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Boj s koronavirem se dotýká každého z nás
Počáteční informace o pandemii koronaviru s prvotním výskytem v daleké Číně se jakoby
nás Evropanů příliš netýkala.
Opak je pravdou, ohnisko nákazy přeskočilo do Itálie a začalo se šířit do dalších zemí, Česka
nevyjímaje. Nařízení vlády
o uzavřených školách, obchodech, povinné nošení roušek či
šátků nebo hermeticky uzavřená města a obce se stala realitou. Boj s koronavirem zároveň
vzedmul vlnu solidarity a pomoci.
Jde například o nedostatek rou‐
šek, na Facebooku vznikla skupina
Jesenické roušky, ve které lidé nabí‐
zí jejich ušití či materiál na jejich
výrobu. Rovněž místní firmy ATEX
a WOOX se zapojily do této činnosti,
ruku k dílu přiložili pracovníci Dar‐
moděje a spousta dobrovolníků
z řad veřejnosti. Město Jeseník
mimo jiné pomáhá místním senio‐
rům. Vznikla služba „Pomoc pro
seniory“, kde si mohou senioři
objednat potraviny, léky nebo dro‐
gistické zboží (viz strana 5). Se služ‐
bou pomáhají kromě zaměstnanců

Uzavírka sedla
Na celý měsíc se uzavře cesta
přes Červenohorské sedlo,
důvodem je dokončení rekonstrukce silnice na jesenické
straně. K úplné uzavírce má
dojít 1. dubna, výjimku mají
vozidla IZS, dopravní obsluha
a autobusy zajišťující dopravní
obslužnost.
Během uzavírky jsou navrženy
dvě objízdné trasy. Pro vozidla vyšší
než 3,9 metru vede z Jeseníku do
Šumperku přes Bělou, Vidly, Vrbno,
Bruntál a Rýmařov. Řidiči menších
vozů mohou využít trasu přes Ram‐
zovou a Ostružnou. „Předpokládám,
že uzavírka přinese méně dopravních komplikací než v minulosti, a to
vzhledem k opatřením vlády v souvislosti s výskytem koronaviru,“
poznamenal místostarosta Jesení‐
ku Václav Urban.
(rik)

Do šití roušek se zapojily také místní firmy, například ATEX.

města také místní dobrovolníci.
Pravidelně se schází krizový štáb.
Město se snaží sbírat co nejvíce
aktuálních informací, které předává
občanům, aby jim co nejvíce usnad‐
nilo současnou nelehkou situaci.
Informace o výskytu koronaviru
a vydaných opatřeních se neustále
mění, proto sledujte speciální odkaz
na webových stránkách města

Foto: ATEX

www.jesenik.org/koronavirus.
Dochází ke změnám termínů kul‐
turních a jiných akcí. Ověřujte si,
prosím,
jejich
konání
na
www.mkzjes.cz. Toto doporučení
se týká i akcí pro seniory, ať už se
jedná o dubnové zájezdy nebo
Setkání dříve narozených (sledujte
úvodní stranu www.jesenik.org).
(rik)

Očekávaná investice začíná
Investiční akce v Jeseníku nabírají na tempu. Již v březnu
odstartovala rekonstrukce Tyršovy ulice a příští měsíc by
mohly začít stavební práce
v Seifertově ulici, kde dojde
k rozšíření spodní části úzké
obousměrné komunikace včetně vybudování přilehlého
chodníku se zábradlím. Zároveň se lidé dočkají dokončení
zbývající části chodníku podél
frekventované cesty v přilehlé
Bezručově ulici.
Stavba je ze strany města při‐
pravena a peníze jsou alokovány
v městském rozpočtu. „Rada města již schválila uzavření smlouvy
s dodavatelem, který vzešel z výběrového řízení. Díky němu se podařilo snížit předpokládanou cenu

zakázky o více než milion korun,
a to na částku 3 926 450 korun
včetně DPH,“ uvedla starostka
Jeseníku Zdeňka Blišťanová. Sou‐
částí stavebních prací bude i nové
odvodnění a přeložky inženýr‐
ských sítí, které zajistí společnost
ČEZ. Smyslem investiční akce,
o níž se mluvilo více než deset let,
je zvýšit bezpečnost chodců
a zlepšit dopravní obslužnost.
„Jedná se o nultou etapu revitalizace sídliště Pod Chlumem, dalším
krokem bude vypracování projektové dokumentace na modernizaci
a zlepšení uživatelského komfortu
obyvatel v této části města,“
podotkl místostarosta města Vác‐
lav Urban. Radnice již dříve
nechala vypracovat na tuto loka‐
litu územní studii.
(rik)
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Sportovcem roku
2019 se stala
Romana Labounková

Slovo
starostky
Vážení
spoluobčané,
tento úvodník píšu
v neděli 15. března,
tedy v době, kdy je
v České republice
evidováno zhruba 230 případů
nakažení virem COVID-19. Jaká
bude situace v době, kdy budete
číst tyto řádky, nelze říct. V lepším
případě mohou být nových případů
desítky nebo stovky, v tom horším
tisíce. Co ale můžu napsat už teď je,
jak moc se lidé v Jeseníku dokázali
semknout, když se objevily první
případy nákazy koronavirem.
Když jsem na Facebooku napsala, že chystáme pomoc pro seniory,
nabídla se spousta lidí, která chtěla
nějak pomoct. Přitom by mohli
čekat doma a doufat, že se o naše
nejstarší spoluobčany postará město a další veřejné složky. A měli by
na to plné právo. Protože my jsme
placeni za to, abychom lidem život
ulehčili, zpříjemnili a zejména
v období krize pomohli.
Ale opět se ukázalo, že lidé v Jeseníku nechtějí sedět doma se založenýma rukama a čekat. Chtějí
nějak přispět, pomoct. To je trend,
který už pozoruji dlouhodobě. V tom
je síla našeho města. Dokážeme si
navzájem pomáhat bez nároku na
zisk, jen pro dobrý pocit, pro své
spoluobčany, pro své město. Na tom
můžeme stavět. Nikdy nebudeme
mít nejvíc obchodů, dálnici až do
Olomouce nebo obří multikino, ale
budeme mít skvělou komunitu lidí,
která si umí navzájem pomáhat, zná
se a může si důvěřovat. A to je
v dnešním světě velké plus.
Pevně věřím, že v době, kdy
budete číst tento úvodník, bude už
virová situace pod kontrolou. Těším
se, že se opět budeme potkávat na
veřejnosti a diskutovat o tom, co
v Jeseníku vylepšíme ajak z něj uděláme ještě lepší místo pro život.
Vaše Zdeňka Blišťanová
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Výběr z usnesení Rady města Jeseník Město získalo dotaci
44. zasedání (16. března): Rada města (dále jen RM) uzavírá provoz
mateřských škol zřizovaných městem Jeseník od 17. 3. až do odvolání. ■
RM vyčleňuje s účinností od 17. 3. MŠ Karla Čapka a ZŠ Jeseník, k výkonu
nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, pro potřeby plnění úkolu č. 5
Usnesení vlády ČR č. 89/2020 o přijetí krizového opatření. ■ RM bere
na vědomí informaci ředitele Selské pekárny o snížení produkce peká‐
renského zboží o 50 % od května 2020 a zároveň pověřuje tajemníka
bezpečnostní rady ORP Jeseník zjištěním dostupnosti zásobování potra‐
vinami pro případ karantény ve městě Jeseník.
43. zasedání (15. března): RM bere na vědomí informace starostky
ze zasedání krizového štábu ORP Jeseník ze dne 15. 3. ■ RM bere na
vědomí informace starostky o plánované pomoci města veřejnosti v sou‐
vislosti s nouzovým stavem.
42. zasedání (9. března): RM schvaluje poskytnutí dotace a uzavření
smlouvy z rozpočtu města na rok 2020 s žadatelem Sudetikus z.s., na
celoroční činnost ve výši 48 000 Kč. ■ RM schvaluje další postup směřující
k rozšíření kapacity služby domov se zvláštním režimem pro seniory nad
65 let, realizované Centrem sociálních služeb Jeseník, ze dvou na dvanáct
lůžek. ■ RM schvaluje členění bytů ve vlastnictví města, a to na byty po
rekonstrukci, standardní byty, sociální byty, sociální byty s dotací a byty
se sníženou kvalitou.
41. zasedání (24. února): RM schvaluje zahájení výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výstavba chod‐
níku v ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník“. ■ RM schvaluje navý‐
šení nájemného v bytech ve vlastnictví města, s účinností od 1. 4. 2020,
a to buď o koeficient vyjadřující míru inflace v roce 2019, nebo o 3 %
v závislosti na předmětných ustanoveních obsažených v jednotlivých
smlouvách o nájmu bytu. ■ RM schvaluje, aby všechny nově uzavírané
smlouvy o nájmu bytu obsahovaly ustanovení o možnosti navýšení nájem‐
ného o koeficient, vyjadřující míru inflace v uplynulém roce, minimálně
však o 3 %.
Veškerá usnesení naleznete na webových stránkách města
www.jesenik.org v sekci Město a městský úřad – Rada města.
(red)

Další investiční akce na obzoru,
město Jeseník uspělo s žádostí
o dotaci na III. etapu regenerace sídliště 9. května. Z programu Regenerace sídlišť může
získat až 6 milionů korun.
Třetí etapa zahrnuje dokončení
ulic U Kasáren, Tylova, Mahenova
a částečně Horskou ulici. „Stávající
i nově vybudované chodníky

a komunikace dostanou nový
povrch, budou bezbariérově upraveny s vodícími liniemi. V ulicích
U Kasáren a Tylova se vymění konstrukční vrstvy vozovky, dojde
k výměně kabeláže a sloupů veřejného osvětlení a instalaci nového
mobiliáře,“ vyjmenoval Jiří Uher
z oddělení investic. Dále je navrže‐
no 46 kolmých parkovacích stání.
Klidová zákoutí doplní lavičky
a stoly, počítá se s úpravou zeleně.
Již v březnu odstartují v koordinaci
s vlastníkem sítě práce na rekon‐
strukci plynovodů, aby se následně
minimalizoval zásah do nových
povrchů.
(rik)

Rozhodněte o „knihovně“
Klubovna pro mládež, umělecká galerie? O tom, co bude s budovou bývalé městské knihovny na Lipovské ulici a kdo její prostory
bude využívat, mohou občané rozhodovat od 1. dubna do 15. dubna na internetu. Vybírat mohou mezi sedmi projekty.
Do participativního projektu „Náš dům“ přihlásilo svůj návrh 11 sub‐
jektů. „Po kontrole, zda splňují pravidla, jich zůstalo osm. Dva projekty si
byly podobné, tak se spojily dohromady,“ uvedla ředitelka MKZ Jeseník
Petra Fusová. Hlasování se uskuteční prostřednictvím webového formu‐
láře, vítězi město Jeseník poskytne „Náš dům“ po dobu minimálně jed‐
noho roku (s možností prodloužení).
„Náš dům” je projekt Lucie Dellefant, MKZ Jeseník a festivalu
V centru/Im Zentrum. Další informace naleznete na facebooku: V centru
/ Im Zentrum.
(mat)

„Nový ředitel chce změnit tvář městské policie,“ říká starostka
Starostka města Zdeňka Blišťanová jako velitelka jesenické
městské policie v rozhovoru
shrnuje důvody změny na
postu ředitele Městské policie Jeseník.

Zastupitelé na svém únorovém
zasedání jmenovali nového ředitele městské policie, můžete připomenout, co tomuto kroku
předcházelo?
Jmenování nového ředitele měst‐
ské policie, kterou od letošního února
vede Martin Novotný, předcházela
celá řada kroků. Zásadním faktem je
skutečnost, že městská policie dlou‐
hodobě nefungovala podle našich
představ. To také bylo hlavním důvo‐
dem, proč zastupitelé vloni v červnu
odvolali tehdejšího ředitele strážníků
Miroslava Táborského, který nedo‐
kázal městskou policii řídit tak, aby
efektivně plnila své úkoly.
Můžete to blíže vysvětlit?
Těch pochybení byla celá řada.
Tým městské policie jako takový
nebyl veden jako celek, neprobíha‐
lo hodnocení strážníků, měsíční
porady se nekonaly, a pokud se
uskutečnily, nebyl z nich pořizován

Ano, proto jsme také vyhlásili
výběrové řízení na nového ředitele.
Mezitím jsem se snažila společně
s Radkem Sedlářem dát do pořádku
základní fungování strážníků, nasta‐
vit pevná pravidla, ale třeba také
provést změnu ve finančním ohod‐
nocení strážníků, kteří byli nespráv‐
ně zařazeni v nižší platové třídě.
Zároveň došlo k úpravě osobního
hodnocení strážníků, které se
neměnilo několik let.
Na snímku starostka města Zdeňka Blišťanová, nový ředitel městské policie
Martin Novotný a jeho zástupce Radek Sedlář.
Foto: Richard Kapustka

zápis. Vůči strážníkům se uplatňo‐
valy rozdílné přístupy, například
jeden z nich v době své služby odjel
na fotbalový zápas mimo Jeseník,
aniž by byl jakkoliv postižen ze
strany nadřízeného. To vše mělo za
následek, že atmosféra mezi stráž‐
níky nebyla dobrá a vzájemná spo‐
lupráce vázla. To všechno nakonec
vyústilo v odvolání pana Táborské‐
ho, který jak se ukázalo, nebyl scho‐
pen městskou policii vést, chyběly
mu manažerské schopnosti, které
jsou nezbytné pro post vedoucích
funkcí. Podrobně jsem o tom hovo‐
řila na červnovém jednání zastu‐
pitelů.

Proč odešel Miroslav Táborský
od městské policie úplně?
Pana Táborského jako člověka si
vážím, má dlouholeté zkušenosti
s prací u městské policie, a to přede‐
vším v programech prevence krimi‐
nality. Bohužel, jak jsem již uvedla, to
na funkci ředitele nestačí. Panu Tábor‐
skému jsme nabídli místo strážníka
městské policie. To však odmítl. Odbo‐
rová organizace byla o jednotlivých
krocích odvolání informována.
Poté zastupitelé jmenovali
novým ředitelem jeho dosavadního zástupce Radka Sedláře.
Bylo to dočasné řešení?

Novým ředitelem městské policie, který vzešel z výběrového
řízení, se stal pan Martin Novotný. Proč padla volba právě na něj?
Martin Novotný dlouhodobě pra‐
coval u státní policie a věřím, že
svých bohatých zkušeností plně
využije. Chce se soustředit přede‐
vším na práci v terénu a změnit tak
dosavadní tvář městské policie.
Občané by neměli městskou policii
vnímat pouze jako represivní slož‐
ku, která umí jen rozdávat pokuty.
Já pevně věřím, že se mu to podaří.
Strážníci mají být především od
toho, aby s lidmi komunikovali,
pomáhali jim a samozřejmě zajiš‐
ťovali veřejný pořádek a bezpečí ve
městě.
(rik)
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Multifunkční hřiště rozšíří nabídku sportovišť ve městě
Zastupitelé města Jeseník na svém únorovém zasedání schválili
záměr výstavby multifunkčního hřiště s ledovou plochou. Nové
sportoviště o rozměrech 22x45 metrů má vzniknout v Dukelské
ulici za městskou sportovní halou. V létě by sloužilo například
pro florbal, volejbal, in-line hokej či košíkovou, v zimě pak bruslařům.
Investici lze rozdělit do několika odhadovat. Hrubý odhad se pohy‐
etap, které lze různě kombinovat, buje do částky 1,5 milionu korun.
přitom se však nijak nepodmiňují. Jiří Uher zároveň upozornil, že s veli‐
„Pro nás je však nejdůležitější nultá kostí plochy se razantně zvyšují
etapa, ta představuje vybudování náklady na její provoz. Například ve
samotného sportoviště s technologií Frenštátu pod Radhoštěm, kde mají
chlazení a zřízení nové trafostanice. ledovou plochu 26x56 metrů, před‐
Pro zázemí hřiště s celoročním pro- stavují tyto náklady již cca 2,5 milio‐
vozem se prozatím počítá s využitím nu korun ročně. Velikost navr‐
prostor fotbalové tribuny, kde kromě hované ledové plochy v Jeseníku je
sociálního zařízení může najít místo ale větší než stávající kluziště v areá‐
i rolba pro úpravu ledu,“ uvedl lu Priessnitzových léčebných lázní,
vedoucí Oddělení investic Městské‐ které má rozměr 20x40 metrů.
ho úřadu Jeseník Jiří Uher. Projekt Navíc nespornou výhodou nového
jako celek je etapizován, nultá etapa sportoviště je jeho variabilita, do
přijde odhadem na 16 milionů budoucna ho lze například rozšířit,
korun. Další dílčí etapy mohou což by uvítali především hokejisté,
následovat, například výstavba nebo dokonce i přemístit pro pří‐
nového zázemí, případně zastřeše‐ pad, že by vznikla potřeba vybudo‐
ní, nebo dobudování dalších spor‐ vat krytou hokejovou halu.
Myšlenkou multifunkčního hřiš‐
tovišť. Provozní náklady, které
zahrnují i údržbu, lze zatím také jen tě se od podzimu loňského roku

Vizualizace multifunkčního hřiště s ledovou plochou.

intenzivně zabývá vedení města
Jeseník ve spolupráci s místní prů‐
myslovou školou, v jejíž blízkosti
má vzniknout. „Umístění plánovaného hřiště je v souladu s vypracovanou koncepcí sportovišť na ulici
Dukelská, která je centralizuje do
jednoho areálu, čímž vznikají synergie při jejich provozování. V této části
města je sportovcům a široké veřej-

Vedení města jedná o modernizaci IPOSu
Centralizace úřadů a finanční úspora jsou důvodem plánované modernizace budovy IPOS,
tzv. Pentagonu. Vedení města a složky MPSV nyní
pracují na podobě možných vnitřních úprav
tohoto administrativního komplexu.
„Složky MPSV nepožadují větší dispoziční změny,
především se jedná o zlepšení komfortu pro veřejnost
a zajištění bezpečnostních standardů. Pro potřeby města
zůstanou vyhrazeny stávající plochy, tak jako je tomu
doposud,“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.
Do konce března má být zpracován návrh úprav a v pří‐
padě vzájemného odsouhlasení může být celý projekt
hotov ještě letos. Ten počítá například s výměnou roz‐

vodů elektřiny, slaboproudu a vody, prosvětlením cho‐
deb a rekonstrukcí interiéru. Město zvažuje i možnost
umístění fotovoltaických článků, aby snížilo energe‐
tickou náročnost budovy. Po její modernizaci zde na‐
jdou nové zázemí zbývající úředníci a zaměstnanci
města z Tovární ulice. „Naši lidé potřebují lepší pracovní
prostředí. Navíc po jejich přestěhování ušetříme zhruba
dva miliony korun za provoz a služby v objektu, který
je už teď na hranici provozuschopnosti,“ dodala Zdeňka
Blišťanová. Tuto změnu ocení i občané, kteří tak pod
jednou střechou najdou kromě pracovníků úřadu práce
a České správy sociálního zabezpečení všechny úřed‐
níky města.
(rik)

REDAKČNÍ UZÁVĚRKA. Květnové vydání městského zpravodaje Naše město má uzávěrku ve čtvrtek
9. dubna ve 12 hodin. Příspěvky zasílejte, prosím, na adresu: nasemesto@mujes.cz.
(red)

nosti k dispozici městská sportovní
hala, fotbalová hřiště a městské koupaliště s wellness. Navíc je tento areál dobře dostupný, v blízkosti je
parkoviště i cyklostezka,“ řekl místo‐
starosta města Václav Urban. Jak
dále poznamenal, s financováním
by mohl pomoci formou dotace Olo‐
moucký kraj coby zřizovatel uve‐
dené střední školy.
(rik)

Matrika
V měsíci únoru se v Jesenické
nemocnici a. s. narodilo celkem
24 dětí, z toho rodičům s trvalým
pobytem v Jeseníku 2 děti. Jsou to:
Katie Maďarová, Valentýna Michálková. Blahopřejeme.
(MěÚ)

Zastupitelstvo
Ve čtvrtek 16. dubna v 15 hodin se v zasedací místnosti budo‐
vy IPOS, v ulici K. Čapka 1147,
koná 9. zasedání Zastupitelstva
města Jeseník. Přímý přenos
zajišťuje Kabelová televize Je‐
seník prostřednictvím kanálu
YouTube.
(red)

V kině se debatovalo o kruhovém objezdu a investicích města
Popojíždějící auta, tvořící se kolony, proplétající se chodci. Tak to
vypadá během ranní i odpolední špičky poblíž Hotelu Praděd.
O tomto problému diskutovalo vedení radnice s veřejností za
účasti odborníků na březnovém Setkání s občany v Kině Pohoda,
kam dorazilo zhruba pět desítek lidí. Další okruh témat tvořily
investiční akce města.
V úvodu dvouhodinové debaty tě, která je v souladu s územním plápředstavil Ing. Luděk Cekr, autor nem, se přiklání i dopravní komise
dopravní studie, několik možných města. Nicméně v této chvíli stále
variant, jak vyřešit dopravní situaci není nic rozhodnuto, další jednání
v téměř samotném centru Jeseníku. budou pokračovat,“ uvedl místosta‐
Průsečnou křižovatku, oddálení rosta Jeseníku Václav Urban s tím,
stykových křižovatek, vybudování že radnice tímto reaguje na výsle‐
kruhového objezdu a ztížení prů‐ dek pocitové mapy. V ní totiž sami
jezdu Poštovní ulicí. Za nejvhodněj‐ občané označili zmíněnou lokalitu
ší z nich pak označil vybudování jako jedno z nejnebezpečnějších
kruhového objezdu. „K této varian- míst ve městě. Během setkání byla

prezentována také studie místního
občana Jiřího Bace, která rovněž
počítá s kruhovým objezdem. Zda
však v Jeseníku vznikne další okruž‐
ní křižovatka rozhodnou zastupi‐
telé na některém ze svých zasedání.
Konečný verdikt tak bude na komu‐
nálních politicích.
Další témata, která zazněla na
setkání s veřejností, byla vybudo‐
vání multifunkčního hřiště s ledo‐
vou plochou (viz text na str. 3)
a skateparku. Ten nahradí stávající
dnes již zastaralé hřiště, jež využí‐
vají vyznavači skateboardingu. Na
své si však přijdou i bikeři a kolo‐
běžkáři, ti zde rovněž najdou vhod‐

né zázemí pro sportování.
V budoucnu pak má tato lokalita
sloužit také pro setkávání lidí
a pořádání společenských akcí.
„Jsem velmi ráda, že v Jeseníku vzniknou nová sportoviště, o kterých se
mluví už několik volebních období.
Multifunkční hřiště s ledovou plochou, které nahradí lázeňské kluziště, má velké plus v podobě
celoročního využití a věřím, že to
ocení široká veřejnost. Nový skatepark se zase stane splněným snem
mladých lidí a dětí, kteří po jeho
obnově volali dlouhé roky,“ uzavřela
starostka Jeseníku Zdeňka Blišťa‐
nová.
(rik)
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Větrná bouře Sabine poničila ve městě desítky stromů
Při větrné bouři Sabine, která
se z 10. na 11. února prohnala
také Jeseníkem, došlo k poškození stromů ve městě, zejména
ve Smetanových sadech.
Naprostou většinu vyvrácených a polámaných stromů
tvořily smrky a případně již
starší stromy bez perspektivy
dalšího růstu. Naštěstí padlé
stromy nepoškodily ani jeden
z pomníků či pramenů v městském parku.
Celkem bylo ve Smetanových
sadech vyvráceno nebo polomy
poškozeno 67 stromů, z toho
54 smrků, 3 lípy, 3 javory, 3 jasany,
3 břízy a 1 borovice. Ve městě pak
na pozemcích ve vlastnictví města
4 stromy: lípa, modřín, borovice
a smrk.
Stromy byly nejprve zpracová‐

Největší škody napáchala bouře ve Smetanových sadech. Foto: R. Kapustka

ny, aby neohrožovaly bezpečnost
návštěvníků, a poté byl proveden
úklid dřeva a větví. Park byl zpřís‐
tupněn po uvolněných komunika‐
cích pro veřejnost již od pátku,
tedy čtvrtý den po vichřici. Ome‐
zen byl pouze případný pohyb
v plochách mimo komunikace.
Část pařezů po vývratech bude
zcela odstraněna a část bude
pouze snížena k povrchu terénu
a ponechána, což souvisí s finan‐
ční náročností úplného odstraňo‐
vání pařezů. Zároveň se řeší nová
výsadba stromů jak ve Smetano‐
vých sadech, tak i ve městě. V jejím
rámci se počítá s vysazením při‐
bližně padesáti nových stromů,
převážně listnatých, které by měly
nahradit spadlé stromy.
R. Putko,
ved. provozu zeleně TS Jeseník

Zahradní kompostéry

Nový ceník ve sportovní hale

Necelou stovku odpovědí zaslali obyvatelé Jeseníku jako odpověď
na anketu městského úřadu, která v průběhu ledna zjišťovala
zájem občanů o zahradní kompostéry. Výstupy z ankety budou
nyní využity při sepisování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Občané mohou stále vyjádřit svůj zájem
o pořízení kompostéru zasláním svého jména a místa pro nový
kompostér dodatečně na adresu kompostery@mujes.cz.
Výzva z Operačního programu Životní prostředí bude vyhodnocena v dru‐
hé polovině roku 2020, pořízení kompostérů pro občany města lze tak oče‐
kávat až na sezónu 2021. Nutno ovšem upozornit, že žádost odotaci nakonec
nemusí být schválena a k nákupu kompostérů proto nemusí dojít. Věříme
však, že žádost o dotaci bude úspěšná a občané Jeseníku získají užitečnou
pomůcku ke snižování množství vzniklých komunálních odpadů.
A proč kompostovat na zahradě? Kromě výroby užitečného kompostu
dochází ke zpracování biologických odpadů přímo v místě jejich vzniku,
odpadá tak doprava a následné zpracování na kompostárně, což s sebou
nese další finanční náklady. Ušetří tak příroda, město i občané. (OŽP)

Rada města Jeseník na svém únorovém zasedání vyjádřila souhlas se
změnou smluvních podmínek, které by vedly ke změně ceníku pro uži‐
vatele sportovní haly na Dukelské ulici. Cílem této změny je větší využi‐
telnost sportovní haly v neobsazených časech a v době letních prázdnin
při zachování přiměřené ekonomiky provozu.
Od 1. března tak v městské sportovní hale začal platit nový ceník. Zjed‐
nodušení ceníku spočívá v tom, že ceny za pronájem části sportovní plochy
(jedné poloviny či jednoho badmintonového kurtu) již nejsou odvislé od
toho, zda je v další části sportovní haly či na horolezecké stěně jiný uži‐
vatel.
Pro víkendové uživatele pak byla zavedena možnost nižší ceny
400 Kč/hod. pro případy, kdy po dobu užívání není nezbytná přítomnost
správce haly. Během sportovních utkání s návštěvou diváků v hledišti či
u jiných sportovních akcí s větším počtem osob, kdy musí být správce
v hale z provozních důvodů přítomen, pak ve dnech pracovního klidu
zůstává zachována cena 600 Kč/hod.

Technické služby informují
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

Rozpis svozu bioodpadu v roce 2020
3. 4.
17. 4.
1. 5.
15. 5.
12. 6.
26. 6.
10. 7.
24. 7.
7. 8.
21. 8.
4. 9.
18. 9.
2. 10.
16. 10.
13. 11.

Nový ceník platný od 1. března 2020 (ceny včetně platné sazby DPH):

29. 5.

30. 10.

■ v případě příznivých klimatických podmínek bude proveden svoz
i 27. 11. (informace bude potvrzena na webu města nejpozději
ve 47. týdnu)
■ budou vyváženy pouze nádoby určené na bioodpad, nikoliv pytle
s bioodpadem (změna oproti roku 2019 – důvody byly uvedeny v měsíč‐
níku Naše město v závěru minulého roku)
■ pro odložení většího množství bioodpadů nebo rozměrných kusů je
určen sběrný dvůr na ulici Otakara Březiny (u areálu TSJ)
Provozní doba sběrného dvora:
pondělí 14.00 – 19.00
pátek
12.00 – 18.00
středa 08.00 – 18.00
sobota 08.00 – 16.00

Údaje o obsazenosti sportovní plochy a horolezecké stěny vč. rezer‐
vačního formuláře jsou přístupny na internetových stránkách městské
sportovní haly – http://sportovnihalajesenik.cz/. Technické služby jako
provozovatel haly zároveň připravují změnu rezervačního systému, který
by byl pro zájemce více přehledný.
Technické služby Jeseník a.s.

Klub turistů Jeseník zve
11. dubna: Jeseník, lázně, Nassauská stezka, délka 12 km, sraz u vla‐
kového nádraží v 8:30. 20. dubna: Dlouhá Loučka, Rešovské vodopády,
Tvrdkov, 11 km, autobus v 7:45 hod. 22. dubna: Naučné stezky, Zábřeh
na Moravě, 10 km, vlak v 7:01 hod. 25. dubna: Kobylá, Dolní Dvůr, Boží
hora, Žulová, 9 km, vlak v 9:01 hod. 2. května: Májový výstup na Zlatý
Chlum, start v 8:30 hod. na Masarykově náměstí v Jeseníku.
(jš)
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Rada seniorů města Jeseník
Další schůzky rady seniorů se uskuteční v úterý 7. dubna, 5. května
a 2. června od 10:00 hod. v zasedací místnosti radnice města Jeseník,
Masarykovo nám. 167/1. Pokud máte zájem se zapojit se svým podnětem
nebo pravidelnou účastí na radě seniorů, jste srdečně vítáni.
Bc. Alena Kalinová odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník

Město Jeseník pořádá jarní

SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
jesenických seniorů se zástupci města Jeseník
Akce se koná v úterý 28. dubna 2020 v 15:30 hodin
v městském sále na ulici Karla Čapka, Jeseník
K tanci a poslechu pro Vás hraje
TRIO FANTASIA
VSTUP ZDARMA
Občerstvení je zajištěno
Na setkání s Vámi se těší členky Komise pro občanské záležitosti,
rodinu a sociální věci města Jeseník a představitelé města

Právní poradna pro seniory
Od 2. března 2019 funguje bezplatná Právní poradna pro seniory
v kanceláři Krajské rady seniorů ve Štursové ulici č.820/1 Hodolany –
budova magistrátu (sociální odbor) ve II. patře kancelář č. 329 (výtah
k dispozici). Právní poradenství se poskytuje v oblasti právní, bytové,
rodinné a sociální. Telefonní kontakt do kanceláře a Poradny 585 562 107,
e-mail: poradna.olomouc@rscr.cz.
Marie Hundáková, Rada seniorů města Jeseník

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 16. dubna 2020
Odjezd z Jeseníku – v 7:45 hod. Billa, v 7:50 hod. Yesenka,
v 8:00 zastávka na Lipovské ulici u nemocnice
Vzpomínáte si na „Babičku“ Boženy Němcové? Jak svým vnoučatům
vyprávěla, že tam daleko ve Slezsku je Varta, kde sedí Sibyla na mra‐
morovém 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 osobně od 2. dubna od 8:00 hod., platbu je
nutné uhradit do 3 dnů od přihlášení.
Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, OSVZ, tel.: 584 498 406, e‐mail:
alena.kalinova@mujes.cz, IPOS, ul. Karla Čapka 1147/10,
4. patro, blok A, kancelář č. 406
Bližší informace: Vymětalová Věra, tel.: 603 334 225 e‐mail:
vym.vera@seznam.cz

POVEDENÁ AKCE. Dobrá zábava s tancem a již tradiční početnou
návštěvou ze spřátelených Glucholaz a okolních obcí nechyběla na maso‐
pustní zábavě seniorů, která proběhla 24. února v Kapli. Naši senioři jsou
velice nápadití a vybrat tak nejlepší masky bylo opravdu hodně těžké. Na
snímku oceněné masky, kterým popřála starostka města Zdeňka Blišťa‐
nová.
Foto: AN

Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník
zve seniory na zájezd

Floria Jaro
– zahradní výstava 2020 Kroměříž
ve čtvrtek 30. dubna 2020
Odjezd z Jeseníku – 7:45 hod. Billa, 7:50 hod. Yesenka,
8:00 hod. zastávka u nemocnice, Lipovská ulice
Tradiční zahradnická výstava nabídne nejen bohatý sortiment potřeb
pro dům a zahradu, ale také nádherné květinové expozice. Letos při‐
praví přední špičky českých aranžérů dvě odlišné expozice. V první
části výstavy se pavilon A promění v říši Rozkvetlých Múz – zhlédnete
Múzy tance, zpěvu, výtvarného umění, astrologie, lásky a další. Ve
druhé části se pokusí odhalit Tajemství skla – uchvacující galerijní
expozice, ve které se budou snoubit květy s výrobky ze skla. V pavilonu
bude umístěna mobilní sklářská pec a návštěvníci budou mít možnost
zhlédnout umění sklářů.
Aranžování v přímém přenosu sklízí velký ohlas návštěvníků, proto
i letos nebude chybět. Výstava potěší také posluchače dobré muziky,
v bohatém doprovodném programu se představí Eva a Vašek exklu‐
zivně s Viktorem Sodomou. Desítky stánků a restaurací nabídnou
bohaté občerstvení.
CENA: 300 Kč (doprava, celodenní vstupenka)
Přihlašovat se lze od 2. dubna od 8:00 hod., platbu je nutné uhradit
do tří dnů od přihlášení!
Přihlášky a platba: Alena Kalinová, MěÚ Jeseník, OSVZ, ul. K. Čap‐
ka 1147 (IPOS), 4. patro, blok A, kancelář č. 406, tel.: 584 498 406,
e‐mail: alena.kalinova@mujes.cz
Další informace: Věra Vymětalová, tel.: 603 334 225, e‐mail:
vym.vera@seznam.cz
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Hvězdy a hvězdičky k poctě manželů Lejskových
Jen málokdy se najde tak velký vztah ke kraji, který sice není „rodný“ podle matriky, ale stal se jim
volbou srdce. A právě to můžeme pozorovat u manželů Lejskových v jejich obdivu k Jesenicku,
krajině pod Pradědem a konkrétně k milovanému Rejvízu, kde našli „druhý domov“.
Paní profesorka Věra Lejsková, timila Lejska, od jehož úmrtí uplyne Pradědem včetně tajuplné zříceni‐
vynikající klavíristka, hudební v roce 2020 deset let. Zůstal však ny hradu Kobrštejn, literární pub‐
pedagožka a spisovatelka, oslaví s ní i s námi ve svém odkazu a díle, likace jako „Skřítci z Rejvízu“,
v roce 2020 významné životní jubi‐ jež zahrnovalo založení a organizaci fejetony odvysílané prostřednic‐
leum. Bohužel už bez manžela, Mezinárodní interpretační soutěže tvím Svobodné Evropy a posléze
hudebního skladatele a výkonného pro klavírní dua Franze Schuberta, vydané pod názvem „Moje Jesení‐
umělce, klavírního pedagoga Vlas‐ četné skladby inspirované krajinou ky“ atd.

Proto budou naše koncerty
v letošním roce věnovány právě
těmto dvěma osobnostem, které
šířily povědomí o krásách Jesenic‐
ka nejen u nás, ale i v celé Evropě
a ve světě. Ať jsou tyto večery
malým poděkováním za jejich celo‐
životní snažení a stále živé umělec‐
ké dílo
Viola Králová

Dílo Romana Borečka vzniklo z lásky k rodné krajině
Od 11. března do 9. května plní
Katovnu díla Romana Borečka.
Slavnostní vernisáž za účasti
autora se uskutečnila v úterý
10. března. A co říká sám autor
o své výstavě?
„Touto výstavou prací z mých mladých let se chci představit hlavně
mladé generaci, která mě nezná.
Snad jim budu blízký svými objevy
a touhou po volnosti. Je to výběr
obrazů a plastik z doby, kdy jsem
prožíval několik lásek. Lásku k ženě
a ke své dceři, která se tehdy narodila, a lásku k blízkým, k domovu,
k rodné krajině.
Okouzlený stromy, řekou, prameny, objevoval jsem pro sebe v přírodě
znaky a symboly původního života,
ztraceného ráje. A objevil jsem tehdy
také kontrast bílé kresby nebo barvy
na černém pozadí. V reakci na svět
kolem, zhmotňoval jsem svůj sen
o svobodě a volnosti. Nápady a vize
obrazů vznikaly kdekoliv – v zaměstnání, za jízdy autem na služebních
cestách, cestou lesem… Později mě
uchvátil tvar osvobozený od plochy,
rozvinutý do prostoru, vitální. Směřoval jsem k liniím a objemům
v sochách. Krajina, živly a člověk
mně splývaly do syntézy. Člověk
a krajina, jejich paměť jsou pro mě

Umělec Roman Boreček na slavnostní vernisáži s hudebním doprovodem.

Foto: Lucie Tenekedzi

z jednoho zdroje stvoření. Ale to už
je pokračování příběhu, které má
být tématem některé mé další výstavy.
Moje obrazy a sochy vznikaly
z lásky k rodné krajině a sem patří.
Přál bych si, aby se staly impulsem
k zastavení, čistým pramenem, zdrojem naděje a svobodného snění,“ říká
Roman Boreček. Ten by rád rodné‐
mu městu zanechal svoje dílo
v jeho celku. „Myslím na regionální
galerii, která by měla v Jeseníku
vzniknout,“ dodává Roman Bore‐
ček.
(red)

Vstup na výstavu je volný a veřejnosti je přístupná až do 9. května
2020 dle otevírací doby Informačního centra Jeseník.

„Kdo si hraje, nezlobí“ aneb Zažeňte nudu
Léty prověřené motto z nadpisu bylo naplněno také v jesenické
Knihovně Vincence Priesssnitze. Nově si návštěvníci dětského
oddělení mohou každé úterý mezi 13. a 18. hodinou zahrát deskové
hry a výběr vskutku není malý.
Svět knih je bezesporu zají ‐ zici. V široké nabídce jsou na
mavý a pohlcující sám o sobě. výběr kupříkladu hry vědomostní
Někdy však člověk přeci jen (Tipni si! Junior), postřehové
zatouží po interaktivnější zábavě, (Dobble), dovednostní (Activity),
ovšem i v takovém případě je slovní (Scrabble), dobrodružné
jesenická Knihovna Vincence (Ubongo) a nechybí ani oblíbené
Priess nitze tím správným mís‐ magnetické Piškvorky či Člověče,
tem, kam zajít. Každé úterý si nezlob se! Poslední jmenovaná
mohou děti v dětském oddělení hra je k dipozici i ve variantě pro
zahrát některou z řady deskových nejmenší, zahraje si tedy skuteč‐
her, jež jsou v knihovně k dispo‐ ně téměř každý.

Kdykoli se tedy budou nad úter‐
ním odpolednem stahovat mračna
nudy, neváhejte a zamiřte do naší
knihovny.
Vítány jsou skupinky dětí, rodi‐
ny s dětmi i jednotlivci a netřeba
se ostýchat. U hry si člověk najde
nové kamarády snadno. V případě
zájmu je ve hře nejen rozšíření
nabídky her, ale i turnaje či další
události.
Na každý pád přibyl další pří‐
jemný důvod, proč knihovnu Vin‐
cence Priessnitze navštívit.
(jj)

UPOZORNĚNÍ
Vážení čtenáři a příznivci kultur‐
ního dění. Oznamujeme vám, že
XXIV. ročník DIVADELNÍ ŽATVY se
z důvodu mimořádných opatření
neuskuteční 3. a 4. dubna. Pořada‐
telé této akce jednají o náhradním
termínu, o kterém vás budeme včas
informovat.
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Jesenický MasterChef junior jde do finále

Kulinářská soutěž ve vaření, která odstartovala v listopadu 2019,
se pomalu chýlí ke konci. Celkem deset týmů ze všech škol na
Jesenicku se zapotilo u sporáku a hned vzápětí před komisí, kde
muselo prezentovat své dobroty.
Časový limit byl 3 hodiny a úkolů
Do II. kola MasterChefa juniora
postoupilo sedm týmů, které se opravdu nebylo málo. Ze cvičné
v prostorách SŠ gastronomie a far‐ kuchyně byl slyšet smích, krájení,
mářství Jeseník oblékly 3. března mixování a švitoření. Také šlo cítit
do zástěr, aby mohly bojovat trošku nervozity. Jakmile se vůně
o postup do finále. Odborná porota moučníků rozlinula po chodbách,
ve složení PhDr. Silvie Pernicová, bylo jasné, že kuchtění je u konce
Luděk Ungermann, Lenka Juránko‐ a porota se už nemohla dočkat, až
vá, Zdeňka Pěkná a Vendula Dole‐ zasedne a ochutná. Rozhodování
želová bedlivě celou akci sledovala nebylo vůbec jednoduché, co tým,
a s obdivem žasla, za jak krátkou to originální cupcakes, jak ve zdo‐
dobu byli kulináři schopni se bení, tak v použití surovin. Nicmé‐
domluvit na postupu a rozdělení ně, nakonec byli vybráni čtyři
práce, sladit se se svým přiřazeným finalisté: ZŠ Bělá pod Pradědem,
pomocníkem (student SŠ) a začít ZŠ Lipová‐lázně, ZŠ Mikulovice, ZŠ
tvořit vlastní cupcakes s jarním zdo‐ St. Červená Voda. Držte jim pěsti,
jejich poslední souboj se uskuteční
bením.

Odborníci v Krtečku 2020
PÁ 3. dubna: Mgr. Kamila Benešová – Míčkování v Krtečku
v 10.00 hodin. Vstupné 100 Kč, materiál 50 Kč.
PÁ 17. dubna: Mgr. Kamila Benešová, fyzioterapeut
Psychomotorický vývoj u dětí do tří let v 9.30 hod.
PÁ 24. dubna: MDDr. Jana Schwarzerová ‐ Strava a její vliv na zuby
v 10.00 hod.
Změna programu vyhrazena!
Aktivity projektu „Rozvíjej své rodičovství s Krtečkem“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina s finanční spoluúčastí
Města Jeseník, MPSV a Olomouckého kraje.

Ve druhém kole kulinářské soutěže se utkalo sedm týmů.

na konci dubna a vyhrát může jen
jeden tým!
Děkujeme SVČ Duha a SŠ
gastronomie a farmářství Jeseník
za skvělou spolupráci při reali‐
zaci akce v rámci projektu MAP

Foto: AN

rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II.
Sledujte nás na FB Vzdělávání
Jesenicko nebo www.vzdelavanijesenicko.cz
Realizačním tým MAP II

Lesy ČR pomáhají
Spolupráce Střediska volného času Duha Jeseník s Lesy ČR, s.p.
trvá už mnoho let v různých oblastech naší činnosti.
V minulosti i dnes je to například spolupráce při vyhlašování Přírodo‐
vědné korespondenční soutěže, do které nám Lesní správa Jeseník kaž‐
doročně daruje krásné věcné ceny pro nejlepší účastníky a důležitá je
také spoluúčast na okresním kole soutěže Zlatý list, kde pracovníci Lesní
správy zajišťují jedno ze stanovišť. Díky finanční podpoře jsme také mohli
v minulosti uskutečnit novou výsadbu stromů a keřů na naší zahradě.
Díky projektům Lesů ČR, s.p. jsme v minulých letech mohli např. zakoupit
výbornou učební pomůcku Krabice jehličí, kterou využíváme v několika
výukových programech našeho Střediska ekologické výchovy, nebo se
nám podařilo vybudovat na naší zahradě naučnou stezku hornin, naučnou
stezku dřevin a rostlin. Na základě realizace posledně jmenovaného pro‐
jektu nabízíme školám z celého regionu výukový program zaměřený na
dřeviny. Cedule této naučné stezky jsme po několik let obnovovali vlastními
silami a v minulém roce jsme opět zažádali o finanční podporu
Lesů ČR, s.p. Náš projekt byl vybrán, obdrželi jsme 10 000 Kč a mohli
jsme provést celkovou revitalizaci naučné stezky dřevin, takže opět může
sloužit nejen žákům škol při výukových programech, ale také široké veřej‐
nosti, která má na naši zahradu přístup.
Děkujeme touto cestou Lesům ČR, s.p. a samozřejmě Lesní správě Jese‐
ník za její vstřícnost a dlouholetou podporu a spolupráci při našich pro‐
jektech s ekologickým zaměřením. Velmi si této pomoci vážíme.
Ing. Jana Hálová,
vedoucí Střediska ekologické výchovy SVČ DUHA Jeseník

Pozvánka do MŠ
FINAČNÍ DAR. Klubu přátel při Střední škole gastronomie a farmářství
Jeseník, z. s. věnovaly v letošním roce Lesy České republiky, s. p., Krajské
ředitelství Šumperk, částku 35 tisíc korun na projekt „Zázemí pro obor
vzdělávání 41‐51‐H/02 Včelař“. Finanční prostředky použila škola na
nákup zařízení pro praktickou výuku. Pro vlastní chov včel byla pořízena
úlová váha, která žákům pomůže pochopit dění v úle po celý rok a umožní
sledování vývoje stavu zásob v závislosti na počasí. Pro oblast zpracování
včelích produktů byl zakoupen pás ke ztekucování medu a zařízení na
pastování medu. Děkujeme.
Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník

Jelikož se blíží doba zápisů, rádi bychom
všechny rodiče s dětmi pozvali na Hrátky
pejska a kočičky, které se v naší Mateřské
škole Karla Čapka Jeseník konají každou
středu od 8. dubna do 13. května, a to vždy
od 14:30 do 16:00 hodin. Podíváte se do
budovy školky, doptáte se na informace
a o zápisech a děti si pohrají v opravdové
školkové třídě. Více na http://www.ms‐
capkova.cz/
Tým MŠKČ Jeseník
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Iniciativa radnice: přeshraniční projekt
má posílit vztah školáků k rodnému kraji
Prohloubit znalosti žáků
základních škol v regionální historii s důrazem na významné
osobnosti
česko-polského
pohraničí je cílem zamýšleného
projektu, který vzešel z iniciativy radnice v Jeseníku. Její
vedení o tom diskutovalo
25. února se starostou partnerského města Glucholaz, Edwardem Szupryczyńskim.
„Je to zatím jen nápad, který má
přispět k tomu, aby děti získaly hlubší vztah k regionu. Proto bylo tématem schůzky zjistit reakci polské
strany, zda by měla zájem o tento
přeshraniční projekt. Smyslem je,
aby školáci načerpali co nejvíce
informací z daného regionu a byli
náležitě hrdi na svůj kraj. Naši žáci
se učí o historii republiky, Evropy
a celého světa, chybí jim ale místní
znalosti. Třeba o významných rodech Regenhart a Raymann, které
se trvale zapsaly do historie města,“
vysvětlila starostka Jeseníku Zdeň‐
ka Blišťanová. Jak dále pozname‐
nala, v rámci projektu, jenž je zatím
na samém počátku, by tato forma
vzdělávání probíhala formou pra‐

Jednání proběhlo na jesenické radnici.

covních listů, mobilních aplikací či
celoroční soutěže. Snahou je, aby
samy školy projevily zájem o zave‐
dení hodin regionální historie pří‐
mo do výuky a podpořily tak lokální
patriotismus na obou stranách hra‐
nice. S touto myšlenkou má pomoci

Učitelé v práci, žáci doma
aneb Učení po internetu
Je ráno 10. března a téměř při psaní tohoto článku se dozvídáme z médií,
že zrozhodnutí bezpečnostní rady státu je zakázána osobní přítomnost žáků
astudentů na vzdělávání vzákladním, středním, vyšším odborném avysokém
školství. Počínaje od zítra (11. března) tedy děti nemají chodit do školy.
Reakce žáků si nejspíš dokážete představit. Emociogram učitelského
sboru spíše kolísal. Řada otázek, nejistot i obav, zda půjde časové manko
vůbec dohnat. Na straně druhé jsme získali čas. Učitelé půjdou do práce
a nudit se nebudou. Komunikační systém školy umožňuje vzdálený přístup,
náměty na práci na doma jsme schopni žákům předat. Přetěžovat je
nechceme, ale nechat žáky na neurčito ve vzdělávacím vakuu nelze. Věříme,
že rodiče budou spolupracovat.
Učitelé budou zpracovávat další přípravy do výuky a nové vzdělávací
projekty. Budeme se vzdělávat, vylepšíme výukové a jiné prostory školy
a hlavně ‐ společně se pustíme do časově náročné výstavby nového školního
vzdělávacího programu, který pojme klíčová vzdělávací témata. Novým
způsobem v něm zpracujeme například mediální, etickou a regionální
výchovu, finanční a ICT gramotnost žáků, rozšíříme výuku angličtiny atd.
Čas je tedy rozhodně i darem, se kterým umíme naložit ku prospěchu
školy. Takže pokud jsme nyní, když čtete tento článek, ještě pořád zavření,
vězte, že na tom stále pracujeme. Mimo jiné i pro naše budoucí prvňáčky,
zápis do školy proběhne od 1. do 7. dubna, více informací viz plakát
a webové stránky školy.
Dominik Liberda, ředitel ZŠ Jeseník

Den otevřených dveří
V úterý 25. února se dveře prvního stupně otevřely pro všechny naše sou‐
časné i budoucí žáčky. K vidění bylo mnohé. Zábavné učení formou interak‐
tivních programů, moderní inovativní metody ve vzdělávání, Montessori
pedagogika a odvětví speciální pedagogiky, konkrétně ukázky Braillova
písma. Představili jsme také keramické a výtvarné dílny, družiny, tělocvičny,
nově zbudovaný fitness koutek a relaxační místnost.
ZŠ Jeseník

Foto: Richard Kapustka

pracovní skupina za účasti odbor‐
níků a ředitelů základních škol.
Financování přeshraničního pro‐
jektu, který by se nejdříve rozběhl
ve školním roce 2021/2022, má
zaštítit dotace z Euroregionu Pra‐
děd.
(rik)
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Tradiční akce
„Pohádky z kufříku 2020“ jsou
již tradiční akcí v našem regionu, kterou navrhli a pro děti připravili pracovníci realizačního
týmu projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ORP Jeseník
II a SVČ Duha Jeseník.
Kufřík plný pohádek získali z pro‐
jektu druháčci základních škol na
Jesenicku. Malí čtenáři měli velký
úkol, vybrat si knížku, přečíst ji
a namalovat podle příběhu obrázek
nebo vytvořit prostorový výrobek.
Mimo vyhlášenou kategorii se do
soutěže přihlásily dvě první třídy
ze ZŠ Jeseník a Klub čtenářů ze ZŠ
Česká Ves, který vytvořil pro svou
školu knihovničku v podobě „Kni‐
hobudky“. Všechny tyto práce byly
odměněny Cenou města Jeseník.
Slavnostní zakončení s vyhodnoce‐
ním proběhlo v Kině Pohoda. Děti
za odměnu dostaly zdravé sladkosti
a nejinspirativnější výrobky byly
oceněny pohádkovými knížkami.
Pavla Ježová, SVČ Duha Jeseník
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Nové technologie jsou pro muzea příležitostí a výzvou
Zatímco muzea v 18. a 19. století představovala prostřednictvím
svých sbírek technologický pokrok, úspěch a um lidské společnosti spolu s přírodními kuriozitami, krize 20. století posunula
význam muzejnictví na zcela novou úroveň. Stav, kdy muzea sloužila podpoře ideologie stávajícího státního zřízení, ať už v čase
první republiky, nacistické okupace nebo minulého režimu, v současné době neplatí.
Muzea nejsou ve své činnosti li vztah mezi pilíři založen na typu
metodicky ani ideologicky nikterak „dobrých sousedů“, kteří spolu
omezována, přesto řada z nich často občas soutěží, ale zároveň si
setrvačně pokračuje ve lpění na pomáhají, můžeme mluvit ne snad
nostalgické prezentaci minulosti jen o cestě k udržitelnému rozvoji,
zažitými příběhy či v plytkém zob‐ ale spíše o příznivém společenském
razování přírody pomocí sbírko‐ (a snad i ekonomickém?) prostředí
vých předmětů. Nedaří se tak obecně. A jednu z možností
návrat ke kořenům, tedy k hlubšímu spolupráce výše zmíněných
přibližování geneze a vývoje příro‐ pilířů a uvedených zájmových
dy i kultury při využití moderních skupin nabízí kromě reálného
technologií. V současnosti můžeme světa, ve kterém se potkáváme,
často v médiích zaregistrovat pří‐ i svět jiný – virtuální – svět
tomnost výrazů jako udržitelný roz‐ v takzvaném kyberprostoru.
Ve Vlastivědném muzeu Jese‐
voj, kybernetický prostor, sítě páté
generace a mnoho dalších. Zdánlivě nicka si pokládáme otázku, jak
vzdálené pojmy však mohou mít k novým trendům přistoupit.
Jsme kulturní a paměťová instituce,
mnoho společného.
Fenomén udržitelného rozvo- která má ambice promlouvat do
je, jehož základem je nepovažovat regionálního vzdělávání, a tak
přírodu jen za surovinovou zá‐ otázka nových technologií, zdá se,
kladnu s neomezenými možnostmi, je pro nás spíše nutností než
se stává součástí každodenního volbou. Zájem mladé generace se
života mnohých institucí i jed‐ soustředí zejména na chytré
notlivců. Můžeme říct, že stojí na telefony, aplikace a stále nové
třech pilířích. Tím základním jsou sociální sítě (s Twitterem a Face‐
lidé a jejich komunita, která se bookem už dávno nezazáříte).
ztotožní s určitými cíli a dobrovolně Zájem dětí od kyberprostoru
se vzdává určitého způsobu k reálnému světu s krásnou
jednání, neboť očekává zlepšení přírodou kolem už neobrátíme, to
životní úrovně či kvality života. je prostý fakt, takže tím „správným“
Druhým pilířem jsou instituce, směrem musí být naopak obrat
které vzdělávají, inspirují a snad náš.
Podnikatelé, spotřebitelé, ale
i motivují. Můžeme zde zařadit
školy, knihovny, muzea, galerie obecně celá společnost dnes řeší
a různé spolky. Třetím pilířem jsou otázky spjaté s tím, kolik chytrých
zástupci podnikatelské sféry. Je‐ věcí můžeme mít a kolik jich

Zábava a zážitky, touto cestou se musí vydat muzejní expozice.

chceme. Chceme chytrou televizi?
Ledničku? Chytré hodinky, chytré
boty nebo snad chytrý zubní
kartáček? Chytrou toaletu? To
všechno už není sci‐fi, jde
o skutečné produkty nabízené na
světovém trhu. Dá se tento trend
zastavit? Těžko.
A co muzeum? Instituce tak
historická, „konzervativní“. Má se
bránit těmto trendům? Nemá a ani
nemůže. Nové technologie jsou
součástí každodenního života
a pro muzejní činnost jsou
příležitostí a výzvou. Muzea se jak
u nás, tak ve světě stávají jejich
hlavními propagátory. Bylo tomu
tak v dobách, kdy začaly vznikat
první instituce muzejního typu,

Foto: VMJ

a musí tomu tak být i dnes. Jak
k tomu přistoupit?
Návodem, zdá se, je snaha vy‐
tvářet alternativy. Nikoliv alter‐
nativy reálného světa vůči světu
kybernetickému, ale alternativy
v rámci světa kybernetického.
Aplikace chytrých telefonů, nové
sociální sítě, komunikace přes
multimediální platformy – to
jsou cesty, kterými se musí
(nejen!) muzea vydat. S tématy,
která k nim patřila po staletí –
s přírodou, kulturou, vzděláváním,
vědou a jejími dějinami, se zábavou
a zážitky! Pokud zaspíme, stanou
se instituce našeho typu už pouze
„historické… paměťové…“.
Pavel Rušar a Pavel Žurek,VMJ

Kat na čarodějnice: nová mobilní hra pro děti a rodiče
Aplikace Skryté příběhy nabízí
desítky herních tras po celé
České republice a nyní je jednou z tras také jesenická hra Kat
na čarodějnice, kterou připravilo město Jeseník. Tato novinka
se představí veřejnosti 1. května.
„Příběh hry nás přenese do 17. století, konkrétně do roku 1626, do
období posledního jesenického kata.
Mladý jesenický kat Michal Waxmann to v životě nemá vůbec lehké.
Po svém otci zdědil katovské řemeslo,
ale už nechce mučit a upalovat čarodějnice, o nichž tuší, že to jsou nevinné ženy. Chce naopak lidem
pomáhat! A je jen na nás, abychom
mu v tom pomohli,“ vysvětluje
vedoucí oddělení cestovního ruchu
Jan Mrosek.

Trasa začíná v Katovně, vede přes
Čertovy kameny k rozhledně Zlatý
chlum a zpět k městu přes Křížový
vrch a Smetanovy sady. Trasa je
dlouhá 9,5 km s 9 zastaveními a trvá
přibližně 4 hodiny. „Vyrazte se svými
dětmi na výlet, pobavte se a navštivte
několik historicky zajímavých míst.
Nová trasa bude spuštěna 1. května
v jesenické Katovně, ve které se budete moci potkat i se skutečným
katem,“ láká Jan Mrosek.
(red)

Aplikace Skryté příběhy
je ke stažení na Google Play či
App Store.
Další informace o aplikaci na
www.jesenik.org/skrytepribehy
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Jeseník očima návštěvníků:
Pocit svobody, historie a síla genia loci
Kdo a odkud jste?
Jana H., narodila jsem se v Pří‐
brami, odmalička žiji v Praze, kte‐
rou mám hodně ráda. Nejraději
jsem na chatě na Rakovnicku, kou‐
sek od hradu Krakovec.
Co vás sem přivedlo? Jste zde
poprvé?
V lázních jsem letos byla poosmé,
přivedlo mě sem léčení a jsem vděč‐
ná za to, že jsem tento kraj poznala.
Moc ráda se vracím, zatím jen
v zimě, ale na příští rok plánuji krat‐
ší pobyt soukromě v sezoně.
Kde nebo co se vám v Jeseníku
a okolí líbilo?
S pobytem jsem vždy velmi spo‐
kojená, jak se službami lázní, tak

ZA SPORTEM
LÁZEŇSKÉ FITNESS
Provozní doba
Po–PÁ 15:00–20:00
SO
8:00–12:00
NE
Zavřeno

s Lázeňským informačním centrem.
Je to úžasné místo, nádherný kraj,
velmi si vážím opravených pramenů
a pokaždé u nich děkuji V. Priess‐
nitzovi i současným obnovitelům.

polomů a stavu lesa po kůrovcové
kalamitě a hlavně úbytku vody
v některých pramenech, který není
jen sezonní záležitostí. Snad se zase
situace časem zlepší.

Co se vám zde nelíbilo, co zde
chybí…?
Bohužel i sem proniká komerce,
to se nedá ovlivnit, je všude. Také
přibývá návštěvníků i mimo hlavní
sezonu a je to hektičtější než dříve.

Až budete po čase doma, co se
vám vybaví, když se řekne Jeseník?
Studniční vrch s prameny, pohled
na Praděd a další scenerie Hrubého
Jeseníku, úcta a obdiv k obyvatelům
Priessnitzova kraje, minulým i sou‐
časným. Velká pokora.

Odvážíte si od nás nějaké zajímavé zážitky či zkušenosti?
Zážitků mám pokaždé dost, letos
se těším z opraveného Editina
a Sofiina pramene. Příjemně mě
překvapil nový pocit energie na
některých místech. Líto je mně

Umíte si představit, že byste žila
trvale?
Umím, s přibývajícím věkem
dávám přednost přírodě před měs‐
tem a Jeseník má pro mě velké kouz‐

SPORTOVIŠTĚ otevřena denně podle počasí (aktuální informace

lo. Je tu krásně, mám tady pocit svo‐
body, zároveň i tíhy a uvědomění si
odpovědnosti za své jednání. Histo‐
rie, síla genia loci. Složitější by bylo
dojíždět za prací, pokud by nějaká
vůbec byla, v Praze mám vše u ruky.
Myslím, že bych si taky zvykla.

Co byste vzkázala, doporučila či
popřála obyvatelům Jeseníku?
Kromě zdraví přeji všem, aby
měli pořád kolem sebe krásnou pří‐
rodu, čistý vzduch a „živou“ vodu.
Aby si nepřestali vážit toho, že tady
můžou žít, i když je to často těžké,
a cítili úctu nejen k V. Priessnitzovi
(a tu věřím v sobě mají), ale i k sobě
navzájem a tomu vyššímu, které je
nad námi. Zní to asi jako klišé, ale
cítím to tak. Ať se daří!
(jg)

OPRAVA STŘECHY
A FASÁDY ZAČALA

sledujte na www.priessnitz.cz, facebooku a instagramu lázní).
Půjčovna kol, dětských kol, odrážedel, koloběžek a sportovních her
(badminton, kroket, volejbal, nohejbal, míče).
Park her (minigolf, ruské kuželky, Člověče nezlob se, pétanque).
Balneopark, Fitpark, DiscGolfpark, Minigolf.

POZVÁNKA NA KULTURNÍ A JINÉ SPOLEČENSKÉ AKCE
Taneční večery
Wiener Kaffeehaus Restaurant
vždy v 19:30 (vstupné 50 Kč) se
uskuteční v tyto dny: 14. 4., 16. 4.,
21. 4., 23. 4., 28. 4., 30. 4.

Mše svatá
Zrcadlový sál (sanatorium Priess‐
nitz) se koná v 14:00 v následující
dny:
19. 4., 26. 4.

LETOS SE OBNOVÍ NEJSTARŠÍ PRAMEN VE MĚSTĚ
Wesselényiho pramen je vůbec nejstarším pramenem mimo Gräfenberk a s výškou 3 metry a délkou 16 metrů se pyšní největším
pomníkem. Přesto mezi místními obyvateli upadl téměř v zapomnění. V letošním roce dojde ale k jeho obnově, místní radnice
podniká kroky, aby tato památka vstoupila do povědomí široké
veřejnosti.
Před pramenem se původně
Pramen naleznete ukrytý v bývalé
Wesselényiho zahradě za bytovým nacházelo jezírko a různé okrasné
domem na ulici O. Březiny. Pramen byliny a dřeviny. V zimních měsí‐
je postaven z mohutných pegmati‐ cích se jezírko upravovalo na klu‐
tových balvanů, uprostřed se nachá‐ ziště, místo vyhledávali lázeňští
zela mramorová deska ze pacienti, samotný baron zahradu
supíkovického mramoru s letopoč‐ navštěvoval téměř denně. Zahradu
tem MDCCCXXXIX ase lví hlavou pro i pramen poničila v roce 1903 povo‐
výtok vody a ozdobná mramorová deň, po roce 1945 začala zahrada
amfora. Vybudovat jej nechal Miklós pustnout a z důvodu nové výstavby
Wesselényi, významný maďarský v okolí pramene ztratilo místo svou
baron, který se léčil u V. Priessnitze původní funkci. Voda nyní v prame‐
avýrazně se zapojil do života ve měs‐ ni neteče, byla svedena jinam. Vloni
tě. Založil peněžní sbírku na Maďar‐ při oslavě 180 let od vybudování
ský pomník sbronzovým lvem, zřídil pramene se o pramen začala zají‐
šermířský sál, nechal zrealizovat mat veřejnost a proběhla veřejná
výstavbu vodovodu a tří kašen atd. přednáška o postavě M. Wesselé‐

nyiho. V letošním roce dojde
k obnově tohoto významného mís‐
ta u příležitosti 170 let od úmrtí
osobnosti, která v polovině 19. sto‐
letí formovala město Jeseník.
Obnoví se přívod vody a dojde ke
zprovoznění pramene s úpravou
přístupové plochy před pramenem.
Zídka pramene se zbaví porostu
břečťanu, který bude ponechán
pouze na koruně zídky. V zídce pra‐
mene se nainstaluje ozdobný prvek
vývodu vody dle návrhu Ivy Svobo‐
dové. V současné době není pramen
přístupný, nový vhodný přístup
povede po současné příjezdové
komunikaci ve vlastnictví města.
Část zahrady před pramenem smě‐
rem k bytovému domu budou
nadále využívat obyvatelé domu,
pro veřejnost bude určen prostor
před samotným pramenem.
(jm)

Příznivé jarní počasí umožnilo už
na začátku března vztyčení lešení
a zahájení prací na opravách stře‐
chy sanatoria Priessnitz. Letošní
první etapa této náročné akce
potrvá až do konce června. Recep‐
ce, procedury, bazén, restaurace
1937, denní bar a vše další je nor‐
málně v provozu bez omezení. Jedi‐
nou výjimkou je lázeňská vyhlídka
na věžičce, která bude opět v pro‐
vozu až v létě. (jg) Foto: PLL a.s.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA
Dočasně mimo provoz z důvodu
opravy střechy sanatoria Priessnitz.
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Akce
MKZ JESENÍK DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu zavíráme prostory Kina Pohody, Divadla Petra
Bezruče a Knihovny Vincence Priessnitze,
a to na dobu minimálně do 13. dubna 2020.
Vstupenky bude možné vracet nejdříve od
30. března 2020.
O případných změnách Vás budeme informovat.
Sledujte prosím naše webové stránky
www.mkzjes.cz.
Děkujeme za pochopení MKZ Jeseník

úterý 14. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY
BC. TOMÁŠE UHLÍŘE, ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA
A MILANA DOMESE
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu, kla‐
rinet, saxofon, lesní roh, tenor, baryton a trom‐
bon.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 14. dubna v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 60 Kč.
Pořádá WKR.

čtvrtek 16. dubna v 15.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ HODINKA PRO DĚTI
Taneční odpoledne pro děti pod vedením
A. Kratochvílové.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 16. dubna v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
DUO JAMAHA
Koncert populární dvojice otce Alfonze a syna
Mariana Kotvanovců. Prodej vstupenek v rezer‐
vačním systému MKZ Jeseník. Vstupné v před‐
prodeji 250 Kč, v den konání akce 280 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 18. dubna v 16 hodin
Divadlo P. Bezruče
PIŠLICKÉ PŘÍBĚHY
Pohádkové příběhy o pišlicích Filipa Rychleb‐
ského.
Pišlici jsou dřevění panáčci, které kdysi dostal
jeden obyčejný kluk Jáchym k narozeninám.
Zažívají neuvěřitelná dobrodružství, zpravidla
v době, kdy doma zůstanou sami. Dvacet pís‐
niček o pišlicích napsala Beata Hlavenková a na
dvojalbu je vedle autorky zpívají Lenka Dusi‐
lová, Milan Cais a Petr Ostrouchov. Pišlickými
příběhy provází herec Pavel Liška.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník.
Vstupné 180 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 19. dubna ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Střídavě celebrují děkan Mgr. Stanislav Kotlář
a P. Mgr. Jiří Marek Kotrba.
Pořádá PLL a.s.

pátek 17. dubna v 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
MALÉHO BROUKA
Střevlík Pepa je další hmyzí postavička, která
si vás získá svým vtipem, chytrostí, odvahou
a smyslem pro čest. Pohádka pro děti MŠ a I. st.
ZŠ. Vstupné 70 Kč. VYPRODÁNO!
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 17. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY
ZDENY BLECHTOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 22. dubna v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
DÍVČÍ VÁLKA
Nejúspěšnější a nejhranější divadelní hra.
O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po
celé naší republice.
Hrají: Uršula Kluková, František Ringo Čech,
Felix Slováček ml., Roman Skamene, Petr
Jablonský, Milan David, Petr Martinák, Evžen
Hájek, Zuska Velichová, Lucie Chlumská, Mar‐
tha Olšrová a další.
Uvádí Divadlo Františka Ringo Čecha.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník.
Vstupné v předprodeji: 1.–10. řada 500 Kč,
11.–18. řada 450 Kč, v den konání akce 550 Kč.
Pořádá Pragokoncert Bohemia, a.s. ve spolupráci
s MKZ Jeseník.

středa 22. dubna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
HUDEBNÍ ODKAZY V KLAVÍRNÍ HUDBĚ
S klavírním recitálem se představí Daniel Jun.
Vstupné 100 Kč.
Pořádá PLL a.s.

pondělí 20. dubna v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti a absolventi kytarové tří‐
dy Barborky Uhlířové.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

pondělí 20. dubna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
NA SRÍ LANKU PŘES DUBAJ
Své cestovatelské aktivity představí věhlasná
cestovatelka a spisovatelka Zlatuše Knollová.
Vstupné 70 Kč.
Pořádá PLL a.s.

úterý 21. dubna v 16.15 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče
v podání populární Dadky Šenkyříkové.
Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 16. dubna v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 60 Kč.
Pořádá WKR.
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čtvrtek 23. dubna od 6 hodin
SVČ DUHA Jeseník
ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC
A DO ZOO OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
Zájezd pro děti i dospělé, cena 250 Kč děti
(doprava, vstupné na Floru a do ZOO), dospělí
200 Kč (doprava bez vstupného). Přihlášky do
18.4. na email: janostakova@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 23. dubna v 15.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ HODINKA PRO DĚTI
Taneční odpoledne pro děti pod vedením
A. Kratochvílové.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 23. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební
nástroje, zpěvu a LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU

úterý 21. dubna v 19 hodin
Kaple
KLASIKA VIVA: VIVAT RENESANCE –
JINDŘICH MACEK – LOUTNA,
PAVLA FENDRICHOVÁ – ZPĚV
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník.
Vstupenky 150 Kč (s kartou KPKV 110 Kč), ŽÁCI
ZUŠ VSTUP ZDARMA.
Zvýhodněné vstupné pouze pro držitele karty
klubu přátel Klasika Viva. Kartu je možné vyří‐
dit na webu www.klasikaviva.cz
Pořádá KLASIKA VIVA, z. s. ve spolupráci s MKZ
Jeseník.

čtvrtek 23. dubna v 19.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
HOSPODSKÝ KVÍZ
Přijďte si zasoutěžit a příjemně strávit večer
plný vtipných i vážnějších otázek na poslední
kvíz v Plíživé Kontře před letní pauzou. Soutěžní
týmy max. tříčlenné. Moderuje Petr Zobač.
Vstupné 30 Kč.
Pořádá Quiz Crew.

čtvrtek 23. dubna v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 60 Kč.
Pořádá WKR.

úterý 21. dubna v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 60 Kč.
Pořádá WKR.

pátek 24. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY ANNY BEŤÁKOVÉ
Představí se žáci zpěvu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU
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pátek 24. dubna v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírní třídy Lenky
Polcrové.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

sobota 25. dubna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
NEPÁL
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 70 Kč.
Pořádá PLL a.s.

neděle 26. dubna ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Střídavě celebrují děkan Mgr. Stanislav Kotlář
a P. Mgr. Jiří Marek Kotrba.
Pořádá PLL a.s.

neděle 26. dubna v 15.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
TRADIČNÍ JARNÍ JAZZOVÝ KONCERT
Představí se jazzové klavírní duo 88Twice.
Pořádá PLL a.s.

pondělí 27. dubna v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se soubor FOLKLOREK pod vedením
Zdenky Kainarové.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

úterý 28. dubna
SŠ Gastronomie a farmářství Jeseník
MASTER CHEF JESENÍK FINÁLE
Kulinářská soutěž pro žáky ZŠ ‐ akce MAP Jese‐
ník.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník, město Jeseník a SŠ
Gastronomie a farmářství Jeseník.

úterý 28. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY
MIKOLÁŠE DVOŘÁČKA
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 28. dubna v 19.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 60 Kč.
Pořádá WKR.

středa 29. dubna v 16.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Pod patronací Václava Dvořáka se představí
Kytarový orchestr ZUŠ Václava Kálika Opava
a studenti kytarové třídy Václava Dvořáka ZUŠ
Jeseník.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

čtvrtek 30. dubna ve 14 hodin
Hřiště PLL a.s.
KOMPONOVANÝ POŘAD
ČARODĚJNICE 2020
Již tradičně atraktivní čarodějnice Dadla Šenky‐
říková a spol. a věhlasný sokolník MONTY
Marek Přibyl. Sledujte zvláštní plakáty.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 30. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY
JAROMÍRA STAŇKA
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu
a trubku.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
7. 5. STRAŠIDELNÝ ZÁMEK
13. 5. LADY OF LEE
15.–17. 5 ZAHÁJENÍ LÁZEŃSKÉ SEZÓNY
18. 5. SCREAMERS
25. 5. PAVEL ŽALMAN LOHONKA
29.–30. 5. DIVADELNÍ ŽATVA

Výstavy
10. března - 9. května
Výstavní síň Katovny
ROMAN BOREČEK - ČASEM JARA
Známý jesenický sochař a malíř přichází ten‐
tokrát s výstavou rané malířské tvorby.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

2. dubna - 30. dubna
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA I. STUPNĚ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ JESENÍK
Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA OD
12. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST
UZAVŘENO!

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek!
Pro rezervaci navštivte naše internetové strán‐
ky!

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU:
 Knihovna Vincence Priessnitze Jeseník
(ul. 28. října)
 Kino Pohoda Jeseník
 Cestovní kancelář MONDI‐tour Jeseník
(Palackého ul.)
 Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour Jeseník
(ul. 28. října)
 IC Katovna Jeseník (Palackého ul.)
 Lázeňské informační centrum Jeseník
 Knihovna Mikulovice
 Městské informační centrum Zlaté Hory
 Informační centrum Bělá pod Pradědem
 Informační centrum Vidnava
 Informační centrum Javorník
 Městský úřad Žulová
 Obecní knihovna Lipová‐lázně
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Kino Pohoda
Vážení diváci,
je mou nemilou povinností vás informovat, že na tradičních stranách kulturního
servisu zpravodaje Naše město bohužel
nenaleznete program Kina Pohoda Jeseník. Důvod je prostý. V naší zemi byl
vyhlášen mimořádný stav v souvislosti
s pandemií nemoci Covid-19 (koronavirus) a byl prakticky ochromen kulturní
život v naší zemi. V úterý 10. března byly
omezeny kulturní akce nad 100 osob
a o dva dny později byly de facto zakázány všechny kulturní akce. Zavírají se
divadla, kina, hospody, restaurace,
hudební kluby, diskotéky. Zákaz je zatím
platný na 30 dnů, tedy do 13. dubna 2020.
Nejistota zavládla také ve světě filmu. Začalo
to odložením premiéry nové bondovky Není
čas zemřít (původní termín 8. 4. byl přesunut
na 25. 11.), postupně začali čeští distributoři
odvolávat a posouvat premiéry nových českých
filmů (3Bobule, Princezna zakletá v čase, Šar‐
latán, Štěstí je krásná věc, Afrikou na pionýru),
ale také filmů zahraničních, zejména americ‐
kých (Mulan, Emma, Ledová sezóna: ztracený
poklad, Noví mutanti, Paroží, Lov a další).
S notnou dávkou optimismu jsme se snažili
připravit program alespoň na část dubna, tedy
od 13. dubna, kdy by mohl – doufejme – nou‐
zový stav skončit. Vzhledem k nejistotě na
distribučním trhu bychom však mohli nabíd‐
nout pouze reprízy starších filmů (ačkoliv i na
ty se dostane, nebojte!). Vzhledem k nejas‐
nostem a také s ohledem na to, že vám chceme
nabídnout skutečně aktuální filmy, rozhodli
jsme se nezveřejňovat dubnový program ve
zpravodaji Naše město. Je totiž možné, že by
z velké části neodpovídal realitě.
Co vám určitě můžeme slíbit je, že se poku‐
síme odehrát představení, která jsme byli nuce‐
ni zrušit. Jedná se zejména o dokument V síti
(a V síti: Za školou), animované filmy Frčíme
a Ledová sezóna: ztracený poklad, komedii
Můj kámoš špión, akční Bloodshot nebo
oscarového Parazita a také většinu filmů z fil‐
mového klubu a projekcí pro seniory (Vlastníci,
Curiosa, Bouřlivé výšiny, Psi nenosí kalhoty,
Maják). U některých si však musíme počkat na
oznámení nového termínu premiéry.
Velmi se omlouváme za komplikace a vězte,
že nikoho nemrzí zavřené kino víc, než nás,
kteří jej pro vás měsíc co měsíc připravujeme
a provozujeme.
Na závěr vás prosíme, buďte ohleduplní,
dbejte na hygienu a noste roušky. A pečujte
o ty, kteří si nemohou v těchto těžkých chvílích
pomoci sami!
Těšíme se co nejdříve na viděnou v přítmí
kina.
Informace o aktuálním programu budeme zveřejňovat na www.kinopohoda.cz
a na facebooku. V případě dotazů se na nás
neváhejte obrátit: bednarik@kinopohoda.cz
nebo telefonicky 605 844 090.
Pavel Bednařík,
vedoucí Kina Pohoda Jeseník
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Jeseník rozdělil na dotacích téměř 5 milionů korun
Celkem 4 727 600 korun rozdělilo město Jeseník v 1. kole dotací pro rok 2020. Finanční
prostředky jsou určeny na podporu sportu, kultury a činnost
organizací v sociální oblasti.
Sportovní
kluby
obdrží
1 240 000 korun, například fotba‐
listé 268 tisíc korun, lyžaři 212 tisíc
nebo florbalisté 117 tisíc korun. Do
individuálních dotací půjde
2 455 000 korun, z toho 1,2 milionu
je vyčleněno na správu a údržbu
fotbalového areálu. Dalších 350 ti‐
síc korun je určeno na celoroční
činnost krytého bazénu v České Vsi,
který využívají jesenické základní
školy pro výuku plavání nebo kon‐
diční plavci. Město Jeseník pravi‐
delně přispívá i na provoz kluziště

v Priessnitzových léčebných láz‐
ních, letošní dotace představuje
130 tisíc korun. Organizace
v sociální oblasti podpořil Jeseník
částkou 714 tisíc korun, jedná se
o sociální rehabilitace, terapeutic‐
ké dílny, služby následné péče,
sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením, domácí hospicovou
péči a další. Na podporu jednorázových projektů se rozdělilo
318 600 korun z alokované částky
0,5 milionu. Zbylé prostředky,
181 400 korun, zůstávají do 2. kola
dotací, uzávěrka příjmu žádostí je
30. dubna 2020. Níže přehled
poskytnutých dotací, více informa‐
cí na webových stránkách města
www. jesenik.org/dotace. (rik)

Dotační program – sociální oblast na rok 2020
poĜ.
þ.

Žadatel

Akce - Projekt (P)

Schválené dotace

1

ZAHRADA 2000, z.s.

Sociální rehabilitace

28 000

2

ZAHRADA 2000, z.s.

SociálnČ terapeutické dílny

28 000

3

DarmodČj, z.ú.

Kontaktní centrum

25 200

4

DarmodČj, z.ú.

SociálnČ aktivizaþní služby pro rodiny
s dČtmi

26 200

5

DarmodČj, z.ú.

Nízkoprahové zaĜízení pro dČti a
mládež

26 200

6

DarmodČj, z.ú.

Terénní programy

26 200

7

DarmodČj, z.ú.

Služba následné péþe

18 200

8

Charita Jeseník

Denní stacionáĜ Šimon

27 000

9

Sjednocená org. nevidomých a
slabozrakých ýR, z.s, OO Jeseník

SociálnČ aktivizaþní služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

24 000

10

ýlovČk v tísni, o.p.s.

11

ýlovČk v tísni, o.p.s.

12

Jdeme AutistĤm Naproti, z.s.

Raná péþe

18 000

13

Diakonie ýCE

DĤm na pĤl cesty Jeseník

24 000

Terénní programy

26 000

Individuální dotace – FK Jeseník na rok 2020
poĜ.
þ.
1

Žadatel

Schválené dotace
Správa a údržba sportovního areálu

FK JESENÍK, z. s.

1 200 000

Dotační program na podporu sportu – činnost sportovních organizací 2020
poĜ.
þ.

Žadatel

Schválená dotace

1

Raft team H2O Jeseník, z. s.

42 000

2

Basketbal Jeseník, spolek

66 000

3

Bikros klub Jeseník - ÚAMK

30 000

4

SKI ěetČzárna, Jeseník

42 000

5
6

HOROLEZCI Jeseník, z. s.
Cyklistika Jeseník, spolek

14
15

SociálnČ aktivizaþní služby pro seniory
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
a osoby se zdravotním postižením
ýR, z.s.- Okr. Org. p.s. Jeseník
Maltézská pomoc, o.p.s.

Osobní asistence

26 000

16 000
21 000

Souþet

360 000

Individuální dotace – sociální oblast na rok 2020
poĜ.
þ.

Žadatel

1

Boétheia - spoleþenství kĜesĢanské
pomoci, z.s.

Azylový dĤm pro muže a ženy

30 000

2

Boétheia - spoleþenství kĜesĢanské
pomoci, z.s.

Noclehárny

13 000

3

Boétheia - spoleþenství kĜesĢanské
pomoci, z.s.

Azylový dĤm pro rodiþe s dČtmi

Boétheia - spoleþenství kĜesĢanské
pomoci, z.s.

Nízkoprahové denní centrum

66 000

59 000
87 000

SociálnČ aktivizaþní služby pro rodiny
s dČtmi

Akce - Projekt (P)

Schválené dotace

120 000

7

Plavecký klub Jeseník

113 000

4

8

FENIX SKI TEAM Jeseník, z. s.

212 000

5

Charita Jeseník

Domov pokojného stáĜí sv. Hedviky

16 000

9

FK Jeseník, z. s.

268 000

6

Charita Jeseník

Charitní dĤm sv. Anežky

14 000

10

Karate klub Jeseník, spolek

99 000

7

Charita Jeseník

Domov pokojného stáĜí sv. Františka

20 000

11

Šachový klub Jeseník, z. s.

46 000

8

Charita Jeseník

Domácí hospicová péþe

20 000

12

La Pirouette, z. s.

59 000

9

Maltézská pomoc, o.p.s.

Dobrovolnické centrum

15 000

13

FBK Jeseník, spolek

10

Hospic na Svatém Kopeþku

Odlehþovací služba

11

ESPEDIENTE, z.s.

Jistota v nejistotČ aneb ztráty beze ztrát

10 000
5 000

CELKEM

Rychlé odkazy na web města:
Informace ke koronaviru: www.jesenik.org/koronavirus
Projekty města: www.jesenik.org/projekty
Rekonstrukce Tyršovy ulice: www.jesenik.org/tyrsova
Dotace: www.jesenik.org/dotace
Zóna Za Podjezdem: www.jesenik.org/zona
Komise při RM: www.jesenik.org/komise
Výbory při ZM: www.jesenik.org/vybory
Měsíčník Naše město: www.jesenik.org/nasemesto
Informační centrum: www.jesenik.org/ic

117 000
1 240 000

5 000

12

NIPI Bezbariérové prostĜedí,
o.p.s.

Vyrovnávání pĜíležitostí pro obþany se
zdravotním postižením

13

Sjednocená org. nevidomých a
slabozrakých ýR, z.s, OO Jeseník

Sociální poradenství pro zrakovČ
postižené na Jesenicku

10 000

14

Svaz tČlesnČ postižených v ýR,
z.s.- Okr. organizace p.s. Jeseník

Sociální poradenství pro tČlesnČ
postižené na Jesenicku

10 000

15

Charita Jeseník

16

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Souþet

Domov pokojného stáĜí sv. Františka rekonstrukce

0

Podpora dČtí v náhradní rodinné péþi

0
354 000

Dokončení na str. 15
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Dotační program na podporu jednorázových projektů – akcí 2020
poĜ.
þ.

Žadatel

Individuální dotace – ostatní na rok 2020
poĜ.
þ.

Schválené dotace

ýeský pohár U14, Jeseník CUP

20 000

Priessnitzovy léþebné láznČ
a.s.

Mezinárodní den dČtí 2020

20 000

Priessnitzovy léþebné láznČ
a.s.

Letní lázeĖské slavnosti 2020

1

HOROLEZCI Jeseník, z. s.

2
3
4

Akce - Projekt (P)

Cyklistika Jeseník, spolek

4
17 000

5

SPOLEýNOST VINCNZE
PRIESSNITZE, z. s.

Dny Her víly Ozdravy

5 000

6

Ekojóga ýeské republiky,
zapsaný spolek

Pobytový tábor ze sociál.
znevýhodnČného prostĜedí

12 500

7

Domov pro seniory
Javorník, p. o.

Sportovní hry pro seniory

6 000

8

Nejlepší sportovec okresu Jeseník
Okresní sdružení ýeské unie
za rok 2019
sportu Jeseník, spolek

9

22. roþník Ligy ZŠ ve stolním
Okresní sdružení ýeské unie
tenisu
sportu Jeseník, spolek

11
12

Sdružení Karla Ditterse z
Dittersdorfu, z. s.
Šachový klub Jeseník, z. s.

2

8 000

5

Volejbalový oddíl Jeseník,
10 z.s.

1

3
Vidnavské okruhy JŠ + MOK
mládež v silniþní cyklistice

Mezinárodní volejbalový turnaj

6
7

8
19 500
3 600

9

12 000

10
XVIII. Roþník Mezinárodního
hudebního festivalu Karla Ditterse z
Dittersdorfu
30. roþník mezinárodního
šachového turnaje Jeseník Open

17 000

11
19 000

12
13

13
14

KLASIKA VIVA, z. s.

14 000

14
VW klub Jeseník, z. s.

Jeseníky - Sdružení
15 cestovního ruchu
16

Klasika Viva

ýeské sportovní lezení z.s.
Jesenická cyklistická z.s.

17
Souþet

Mezinárodní sraz vozĤ VW brouk
v Jeseníku

20 000

Zlepšení dopravní obslužnosti pro
zimní sporty - SKI BUS

0

Školní Boulder Pohár (ŠBP) kvalifikace OK
Závod Míru U23/Grand Prix
Priessnitz Spa, Nations Cup 2020,
Pohár NárodĤ

15

15
16
17

30 000

18
95 000
318 600

19
20

Žadatel

Akce - Projekt (P)

Celoroþní úhrada nájmu
TČlocviþná jednota Sokol
tČlocviþny ZŠ Jeseník
Jeseník
SH ýMS - sbor dobrovolných
Celoroþní þinnost
hasiþĤ Jeseník
Priessnitzovy léþebné láznČ
Provoz kluzištČ 2020
a.s.
Jesenická pohybová školiþka
Podpora pravidelné þinnosti
z. s .
Seriál turnajĤ Vrlké ceny
ýeskomoravského klubu veteránĤ Miloš MatČjíþek
ýMKV ve st. Tenisu
Celoroþní þinnost
Chaloupka v lese z. s.
Reprezentanti ýR v domovském
FENIX SKI TEAM Jeseník z.
klubu FENIX SKI TEAM Jeseník
s.
Sjednocená organizace
Dny umČní nevidomých na
nevidomých a slabozrakých
MoravČ ve mČstČ Jeseník
ýeské republiky, zapsaný
spolek
DoplĖková výuka taneþního páru
Klub sportovního tance
špiþkovými externími trenéry ýSTS
Jesenicka, z.s.
v roce 2020
Úþast juniorských reprezentaþních
rafotvých posádek R4 na MS v ýínČ
Raft team H2O Jeseník, z.s.
2020
Taneþní centrum
Podpora pravidelné þinnosti
YESDANCE Jeseník, z. s.
Výkonnostní fotbal muži
FK JESENÍK, z.s.
Junák - þeský skaut, stĜedisko
Skauting v Jeseníku
Slunce Jeseník, z.s.
Celoroþní þinnost
AC Gamaspol Jeseník
Spolek pĜátel umČní
Krytý bazén ýeská Ves,
pĜíspČvková organizace

Schválené dotace
5 000
35 000
130 000
10 000
5 000
25 000
16 000

16 000

5 000

40 000
40 000
200 000
60 000
218 000

Celoroþní þinnost

100 000

Celoroþní þinnost

350 000

Dofinancování projektu "Rozvíjej
MRC Krteþek Jeseník z.s.
své rodiþovství s krteþkem"
Jeseníky Film Office - provoz
Jeseníky - Sdružení
region. Filmové kanceláĜe
cestovního ruchu
Sportovní den mládeže s TAJV
Mgr. Jan VáĖa
Poradenské služby a vzdČlávání
Sdružení obrany spotĜebitelĤ
SOS MaS, z. s. v Jeseníku
Moravy a Slezska, z. s.
Souþet

0
0
0
0
1 255 000
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Sportovcem roku 2019 se stala Romana Labounková
Nejúspěšnějším sportovcem okresu Jeseník za rok 2019 se stala
Romana Labounková, slavnostní vyhlášení oblíbené ankety proběhlo 26. února v Jeseníku. Úspěšná závodnice vloni ukončila
sportovní kariéru a rozloučila se s ní skvělým způsobem. Obhajobou titulu mistryně světa ve fourcrossu a vítězstvím v anketě
Král cyklistiky 2019. Cenu fanoušků získala šestiletá karatistka
Tereza Nedavašková. Níže přehled oceněných sportovců.
Kategorie žáků: Tomáš Cenek, Fenix Ski Team Jeseník, běh na
mladší žák, Fenix Ski Team Jeseník, lyžích.
Kategorie trenér: Květoslav
běh na lyžích. Štěpán Dubec, Cyklis‐
tika Jeseník, cyklistika. Marek Juřík, Žalčík, Fenix Ski Team Jeseník, běže‐
Fenix Ski Team Jeseník, běh na cké lyžování.
Kategorie handicapovaných
lyžích.
Kategorie žaček: Anna Kofro‐ sportovců: Tomáš Kajnar, Tělový‐
ňová, La Pirouette Jeseník, moderní chovná jednota Zlaté Hory, cyklis‐
gymnastika. Tereza Luzarová, TJ tika.
Cena fanoušků: Tereza Nedavaš‐
Zlaté Hory, horská kola jezdí za Bike
Team Zlaté Hory, silniční kola za ková, Karate Klub Jeseník, karate.
Akce roku: Mistrovství ČR Endu‐
Force Team Jeseník. Tereza Neda‐
vašková, Karate Klub Jeseník, kara‐ ro Open 2019, Zlaté Hory.
Kategorie veterán: Jiří Šolar,
te.
Kategorie juniorů: Vladimír Jeseník, atletika – koule, disk, kla‐
Kozlovský, Fenix Ski Team Jeseník, divo, vrhačský pětiboj.
Cena positivJE (internetové hla‐
běh na lyžích. Filip Řeha, Cyklistika
Jeseník, cyklistika. Benjamín Vrbov‐ sování na webu plném pozitivních
ský, Fenix Ski Team Jeseník, běh na informací z Jesenicka): Petr Ševčík,
lyžích, běh do vrchu a přespolní SK Slavia Praha, odchovanec FC
Tatran Supíkovice, fotbal.
běh.
Kolektivy: Cyklistika Jeseník,
Kategorie juniorek: Eliška Bar‐
tůňková, Bikrosklub Jeseník, bikros. družstvo Force team Jeseník. Fenix
Cena Univerzity: Jolanta Byrtus, Ski Team Jeseník, smíšené družstvo

V kategorii juniorů získali ocenění Benjamín Vrbovský, Filip Řeha (cenu převzala
jeho maminka) a Vladimír Kozlovský (cenu převzal Květoslav Žalčík, který byl
vyhlášen trenérem roku). Ceny předával místostarosta Jeseníku Václav Urban.
Foto: Richard Kapustka

dorostenců, běžecké lyžování. Raft
team H2O Jeseník, družstvo
YOUNGSTER‐YES, rafting.
Kategorie mužů: Adam Fellner,
Fenix Ski Team Jeseník, běh na
lyžích. Robert Müller, Akademie
Tradičního karate Zlaté Hory, kara‐
te. Jan Pechoušek, Fenix Ski Team
Jeseník, běh na lyžích.
Kategorie žen: Jana Kořenková,
Motoklub HAM Zlaté Hory, Cross

country a Enduro A CAMS. Marcela
Kuběnová, Big Crash, šipky.
Kategorie krajánek: Petr
Ševčík, SK Slavia Praha, odchovanec
FC Tatran Supíkovice, fotbal.
Osobnost sportu: Rüdiger
Nistler, FK Jeseník, fotbal.
Nejúspěšnější sportovec okresu Jeseník za rok 2019: Romana
Labounková, Bikrosklub Jeseník,
horská kola (fourcross).
(rik)

Klub turistů Jeseník
vás zve

v sobotu 2. 5. 2020 na

Na snímku zleva sourozenci Lara a Ondřej Škrobánkovi, Taťána Závadová,
Adam Salva, Markéta Fialová a Michal Vávra.
Foto: KST Jeseník

ÚSPĚCHY KLUBU SPORTOVNÍHO TANCE. V únoru se našim párům velice
dařilo, z malých tanečníků zaznamenali velký úspěch sourozenci Lara
a Ondřej Škrobánkovi, kteří v Hlinsku ve standardních tancích obsadili
třetí místo. Náš momentálně nejlepší pár, Matias Kavický s Kristýnou
Harbichovou, získali spoustu ocenění v Říčanech u Prahy. V kategorii
D standard obsadili 1. místo v mládeži a 2. místo v dospělých, od postupu
do kategorie C ve standardu je dělí již jen jedno umístění ve finále. V latině
byli ještě úspěšnější, protože po zisku stříbra a bronzu postoupili z kate‐
gorie C do kategorie B! To je zatím nejvyšší tančená třída v našem klubu,
jsme moc hrdí a gratulujeme dětem i jejich rodičům! Pro více informací
sledujte náš facebook kst.jesenicka nebo webové stránky
kst-jesenicka.webnode.cz.
Jana Schwarzerová

4. ročník
Májového výstupu
na Zlatý Chlum.
Sraz účastníků v 8:30 na Masarykově náměstí.
S ostatními turisty se setkáme mezi 11. a 12. hodinou
v cíli.
Možnost občerstvení na Zlatém Chlumu.
Každý účastník jde na vlastní zodpovědnost, doporu‐
čujeme pevnou obuv. Účastníci obdrží pamětní list.
Klub turistů Jeseník

Naše město. Informační měsíčník města Jeseník, periodický tisk územního samosprávného celku, www.jesenik.org. Vychází jednou za měsíc. Uzávěrka příspěvků do květnového čísla:
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