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Úvodník
Vážení občané, 

vládní opatření vyvolaná pandemií 
koronaviru se postupně rozvolňují 
a celá republika se pomalu nade-
chuje. Ožívají kulturní, sportovní 
i společenské akce, lidé se mohou 
setkávat a debatovat třeba na před-
zahrádkách u zlatavého moku, 
vína nebo kávy. To je asi to, co 
nám v běžném životě hodně chybě-
lo, kontakt s přáteli, známými, ale 
nejvíce s našimi seniory, kteří patří 
k nejohroženější skupině. 

Byla to hektická doba plná příka-
zů, zákazů a omezení. Situace se 
bohudík zlepšila a nepostihl nás 
osud Itálie či Španělska, kde lidé 
umírali po stovkách denně. Je to 
zásluha především disciplinovanos-
ti nás všech, občanů. A především 
dobrovolníků, kteří začali šít rouš-
ky, protože ochranných prostředků 
bylo zoufale málo. Lidé si pomáhali 
navzájem. 

V minulém vydání jsme informova-
li, jak město pomáhalo svým obyva-
telům, nyní se chceme zmínit o pod-
poře drobným živnostníkům, kterou 
jsme jim poskytli. Naše původní roz-
hodnutí, že o podnikatele se musí 
postarat stát, jsme přehodnotili. 

Důvodem byl fakt, že ne každý 
malý podnikatel dosáhl na pod-
poru od státu a jednat bylo třeba 
rychle. Bylo nutné podat pomocnou 
ruku především těm, kteří byli krizí 
zasaženi nejvíce a nyní bojují o pře-
žití. Díky jednoduchým pravidlům, 
která jsme nastavili, získalo finanč-
ní podporu z městského rozpočtu 
téměř šest desítek podnikatelů. Při-
tom částka, kterou obdrželi, nebyla 
nijak závratná.  Bylo to však gesto, 
kterým jsme chtěli vyjádřit, jak moc 
si vážíme místních podnikatelů. 
Měli bychom o ně pečovat, neboť 
bez nich není město městem. 

Drobní podnikatelé jsou pro život 
ve městě nesmírně důležití a ví to 
i všichni naši obyvatelé, pro které 
jsou tady především. 

   Vedení města Jeseník

Lidé na Jesenicku 
získají kvalitnější 
vodu 3

Vyvrácené stromy 
v městském parku 
nahradí nové dřeviny 5

Jubilantům se přálo 
netradičně „pod oknem“. 
S písničkou 7

Kino Pohoda opět 
funguje, letní promítání 
bude také 10

V pátek 8. května jsme si připomněli 75. výročí od ukončení 2. světové války 
v Evropě. Pietní akce, kterou pořádalo město Jeseník, se uskutečnila u památ-
níku Obětem válek na hřbitově v Husově ulici.

„V tento den si připomínáme nejen 
oběti druhé světové války a jejich hr-
dinství. Připomínáme si také temnou 
stránku lidstva, která se už nikdy 
nesmí opakovat. A to v jakékoli po-
době, od lidského utrpení a ponížení 

až po ztrátu svobody. Nikdy nesmí-
me zapomenout, jak snadno jsme 
ji ztratili a jak těžce jsme ji získali 
zpátky. Mír není zadarmo, mír je 
nutné chránit a střežit ho. Mír není 
jen pouhé slovo,“ uvedla ve svém 

proslovu starostka města Jeseník 
Zdeňka Blišťanová. Kytice květů 
poté ozdobily památník Obětem 
válek, hroby rudoarmějců a vojáka 
Jana Krejčího, pamětní desku kapi-
tána Rudé armády M. M. Fedorčen-
ka v Revoluční ulici a lesní hřbitov 
v Rudohoří. 

  (rik)

Pietní vzpomínka ke Dni vítězství

Státní hymnu zazpívala Kateřina Zápecová, na snímku vlevo starostka města Zdeňka Blišťanová.  Foto: Richard Kapustka

Zastupitelstvo
Ve čtvrtek  

18. června v 15 hodin  
se v budově IPOS,  

v ulici K. Čapka 1147,  
koná 10. zasedání  

Zastupitelstva města Jeseník. 
Přímý přenos zajišťuje  

kabelová televize  
prostřednictvím kanálu 

YouTube. 
(red)

Hlasování rozhodlo o knihovně
Od začátku do poloviny května mohla nejširší veřejnost hlasovat o návrzích 

pro využití budovy bývalé knihovny. Do hlasování se zapojilo 288 jednotlivců 
a každý z nich mohl hlasovat až pro tři projekty.

Ze všech návrhů vzešli tři vítězové. Na prvním místě se umístil projekt 
„Proměny“!, jehož cílem je vytvořit zde zařízení pro aktivní využívání 
volného času dětí, mládeže a studujících. Druhý nejvyšší počet hlasů získalo 
Komunitní centrum „Nic netrvá věčně“ a jako třetí skončil projekt „Klubov-
na pro handicapované děti a jejich rodiče“. V tuto chvíli se vítězné projekty 
spojily a diskutují spolu, jak budovu nejlépe využít v dané dny a časy. Vý-
herci mohou dle svého nejlepšího uvážení přizvat i jiné projekty, které se 
zúčastnily hlasování a splnily podmínky účasti. Cílem je, aby byl prostor co 
nejlépe využit v ideální časové kapacitě, tedy jak dopoledne, tak odpoledne, 
ve všední dny i o víkendu.

Prostor může začít  fungovat od 1. června, Den otevřených dveří se před-
běžně plánuje na 27. září.     Petra Fusová a Zdeňka Morávková
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Největší investiční akce města le-
tošního roku, rekonstrukce Tyršovy 
ulice, pokračuje třetí etapou. Také 
„nultá“ etapa regenerace sídliště Pod 
chlumem nabývá reálných obrysů. 

„V Tyršově ulici se stavební firma 
po výměně konstrukčních vrstev komu-
nikací a chodníků pustila do poklád-
ky kamenných obrub a jednořádků po 
obou stranách vozovky. Zhotovitel se 
tak snaží připravit spodní část ulice, 
aby v časovém předstihu položil na 
vozovku alespoň ložnou vrstvu asfaltu 
a umožnil tak schůdnější průjezd do 
zdravotnických zařízení nemocnice 
a Unimedu,“ uvedl Jiří Uher, vedou-
cí oddělení investic městského úřa-
du. Jak dále poznamenal, zároveň 
pokračuje pokládka kostek tvořících 
budoucí parkovací místa. Také se in-
staluje nové veřejné osvětlení a po-
kládá mozaika v chodnících. Chod-
ník pod vlakovým nádražím je již 
hotový, nyní se připravují patky pro 
nutné zábradlí a veřejné osvětlení. 
Celá stavba, na kterou město získa-
lo dotaci z ministerstva pro místní 

rozvoj, je rozplánovaná na pět etap. 
Práce pokračují dle harmonogra-
mu a mají skončit během podzimu. 
Aktuální informace naleznete na  
www.jesenik.org/tyrsova.

Ve staveniště se již proměnil také 

prostor ulice Seifertova s křižovat-
kou Bezručova, kde byly vytyčeny 
inženýrské sítě. „Od 20. května do-
šlo k úplné uzavírce Seifertovy ulice 
a částečnému záboru okraje vozovky 
v Bezručově ulici. Od tohoto termínu 

započaly zemní a demoliční práce, 
občané musí tedy počítat s náhradní 
trasou přes ulici U Jatek,“ řekl Ma-
rek Fatura z oddělení investic. 

Lhůta pro dokončení je 5 měsíců 
od převzetí staveniště.   (rik)

rekonstrukce tyršovy ulice běží, další investice začíná

Rekonstrukce Tyršovy ulice pokračuje třetí etapou, práce běží dle harmonogramu.  Foto: Marek Fatura

strážníci se zaměřili na kontejnery s textilem  
Na jedné straně dobrá myšlenka, na straně druhé problémy. Řeč je o bílých 

kontejnerech na textil, do kterých lidé odkládají nepotřebné oblečení. Někteří 
jedinci však tyto sběrné nádoby vybírají. Co se jim nehodí, odhazují a nepo-
řádek je pak terčem kritiky občanů. Okamžitému zjednání nápravy brání ale 
fakt, že kontejnery nepatří městu. V Jeseníku si na celou záležitost posvítí 
městská policie.

„Zaslali jsme urgenci společnosti, 
která tyto sběrné nádoby provozuje, 
aby zajistila okamžitý odvoz obsa-
hu naplněných kontejnerů. Zároveň 
jsme ji upozornili na povinnost za-
bezpečit je tak, aby nedocházelo ke 
krádežím obnošeného šatstva,“ uvá-
dí ředitel Městské policie Jeseník 
Martin Novotný. Jak dále pozna-

menal, lidé většinou nevědí, že ob-
sah kontejneru se stává majetkem 
města či jiného provozovatele sběr-
né nádoby. „Jejich vybíráním se tak 
určité skupiny obyvatelstva dopouště-
jí krádeže,“ vysvětluje Novotný. 

Strážníci také zvýšili dohled 
v ulicích, kde jsou umístěny tyto 
kontejnery a pořídili jejich foto-

dokumentaci včetně zabezpečení. 
Případný nepořádek hlásí technic-
kým službám, ovšem i tomu se dá 
do určité míry zabránit. „Pokud jsou 
kontejnery plné, tak není vhodné ne-
chávat zde pytle s textilem. Lidé by 
měli využít k odložení tohoto druhu 
odpadu sběrný dvůr,“ apeluje na 
veřejnost Regina Weiserová, ve-
doucí Odboru životního prostředí 
Městského úřadu Jeseník. Hlídky 

městské policie se zaměří na bílé 
kontejnery celý měsíc a poté dojde 
k vyhodnocení a zvážení dalšího 
postupu.

V Jeseníku je celkem deset kon-
tejnerů na tříděný textil. „Byla by 
škoda, kdyby musely být staženy 
kvůli nedisciplinovanosti některých 
občanů. Jako takové svůj účel plní, 
lidé si zvykli odpady třídit,“ podotý-
ká Weiserová.    (rik)

www.mpjesenik.cz

ZLATÝ ERB. Jeseník obdržel ocenění za portál Jesenické prameny, který mapuje památ-
ky, které navazují na odkaz místního velikána Vincenze Priessnitze. Portál naleznete na 
adrese www.jesenickeprameny.cz. (red)                Foto: OK
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Lidé na Jesenicku získají kvalitnější vodu
Vodovody a kanalizace Jesenicka 

a.s. (dále jen VaK) připravují dlou-
ho plánovanou rekonstrukci úpravny 
pitné vody pro více než 15 000 oby-
vatel okresu. Adolfovická úpravna 
byla uvedená do provozu v roce 1967 
a díky rekonstrukci Jesenicko dosta-
ne kvalitnější pitnou vodu. Navíc je 
hlavním a nenahraditelným zdrojem 
vody pro Jeseník. 

V případě výpadku tohoto zdroje 
vody a díky suchu, které v posled-
ních letech zaznamenáváme, by 
se mohlo město dostat do situace, 
kterou již zažívají jiné obce. Rekon-
strukce řeší navýšení zásobní kapa-
city úpravny, nutné stavební úpravy 
a podstatnou částí je také doplnění 
o technologii, která zvýší kvalitu do-
dávané pitné vody pro občany. 

Po dokončení rekonstrukce dlou-
hodobě zanedbané úpravny vody 
dojde za dva roky k navýšení ceny 
vodného a stočného přibližně o 3 
koruny. I tak občané Jesenicka platí 
o 20 procent nižší cenu než je repub-
likový průměr.

Vysoutěžená cena kompletní re-
konstrukce, kdy se do výběrového 

řízení přihlásilo šest firem, odpoví-
dá současné situaci na trhu. Stavba 
v hodnotě 74 milionů korun bude 
hrazena z poloviny z dotace minis-
terstva zemědělství a z poloviny ze 
zdrojů VaK. 

Nyní má valná hromada schvá-
lit tento projekt. Všichni akcionáři 
včetně města Jeseník jsou rekon-
strukci nakloněni. Vodohospodář-
ská společnost je právnickou oso-
bou, která není nijak financována 
z rozpočtu města. Více informací na 
www.vakjes.cz.    (TZ)

Rekonstrukce úpravny vody v Adolfovicích je nezbytná.  Foto: 2x VaK Jesenicka

PŘÍNosY reKoNstrUKCe ÚPrAvNY voDY: 
v celkové zvýšení kvality pitné vody 
v stabilizace kvality vody, která nebude kolísat podle počasí a ročního období
v zvýšení výkonu Úpravny vod Adolfovice z 55 na 60 litrů za sekundu 
v možnost upravovat pH vody 
v snížení chemizace (chlórování) vody
v snížení negativního vlivu vody na potrubí
v zlepšení monitoringu vody 
v změna průtočného režimu skrz dvě akumulační nádrže ze sériového 

napojení na paralelní Zdroj: www.vakjes.cz

výběr z usnesení rady města Jeseník
50. zasedání (20.4.): Rada města (dále jen RM) 

schvaluje vyčlenění 470 tis. Kč pro jednorázovou finanč-
ní pomoc podnikatelům dle živnostenského zákona pro 
zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epi-
demií COVID-19, v důsledku kterých měli nebo mají 
zakázáno provozovat živnost/živnosti v provozovně, 
která není v jejich vlastnictví a za jejíž užívání musejí 
pronajímateli platit nájem. v RM schvaluje vyčlenění 
prostoru v červnovém čísle městského periodika Naše 
město pro bezplatnou inzerci provozoven uzavřených 
v důsledku vládních nařízení přijatých v souvislosti se 
stavem nouze.

51. zasedání (27.4.): RM schvaluje zahájení zjedno-
dušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce „Regenerace sídliště Jeseník, 
9. května - 3. etapa“. v RM neschvaluje zahájení výbě-
rového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávku s názvem „Pořízení nového osobního automo-
bilu“. v RM ukládá odboru životního prostředí zajistit 
podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí na pořízení zahradních 
kompostérů, za účelem předcházení vzniku biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů. v RM ukládá od-
dělení majetku zahájit přípravy rekonstrukce sociálních 
zařízení v objektu letního divadla. v RM schvaluje uza-
vření nájemní smlouvy mezi městem Jeseník jako nájem-
cem a sdružením - Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu 
jako pronajímatelem, týkající se nabíjecí stanice na elek-

trokola, včetně stojanu na kola, která bude umístěna na 
pozemku parkoviště za Jesenkou. 

52. zasedání (4.5.): RM schvaluje poskytnutí jedno-
rázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových 
opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 41 žadate-
lům v celkové výši 314 093 Kč.

53. zasedání (11.5.): Rada města stanovuje rozsah 
úředních hodin Odboru dopravy a silničního hospo-
dářství a Správního odboru Městského úřadu Jese-
ník s účinností od 18.5.2020 takto: pondělí a středa 
8-12, 12:30-17, úterý a čtvrtek 8-12. v RM schvaluje 
přijetí dotace Olomouckého kraje ve výši 49.950 Kč na 
obnovu Wesselényiho pramene.

54. zasedání (15.5.): RM schvaluje poskytnutí jedno-
rázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových 
opatření v souvislosti s epidemií COVID-19  17 žadate-
lům. v RM souhlasí s prodloužením platnosti předpla-
cených parkovacích karet vydaných dle Nařízení města 
Jeseník č. 3/2007, kterým se vymezují oblasti obce, ve 
kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky 
užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, které byly 
platné v době trvání nouzového stavu vyhlášeného Vlá-
dou České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru v České republice, a to o dobu trvání tohoto 
nouzového stavu.

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

snížení ceny 
Od 1. května platí občané za vodu 

méně, a to díky snížení sazby DPH 
z 15 na 10 %. Cena vodného tak nyní 
činí včetně daně 33,92 Kč/m3, cena 
stočného 41,47 Kč/m3.  (red)

Ze zastupitelstva
Na květnovém zasedání zastupite-

lé schválili profesionálním hasičům 
v Jeseníku finanční dar 100 tisíc ko-
run na pořízení termokamery. v Ma-
teřské a rodinné centrum Krteček 
získá na svou letošní činnost dotaci 
112 tisíc korun. v Římskokatolická 
farnost Jeseník obdrží dotaci 100 ti-
síc korun na generální opravu varhan 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
v Zastupitelstvo města doporučuje 
orgánům Sdružení měst a obcí Je-
senicka, aby rozhodly o své účasti 
a majetkovém vstupu do akciové 
společnosti Servisní společnost 
odpady Olomouckého kraje.  (rik)

ve zkratce
Provoz mateřských školek, jejichž 

zřizovatelem je město Jeseník, se 
plně obnovil od pondělí 25. května. 
v Platby za parkovné byly odpuštěny 
do konce nouzového stavu. Následu-
jící den po jeho ukončení se popla-
tek za parkování opět hradí. v Od 
18. května funguje městský úřad již 
v běžném režimu ve všech budovách 
s výjimkou odboru správního a od-
boru dopravy a silničního hospodář-
ství, jejichž páteční úřední hodiny 
se přesouvají na čtvrtek. Stále je při 
pohybu na úřadě nutné dodržovat 
nastavená hygienická opatření. 

    (rik)

Bez souhlasu ne
Městský úřad Jeseník žádá ob-

čany, aby nesázeli stromy a keře na 
městských pozemcích bez předcho-
zího souhlasu oddělení majetku. Ze-
leň bývá nevhodně volena nebo špatně 
umístěna a v budoucnu to způsobuje 
problémy s následnou péčí. Děkujeme 
za pochopení.                (MěÚ) 

matrika
V měsíci dubnu se v Jesenické ne-

mocnici a.s. narodilo celkem 28 dětí, 
z toho rodičům s trvalým pobytem 
v Jeseníku 6 dětí. Jsou to: Viktorie 
Mandátová, Karolína Navrátilová, 
Diana Řezníčková, Julie Ulmanová, 
Karolína Hnátková, Matěj Vrána. 
Blahopřejeme.               (MěÚ)

redakční uzávěrka
Červencové vydání městského 

zpravodaje Naše město má redakční 
uzávěrku 11. června v 9 hodin. Pří-
spěvky zasílejte, prosím, na adresu: 
nasemesto@mujes.cz.   (red)
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Přehled podnikatelů, kteří využili nabídky 
bezplatné inzerce v městském zpravodaji

Kavárna Dobrý časy
(káva, zákusky, domácí limonády) 
PO-PÁ 10:00-18:00, NE 13:30-18:00
Facebook: Kavárna Dobrý Časy

Relaxace v Jeseníku 
(masáže, sauna, vířivka)
objednávky dle domluvy na 777 714 731
web: www.relaxace-masaze.cz

Bc. Eva Krytinářová 
(masérské služby, detoxikační  
a zeštíhlující zábaly Body Wraps)
objednávky dle domluvy na 608 124 893
web: www.studioewa-cz.webnode.cz

Z darů jesenických hor 
(výroba domácích marmelád a sals)
objednávky dle domluvy na 725 784 217
Facebook: Z darů jesenických hor

VOBMAT.CZ s.r.o. 
(solární ohřev vody a solární osvětlení)
PO-PÁ 8:00–16:00
web: www.vobmat.cz

My WOSS - Ponožkový svět 
(prodej českých ponožek, spodního prádla  
a punčochového zboží)
PO-PÁ 9:00-17:00
SO  9:00-12:00
web: www.mywoss.cz

Minipivovar Jeseník
(pivnice, výroba vlastního piva)
ÚT-ČT  14:00-22:00 
PÁ-SO  14:00-23:00 
NE  14:00-18:30
web: www.minipivovarjesenik.cz

Kadeřnictví Adele 
(kadeřnictví)
objednávky dle domluvy na 704 108 975
Facebook: Kadeřnictví ADELE

Směnárna valut JeseníkyTour.eu 
(směnárna, prodej vstupenek, 
půjčovna elektrokol a koloběžek)
PO-PÁ  8:30-16:00, 
SO  9:00-12:00
web: www.jesenikytour.cz

Důležitost místních podnikatelů pro občany si uvědomuje vedení města Je-
seník. Připojilo se tak k městům jako jsou například Ostrava, Nový Jičín, 
Tábor, Jindřichův Hradec, Kroměříž nebo Prostějov, jimž není lhostejný osud 
drobných živnostníků.

Současnou situací byli postiženi 
především malí podnikatelé - provo-
zovatelé služeb, kteří se kvůli opat-
řením vlády ocitli ze dne na den bez 
příjmů, bez potřebného cashflow, 
avšak náklady na zaměstnance, na-
smlouvané služby a nájmy jim zůsta-
ly. „Sama jsem od počátku nouzového 
stavu říkala, že o živnostníky se má 
postarat stát, ale odtud pomoc nepři-
cházela nebo na ni většina malých 
podnikatelů nedosáhla. Bylo potřeba 
jednat, a to rychle,“ řekla starostka 
Jeseníku Zdeňka Blišťanová s tím, 
že samozřejmě nedávalo smysl do-
tovat všechny podnikatele, ale bylo 
nutné podat pomocnou ruku přede-
vším těm, kteří byli krizí zasaženi 
nejvíce a nyní bojují o přežití. Na 
jejich podporu vyčlenila rada města 
470 tisíc korun z městského rozpoč-
tu a vyhlásila jednoduché podmínky. 
„Radní si uvědomili, že v případě, kdy 

necháme živnosti ve městě padnout, 
tak postavit je znovu na nohy bude 
představovat mnohem větší náklady, 
než relativně malá podpora, kterou 
obdrží od města. Na pomoc podnikate-
lům jsme použili finance z dotací měs-
ta, u kterých už teď víme, že nebudou 
čerpány. Nejednalo se o peníze určené 
na investiční akce,“ vysvětlila starost-
ka Blišťanová. 

Do konce dubna, kdy končil ter-
mín příjmu žádostí, obdrželo měs-
to 71 žádostí na téměř půl milionu 
korun. Radní pak ve dvou vlnách 
odsouhlasili poskytnutí podpory 58 
zájemcům, kteří splnili podmínky. 
„Děkujeme městu za pomoc, pro 
podnikatele není větší rána než zů-
stat s prázdnou kasou a bankovním 
účtem, když zrovna nakoupíte zboží 
pro své zákazníky,“ ocenili gesto 
města manželé Jurčíkovi. Vstřícný 
krok radnice uvítala také Barbora 

Hanzlíková: „Jsem ráda, že se město 
k celé situaci postavilo tak, jak se 
postavilo a pomohlo podnikatelům. 
Finanční pomoc nepomohla jen mně, 
ale také majiteli prostoru, který si 
pronajímám.“ Rovněž další drobní 
podnikatelé si pomoc města pochva-
lují: „Bez zákazníků to není vůbec 
jednoduché. Nesmírně děkuji městu 
za pomoc, kterou mi poskytlo a velmi 
si ji vážím,“ poznamenala Blanka Pa-
rišková. Finanční podporu kvituje 
i společnost MONDI-tour: „Každá 
darovaná koruna pomůže, děkujeme 
městu za pomoc v této těžké době.“

Finanční pomoc živnostníkům 
nebyla jedinou formou podpory ze 
strany města, po zavedení nouzové-
ho stavu vznikla kontaktní adresa, 
kam podnikatelé mohli zasílat své 
podněty a návrhy. Rovněž jim byla 
nabídnuta možnost bezplatné pre-
zentace v červnovém vydání měst-
ského zpravodaje a prominutí míst-
ního poplatku za užívání veřejného 
prostranství u předzahrádek pro 
letošní rok.     (TZ)

město podpořilo malé podnikatele, finanční pomoc vítají
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vyvrácené stromy v městském parku nahradí nové dřeviny
Po únorové větrné bouři došlo ve Smetanových sadech k vývratům 68 stromů. 

Bezprostředně poté začaly práce na odstraňování škod s tím, že nejprve bude 
uklizen a veřejnosti zpřístupněn park, a teprve poté okrajová část přiléhající 
k ulici Josefa Hory, která není tak intenzivně využívána. Na této ploše ještě 
došlo k zásahům u stromů, které vítr výrazně poškodil. Vyvrácené stromy byly 
k 15. březnu sanovány a odstraněny na „odkládací“ plochy. Následoval úklid 
větví a zbytků po kácení tak, aby travnaté plochy byly připraveny k seči. 

V druhé polovině dubna proběhlo 
čištění vyvrácených pařezů. Paře-
zy po polámaných a poškozených 
stromech, které musely být z bez-
pečnostních důvodů pokáceny, zů-
stanou zachovány, neboť nepřekáží 
uživatelům parku ani jeho údržbě 
a z provozního hlediska nejsou nijak 
nebezpečné. Naopak mohou sloužit 
ke hraní a dovádění dětským ná-
vštěvníkům parku. 

Odstraňování (frézování) pařezů je 
finančně poměrně nákladné a z uve-
dených důvodů se jedná o zbytné 
náklady. Pařezy tak zůstanou jakýmsi 
živým mementem řádění živlu, na 

což v některých místech upozorní 
i cedulka připomínající den, kdy se 
parkem prohnala větrná bouře.

Kromě poničených stromů bylo 
nutné provést opravy poškozených 
stožárů osvětlení a některých parko-
vých cest. Také údolí od Horovy uli-
ce k prameni Tindall bylo vyčištěno 
od popadaných větví a náletových 
dřevin. Na tyto zajišťovací a opravné 
práce navázaly další činnosti, kte-
ré mají přispět ke zlepšení vzhledu 
parku. Jedná se o úklid a vyčištění 
ploch kolem pramenů a sousoší  
V. Priessnitze, zamulčovávání záhonů 
trvalek a také úpravu prostoru před 

letním divadlem, kde došlo k od-
stranění křovisek a založení nového 
trávníku. U pomníku Priessnitze pro-
běhne instalace nových laviček a na 
svahu pod zpevněným prostorem 
před sousoším nahradí poničené ja-
lovce nové keře – rhododendrony.

Na tyto činnosti naváže výsadba 
nových stromů, na kterou technické 
služby požádaly v zastoupení města Je-
seník o dotaci u Státního fondu životní-
ho prostředí. Dotace na nákup nových 
stromů již byla přiznána ve výši 250 ti-
síc korun. Za finanční prostředky bude 
zakoupeno 68 již vzrostlejších stromů 
se zemními baly, aby opětovné „za-
lesnění“ parku a vzrůst stromů byl co 
nejrychlejší. Množství nových stromů 
přesně odpovídá počtu stromů poniče-
ných větrnou bouří. Z vysazovaných 
druhů půjde například o okrasné jab-
loně a hrušně, jírovce, jinany, převislé 
buky a také magnolie.

Již mimo získanou dotaci budou 
vysazeny v parku některé jehličnany 
včetně smrků, avšak nikoliv klasic-
kého lesního smrku ztepilého. Půjde 
o smrk pančičův a kalocedrus, což je 
zajímavá jehličnatá dřevina. Jedná se 
o méně vzrůstný a štíhlejší druh smr-
ku, který má jehlice na spodní straně 
stříbřité a je pro současné parkové 
úpravy mnohem vhodnější a estetic-
ky působivější. Celkem bude vysá-
zeno 30 smrků pančičových v 5-6 
skupinách a 1 kalocedrus.

Snahou je, aby se výsadba uskuteč-
nila do konce června, ještě v jarním 
termínu letošního roku. Zakoupení 
stromů se zemními baly i v těchto tep-
lejších měsících to umožňuje. Věří-
me, že výsadba přispěje jak k obnově 
Smetanových sadů, tak i k obohacení 
druhové pestrosti dřevin.

R. Putko,  
vedoucí provozu zeleně TS Jeseník

Nejistá sezóna na koupališti, sledujte webové stránky
V minulém vydání měsíčníku Naše město jsme informovali o „nejisté 

sezóně“ na letním koupališti. Přestože v době uzávěrky tohoto čísla ještě 
nebylo vydáno žádné oficiální rozhodnutí, pozitivní vývoj epidemiologické situ-
ace napovídá tomu, že letní koupaliště bude nakonec otevřeno už na přelomu 
května a června. 

Poslední zprávy z tisku hovoří o maximálním povoleném limitu 200 ná-
vštěvníků v jednom okamžiku. Další podrobnější zejména hygienické pod-
mínky v rámci „bezpečnostních opatření“ nejsou zatím známy ani krajským 
hygienickým stanicím. Ale jak už všichni víme, podmínky oznámené na tis-
kovce jeden den se hned po pár dnech mění, a proto všem zájemcům o kou-
pání doporučujeme pravidelně sledovat stránky www.jesenickekoupaliste.cz, 
kde budeme zveřejňovat všechny důležité a aktuální informace.

Pro případ platnosti určitých omezení v počtu návštěvníků se Technic-
ké služby Jeseník jako provozovatel areálu připravují na úpravu výstupů 
z pokladního systému tak, aby u vstupní pokladny a také na internetových 
stránkách byl vidět jak aktuální počet osob v areálu, tak zároveň i počet 
návštěvníků se zakoupeným vstupným na dopoledne. 

Podle tohoto údaje se pak mohou případní zájemci o vykoupání roz-
hodovat, jak reálná je šance, že se v rámci maximální povolené kapaci-
ty dostanou do areálu či nikoliv. Společně s touto úpravou bude nově 
na internetových stránkách doplněn i rezervační systém pro využití dvou 
sportovních hřišť v zadní části areálu. 

O dalších novinkách v areálu letního koupaliště budeme informovat 
v dalším čísle.                   (TSJ)

sportovní hala ožila, Jesenické wellness se otevře v září
Městská sportovní hala, která byla na základě rozhodnutí vlády ČR od  

13. dubna pro veřejnost zcela uzavřena, ožila sportovním životem v pondělí 
11. května. Některé sportovní kluby však již ukončily sportovní sezónu, a tak 
i v odpoledních či večerních hodinách je více časů, kdy je možné rezervovat si 
a využít prostor na sportovní ploše či lezecké stěně. 

Údaje o obsazenosti sportovní 
plochy a horolezecké stěny v kon-
krétních časech a rezervační formu-
láře jsou přístupny na internetových 
stránkách městské sportovní haly 
www.sportovnihalajesenik.cz. Obdob-
ně jako v případě letního koupaliště 
budou na těchto stránkách uveřejňo-
vány aktuální informace o provoz-
ních opatřeních, zejména stanove-
ných hygienických podmínkách pro 
uživatele haly.

Krátce před nuceným uzavřením 
všech sportovišť začal ve sportovní 
hale platit od 1. března nový zjedno-
dušený ceník, kdy ceny za pronájem 
části sportovní plochy (jedné polovi-
ny či jednoho badmintonového kur-
tu) již nejsou odvislé od toho, zda je 
v další části sportovní haly či na ho-
rolezecké stěně jiný uživatel.

Příznivější je nový ceník i pro víken-
dové uživatele, kde ve dnech pracovní-
ho klidu byla zavedena možnost nižší 

ceny 400 Kč/ hod. pro případy, kdy 
po dobu užívání není nezbytná pří-
tomnost správce haly.

Zatímco sportovní hala již opět 
žije čilým sportovním životem, Jese-

nické wellness už do léta zprovozňo-
váno nebude. Důvodem je, že ke zno-
vuotevření tohoto provozu je potřeba 
provést finančně nákladná opatření 
včetně provedení odběru vzorku ba-
zénové vody a její rozbor akredito-
vanou laboratoří. Vynaložení těchto 
nákladů pro otevření na pár dnů či 
týdnů na konci května či začátku 
června, kdy je návštěvnost saun 

a wellness zařízení poměrně nízká, 
by bylo neefektivní. Proto Technické 
služby Jeseník jakožto provozovatel 
rozhodly, že u permanentek a vou-
cherů platných do května a června 
2020 se prodlužuje jejich platnost 
až do 31. prosince 2020. Od září se 
tedy budeme těšit na své věrné klien-
ty i zájemce, kteří Jesenické wellness 
doposud nevyzkoušeli.              (TSJ)

Pro úplnost přikládáme celý ceník platný od 1. března 2020 (ceny včetně platné sazby DPH):

sportovní plocha:
celá plocha 500 Kč/hod.

Polovina plochy: 300 Kč/hod. 600 Kč/hod. 400 Kč/hod.

Badmintonový kurt (1/4 plochy): 150 Kč/hod.

Lezecká stěna:
dospělí: 90 Kč/2 hod.

studenti (ISIC nebo jiný průkaz) 75 Kč/2 hod. 600 Kč/hod. 400 Kč/hod.

děti 9 - 15 let v doprovodu dospělé platící osoby 45 Kč/2 hod. max. 10 osob max. 10 osob

děti do 8 let v doprovodu dospělé platící osoby zdarma

 V pracovní dny Ve dnech pracovního klidu
 od 6 do 21.30 hodin s obsluhou haly bez obsluhy haly

 V pracovní dny Ve dnech pracovního klidu
 od 6 do 21.30 hodin s obsluhou haly bez obsluhy haly
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Nemocnice nově testuje na sArs-Cov-2 také samoplátce
Odběrové místo u Jesenické nemocnice od pondělí 4. května nově umožňu-

je testování na nový typ koronaviru vyšetřením RT-PCR, kromě indikovaných 
pacientů, také u samoplátců. Jesenická nemocnice, která je členem skupiny 
AGEL, se rozhodla tuto novinku nabídnout jako doplňkovou službu zejména 
s ohledem na poptávku veřejnosti v tomto regionu.

Samoplátci se stejně jako indi-
kovaní pacienti musejí k vyšetření 
v Jesenické nemocnici předem 
objednávat. K objednávkám slou-
ží telefonní linka 724 256 917, na 
které si mohou zájemci nejen do-
hodnout termín, ale také se infor-
movat ohledně přesného postupu 
odběru i dalších procesů. Před od-
běrem pak stačí zaplatit poplatek 
ve výši 3 000 korun na pokladně 
nemocnice v přízemí budovy ředi-

telství a s dokladem přijít na odbě-
rové stanoviště.

V případě negativity dostanou kli-
enti výsledky testu do druhého dne. 
Informace o pozitivním výsledku musí 
být klientům nejdříve sdělena Krajskou 
hygienickou stanicí, která je zároveň 
bude instruovat ohledně dalšího postu-
pu. Rozšíření nabídky testování i pro 
samoplátce nijak negativně neovlivní 
rychlost zpracovávání výsledků testů 
u indikovaných pacientů.    (TZ)

Dárcovství krve se nezastavilo, prvodárci si musí počkat
Darování krve zachraňuje životy i v době nouzového stavu a karantény. 

Transfuzní oddělení v Jesenické nemocnici během koronavirové epidemiologie 
odběry nejcennější tekutiny nepozastavilo, ale důkladně upravilo výběr dárců. 
Lidé, kteří chtějí krev darovat poprvé, si musí ale ještě chvíli počkat.

V souvislosti se situací ohledně 
šíření nemoci COVID-19 transfúzní 
stanice v Jesenické nemocnici upra-
vila výběr dárců a některé preventiv-
ní bezpečnostní procedury dokonce 
provádí duplicitně. „Vylučujeme z od-
běrů dárce, kteří pobývali v posled-
ním měsíci kdekoliv v zahraničí, byli 
méně než před 14 dny v karanténě 

nebo byli v kontaktu s osobou v ka-
ranténě. Samozřejmě nepřijímáme 
ani osoby s příznaky infekce - mající 
teploty, kašel, zvýšené množství bílých 
krvinek. Důsledně odebíráme cestova-
telskou a osobní anamnézu, a to jak 
ve vyšetřovně dárců, tak i na vstup-
ním filtru u vchodu do nemocnice, 
abychom co nejlépe zajistili bezpeč-

nost jak příjemců transfuze, tak i za-
městnanců nemocnice a samotných 
dárců,“ vysvětlila MUDr. Dagmar 
Adamová, primářka úseku hemato-
logie a transfuzní stanice Jesenické 
nemocnice.

Zdravotníci zvou dárce krve k od-
běrům v menších skupinkách, aby 
nedocházelo k větší kumulaci osob 
na chodbě a byly dodrženy bezpečné 
rozestupy mezi nimi. Zároveň se dbá 
na zvýšenou hygienu a dodržování 
nošení roušek. Periodicita odběrů 

u pravidelných dárců zůstává stejná. 
„Prvodárce v současné době k odbě-
rům nepřijímáme,“ potvrdila primář-
ka s tím, že situace v zásobování 
krví v Jesenické nemocnici je dobrá. 
„Úbytek dárců je kompenzován výraz-
ným snížením potřeby transfúzních 
přípravků. Největší zájem máme trvale 
o skupinu O Rh D negativní,“ doplnila 
MUDr. Adamová.

Odběry krve se provádí v budově 
A každý čtvrtek od 6.30 do 11.00 
hodin.    (TZ)

Jesenická poliklinika připravuje prostory pro novou lékárnu
Pandemie koronaviru zasáhla do života lidí, chodu firem i institucí, polikli-

niku nevyjímaje. „Oceňuji, jak si s nestandardními podmínkami profesionálně 
a s nasazením poradili lékaři a sestry našich ambulancí a ordinací, personál 
Bistra Anděl a zaměstnanci polikliniky,“ hodnotí zpětně majitel Milan Plesar. 
„Patří jim mé poděkování. Společně si teď přejme brzký návrat věcí do normál-
ního života,“ dodává.

Jak jsme už vás informovali, bě-
hem nouzového stavu se plicní am-
bulance přestěhovala z 2. podlaží 
do zrekonstruovaných prostor ve 
4. podlaží. Po nejnutnějším krát-

kém přerušení provozu tak znovu 
poskytuje své služby pacientům. 
Počátkem dubna se rovněž podaři-
lo uzavřít smlouvu s v pořadí šestou 
zdravotní pojišťovnou, Zdravotní 

pojišťovnou ministerstva vnitra 
(211), která svým klientům hradí 
vyšetření na špičkovém přístroji 
v naší nové RTG ambulanci. Přiřa-
dila se tak ke stávajícím smluvním 
pojišťovnám VZP (111), ČPZP 
(205), VoZP (201), OZP (207) 
a RBP (213). Nejmodernější rent-
gen na Jesenicku je tak k dispozici 
všem klientům těchto pojišťoven.

Stavební ruch v poliklinice však 

neustává. V těchto dnech probíhá 
rekonstrukce prostor celého traktu 
napravo od hlavního vstupu pro 
novou BENU Lékárnu. Ideálně do 
konce června je plánováno zaháje-
ní jejího provozu. „Nadstandardní 
odborné služby a individuální pří-
stup ke každému zákazníkovi jsou 
u nás samozřejmostí. Naši odborníci 
vám vždy rádi pomohou najít vhod-
né řešení v každé cenové hladině,“ 
přibližuje zástupkyně společnosti 
Michaela Matochová. „Díky vlast-
ní laboratoři v této BENU Lékárně 
vám naši odborníci připraví léky 
na míru přesně podle receptu od 
lékaře. V nabídce bude také osobní 
konzultace s našimi certifikovanými 
lékárníky, lékové poradenství a v ne-
poslední řadě i selfmonitoring, na-
příklad měření hladiny cukru,“ vy-
počítává některé z dalších služeb 
nové lékárny Matochová. S kartou 
BENU PLUS navíc můžete nakou-
pit vybrané produkty za výhod-
nější ceny, přičemž vám lékárna 
pohlídá vzájemné působení vašich 
zakoupených léků.

Stále se něco děje, proto nás sle-
dujte na 
w w w. j e s e n i cka p o l i k l i n i ka . c z 
a sociálních sítích Facebook, Twi-
tter, Instagram a LinkedIN.      (TZ)

Ilustrační foto: archiv JN

V Jesenické poliklinice vznikne nová lékárna.  Foto: archiv JP
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Jubilantům se přálo netradičně „pod oknem“. s písničkou
Přání k významným životním ju-

bileím našich seniorů je již tradicí. 
Ani v době nouzového stavu nechtěli 
představitelé města opustit tuto tradi-
ci, a tak osobní gratulace nahradila 
přání „pod oknem“. 

Prvním z oslavenců byla rodačka 
z Kroměříže, 95letá Jarmila Vyslou-
žilová, bývalá ředitelka mateřské 
školy. Další jubilantkou se stala 
95letá Božena Horáková, která se 
narodila v Libštátu na Semilsku, 
pracovala jako dámská krejčová 
a vychovala dvě děti, dceru a syna. 
Je třetí nejstarší obyvatelkou domo-
va pro seniory, který provozuje Cen-
trum sociálních služeb Jeseník. Bo-
hužel kvůli pandemii neslavila své 
narozeniny v rodinném kruhu, ale 
pouze se zaměstnanci centra. „Tato 
doba dopadá na seniory velmi těžce, 
museli omezit kontakt se svými blízký-
mi. Přitom právě na setkání s rodinou 
a známými se většina z nich těší úplně 
nejvíc. Věřím, že naše blahopřání jubi-
lantku potěšilo. Právě tyto maličkosti 
a drobné radosti mohou seniorům 
překonat současnou nelehkou situa-
ci,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka 
Blišťanová. 

Dalšími jubilanty, kterým popřáli 
představitelé města, byli 90letá Jo-
sefa Vilgocká Thonová a emeritní 
primář jesenických lázní, nadšený 
historik a propagátor odkazu Vin-

cenze Priessnitze, 95letý MUDr. 
Alois Kubík. „Panu Kubíkovi jsme 
chtěli popřát již v únoru, kdy slaví na-
rozeniny, bohužel v té době to nebylo 
možné a následná pandemie korona-

viru oddálila naši gratulaci. Kromě 
kytice a pamětního listu jsme mu pře-
dali poukaz na vjezd na Praděd, kde 
snad nikdy nebyl a moc by si to přál,“ 
dodala starostka Zdeňka Blišťanová. 
Alois Kubík, který v roce 2015 získal 
čestné občanství města Jeseník, se 
přitom v našem horském kraji ocitl 
dílem náhody. 

„Do jesenických lázní jsem na-
stoupil 1. října 1952. Byla to z nouze 
ctnost. Původně jsem měl nastoupit do 
Teplic nad Bečvou, ale v Jeseníku nut-
ně potřebovali lékaře a já musel tam. 
Abych upřímně přiznal, z počátku jsem 
byl nešťastný. Nakonec mi ale, světe 
div se, Gräfenberk přirostl k srdci,“ 
uvedl Alois Kubík, který zdejším láz-
ním zasvětil celý svůj život. Je auto-
rem publikace Lázně Jeseník včera 
a dnes, ve které popisuje postupnou 
modernizaci tohoto léčebného zaří-
zení, vývoj léčby i osobnosti, které se 
podílely na chodu instituce. 

Je také spoluautorem knihy Vin-
cenz Priessnitz, světový přírodní lé-
čitel. K jeho zálibám patří překlady 
německých textů teologické povahy 
a životopisů Vincenze Priessnitze. 

 (rik)

Gratulaci jubilantům zpříjemnily písničky v podání učitele ZUŠ Jaromíra Staňka, paní 
Boženě Horákové zahrál i jeho žák, osmiletý Jakub Jackulák.       Foto: Richard Kapustka

Centrum Krteček – skvělá věc pro maminky i pro děti
Měsíce květen a červen jsou ve znamení několika svátků, které jsou spjaty 

s rodinou. V květnu Den matek a Den rodiny, v červnu pak Den dětí a Den 
otců. Při této příležitosti pořádá Síť pro rodinu Festival rodiny, kde mottem je 
„S námi kvete každá rodina“. Jedná se o 1. ročník a MRC Krteček v Jeseníku 
se také zapojilo.

Festival rodiny probíhá od 9. května do 21. června 2020. Prvním ročníkem 
navazujeme na úspěšný nultý ročník v roce 2019 a pokračujeme v upevňová-
ní nové tradice v posilování hodnoty rodiny a společně chceme upozornit na 
hodnotu rodiny pro každého z nás. Své programy zaměřujeme na prevenci 
rizikových jevů v rodině a ve společnosti. Stejně tak se snažíme představit 
naše mateřské a rodinné centrum jako zásadní pilíř komunitního života.

U této příležitosti uvádíme zpětné vazby od rodičů, co pro ně znamená 
Mateřské a rodinné centrum Krteček, které na Jesenicku působí již 16 let: 
„Společenství a osvětu. “ „Prostor pro vzdělávání, děti a setkávání.“ „Spous-
tu krásných zážitků a dlouholetých přátel.“ „Krásně strávený čas uprostřed 

podobně naladěných lidí.“ „Krteček mně otevřel svět poznání a porozumění 
mateřským potřebám.“ „Je to místo, kde se setkáváme s novými lidmi. Děti 
k vám rády chodí si hrát.“ „Krteček je pěkné místo, kam rádi chodíme už od 
miminka. Cvičení, hry, děti, zábava. Malý se k vám vždy těší.“ „Děti mezi 
dětmi, zdroj informací i zábavy, navázání nových vztahů a přátelství. Záze-
mí pro děti a inspirace z akcí. Pohoda, klid a zábava. Sdílení. Čas pro děti, 
spousta rad, tipů a pomoci. Program pro děti i rodiče. Přátelé.“

Na základě dlouholetých zkušeností mateřského a rodinného centra 
zaměřujeme naši činnost na skupinové a individuální setkávání a na pora-
denství odborné a svépomocné, a to na níže uvedená témata: vývoj dítěte 
v jednotlivých vývojových fázích, rozvíjení principů rodinné svépomoci, sladění 
zaměstnání a rodiny.

Věříme, že MRC Krteček napomáhá posilovat hodnotu rodiny, poněvadž 
silné hodnoty znamenají silnou rodinu a potažmo silnou společnost. 

MRC Krteček Jeseník z.s.

Aktivity pro seniory
Od 11. května je za zvýšených hygienických podmínek a dodržování pravi-

del stanovených vládou ČR zpřístupněn Klub seniorů na Dukelské ulici pro 
klubovou činnost. S ohledem na stávající situaci, kdy se až v současné době 
začínají uvolňovat aktivity pro seniory, nebude ve školním roce 2019/2020 
pokračovat Akademie 3. věku (plánované přednášky budou přeloženy do 
dalšího ročníku). Rovněž zájezdy budou plánovány až v druhém pololetí 
roku. O plánovaných aktivitách budete včas informováni.                  (AK)

rada seniorů 
Další schůzka Rady seniorů se 

uskuteční v úterý 2. června, ná-
sledně 7. července a 4. srpna, vždy 
od 10:00 hod. v zasedací místnosti 
radnice města Jeseník, Masarykovo 
nám. 167/1. Pokud máte zájem se 
zapojit se svým podnětem nebo pra-
videlnou účastí na radě seniorů, jste 
zváni.     (AK)

senior taxi 
Službu Senior taxi si můžete objednat:
TAXI z Yesu - 775 02 12 92 
Black & White Taxi - 792 25 26 25
S případnými dotazy se můžete 
obrátit na Bc. Alenu Kalinovou,  
tel. 584 498 406,  
email: alena.kalinova@mujes.cz, 
(IPOS) ul. K. Čapka 1147/10. 

 (AK)
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Akce
pátek 19. června v 19.30 hodin

Divadlo P. Bezruče 
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
Zveme příznivce dobré divadelní zábavy na hru ochot-
nického souboru JCHP Javorník. 
Měli jste dojem, že vás v oblasti zdravotnictví už nic 
nepřekvapí? Přesvědčte se, že i nejkurioznější zkuše-
nosti jsou ve skutečnosti jen silně zředěným roztokem 
ve srovnání s tím, co uvidíte na našem zubařském 
křesle. V režii Marka Argirovského účinkují: Pavel Ka-
labis, Jana Křížková, Pavel Janda, Monika Staňková, 
Marcela Gajová, František Bocek, Marek Zbořil a Iva 
Stiborová.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jese-
ník. Vstupné 100 Kč.              Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 21. června v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
POHÁDKA O STOLOVÁNÍ
Truhlík a Truhlička přináší popletenou pohádku 
o tom, jak se vaří, stoluje, a nakonec i uklízí.
Předprázdninová pohádka v sále Divadla P. Bezruče je 
určena dětem i rodičům, co si dlouho divadla neužili. 
O prázdninách budeme hrát pohádky v zahradě Ka-
tovny. Těšíme se na vás.
Uvádí Divadlo z truhlice Zlín.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jese-
ník. Vstupné 70 Kč.                 Pořádají MKZ Jeseník.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC:
24. 7.  VANDRÁCI
25. 7.  POHÁDKA O LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH 

BUCHTÁCH
DÁLE PŘIPRAVUJEME AKCE V ZAHRADĚ KA-
TOVNY A V LETNÍM DIVADLE

výstavy
Výstava dále pokračuje od 1. června do 5. července
Výstavní síň Katovny

ROMAN BOREČEK - ČASEM JARA
Známý jesenický sochař a malíř přichází tentokrát 
s výstavou rané malířské tvorby. Otevřeno dle oteví-
rací doby Informačního centra Katovny do 5. 7. 2020. 
Vstup volný.

Pořádají MKZ Jeseník.

3. června - 3. července
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
MARTA HRNKOVÁ - TVOŘÍM A RECYKLUJI
Vernisáž 3. června v 17 hodin.
Autorka oživuje staré, již použité věci, či jen kompo-
nenty a materiály ze starých kovů, skla a dřeva v kom-
binaci s keramikou. Vytváří tak nové, pohádkové 
i realistické trojrozměrné i reliéfní plastiky s mnohdy 
úsměvným podtextem. Otevřeno dle otevírací doby 
MKZ. Vstup volný.

Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 4. 6. v 17:00 hodin
V SÍTI: ZA ŠKOLOU / dokument / ČR 2019 / česky / 
64 min. / Vstupné 130 / 80 Kč / 12+

čtvrtek 4. 6. ve 20:00 hodin
PROXIMA / drama / Francie, Německo 2019 / titulky 
/ 107 min. / Vstupné 130 Kč / 15+

pátek 5. 6. v 17:00 hodin
LOV / akční-thriller / USA 2020 / titulky / 90 min. / 
Vstupné 130 Kč / 15+

pátek 5. 6. ve 20:00 hodin
KALIFORNSKÝ SEN / drama-romantický-hudební / 
USA 2020 / titulky / 113 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

sobota 6. 6. v 17:00 hodin
KRÁLÍČEK JOJO / komedie-drama-satira / USA 
2019 / titulky / 109 min. / Vstupné 130 Kč / 

sobota 6. 6. ve 20:00 hodin
NEJVYŠŠÍ POCTA / drama-válečný / USA 2019 / 
titulky / 116 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

neděle 7. 6. v 17:00 hodin
VOLÁNÍ DIVOČINY / rodinný-dobrodružný / USA 
2020 / titulky / 104 min. / Vstupné 130 / 110 Kč / 

úterý 9. 6. ve 20:00 hodin
KINO NASLEPO / VÝBĚR FILMU NECHEJTE NA 
NÁS! / ?? min. / Vstupné 100 Kč / 12+

středa 10. 6. ve 20:00 hodin
BÍDNÍCI / FILM. KLUB / drama / Francie 2019 / 
titulky / 102 min. / Vstupné 100 / 60 Kč / 12+

čtvrtek 11. 6. v 17:00 hodin
MALÉ ŽENY / SENIOR KLUB / drama-komedie-
romantický / USA 2019 / titulky 135 min. / Vstupné 
100 / 60 Kč / 

čtvrtek 11. 6. ve 20:00 hodin
PSÍ LÁSKA / dokument / ČR 2020 / česky / 80 min.
Vstupné 130 / 80 Kč / 

pátek 12. 6. v 17:00 hodin
EMMA. / romantický-drama / Velká Británie 2020 / 
titulky / 124 min. / Vstupné 130 / 80 Kč / 

pátek 12. 6. ve 20:00 hodin
BOURÁK / komedie / ČR 2020 / česky / 110 min.
Vstupné 130 Kč / 12+

sobota 13. 6. v 17:00 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD / 
animovaný-rodinný / USA, Indie, Jižní Korea, Čína 
2019 / dabing / 90 min. Vstupné 130 / 110 Kč / 

sobota 13. 6. ve 20:00 hodin
BOURÁK / komedie / ČR 2020 / česky / 110 min.
Vstupné 130 Kč / 12+

neděle 14. 6. v 17:00 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD / 
animovaný-rodinný / USA, Indie, Jižní Korea, Čína 
2019 / dabing / 90 min. Vstupné 130 / 110 Kč / 

úterý 16. 6. ve 20:00 hodin
BOURÁK / komedie / ČR 2020 / česky / 110 min.
Vstupné 130 Kč / 12+

středa 17. 6. ve 20:00 hodin
VYSOKÁ DÍVKA / FILMOVÝ KLUB / drama / 
Rusko 2019 / titulky / 130 min.
Vstupné 100 / 60 Kč / 15+

Vlastivědné muzeum Jesenicka
19. květen – 21. červen

Galerie
PROMĚNY
Výstava představí figurální sochařskou tvorbu Ivy Svo-
bodové - Pretschové, a to jak klasický portrét v promě-
nách či návrhy lázeňských pramenů, tak i něco z ma-
lířství. V sochách je hlavním námětem člověk a jeho 
emoce. Materiály pak hlína, cement, sklo, sádra. V ob-
razech se kromě figurálních motivů objeví i kousek 
jesenické přírody. 
Kurátor výstavy: Iva Svobodová
Vstupné 40/20 Kč

17. červen – 6. září
Hlavní výstavní sál
POLICIE VEŘEJNOSTI
Přijďte s námi oslavit 10. narozeniny Krajského ředi-
telství policie Olomouckého kraje a seznamte se se 
skutečnou prací policistů na interaktivní výstavě ve 
Vlastivědném muzeu Jesenicka. Vyzkoušíte si svou 
fyzickou zdatnost, prověříte paměť při sestavování 
identikitu, najdete své otisky prstů, poznáte, proč je 
v silničním provozu alkohol tak nebezpečný, navštíví-
te místo činu, nakouknete i do policejní cely a mnoho 
jiného. Také budete mít možnost proniknout do histo-
rie policie na Jesenicku.
Termíny aktivních dnů:
• 25. 6. 2020 • 17. 7. 2020 • 21. 8. 2020
V tyto dny budou na jednotlivých stanovištích inter-
aktivní výstavy přítomni policisté, kynolog se psem, 
v přilehlých prostorách bude vystavena policejní tech-
nika, proběhnou dynamické ukázky a další doprovod-
ný program.
Autoři výstavy: plk. Mgr. Bc. Ludmila Andělová, Jan 
Grund • Vstupné 60/30 Kč

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné 80/40 Kč
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU 
V 17. STOLETÍ
Vstupné 110/55 Kč
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné 50/25 Kč
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné 50/25 Kč

Vodní tvrz v Jeseníku
Zámecké nám. 1, Jeseník 790 01
Tel. kontakt: (+420) 725 073 539,  
e-mail: info@muzeumjesenik.cz
www.muzeumjesenik.cz

JeseNICKÁ KULtUrA NA INterNetU
www.mkzjes.cz
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek! 
Pro rezervaci navštivte naše internetové stránky! 
 PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU:
4 Knihovna Vincence Priessnitze Jeseník  

(ul. 28. října)
4 Kino Pohoda Jeseník
4 Cestovní kancelář MONDI-tour Jeseník  

(Palackého ul.)
4 Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour Jeseník  

(ul. 28. října)
4 IC Katovna Jeseník (Palackého ul.)
4 Lázeňské informační centrum Jeseník 
4 Knihovna Mikulovice 
4 Městské informační centrum Zlaté Hory 
4 Informační centrum Bělá pod Pradědem 
4 Informační centrum Vidnava
4 Informační centrum Javorník
4 Městský úřad Žulová
4 Obecní knihovna Lipová-lázně

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

úterý 2. 6. ve 20:00 hodin
V SÍTI / dokument / ČR 2019 / česky / 100 min. 
Vstupné 130 / 80 Kč / 15+

středa 3. 6. ve 20:00 hodin
BOUŘLIVÉ VÝŠINY / FILM. KLUB / romantický-
drama / VB 2011 / titulky / 129 min. / Vstupné 100 / 
60 Kč / 12+
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čtvrtek 18. 6. v 17:00 hodin
GENTLEMANI / akční-krimi / USA 2019 / titulky / 
113 min. / Vstupné 130 Kč / 15+

čtvrtek 18. 6. ve 20:00 hodin
VÝJIMEČNÍ / komedie-drama / Francie 2019 / 
titulky /114 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

pátek 19. 6. v 17:00 hodin
PSÍ LÁSKA / dokument / ČR 2020 / česky / 80 min.
Vstupné 130 / 80 Kč / 

pátek 19. 6. ve 20:00 hodin
THE KING OF THE STATEN ISLAND / komedie-
drama / USA 2020 / titulky 136 min. 
Vstupné 130 Kč / 12+

sobota 20. 6. v 10:00 hodin
BLEŠÍ TRH V KINĚ POHODA / Přijďte prodávat 
i nakupovat! / Vstupné 10 Kč / 

sobota 20. 6. v 17:00 hodin
LASSIE SE VRACÍ / dobrodružný-rodinný / Německo 
2020 / dabing / 100 min. / Vstupné 130 / 110 Kč / 

sobota 20. 6. ve 20:00 hodin
ZELENÝ RYTÍŘ / drama-fantasy-dobrodružný / USA, 
Irsko 2020 / titulky / 125 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

neděle 21. 6. v 15:00 hodin
SLUNOVRAT V KINĚ / celodenní program k letnímu 
slunovratu

neděle 21. 6. v 17:00 hodin
NA KREV / dokumentární / ČR 2020 / česky /  
90 min. / Vstupné 130 / 80 Kč / 

sobota 27. 6. ve 20:00 hodin
RUN! / thriller-horor / USA 2020 / titulky / 110 min. 
Vstupné 130 Kč / 15+

neděle 28. 6. v 17:00 hodin
LASSIE SE VRACÍ / dobrodružný-rodinný / Německo 
2020 / dabing / 100 min. / Vstupné 130 / 110 Kč /  

neděle 28. 6. ve 20:00 hodin
BOURÁK / komedie / ČR 2020 / česky / 110 min.
Vstupné 130 Kč / 12+

pondělí 29. 6. - 2. 7. 2020

KINO NEPROMÍTÁ

VÝSTAVA VE FOYERU KINA POHODA
Výstava v průběhu června vzhledem ke karanténě 
neprobíhá.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE  
NA ČERVENEC 2020
* Vary ve vašem kině * Mulan * Tenet * Havel * K2: 
Vlastní cestou a další *

KINO POHODA NA INTERNETU –
www.kinopohoda.cz 

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA: Kino Pohoda Jeseník / 
Knihovna Vincence Priessnitze Jeseník (ul. 28. října) 
/ CK MONDI-tour Jeseník (Palackého) / Půjčovna kol 
Jeseníky Tour (28. října) / IC Katovna (Palackého) / 
Lázeňské informační centrum / Knihovna Mikulovice 
/ MIC Zlaté Hory / IC Bělá pod Pradědem /  
IC Vidnava / IC Javorník / Městský úřad Žulová / 
Obecní úřad Lipová-lázně

neděle 21. 6. ve 21:00 hodin
SLUNOVRAT / thriller-horor-mysteriózní / USA 2019 
/ titulky / 146 min. / 
Vstupné 100 Kč / 15+

úterý 23. 6. ve 20:00 hodin
V SÍTI / dokument / ČR 2019 / česky / English 
subtitles / 100 min. / Vstupné 130 / 80 Kč / 15+

středa 24. 6. ve 20:00 hodin
ZEMĚ MEDU / FILMOVÝ KLUB / dokument / 
Makedonie 2019 / titulky / 87 min. 
Vstupné 100 / 60 Kč 

čtvrtek 25. 6. v 17:00 hodin
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST / SENIOR KLUB / 
komedie-romantický / ČR, Slovensko 2019 / česky / 
107 min. Vstupné 100 / 60 Kč / 12+

čtvrtek 25. 6. ve 20:00 hodin
DOKUD SE TANČÍ / drama-taneční / Švédsko, 
Gruzie, Francie 2019 / česky / 106 min. 
Vstupné 130 / 80 Kč / 12+

pátek 26. 6. v 17:00 hodin
ZELENÝ RYTÍŘ / drama-fantasy-dobrodružný / USA, 
Irsko 2020 / titulky / 125 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

pátek 26. 6. ve 20:00 hodin
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ / komedie / 
Německo 2019 / dabing / 111 min. 
Vstupné 130 Kč / 15+

sobota 27. 6. v 17:00 hodin
V SÍTI / dokument / ČR 2019 / česky / 100 min. 
Vstupné 130 / 80 Kč / 15+
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Kino Pohoda opět funguje, letní promítání bude také
V úterý 12. května se Kino Pohoda 

Jeseník otevřelo po dvouměsíční pau-
ze způsobené koronavirovou krizí, 
zatím v omezené podobě a s bezpeč-
nostními opatřeními. Na červen ale 
chystáme pestrou diváckou nabídku, 
ze které si určitě vybere každý. Ved-
le řady repríz (V síti, Volání divoči-
ny, Příliš osobní známost) chystáme 
řadu premiér a speciálních akcí. Od 
25. června bude rovněž v provozu let-
ní kino v prostorách Letního divadla 
ve Smetanových sadech.

Od 11. června se diváci mohou tě-
šit na novou českou komedii Bourák 
režiséra Ondřeje Trojana s Ivanem 
Trojanem v hlavní roli nebo na do-
kument Lindy Jablonské Psí láska 
o chovatelce huskyů a závodnici 
psích spřežení na nejdelší trase na 
světě. U obou filmů jednáme o osob-
ní účasti autorů.

Z premiér zahraničních filmů mů-
žeme zmínit například Kalifornský 
sen, válečné drama Nejvyšší pocta, 
fantasy Zelený rytíř nebo komedii 
Téměř dokonalá tajemství. Ve fil-
movém klubu představíme ceněnou 
adaptaci Emily Bronteové Bouřlivé 
výšiny, ruské drama Vysoká dívka, 
francouzský film Bídníci nebo vizu-
álně působivý makedonský doku-
ment Země medu.

Ze speciálních akcí zveme diváky 
na tradiční Bleší trh v kině Pohoda 
(sobota 20. 6.) a akci Slunovrat 
v kině (neděle 21. 6.), kde uvedeme 

stejnojmenný film Slunovrat nebo 
dokument o cirkusové rodině Rosti 
Nováka.

Sledujte webové stránky  

www.kinopohoda.cz pro bližší in-
formace a novinky. Můžete nás sle-
dovat také na facebooku a nově na 
instagramu.      (pb)

K D Y :

K D E :

C O :

SOBOTA 20.  ČERVNA 2020,
10:00-15:00 HODIN

Kino Pohoda Jeseník
Dittersdorfova 599/2 JESENÍK

prodej vintage a retro věcí ,  bazar,
knihy,  LP,  CD, domácnost,  kutilství  
Prodejci  100,-  Kč/stů l
Vstupné:  10,-  Kč

V Í C E  I N F O R M A C Í  A  R E G I S T R A C E :
W W W . K I N O P O H O D A . C Z
T E L E F O N :  6 0 5  8 4 4  0 9 0 @ K i n o P o h o d a J e s e n í k

B L E Š Í  T R H
V  K I N Ě  P O H O D A
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„člověk míní, pandemie mění“ aneb opera v Kapli
Zákeřný Covid 19 převrátil život mnohým z nás, pořadatele oblíbené trilogie 

Hvězdy a hvězdičky nevyjímaje. A tak poněkud paradoxně vzhledem k názvu 
cyklu je první koncert „ve hvězdách“, i když ne tak zcela. Při zachování původ-
ní myšlenky oslav jubilea 90 let prof. Věry Lejskové a 30 let společnosti Fenix 
Group a.s., která podporuje kulturní dění na Jesenicku, bude úvod projektu 
věnován všem lidem dobré vůle, protože „potřebujeme jeden druhého, už ne-
chceme být sobečtí a podlí. Nejen lékaře věci znalého, ale i babku, že se za 
nás modlí“.

Přestože se naše společnost za-
číná vracet do normálních kolejí, 
nechceme přispět k ev. zhoršení epi-
demiologické situace tím, že brány 
koncertu budou otevřeny všem, tak 
jak tomu bylo v minulých letech. 
Další velkou změnou bude místo 
jeho realizace. Opera s láskou se 
poprvé uskuteční v jesenické Kapli, 
a to 26. srpna v 18 hodin na pozadí 
výstavy Jesenické výtvarné skupiny. 
Jak to vše bude vypadat se dozvíte 
prostřednictvím jesenického tisku. 
Nicméně, oblíbený koncert bude za-
znamenán a zveřejněn prostřednic-
tvím kanálu Youtube, přičemž další 
možnosti přenosu jsou v jednání.

Milí čtenáři, odhoďme na chvíli 
roušku tajemství a pojďme si společ-
ně vychutnat dramaturgii, která už 
na Vás čeká....

Kromě ukázek z oper Lazebník 
sevillský Gioacchina Rossiniho, 

Prodané nevěsty Bedřicha Smeta-
ny a La Traviaty Giuseppe Verdiho 
zazní i klavírní čtyřruční dílo Fran-
ze Schuberta Fantazie f moll. Na 
počest jubilantky ho nastudoval br-
něnský manželský klavírní pár Jana 
a Jiří Hrubých. 

Do světa opery se ponoříme díky 
patronce Hvězd a hvězdiček mezzo-
sopranistce Michaele Zajmi, sopra-
nistce Kristíně Zelenákové, teno-
ristovi Jakubu Rouskovi a basistovi 
Michaelu Kubečkovi. 

Výjimečný ráz koncertu podtrhne 
šarmantním projevem televizní a roz-
hlasový komentátor Václav Žmolík, 
kterého jsme požádali o spolupráci 
(známý mj. jako průvodce po Čes-
ku, nezaměnitelnými rozhlasovými 
nedělními rány, pořady o pokladech 
Národního divadla, Krok za krokem 
Pražským hradem atd.). 

V sobotu 17. října v 18 hodin v rám-

ci Hovorů od klavíru bude na méně 
či více záludné otázky odpovídat ex-
kluzivní host, ředitelka Gerocentra 
a hostující profesorka na univerzitě 
v Kremži a Univerzity of The Scot-
land MUDr. Iva Holmerová. Dalším 
hostem, jenž neunikne zvídavým do-
tazům moderátora Jiřího Holoubka, 
bude ředitel Divadla na Vinohradech 
Tomáš Töpfer. To vše osvěží dech 
beroucí hudební produkce v podání 
Ukuleleband ZUŠ Jeseník pod vede-
ním Václava Dvořáka ml.

Zbývající část hvězdičkového 
dortu rozdělíme mezi Vás, potenci-
onální diváky, prostřednictvím závě-
rečné části Hvězd a hvězdiček pod 
názvem S profesionály ruku v ruce. 
Tento večer bude nejen pro pořada-
tele a organizační tým přelomový. 
Ve čtvrtek 19. listopadu převezme 
kromě citovaného koncertu také 
Hovory od klavíru pod svá křídla 
Základní umělecká škola v Jeseníku. 

V podání sólistky Zlaté kapličky 
mezzosopranistky Michaely Zajmi, 
violoncellisty Bledara Zajmi, pianis-
ty Jiřího Hrubého a violoncellisty 
Filipa Ondrucha ze ZUŠ Jeseník, 
zazní díla Dvořáka, Griega a Offen-
bacha. Mezzosoprán patronky 

Hvězd a hvězdiček si vychutnáme 
nejen prostřednictvím Dvořákových 
Cigánských melodií, ale také jeho 
Moravských dvojzpěvů. 

Michaelu Zajmi doprovodí Žen-
ský pěvecký sbor Radost z Bělé pod 
Pradědem. Na závěr se k němu při-
pojí jeho mladší „verze“ Běláčci, aby 
společně se sólistkou naší přední 
operní scény Michaelou Zajmi vzda-
li hold Jeseníkům. Jak jinak než pro-
střednictvím Závěrečné árie z Noci 
s Kobr a Štejnem autorské dvojice 
Lejsek-Žák.

Jsme rádi, že stejně jako na za-
čátku i na konci třídílného hudebně 
dramatického projektu na podporu 
ZUŠ Jeseník nebude chybět empa-
tický verbální projev známého mo-
derátora Václava Žmolíka. 

Vážení čtenáři, 
na závěr mi dovolte krátké zamyš-

lení. Přestože nestojíme na prahu no-
vého roku, myslím si, že právě v této 
době je na místě popřát Vám hodně 
zdraví. Pevně doufáme, že vše, co jsme 
pro Vás v roce 2020 „napekli“, Vám 
pomůže naladit se směrem, jenž je na 
hony vzdálený tomu, který prožíváme 
od března tohoto roku. 

Viola Králová

Pozvánka na výstavu „Proměny“
Autorská výstava soch a obrazů Ivy Svobodové s názvem Proměny, kterou 

můžete zhlédnout ve Vodní tvrzi do 21. června, představí figurální sochař-
skou tvorbu, a to jak klasický portrét v proměnách či návrhy na lázeňské 
prameny, tak i něco z malířství. V sochách je hlavním námětem člověk a jeho 
emoce. Materiály pak hlína, cement, sklo a sádra. V obrazech se kromě 
figurálních motivů objeví i kousek jesenické přírody.               (VMJ)

Policie veřejnosti 
Přijměte pozvání k aktivní účasti na oslavě desátých narozenin Krajského 

ředitelství policie Olomouckého kraje. Na interaktivní výstavě v unikátním his-
torickém prostředí jesenické Vodní tvrze se od 17. června do 6. září seznámíte 
se skutečnou prací policistů. 

Vyzkoušíte si svou fyzickou zdatnost, prověříte paměť při sestavování iden-
tikitu, najdete své otisky prstů a poznáte, proč je v silničním provozu alkohol 
tak nebezpečný. Navštívíte rovněž místo činu, nakouknete do policejní cely 
a mnoho a mnoho dalšího. Součástí výstavy je i historická sonda do dějin 
policie na Jesenicku, a tak si kromě dětí přijdou na své také vlastivědní nad-
šenci.                     (VMJ)

Knihovna znovu otevřena
A hned první týdny s rekordními čísly. V průměru navštívilo každý den 

knihovnu 150 čtenářů a počet vypůjčených knih se šplhal vysoko přes tisícovku. 
Největší zájem o nové knihy byl u seniorů a mládeže.

V průběhu dubna a května možná čtenáře překvapil pozměněný provoz, 
kdy se knihy vracely na neobvyklém místě, a to v přízemí knihovny. Tam 
knihy odpočívaly 48 hodin v karanténě. Jak dlouho bude tento režim fungo-
vat zatím bohužel nevíme, ale věříme, že se počátkem června již vrátíme do 
běžného provozu.

Co nás mrzí nejvíce jsou zrušené kulturní akce. Ty byly naplánovány do 
června, nicméně po zvážení situace a prvním vyrozumění vlády o otevření 
knihoven 8. 6. jsme všechny akce přesunuly na podzim. Můžete se proto těšit 
na podzim plný cestovatelských besed a dalších akcí. Zároveň připravujeme 
letní program pro děti. 

Bližší informace budou zveřejněny na našich webových a facebookových 
stránkách.                  (MKZ)
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malý, ale náš: herbář vlastivědného muzea Jesenicka
Když se řekne „herbář“, mnohým 

možná vytane na mysl trauma ze škol-
ních časů. Hodiny a hodiny práce se 
sběrem zahradních rostlin, jejich su-
šením, lepením na podkladové papíry 
a s vypisováním herbářových etiket. 
A nakonec káravý pohled paní uči-
telky, která vám důležitě sděluje, že 
smetánce se prostě nesmí říkat pam-
peliška... Možná ještě častěji máme 
herbáře spojené s ilustrovanými atla-
sy léčivých rostlin, z nichž největšího 
věhlasu dosáhl Herbář čili bylinář 
italského lékaře Mattioliho z 16. sto-
letí. Různě obměněná vydání tohoto 
úctyhodného díla se na pultech knih-
kupectví objevují dodnes.

V odborných kruzích jsou ovšem 
jako herbáře označovány především 
botanické sbírky, které jsou nejčastěji 
uchovávány v muzeích, ale také na 
univerzitách či v jiných výzkumných 
institucích. Tyto sbírky jsou tvořeny 
herbářovými položkami, které se 
vlastně v lecčem podobají onomu 
školnímu herbáři: jedná se o vyli-
sované rostliny nalepené na papíře 
a opatřené etiketou (tzv. schedou) 
s doprovodnými údaji. Rozdíl je pře-
devším v kvantitě. Největší herbářová 
sbírka v ČR patří Univerzitě Karlově 
a čítá bezmála 2,5 milionu položek. 
Zhruba desetkrát menší jsou herbáře 
olomouckého a opavského muzea. 
Vlastní herbářovou sbírku má také 
Vlastivědné muzeum Jesenicka, ta 
se však s půldruhým tisícem položek 
řadí k těm nejmenším.

Co lze vyčíst z herbářů?
Herbářové položky mohou být 

zpracovány velmi esteticky, někte-
ré byste si s radostí pověsili na zeď 
místo obrazu. Jejich hodnota je však 
především vědecká a historická. 
Herbář je vlastně botanický archiv. 
Dokládá výskyt konkrétní rostli-
ny na určitém místě a v uvedeném 
datu. Studiem herbářů lze proto 
zodpovědět bezpočet výzkumných 
otázek. Můžeme se třeba ptát, jak se 
proměňuje květena určitého území 

v čase a jak na ni dopadají změny 
krajiny v posledních desetiletích. 
Možné je také sledovat šíření nepů-
vodních druhů či adaptace rostlin 
v souvislosti s klimatickou změnou. 

Herbářovou položku přitom ne-
může plnohodnotně nahradit ani 
sebelepší fotografie. Zachycení 
všech detailů rostlinného těla by 
bylo velmi pracné, ba nemožné. 
Pečlivě zpracované a dobře ucho-
vávané rostliny z herbářů lze na-
víc i po mnoha letech využít třeba 
k analýze DNA nebo rozboru che-
mického složení jejich těla. A to 
ještě nevíme, jaké metody bude mít 
věda k dispozici v budoucnosti. 
Někdy se bádání zaměřuje také na 
objekty uchovávané s herbářovou 
položkou mimoděk, třeba mikro-
skopické řasy zachycené na povr-
chu vodních rostlin. 

Bílá místa na mapě
K čemu tedy může sloužit herbář 

jesenického muzea? Jak již bylo ře-
čeno, pro výzkumníky jsou herbáře 
nevyčerpatelným pramenem infor-
mací. 

Jesenicko patří k přírodovědně 
nejcennějším koutům naší republi-
ky, avšak ve znalostech jeho květeny 
máme stále notné trhliny. Patrné je 
to třeba z internetové aplikace Pla-
dias, v níž najdete mapy rozšíření 
všech druhů rostlin v České repub-
lice. „Zde jsou lvi“, chtělo by se, po 
vzoru římských geografů a vědců, 
napsat k Javornickému výběžku při 
pohledu na mnohé z těchto map. 
Lvy ovšem na Jesenicku potkáte stě-
ží, na rozdíl od řady běžných druhů 
rostlin, o nichž však dosud nemá-
me žádné informace. Důvody jsou 
nasnadě: velké výzkumné instituce 

leží buď za horami, nebo za hranič-
ními patníky. Ve výzkumu vlastního 
regionu proto musíme být soběstač-
ní. Úkolem jesenického herbáře je 
tedy v první řadě zaplnit všechna 
bílá místa na mapě. 

Muzejní herbář však nemusí 
sloužit jen vědcům a badatelům. 
Dveře u nás má otevřené každý, 
koho zajímá květena Jesenicka 
a příroda obecně. Učíte se poznávat 
planě rostoucí rostliny? Potřebujete 
si nastudovat rozdíly mezi podob-
nými druhy? Našli jste rostlinu, 
jejíž jméno neznáte a chtěli byste 
je zjistit? Plánujete si sami vyrobit 
herbář a potřebujete inspiraci? Mu-
zeum je tu pro vás! Rádi budeme 
nápomocni každému, kdo přichází 
se zájmem i úctou k pokladům jese-
nické přírody.

Vojtěch Taraška, biolog VMJ

Úkolem jesenického herbáře je v první řadě zaplnit všechna bílá místa na mapě.  Foto: archiv VMJ

Prapodivná historie dřevěné sošky rejvízského pastýře Gilla
Stává se zřídka, aby nějaký historický předmět 

v sobě nakumuloval tolik atributů kraje, z něhož vzešel 
– ba co více, aby pohnuté osudy daného regionu do jis-
té míry vlastně ztělesňoval. Jakési zhmotnění pohnuté 
historie Jeseníků i samotného genia loci hor představu-
je ztracená soška rejvízského pastýře…

Legendární mytologická postava, které až spiso-
vatel Josef Lowag dal jméno Gill, je skutečným po-
kladem místního nadpřirozena, neboť originálnější 
přízrak v našich končinách nenajdeme. Škaredého 
nevyzpytatelného hrbáče, jehož za znesvěcení bo-
žího daru ztrestala nebesa věčným putováním po 
rejvízských rašeliništích, jako zřejmě první zpodob-
nil slavný hornoúdolský řezbář Bernhard Kutzer. 
Soška vysoká 40 cm se o několik let později stala 

neodmyslitelnou součástí Braunerova hostince na Rejvíze, nad nímž, jak 
místní věřili, držela ochrannou moc. V horalech a štamgastech vzbuzoval 
Kutzerův Gill sympatie a strach zároveň, neboť umělec mistrovsky zachytil 
pastýřův zlověstný škleb, který dává každému znát, že není radno si s ním 
zahrávat.

Roku 1908 chtěl sošku koupit jistý „český pán“. Jeho úsilí bylo marné, 
a navíc se dočkal posměšků ze strany německých novin Mährisch-Schle-
sische Presse, které snahu dotyčného odůvodňovaly absencí skutečných 
umělců v řadách Čechů. Symbolu Rejvízu se stalo osudným zabrání Su-
det. Podle jedné verze (S. Joanidis) sošku v roce 1939 ukradl z jesenické-
ho muzea Kutzerův vnuk Leo, který ji měl věnovat Hitlerovi. Dle Z. Gáby 
ji ale nacistický vůdce odmítl s tím, že patří do tohoto kraje. V každém 
případě se po ní slehla zem a dosud se nenašla. A tajemný opar, obestíra-
jící osudy tohoto pozoruhodného díla podobně jako hladinu Mechového 
jezírka…             Matěj Matela, VMJ
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Zvelebíme okolí Krizového kříže společnými silami? 
Již za Priessnitzových časů byla 

vyhlídka z Předního vršku, či chcete-
-li, od Krizového kříže, považována 
za nejkrásnější v okolí. Napomáhala 
tomu také skutečnost, že tento bez-
lesý vrch skýtal téměř 300 stupňový 
výhled od pruských rovin přes údolí 
Bělé a hlavní hřeben Jeseníků až po 
údolí Staříče s Lipovou-lázněmi.

Místo útěchy a posily
Ačkoliv vznik samotného „Kříž-

ku” není stále jednoznačně objas-
něn, vše směřuje k tomu, že se tak 
stalo v roce 1846 (což potvrzuje 
i původní smaltovaná deska umístě-
na pod křížem) a že donátorem byl 
snad kníže Fürstenberg. Vzniklo tak 
místo útěchy a posily pro pacienty, 
kteří se sem v těžkých týdnech léčeb-
né krize chodívali modlit. Početná 
polská skupina hostů, tvořena přede-
vším příslušníky protiruského odbo-
je, si místo později natolik oblíbila, 
že jej dala v roce 1863 znovu obno-
vit. Tato výrazná dominanta, dobře 
patrná ze všech okolních údolí, byla 
poté ještě několikrát obnovována. 
Na počátku 20. století - v květnu 
1909, po vichřici v 60. letech a ko-
nečně před dvěma roky, kdy místo 
dostalo současnou podobu. Někdy 
mezi lety 1903 až 1909 vznikla patr-
ně na popud Lázeňské komise nebo 
Jesenického okrašlovacího spolku 
podél cesty z promenády alej, která 
samotnou vyhlídku s mohylou ještě 
dotvořila.

Z místního tisku
Oblíbenost místa na začátku 

uplynulého století potvrzuje také 
místní tisk. Obrovskými vatrami se 
zde oslavoval 3000. lázeňský host 
v sezóně 1893, Schillerovo výročí 
roku 1905, pořádaly se zde turner-
ské slavnosti (Turnerverein - obdoba 

českého Sokola) a především to byly 
každoroční oslavy letního slunovra-
tu (20. června) spojené s pálením 
ohňů: Letošní slavnost slunovratu na 
Přední kopě uspořádaná turnerským 
spolkem začala průvodem cvičenců 
pod vedením náčelníka spolku pana 
Klose. Asi 50 členů se vydalo po 
Muzikantské stezce nesouc zapále-
né pochodně. Na Kopě pak při jejich 
příchodu zapálili již dříve připravenou 
hranice dřeva, v níž na vysoké tyči 
bylo připevněno dřevěné kolo. Před va-
trou se cvičenci seřadili do půlkruhu 
a zazpívali nejprve píseň „Das Feuer 
walt, die Flamme loht“ (Oheň vládne, 
plamen šlehá). Poté držel zástupce 
předsedy spolku pan Karger slavnost-
ní řeč k slunovratu, v níž připomenul 
božskou pověst, boha světla Baldera 

a jeho smrt, načež vyzval mládež k pil-
nému a oddanému plnění národních 
povinností. Po písni „Flamme empor“ 
(Plamen vzhůru) cvičenci mrštili svý-
mi dohořívajícími pochodněmi do 
ohně a za zpěvu Bismarckovy písně 
nastoupili cestu zpět. K této prosté 
oslavě se dostavilo i mnoho frýval-
dovských a gräfenbergských občanů. 
Ve městě pak mělo úspěch především 
otáčející se hořící kolo. (červen 1900)

Znovuobjevení
I tato slavnost poukazuje na oblí-

benost Předního vršku a tradici lido-
vých slavností, jež se zde již dlouho 
před zušlechtěním místa pořádaly. 
Po druhé světové válce místo po-
stupně upadalo a především zarůs-
talo, až je po více než sedmdesáti 

letech znovuobjevil Kamil „Zuco” 
Zajíček. Během dvou let dokázal ne-
jen upravit mohylu a dát osadit nový 
kříž z dílny Dušana Ingra, ale také 
postupně zušlechťuje celé okolí, jež 
se postupně od západního svahu za-
číná skvět v původní slávě.

Každý může pomoci
Snad se tak díky Zucově entuzias-

mu také dočkáme původních výhle-
dů do všech světových stran, stejně 
jak tomu bývalo ve slavných dobách 
gräfenbergských lázní. 

Věřím, že to ale nebude jen břímě 
Zucovo, přispět svou energií může 
každý z nás. Práce je zde totiž ještě 
víc než dost, ostatně, o co víc si 
toto velkolepé místo zvelebíme, o to 
bude naše radost z jeho návštěvy vět-
ší. Tak co, jeseničtí patrioti, přidáte 
se také? 

Lukáš Abt (Jesenické prameny)

Původní výhledy od Krizového kříže k východu a jihu.  (A. Blažek 1903, archiv autora)

Svěcení Krizového kříže. Foto: archiv MěÚ

Krizový kříž ve třicátých letech 20. století.  (R. Franke, archiv autora)
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otevřeli jsme školu. Bohužel v dost sterilním režimu
Je to tady. Studujeme metodiky, 

přeskládáváme lavice, plníme nádoby 
na dezinfekční roztoky, procházíme 
budovy, přeměřujeme vzdálenosti, 
stavíme rozvrhy skupin, promýšlíme 
zajištění stravování... a doufáme, že 
nastávající režim bude předzvěstí tou-
žebně očekávané normality.

V pondělí 11. května jsme otevřeli 
školu pro 45 zájemců z řad žáků de-
vátého ročníku. Předcházela tomu 
virtuální kavárna, kterou jsme pro 
rodiče uspořádali pro představení 
provizorního chodu školy se zavede-
nými hygienicko-organizačními spe-
cifiky. Vůně kávy se z domácností 
rodičů žáků prvního stupně po Jese-
níku linula také o den později, tedy 
12. května, kdy proběhla virtuální 
kavárna s tématem otevření prvního 
stupně k 25. květnu. 

Přiznávám nervozitu, se kterou 
jsme zejména druhou kavárnu ote-
vírali. Na videokonferenci se nám 
přihlásilo na 150 domácností a byla 
to pro nás první podobná zkušenost. 

Osobní pocit z této aktivity mám vel-
mi dobrý. Bylo vidět, že meetingy na 
naší škole zvládají vedle žáků i rodi-
če a vše probíhalo hladce.

Rodiče byli seznámeni s reži-
mem, který je škola schopna zajistit. 
Všichni si uvědomujeme, že půjde 
o režim, který úplně neodpovídá 

sociálním a pedagogickým potře-
bám žáků a pedagogů. Bohužel 
pojede zejména frontální způsob 
výuky a učitelé budou mnohdy mu-
set zvládat vést paralelně výuku ve 
třídě i výuku s žáky, kteří zůstanou 
doma. Budeme to hledat, budeme to 
ladit i přesto, že se s tím jen těžko 
ztotožňujeme. Věříme, že i tento 
sterilní režim bez běžného lidského 
kontaktu a možnosti spontaneity, 
může mnohým žáků pomoci nebo 
pomůže alespoň mnohým unave-
ným rodinám. 

Jdeme tedy do toho naplno a těší-
me se na návrat k časům spontánní-
ho hřejivého lidského kontaktu. 

Dominik Liberda, ředitel ZŠ

 Videokonferenci vedl ředitel školy Dominik Liberda.  Foto: ZŠ

výběr z prací žáků devátého ročníku na téma: 

Zamyšlení nad koronavirem 
Celá tahle situace nejspíš k něče-

mu bude. Lidé se zastaví a promyslí 
si, co je vlastně pro ně důležité. Pořád 
bohužel jsou mezi námi tací, kteří ne-
respektují pravidla, které stát udělil. 
A dokud je nezačnou plnit, situace se 
nezmění. Stát na to zareagoval dobře. 
I když pořád nakažení přibývají, dou-
fám, že se to brzo zlepší a vše bude 
jako dřív, nejlépe ještě lepší. 

Nám studentům to dá možnost, vy-
zkoušet něco nového a více se spoléhat 
sami na sebe. Třeba nás to i konečně 
donutí začít se učit na přijímačky. Je 
tady i hodně věcí, o které jsme přišli, 
přicházíme, či přijdeme. S tímhle se 
musíme smířit. Máme možnost vy-

zkoušet něco nového. Já si například 
obarvila hlavu, začala cvičit a zase se 
položila do knížek. Teď už můžeme 
jen pozitivně myslet a doufat, že se to 
všechno bude jenom zlepšovat. 

Adéla Brnková, 9. C

Ve zprávách pořád dokolečka sly-
šíme, kolik lidí už na koronavirus ze-
mřelo, kolik lidí je nakažených, jaká 
jsou nová nařízení a doporučení vlády, 
jak s tím svět bojuje, a tak dál. Možná, 
že je na tom hodně špatného a spous-
ta z nás se bojí, že se nakazí. 

Nechci Vám psát o tom, co pořád 
slyšíte ve zprávách. Bylo by to k niče-
mu, spíše bych Vás možná vystrašila 

ještě víc. Ale co to vzít z té lepší strán-
ky. Otočme minci a zjistíme, že každá 
situace má špatnou, ale i dobrou stra-
nu. Kvůli viru je spousta z nás doma, 
hodně se tak snížila doprava a díky 
tomu se zmírnilo znečištění ovzduší. 
Vždy jsme měli tolik naspěch, teď 
máme spoustu času a máme možnost 
si více odpočinout. 

Neměli jsme moc času na svou ro-
dinu a teď, právě teď je ta chvíle být 
se svou rodinou, máme jedinečnou pří-
ležitost uvědomit si, kdo vlastně jsme, 
proč jsme tady a na čem nám nejvíce 
záleží. 

Ale pouze na nás záleží, jak vy-
užijeme tenhle čas, jestli budeme 
celé dny koukat na zprávy a nechá-
me se tak stresovat, anebo ten čas 

plně využijeme. Každá doba má 
své špatné, ale i dobré strany. Kte-
rou stranou se necháváme ovlivnit? 
Mnoho lidí ale má práce víc a mají 
to náročnější, třeba prodavači 
v obchodech, lékaři a další profese. Je 
také spousta dalších lidí, co svůj volný 
čas obětovali pro druhé třeba šitím 
roušek. 

Nevím, co právě prožíváte, ale přeji 
Vám všem, abyste tohle období prožili 
v pohodě, ve zdraví a hlavně obklopeni 
láskou svých bližních. 

A také ze srdce děkuji všem, kdo 
jakkoliv pomáhají druhým, pečují 
o ně nebo se jakkoli snaží zpříjemnit 
druhým čas.

Dominika Tschuliková, 9. C

Jak se osmáci připravují na své budoucí povolání 
Hladký náběh škol na „koronavirový“ online režim ukázal, že žáci nemají 

problém s flexibilitou a adaptací na nové situace. To jsou dovednosti užitečné 
na trhu práce, až na něj dnešní školáci vstoupí. A taky o těchto věcech mluvíme 
s osmáky pěti základních škol (Česká Ves, Javorník, Jeseník, Vápenná, Vidna-
va) v rámci přednášek kariérového poradenství, za kterými stojí Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání na Jesenicku (MAP II).

Protože jde školní rok do finále, 
zeptali jsme se zapojených kantorů, 
a formou dotazníku hlavně dětí, jest-
li se jim tenhle předmět zamlouvá 
a jestli jim dává něco, co v budouc-

nu při výběru střední školy a hledání 
zaměstnání využijí.

Pokud jde o paní učitelky a pány 
učitele dotčených škol, přišlo od 
nich kladné hodnocení aktivity 

„regionální kariérový poradce“. 
Potěšilo nás, že velmi podobně po-
hlížejí na celoroční projekt také 
osmáci. V drtivé většině odpovědí 
je poznat zájem o volbu povolání 
již teď, v osmé třídě. Ano, nejvíc to-
hle téma řeší doma s rodiči (rodiče, 
nepodceňte to), ale škola je jim také 
partnerem. Taťkovi s mamkou i paní 
třídní posíláme jeden vzkaz – děti 
chtějí vybírat střední školu, a pak 
i povolání nejvíce podle toho, co by 

je bavilo dělat. Až na druhém místě 
mají výši výdělku. Důležité poznání, 
podpořme je v tom. 

Samotný předmět „kariérové po-
radenství“ dostal od žáků známku 
dva, což bereme s pokorou. Je to 
pro nás motivace do příštího školní-
ho roku a víme, kde zapracovat, co 
vylepšit, aby příští osmáci dostali ve 
věci výběru povolání ještě kvalitnější 
informační servis. 
Oddělení školství  a realizační tým MAP II
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Do Priessnitzových léčebných lázní se postupně vrací život
Od 27. dubna umožnila čes-

ká vláda, zatím v omezeném 
režimu, opět provoz lázní. Prv-
ní klienti přijížděli již 4. květ-
na, a tak začal znovu postupně 
ožívat i areál Priessnitzových 
léčebných lázní. Klienti byli dle 
nařízení vlády na pokojích i v jí-
delnách po jednom, což snížilo 
možný počet klientů v lázních na 
polovinu, přibližně na 400 klien-
tů. Do práce se vrátila jen část 
zaměstnanců, omezené jsou ně-
které procedury, nicméně lázně 
přestaly prohlubovat ekonomic-
kou ztrátu a znovu žijí. 

„Zaměstnanci jsou vybaveni 
ochrannými pomůckami a musí 
dodržovat maximální hygienic-
ká opatření. Klienti při nástupech 
odevzdávají čestné prohlášení a na 
recepci jim bezkontaktně měříme 
teplotu. Máme připraveny zásoby 
ochranných pomůcek včetně rou-
šek pro personál, případně i klien-
ty, kteří jsou však již předzásobeni 
z domova,“ popisuje novou situaci 
provozu lázní obchodní ředitelka 
Kateřina Tomášková. „Ubytová-
váme pouze samostatně na jed-
nolůžkových pokojích, s výjimkou 
rodinných příslušníků. Jsou ome-
zeny některé lázeňské procedury, 
stále platí zákaz návštěv a zákaz 
vstupu neubytovaným osobám. 
Důraz klademe na bezpečnost osob, 
zvýšená hygienická opatření, vyšší 
četnost úklidu, dezinfekce a celou 
řadu dalších opatření, která se 
však ne vždy setkávají s pozitivním 
ohlasem, protože jistým způsobem 

naše klienty omezují,“ říká Kateřina 
Tomášková.

Zákaz hromadných sportovních 
a kulturních akcí, přednášek, vý-
letů, vycházek a dalších činnos-
tí v areálu lázní pokračoval také 
v květnu. Tyto volnočasové aktivity 
stejně jako restaurační zařízení bu-
dou lázně pro klienty zprovozňovat 
a otevírat dle uvolňování vládních 
opatření. Také Balneopark nebyl 
v květnu zprovozněn dle plánu 

z důvodu zabránění shromažďování 
veřejnosti a klientů na jednom frek-
ventovaném místě. 

„Pevně věříme, že se budeme 
vracet k normálnímu provozu a re-
žimu, i když to nebude hned a najed-
nou,“ shrnuje Kateřina Tomášková 
a dodává: „Pro provoz lázní bude 
nyní klíčová letní sezóna a domácí 
rekreace obyvatel České republiky. 
Na tuto klientelu se nyní zaměřu-
jeme a věříme, že v létě již budeme 

moci nabídnout naše kapacity bez 
omezení.“

A na závěr z lázní ještě jedna 
dobrá zpráva – úspěšně a v souladu 
s harmonogramem pokročila opra-
va střechy a fasády hlavní budovy 
sanatoria. Letošní etapa by měla být 
dokončena podle plánu 22. června. 
Na novou tvář LD Priessnitz, bez 
lešení i „roušky“ se už nyní všichni 
moc těšíme.  

(jg)

Hudební altánek osiřel. Zákaz hromadných sportovních a kulturních akcí, přednášek, výletů, vycházek a dalších činností v areálu lázní 
pokračoval také v květnu.  Foto: archiv MěÚ Jeseník

NA VÝLET DO LÁZNÍ. Areál Priessnitzových léčebných lázní je ideálním místem pro 
odpočinek i výlety. Můžete se zde ponořit do vlastního nitra a vychutnat si zdejší úžas-
nou atmosféru, třeba při pohledu na panoramata horských velikánů nebo vydat se po 
stezkách, které vás zavedou k životadárným pramenům.  Foto: Tomáš Knotek

Lázeňské noviny zahajují 
podivnou sezónu

Na konci května vyšlo první letošní číslo Lázeňských pramenů. Fotogra-
fie na titulní stránce symbolicky připomíná letos neuskutečněné Zahájení 
lázeňské sezóny a úvodní sloupek generálního ředitele Romana Provazníka 
má název Poněkud podivná lázeňská sezóna.

Noviny přinášejí na první straně také krátký rozhovor se zpěvačkou 
Olgou Lounovou, která měla být hlavní hvězdou otevírání sezóny. Na 
straně 3 pak čtenáři naleznou zajímavý rozhovor s výtvarnicí Ivou Svo-
bodovou, jejíž sochařská dílka ozdobila několik pramenů v okolí lázní.

V tradiční historické rubrice o slavných návštěvnících lázní čeká na 
čtenáře spisovatel Karel Poláček, na „zdravotní“ straně si mohou počíst 
o kryoterapii – léčbě chladem, o klimatoterapii a o tom, že samotná voda 
může být lékem. Lázeňské prameny připomínají v textech průvodce Jana 
Kratěny také desáté výročí úmrtí spisovatele Miloše Kočky a třicet pět 
let od vzniku Cesty života na Jižním svahu.

Toto číslo Lázeňských pramenů, na rozdíl od všech předešlých, neob-
sahuje v podstatě žádné pozvánky na akce, což odpovídá „pandemic-
kým“ poměrům, za nichž vznikalo. Letošní sezóna bude zkrátka jiná, 
bez slavnostního zahájení, bude méně koncertů, méně akcí, méně všeho. 
Ale bude, a to je to nejdůležitější!

Lázeňské prameny si mohou zájemci zdarma vyzvednout v informač-
ním centru v Katovně v Jeseníku.      (jg)
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vodáci vyčistili řeku, vylovili z ní více než tunu odpadků

„Nejdříve si zameť před vlastním prahem.“ Tohoto přísloví se drželi vodáci 
z Jesenicka, i když pravověrný vodák do řeky nic nepatřičného nehodí. Sice 
ne s košťaty, ale s loděmi a rukavicemi se 10. května vrhlo uklidit část řeky 
Bělé více než třicet vodáků z oddílů Klub vodáků Jeseník a H2O Raft Team 
Jeseník. 

Rozděleni do čtyř skupin prošli 
(o jízdě zde nemůže být řeč) a vy-
čistili úsek od restaurace Lama 
v Adolfovicích až na konec České 
Vsi. Lodě se pod náporem odpadu 

nořily do vody a případná manipula-
ce s nimi byla obtížná. Je neuvěřitel-
né, co lidé dokáží do řeky naházet. 
Že by to tam odfoukl vítr je takřka 
nemožné, jelikož největšími úlovky 

byly pneumatiky, jak od nákladních 
tak i osobních aut, jízdní kola, lyže, 
koloběžka, videorekordér, stolní po-
čítač, dvacetikilová posilovací činka, 
dětská odrážedla, koberce, střešní 
krytina, oblečení a plasty všeho dru-
hu. V konečném součtu toho bylo 
více než jeden a půl tuny odpadků, 
které nedobrovolně skončily v řece. 

Veliké díky zde patří Povodí Odry, 

které vše nechalo odvézt, a společ-
nosti SUEZ, jež poskytla pytle, do 
nichž se odpad ukládal. Také děkuji 
všem, kterým stav řeky nebyl lhostej-
ný a místo nedělní procházky nebo 
odpočinku šli tahat z koryta naší 
krásné říčky Bělé někdy opravdu ne-
chutné věci.

Za Klub vodáků Jeseník  
Jiří Černěnko

Hromady odpadků skončily v igelitových pytlích. Odpadky z řeky se sbíraly do lodí.  Foto: 2x Klub vodáků Jeseník


