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Lidé na Jesenicku získají kvalitnější vodu
Rekonstrukce úpravny pitné vody 

v Adolfovicích, jež zásobuje více než 
15 tisíc obyvatel okresu Jeseník, 
může začít. 

Jednomyslně o tom rozhodla val-
ná hromada společnosti Vodovody 
a kanalizace Jesenicka (dále jen 
VaK), která schválila střednědobý 
plán investic na roky 2020–2025, 
jehož součástí je zmiňovaná rekon-

strukce. Stavební práce se již rozbí-
hají a investor v této souvislosti upo-
zorňuje na zvýšený pohyb stavební 
techniky v dané lokalitě.

Adolfovická úpravna, která je 
nenahraditelným zdrojem vody pro 
Jeseník, byla uvedena do provo-
zu v roce 1967. Díky její rekonstruk-
ci získají občané v tomto regionu 
kvalitnější pitnou vodu a zvýší se zá-

sobní kapacity úpravny. Dalšími pří-
nosy je například snížení chemizace 
(chlorování) vody, možnost úpravy 
jejího pH a stabilizace kvality vody, 
která nebude kolísat podle počasí 
a ročního období.

Investici v hodnotě 74 milionů 
korun uhradí z poloviny dotace mi-
nisterstva zemědělství, zbývající část 
zaplatí ze svých zdrojů VaK.     (rik)

Na náměstí Svobody byl 5. července u příležitosti Malé řecké pouliční slav-
nosti odhalen řecký pomník. Připomíná příchod Řeků, kteří před sedmdesáti 
lety opustili svou vlast sužovanou občanskou válkou, na Jesenicko. Památník 
je zhotovený z mramoru, který pochází z oblasti severního Řecka,  odkud přišla 
většina řeckých uprchlíků. Slavnostního aktu vysvěcení se zhostil pravoslavný 
kněz Josef Libor Kratochvíla.

Termín letošní Malé řecké slav-
nosti nevybrali organizátoři náhod-
ně, v tento den slaví Česká republi-
ka příchod slovanských věrozvěstů 
Konstantina a Metoděje ze Soluně. 
Rovněž umístění pomníku má svůj 
důvod. „Rozhodli jsme se pro lokali-
tu, kde se řecká komunita v Jeseníku 
scházela v hojné míře. Na místě, kde 
svého času fungovala tiskárna řec-
kých novin Agonistis a které svého 
času neslo jméno řeckého národní-
ho hrdiny Nikose Belojanise,“ řekla 
Lucie Tenekedzi, která společně 
s Eleni Akritidu a Apostolosem 

Joanidisem stála u zrodu myšlenky 
odhalit v Jeseníku řecký pomník. 
Náklady na realizaci pak částečně 
pokryl výtěžek z prodeje řeckých 
specialit nebo sběratelských pohled-
nic, jejichž návrhy ztvárnili místní 
výtvarníci Dana Akritidisová, Filip 
Raif a Jaromír99. 

Během slavnosti mohli návštěv-
níci akce ochutnat řecké speciali-
ty, příjemnou atmosféru navodila 
řecká hudba jesenického souboru 
Axios. Tradiční kroje, zpěv a hudbu 
na gajdy předvedl řecký soubor Ev-
ros z Javorníku. (rik)

odhalení řeckého pomníku v Jeseníku

Slavnostnímu odhalení přihlížely desítky lidí, do Jeseníku přijeli Řekové z okolních měst a obcí.         Foto: Apostolos Joanidis

Řecký pomník je umístěný na náměstí 
Svobody.  Foto: Richard Kapustka

slovo starostky
Vážení a milí 

spoluobčané,
tyto řádky čtete 
v polovině prázd-
nin a já doufám, 

že během této doby jste už měli 
možnost odpočinout si a strávit 
čas se svými blízkými. Pokud ne, 
tak na to budete mít čas v srpnu, 
protože od toho prázdniny jsou.

První polovina roku byla vel-
mi náročná. Koronavirová krize 
dopadla prakticky na každého. 
Jsem moc ráda, že i díky pří-
kladnému chování vás obyvatel 
se podařilo první vlnu zvládnout. 
Bohužel ekonomické škody jsou 
horší, než se očekávalo, a nejspíš 
se z nich budeme vzpamatovávat 
ještě dlouho. To se projeví i na 
městském rozpočtu. Ztráty na 
příjmové stránce jsou v desítkách 
milionů korun. Na běžný provoz 
Jeseníku to nebude mít dopad, 
je ale možné, že budeme muset 
zpomalit nebo zastavit některé 
investice. 

Samozřejmě uděláme maxi-
mum pro to, abychom získali pro 
naše město peníze i z jiných zdro-
jů, například z kraje, a dopady 
tak byly minimální. Budeme za 
Jeseník bojovat.

Koronavirová krize ukázala, 
jak důležitá je komunikace mezi 
lidmi. Byla jsem vždy zvyklá být 
mezi lidmi a vysvětlovat kroky 
města. Věřím, že jsem se s vět-
šinou z vás již osobně potkala. 
Přišla ale celostátní karanténa 
a najednou setkávání nebylo 
možné. Hned se to projevilo, 
vznikla spousta problémů, které 
se daly jednoduše vysvětlit. Jenže 
najednou nebylo „kde“. Začala 
jsem proto organizovat pravidel-
ná (neformální) setkání u kávy, 
na která můžete přijít a na nichž 
se mě můžete zeptat na cokoliv 
ohledně fungování města. 

Věřím, že během osobních 
setkání najdeme společnou řeč. 
Náš cíl je totiž stejný. Udělat 
z Jeseníku lepší místo pro život. 

Zdeňka Blišťanová
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město debatovalo s nájemníky bytů o revitalizaci i nájmu
Na konci června proběhlo setkání 

vedení města s nájemníky bytových 
domů U Kasáren 1264–1268. Té-
matem byla úprava výše nájemného 
a revitalizace těchto dvou budov se 
čtyřiceti bytovými jednotkami.

Nemovitost vlastněná městem 
prošla rekonstrukcí před více než 
dvaceti lety a přestože řada kon-
strukcí je v dobrém stavu, některé 
vykazují nedostatky. „Jedná se na-
příklad o tepelně vlhkostní poruchy 
z důvodu nedostatečného zateplení ob-
vodového pláště a střechy. Zásadním 
problémem jsou některá nefunkční 
okna a vadně provedená střecha,“ oko-
mentoval současný stav Jiří Uher, 
vedoucí oddělení investic. Kvůli čas-
tým haváriím došlo před dvěma lety 
ke kompletní výměně rozvodu teplé 

vody ve všech vchodech. Při samot-
né revitalizaci obou bytových domů 
se uvažuje o rekonstrukci celé stře-
chy včetně jejího zateplení, výměně 
oken a balkonových dveří, zateplení 
obvodového pláště, sanaci a rekon-
strukci balkonů, zateplení podlahy 
mezi sklepní částí a prvním nadzem-
ním podlažím a případné sanaci lo-
kálních plísní. Celkové náklady do-
sahují cca 29 milionů korun, z toho 
by dotace pokryly téměř 12 milionů 
korun. „Žádost o jejich poskytnutí 
byla úspěšná, je doporučena a vy-
brána k financování. Do konce roku 

musíme doložit pravomocné stavební 
povolení a následně bude vydáno roz-
hodnutí o poskytnutí dotace,“ uvedl 
Jiří Uher. Stavební práce by měly za-
čít již v příštím roce, nejzazší termín 
ukončení je v roce 2022.

Druhým tématem besedy byla 
úprava nájemného ve výše popiso-
vaných obytných domech. Více než 
polovina nájemníků hradí od cca  
17 do 22 korun za metr čtvereční, 
nejvyšší nájem se pak šplhá k ne-
celým 61 korunám. Přitom podle 
znaleckého posudku aktuální cena 
nájemného atakuje částku 100 ko-

run za metr čtvereční. „Nesměřuje-
me k tomu, aby nájemníci platili ko-
merční nájemné. Zatím však nepadla 
konkrétní částka, tu chceme projednat 
se zastupiteli města. Myslím si však, 
že s valnou většinou nájemníků se do-
hodneme,“ dodala starostka Jeseníku 
Zdeňka Blišťanová s tím, že vybrané 
nájemné se bude vracet do údržby 
těchto bytových domů. Dalším plu-
sem je, že díky revitalizaci vznikne 
energetická úspora až 40 procent.  
což se pozitivně odrazí v peněžen-
kách nájemníků. 

V současné době probíhá analýza 
nájemních smluv, po které budou 
následovat individuální pohovory 
s jednotlivými nájemníky. Předběž-
ný termín je stanoven na září letoš-
ního roku.  (rik)

„Město se nyní snaží nastavit výši nájemného tak, aby nájmy generovaly 
prostředky přinejmenším na základní údržbu bytového fondu. Při výši nájmu 
20 korun za metr čtvereční to bohužel možné není.“ 

Tomáš Vlazlo, místostarosta města Jeseník 

Ve zkratce
Od 2. července jezdí z Jeseníku 

do lázní elektrobus, dojezd činí 
140 km. n Stavební práce třetí 
etapy revitalizace sídliště 9. května 
mají začít během srpna. n Město 
Jeseník bylo oceněno 3. místem 
v soutěži TuristPropag 2020 za turi-
stického průvodce „Jeseník, lázeň-
ské město pramenů“.  (rik) 

matrika
V červnu se v Nemocnici AGEL 

Jeseník a.s. narodilo 23 dětí, z toho 
rodičům s trvalým pobytem v Jesení-
ku 4 děti. Jsou to: Damon Ščerbák, 
Aris Akriditis, Ester Hupková, Dalibor 
Kubík. Blahopřejeme  (MěÚ)

Nový ředitel oHK jednal na radnici
Nového ředitele Okresní hospo-

dářské komory Jeseník, Ing. Josefa 
Ťulpíka, přijala 18. června starostka 
města Zdeňka Blišťanová. Během 
diskuse hovořili o budoucí spoluprá-
ci podnikatelského sektoru s místní 
samosprávou.

„Chtěli bychom obnovit setkávání 
vedení města s představenstvem hos-
podářské komory nebo se zástupci 
podnikatelské sféry,“ uvedla sta-
rostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová 
s tím, že je důležité domluvit se, co 
může město udělat pro hospodář-
skou komoru a naopak s čím může 
komora pomoci městu. „Tato setká-
ní by se mohla konat několikrát do 
roka. Podstatné je, aby se nejednalo 
pouze o formální záležitost. Vzájem-
nou spolupráci považuji za jeden 
z klíčových momentů pro rozvoj regi-

onu,“ zdůraznil Josef Ťulpík, který 
v předešlém vedení Okresní hospo-

dářské komory Jeseník byl členem 
jejího představenstva.  (rik)

Nový ředitel OHK Josef Ťulpík v rozhovoru se starostkou města.  Foto: R. Kapustka

optimalizace rozpočtu projektu CsA neovlivní akce ani provoz objektu 
Koncem loňského roku došlo k úpravě rozpočtu česko-polského projektu 

Centra společných aktivit (CSA) v Jeseníku. Jeho původní výše, určená na 
aktivity a vybavení budovy CSA a na akce spojené s polskými partnery, před-
stavovala téměř 900 tisíc euro. Tato částka byla pro české projektové partnery 
snížena o cca 100 tisíc euro. Celý postup úpravy rozpočtu se nijak nedotkne 
plánovaných akcí ani realizace zmiňovaného projektu a byl odsouhlasen posky-
tovatelem dotace.

„Některé původní položky v roz-
počtu, který byl sestavován již v roce 
2016, byly nadhodnocené, jedná se 
například o položky na dopravu, ob-
čerstvení či tlumočení. V roce 2019 tak 
byl rozpočet projektu po několika kon-
zultacích s poskytovatelem dotace ak-
tualizován na základě reálných potřeb 
partnerů, cen vzešlých z výběrových 
řízení a průzkumů trhu. Bylo nutné 
zpracovat a podat žádost o změnu 
projektu, která kromě finančního na-
rovnání zahrnovala také prodloužení 
termínu realizace projektu o ½ roku, 

tj. do 30. 6. 2022 a vytvoření nového 
kalendáře aktivit. Změnou rozpočtu 
se projekt narovnal a optimalizoval 
vzhledem k aktuálním cenám na trhu 
a plánovaným aktivitám partnerů. 
Rozpočet byl v některých kapitolách 
zbytečně vysoký a finanční prostředky 
by zůstaly nevyčerpány, jejich převod 
do jiných kapitol nebyl dle poskyto-
vatele dotace možný, nejedná se tedy 
rozhodně o žádné „zmizení financí“, 
vysvětlila Jana Dekanová, hlavní ma-
nažerka projektu. Došlo tak k odů-
vodněnému ponížení celkového roz-

počtu projektu CSA o 100.526,95 
euro a úspoře pro město Jeseník 
v hodnotě 10 % z ponížené částky, 
což představuje finanční spoluúčast 
města při řešení projektu.

Celý postup úpravy rozpočtu byl 
mnohokrát komunikován a odsou-
hlasen poskytovatelem dotace, taktéž 
vedení města Jeseník bylo o celém po-
stupu podrobně srozuměno. Žádost 
o změnu projektu byla předložena 
Radě města 21. října 2019 s podrob-
nými podklady včetně vyjádření po-
skytovatele dotace, který schvaloval 
konečnou podobu výdajů. „V tomto 
případě nelze mluvit o žádném ututlá-
ní, vše bylo řádně projednáno s posky-
tovatelem dotace i v orgánech města,“ 
vysvětlila Jana Dekanová.

Optimalizace rozpočtu se nijak 
nedotkne plánovaných akcí ani 

provozu zmiňovaného projektu. 
„Změnou byl projekt zefektivněn a na-
rovnán. Navíc bylo dosaženo úspory 
finančních prostředků při splnění 
všeho, co má být z projektu pořízeno,” 
dodala starostka Jeseníku Zdeňka 
Blišťanová.

Centrum společných aktivit bylo 
slavnostně otevřeno 6. září 2019 
a kromě toho, že se stalo novým 
domovem Knihovny Vincence 
Priessnitze, nabízí zázemí pro řadu 
rozličných aktivit – workshopovou 
místnost, multimediální učebnu či 
hudební salonek. Samozřejmostí je 
přítomnost recepce a bezbariérový 
přístup. Aktivity česko-polského 
projektu Centra společných aktivit 
v Jeseníku zůstanou zachovány v pl-
ném rozsahu až do poloviny roku 
2022.  (TZ)

redakční uzávěrka
Zářijové vydání městského zpra-

vodaje Naše město má redakční uzá-
věrku 11. srpna v 9 hodin. Příspěvky 
zasílejte, prosím, na adresu 
nasemesto@mujes.cz.   (red)
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Vyvrácené stromy v městském parku nahradí stovka dřevin
Ve Smetanových sadech přibyde stovka stromů. Zahladí tak stopy po řádění 

větrné bouře, která se v únoru prohnala naší republikou, Jeseníkem nevyjímaje. 
Výsadba nových dřevin v městském parku se uskuteční během dvou etap – v čer-
venci a na podzim.

„Původně jsme počítali s tím, že 
výsadba proběhne do konce června, 
ještě v jarním termínu letošního roku. 
Kvůli velkému převisu poptávky však 
část dřevin získáme o několik měsíců 
později. Zakoupení stromů se zem-
ními baly to umožňuje i v těchto tep-
lejších měsících.“ uvedl Ing. Roman 
Putko, vedoucí provozu zeleně Tech-
nických služeb Jeseník. Únorová 
živelní událost poničila v oblíbeném 
místě občanů i návštěvníků města 

celkem osmašedesát vzrostlých stro-
mů, stejný počet pořídí technické 
služby v zastoupení města Jeseník 
z dotace Státního fondu životního 
prostředí. Například okrasné jablo-
ně a hrušně, jírovce, jinany, převislé 
buky a také magnolie. 

Technické služby, které se starají 
o údržbu zeleně v Jeseníku, plánují 
počet nových stromů ve Smetano-
vých sadech ještě navýšit o dalších 
jednatřicet jehličnanů, jež obohatí 

zdejší druhovou skladbu dřevin. „Vy-
brali jsme smrk Pančičův, což je méně 
vzrůstný a štíhlejší druh smrku, který 
má jehlice na spodní straně stříbřité 
a pro současné parkové úpravy je 
mnohem vhodnější a esteticky působi-
vější,“ vysvětlil vedoucí provozu zele-
ně TSJ s tím, že tyto stromy doplní 
ještě jeden kalocedrus. 

Ke zlepšení vzhledu Smetanových 
sadů přispěje také instalace nových 
laviček v okolí památníku Vincenze 
Priessnitze, jemuž se únorová smršť 
naštěstí vyhnula. Poničila však blíz-
ké jalovce, které už nahradily nové 
keře rhododendronů. Pracovníci 

technických služeb zároveň vyčisti-
li plochy kolem pramenů a sousoší  
V. Priessnitze, zamulčovali záhony 
trvalek a upravili prostor před let-
ním divadlem, kde odstranili křovis-
ka a založili nový trávník. 

Jako živé memento řádění pří-
rodního živlu zůstanou ve Smetano-
vých sadech pařezy po polámaných 
a poškozených stromech, jejichž od-
stranění je finančně velmi náročné. 
„Pařezy nepřekáží návštěvníkům parku 
ani jeho údržbě a z provozního hledis-
ka nejsou nebezpečné. Naopak mohou 
dětem sloužit ke hraní a dovádění,“ po-
znamenal Ing. Roman Putko.  (rik)

realizace projektu tvoříme Jeseník
V rámci participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník dojde k realizaci tří ví-

tězných návrhů, o kterých v loňském roce rozhodovali občané svým hlasová-
ním. Vítězem 1. ročníku se stal nápad na pořízení laviček do letního divadla ve 
Smetanových sadech. Jako druhý skončil projekt na okrášlení a oživení parku 
na náměstí Svobody v podobě obnovení fontány a výměny laviček. Třetí příčka 
patří myšlence na zvelebení okolí okrasného rybníku na ulici Ježkova.

„Lavičky do letního divadla jsou 
objednány, termín dodání je poslední 
týden v červenci a poté proběhne jejich 
instalace,“ uvedla Monika Blandová 
z oddělení investic. Co se týče parku 
na náměstí Svobody, zde se uskuteč-
ní lokalizace a diagnostika stávající 
vodovodní přípojky včetně provede-
ní tlakové zkoušky a poté bude na-
vržen postup pro případnou obnovu 
vodovodní přípojky a následných 

rozvodů včetně vyčíslení finančních 
nákladů. „Zvažujeme využití stávající-
ho vodního prvku, to však bude záviset 
na výsledku uvedené diagnostiky,“ 
dodala Blandová. U třetího návrhu 
zpracovává městský architekt ar-
chitektonickou studii revitalizace 
rybníčku a přilehlého okolí. V této 
lokalitě se počítá s novými lavička-
mi, obnovou chodníčků u rybníčku 
a případně opravou jeho břehu.

Na participativní rozpočet vyčle-
nilo město Jeseník ze svého rozpoč-
tu původně milion korun, z toho se 
za 60 tisíc korun realizovaly projek-
ty na místní základní škole: potkáva-

cí a relaxační zóna na budově Prů-
chodní, na pracovišti v ulici Boženy 
Němcové zvítězil fitness koutek a na 
Nábřežní si děti nejvíce přály roz-
jezd školního bufetu. V prosinci 
loňského roku zastupitelé schválili 
navýšení participativního rozpočtu 
o 130 tisíc korun, aby mohl být reali-
zován návrh, který skončil v hlasová-
ní veřejnosti jako třetí.  (rik)

Z usnesení rm
59. zasedání (22. 6.): Rada měs-

ta (dále jen RM) schvaluje zahájení 
zjednodušeného podlimitního řízení 
na stavební práce „Skatepark Jese-
ník - Bukovice“. 

60. zasedání (13. 7.): RM schva-
luje uzavření smlouvy se společnos-
tí KARETA na realizaci 3. etapy 
regenerace sídliště 9. května. n RM 
schvaluje zahájení výběrového říze-
ní na veřejnou zakázku „Úpravy dis-
pozic interiéru budovy Karla Čapka 
1147 v Jeseníku - zpracování projek-
tové dokumentace“. n RM souhlasí 
s umístěním dopravního zrcadla na-
proti výjezdu od koupaliště na ulici 
Dukelská. 

Veškerá usnesení a jejich přesná 
znění naleznete na www.jesenik.org 
v sekci Město a městský úřad.  (red)

Zvelebení 
centra města

Procházka Jeseníkem bude zase 
o něco příjemnější. Průchod z Masa-
rykova náměstí k nedaleké základní 
škole se dočká „očistné kúry“. Měs-
to obdrží na jeho úpravu 100 tisíc 
korun. Rozhodlo o tom hlasování 
veřejnosti v projektu „Ahoj, krásné 
Česko“. 

„Potěšilo mě, že jsme jedním ze 
tří výherců této soutěže, která pod 
záštitou značky Cif zvelebuje místa 
v České republice. Lidem, kteří nám 
dali svůj hlas, patří velké poděkování,“ 
uvedl místostarosta Jeseníku Tomáš 
Vlazlo. Zmíněný průchod, jenž byl 
naposledy rekonstruován počátkem 
90. let, využívají především školá-
ci a lidé, kteří míří z centra města 
na poštu nebo třeba na autobusové 
nádraží. „Oprava průchodu je nutná 
a jsme připraveni na ni přidat peníze 
z městského rozpočtu. Chceme, aby se 
zde lidem nejen dobře žilo, ale také, 
aby se zde dobře cítili. Jsme lázeňské 
město,“ dodala starostka Jeseníku 
Zdeňka Blišťanová.  (rik)

Nové lavičky budou instalovány do prosto-
ru letního divadla.  Foto: R. Kapustka
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Buďme ohleduplní ke vzhledu našeho okolí
Rozmohl se nám ve městě takový 

nešvar, a to zakládání černých sklá-
dek u separačních nádob. Nejedná 
se o nic nového, pouze s příchodem 
letní sezóny nabral tento problém na 
intenzitě. Od konce loňského roku 
zavedly Technické služby Jeseník 
u dvanácti nejvytíženějších stanovišť 
ve městě dvoutýdenní svoz. Zbývající 
místa s kontejnery na tříděný odpad 
jsou svážena jednou týdně. Opatření 
na zavedení druhého svozu na těchto 
dvanácti místech přijdou městskou 
kasu na 600 tisíc ročně, a proto nelze 
z finančních důvodů zavést dvoutýden-
ní frekvenci u všech kontejnerů.

Opakovaně tedy apelujeme na 
občany, aby přinesené odpady ne-
nechávali volně ležet u kontejnerů. 
Někdy se stane, že se kontejner 
zaplní velice rychle po jeho vyve-
zení, a volně odložené odpadky 
tak znečišťují prostředí téměř celý 
týden do dalšího svozu. Mezitím je 
však do okolí rozfoukává vítr, pří-
padně v okrajových částech města 
je rozhrabávají volně se pohybující 
zvířata. 

Abychom tomuto zabránili, pro-
jíždí košová služba celý týden měs-
to a průběžně likviduje tyto černé 
skládky. Pracovníci této služby však 
nemohou být všude a hlavně ne-
zřídka dochází k tomu, že krátce po 
odklizení volně odložených odpadů 

se hned vzápětí na stejném místě 
objeví nová hromada.

Pomohla by (nám všem) proto 
větší kázeň při vynášení tříděného 
odpadu, například odpady sešlapá-
vat a zmenšovat tak jejich objem, 
velké krabice z kartonů nenechá-
vat volně ležet, ale roztrhat třeba 
už doma na menší kousky a pak je 
vhodit do kontejneru. 

V případě zaplněného kontejneru 
přenést či převézt odpad na jiné sta-
noviště. Většina z nich se nachází ve 
vzdálenosti do 200 metrů od sebe. 
Při nashromáždění většího množství 

odpadů lze využít sběrné dvory, kte-
ré mají široce nastavenou provozní 
dobu. 

Pomoc z Vaší strany při udržování 
čistoty ve městě může spočívat také 
v tom, že nás budete informovat, kde 
vznikly takové černé skládky. Přitom 
se nemusí jednat jen o stanoviště 
na tříděný odpad. Například pokud 
někde objevíte odložený nábytek, vy-
řazené elektrospotřebiče či jiný velko-
objemový odpad, který jejich původní 
majitel neodvezl na sběrný dvůr, kon-
taktujte našeho dispečera na tel. čísle 
737 258 520 nebo e-mailové adrese 

odpady@tsje.cz, který zajistí likvidaci 
odpadů. V rámci tvorby nových inter-
netových stránek připravujeme sys-
tém pro hlášení jakýchkoliv závad na 
městském majetku (např. upozornění 
na výtluky, přerostlou trávu, nesvítící 
lampy veřejného osvětlení či poško-
zený mobiliář), v rámci kterého bude 
také možné upozornit na existenci 
černé skládky.

Buďme ohleduplní k životnímu 
prostředí i ke vzhledu našeho měs-
ta. Každý z nás pro to může něco 
udělat. 

Patrik Tomáš Pavlíček, ředitel TSJ

Sběrné nádoby poblíž křižovatky ulic Dukelská–Vaškova, kde lidé založili černou skládku.              Foto: TSJ

s létem přicházejí také úrazy
Příliv rekreantů a turistů se každoročně odráží i na statistikách Nemocnice 

AGEL Jeseník. V letním období chirurgická pohotovost pravidelně zazname-
nává více než padesátiprocentní nárůst pacientů. 

Počet ošetřených úrazů stoupá v souvislosti se sportem, ale i zdánlivě 
nenáročnými aktivitami. U dětí počet zranění na trampolínách již předbě-
hl i úrazy z kol. „Přitom mnohým karambolům by se dalo předejít prevencí. 
Základem při provozování sportovně-rekreačních aktivit by vždy měla být zvý-
šená opatrnost, nošení ochranných pomůcek, nepřeceňování vlastních sil a do-
statečné se seznámení s prostředím,“ apeluje primář chirurgického oddělení  
MUDr. Petr Fischer. Chirurgicko-traumatologická pohotovost jesenické ne-
mocnice funguje o víkendu nepřetržitě, a to na chirurgických ambulancích 
v hlavním vestibulu nemocnice. V týdnu péči o úrazy zajištuje chirurgická 
ambulance. Pro ošetření náročnějších poranění je nepřetržitě k dispozici 
plně vybavený traumatologický sál.   (TZ)

porodníci přivítali na svět více dětí
Více než dvacetiprocentní nárůst zájmu rodiček zaznamenala v prvním 

pololetí letošního roku porodnice Nemocnice AGEL Jeseník oproti stejnému 
období roku 2019. Zatímco loni zde přišlo na svět 130 dětí, letos zapsali zdra-
votníci do porodních knih 159 novorozenců. Mezi nimi bylo celkem 82 děvčat  
a 77 chlapců, největší miminko vážilo 4 625 gramů.

Rodiče dětí nejčastěji volili pro své děti česká jména. „U holčiček vítězila 
Karolínka a Viktorie, u chlapečků Štěpán a Samuel,“ prozrazuje Pavlína Vaši-
nová, staniční sestra novorozeneckého oddělení Nemocnice AGEL Jeseník. 
Nouze ale nebyla ani o několik méně obvyklých jmen, například Timothy, 
Noah, Matteo, z holčiček pak Mercedes Martha, Sharon či Nina Anděla. 
Porodnice je držitelem titulu Baby Friendly Hospital, tedy nemocnice přá-
telské k dětem. Rodičky mohou využít přítomnosti otce u porodu, a to včet-
ně císařského řezu. Po porodu je samozřejmostí bonding i zavedený systém  
rooming-in na oddělení šestinedělí.    (TZ)

 

 

                               
 
 

   Sbor dobrovolných hasičů Jeseník 
    Vás srdečně zve na soutěž 

 

HASIČSKÝ PĚTIBOJ - TFA 
SOBOTA 22. SRPNA 2020 

 

Masarykovo náměstí 

 Začátek soutěže: 15:00 hod. Soutěží muži a ženy. 

Na účast soutěžících i diváků se těší hasiči z Jeseníku. 

 
 

 
Sbor dobrovolných hasičů Jeseník 

Vás srdečně zve na hasičskou soutěž  
O POHÁR STAROSTY SDH 

                     NEDĚLE 23. SRPNA 2020 
Stadion FK Jeseník 

 Začátek soutěže: 14:00 hod.   Soutěží družstva mužů a žen. 
      Občerstvení zajištěno.    

Na účast soutěžících i diváků se těší hasiči z Jeseníku. 
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m. Novotný: Chci změnit vnímání mp občany města
Třiačtyřicet let, ženatý, dvě děti, narozen v Přerově, 19 let ve služebním 

poměru u Policie České republiky. Taková je stručná vizitka nového ředitele 
Městské policie Jeseník Mgr. Bc. Martina Novotného, který stanul v jejím 
čele na konci února letošního roku.

Pracoval jste u republikové policie 
v Praze. Co Vás přimělo přihlásit se 
do výběrového řízení na místo ředite-
le městské policie?

Přesto, že jsem se narodil v Olo-
mouckém kraji, pracovní příležitost 
mě zavála před dvaceti lety do Pra-
hy, kde jsem získal místo u Policie 
ČR. Vždy jsem měl však v úmy-
slu vrátit se domů do svého kraje 
a myslím si, že nastal vhodný čas. 
Jeseník jsem velmi často navštěvo-
val a mám zde mnoho známých 
jak z dětství, tak ze svého působení 
v Praze. Když jsem si vloni na pod-
zim při čekání na vlak koupil in-
zertní noviny, zjistil jsem, že město 
Jeseník vyhlásilo výběrové řízení na 
ředitele městské policie. Hned jsem 
věděl, že se přihlásím a udělám vše, 
abych v konkurzu uspěl.

Které kroky či novinky jste po svém 
jmenování ředitelem zavedl jako první?

Ve spolupráci s radnicí jsem na-
stavil úzkou spolupráci s Policií Čes-
ké republiky tak, abychom společně 
v případě potřeby koordinovali naše 
postupy a vzájemně si poskytovali 
tolik potřebné informace. Je potře-
ba zmínit, že starostka města jako 
nejvyšší nadřízený strážníků s námi 
velmi úzce spolupracuje, účastní 
se pravidelných pracovních porad 
a rovněž se zabývá podněty obča-
nů, které mi ihned předává k řeše-
ní. Podpora vedení města je velmi 
důležitá pro současnou stabilizaci 
městské policie a zejména nastavení 
fungujícího konceptu zajištění ve-
řejného pořádku a činnosti ve pro-
spěch občanů. Co se týká činnosti 
po mém nástupu, zavedl jsem ak-
tivní přístup k osobám požívajícím 
alkoholické nápoje na území města 
Jeseník tam, kde je to obecně závaz-
nou vyhláškou obce zakázáno, a to 
tak, že strážníci kontrolují tyto vyti-
pované lokality. V případě zjištěné 
recidivy požívání alkoholu odejmou 
alkoholické nápoje, kdy aktivně vyu-
žívají institut „Odnětí věci“. Městská 
policie zároveň začala aktivně využí-
vat doposud naprosto nevyužívaný 
institut dopravy osob do záchytné 
protialkoholní stanice v Olomouci, 
který se v praxi velmi osvědčuje.

Které problémy města vnímáte za 
největší a jak je chcete řešit?

Po mém nástupu se seznamu-
ji s bezpečnostní situací ve městě 
a stavem veřejného pořádku včetně 
dopravy a stejně jako v jiných měs-
tech vnímám negativně osoby budící 
veřejné pohoršení a případně poru-
šující obecně závaznou vyhlášku či 
jiné zákony. Maximálně chci vyu-
žívat oprávnění svěřená zákonem 
městské policii, mezi něž patří napří-
klad převoz osob do protialkoholní 
záchytné stanice, institut omezení 
osobní svobody v případě osob, jež 
pokračují v protiprávním jednání 
i po výzvách strážníků a dále také 
institut odnímání věci jako alkoholu, 
který je velmi efektivní. 

Ve své vizi, jak by měla fungovat 
městská policie, jste hovořil o „vět-
ším“ dialogu s veřejností. Můžete to 
blíže vysvětlit a daří se Vám naplňo-
vat tuto představu?

Mou vizí je změna vnímání MP 
Jeseník občany města nejen prací 
v terénu, ale také pomocí našich 
webových stránek, které jsou v sou-
časné době pouze informativní. 
Stránky musí umožnit interaktivní 
komunikaci s občany formou ve-
řejných diskusí k lokálním problé-
mům veřejného pořádku. Pomocí 
sekce „Časté dotazy“ informovat 
o nejčastějších podnětech ze strany 
občanů a jejich řešení z naší strany. 
Díky nově vytvořené sekci na webo-
vých stránkách se chceme zaměřit 
na děti, mládež a seniory. Formou 
besed, letáků, poradenských služeb 
a soutěží zainteresovat základní 
a střední školy. Se současným tren-
dem cenově dostupného internetu 
do domácnosti, dynamickým roz-
vojem „rychlého internetu“ a zá-
jmem mladé generace o moderní 
technologie, je velká šance dostat 
do podvědomí dětí, mládeže a je-
jich rodičů informace o MP Jeseník 
a problematice bezpečnosti a veřej-
ného pořádku ve městě. Občané, 
kteří nevyužívají moderní technolo-
gie, mne mohou kdykoliv kontakto-
vat osobně, telefonicky či e-mailem 
a případné podněty či připomínky 
se mnou probrat.

Zřejmě zatěžkávací zkouškou a mož-
ná i výzvou pro Vás byla činnost 
městské policie během koronaviru. 
Jak zpětně hodnotíte toto období?

V daném období mě velmi mile 
překvapilo, jak se lidé v Jeseníku 
semkli a byli velmi disciplinovaní, 
až na naprosto ojedinělé výjimky. 
Činnost všech mých podřízených 
hodnotím rovněž velice kladně, kdy 
si strážníci uvědomovali vážnost 
situace a plnili pracovní úkoly vel-
mi odpovědně. Charakter osob se 
vždy pozná při krizových situacích 
a musím říct, že postoj mých pod-
řízených byl pro mne velmi milým 
poznáním. Po celou dobu korona-
virové pandemie nebyla činnost 
městské policie omezena či naruše-
na a byli jsme připraveni plnit sta-
novené úkoly a chránit bezpečnost 
obyvatel Jeseníku 24 hodin denně 
a rovněž jsme byli schopni reagovat 
na všechna tísňová volání.

Co se týče technického vybavení 
městské policie, jste spokojen?

Základním technickým vybave-
ním potřebným k řádnému chodu 
městské policie samozřejmě dispo-
nujeme. Nicméně vzhledem ke stá-
ří a poruchovosti radiostanic bude 
nutno tyto v nejbližší době obmě-
nit. Dále je z mého pohledu nutná 
investice do informačního systému, 
který strážníci dennodenně využí-
vají. Ten stávající je již velmi poru-
chový a má naprosto nedostatečné 
funkcionality. 

Kolik je strážníků a jaký je celkový 
stav městské policie?

Aktuálně je celkový počet stráž-
níků 16, avšak vzhledem k tomu, že 
městská policie zajišťuje nepřetrži-
tý výkon služby, bylo by optimální 
navýšit jejich počet na 18, jelikož 
je nutno počítat s absencemi typu 
dovolená či nemoc. Tyto faktory 
v současné době komplikují systém 
nepřetržitého plánování služeb, 
a to i v situaci, kdy se na běžném 
výkonu služby v ulicích města zcela 

běžně podílí i vedení Městské poli-
cie Jeseník.

Městská policie má k dispozici  
4 asistenty prevence kriminality, je-
jich počet se sníží nebo už snížil na 
polovinu. Z jakého důvodu?

Od 1. března došlo k jejich sní-
žení na základě vyhodnocení jejich 
činnosti. Domnívám se i v souladu 
s názorem vedení města, že aktu-
ální stav je naprosto dostačující. 
Asistenti vykonávají svou činnost 
v pracovních dnech, kdy je obyva-
telé Jeseníku mohou spatřit v uli-
cích města a samozřejmě se na ně 
mohou obrátit se všemi podněty. 
Jsme velmi rádi za všechny podněty 
a velmi důkladně se jimi zabýváme. 
V noční době či o víkendech je sa-
mozřejmě možné obrátit se s těmi-
to podněty i na strážníky, kteří jim 
případné podněty předají.

Jak se Vám líbí město Jeseník, co 
Vás zde nejvíc překvapilo, a to v po-
zitivním i negativním smyslu?

Rozhodně musím říct, že mě ne-
překvapilo to, že Jeseník je opravdu 
velmi krásné město, jelikož jsem jej 
znal již z častých předchozích ná-
vštěv. Myslím si, že slogan „město 
v srdci přírody“ je opravdu velmi 
trefný. Co mě však mile překvapilo, 
bylo chování obyvatel města a vzá-
jemná úcta a slušnost. Cítím se zde 
opravdu velmi dobře a rozhodně 
hodlám využívat značné množství 
sportovních a kulturních aktivit, 
které zde provozují jeho obyvatelé. 
Samozřejmě vnímám i některé ne-
gativní stránky, mezi něž dle mého 
názoru patří horší dopravní obsluž-
nost směrem k nejbližším velkým 
městům a v některých případech 
omezená nabídka služeb.

Rozhovor připravil:
Richard Kapustka

Ředitel Městské policie Jeseník Martin Novotný.  Foto: Richard Kapustka

www.mpjesenik.cz
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UPOZORNĚNÍ
S 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

zve seniory na poznávací zájezd spojený s odborným 
výkladem pana Pavla Macháčka 

Po stopách Babičky  
Boženy Němcové v Kladsku 

ve čtvrtek 20. 8. 2020 

Odjezd z  Jeseníku -  7:45 hod. Billa, 7:50 hod. Yesenka,               
                                        8:00 hod. zastávka u nemocnice, Lipovská ulice 

Vzpomínáte si na Babičku Boženy Němcové? Jak svým vnoučatům 
vyprávěla, že tam daleko ve Slezsku je Varta, kde sedí Sibyla na 
mramorovém koni? Tak ta Varta, to je dnešní Bardo. Starobylé 
poutní místo plné zajímavých míst, která stojí za to rozhodně 
navštívit. Jen tu Sibylu tam nenajdete... 
 

CENA:  250 Kč (doprava, průvodce, vstupenky)

Vzít s sebou: osobní doklady, cca 10 zlotých na vlastní  
                                 útratu a WC, pohodlnou obuv, svačinu. 
 
Přihlašovat se lze od 3. srpna od 8:00 hod., platbu je nutné uhradit do tří dnů 
od přihlášení! 
Přihlášky a platba: Alena Kalinová, MěÚ Jeseník, OSVZ,
                                        ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, blok A,  kancelář č. 406
                                        tel: 584 498 406, e-mail: alena.kalinova@mujes.cz 
Bližší informace: Vymětalová Věra, tel: 604 382 907, e-mail: vym.vera@seznam.cz

Budeme školou pro život?
snad zase více ano

Práce na novém vzdělávacím programu v uplynulém školním roce má své 
viditelné plody. Mottem nového programu je heslo „Škola pro život“ a jeho 
zrcadlení by mohlo být vidět právě u volitelných předmětů na druhém stup-
ni, které od nového školního roku nabídneme našim žákům. Posílení anglič-
tiny na prvním stupni včetně dělení do menších jazykových skupin, rozšíření 
informačních technologií a technologií v dílnách atd. jsou dalšími prioritami 
sledujícími stejný cíl: pomoci rozvinout silné stránky žáků tak, aby uspěli 
v životě ve 21. století.

Doufejme, že se v září vše rozběhne bez potřeby jakýchkoli omezení.

Odpočinkové léto přeje   Dominik Liberda, ředitel školy

rada seniorů města Jeseník 
Další schůzka Rady seniorů se uskuteční v úterý 4. srpna 2020, následně 

8. září 2020, vždy od 10.00 v zasedací místnosti radnice města Jeseník, Ma-
sarykovo nám. 167/1. Pokud máte zájem se zapojit se svým podnětem nebo 
pravidelnou účastí na radě seniorů, jste zváni. 

Alena Kalinová, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník

Klub turistů Jeseník zve
1. srpna: Ramzová, Pod Obřími skalami, Lipová. Délka trasy: 14 km, od-

jezd vlaku v 9:01, vycházku připravila D. Podaná.
6. srpna: Vidly, Černík, Švýcárna, Červenohorské sedlo. Délka trasy:  

12 km, odjezd autobusu v 7:45, vycházku připravila E. Havrilová.  (jš)

poDěKoVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat pečovatelkám v Centru sociálních slu-

žeb v Jeseníku v období koronaviru za trpělivou péči a ochotu při komunikaci 
s rodiči, se kterými jsme se nemohli vidět osobně. 

Alena Andrášová

Ve dnech 6. až 10. října 2020 proběhnou Dny seniorů 
2020. Můžete se těšit nejen na zajímavé přednášky, ale 
i komponovaný pořad, který vás provede světem operety. 
Dále pak na páteční zájezd, sobotní filmové představení 

a Setkání dříve narozených. Podrobnější informace o akcích i doprovod-
ných programech budou zveřejněny na plakátech umístěných na běžných 
vývěsních místech ve městě i v příštím vydání městského zpravodaje 
NAŠE MĚSTO.  (AK)

 

rozloučení s deváťáky
Už tradičně se předposlední školní den loučíme s našimi deváťáky v Kině 

Pohoda. Úvodní píseň našich Monntesoráčků vnesla do hlediště příjemnou 
atmosféru a poté ředitel školy D. Liberda všechny povzbudil a pochválil za 
snahu i píli nejen v nelehké době koronavirové. Děkujeme vedení města paní 
starostce Z. Blišťanové i panu místostarostovi T. Vlazlovi, kteří popřáli našim 
deváťákům hodně sil na jejich další cestě životem.

Pomyslným hřebem dne se stalo pasování deváťáků. Jednotlivé třídy byly 
představeny, zazněla jména žáků i středních škol, kde budou pokračovat ve 
studiu. Zástupci tříd pak poděkovali učitelům 1. i 2. stupně za jejich trpěli-
vost, humor a laskavý přístup. Dojemné poděkování i ze stran třídních učite-
lek se nakonec neobešlo bez slziček. Ale jak už to bývá, něco hezkého končí 
a něco hezkého začíná.   (ZŠ)

Jesenicko „očima našich dětí“ aneb podpora patriotismu
První ročník kreativní soutěže pro děti a žáky z mateřských a základních škol, 

uspořádané za podpory spolupráce MAP ORP Jeseník II a SVČ DUHA, zná své 
výherce. 

Vzpomínáte na dobu, kdy jste byli děti? Jaké to bylo? Jak jste vnímali 
okolí, ve kterém jste žili? Uznejte, že pohled dítěte na svět je hravý, plný ba-
rev, radosti a chuti poznávat. Všechny tyhle atributy nám byly inspirací pro 
uspořádání kreativní soutěže „Očima našich dětí“. Chtěli jsme tím v dětech 
podpořit vztah k místu, ve kterém žijí a zároveň se sami inspirovat. Vždyť 
každý z nás bez ohledu na věk v sobě stále má to „malé dítě“. 

Začátkem školní roku jsme vyhlásili soutěž, která byla rozdělena do čtyř 

kategorií. V kreativitě jsme meze nekladli, děti mohly malovat, psát verše, 
vytvořit báseň. Do aktivity se zapojilo bezmála 25 mateřských a základních 
škol, kterým jsme nakoupili knihy s regionální tematikou. Pak už bylo na 
každé škole, jak dětem a žákům jednotlivé knihy představí. Sešlo se nám 125 
krásných obrázků a veršů oslavující významná místa města Jeseník i okol-
ních obcí. Bylo to obtížné rozhodování, ale 17. června jsme vybrali ty nej-
lepší, ze kterých vznikne okresní kalendář zahrnující nejzdařilejší výtvarnou 
práci ke každé obci či městu. Na vítěze a jejich práce se můžete podívat na 
www.vzdelavanijesenicko.cz.

 Za město Jeseník, odd. školství a realizační tým MAP II 

Obří skály.  Foto: archiv města
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Knihovna: rok pod novou střechou
Vloni 5. srpna Knihovna Vincence Priessnitze poprvé otevřela dveře čtená-

řům po přestěhování do nových prostor v objektu Centra společných aktivit 
na ulici 28. října. Roční výročí poskytuje ideální příležitost k ohlédnutí – jak 
knihovna na novém místě zdomácněla?

První rok provozu v prostorách 
CSA byl rozhodně rokem atypic-
kým. V podzimních měsících se 
ladily detaily provozu, letošní jaro 
zase činnost knihovny zbrzdila 
pauza vynucená vládními opatře-
ními proti šíření koronaviru. To 
nejdůležitější ovšem zůstalo – čte-
náři zachovali Knihovně Vincence 
Priessnitze svou přízeň. „Knihovna 
se lidem líbí, pozitivní ohlasy byly 
na to, že je moderní. Návštěvnost roz-
hodně neklesla, umístěním knihovna 
netrpí, i když nejsme vidět úplně zven-
ku,“ potvrzuje vedoucí knihovny 
Eva Pavlíčková. „Maminky s dětmi 
si oblíbily novou podobu dětského 

oddělení, kde nechybí odpočinková 
zóna se sedacími vaky. Díky novým 
prostorám zde tráví více času,“ dopl-
ňuje ji kolegyně Daniela Přikrylová. 
Nespornou výhodu představují také 
nové prostory pro pořádání před-
nášek, besed a autorských čtení 
– konec stísněným akcím na staré 
budově, kde musela být účast z pro-
storových důvodů striktně omezena 
na pár desítek lidí. Ani na recepci 
již není prázdno. Personál knihovny 
doplnila recepční, u níž je možno 
kupříkladu zakoupit vstupenky z re-
zervační sítě Městských kulturních 
zařízení. Odpověď na otázku, zda-li 
knihovna během prvního roku fun-

gování v nové budově zdomácněla, 
zní tedy – bezesporu ano.

Výročí sice poskytují příležitost 
k ohlédnutí do minulosti, neméně 
důležitý je ovšem pohled do bu-
doucna. Jedním z ukazatelů, jakým 
směrem se knihovna vydává, je le-
tos odstartovaný Projekt Bookstart, 
pomáhající rodičům s dětmi vybu-
dovat si vztah ke čtení a propojují-
cího malého čtenáře s knihovnou 
prakticky již od kolébky. Knihovna 
bere ovšem na zřetel všechny věko-
vé skupiny čtenářů. „Rádi bychom 
do knihovny přilákali mládež ve věku 
zhruba 2. stupně základní školy či niž-
šího gymnázia, kdy probíhá pozvolný 
přechod čtenáře z dětského na dospělé 
oddělení,“ upřesňuje Eva Pavlíčková. 
Právě pro tyto čtenáře vznikl speci-
ální koutek na dospělém oddělení. 
V dlouhodobějším horizontu exis-
tuje plán na zkulturnění zahrady za 
knihovnou, která by se mohla stát 
nejen příjemným místem ke čtení 
venku, ale také další lokalitou vhod-
nou k pořádání menších open-air 
kulturních akcí.

Knihovna Vincence Priessnitze 
žije i v prázdninových měsících, kdy 
zde probíhá série rozmanitých akcí 
pro děti. Na podzim si přijdou na 
své také dospělí čtenáři. Kalendář 
plánovaných akcí je skutečně nabi-
tý, neboť se do něj kromě déle plá-
novaných podniků musely vejít také 
náhradní termíny těch, které byly 
odloženy kvůli jarní pandemii. 

Aktuální info o dění v knihovně 
naleznete vždy na nových webových 
stránkách www.knihovna-jesenik.cz.

(jj)

Jeseník se letos bude bavit komorněji
To, co jsme již nějakou dobu předpokládali, se potvrdilo – oblíbený festival 

„Jeseník se baví“ se letos v tradičním termínu na začátku srpna neusku-
teční. Důvodem jsou přetrvávající omezení vyhlášená Ministerstvem zdra-
votnictví ČR v souvislosti se stále probíhající epidemií koronaviru. Truchlit 
však netřeba – na sobotu 1. srpna je připraven komornější náhradní program 
a řada vynikajících muzikantů, kteří v Jeseníku letos měli zahrát, přislíbila 
účast na dalším ročníku.

Z plánovaných open-air akcí byl 
Jeseník v letošním roce nedobrovol-
ně ochuzen například o Zahájení 
lázeňské sezóny. Podobný osud nyní 
potká také tradiční srpnový festival 
Jeseník se baví. Mimořádné opatře-
ní Ministerstva zdravotnictví ČR ze 
dne 3. 7. 2020 stanovuje maximální 
počet návštěvníků kulturních a spo-
lečenských akcí ve stejný čas na 
1 000 osob. Vzhledem k tomu, že 
festival v několika posledních letech 
navštěvovalo dvakrát až třikrát více 
lidí, bylo by velmí obtížné počet ná-
vštěvníků ohlídat a dodržet veškerá 
dosud platná hygienická opatření.

Absence masových open-air akcí 
ovšem neznamená, že by v Jeseníku 

hrozily nudné prázdniny. Naopak – 
i letos se koná řada menších akcí. 
Náplastí za zrušený festival může 
být kulturní program v sobotu  
1. srpna. Od 14 hodin proběhne 
v areálu bývalého kláštera voršilek 
na Průchodní ulici „Prázdninový 
poločas“ určený především rodinám 
s ratolestmi. Ty se mohou těšit na 
pohádku, kouzelnické vystoupení 
i společné tančení, stejně jako řadu 
dalších oblíbených aktivit jako jsou 
výtvarné dílničky či malování na 
obličej. Milovníkům hudby bude 
otevřená zahrada Katovny. Od  
17 hodin zde vystoupí kvarteto ka-
pel v čele s oceňovaným vsetínským 
folkovým triem Žamboši, kteří v Je-

seníku během uplynulé dekády již 
nejednou zahráli. Kromě nich uslyší 
návštěvníci také zábřežskou pop-
-rockovou formaci Vlny, jesenickou 
rodačku Natálii Rottrovou v dopro-
vodu olomouckého muzikanta Pavla 
Špirky a na závěr „přiloží pod kot-
lem“ domácí rockeři z DW8. Vstu-
penky v ceně 150 Kč si lze pořídit 
v rezervačním systému MKZ.

Festival „Jeseník se baví“ samo-
zřejmě nebude chybět v kulturním 
kalendáři na příští rok. Pozitivní 
zprávou na závěr budiž fakt, že 
umělci, které pořadatelé z MKZ 
původně pozvali na letošní ročník, 
potvrdili, že přijedou i příští rok. 

Již nyní se tak můžeme těšit na-
příklad na Hudbu Praha s Micha-
lem Ambrožem, rapera Paulieho 
Garanda nebo Portless, kteří se na 
posledních deskách svým příklonem 
k rap-rocku hlásí k odkazu prvních 
alb Support Lesbiens. 

 (jj)

pozvánky do kina

Pestrý srpnový program v Kině 
Pohoda zahájí v sobotu 1. srpna ob-
novená premiéra kultovního filmu 
Davida Ondříčka Samotáři. V prů-
běhu měsíce přineseme opět no-
vinky i osvědčené tituly. Z českých 
filmů bude uveden po odložené 
premiéře snímek o lidovém léčiteli 
Janu Mikoláškovi Šarlatán režisérky 
Agnieszky Holland s excelentním 
Ivanem Trojanem v hlavní roli.

Pro nejmenší diváky přinášíme 
zbrusu nová dobrodružství - Sco-
ob!, Hurá do džungle nebo Trollové: 
světové turné. Do kin se (snad) ko-
nečně dostanou dlouho očekávané 
filmy Mulan od studia Disney a sci-
-fi Christophera Nolana Tenet. Tro-
llové: světové turné a Mulan budou 
uvedeny po delší době i ve 3D.

Kromě těchto novinek pokračuje  
každou středu filmový klub, každý 
čtvrtek mohou diváci zavítat také do 
letního kina ve Smetanových sadech 
(těšit se můžete na Pomádu, Posled-
ní aristokratku nebo 3Bobule). Pro 
fanoušky divadla jsme připravili dvě 
výjimečná živá představení - Ameri-
kánka (8. 8.) s Eliškou Křenkovou 
a Terezou Ramba v hlavních rolích 
a Pérák divadla VOSTO5 o legendě 
protinacistického odboje za druhé 
světové války (29. 8.). 

Od září se pak můžeme těšit na 
záplavu premiér, které byly posunu-
ty kvůli koronaviru.  (pb)

Maminky s dětmi našly v nových prostorách Knihovny Vincence Priessnitze příjemnější zá-
zemí. Snímek z akce Česko čte dětem pořádané ve spolupráci s MRC Krteček. Foto: KVP
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AKCe
sobota 1. srpna od 14.00

Areál voršilek, ZŠ Průchodní
PRÁZDNINOVÝ POLOČAS PRO DĚTI
Zábavní sobotní odpoledne pro děti i rodiče.
Program:
15.30 – Africká pohádka pro děti
16.30 – Kouzelnická show
17.30 – Tanečky s dětmi
Stánkový prodej pro děti i dospělé. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník, SVČ DUHA Jeseník a EduArt - 
umění vzdělávat, z.ú.

sobota 1. srpna od 17.00
Zahrada Katovny
HUDEBNÍ ZAHRADA KATOVNY
Další díl z hudebních večerů letní zahrady Katovny. 
Vystoupí: Žamboši, Vlny, DW8, Natálie Rottrová & 
Pavel Špirka. Prodej vstupenek v rezervačním systému 
MKZ Jeseník. Vstupné 150 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 3. srpna od 8.30
Dětské dopravní hřiště Jeseník
VESELÝ SEMAFOR
Letní akce pro děti 8 – 12 let na DDH Jeseník. Přihláš-
ky do 27. 7. na e-mailu: arucidisova@duhajes.cz nebo 
telefonu: 777 945 741. Vstup volný.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

pondělí 3. srpna v 10.00
Oddělení pro děti KVP Jeseník
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ S MRC KRTEČEK
Čtením se vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítě-
tem. Vstup volný.
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze.

čtvrtek 6. srpna v 10.00
Oddělení pro děti KVP Jeseník
DESKOHRÁTKY
Hraní deskových her v knihovně. Určeno registrova-
ným čtenářům dětského oddělení. Vstup volný.
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze.

pátek a sobota 7.-8. srpna od 15.00
Letní divadlo (Smetanovy sady)
CHŘÁSTALFEST 
Všechny aktivní autorské kapely z okresu Jeseníku 
můžete vidět a slyšet v rámci dvou festivalových dnů. 
Vstupné dobrovolné.
Pořádá Apostolos Joanidis.

neděle 9. srpna v 15.00
Zahrada Katovny
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Veselé hrátky vtáhnou děti do děje českých pohádek, 
které znají z televizní obrazovky. Budou moci pomá-
hat skřítkům opravit střechu, zatančit si na trpasličí 
svatbě, chránit hrad před obrovským drakem a vydat 
se do lesa loupit spolu s loupežníkem Lotrandem. 
Přitom si zazpívají, naučí se nové tance a vyzkouší si 
divadelní kostýmy. Prodej vstupenek v rezervačním 
systému MKZ Jeseník. Vstupné 70 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 10. srpna v 19.00
Kongresový sál, PLL a.s.
KYTAROVÝ RECITÁL PROF. ŠTĚPÁNA RAKA
Předprodej vstupenek v recepci sanatoria Priessnitz, 
Lázeňském informačním centru 
a v MONDI-TOUR Jeseník. Vstupné 150 Kč.
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 13. srpna v 10.00
Oddělení pro děti KVP Jeseník
TVOŘ - NETVOŘ S BIG SHOTEM
Určeno registrovaným čtenářům dětského oddělení. 
Vstup volný.
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze.

pátek 14. srpna ve 21.00
Areál Woox (bývalý Moravolen)
CLARINET FACTORY
Koncert Clarinet Factory v magickém prostoru býva-
lé textilky Regenhart a Raymann v Jeseníku. Koncert 
bude doprovázen speciální videoprojekcí Jindřicha 
Trapla.
Tuzemská formace Clarinet Factory patří k nejpozo-
ruhodnějším úkazům naší scény. Její počátky sahají 
až do poloviny 90. let, za dobu své existence stihla 
kapela kromě vydávání desek natočit hudbu k ně-
kolika filmům, baletům či divadelnímu představení, 
spolupracovat s širokou škálou špičkových muzikantů 
nejen z České republiky, vystupovat na zahraničních 
festivalech či dokonce zvítězit v prestižní světové sou-
těži International Songwriting Competition, která se 
konala roku 2005 v Nashvillu. 
Více na www.clarinet-factory.cz.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Je-
seník. Vstupné 280 Kč v předprodeji, 330 Kč v den 
konání akce.
Pořádají MKZ Jeseník, Im Zentrum a Tančírna v Račím 
údolí.

sobota 15. srpna od 17.00
Náměstí Svobody
RESTAURANT DAY S CIMBÁLOVOU MUZIKOU 
GRUNT
Celosvětový karneval jídla, kdy si každý z nás může na 
jeden den otevřít vlastní restauraci, kavárnu nebo bar 
a vytáhnout se před ostatními svým uměním v oblasti 
jídla, dále získat nové kontakty a užít si příjemný den 
v oživeném veřejném prostoru. 
Více na www.restaurant-day-jesenik.webnode.cz. 
Vstup volný. 
Pořádají Sudetikus, z. s., MKZ Jeseník a Tančírna  
v Račím údolí.

čtvrtek 20. srpna v 10.00
Oddělení pro děti KVP Jeseník
POHÁDKOVÉ KVÍZOVÁNÍ
Určeno registrovaným čtenářům dětského oddělení. 
Vstup volný.
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze.

pátek 21. srpna od 9.00
Masarykovo náměstí
JESENICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Lokální trhy, které podporují šetrné zemědělství, ře-
mesla a kulturní život ve městě. Nabízejí širokou na-
bídku farmářských produktů z Jesenicka i okolních 
regionů. Doprovozeny o dětský koutek s rodinným 
centrem Krteček a koncert kapely Melodies K. Pajera 
od 10.00. Více na www.jesenicketrhy.cz. Vstup volný.
Pořádá Sudetikus, z. s., ve spolupráci s městem Jeseník, 
Olomouckým krajem a firmou Naturfyt Bio.

pátek 21. srpna v 18.00
Hotel Slovan
BESEDA S PETREM ŽANTOVSKÝM
Básník a publicista zve na besedu o aktuálních domá-
cích i zahraničních otázkách: Média a politika u nás 
v současnosti, vztah ČR a EU a budoucnost EU, mód-
ní politická hysterie – bourání soch a symbolů, přepi-
sování historie. Vstup volný.
Pořádají Tomáš Hauzner, František Svoboda a Otakar 
Ševčík.

sobota 22. srpna od 15.00
Letní divadlo (Smetanovy sady)
PARK ŽIJE! MULTIKULTURNÍ JESENICKO
3. ročník festivalu, kde poznáme kulturní pestrost 
našeho regionu. Ochutnáte tradiční pochoutky z růz-
ných koutů světa, užijete si hudební a taneční vy-
stoupení, sportovní a tvořivé dílny pro děti i dospělé. 
Vystoupí Markovice, Swing Hills, Mandala Musical 
(Mexiko), a další. Více na www.sudetikus.cz. Vstupné 
dobrovolné.
Pořádá Sudetikus, z. s., ve spolupráci s městem Jeseník, 
MKZ Jeseník, firmou Naturfyt Bio a Woox.

středa  26. srpna v 18.00
Kaple Jeseník
OPERA S LÁSKOU 
Účinkují: Michaela Zajmi (mezzosoprán – Praha), 
Kristína Zelenáková (Poprad – Slovensko), Michael 
Kubečka (bas – Praha), Jakub Rousek (tenor – Olo-
mouc), Jana a Jiří Hrubí (klavír – Brno), Václav Žmo-
lík (televizní a rozhlasový komentátor Praha), část 
Ženského pěveckého sboru Radost a Dětského pěvec-
kého sboru Běláčci ( Bělá pod Pradědem). 
Program: Rossini, Schubert, Smetana, Verdi, Lejsek. 
Změna programu a účinkujících vyhrazena, přenos 
bude probíhat přes YouTube kanál Koncerty Českého 
rozhlasu.
Pořádá MelodiaArt ve spolupráci se ZUŠ Jeseník a s Je-
senickou výtvarnou skupinou za finanční podpory Fenix 
Group a.s., od jejíhož založení uplynulo letos v červenci 
30 let.

Připravujeme na září:
8. září: DUO JAMAHA
15. září: DÍVČÍ VÁLKA
20. září: PAVEL ŠPORCL - Pocta Paganinimu
24. září: ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU
25.-27. září:  IM ZENTRUM
28. září: HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA

Výstavy
15. června – 30. září

IPOS
VÝROČNÍ VÝSTAVA ŽÁKŮ A ABSOLVENTŮ  
I. A II. STUPNĚ ZUŠ JESENÍK
Výroční a absolventská výstava žáků výtvarného obo-
ru ZUŠ Jeseník. Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

10. července – 26. srpna
Katovna (I. patro)
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ  
PRO VINCENZE PRIESSNITZE
Snímky Jiřího Kalabise jsou výtvarnými detaily prů-
zračně čisté vody jesenických řek, bystřin a potoků. 
Výstava přístupná v otevírací době TIC Jeseník, vstup 
volný.
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s TIC Jeseník.

31. července – 27. srpna
Kaple, Průchodní ulice
VÝSTAVA PRACÍ JESENICKÉ VÝTVARNÉ SKUPINY
Amatérské sdružení výtvarníků, které v Jeseníku pod 
názvem Jesenická výtvarná skupina působí již od 
roku 1953. Otevírací doba: 10.00–12.00, 13.00–17.00. 
Vstup volný.
Pořádá JVS Jeseník.

1. září – 30. září
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ  
JIŘÍHO ŠTRAJTA – MOTORKY
Vernisáž výstavy 1. září v 17 hodin. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.
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Vlastivědné muzeum Jesenicka
17. červen – 6. září

Hlavní výstavní sál
POLICIE VEŘEJNOSTI
Na interaktivní výstavě ve Vodní tvrzi se seznámíte 
se skutečnou prací policistů. Vyzkoušíte si fyzickou 
zdatnost, prověříte paměť při sestavování identikitu, 
najdete své otisky prstů a poznáte, proč je v silničním 
provozu alkohol tak nebezpečný. Navštívíte místo 
činu, nakouknete do policejní cely a mnoho dalšího. 
Součástí výstavy je i historická sonda do dějin poli-
cie na Jesenicku. Aktivní den (policejní ukázky s do-
provodným programem) se koná 21. srpna. Vstupné 
60/30 Kč.

1. červenec – 13. září
Galerie
PRÁZDNINOVÁ HERNA
Pro malé i velké interaktivní herna, těšit se můžete ne-
jen na náročné IQ hry, stolní hry či hlavolamy, ale i na 
nejrůznější odpočinkové aktivity, vstupné 60/30 Kč.
Stálé expozice: Spirála času Země (80/40 Kč), Čaro-
dějnické procesy na Jesenicku v 17. století (110/55 Kč), 
Fauna a flóra Jesenicka (50/25 Kč), Historie a archeo-
logie Jesenicka (50/25 Kč).
Rodný dům Vincenze Priessnitze v Jeseníku lázních,  
č. p. 175 – stálá expozice Vincenz Priessnitz a lázně Grä-
fenberg. Otevřeno: pátek, sobota, neděle 12.00–17.00, 
v objektu se nachází také kavárna Vinckovo kafe (otevře-
no denně).

Přednášky
Konají se vždy v 18.00 ve Vodní tvrzi v Jeseníku, více 
informací na samostatných plakátech.
5. srpen: Viktor Heeger, renesanční osobnost ze Zla-
tých Hor, p. Matela. 
5. srpen: Archeologický výzkum hřbitovního kostela 
v Javorníku-Vsi, p. Rychlý
2. září: O dřevařích i pastevcích. Stará povolání jese-
nických hor, p. Matela
2. září: Gräfenbergská konspirace. Polská politická 
emigrace 19. století v lázních, p. Petrásek
Exkurze
Aktuální informace se dozvíte na samostatných pla-
kátech.
1. srpen: Vidnava – od náměstí po loučky, archeologic-
ky a historicky, p. Rychlý
22. srpen: Botanická exkurze do lomu Kukačka u Bílé 
Vody, p. Taraška

MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ JESENÍK

KINo poHoDA

DIGITÁLNÍ 3D KINO DLE STANDARTU DCI
Dittersdorfova 599/2, 790 01 Jeseník
telefon 773 588 002 *** e-mail kino@mkzjes.cz

sobota 1. srpna v 17.00 
SCOOB! /rodinný-animovaný-dobrodružný/ USA 
2020 / dabing / 93 min. / Vstupné 130/110 Kč / 

sobota 1. srpna ve 20.00 
SAMOTÁŘI – OBNOVENÁ PREMIÉRA /komedie/ 
ČR, Slovinsko 2000 / česky / 109 min.
Vstupné 100 Kč / 15+

neděle 2. srpna v 17.00
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY 
/anim.-rodinný/ Rusko, USA 2020 / dabing / 90 min. 
Vstupné 130 / 110 Kč / 

středa 5. srpna ve 20.00 
POSTŘIŽINY /komedie-poetický/ ČSSR 1980 / česky
93 min. / Vstupné 100/60 Kč / 12+

čtvrtek 6. srpna ve 21.30 / LETNÍ KINO
POMÁDA /muzikál-romantický/ USA 1978 / titulky
106 min. / Vstupné 100 Kč / 

pátek 7. srpna v 17.00 
MEKY /dokument/ ČR, Slovensko 2020 / česky, slo-
vensky / 80 min. / Vstupné 130 Kč / 

pátek 7. srpna ve 20.00 
DÉMON ZATRACENÍ /horor/ USA 2019 / titulky
95 min. / Vstupné 130 Kč / 15+

sobota 8. srpna v 17.00 
AVA: BEZ SOUCITU /akční-drama-krimi/ USA 2020 
/ titulky / 96 min. / Vstupné 130 Kč / 15+

sobota 8. srpna ve 20.00 / PŘÍMÝ PŘENOS
AMERIKÁNKA – FILM NAŽIVO /drama/ ČR 2020 / 
česky / 100 min. / Vstupné 150 Kč / 12+

neděle 9. srpna v 17.00 
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 3D /rodinný-animo-
vaný/ USA 2020 / dabing / 93 min.
Vstupné 150 / 130 Kč  / 

pondělí 10. – pátek 14. srpna
PROVOZNÍ VOLNO – NEPROMÍTÁ SE

čtvrtek 13. srpna ve 21.30 / LETNÍ KINO
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA /komedie/ ČR 2019 / 
česky / 106 min. / Vstupné 100 Kč / 

sobota 15. srpna v 17.00 
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ /rodinný-animova-
ný/ USA 2020 / dabing / 93 min.
Vstupné 130/110 Kč / 

sobota 15. srpna ve 20.00 
K2: VLASTNÍ CESTOU /dokument/ ČR 2020
česky / 93 min. / Vstupné 130 Kč / 

neděle 16. srpna v 17.00 
SCOOB! /rodinný-animovaný-dobrodružný/ USA 
2020 / dabing / 93 min. / Vstupné 130/110 Kč / 

středa 19. srpna ve 20.00 
PARAZIT /komedie-drama/ Jižní Korea 2019 / titulky
132 min. / Vstupné 100/60 Kč / 15+

čtvrtek 20. srpna ve 21.30 / LETNÍ KINO
3BOBULE /komedie/ ČR 2020 / česky
103 min. / Vstupné 100 Kč / 

pátek 21. srpna v 17.00 
NEŽ SKONČÍ LÉTO /komedie-drama/ Austrálie 
2019 / titulky / 117 min. / Vstupné 130/80 Kč /  15+

pátek 21. srpna ve 20.00 
MULAN /rodinný-akční-dobrodružný/ USA 2020 / 
titulky / 106 min. / Vstupné 130 Kč / 

sobota 22. srpna v 17.00 
HURÁ DO DŽUNGLE /animovaný-rodinný/ Maurici-
us 2020 / dabing / 90 min. / Vstupné 130/110 Kč / 

sobota 22. srpna ve 20.00 
ŠARLATÁN /drama-životopisný/ ČR, Irsko, Polsko, 
Slovensko 2020 / česky / 118 min.
Vstupné 130 Kč / 12+

neděle 23. srpna v 17.00 
MULAN 3D /rodinný-akční-dobrodružný/ USA 2020 
/ dabing / 106 min. / Vstupné 150/130 Kč / 

středa 26. srpna ve 20.00 
JAK BÝT DOBROU ŽENOU /komedie-drama/
Francie-Belgie / titulky / 108 min.
Vstupné 100/60 Kč / 12+

čtvrtek 27. srpna ve 20.00 
V SÍTI 18+ /dokument/ ČR 2020 / česky
100 min. / Vstupné 130 Kč / 18+

pátek 28. srpna v 17.00 
VZPOMÍNKY NA ITÁLII /komedie/ Velká Británie, 
Itálie 2019 / titulky / 100 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

pátek 28. srpna ve 20.00 
NOVÍ MUTANTI / horor-thriller-akční-sci-fi / USA 
2020 / titulky / 95 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

sobota 29. srpna v 17.00 
MULAN /rodinný-akční-dobrodružný/ USA 2020 / 
dabing / 106 min. / Vstupné 130/110 Kč  / 

sobota 29. srpna ve 20.00 / PŘÍMÝ PŘENOS
VOSTO5: PÉRÁK – FILM NAŽIVO /komedie-dra-
ma/ ČR 2020 / česky / 95 min. / Vstupné 150 Kč / 12+

neděle 30. srpna v 17.00 
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ /rodinný-animova-
ný/ USA 2020 / dabing / 93 min.
Vstupné 130/110 Kč / 

VÝSTAVA VE FOYERU KINA POHODA

2. 7. – 31. 8. 2020
VLASTA SKŘÍŠOVSKÁ – OBRAZY 
Prodejní výstava obrazů
Kino Pohoda připravuje na září 2020
* Krajina ve stínu * Monster Hunter * Bábovky * Prin-
cezna zakletá v čase * Tiché místo: část II * After: 
Přiznání * KingsMan: První Mise a další *

KINO POHODA NA INTERNETU –
www.kinopohoda.cz 
Předprodejní místa: Kino Pohoda Jeseník / Knihov-
na Vincence Priessnitze Jeseník (ul. 28. října) / CK 
MONDI-tour Jeseník (Palackého) / Půjčovna kol 
Jeseníky Tour (28. října) / IC Katovna (Palackého) 
/ Lázeňské informační centrum / Knihovna Mikulo-
vice / MIC Zlaté Hory / IC Bělá pod Pradědem / IC 
Vidnava / IC Javorník / Městský úřad Žulová / Obecní 
úřad Lipová-lázně

pozvánka do 
olomouce

Olomoucký kraj ve spolupráci se Statu-
tárním městem Olomouc a organizacemi 
doprovázejícími pěstounské rodiny vás zve 
na akci Den pro rodinu vlastní i náhradní 
včetně Dne (pro) pěstounství. Akce se koná  
12. září od 9.30 v Olomouci, ve Smetanových sa-
dech, mezi Palmovým skleníkem a jezírkem.

Pestrý program zahájí Běhy pro paměť náro-
da a Běh pro rodinu, následovat budou akce pro 
rodiny s dětmi doprovázené hospodskými kvízy, 
besedami s pěstouny a výstavou fotografií. V pole-
dne vám zpříjemní čas Divadlo Tramtárie se svým 
divadelním představením. Můžete se těšit také 
na vystoupení hudební skupiny DD Olomouc 
a žonglování s Cascabel. Uvidíte, jak se jezdí na 
parkouru z DDM Olomouc a šermuje za zvuků 
bubnů, jak se provádějí vědecké pokusy pro děti, 
jak se tvoří obrovské bubliny s bubble show. Pří-
jemným zakončením této akce bude vystoupení 
hudební skupiny The Backwards.

V dění nabitého programu budou nablízku 
stánky s občerstvením. Přijďte s námi strávit pří-
jemný den, pobavit se a třeba i získat zajímavé 
informace o pěstounství.      (OK)
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poděkování: opera s láskou 
Ve středu 26. srpna v 18 hodin zazní starobylým prostředím býva-

lého svatostánku voršilek, jesenickou Kaplí, která nyní slouží jako vy-
nikající koncertní a výstavní síň, tóny nejen operní. Díky vstřícnosti 
Českého rozhlasu Olomouc se úvodní koncert Hvězd a hvězdiček zná-
mý jako „Opera s láskou“, poprvé dostane také k těm, kteří by si ho 
z důvodu omezené kapacity jesenické Kaple nemohli vychutnat. 

Ráda bych touto cestou poděkovala řediteli olomouckého rozhlasu Jose-
fu Podstatovi, že vyslyšel prosbu „všech“, kteří rok co rok souzněli s krá-
lovnou jevištního umění natolik, že se díky nim foyer Sanatoria Priessnitz 
v lázních Jeseník, kde se tyto koncerty tradičně konaly, proměnilo v ojedi-
nělé divadelní jeviště. Vstřícnost olomouckého média je o to vzácnější, že 
přišla v době, kdy jsme prožívali „zlý“ sen, v němž zčistajasna vše ustrnulo, 
kulturní život nevyjímaje. I když ne tak zcela – mám na mysli profese, které 
právě v tomto období vynaložily často nadlidské úsilí, abychom MY mohli 
žít a hlavně najít v sobě sílu a víru, že se vše v dobré obrátí. A to vskutku 
nemám na mysli jen lékaře věci znalé!

Ještě je však třeba zdůraznit, že nic z toho, o čem výše píši, by se neusku-
tečnilo, kdyby jako mávnutím proutku zmizeli mecenáši, kteří stejně jako 
v časech minulých i v této koronavirové době udrželi kulturu nad vodou. 
A tato „živá voda“ by bez nich vyschla jako studánka v parném létě. K ta-
kovým příznivcům umění a mecenášům se řadí také Cyril Svozil, generální 
ředitel společnosti Fenix Group, která si v červenci tohoto roku připomněla 
30 let od svého založení. 

Kdo z nás zainteresovaných mohl na sklonku roku 2019, kdy se všechny 
akce začaly připravovat, tušit, že vize Hvězd a hvězdiček 2020 s mottem ži-
votního jubilea významné pianistky, pedagožky a publicistky Věry Lejsko-
vé se zakymácí jako bárka v rozbouřených vodách koronavirového oceánu?

O to více děkujeme ryze české firmě Fenix Group a.s., která zůstala věr-
na jesenickému regionu a podpoře kulturního života, v daném případě ori-
entované především na rozvoj invence a nadání mladých lidí.

Přímý přenos slavnostního večera pod názvem Opera s láskou na po-
zadí výstavy Jesenické výtvarné skupiny zprostředkuje Český rozhlas 
Olomouc. Přenos bude probíhat přes YouTube kanál Koncerty Českého 
rozhlasu. Posluchači si jej mohou naladit i přes webové stránky Českého 
rozhlasu Olomouc.   Viola Králová 

prázdniny v knihovně
6. srpna:
Deskohrátky

13. srpna: 
Tvoř–netvoř s Big Shotem

20. srpna:
Pohádkové kvízování 

Akce probíhají od 10.00 do 12.00.

Milí taneční přátelé, mladé dámy, mladí pánové, dovolte mi pár slov:
Pokud se rozhodujete, zda se přihlásit do TANEČNÍHO KURZU, či ni-

koliv, jste ve věku, který se mílovými kroky blíží dospělosti. A mohu vás 
ubezpečit, že rozhodnutím absolvovat výuku tance se posunete na žebříčku 
připravenosti k dospělému životu o pěkných pár příček výše. Dovedu si 
však živě představit, co se odehrává ve vašem nitru… Hlavně pánové určitě 
řeší svůj případný pocit trapnosti nebo zesměšnění před kamarády. Dívky 
se zase obávají, že nebudou mít s kým tančit. Je to zcela jistě těžký vnitřní 
boj. Ale věřte, že není čeho se bát. Všichni jste na startu! A vím, jaké to je, 
protože i já už jsem tam jednou stála. Tanec není trestem, tanec je radostí 
a myslím, že to spolu pomaloučku, po částech zvládneme. A nebojte se – 
zatančí si vždy všichni!

Taneční kurz je vstupenkou do dospěláckého společenského života a je 
velkou devízou i pro budoucí partnerský život. Přeji vám, aby vaše rozhod-
nutí bylo správné! Na setkání s vámi se upřímně těší vaše učitelka tance  
Iva Obšilová.

Pozn. MKZ: Těšíme se na váš zájem a 24. září v sále IPOS začínáme!
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skelná louka u ramzové stále vydává své „poklady“
Jesenicko nabízí pečlivému pozorovateli několik míst, ze kterých minulost 

prostupuje do přítomnosti nenápadně, ale velmi krystalicky. Kousek od cesty 
z Horní Lipové směrem na Ramzovou leží podél levého břehu Vražedného poto-
ka louka, které se říká „skelná“. Stávala zde sklárna Hohenbartenstein pojme-
novaná po vratislavském biskupu J. K. Waldenburg-Bartensteinovi, která byla 
založena na začátku 19. století a jejíž počátky jsou spjaty s krizí evropského 
sklářství. To je však paradox pouze zdánlivý. Záměrem vratislavského biskup-
ství bylo v době krize využít, zdokonalit výrobu a zejména zdobení sklářských 
výrobků, pokračovat v omezených dodávkách, které byly pro krachující sklárny 
v Čechách nerentabilní, a najít i nová odbytiště mimo evropskou krizí nejposti-
ženější region – Anglii a Španělsko. Zacílit se mělo na balkánský poloostrov 
a Přední východ. 

Biskupství vydalo souhlas se zří-
zením sklárny v roce 1804. Její za-
kladatel a první provozovatel Josef 
Kaplánek využil geograficky pří-
hodné lokality s do té doby netě-
ženými lesy a dostupným vodním 
zdrojem v podobě blízkého potoka 
a situoval „fabriku“ do místa, kte-
rému se říkalo Mordgraben (Vra-
žedná rokle). Původní louku vystří-
daly výrobní hutě, obytné budovy, 
stáje i hospoda pro pracovníky. Po 
počátečních úspěších přišly pro 
sklárnu těžké rány, lidské chyby 
v účtech vedly ke špatným ekono-
mickým rozhodnutím, poškození 
pecí muselo být následováno dra-
hou opravou a válka s Napoleo-
nem uvrhla zemi v celkovou ekono-
mickou recesi. Josef Kaplánek se 
svými společníky se projektu vzdal 
a v dalších desetiletích se po něm 
vystřídala spousta provozovatelů 
se střídavými úspěchy. K definitiv-
nímu zániku začal závod směřovat 
od 70. let 19. století, kdy docháze-
lo k silnému vzestupu konkurence 
v západní Evropě. Většina tamních 
skláren byla několikanásobně vý-

konnější a zejména belgické sklár-
ny využívaly i daleko modernějších 
technologií lití skla. 

V 80. letech téhož století se po-
kusil poslední provozovatel Josef 
Hohlbaum sklárnu modernizovat 
a kompletně přestavět na belgický 
systém, ale byl zastaven ze strany 
komorního ředitelství v Javorníku. 
Jeho zástupci nedůvěřovali novým 
investicím a považovali fabriku 
za beznadějně ztrátovou. V roce 
1885 definitivně investice zastavili. 
Sklárna razantně omezila výrobu 
a vzápětí ji zcela zrušila, budovy 
začaly chátrat. 

Dodnes lze nacházet „poklady“, 
které po sobě sklárna zanechala. 
Ty první přímo na místě, neboť 
když loukou procházíte, nedá vám 
mnoho práce nalézat úlomky desí-
tek druhů skel. A často není třeba 
ani jediného „kopnutí“ do půdy, 
protože tuto práci za vás odvedou 
krtci a hraboši, kteří skelné bohat-
ství (jim jistě velmi znepříjemňu-
jící život) dostávají na povrch. Za 
poklady historie lze označit také 
základy starých kamenných budov 

a jak jsme se s kolegy nedávno pře-
svědčili, další poklady lze nalézat 

i ve vlastivědném muzeu. Konkrét-
ně při stěhování depozitářů muzea 
došlo k nálezu do sbírek do této 
doby nezapsaného plánku lokality 
ze 20. let 19. století. Stav sklárny 
na něm zachytil pomocník lesmis-
trovského úřadu a lesmistrovský 
kontrolor Lorenz Richter k roku 
1824. Vyhotovení nákresu jakožto 
úkolu zadaného biskupstvím prav-
děpodobně souviselo se záměry 
zjistit skutečný podrobný stav 
sklárny za účelem stanovení od-
hadní ceny kvůli možným úpravám 
nájemních smluv. Biskupství v této 
době však zřejmě zvažovalo i úpl-
né zrušení provozu. Nákres s le-
gendou zachycuje rozložení hutí, 
skladů a dalších budov v lokalitě. 

I přesto, že se s tváří „Kaplán-
kovy“ biskupské sklárny tak, jak 
ji zachytil Lorenz Richter v roce 
1824, již setkat nemůžeme, nelze 
než návštěvu lokality doporučit. 
Zbytky starých staveb, sklo třpytící 
se pod nohami a hučící Vražedný 
potok připomínají svým zvláštním 
způsobem minulost louky, které se 
dodnes říká „skelná“.  

Pavel Rušar, ředitel VMJ 

Situace sklárny v roce 1824, nákres Lorenze Richtera.  Foto: VMJ

Skelná louka u Ramzové, současnost.              Foto: VMJ
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Královský 
vodopád

Jeseníky jsou známé díky svým 
nesčetným horským tokům, na kte-
rých se nacházejí vodopády. Letošní 
vydatné srážky jim přidávají na krá-
se a divokosti. Jeden z nejkrásněj-
ších a nejvyšších se nalézá na hor-
ním přítoku Střední Opavy. Podle 
dřívějšího názvu říčky Königsbach, 
dostal název Královský. Přístup k vo-
dopádu je poměrně jednoduchý, 
od nedaleké modré turistické cesty 
(rozcestník na turistické trase Videl-
ské sedlo – Malý Děd – Švýcárna).
Královský vodopád překvapí na prv-
ní pohled svou výškou. Skalní stěna, 
ze které padá, je více než 15 metrů 
vysoká.

Zdroj: vodopady.info

Nové 
sportcentrum 

Nevšední zážitek pro celou rodinu 
nabízí nový sportovní areál Sport-
centrum Alexbow zaměřující se na 
instinktivní lukostřelbu. Sportoviště 
vzniklo v zóně Za Podjezdem v Jese-
níku nedaleko cyklotrasy vedoucí na 
Bobrovník. V areálu se nachází jak 
tréninková lukostřelnice, tak i 3D 
střelnice s terči zvířat k imitaci lovu. 
Zároveň zde naleznete vyhlídkovou 
věž a přesné kopie zvířat v reálné 
velikosti, například vlka, medvěda 
či rysa. V showroomu firmy uvidíte 
kolekci zde vyráběných tradičních 
luků a v mini-muzejní expozici luky 
pocházející ze zlaté éry lukostřelby 
v USA. Nechybí ani možnost drob-
ného občerstvení a pro příznivce po-
silování workout sestava s dvanácti 
stanovišti. 

Provozní doba: červenec až srpen 
denně od 13.00 do 18.00, září až lis-
topad So a Ne od 13.00 do 16.00. 
Rezervace času po tel. domluvě: 
721 993 738. 

Letní zážitky v Jeseníkách

muzeum na neobvyklém místě
Pokud jste na Javornicku, neměli byste vynechat návštěvu minimuzea v osa-

dě Zálesí, v bývalé márnici u starého hřbitova. Místo vás upoutá svou melan-
cholickou atmosférou připomínající staré časy. 

Expozice je věnována pohnuté 
historii německé obce Waldeck 
(dnes Zálesí), která byla jako mnoho 
dalších po válce vysídlena a posléze 
téměř zničena. Budete překvapeni, 
jak rušným životem obyvatelstvo 
obce žilo na tomto odlehlém místě 
v Rychlebských horách před odsu-
nem Němců. Fragmenty z vyprávění 
pamětníků popisují například místní 
školu, několik hospod, těžbu čediče 
a smolince nebo smutný osud koste-
la sv. Barbory, který byl definitivně 
zbourán po roce 1990. Před odsu-

nem německých usedlíků osada čí-
tala na 111 chalup a několik stovek 
obyvatel. Úpadek obce dokonala 
poválečná řízená likvidace, kterou 
přestálo jen několik málo domů. 
Dnes zde žije asi 10 stálých obyvatel 
a chalupáři. 

Přes pohnuté historické události 
osada i nadále žije svým životem 
i díky úsilí a péči novousedlíků. Au-
torkou expozice je Zdeňka Morávko-
vá ze spolku Světakraj z.s. Projekt 
muzea finančně podpořilo město 
Javorník a další partneři. 

Lesní bar  
na Javornicku 

Po návštěvě minimuzea v Zálesí 
pro vás máme ještě jeden tip na vý-
let. Vydejte se pěšky z této osady ke 
Stříbrnému prameni pod vrcholem 
Koníček (850 m). Krom čerstvé 
pramenité vody a krásných výhledů 
do krajiny na vás čeká milé překva-
pení v podobě malého lesního baru. 
Odpočinkové místo s posezením 
bylo vybudováno v roce 2018 Ev-
ženem Lomozníkem a funguje na 
podobném principu jako Lesní bar 
v Horní Lipové. Bar je samoobsluž-
ný. Za vychlazený nápoj si každý 
konzument zaplatí do pokladničky. 
Myšlenka samoobslužných lesních 
barů se těší velké popularitě, a proto 
jsou často vyhledávaným cílem ná-
vštěvníků našich hor. 

Královský vodopád na první pohled překvapí svou výškou. Skalní stěna, ze které padá, je 
více než 15 metrů vysoká.   Foto: Radek Leskovjan 

Foto: Jaroslav Kejval Minimuzeum v osadě Zálesí.   Foto: Lucie Tenekedzi

Lucie Tenekedzi,
oddělení cestovního ruchu

Letní soutěž 
Nová letní putovní soutěž Eurore-

gionu Praděd s turistickými znám-
kami Hravé putování bez hranic vás 
zavede na zajímavé turistické cíle na 
českém a polském území. Chcete-li 
se zapojit, pak postačí při svém po-
bytu v Jeseníkách navštívit alespoň 
tři z patnácti nabízených turistic-
kých cílů a svou návštěvu doložit 
vstupenkou či selfíčkem. V IC Je-
seník dostanete informační letáček 
a také vás zde za splnění úkolu od-
mění výherní turistickou známkou 
s QR kódem s informací o výhře. 
Pokud se na vás usměje štěstí, čekají 
na vás zajímavé hlavní ceny! Třeba 
pobyt pro dva v polském zámku 
Moszna. Více informací a letáček 
získáte v IC Jeseník v Katovně nebo 
na www.jeseniky-rodina.cz.

Foto: Richard Kapustka
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Barevnost sanatoria priessnitz vychází z odborné studie
Obnovená tvář průčelí hlavní lázeň-

ské budovy je výsledkem nejen pečli-
vé práce místních stavařů, ale také 
historicko-architektonické analýzy. 
Tým olomouckých architektů ji na 
objednávku lázní vytvořil v roce 2018 
a zdůraznil v ní jedinečnost stavby 
i respekt k dílu architekta Leopolda 
Bauera.

„Stavba Priessnitzova sanatoria je 
velmi vzácná, měla být tehdy jakýmsi 
ztělesněním soudobé vzorové staveb-
ní kultury Slezska. Takže pozor, vše 
autentické je nutné chránit jako oko 
v hlavě!“ Tato citace historika archi-
tektury profesora Pavla Zatloukala 
studii uvádí. Její autoři pod vede-
ním architekta Staška Žeravy v ní 
hledali vhodné řešení pro barev-
nost a texturu fasády, střešní kryti-
ny, podlah teras, lodžií a balkonů, 
i řešení nejrůznějších detailů jako 
například parapetů, zábradlí, klem-
pířských a zámečnických prvků. 
„Barevnost fasády je bohužel snad 
jedinou důležitou informací, kterou 
se nepodařilo dohledat - ani v archi-
vech, ani v písemných materiálech. 
Jediné indicie, které nám podávají 
informaci o vztahu Leopolda Bauera 
k barvám, je jeho vyjádření k barev-
nosti místností dostavby Priessnitzo-
va sanatoria a jiné jeho realizované 
stavby,“ uvádějí autoři studie. A co 
je tedy tou jedinou poznámkou 

k barvám od samotného autora? 
„Jsem odedávna přesvědčen, že jisté 
světlé žlutavé a červenavé barevné 
tóny těší lidskou mysl jako rozkvet-
lá louka. Proto jsem nechal všechny 
pokoje vytónovat v těchto přátelských 
barvách,“ vyjádřil se před necelými 
sto lety architekt Leopold Bauer

„Problém je v tom, že barevnost in-
teriéru a exteriéru jsou dvě naprosto 
rozdílné věci. A jiné stavby Leopolda 
Bauera mají různou funkci, různou 
architektonickou formu a různou 
barevnost. U Bauera nelze vysledo-
vat typický rukopis, oblíbený styl či 
barevnost,“ pokračují autoři studie, 
v níž posléze nabídli vlastní řešení. 
A Bauerem zmíněná žlutá je na-
konec na zábradlích nejvýraznější 
barvou ve střízlivém šedo-bílém ka-
bátě sanatoria, jak se o tom mohou 
na vlastní oči od konce června pře-
svědčit návštěvníci lázní. 

„Zodpovědnost k tradici, velikosti, 
stavební historii a architektonické 
hodnotě vedla majitele lázní k za-
dání této historicko-architektonické 
studie. Nejde o tuctovou budovu, 
ale o skutečnou dominantu, symbol 
a ikonu celého regionu. Fundované 
srovnání projektovaného, realizo-
vaného a dochovaného stavu nám 
pomohlo učinit jasno v tom, které fa-
sádní prvky je třeba chránit a auten-
ticky obnovit, které chybějící doplnit 

a které jako nehodnotné odstranit,“ 
vysvětluje technický ředitel lázní 
Roman Illek. „S výsledkem jsme 

spokojeni a věříme, že jej ocení i jese-
nická veřejnost a lázeňská klientela.“

 (jg)

KYTAROVÝ RECITÁL
prof. Štěpána Raka
Pondělí 10. 8. 2020 v 19.00

v Kongresovém sále.

vstupné 150 Kč
předprodej v recepci sanatoria Priessnitz,

Lázeňském informačním centru a v MONDI-tour Jeseník

štěpán rak v lázních
V pondělí 10. srpna od 19 hodin bude v Kongresovém sále koncertovat Ště-

pán Rak. Kytarový virtuoz a historicky první profesor hry na kytaru v ČR vy-
stoupí v Priessnitzových lázních jen dva dny po svých 75. narozeninách.

„Štěpán Rak je osobností, která si své posluchače podmaní intenzitou prožit-
ku, interpretačním mistrovstvím a absolutním splynutím interpreta a skladatele 
v jedné osobě, s duší hudby,“ uvádějí interpreta, kterého není třeba českému 
publiku představovat, stránky www.stepanrak.cz. 

Vstupenky na koncert lze zakoupit na recepci LD Priessnitz, v lázeňském 
infocentru a v cestovní kanceláři Mondi-TOUR v Jeseníku.  (jg)

srpnové Dny her v Háji 
V sobotu 22. srpna se v areálu lázní uskuteční akce pro děti „Dny her 

v Háji“. Od 14 hodin mohou děti vyrazit na trasu, kde je čekají různé úkoly. 
Na okruh o délce 45–60 minut je možné vydat se nejpozději v 17 hodin, 

od 18 hodin je připraven oheň pro opékání špekáčků (nutno přinést vlastní). 
Akce bude inzerována na samostatných plakátcích, sledujte proto nástěn-
ky a stránky www.priessnitz.cz. Akci, kterou pořádá Společnost Vincenze 
Priessnitze ve spolupráci s PLL a.s., podpořilo dotací město Jeseník.

Lázeňské slavnosti
Tři srpnové nedělní odpoledne zpříjemní návštěvníkům lázní hudební vystou-

pení, která se konají v rámci letošních Lázeňských slavností. 
Muzicírovat se bude první, třetí a poslední 

srpnovou neděli vždy od 15 hodin v Hudebním 
altánku pod sanatoriem Priessnitz. V neděli  
2. srpna se představí dechová kapela Dynybyly 
Band z Jeseníku. V neděli 16. srpna zazní coun-
try v podání šumperských Holátek a v neděli  
30. srpna to patřičně rozfouká Brass Quintet-Jese-
nické žestě pod vedením Františka Mecha. Koná-
ní Lázeňských slavností podpořilo město Jeseník.
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Kosmogramy aneb oživení městské krajiny v Jeseníku 
V květnu letošního roku uplynu-

lo deset let od inaugurace projektu 
„Jesenické kosmogramy“, který 
umístil na čtyři lokality města osm 
výtvarných realizací s tímto názvem. 
U příležitosti výročí se na konci jara 
konal víkendový krajinný seminář pod 
vedením autora projektu, geomanta 
a designéra Jana Tajboše.

„Cílem projektu bylo oživit měst-
skou krajinu spojením s vitálními 
silami okolních kopců. Když jsem do 
Jeseníku poprvé přijel, vnímal jsem 
jej jakoby pod pokličkou, s minimem 
vnitřního pohybu, město bylo prostou-
peno jakýmisi neviditelnými temnými 
shluky. Byl to velký kontrast oproti 
tomu, s jakou atmosférou a jakými 
kvalitami jsem se pak setkal v jeho 
okolí, v oblasti lázní a na Křížovém 
vrchu,“ zavzpomínal v úvodu semi-
náře Jan Tajboš. „Zdá se, že po de-
seti letech je situace lepší, atmosféra 
ve městě je světlejší a živější. Temné 
shluky se nyní drží zejména v prosto-
ru kolem autobusového nádraží a i do 
nich vnikají místy světlé linie,“ dodal 
autor projektu.

Účastníci semináře se první den 

pohybovali mezi lázněmi, městem 
a Křížovým vrchem. Mohli tak bě-
hem jednoho dne procítit všechna 
„témata“ městské krajiny. Jeseník 
se nachází mezi lázeňským kopcem, 
s jemnou „jinovou» ženskou esen-
cí, a Křížovým vrchem, s aktivní 

„jangovou“ mužskou kvalitou. „Tato 
poloha nabízí příležitost vytvořit no-
vou kvalitu, která bude harmonickou 
syntézou obou zdejších přírodních 
ohnisek,“ řekl Jan Tajboš. Druhý 
den semináře pokračoval na Pradě-
du a v Karlově Studánce. „Praděd 

vnímám jako centrum, důležité pro 
celou severovýchodní část České re-
publiky i přilehlé polské území. Zcela 
mimořádným místem planetárního 
významu jsou také Petrovy kameny,“ 
vysvětlil autor kosmogramů tuto 
souvislost. „Novým objevem jsou pro 
mě poznatky o lipovské části jižního 
systému Rychlebských hor. Odtěžením 
mramorových kopců je přerušeno pů-
vodní spojení dvou jeho částí, odděle-
ných sedlem Na Pomezí. Krajina tím 
byla donucena vytvořit si náhradní 
systém. Je to určitá výzva pro práci do 
budoucna,“ podotkl Tajboš.

Geomantie a geokultura patří 
mezi moderní umělecké disciplíny. 
Při práci a tvorbě využívá vnímání 
jemných rovin, imaginace, zvuků, 
práce s tělem a dalších prvků. „Naše 
práce s místy se dá přirovnat k proš-
ťouchnutí ucpaného nebo zanesené-
ho pramene. Někdy stačí velmi málo 
a znovu to proudí, místu se vrací jeho 
ztracený smysl a kondice. Jde o nená-
padnou, ale důležitou lidskou pomoc 
Přírodě, o vědomý vztah lidí s kraji-
nou a se Zemí,“ zdůraznil Jan Taj-
boš.  (jg)

 Oblíbený reliéf Knoppova pramene je moderní variací středověkého motivu „zeleného 
muže“, který je znám z průčelí měšťanských domů a kleneb katedrál. Ve středověké kos-
mologii představoval Zelený muž skrytě působící inteligenci přírody.

CELÉ LÉTO

HLEDÁME NOVÉ

HORSKÁ
A SILNIČNÍ CYKLISTIKA

PRAVIDELNÉ TRÉNINKY
I O PRÁZDNINÁCH

KAŽDOU STŘEDU
TRÉNINKOVÉ

ZÁVODY

MATERIÁLNÍ
PODPORA

OBECNÁ SPORTOVNÍ
PŘÍPRAVA

ČTYŘI TRÉNINKOVÉ
SKUPINY PRO DĚTI

OD 5 DO 15 LET

POJĎ JEZDIT NA KOLE!
www.forceteamjesenik.cz  |  brokes@gymjes.cz  |  tel. 778 766 192

ZÁŽITKY 
DÍKY SPORTU
A SKVĚLÉMU 

KOLEKTIVU
V PŘÍPADĚ Z Á JMU KONTAK TUJE:

Víte, kde najdete jesenické kosmogramy?
První tři kosmogramy se nacházejí v podobě bronzových desek před vstu-

pem do radnice na Masarykově náměstí v Jeseníku. Další tři jsou umístěny 
v parku v Dukelské ulici (litopunkturní stéla). Poslední dva kosmogramy na-

jdete v lokalitě Na Fučíku coby chrliče Knoppova pramene a u Neuburského 
pramene ve Smetanových sadech. Více informací o tomto projektu a další 
zajímavosti naleznete na webových stránkách města Jeseník v sekci Volný čas.
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Závod míru U23 v Jeseníku: tři starty a časovka ve městě 
Na prestižním Závodu míru U23 

Grand Prix Jeseníky, který se usku-
teční od 3. do 6. září, se očekává 
účast dvaceti nejlepších reprezentač-
ních týmů do 23 let z Evropy i zámo-
ří. Úvodní prolog, časovka, se vůbec 
poprvé v historii této soutěže pojede 
v ulicích Jeseníku. Na své si tak 
v tomto lázeňském městě rozhodně 
přijdou diváci, kteří během čtyř dnů 
uvidí na Masarykově náměstí hned tři 
starty tohoto podniku.

„Do soutěže se přihlásily elitní týmy 
Belgie, Holandska, Švýcarska nebo 
Německa. Francie se rozhodne na 
poslední chvíli, a to podle finan čních 
možností. Z dalších cyklistických vel-
mocí by mohly přijet Spojené státy 
a Kolumbie,“ vyjmenoval organizá-
tor závodu Jaroslav Vašíček s tím, že 
zamíchat kartami ve startovním poli 
může koronavirová krize. České bar-
vy bude hájit jedno družstvo. Celý 
podnik odstartuje časovka v Jesení-
ku ve čtvrtek 3. září, na 3,5 kilomet-
ru dlouhou trať se má vydat celkem 
120 závodníků v třicetivteřinových 
intervalech. Trasa závodu povede 
z Masarykova náměstí ulicemi Go-
golova, Lipovská, Jaroslava Ježka, 
Dukelská, Poštovní, Dittersdorfova 
a přes Zámecké náměstí zpět na Ma-
sarykovo náměstí. Centrum města 
tak bude zcela uzavřeno pro veškerý 
provoz v době od 16.00 do 18.30, 
na zdárný průběh prologu bude kro-
mě pořadatelů dohlížet republiková 
a městská policie. „V uvedené době 
bude na trase závodu platit úplná uza-
vírka pro veškerý silniční provoz. Lidé 
se tak nedostanou motorovými vozidly 

například k obchodům nebo od nich 
z přilehlých parkovišť, která vyúsťují 
na trať časovky. Věřím však, že od-
měnou občanům za veškerá omezení 
v souvislosti se závodem bude skvělá 
podívaná, kterou do teď mohli sledo-
vat pouze na obrazovkách televize,“ 
uvedl místostarosta Jeseníku Vác-
lav Urban. O den později, 4. září, 
čeká peloton 138 kilometrů dlouhá 
etapa z jesenického Masarykova ná-
městí s cílem v Rýmařově. V sobotu 
pak fyzičku jezdců prověří porce  
148 kilometrů z Krnova s výjezdem 

na Dlouhé stráně. Závěrečná neděl-
ní etapa se startem a cílem na Masa-
rykově náměstí měří 165 kilometrů. 
„Pro Jeseník to je velká pocta a pres-
tižní záležitost s mezinárodním přesa-
hem. Věřím, že lidé přijdou povzbudit 
závodníky, především v úvodním pro-
logu,“ řekla starostka Jeseníku Zdeň-
ka Blišťanová.

Na účastníky osmého ročníku 
Závodu míru, jednoho z podniků 
N´Cupu Mezinárodní cyklistické 
unie, čeká náročná trať s celkovým 
převýšením 8 800 m. Trasa je situ-

ována do Olomouckého a Morav-
skoslezského kraje s průjezdem přes 
zákoutí a vrcholy Jeseníků. Vede ze-
jména regionem Jesenicka a Zlatých 
Hor, kde jsou připraveny atraktivní 
horské prémie pro diváky na Rejví-
zu, Skřítku a Ramzovském sedle. 
Rychlostní prémie jsou v Lipové-láz-
ních, Krnově, Bruntálu a Rýmařově. 
„Celý podnik se koná čtrnáct dnů před 
mistrovstvím světa v silniční cyklistice 
ve Švýcarsku. Na startu Závodu míru 
tak očekávám super špičku,“ uzavřel 
Jaroslav Vašíček.  (rik)

K divácky atraktivním patří etapa s výjezdem na Dlouhé stráně.                  Foto: Milan Dvořáček

 

 

 

Závod míru U23 
Grand prix Jeseníky
3. září: 
 časovka v Jeseníku 
 (okruh 3,5 km)

4. září:  
 Jeseník - Rýmařov
 (138 km)

5. září:  
 Krnov - Dlouhé stráně 
 (148 km)

6. září:  
 Jeseník - Jeseník
 (165 km) 

Trasa časovky povede poprvé v historii závodu ulicemi Jeseníku.


