 v Klubu seniorů v Jeseníku (Dukelská 718),
zahajujeme další, již XXIV. blok (letní semestr) studia virtuální
univerzity třetího věku na téma

Cestování - co jste možná nevěděli
Lidé cestují z řady různých důvodů na rozmanitá místa po celém
světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy
pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu,
společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný
cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další
zajímavé informace o historii cestování a lázeňství. Průvodcem
tématu a vedoucím lektorem bude Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
Cestování a cestovní ruch - 1. února
Historie cestování - 15. února
Lázeňství a jeho historie - 1. března
Za čím lidé cestují - 15. března
Trocha ekonomie nikoho nezabije - 29. března
Pojeďme do světa - 12. dubna
Více na www.e-senior.cz. Těšíme se na setkání s Vámi. Za konzultační
středisko Jeseník Bc. Alice Lenerová
(alice.lenerova@cssjes.cz, tel.: 584 411 391, mob.: 737 241 059)

Tiskopisy k vyřízení nebo vystavení nového průkazu na rok
2022 služby SENIOR TAXI města
Jeseníku si můžete vyzvednout
osobně na budově IPOS, K. Čapka
1147/10, 4. patro, blok A (vpravo
od výtahu), dveře číslo 406 nebo
na ul. Tovární 1287/4, v přízemí,
v kanceláři pokladny. Tiskopisy
jsou také k dispozici online na
stránkách www.jesenik.czv sekce

odbor sociálních věcí a zdravotnictví. S případnými dotazy se
můžete obrátit na Alenu Kalinovou, tel. 584 498 406, email:
alena.kalinova@mujes.cz, (IPOS)
ulice Karla. Čapka 1147/10, blok A,
4. patro, dveře č. 406.
Provozní doba:
pondělí–pátek od 6.00 do 18.00.
Věková hranice: 73 let
Četnost: 6 jízd na měsíc

Místa na území města Jeseníku, na která může být klient přepraven:
• Městský úřad Jeseník (všechna pracoviště);
• Jesenická poliklinika (Dukelská 456/13);
• Nemocnice AGEL Jeseník (Lipovská 103/39);
• UNIMED (Tyršova 1407/9a);
• Priessnitzovy léčebné lázně;
• další zdravotnická zařízení na území města;
• lékárny na území města;
• Česká pošta Jeseník (Poštovní 341/3, Priessnitzova 311/35);
• Hřbitov Bukovice (Rejvízská ul.) a Hřbitov Jeseník (Husova ul.);
• kostely na území města Jeseníku;
• vlakové nádraží (Nádražní 282/2);
• autobusové nádraží (Sadová 1376/5);
•	Centrum sociálních služeb Jeseník (Beskydská 1298/6, J. Ježka 777/7,
Dukelská 240/27);
• Klub seniorů Jeseník (Dukelská 718/6);
• Centrum společných aktivit a Knihovna V. Priessnitze (28. října 870/18);
• Divadlo Petra Bezruče (28. října 880/16).

Zdravotnictví/Sociální oblast

www.jesenik.cz
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Poliklinika nabízí nové testovací centrum na covid-19

Společnost Jesenická poliklinika a GHC Genetics otevřely v pondělí
10. ledna testovací centrum na poliklinice v Jeseníku. Testovací místo, které
nabízí screeningové antigenní a PCR testy, bude pro zájemce k dispozici od
pondělí do pátku v době od 8.00 do 18.00.
Komfortní otvírací doba každý pra- k otevření centra majitel společnosti
covní den v týdnu dává prostor pro Jesenická poliklinika a senior manapéči o každého příchozího s platným žer GHC Genetics pro Moravu Milan
zdravotním pojištěním uzavřeným Plesar.
v ČR ihned a bez předchozí registTestovací místo se nachází ve dvoře
race. Potřebné informace lze získat polikliniky, hned vedle očkovacího
na telefonním čísle testovacího centra centra, které je zájemcům k dispozici
702 174 724.
již od června loňského roku. Kromě
„Chtěli jsme lidem vyjít vstříc, aby vakcinace v tomto centru nabídl
tyto nezbytné zdravotní služby měli v loňském roce mobilní očkovací tým
tam, kam jsou zvyklí si chodit pro lé- Jesenické polikliniky složený z tamkařskou péči. Zároveň jsme tak pro- ních lékařů, sester a dobrovolníků
pojili oba důležité úkony v souvislosti obyvatelům Jesenicka také možnost
s onemocněním covid-19, tedy jak vakcinace v místě bydliště.
V rámci tří kol výjezdů do 23 obcí
očkování, tak nově i testování,“ uvedl

Denní stacionář Šimon
na Masarykově náměstí

Od poloviny prosince sídlí v rohovém domě na Masarykově náměstí
Denní stacionář Šimon. Jde o ambulantní službu Charity Jeseník pro dospělé uživatele s mentální poruchou.
Mnoho let sídlil stacionář v budově
bývalé mateřské školy na Seifertově
ulici. Ta již nesplňovala parametry
pro provozování této služby. Mini-

málně dva roky bude mít tedy stacionář zázemí přímo na náměstí. Současně je zde přestěhována i Půjčovna
kompenzačních pomůcek. V případě potřeby kontaktujte vedoucí
půjčovny paní Martu Noskovou,
nebo vyhledejte informace na webu
www.jesenik.charita.cz.
Charita Jeseník

okresu Jeseník v říjnu, listopadu
a prosinci loňského roku, které uskutečnila ve vlastní režii, tuto možnost
využilo na 1 200 obyvatel. Prosinco-

Úrazy na lyžích i postřelený
myslivec na honu. I takový
byl závěr roku v nemocnici

Přes sto pacientů dorazilo během vánočních svátků na chirurgickou
ambulanci jesenické nemocnice. Nejčastěji se jednalo o pohmožděniny
a zlomeniny. Zdravotníky zaměstnal také jeden kuriózní případ s dobrým koncem. K ošetření do nemocnice dorazil přímo z honu postřelený
myslivec.
„Od pátku 24. prosince do středy bylo otevřeno nové městské kluzi29. prosince zdravotníci na chi- ště,“ doplňuje vrchní sestra.
Kromě běžných úrazů, které jsou
rurgické ambulanci ošetřili kolem
120 pacientů, které trápily nejčas- nejčastěji spojené s oblíbenými
těji pohmožděniny a zlomeniny, a zimními radovánkami na horách,
to zejména ženy. Výjimkou však byl jeden v uplynulých dnech pro
nebyly ani otřesy mozku z nočního zdravotníky na chirurgické ambulyžování, jak tomu bylo například lanci nevšední. „Jistě nejzajímatento týden v úterý večer,“ infor- vější případ letošních Vánoc bylo
muje Veronika Škodová, vrchní postřelení myslivce na honu za
sestra chirurgie. Nárůst pacientů zvěří, které skončilo naštěstí jen
není v závěru letošního roku nijak ‚škrábnutím‘ v oblasti obličeje,“
dramatický a neliší se oproti letům dodává Veronika Škodová.
předchozím. „A to i za situace, kdy
Nemocnice AGEL Jeseník

Klub turistů

Nové pracoviště Charity Jeseník na Masarykově náměstí.

Foto: Charita Jeseník

Terénní sociální práce
na Jesenicku v místní
organizaci Darmoděj
Terénní sociální práce je zaměřená na pomoc lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Důležitým znakem terénních
programů je jejich poskytování
v přirozeném prostředí klienta. Terénní pracovníky organizace Darmoděj můžete pravidelně potkávat
v celém jesenickém regionu, kde
Vám mohou pomoci řešit různé
životní situace – podporu při řešení dluhové problematiky, bytové

problematiky, pomoc při hledání
zaměstnání a poskytnutí pracovního poradenství, doprovod k lékaři nebo na úřad, adiktologické
poradenství, výměnný program
a následné odborné poradenství.
Služby jsou poskytované bezplatně
a anonymně ve všech 24 obcích
jesenického okresu. Kontakt na sociálního pracovníka: 775 236 593,
teren@darmodej.cz.
Darmoděj

vého výjezdu se jako administrátor
jedné z posádek zúčastnil také hejtman
Olomouckého kraje Josef Suchánek.
Jesenická poliklinika

Klub turistů připravil na únor
tři výlety. V případě nepříznivého
počasí může dojít ke změně tras.
Jeseník – lázně – Pomezí – Lipová –
Bobrovník – Jeseník
Datum: 5. února
Délka trasy: 15 km
Odjezd: autobus 9.05
Vycházku připravila M. Fryčová
Ovčárna – Praděd a zpět, Karlova Studánka
Datum: 10. února
Délka trasy: 8 km
Odjezd: autobus 7.45
Vycházku připravila M. Vlčková
Branná – Řeznická kaple – Šléglov – Vikantice – Branná
Datum: 25. února 2022
Délka trasy: 11 km
Odjezd: vlak 9.01
Vycházku připravila J. Šimková

Přednáška
Akademie
třetího věku

Srdečně vás zveme ve čtvrtek
24. února 2022 v 15.30 do Klubu
seniorů v Jeseníku na zajímavou
a netradiční přednášku Jógování na
Fuertě, kterou připravila a povede
Renata Plevová. Vstup je volný pro
přihlášené členy Akademie třetího
věku a seniory do naplnění kapacity.
Kontakt: 584 498 406, 606 075 675
Alena Kalinová,
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
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ZŠ Jeseník: Shrnutí roku 2021 a pohled vpřed

Říká se, že improvizace je poměrně energeticky náročný proces. Je to takové dobrodružství tady a teď. „Ukaž se, herče, muzikante, sportovče, …
učiteli, řediteli. Co v této situaci uděláš? Jak zareaguješ?” Reakce musí přijít rychle. Spoléháme se na naše podvědomé a osvojené dovednosti, intuici,
není prostor pro dlouhé rozmýšlení. Hormony nám dávají stimuly pro vypořádání se se stresovými situacemi. Po zdařilém výkonu nakonec nejspíš
zažijeme i jisté uspokojení, ale také citelnou únavu.
Rok 2021 jsme v lednu zahá- prohlídku školy, která je stále do- čítají škole, že se je snaží dodržovat. zkušenosti s hybridní výukou. PoloBoj o vztahy ve třídách rozbitých prázdné třídy, učitelé v karanténách.
jili prezenčně pouze pro nejmladší stupná na našem webu.
žáky prvních a druhých ročníků,
Druhý stupeň jel dlouho v dis- odloučením. Nastavování pravidel Supluje se i deset hodin týdně. Jsou
vyšší ročníky jej zahájily distančním tančním režimu. Ve snaze ochránit a klimatu. Rozdíly mezi žáky způso- zde případy učitelů v karanténě
vzděláváním. Brzy přišlo pololetí duševní zdraví žáků jsme na konci bené nerovností podmínek v domácí vyučujících z domu třídu částečně
a my jsme věděli, že známky nemají dubna realizovali týden projektové přípravě, atd. Tyto a další bilance ve škole a částečně online.
Na konci roku 2021 jsme unadostatečnou výpovědní hodnotu. výuky s názvem Týden ZE-MĚ. visely ve vzduchu na konci školního
Všichni žáci dostali k pololetnímu V polovině května už se dočkali roku a vytvořily nárok na naši práci veni a věříme, že rok 2022 nám
vysvědčení také písemný slovní ko- i žáci druhého stupně. Vedle radosti v novém školním roce. V něm jsme umožní dívat se konečně více domentář třídního učitele. Distančně se ze setkání jsme se mohli těšit také zahájili s očekáváním a nasazením předu. Chceme rozvíjet naši strategii
učilo téměř do poloviny dubna, kdy z faktu, že konečně tisknou nové 3D do vypořádání se s postcovidovými a méně improvizovat, soustředit se
byl zahájen rotační model výuky na tiskárny, konečně jezdí nové školní problémy. Rozjíždíme dvě desítky na kvalitu vzdělávání a cíle, které
prvním stupni. Dosud nebyly možné koloběžky, na chodbách to zdravě doučovacích skupin se zapojením jsou před námi. Kéž by v tomto byl
návštěvy škol, tradiční dny otevře- hlučí, v jídelnách se obědvá a kon- našich i externích doučovatelů. Sou- nový rok snazší. A pokud nebude,
středíme se na lepení vzdělávacích kéž dokážeme trénink posledních
ných dveří nám byly zapovězeny. verzuje, na hřišti to žije.
Počítání ztrát a snaha vytěžit ma- mezer a pomalu se díváme vpřed. dvou covidových let zužitkovat
Jenomže jsme chtěli školu a naše
„rodinné stříbro” ukázat všem zá- ximum možného pro žáky z nároč- Bohužel tu máme další vlnu, která a přijímat život takový, jaký je.
Dominik Liberda,
jemcům. Zápisy byly za dveřmi. ného období. Boj o vztahy s rodiči, nás sice neuzavřela kompletně,
ředitel školy
Proto jsme připravili online video- kteří nesouhlasí s podmínkami a vy- ale nabídla nám opět nové (nechtěné)

Absolutní vítězství SŠGFaS
Jeseník v celostátní soutěži
technických dovedností
Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková
organizace uspořádala IV. ročník soutěže Objektiv 2021. Ústředním tématem byla Zvířata naší doby a účastníci mohli volit ze čtyř kategorií:
krátký film, fotografie, prostorová tvorba a řemeslná tvorba.
Naši žáci z Horních Heřmanic triumfem žáků naší školy, kteří
zvolili kategorii Řemeslná tvorba obsadili první tři místa. Zvítězila
a do Ostravy putovaly výrobky Tereza Foralová s ptačí brašnou,
budoucích sedlářů (ptačí brašna druhý byl Ondřej Straka s Lučním
s názvem Pod křídly od Terezie koníkem a třetí Michaela Kobrlová
Foralové, kožené prasátko pod ná- s koženým prasátkem. Velká grazvem Investice do budoucnosti od tulace patří nejen žákům ze sedMichaely Kobrlové, kožené fotoal- lářské a kovářské dílny, ale také
bum s názvem Halloween od Ester jejich učitelům odborného výcviku
Prymusové) a kovový Luční koník Kristýně Kwasniakové a Marku
od Ondřeje Straky, žáka oboru umě- Frančiakovi.
lecký kovář.
Střední škola gastronomie,
Soutěž skončila absolutním
farmářství a služeb Jeseník

Tři oceněné práce studentů školy. 		

Foto: archiv SŠ

Měsíc dobrých skutků

Advent je časem, který bychom měli trávit se svými blízkými, vzájemně
si pomáhat a být na sebe hodní. Těmto hodnotám a především dobrým
skutkům zasvětili měsíc prosinec žáci Základní školy Jeseník.
Každá třída během tohoto měsíce stromečky vším, na čem si lesní zvěř
vymyslela způsob, jak pomoci dobré ráda smlsne.
věci. Žáci II. C namalovali a vyrobili
Ve vestibulu na pracovišti B. Němpřání k Vánocům a rozhodli se, že cové proběhlo odpoledne v rámci
je věnují lékařům a sestřičkám jese- Dne dobrého skutku. Děti ze školního
nické nemocnice. Děti ze VII. C a je- parlamentu vlastními silami připrajich učitelé přinesli spoustu hraček, vily vánoční čaj, který si mohli děti
výtvarných potřeb, sladkostí, které i rodiče vychutnat při vánoční atmosnad potěší nemocné děti, jež se léčí sféře u stromečku a přispět dobrovolna dětské onkologii Fakultní nemoc- nou částkou. Vybranou částkou byl
nice v Brně. Několik tříd se vypra- podpořen Dětský domov v Jeseníku.
Žáci základní školy tak ukázali, že
vilo ke krmelcům, studánkám a pramenům. Děti odmetly listí, uklidily se dokáží nadchnout pro dobrou věc.
cestičky ke zdrojům vody a ozdobily
(jam)

Stěhování části výuky
v rámci ZŠ Jeseník, Fučíkova
K 1. září 2021 skončila výuka v prostorách Domova Sněženky na Moravské ulici. Základní škola tak byla nucena pro svou výuku hledat prostory
nové. Díky pomoci mnoha lidí se to povedlo a nové pracoviště již několik
měsíců funguje na ulici Dukelská, 1240.
V nových prostorách v areálu Střední dík, zvláště pak Jiřímu Viternovi,
průmyslové školy vznikly dvě učebny který nabídl vhodné prostory v areálu
pro žáky se středně těžkým a těžkým svého zařízení,“ říká Zdeněk Bílek,
mentálním postižením, pro žáky se ředitel ZŠ Jeseník, Fučíkova.
souběžným postižením více vadami.
V tomto školním roce probíhá
Prostory jsou zcela bezbariérové, v nových prostorách výuka sedmi
poskytují sociální zázemí pro žáky žáků v jedné třídě. Těm se věnují tři
i pedagogické pracovníky. „Tomuto pedagogické pracovnice, a to speciální
kroku předcházelo několik jednání pedagožka a dvě asistentky pedagoga.
se zřizovatelem, konkrétně vedoucím V příštím školním roce škola zvažuje
krajského Odboru školství a mládeže otevření druhé třídy. „Zřízení těchto
Miroslavem Gajdůškem, uvolněným prostor je velkým přínosem nejen pro
radním pro školství Alešem Jakubcem, tyto konkrétní děti z naší školy, ale zastarostkou města Jeseníku Zdeňkou jisté dojde k dalšímu zkvalitnění výuky
Blišťanovou a ředitelem SPŠ Jeseník dětí se speciálními vzdělávacími poJiřím Viternou. Bez jejich přispění by třebami celého jesenického regionu,“
nemohlo dojít k realizaci rekonstrukce dodává Zdeněk Bílek.
daných prostor. Za to jim patří velký
(jam)

Inzerce

únor 2022

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

www.prodejzavic.eu

Vlastimil
Dřímal

777 613 774

www.VlastimilDrimal.cz
hotelova skola_02.pdf 1 17. 5. 2017 8:18:30
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Střední škola hotelnictví a služeb
a Vyšší odborná škola, Opava,
příspěvková organizace
Nabízíme roční stipendia

pro tyto učební obory:
ŠKOLA PLNÁ
ŽIVOTA

www.sshsopava.cz

VAK JESENICKA
www.sshs.opava

ROZŠIŘUJE PRACOVNÍ TÝM
Společnost VAK – Vodovody a kanalizace Jesenicka

Maturitní čtyřleté studijní obory - Tyršova 34:
je hlavním hráčem v oblasti výroby a dodávky pitné vody v regionu.
65-42-M/01 Hotelnictví – nová zaměření:
Staráme se o důležité vodní zdroje, vyrábíme a distribuujeme pitnou
1) Moderní gastronomie a zdravý životní styl
vodu na tisíce odběrných míst, jsme zodpovědní za odvádění a čištění
2) Management ve službách
Adresa: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p.o., Tyršova 34, 746 95 Opava
odpadních vod a snažíme se být dobrým zaměstnavatelem.
Tyršova 34: tel.: 553 711 65-42-M/02
628, Husova 6: tel.:
553 760 360,
e-mail: skola@sshsopava.cz
Cestovní
ruch
Maturitní dvouleté nástavbové studium - Husova 6:
pro absolventy tříletých učebních oborů:
64-41-L/51 Podnikání
Tříleté učební obory
zakončené výučním listem - Husova 6:
29-51-H/01 Výrobce potravin – krajská a podniková stipendia
29-53-H/01 Pekař – krajská stipendia
29-54-H/01 Cukrář
29-56-H/01 Řezník-uzenář – krajská stipendia
65-51-H/01 Kuchař-číšník
66-51-H/01 Prodavač
69-51-H/01 Kadeřník

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - čt. 10. 2. 2022
 Obory Hotelnictví a Cestovní ruch
od 14:00 do 17:00 hod. na Tyršově 34
 Učební obory od 9.00 do 16.00 hod. restaurace Terasa

Adresa: Tyršova 34, 746 95 Opava
Tel.: Tyršova 34: 553 711 628, Husova 6: 553 760 360
E-mail: skola@sshsopava.cz

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

Abychom dokázali roli vodárenského lídra plnit i v budoucnosti, kdy
dojde nejen k dalšímu růstu významu vody jako klíčové suroviny, ale
také k potřebě naplňovat stále přísnější legislativu, chystáme rozšíření
našeho technického týmu.
Hledáme člověka na post „technik dokumentace“, který nám pomůže s analyzováním a plánováním obnovy vodárenské infrastruktury
a s nacházením vhodných dotačních příležitostí pro její financování
včetně následné administrace.
Druhou obsazovanou pozicí je „technik investic“, jehož hlavní úlohou bude plánování, příprava a řízení investic a oprav vodohospodářského majetku naší společnosti, a také příprava a řešení zadávacích
řízení veřejných zakázek, které Vak Jesenicka každoročně vyhlašuje.
Tito noví kolegové nám pomohou s řádnou péčí o náš vodohospodářský majetek. My jim k tomu dáme veškerou podporu a počítáme
s tím, že i oni16.2
přispějí
k grafický
našemu
Základní
prveklídrovství, pokud jde o hospodaření
s vodou na Jesenicku. Naše společnost se k této úloze hrdě hlásí.
Detailní popis pracovních pozic včetně výčtu požadavků a předpoklaPříspěvková
organizace na webu Vak Jesenicka (www.vakjes.cz).
dů najdete
Moravskoslezského kraje

Základní graﬁcký prvek s textem Příspěvková
organizace Moravskoslezského kraje a textem
Obchodní společnost založená Moravskoslezským krajem se používá při propagaci
organizací zřízených a založených Moravskoslezským krajem.

Tzn. na merkantilních tiskovinách, na propagačních tiskovinách, na propagačních
bannerech, na označení vozového parku,
na označení budov, na elektronické prezentaci
vč. webových stránek apod.

Těšíme se na zajímavé kandidáty :-)

Obchodní společnost

Obchodní společnost
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Akce
čtvrtek 3. února v 19.00

Divadlo Petra Bezruče Jeseník
HYPNOTIZÉR JAKUB KROULÍK
Moderní hypnotizér Jakub Kroulík vám předvede, jak
vypadá změněný stav vědomí. Jedno lusknutí prstu a vám
se naskytne nevšední zážitek. Nezmeškejte interaktivní
přednášku s nepřehlédnutelným specialistou, který nejen
předvede praktické ukázky sugesce a hypnózy na dobrovolnících z publika, ale bude o svém umění hovořit
podrobněji. Přijďte se uvolnit a prožít si něco velice výjimečného na interaktivní přednášce. Součástí akce bude
též autogramiáda k nové knize Hypnóza, její moc a síla.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 250 Kč v předprodeji, na místě v den konání
akce 300 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 6. února v 15.00

Divadlo Petra Bezruče Jeseník
ZIMNÍ POHÁDKA
Zimní pohádka o tom, jak se černoušek vypraví do Grónska, aby konečně uviděl sníh. Seznámí se s Eskymákem
Nanukem, ledním medvědem Ursusem, poprvé bude
sekat díru do ledu, uloví rybu, potká Sněhovou vločku
a hlavně uvidí sníh! Představení plné hudby, loutek
a sněhu zahrají Sandra a Pavel Riedlovi. Uvádí Pohádkové divadlo. Prodej vstupenek v rezervačním systému
MKZ Jeseník. Vstupné 100 Kč (držitelé karty Rodinné
pasy 85 Kč).
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 7. února v 17.00

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍD TOMÁŠE A KATEŘINY ZÁPECOVÝCH
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU..

čtvrtek 10. února v 17.30

Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
JÓGA A PROHLÍDKA VÝSTAVY PŘES STROMY
NEVIDÍM KRAJ LESA
Přijďte si zacvičit lekci jógy JIN-JANG SPOJENÍ pod
vedením lektorky Renaty Plevové. Cvičit budeme v magickém prostředí výstavy inspirované jesenickou přírodou, kterou vám v rámci setkání také představíme. Rezervace předem na galerie@mkzjes.cz, tel.: 775 787 006.
Vstup zdarma.
Pořádají MKZ Jeseník v rámci programu Současné
umění pro Jeseník s finanční podporou Státního fondu
kultury ČR.

pátek 11. února v 17.00

Kaple
KLAVÍRNÍ KONCERT JIŘÍHO HRUBÉHO
Na klavírním recitálu vystoupí známý brněnský klavírista
Jiří Hrubý.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 12. února v 10.30

Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
WORKSHOP SVĚTLO A TMA PRO RODINY
S DĚTMI
Přijďte se svými dětmi prozkoumat výstavu Richarda
Loskota: Před stromy nevidím kraj lesa. Budeme
vnímat světlo, tmu i různé zvuky a společně tvořit.
Vyzkoušet si budete moci také inspirativní filmařskou techniku „klíčování“. Workshop vedený umělkyní Zdeňkou Morávkovou a edukátorkou Lucií
Štůlovou Vobořilovou je určen pro děti ve věku pět
až deset let a jejich dospělé. Rezervace předem na
galerie@mkzjes.cz,
tel.: 775 787 006. Vstup zdarma.
Pořádají MKZ Jeseník v rámci programu Současné
umění pro Jeseník s finanční podporou Státního fondu
kultury ČR.

sobota 12. února v 15.00

Divadlo Petra Bezruče Jeseník

www.jesenik.cz

DUO JAMAHA – OTEC A SYN TOUR
Koncert populárního hudebního seskupení Duo Jamaha
(Alfons & Marián Kotvanovci), které znáte především
z televizní obrazovky. Jejich koncerty bývají velmi energické i zábavné. O humornou stránku se stará mladší
z dvojice Marián a svým vtipným vyprávěním pobaví
vždy celý sál. Hudební část koncertu je tvořena především novými skladbami, ale i osvědčenými staršími hity.
Jejich hudební styl se dá charakterizovat jako pop-zábava
od lidovek až po moderní hudbu a je určený pro všechny
věkové kategorie. Toto všechno je pak okořeněno pravým
záhoráckým humorem! Prodej vstupenek v rezervačním
systému MKZ Jeseník. Vstupné v předprodeji 290 Kč,
v den konání akce 320 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 17. února v 17.00

Divadlo P. Bezruče Jeseník
KONCERT NA POČEST PAVLA JURKOVIČE
Pořádá ZUŠ, SPU a MKZ Jeseník.

pátek 18. února v 17.00

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ Z KLAVÍRNÍ TŘÍDY VERONIKY PAVELKOVÉ
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pondělí 21. února od 9.00 do 12.00

SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník
JARNÍ PRÁZDNINY V DUZE: HRY a  PÍSKOVÉ MANDALY
Zábavné dopoledne plné her a tvoření pro děti od šesti
let. Cena 40 Kč, přihlášky předem. Více informací
na duhajes.cz, jezova@duhajes.cz,tel.: 605 410 812
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník.

úterý 22. února od 9.00 do 12.00

SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník
JARNÍ PRÁZDNINYV DUZE: BAREVNÝ DEN –
BATIKA NA TRIKO
Tvořivé dopoledne, batikování trika. Cena 100 Kč,
přihlášky předem. Více informací na duhajes.cz,
pekna@duhajes.cz, tel.: 605 252 435.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník.

středa 23. února od 9.00 do 12.00

SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník
JARNÍ PRÁZDNINY V DUZE: VÝROBA
ŠPERKŮ
Tvořivé dopoledne, výroba náušnic ze samosmrštovací
folie a foamiranu, pro děvčata od devíti let. Cena 100 Kč,
přihlášky předem. Více informací na duhajes.cz,
janostakova@duhajes.cz, tel: 777 945 741.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník.

čtvrtek 24. února od 16.00 do 18.00

SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník
JARNÍ KERAMIKA PRO NEJMENŠÍ
Keramika pro maminky (tatínky, prarodiče) s dětmi od
dvou let, začátečníky i pokročilé, jarní tvoření. Cena
100 Kč, přihlášky předem. Více informací na duhajes.cz,
jezova@duhajes.cz, tel.: 605 410 812.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník.

čtvrtek 24. února v 19.00

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

pátek 25. února od 9.00 do 12.00

SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník
JARNÍ PRÁZDNINY V DUZE: HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
Soutěže a hry o zvířátkách, krmení chlupáčků a malých
hlodavců v DUZE. Cena 30 Kč, přihlášky předem.
Více informací na duhajes.cz, arucidisova@duhajes.cz,

únor 2022

tel.: 722 183 693.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník.

pátek 25. února v 17.30

Knihovna Vincence Priessnitze – hudební sál CSA
ČERNOBYL: SPÍCÍ PEKLO
Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět,
nic není jako dříve. S následky se potýkáme dodnes
a ještě dlouhých 22 tisíc let budeme. Jak to všechno proběhlo, co se stalo po výbuchu a jak to vypadá dnes v zakázané zóně? Vydáme se do města duchů Pripjať po více
jak 33 letech od havárie. Vstup volný.
Pořádají Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku.

únor–březen

SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník
FOTOSOUTĚŽ „ROZMANITOST PŘÍRODY“
Fotosoutěž amatérských fotografů, kategorie děti
a dospělí, max. tři vlastní fotografie zasílejte na
jezova@duhajes.cz. Fotografie budou vyhodnoceny
a nejlepší vystaveny v prostorách jesenické knihovny.
Více informací na duhajes.cz.
Pořádá SVČ a zpDVPP DUHA Jeseník ve spolupráci
s CSA Jeseník.
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
3. 3. PRÁZDNINY V ČESKU – LADISLAV ZIBURA
6. 3. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
29. 3. 	KLASIKA VIVA – VARHANNÍ KONCERT
DANIELY KOSINOVÉ-VALTOVÉ
Mezi prodejní místa rezervačního systému se vrací Divadlo Petra Bezruče. Otevírací doba: pondělí až čtvrtek
9.00–11.00 a 13.00–15:00, pátek 9.00–11.00. K dispozici
je platební terminál pro platbu kartou.
Další prodejní místa:
- Kino Pohoda Jeseník
- Cestovní kancelář MONDI-tour Jeseník (Palackého ul.)
- Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour Jeseník (ul. 28. října)
- TIC Katovna Jeseník (Palackého ul.)
- Lázeňské informační centrum Jeseník
- Knihovna Mikulovice
- Městské informační centrum Zlaté Hory
- Informační centrum Bělá pod Pradědem
- Informační centrum Vidnava
- Informační centrum Javorník
- Městský úřad Žulová
- Obecní knihovna Lipová-lázně

Výstavy
11. prosince 2021 – 6. března 2022

Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
RICHARD LOSKOT: PŘES STROMY NEVIDÍM
KRAJ LESA
Začátkem prosince byla v galerii Městských kulturních
zařízení otevřena sólová výstava vizuálního umělce
Richarda Loskota na téma prožívání krajiny. Autor se
inspiroval lesy a přírodou Jesenicka a obecněji i mytologií, příběhy a pohádkami, ve kterých hraje les důležitou
symbolickou úlohu. Zajímá se o pocit, kdy se člověk
ocitne sám uprostřed temného lesa, v neznámém prostředí, a rozproudí se v něm imaginace. Tvary a zvuky
se najednou jeví zcela jinak než za dobré viditelnosti.
Výstava Přes stromy nevidím kraj lesa se skládá ze dvou
částí. Horní patro galerie je zaplněno působivou světelnou a zvukovou instalací. Vstupujeme do prostředí imaginativní krajiny skládané z obrazů, které autor zachytil
v okolní přírodě. Druhá část výstavy se nachází v přízemí budovy a je prostorem pro vlastní experimenty
návštěvníků. Richard Loskot zde vytvořil jakýsi ateliér, ve kterém si mohou děti i dospělí pohrát s realitou
skrze filmařskou technologii tzv. klíčování. Kurátorka
výstavy: Barbora Ciprová. Otevřeno: pondělí až pátek
13.00–17.00, sobota 10.00–13.00. Vstupné dobrovolné.
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory MK ČR
a Státního fondu kultury ČR.
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Vlastivědné muzeum Jesenicka
STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Moderní interaktivní expozice, jež se věnuje geomorfologickému vývoji Jesenicka i obecně vzniku
a vývoji naší planety, vznikla díky finančnímu příspěvku Olomouckého kraje ve výši 7 milionů korun.
Hlas známého umělce Arnošta Goldflama seznámí
návštěvníky s řadou pozoruhodných faktů o geologických jevech tohoto kraje. K vidění jsou zajímavé
modely sopky, trilobita, jeskyně či snímky z produkce BBC. Sbírkové předměty jsou prezentovány
v moderním výstavním fundusu. Kromě dotykové
obrazovky s doplňujícími texty a animacemi návštěvníky nepochybně zaujme fascinující model ledovce, který představuje pomyslný vrchol celé expozice. Vstupné 80/40 Kč.
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU V 17. STOLETÍ
Expozice, která vznikla z prostředků Olomouckého
kraje, představuje mimořádný počin po stránce odborné, technické, výtvarné, ale i stavební. Vůbec poprvé byly zpracovány dokumenty ze 17. století uložené
ve vratislavských archivech, informace o procesech
s údajnými čarodějnicemi jsou uvedeny do kauzálních
souvislostí. Návštěvníci na své cestě do temné historie
Jesenicka využívají audioprůvodce ve čtyřech jazykových mutacích. Zajímavostí expozice je tzv. fogscreen,
unikátní promítací zařízení do suché mlhy, které představí nešťastný osud první oběti jesenických procesů
Barbory Schmiedové. Maximální počet návštěvníků ve
skupině je 12. PROSÍME O REZERVACI PŘEDEM
NA TEL. 725 073 539 NEBO PROSTŘEDNICTVÍM
E-MAILU info@muzeumjesenik.cz. Prohlídky probíhají každou celou hodinu kromě poledne. Vstup je zakázán dětem do deseti let. Návštěvu nedoporučujeme
dětem do třinácti let. Vstupné 110/55 Kč.
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Ve své nynější podobě představuje Historie a archeologie Jesenicka nejstarší stálou expozici v prostorách Vodní tvrze v Jeseníku. Prezentuje výsledky
bádání a archeologických výzkumů od pravěku
až do 19. století. Dále přibližuje návštěvníkům, že
Jesenicko neprocházelo jen obdobími rozkvětu
a nerušeného koloběhu života – vedle válek město
i okolí trápily také přírodní katastrofy jako požáry či povodně, které za sebou často zanechaly
jen spoušť a zmařené lidské životy. V neposlední
řadě expozice přibližuje slavnou hudební a lázeňskou minulost kraje spjatou se jmény hudebního
skladatele Karla Ditterse nebo zakladatelů vodoléčby Vincenze Priessnitze a Johanna Schrotha.
Vstupné 50/25 Kč.

2. února – 4. září

www.jesenik.cz

Zavítáme do dob pravěku, starého Říma, středověku
i do současnosti. Přednášející: Milan Rychlý. Vstup
volný.

Městská kulturní zařízení Jeseník

Kino Pohoda
středa 2. února v 19.30

MILUJ ROBOTA SVÉHO / filmový klub / titulky /
105 min / komedie / Německo, 2021 / do 12 let
nevhodné

čtvrtek 3. února v 19.30

SPENCER / titulky / 117 min / historický – životopisný –
drama – romantický / Velká Británie, Německo, Chile,
USA, 2021 / do 15 let nepřístupné

pátek 4. února v 19.30

MOONFALL / titulky / 120 min / akční – dobrodružný –
sci-fi / USA, Kanada, Čína, 2021 / do 12 let nevhodné

sobota 5. února v 16.30

EXPEDICE: DŽUNGLE / dabing / 127 min / rodinný – dobrodružný – akční – fantasy – komedie /
Kanada, USA, 2021 / mládeži přístupné

sobota 5. února v 19.30

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST / 102 min / komedie /
Česko, 2022 / mládeži přístupné

středa 9. února v 19.30

PAŘÍŽ, 13. OBVOD / filmový klub / titulky / 105 min /
drama / Francie, 2021 / do 15 let nepřístupné
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pondělí 14. února v 19.30

VEM SI MĚ / valentýnské promítání / titulky / 112 min /
romantický / USA, 2022 / do 12 let nevhodné

středa 15. února v 19.30

KLÍCKA / filmový klub / titulky / 107 min / drama /
USA, 2020 / do 12 let nevhodné

čtvrtek 17. února v 19.30

SRDCE NA DLANI / 95 min / komedie / Česko, 2022 /
mládeži přístupné

pátek 18. února v 19.30

THE MATRIX RESURRECTION / titulky / 148 min /
akční – sci-fi / USA, 2021 / mládeži do 12 let nevhodné

sobota 19. února v 16.30

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU / dabing / 87 min / pohádka / Norsko, Litva, 2021 / mládeži přístupné

sobota 19. února v 19.30

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM / 100 min /
komedie / Slovensko, Česko, 2022 / mládeži přístupné

neděle 20. února v 15.00

DIVOKÝ SPIRIT / dabing / 89 min / animovaný –
dobrodružný – western / USA, 2021 / mládeži přístupné

středa 23. února v 19.30

PŘIROZENÉ SVĚTLO / filmový klub / titulky /
103 min / drama / Německo, 2021 / do 12 let nevhodné

čtvrtek 24. února v 16.30

čtvrtek 10. února v 19.30

VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ / dabing /
101 min / rodinný – dobrodružný / Francie, 2021 /
mládeži přístupné

Pátek 11. února v 19.30

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 / 100 min /
pohádka / Česko, 2021 / mládeži přístupné

sobota 12. února v 16.30

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM / 100 min /
komedie / Slovensko, Česko, 2022 / mládeži přístupné

sobota 12. února v 19.30

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ / dabing / 124 min /
rodinný – komedie – fantasy – sci-fi / USA, 2021 /
mládeži přístupné

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI /
93 min / rodinná komedie / Česko, Slovensko, 2021 /
mládeži přístupné
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST / 102 min / komedie /
Česko, 2022 / mládeži přístupné
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 / 100 min /
pohádka / Česko, 2021 / mládeži přístupné
MOONFALL / titulky / 120 min / akční – dobrodružný –
sci-fi / USA, Kanada, Čína, 2021 / do 12 let nevhodné

neděle 13. února v 15.00

MOŘE KOUZEL / dabing / 84 min / animovaná
pohádka / Rusko, 2020 / mládeži přístupné

pondělí 14. února v 10.00

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH / senior klub / 94 min / romantická komedie / Česko, 2021 / mládeži přístupné

pátek 25. února v 16.30

pátek 25. února v 19.30

sobota 26. února v 16.30

sobota 26. února v 19.30

KINGSMAN: PRVNÍ MISE / titulky / 131 min / akční –
dobrodružný – komedie / USA, 2021 / do 12 let nevhodné

neděle 27. února v 15.00

HAFTAŇAN A TŘI MUŠKETÝŘI / 84 min / animovaný / Španělsko, 2022 / mládeži přístupné

Hlavní výstavní sál
ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY
Vlastivědné muzeum Jesenicka si vás dovoluje pozvat na nevšední výstavu, jež bude prezentovat šikovnost našich lidí, kteří dané výrobky zhotovili buď
kvůli nedostupnosti artiklu na trhu, nebo jen tak pro
radost. Prohlédnete si běžné, ale i nevšední produkty
fenoménu kutilství, za nímž stojí ony proslulé „zlaté
české ručičky“. Autoři: Milan Rychlý, Pavel Macháček. Vstupné: 60/30 Kč.

PŘEDNÁŠKY:
čtvrtek 17. února v 18.00

Rytířský sál Vodní tvrze
Kam i král chodil sám. Z historie
záchodů
Vlastivědné muzeum Jesenicka vás zve na neobvyklou přednášku o historii záchodů a o všem, co
s vykonáváním této základní lidské potřeby souvisí.

V rámci programu Současné umění pro Jeseník probíhá výstava R. Loskota: Přes stromy nevidím kraj lesa. Přináší působivou světelnou a zvukovou instalaci a ateliér pro experimenty s filmařskou technikou „klíčování“. Foto: MKZ Jeseník
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Richard Leskot: Přes stromy nevidím kraj lesa

V galerii Městských kulturních zařízení právě probíhá výstava Richarda Loskota Přes stromy nevidím kraj lesa. Autor se inspiroval přírodou Jesenicka a příběhy i pohádkami, ve kterých hraje důležitou úlohu les. V rozhovoru představuje výstavu i svou uměleckou tvorbu.
čitou atmosféru a přizvu diváka do
nevšední situace.

Co je podle vás přínosem současného
umění a jakým způsobem se jej
pokoušíte lidem předat?
Snažím se o vstřícný přístup k divákovi. V jistém smyslu se zabývám
více divákem než samotným dílem.
Když tedy tvořím výstavu, soustředím se na návštěvníkův prožitek,
jehož kvalita je pro mě velmi důležitá. Obecně bych řekl, že umění má
člověka vytrhávat ze samozřejmosti,
každodenní rutiny a otevřít možnost
nahlédnutí do něčeho, co je za hranicí běžné zkušenosti. A já se k tomu
snažím přiblížit tím, že navodím ur-

Volíte nějaké konkrétní prostředky
k tomu, abyste diváka oslovil?
Co se týče přístupu k divákovi,
rád bych nejprve řekl, že publikum
ve velkých městech je jen zdánlivě
poučenější než publikum na malém
městě. Zná možná více aktuální
umělecké trendy, ale stejně očekává především to, co zná. A trend
nebo móda podle mě nejsou umění
vlastní. Umělec by měl nacházet
a zprostředkovávat především to, co
je bytostně jeho. Hledání rovnováhy
mezi tím, aby mi dílo bylo vlastní
a zároveň bylo působivé, je trochu
alchymie. Osobně, když tvořím výstavu, použiji věci, které jsou pro
člověka atraktivní nebo je zná, ale
rafinovaně je posouvám k něčemu
nečekanému.
Pohybujete se na hranicích mezi
vědou, uměním a filozofií. Svůj
přístup popisujete jako holistický.
Z čeho tato praxe vychází?
V mých šesti letech jsem dostal
posudek od psychologa, kde se

Knihovna uvádí přednášku:
Černobyl – spící peklo

Havárie jaderné elektrárny
v Černobylu zasáhla celý svět,
i když o tom obyvatelé Československa dlouho nevěděli. Jak to
vlastně celé probíhalo? Jak vypadá

oblast katastrofy dnes po letech?
O tom všem s Tomášem Kubešem,
fotografem, novinářem a cestovatelem.
(jam)

psalo, že mám tendenci věci zobecňovat. Sice jsem tím získal nálepku
„dyslektik“, ale zpětně mě tato informace dost těší, protože jsem si
uvědomil, že to je opravdu můj
způsob uvažování. Snažím se jít za
podstatou věcí, to znamená, že je
očišťuji. A když jde člověk za podstatou, tak se musí zabývat filozofií.
Ale fyzika mi v tomto smyslu slouží
stejně. Proto jsou mými inspiračními
oporami.
Mluvíte o tom, že tvoříte „prostředí“. Mohl byste vysvětlit, co
tím myslíte?
Prostředí je celek tvořený atmosférou, zvukem, světlem, našim chováním, pohybem, vůní, a to všechno
udává výsledný prožitek. Když jsem
v roli architekta výstav, zajímá mě
především, jak se bude člověk v prostoru pohybovat, jaká bude atmosféra světla, co člověk uslyší, s jakými materiály se setká. Proto radši
používám slovo prostředí než instalaci a architekturu. Vytvářím celky.
Je to trochu podobné divadelní scénografii, ale u scénografie je středem
herec, u prostředí přímo divák.

Jaké prostředí jste vytvořil v galerii Městských kulturních zařízení a jak je ovlivněné Jeseníkem
a okolní krajinou?
Inspirovala mě tajemnost jesenických lesů a nepřístupnost pohraniční
oblasti. Les je silné místo. Když jsme
v něm, nevidíme na jeho kraj. Díváme se tedy dovnitř, sami do sebe,
což pohání imaginaci. V druhém patře galerie jsem pracoval s dojmem
půdy, což je místo, které je zpravidla
zapomenuté, je spojené se strachem,
ale podněcuje představy. Často ji
osvěcují jen tenké paprsky slunce,
stejně jako paprsky světla, které se
prodírají skrze stromy v lese.
Často vystavujete v regionech, na
malých městech a perifériích. Co
vás na těchto lokalitách zajímá?
Sám žiji v Ústí nad Labem,
a možná proto je mi atmosféra těchto
míst blízká. Mám víru ve smysl
umění, že dokáže promlouvat ke
všem lidem, a zároveň mám dobrou
zkušenost, že se lidé v regionech zajímají o umění často velmi upřímně.
Barbora Ciprová,
kurátorka výstavy

Knihovna pro nejmenší

Od 1. února otevíráme každé liché úterý 9.30–11.00 půjčovnu dětského oddělení Knihovny Vincence

Priessnitze pro rodiče a jejich děti
ve věku do pěti let.
Knihovna Vincence Priessnitze

Kino: Valentýnské promítání

Valentýn, svátek zamilovaných, se dá oslavit různými způsoby. Někdo nakupuje plyšová srdíčka, jiní večeří při svíčkách, ale my jsme se
rozhodli letos slavit netradičně v kině Pohoda. Na pondělí 14. února
v 19.30 připravujeme akci s promítáním romantické komedie Vem si mě!
s Jennifer Lopez a Owenem Wilsonem v hlavní roli (USA, 2022).
V kině rádi přivítáme nejen za- rou před celosvětovým publikem
milované páry, pro které máme ve- fanoušků. Ale když se Kat dozví pár
selé a sladké překvapení, ale byli vteřin před svým slibem, že Bastian
bychom rádi, kdyby přišli i ti ne- byl nevěrný, rozhodne se místo toho
zamilovaní, kteří někoho hledají. vzít si Charlieho, cizince v davu.“
Kromě dobré nálady si vezměte
Třeba právě v kině najdou. Pro jiné
může být Valentýnské promítání s sebou třeba mobil či fotoaparát,
skvělou příležitostí pro první rande. abyste si svůj valentýnský večer
Každopádně dobrá nálada přispívá mohli zvěčnit pro svou vzpomínku
lásce v každém věku a my se těšíme nebo jako odkaz budoucím generana každého, kdo se rád baví a kou- cím, že „takto jsem se tehdy s dědou
sek své dobré nálady do kina vezme seznámila“. Klidně přijďte o něco
s sebou.
dříve před začátkem promítání,
Výběr filmu na Valentýnské pro- abyste stačili usrknout lahodného
mítání není náhodný. Když je zde moku a užít si dalších překvapení.
zmíněno, že mohou kromě zamiloVstupenku za 150 Kč pořídíte
vaných párů přijít Valentýna osla- v kině Pohoda nebo v dalších předvit i lidé bez partnera nebo využit prodejních místech, nebo v elekkino pro první rande, tak i děj filmu tronické podobě na webu kina
je v tomto podobný, neboť začíná www.kinopohoda.cz. Je potřeba doútěkem od oltáře a náhodným výbě- dat, že akce se bude konat v souladu
rem partnera z davu lidí. Jak se píše s platnými podmínkami vládních
na stránkách ČSFD: „Hudební su- nařízení.
perhvězdy Kat Valdez (Jennifer
Kateřina Tomanová,
ředitelka MKZ Jeseník
Lopez) a Bastian (Maluma) se be-
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Z historie jeslí a mateřské školy Pod Chlumem

Po 55 letech existence se v současné době řeší další osud objektu, který
nejprve sloužil jako mateřská škola s jeslemi a posléze poskytoval zázemí stacionáři Šimon Charity Jeseník a občanskému sdružení VIRTUS.
Podle připravených plánů by mělo v roce 2022 dojít k jeho demolici.
Než tedy definitivně zmizí z povrchu města, pojďme si připomenout jeho
historii.
Odsun německého obyvatelstva po uklízeček, z nichž jedna měla zároveň
druhé světové válce sice zdánlivě za- funkci školnice a bydlela ve služebjistil dostatek bytů pro nově příchozí ním bytě přímo v objektu, dále praosídlence do Jeseníku, avšak po- dleny a dvou kuchařek. Jesle měly
měrně brzy se ukázalo, že bez bytové plánovanou kapacitu 20 dětí, mateřvýstavby se nepodaří ve městě udržet ská škola sestávala ze dvou oddělení
mladou generaci a naplnit záměry po 30 dětech. Provozní doba zařízení
spojené s dalším rozvojem místních začínala v 6.00 a končila v 16.00,
průmyslových závodů. Potřeba pra- v 70. letech pak v 17.00. Z hlediska
covních sil navíc vyžadovala stále dozorčích orgánů prováděla inspekci
větší zapojení žen do pracovního pro- jeslí oblastní jeslová sestra, inspekci
cesu, s čímž souvisel požadavek, aby mateřské školy pak zajišťovala
matky nezůstávaly s dětmi doma. Ve okresní školní inspektorka.
městě tak v 60. letech stoupal nejen
Podobně jako u jiných budov z doby
počet dokončovaných bytů, ale i jeslí socialismu se také tato novostavba
a mateřských škol.
potýkala s četnými nedodělky – zpočátku nefungovalo vytápění elektricHurá do školky!
kými akumulačními kamny, mimo
Dne 26. října 1966 byla pod kop- provoz zůstal i jeden z bojlerů na
cem Zlatý chlum mezi Husovou ohřev teplé vody a prádelna byla uvea Bezručovou ulicí slavnostně ote- dena do chodu až v lednu 1967. Do
vřena instituce, jejíž oficiální název školky také zatékalo, výtah na jídlo
zněl Jesle-mateřská škola Jeseník, se brzy porouchal a poměrně dlouho
Bezručova ul. Skládala se ze dvou musely děti čekat i na dokončení vennavzájem propojených budov – kovních terénních úprav, které probípřízemní a patrové. Nabízet měla haly po etapách.
péči až 80 dětem ve stáří od jednoho
do šesti let.
Hry, sport i politická agitace
Ředitelkou nově otevřené mateřPřestože šlo o zařízení poskytující
ské školy s jeslemi byla jmenována péči a výchovu dětem předškolního
Danuše Bradová, její zástupkyní se věku, jak dokládají zápisy v jeho
stala vedoucí sestra v jeslích Růžena kronice, stranou politického dění
Zmeškalová. V mateřské škole vedle nezůstalo. Zatímco koncem 60. let
ředitelky působily tři další učitelky, šlo o víceméně spontánní komentáře
v jeslích, které patřily do komplexu reagující na události pražského jara
dětských zdravotnických zařízení, tři, a vpád vojsk Varšavské smlouvy,
později čtyři zdravotní sestry. Jesle, s počátkem 70. let nastala patrná
které v praktické rovině přijímaly děti změna daná nastupující normalizací.
až od 18 měsíců, pravidelně jednou V dalších dvou dekádách tak probíměsíčně navštěvoval dětský lékař.
hala výchova dětí v komunistickém
Pomocný personál sestával ze dvou duchu a její součástí byla i cvičení

Děti z II. oddělení v posledním roce existence mateřské školy. Zdroj: SOkA Jeseník

Snímek novostavby v měsíčníku Jesenický rozhled z roku 1966. Zdroj: SOkA Jeseník

civilní obrany, později branné výchovy.
Naopak pozitivními prvky každodenního života mateřské školy
byly návštěvy filmových a divadelních představení, dopravní výchova, účast na spartakiádních cvičeních a kulturních vystoupeních
nebo předplavecký výcvik v nově
otevřeném plaveckém bazénu
v České Vsi.
V 70. letech se změnil oficiální
název zařízení na Jesle-mateřská
škola v Jeseníku Pod Chlumem,
okres Šumperk a podle dobové
praxe byla navázána spolupráce
s patronátním závodem, kterým se
stala jesenická pobočka ČSAD. To
vyřešilo četné problémy technického rázu, které předškolní zařízení
samo nezvládlo a pomoc města při
jejich řešení byla příliš těžkopádná.
V souvislosti s prorodinnou politikou státu stoupl v polovině 70. let
počet dětí v Jeseníku natolik, že musely být přijímány děti nad stanovenou kapacitu předškolních zařízení.
Ve školním roce 1975–1976
tak bylo do jeslí zapsáno 24 dětí
a do školky 64 dětí. Jejich počet
stoupal i v dalších letech a např. ve
školním roce 1978–1979 navštěvovalo jesle a školku 97 dětí. To se
nutně odrazilo i v navýšení počtu
personálu.
V roce 1983 se dozorující orgány
zasadily o snížení počtu dětí a zlepšení pracovních a bezpečnostních
podmínek. Počet dětí se vrátil do
stavu z počátku existence zařízení
a nové prostory byly získány zrušením služebního bytu školnice.
Poslední dekáda existence
V září 1984 odešla do důchodu
ředitelka Danuše Bradová a na
jejím postu ji nejprve vystřídala
Zdeňka Gerasisová, v roce 1989

Marie Nezvalová. Po sametové
revoluci došlo (na rozdíl od normalizace, kdy se personální čistky
školce kupodivu vyhnuly) k odvolání ředitelky Marie Nezvalové
a vyhlášení konkurzu. Ten vyhrála
Libuše Procházková a stala se novou ředitelkou. V této funkci ji roku
1996 vystřídala Helena Dančová.
Od počátku 90. let začalo být ve
společnosti preferováno delší setrvání matek s dítětem na mateřské
dovolené, což vedlo k nižšímu počtu
dětí v jeslích a snížení počtu sester.
Koncem školního roku 1991–1992
Městský úřad v Jeseníku rozhodl
o zrušení jeslí. Sestry dostaly výpověď a v uvolněných prostorech
vzniklo nové oddělení mateřské
školy.
Se třemi odděleními fungovala
školka do poloviny 90. let. Počet dětí
se zprvu pohyboval kolem 80, poté,
vzhledem ke snižující se porodnosti
v ČR, začal klesat, což se promítlo
i do stále menšího počtu oddělení a zaměstnanců. K 30. 6. 1999
byl rozhodnutím MěÚ Jeseník provoz mateřské školy po 33 letech
ukončen.
Objekt však neosiřel a město
ho pronajalo dvěma organizacím
úzce spjatým s ostravsko-opavskou
diecézí – Charitě Jeseník, která
zde zřídila Denní stacionář Šimon,
poskytující služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením
a lidem s poruchou autistického
spektra, a občanskému sdružení
VIRTUS, jež zde získalo základnu
pro práci s dětmi a mládeží. Později
VIRTUS z objektu odešel a celé
prostory až do roku 2021 využívala
Charita. Objekt ale postupně zastaral a jeho další existence se stala
neudržitelnou.
Pavel Macháček,
Vlastivědné muzeum Jesenicka
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PORADENSTVÍ, KONZULTACE, TERAPIE
Procházíte životní nebo partnerskou krizí?
 Nacházíte se v bezvýchodné situaci?
 Řešíte závažný problém?


PhDr. Bc. a Bc. Beáta Koňařík Bakošová, MBA
Psychologické poradenství,
konzultace a psychoterapie
Nebuďte na své problémy sami,
využijte příspěvek ve výši až 5 000 Kč
na podporu svého duševního zdraví!
U pojištěnců VZP (111) ČPZP (205)
a ZP Škoda (209) možnost čerpání
příspěvku z programů podpory péče
o duševní zdraví.

Přijímám nové klienty, objednat se můžete na tel. 773 989 376.
Možnost absolvovat sezení on-line z pohodlí Vašeho domova. Při dlouhodobé spolupráci sleva.
Poradna BEATERAPIE se nachází v Krnově, poblíž cvilínského nádraží, výborná dostupnost
veřejnou dopravou i autem.
Více informací na www.beaterapie.cz
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Běžecké lyžování: Jeseník bude mít na zimních
olympijských hrách v čínském Pekingu dvě želízka v ohni
Rychle se blížící zimní olympiáda v Pekingu 2022 bude středobodem
taktéž pro naše dva úspěšně nominované lyžaře Adama Fellnera a Jana
Pechouška.
Jeseničtí rodáci z klubu FENIX SKI TEAM Jeseník, kteří prošli olympijskou nominací, patří mezi základní kameny republikové reprezentace, takže
se na ně můžete těšit ve více závodech olympijského programu. Kdy je
třeba zasednout k živému vysílání ze závodů a kluky tak podpořit na dálku?
Přinášíme vám program olympijského vysílání:
• neděle 6. února 8.00–9.35 skiatlon 15 km + 15 km
• úterý 8. února 9.00–13.15 sprint jednotlivců
• pátek 11. února 8.00–9.35 běh na 15 km klasicky
• neděle 13. února 8.00–9.40 štafeta 4x10 km
• středa 16. února 10.00–13.00 týmový sprint
• sobota 19. února 7.00–9.45 hromadný start 50 km volně
Petr Kubíček, předseda FENIX SKI TEAM Jeseník

Město připravuje opravu
pramene U Vousáče

Město Jeseník posledních několik opravuje každý rok vždy jednu
památku, kterou má ve svém majetku. V letošním roce je řada na pramenu U Vousáče, který se nachází mezi Smetanovými sady a Křížovým
vrchem.
Kopec Zlatý chlum nabízí velké menná stéla s kruhovým medailomnožství zajímavých míst – ať už nem s podobiznou císaře Františka
je to kamenná rozhledna z konce Josefa I.
19. století, skalní vyhlídka ČerPo první světové válce byla odcitovy kameny, Křížový vrch či kří- zena a nahradil ji portrét frývaldovžová cesta se čtrnácti zastaveními. ského starosty a předsedy MSSGV
Na kopci se ale nachází také velké Filippa Kleina. Po druhé světové byl
množství pramenů. Jedním z nich v duchu tehdejších změn odtesán něje také pramen U Vousáče s histo- mecký nápis a z bývalého starosty
rií, která kopíruje výrazné dějinné se stal anonymní vousáč. Po dvaceti
změny na Jesenicku.
letech pak pod podobiznu neznámý
vtipálek vepsal jméno Karla Marxe.
Tento stav však také nevydržel dlouho
a medailon byl brzy odcizen, byl přerušen přívod vody a zanikla tak původní funkce místa, které sloužilo jako
pramen.
Pramen se nachází asi 200 metrů
Na začátku nového tisíciletí došlo
nad Anglickým pramenem, na hor- k obnově podobizny vousáče rukou
ním okraji městského parku. Pra- místního umělce Romana Borečka,
men byl původně věnován rakous- na mramorovou destičku pak byl vykému císaři Františku Josefovi I., tesán název U Vousáče. Částečně byly
postaven byl v první polovině opraveny také zídky kolem pomníku
50. let 19. století. Původně měl po- a okolí památky. Výraznějších úprav
dobu mohyly složené z masivních se pramenu dostane v letošním roce
bloků skal a mramorové desky. a místu se tak vrátí původní význam.
V roce 1898, k příležitosti padesáti
Jan Mrosek,
let vlády císaře, byl pramen přestaOddělení strategického rozvoje
věn na pomník, kterému vévodí kaa cestovního ruchu

Současná podoba pramene U Vousáče. 		

Foto: Tomáš Knotek

Jan Pechoušek (na fotografii) a Adam Fellner míří na ZOH 2022. Foto: archiv klubu

Skibusem až do stopy
Skibus slouží všem milovníkům
zimních sportů, kteří se díky němu
pohodlně dostanou do vrcholových
partií Jeseníků. Vyváží o víkendu
turisty a návštěvníky z Jesenicka
a Šumperska na Červenohorské
sedlo. Lze si tak pohodlně naplánovat
svůj výlet a odpoledne se vrátit
zpět. Všechny spoje jsou uvedeny

v systému IDOS a provozovány
zaběhnutou společností ARRIVA
v rámci běžných linek či dodatkových
spojů.
Olomoucký a Moravskoslezský
kraj posílily také autobusové linky
na Skřítek, jenž patří mezi další významné běžkařské lokality.
TIC Jeseník

Úspěchy jesenického Klubu
sportovního tance

Navzdory současné covidové
situaci se podařilo třem párům
z Klubu sportovního tance protančit
ve standardu do vyšší třídy.
Nejmladší pár Ondra a Lara Škrobánkovi, kteří v loňském roce soutěžili v kategorii Děti II, postoupili ve
standardu ze třídy E, ve které začínají všechny páry v rámci Českého
svazu tanečního sportu soutěžit, do
třídy D za osm měsíců. Na stupních
vítězů stáli celkem 11x, z toho 5x
získali první místo, 3x byli druzí a 3x
třetí. Ve standardu si ve třídě E vytančili celkem 244 bodů. Pro postup
ze třídy E do tří dy D je potřeba získat
200 bodů.
Mládežnický pár Lukáš Cetkovský
a Tina Pastuchová si poslední body
pro postup vybojovali z prvních míst.
Své úspěchy posbírali v několika
městech, konkrétně 2x v Pardubicích,
v Holicích, a dokonce 3x v Brně. Na
své první soutěži ve třídě E v kate-

gorii Mládež byli koncem loňského
srpna a už 12. prosince 2021 jim ve
standardu zněly fanfáry k postupu do
třídy D. Dosáhli toho za necelé čtyři
měsíce na devět soutěžích. Na stupních vítězů stáli celkem 9x, z toho
byli 7x první a 2x třetí. Ve třídě E si
vytančili celkem 214 bodů. Lukáš
a Tina jsou důkazem, že není pozdě
začít tančit a soutěžit v 16 letech.
Náš zatím nejúspěšnější pár Matias Kavický a Kristýna Harbichová
třídou C ve standardu doslova proletěli raketovou rychlostí. Matiasovi
a Kristýně stačilo pro postup z třídy
C do třídy B pouze sedm soutěží. Do
vyšší třídy postupovali z prvních míst
na soutěži v Hněvčevsi. Na stupních
vítězů stáli celkem 8x, z toho byli 4x
první, 2x druzí a 2x třetí. Ve třídě C
si vytančili celkem 216 bodů a sedm
finále.
Jaroslav Kavický,
Klub sportovního tance Jesenicka
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Jesenicko: Vzpomínka. Na konci roku 2021 nás opustila jedna z velkých osobností
současnosti s niternou vazbou k našemu regionu, Mons. Anton Otte. Vzdejme alespoň v pár řádcích díky za duchovní i občanskou práci, dobrotu i za přátelství člověku
a knězi, který celý svůj profesní život zasvětil smíření mezi Čechy a Němci, posunu
v pozitivním vnímání sjednocené Evropy a posílení role církve v ní, rozvoji přátelských
kontaktů mezi národy. Foto: MěÚ Jeseník

Dětský pěvecký sbor Běláčci: Česko zpívá koledy. V prosinci loňského roku jsme si
mohli společně v jesenickém divadle zazpívat koledy se sborem Běláčci z Bělé pod Pradědem. Sbor spojuje láska k hudbě již od roku 2007, vedoucí sboru je Vlasta Ťulpíková.
Tradiční akce Česko zpívá koledy probíhala již po několikáté po celé naší republice.
Foto: MKZ Jeseník.

ZŠ Jeseník: Každé kolečko má svou cenu. V rámci Měsíce dobrých skutků se rozhodli šesťáci ze sportovní třídy podpořit akci Lucie Ditmarové – Běžím pro Tomáška.
V rámci sportovní přípravy tak 17 odvážných sportovců kroužilo po dobu jedné hodiny dvousetmetrová kolečka na našem školním atletickém areálu. S každým uběhnutým okruhem totiž narůstala částka na účtu pro malého Tomáše. Žáci nakonec uběhli
678 okruhů, což v průměru na jednoho žáka bylo téměř osm kilometrů. Díky tomu
a také daru od sponzorů žáci věnovali 13 tisíc Kč. Foto: ZŠ Jeseník

ZŠ Jeseník: Školní bufet pomáhá. V rámci Měsíce dobrých skutků se žáci školy střídali v prodeji ve školním bufetu a vydělaný obnos pak mohli věnovat na dobročinné
účely. Ten putoval na útulek, jídlo pro zvířátka v Duze, na pomoc Beátce a Tomášovi
s jejich nemocemi či na Nadační fond dětské onkologie KRTEK. Dětem i jejich učitelům patří velké poděkování. Jde vidět, že škola dává dětem nejen mnoho znalostí,
ale také v nich podporuje to, aby z nich vyrostli lidé se srdcem na správném místě.
Foto: ZŠ Jeseník

Střední průmyslová škola Jeseník: Nové simulátory. SPŠ Jeseník pořídila deset nových simulátorů dronů schopných modelovat let bezpilotní letadla se všemi nástrahami
letu v bezpečných podmínkách. Simulátory a virtuální let si již mohli vyzkoušet žáci
eMka ve výuce informatiky. V budoucnu je plánovaná výuka i pro žáky ZŠ na Jesenicku
v rámci projektu IKAP. Foto: SPŠ Jeseník

Modrá školka: Nový kolega. Pedagogický sbor Modré školky hlásí novou posilu do
svého týmu, a to mužského kolegu. V mateřské škole to není zcela běžné, ale mužský
vzor je velmi pozitivním prvkem ve výchově a vzdělávání dětí a také oživením v pracovním kolektivu. Foto: Modrá školka
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Sport dá dětem schopnost vyrovnat se s neúspěchem,
říká předsedkyně klubu SKI Řetězárna Veronika Peštuková

Sjezdové lyžování patří na Jesenicku mezi tradiční sporty. Historie klubu SKI Řetězárna sahá až na počátek 70. let minulého století.
O tom, jak se sjezdovému lyžování v Jeseníkách daří, jsme si popovídali s předsedkyní klubu Veronikou Peštukovou.
Váš lyžařský oddíl začal svou činnost přímo v Jeseníku na svahu
Fučík, který již ale nějakou dobu
nefunguje. Vy jste měla možnost
na Fučíku lyžovat, jaké to bylo ve
srovnání s dnešními sjezdovkami?
Nebyla jsem u počátku lyžování na
Fučíku, ale lyžovala jsem tam. Byl to
vlek, na kterém lyžař jezdil s pomocí
vlastní kotvičky, kterou si na cestu
dolů omotal kolem pasu a na každém
sloupu jste doufal, že vás ozubené kolečko „nevyhodí“. Lyže i sjezdovka
nebyly tak rychlé jako dnes, kdy terén
upravený rolbou je mnohem rychlejší. Většinou jste se odpojil z lana na
konci louky, ale výjimečně se stalo,
že bylo dost sněhu a dalo se vyjet až
na konec a jet tzv. průsmykem.
Z Jeseníku jste se přestěhovali na
Ostružnou, kde provozujete vlastní
vlek a chatu. Co tato starost obnáší?
Protože už koncem sedmdesátých
let nebyla jistota dostatečného množství sněhu na Fučíku, vybudovali
členové našeho oddílu vlek a chatu
v Ostružné. Mít vlastní zázemí je
výhoda, ale i starost zajistit údržbu
vleku i chaty, dřevo na topení, provoz a obsluhu vleku. A ráda bych
zdůraznila, že všichni členové pracují
pro náš klub bez finanční odměny.
Opravdu jedeme stále v režimu brigád pro klub. Že pracují pro náš klub
rodiče aktivních dětí, se dá pochopit,
ale že přijdou pomoci s organizací
závodu starší členové, kterým děti
již dávno odrostly, a tito mrznou půl
dne jako brankoví rozhodčí na svahu,
zadarmo, mě vždy moc potěší. Na
chatě a sjezdovce v Ostružné pořádáme zimní i letní soustředění dětí,
závody, tréninky. V posledních letech
ale máme problém se sněhem – ne-

máme totiž zasněžování, a tak jsme
odkázáni na přírodní sníh. Také musíme řešit úpravu sjezdovky rolbou.
V minulosti jsme měli vlastní rolbu
nebo jsme si ji pronajímali. V posledních letech se nám osvědčilo zajištění
úpravy svahu rolbou dodavatelsky.
Když není sníh na naší sjezdovce, trénují děti na Červenohorském sedle,
kde spolupracujeme s trenérem ze
SKI klubu Šumperk. V minulých letech jsme trénovali i v Petříkově ve
spolupráci s místními lyžařskými
kluby.
Budoucností každého klubu je jeho
mládež. Je na Jesenicku o sjezdové
lyžování na zájem?
O rekreační sjezdové lyžování zájem je, to vidíte v návštěvnosti lyžařských středisek. O závodní lyžování
velký zájem není, ale závodní sjezdové lyžování není masovým sportem a nejsme jediným lyžařským klubem, který se sjezdovému lyžování
v našich horách věnuje. V současné
době nemáme děti v mladších dětských kategoriích. V roce 2021 jsme
oslavili padesát let existence našeho
klubu, a tak věřím, že budeme fungovat i v dalších letech, pro další děti.
V kolika letech děti začínají s lyžováním?
První obloučky se učí děti asi ve
čtyřech letech. Mladší děti nemají
jezdit v tyčích. Lyžování je musí bavit a mají se naučit správnou techniku
oblouku při volném lyžování.
Věnují se děti od svých začátků
všem disciplínám nebo jen některým?
Základem je naučit děti správný
carvingový oblouk, tedy při volném
lyžování, ne v tyčích. Do čtrnácti let

Jiří Havlíček na trati obřího slalomu (travní lyžování).

Foto: archiv klubu

Ondřej Ježek v obřím slalomu. 		

Foto: archiv klubu

závodí děti jen v obřím slalomu a od
žákovských kategorií i ve slalomu.

slalomu v Rychlebském poháru,
případně i v Sudetském poháru. Několikrát si naši závodníci v žákovských kategoriích vyzkoušeli i závod v superobřím slalomu. Úspěšní
závodníci se účastní republikových
kvalifikačních závodů. V letní sezóně se jedná o Český pohár a mezinárodní Grasski FIS & Children
Cup. Mezinárodní závody se konají
na ověřených sjezdovkách vhodných pro travní lyžování, a to v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Itálii
a na Slovensku.

V letních měsících se někteří vaši
svěřenci věnují travnímu lyžování.
Jaká jsou jeho specifika oproti klasickým lyžím?
Travnímu lyžování se věnují tři
naši členové a mají velmi dobré výsledky – první místo v Českém poháru v kategorii předžačky a čtvrté
místo v kategorii mladší žáci. Zároveň se naši „trávaři“ účastní také
mezinárodních závodů, kde se pravidelně umísťují na předních příčkách.
Travní lyže jsou něco mezi lyžemi
na sníh a kolečkovými bruslemi, ale
jsou podstatně kratší, 65 až 100 cm.
Lyžáky používáte stejné, jako na lyžování na sněhu. Na travních lyžích
poznáte asi největší rozdíl, když budete chtít zastavit – nezastavíte smykem patkami lyží, ale obloukem do
protisvahu.
Každoročně pořádáte vlastní závod, pojmenovaný Cena skřítka
Ostružníka. Kdy se koná a pro
koho je určen?
Je to veřejný závod v obřím slalomu pro děti od tří let a pro dospělé
neomezeného věku. Koná se na
naší sjezdovce v Ostružné v měsíci
únoru. Letos se uskuteční již 14. ročník v sobotu 12. února.
Závod si
získal své příznivce a každoročně se
ho účastní na sto závodníků.
Kromě pořádání vlastního závodu
jezdíte s dětmi také po jiných akcích. Kde všude závodíte?
Naše děti se účastní regionálních
závodů Jesenického poháru, Poháru
Orlických hor, což jsou závody
v obřím slalomu. Děti a junioři závodí ve slalomu v územních kvalifikačních závodech (např. v Karlově,
Koutech, Dolní Moravě) a v obřím

Sport není jen o dosahování výsledků, ale dá dětem také mnohé
do života. Vidíte to stejně také
u lyžování?
Souhlasím s vámi. Sport dá dětem
schopnost snášet nepohodlí a vyrovnat se s neúspěchem a prohrou, přát
kamarádovi výhru, i když já jsem
neuspěl. Ale dá dětem i prožitek
společné radosti, potřebu pomáhat
si, radost z chvil prožitých s partou,
na které budou vzpomínat celý život.
Jak váš klub ovlivnila doba covidová?
V zimě 2021 se nejely žádné závody a děti vůbec netrénovaly. Na
naší sjezdovce jsme po několika
letech měli dost sněhu, ale nemohli
jsme pustit vlek. Letní sezona proběhla téměř bez komplikací a až na
pár výjimek bylo možné závody na
travních lyžích uskutečnit.
Co byste závěrem vzkázala
příznivcům sjezdového lyžování?
Má smysl naučit děti závodnímu
alpskému lyžování – budou lépe
ovládat své lyže. A když budou
i ohleduplní k ostatním, nebude tolik úrazů na sjezdovkách a všichni se
vrátí spokojeni domů.
Za rozhovor děkuje Jan Mrosek
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