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Poprvé měl Jeseník svého zástupce na Závodu Míru U23 Grand Prix Jeseníky. Filip Řeha (bílý trikot) se rozhodně neztratil a například v časovce v nabité konkurenci vybojoval 28. místo ze 137 závodníků. Foto: Lucie Musialová

Městská policie Jeseník bude mít nového
čtyřnohého parťáka jménem Queen
Rada města schválila pořízení služebního psa pro výkon hlídkové služby jesenické městské policie. Již brzy se
tak bude v ulicích města pohybovat strážník psovod v doprovodu svého nového psího parťáka. Německý ovčák
s výcvikem bude hrát významnou roli při zákrocích v místech, kde dochází často k výtržnostem, protiprávnímu jednání či rvačkám.
psovod Osvědčení o způsobilosti psa
Queen je patnáctiměsíční něpro použití u obecní a městské pomecký ovčák černé barvy, který si
licie, které má platnost dva roky. Po
prošel základním výcvikem policejuplynutí této doby se přezkoušení
ních psů. Strážník jej může použít
opakuje.
k ochraně bezpečnosti jiné osoby
Služební pes je v bezpečnostních
nebo své vlastní, k ochraně majetku,
složkách nenahraditelným pomock zabránění výtržnosti, rvačce nebo
níkem. Při průzkumech objektů
jinému protiprávnímu jednání.
dokáže odhalit ukrytého pachatele
„Není jednoduché získat psa s dobmnohem dříve, než by jej nalezli
rým výcvikem, který by mohl v podpolicisté. V případě potřeby může
statě okamžitě nastoupit do výkonu
také značně pomoci při pátrání po
služby. Věřím, že nový člen městské
pohřešovaných osobách. Velký výpolicie bude pro strážníky i občany
znam má především z hlediska prevelkým přínosem,“ říká starostka
ventivního, kdy pouhá jeho přítomměsta Zdeňka Blišťanová.
„Jednou z variant, kterou jsme zva- jsme přistoupili ke koupi již vycviče- nost na místě odradí potenciální
žovali, bylo také koupě štěněte, které ného psa,” vysvětluje ředitel Městské pachatele od protiprávního jednání.
Psovodem se stane strážník Petr
by prošlo potřebným výcvikem. To policie Jeseník Martin Novotný.
Každý služební pes městské po- Beněk, který u Městské policie Jesenám ale nedovoluje časová náročnost. Strážník psovod by si musel licie musí vykonat zkoušku před ník slouží již jednadvacet let. Strážvyčlenit minimálně alespoň rok času, zkušebním komisařem z výcviko- ník psovod bude mít nyní za úkol
aby ho vychoval a věnoval se mu. Na- vého střediska psů Policie České re- naučit psa adaptovat se na nového
víc by nebylo jisté, jestli by bylo štěně publiky nebo krajským kynologem. pána. Klíčové je, aby si pes se svým
vhodné do služby. Z tohoto důvodu Po jejím úspěšném splnění obdrží novým psovodem rozuměl. (lum)

Vážení
spoluobčané, začaly
letní prázdniny
a mnoho z vás
vyrazí na zaslouženou dovolenou. Ať už
pojedete do zahraničí nebo za
krásami českých luhů a hájů,
buďte na cestách opatrní. Automobilů neustále přibývá
a s tím bohužel také neukázněných a netrpělivých řidičů,
kteří při jízdě ohrožují ostatní
účastníky na silnicích. Bezpečnost silničního provozu je tématem, kterým se vedení města intenzivně zabývá. Zručnost
jízdy a správné chování řidiče
je zapotřebí vštěpovat dětem
už od útlého věku. U nás v Jeseníku můžeme být pyšní, že
máme jedno z nejmodernějších dětských dopravních hřišť
v rámci celého kraje. Navíc jej
stále vylepšujeme – již během
letních měsíců se dočkáme
nové přístupové cesty z ulice
Horské a také přístřešku, který
bude děti a rodiče chránit před
přímým sluncem.
Jak jsem zmínil, situace v dopravě má turbulentní vývoj,
a to včetně boomu elektrokol
a elektrokoloběžek. Tyto dopravní prostředky hojně využívají i senioři, kterým elektropohon umožňuje snadnější
cestu po městě. Ne vždy si však
dokáží s těmito rychlými vozítky poradit. Jsem rád, že nejen
děti, ale také právě senioři využívají semináře a workshopy, které společně s BESIPEM
pravidelně pořádáme na městském dopravním hřišti, kde se
všichni bez rozdílu věku učí
bezpečné jízdě.
Na závěr mám jednu prosbu
– buďme na sebe ohleduplní,
a to jak v dopravním prostoru,
tak i v běžném životě.
Slunečné prázdninové dny
přeje místostarosta
Václav Urban
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Rada schválila
➢ Radní doporučují zastupitelstvu města schválit navýšení finančních prostředků na
dotace z rozpočtu města pro
rok 2022 o milion korun na
podporu činnosti sportovních
organizací pracujících s dětmi
a mládeží. Hlavním důvodem
pro navýšení finanční částky je
její dlouholetá stagnace oproti
neustále se zvyšujícím a letos
raketově navýšeným cenám
nájmů, energií, pohonných
hmot, ale i cen sportovního
spotřebního materiálu, startovného atd. Vedení města
tímto krokem chce zamezit
situaci, kdy by sportovní kluby
musely kvůli nedostatku financí redukovat svou činnost.
➢ Radní schválili zahájení výběrového řízení na zhotovitele plochy pro jízdu zručnosti
u dětského dopravního hřiště.
Sloužit bude nejen pro jízdu
zručnosti, ale i při výuce, kdy
je potřeba mít k dispozici rovný, zpevněný úsek, což dosud
u dětského dopravního hřiště
chybí.
➢ Město je vlastníkem pozemků v Seči u Jeseníku a Širokém
Brodě, které budou směněny
s olomouckým Arcibiskupstvím za pozemek, jehož součástí je také Alžbětin pramen.
Směna pozemků umožní městu revitalizovat okolí oblíbeného pramene, který se nachází
na ulici Josefa Hory.
➢ Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění
záměru prodeje hotelu Slovan.
Prodej však bude mít několik
podmínek, například kupní cena musí být minimálně
32 700 000 Kč, kupující musí
provozovat nemovitost jako
hotel, a to po dobu minimálně
deseti let. Pokud tak neučiní,
musí umožnit jeho zpětnou
koupi. Dalšími podmínkami
jsou také, že kupující nesmí
být dlužníkem města nebo mít
daňové nedoplatky a mnoho
dalšího.
➢ Radní rozhodli o podpoře
Tomáše Neuwirtha při spolufinancování projektu EURO
FOTO TOUR 2022. Jeho účelem je pořízení fotografického
souboru dronových fotografií
Evropa z ptačí perspektivy, které budou prezentovány na samostatné výstavě a kalendáři.
Tomáš Neuwirth je jesenický
fotograf a grafik, který za své
snímky obdržel již více než sto
mezinárodních ocenění.
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Představení prioritních investičních akcí:
Interaktivní expozice v Katovně
Město Jeseník chystá přestavbu části budovy Katovny, která by tak kromě turistického informačního centra
mohla nově nabídnout také interaktivní, edukační expozici pro místní a návštěvníky města.
Město Jeseník a jeho okolí, to je
krásná příroda jako stvořená pro pěší
i cyklisty, zajímavé atrakce pro jednotlivce i celou rodinu, v zimě pak
možnost lyžování či běžkování. Co
ale dělat, když zrovna počasí nepřeje
venkovním aktivitám?
Zajímavých indoorových aktivit
s celoročním provozem není na Jesenicku mnoho, a proto město Jeseník
přišlo s vizí interaktivní expozice,
která by byla určena pro všechny návštěvníky včetně rodin s dětmi různých věkových kategorií. Moderní
expozice zpracovává širokou škálu
témat interaktivní a hravou formou
– nechybí témata, jako je voda a lázeňství, průmysl či slavné osobnosti.
Ve sklepních prostorech se počítá
s modelem umělé jeskyně a mraveniště, kterých je na Jesenicku nejvíce v celé republice. V prvním patře
by pak byla návštěvníkům Katovny
k dispozici místnost s IQ exponáty.

Vizualizace části expozice v přízemí
MLÉČKA ARCHITEKTI
Aktuálně byla dokončena projektová dokumentace expozice a nyní se připravuje žádost
o dotaci z nového programu
IROP ve výši 85 % uznatelných

budovy Katovny. Zdroj: MAREK +
nákladů. Vzhledem k časovému harmonogramu programu IROP se počítá s realizací
expozice na konci roku 2023.
(jam)

Nové herní prvky na ulici Nábřežní
Pohybové, balanční, adrenalinové, relaxační i rozvíjející kreativitu - to jsou nové herní prvky, které se
nachází u panelových domů mezi ulicemi Nábřežní a Habrová.
Okolí panelových domů se tak
dočkalo vylepšení, které přivítají především maminky s dětmi. Zaujme především
použitím přírodních materiálů, ze
kterých jsou pískoviště, houpačky,
houpací koníci a skluzavka zhotoveny. „Děkujeme nadaci ČEZ za
poskytnutí finančních prostředků,
díky kterým jsme vybudovali nové
herní prvky, a rozšířili tak nabídku
volnočasových i sportovních aktivit
pro děti z Nábřežní ulice,“ uvedla

starostka města Zdeňka Blišťanová. Moderní herní prvky budou

sloužit předškolákům od konce
června.
(lum)

Vítězný návrh projektu Tvoříme Jeseník už slouží
jesenickým maminkám
Nájezdy pro kočárky nad poliklinikou, které získaly jako projekt druhého ročníku participativního rozpočtu téměř čtyřicet procent hlasů, jsou hotovy. Schody, které spojují spodní a horní část ulice Dukelská,
jsou nyní uzpůsobeny pro kočárky.
„Oblast polikliniky je celkem frekventované místo. Pokud se chce člověk
s kočárkem bezpečně dostat ze spodní
části ulice nahoru, musí jít na přechod
k Pradědu nebo ke Kauflandu. Nájezdy na schodech by jistě ocenili všichni,
kteří jezdí s kočárky,“ uvedla k návrhu
projektu jeho autorka.
Tento návrh je již zrealizován
a nyní jsou na řadě další. Na druhém místě skončil projekt na veřejné WC zdarma a třetí příčka patří
myšlence na umístění dřevěného
altánu na Přední vršek u Krizového
kříže. Na čtvrtém až šestém místě
skončily projekty týkající se revi-

talizace hřiště v Bukovicích, kde už
proběhly přípravné práce, dále vybavení pro sezónní provoz občerstvení u Letního divadla a houpačka
nabízející výhled na Jeseník.
Do hlasování o jednotlivých projektech se zapojilo 700 občanů, což
je o 217 více než v pilotním ročníku. „I druhý ročník participativního rozpočtu měl mezi občany velký
úspěch. Místní opět přišli s velmi
zajímavými nápady, jak zlepšit své
město, a my nyní pracujeme na jejich realizaci,“ uvedl místostarosta
Tomáš Vlazlo.
(lum)
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Ptejte se starostky: Vodní příkop a chodník
na sídlišti na Lipovské ulici
Máte otázky, podněty nebo nápady týkající se fungování či rozvoje našeho města? Chcete něco vědět, změnit, opravit nebo zlepšit? Rádi byste poukázali na to, co se vám ve městě líbí nebo co se povedlo? Napište
naší starostce Zdeňce Blišťanové na e-mailovou adresu dotazy@mujes.cz.

Dotaz pana Michala:
„Jak to vypadá s případnou obnovou vodního příkopu u Vodní
tvrze?“
Odpověď:
Vodní příkop u Vodní tvrze není
ve vlastnictví města, ale vlastníkem
jsou Lesy ČR, které se však o vlastnictví soudí od roku 2016 s olomouckým arcibiskupstvím a soud by měl
jednoznačně stanovit vlastníka vodního příkopu. Město dlouhodobě
usiluje o jeho obnovení, byla zpracována i projektová dokumentace

obnovy, stejně tak i rekonstrukce
vodního přivaděče. Část přivaděče
v prostoru areálu Voršilek byla dokonce již rekonstruována. Nicméně
vše se odvíjí od vyřešení vlastnictví,
tj. ukončení soudního sporu. Ovšem je nutné také dodat, že technický stav příkopu již neumožňuje zadržování vody (je porušena těsnost
příkopu), bude nutná jeho celková
obnova a utěsnění, stejně tak je nutné dokončit rekonstrukci přivaděče
vody do příkopu. Předpokládám,
že napuštění příkopu vodou si tak
vyžádá značné prostředky a určitě v tomto budeme spolupracovat
s Olomouckým krajem, který je zřizovatel muzea, které ve vodní tvrzi
sídlí.

Dotaz paní Jarmily:
„Hodně důležitý spojovací chodník na ulici Lipovská od zadního panelového domu k prodejně
COOP je zhotoven pouze drtí, a ne
zámkovou dlažbou. Po 43 letech, co
tady bydlíme, je to doslova rozčarování, hlavně pro starší obyvatele.“
Odpověď:
Několik desítek metrů chodníku je provedeno stejně, jako
ostatní chodníčky v parčíku, kterým zmiňovaný spojovací chodník prochází. Na místě jsme se
s občany setkali a domluvili se,
že pokud se architektem navržená mlatová úprava chodníku neosvědčí, bude se jeho povrch řešit.
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Matrika
V květnu se v jesenické nemocnici narodilo celkem 23
dětí, z toho tři potomci rodičům s trvalým pobytem v Jeseníku. Všem gratulujeme.

Rada seniorů
Jednání Rady seniorů se uskuteční v úterý 12. července
v 10.00 v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 167/1.

Medvěd Pumík

Trápí vás problémy v dopravě? Řekněte nám to!
Děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili do první fáze tvorby Plánu udržitelné městské mobility – průzkumu Dopravního chování v Jeseníku formou dotazníku. Další fází je sběr podnětů a připomínek od vás,
obyvatel našeho města. Celým procesem plánu nás provede medvěd Pumík - nadšený cyklista, uvážlivý
chodec, ale také zodpovědný řidič.
Jaké jsou podle vás problémy v automobilové, pěší, hromadné nebo
cyklistické dopravě? Chybí vám někde chodníky, místa pro odpočinek,
cyklostezky nebo parkovací místa?
Na kterých místech se jako chodec,
cyklista nebo řidič necítíte bezpečně? Řekněte nám o tom pomocí
pocitové mapy dopravy, která je

dostupná po načtení QR kódu nebo
jí naleznete na webových stránkách
www.nasjesenik.cz v sekci Plán udržitelné mobility. Na těchto stránkách
se také dozvíte další kroky, které nás
povedou k vytvoření plánu udržitelné mobility a jeho naplňování.
Václav Urban,
místostarosta města

Jesenické mateřinky mají dostatek míst pro
všechny přihlášené děti
K zápisu do jesenických mateřských školek, který se konal
druhý týden v květnu, přišlo 109
dětí. Všechny přihlášené děti bu-

dou přijaty, kapacitně zcela naplněná je pouze mateřská škola na
ulici Jiráskova.
K zápisu pro ukrajinské děti,

Nové multifunkční hřiště za
sportovní halou na ulici Dukelská
funguje v režimu letního provozu.
Místo ledové plochy je od června
terén uzpůsobený pro míčové sporty. Zahrát si zde můžete basketbal
(streetball), florbal, hokejbal, inline
hokej, volejbal a další sporty.

Hřiště je ve své letní podobě pro
veřejnost otevřeno od 1. června.
Jako první jej otestovali žáci spor-

Z deníku
strážníka

který se konal 2. června, přišly tři
děti a v současné době jsou ještě
volná místa.
(lum)

Na multifunkčním hřišti si můžete zahrát
množství míčových sportů

Provozní doba v období letních
prázdnin je každý den od 9.00 do
21.00. Vstup je volný. Případná
rezervace je možná, za rezervaci
sportoviště je účtován poplatek 200
Kč za hodinu. Veškeré informace
naleznete na webu jesenických
sportovišť
sportovistejesenik.cz.

Načtěte QR kód pro vyplnění
pocitové mapy dopravy.

tovní třídy ZŠ Jeseník, kteří si zde
vyzkoušeli florbal, fotbal a basketbal.
(lum)

➢ V úterý 3. května ve večerních hodinách oznámil na linku 156 občan bydlící na ulici
Zlatá Stezka, že soused má na
zahradě uvízlého srnce. Hlídka
na místě zjistila, že jde o srnce
šesteráka, který měl lehce poraněný čumák, jak narážel do
plotu, když se chtěl dostat ven.
Strážníkům se podařilo zvíře
vyvést ven ze zahrady.
➢ Ve čtvrtek 26. května v podvečerních hodinách požádal
jistý občan strážníky o pomoc, jelikož nebyl schopen
dostat se do svého uzamčeného auta a žádnému automechanikovi se již nemohl dovolat. Strážníci díky své místní
znalosti kontaktovali odborníka na tyto záležitosti, který
oznamovateli pomohl.
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Jedna z největších investic VAK Jesenicka je před dokončením
Pokud jste významný regionální dodavatel pitné vody, jakým je VAK
Jesenicka, pak všechno, co uděláte, do čeho investujete, je zásadní. Neboli naopak, všechno, co neuděláte, do čeho neinvestujete, je fatální.
Takovou zásadní věcí pro nás a zlepšit monitoring kvality vody.
Ke zvolené chemicko-technoloje Úpravna vody v Adolfovicích,
do které Šumný a Borový potok gické části rekonstrukce Helena
přivádějí významnou část surové Sochorová z Vodohospodářského
vody, kterou následně přeměňu- podniku uvedla: „Návrh technolojeme na vodu pitnou. Vzhledem gie se obecně stanovuje z nejobtížk tomu, že v době nárazových nějšího kvalitativního stavu vody
dešťů či při rychlém tání sněhu odebírané ze zdroje. Na základě
má voda přitékající do adolfovic- toho je navržená technologie ve
ké úpravny citelně nižší kvalitu, smyslu koagulace a dvoustupňomusela společnost VAK Jesenicka vé separace suspenze s následnou
rozhodnout o významné investici, dezinfekcí vody vhodná a praktickterá by stabilizovala kvalitu námi ky jediná možná tak, aby úpravna
dodávané vody i za těchto nepří- dokázala reagovat na všechny pro
danou lokalitu možné varianty
znivých klimatických podmínek.
Před zvolením optimálního řeše- jakosti surové vody.“ Investice ve
ní jsme si vyžádali odborné studie výši 86 milionů korun (bez DPH)
a posudky od nezávislých vodo- byla shledána nevyhnutelnou také
hospodářských autorit. Byly jimi proto, že úpravna v té době nesplÚstav vodního hospodářství obcí ňovala podmínky vyhlášky Minispři VÚT Brno a Vodohospodářský terstva zemědělství č. 428/2001 Sb.
podnik. Jejich stanoviska dopo- o vodovodech a kanalizacích.
Za investora popsala aktuální
ručila modernizaci technologické linky úpravny o tzv. koagulaci situaci ředitelka VAK Jesenicka
a vápenné hospodářství, což naší Lenka Podhorná: „V těchto dnech
společnosti dá možnost upravovat jde rekonstrukce do finále, testujesurovou vodu i za velmi zhorše- me nový řídicí systém i instalované
ných podmínek, snižovat množ- technologie a připravujeme se na
ství použitého chlóru, prodlou- zkušební provoz.“ Technický ředižit životnost kovových potrubí tel VAK Jesenicka Robert Černý

Úpravna vody v Adolfovicích. Foto: Tomáš Neuwirth.
doplnil: „Chystáme se tak na pře- dodávek pitné vody pro naše odběvzetí díla, ale už teď máme důvod ratele.“.
Závěrem doplňujeme, že téměř
k radosti – po celé dva roky, co rekonstrukce probíhá, a to i když to 50 % nákladů pokryla dotace
bylo mnohdy velmi komplikované, Ministerstva zemědělství, zbytek
jsme nemuseli ani v jednom pří- platíme z vlastních zdrojů alokopadě provoz úpravny přerušit na vaných právě na modernizaci naší
VAK Jesenicka
tak dlouhou dobu, aby se to dotklo infrastruktury.
Přínosy investice:
- celkové zvýšení kvality pitné vody;
- stabilizace kvality vody, která nebude kolísat podle počasí a ročního
období;
- zvýšení výkonu Úpravny vod Adolfovice z 55 na 60 l/s;
- snížení chemizace (chlórování) vody;
- snížení negativního vlivu vody na kovová potrubí;
- změna průtočného režimu skrz dvě akumulační nádrže ze sériového
napojení na paralelní;
- zlepšení monitoringu kvality vody.

Provoz městského koupaliště
v Jeseníku v roce 2022
Provoz koupaliště bude po dvou
letech bez protiepidemických
opatření. Otevírací doba i vstupné zůstalo pro letošní rok beze
změny. Kasa se otevírá v 9.00
a brány koupaliště se uzavírají ve
20.00 (v případě zhoršení počasí
samozřejmě dříve). Vstupné lze
zakoupit na celý den, anebo jen
tzv. půldenní – dopolední od 9.00
do 14.00 a odpolední od 14.00
do 20.00. Čipové hodinky na odpolední vstup lze zakoupit i dopředu během dopoledne a tím se
vyhnout možnému čekání v řadě
u kasy po 14.00, avšak je nutné
mít na paměti, že čipový náramek
umožní projít turniketem pouze
v den zakoupení vstupného (v případě nedostavení se náramek
neumožňuje vstup v jiný den ani
obsluha pokladny neprovádí jeho
výměnu). Ceník platný pro rok

2022 je v přiložené tabulce. Vstupné lze hradit i bezhotovostně prostřednictvím platební karty. Nově
jsou akceptovány i benefitní karty
vydané společností Sodexo.
Informace o tom, zda je koupaliště s ohledem na počasí otevřeno
či zavřeno a o aktuálním počtu
návštěvníků v areálu, naleznete na
stránkách sportovistejesenik.cz.
Technické služby Jeseník

Ceník vstupného 2022
CELODENNÍ: 110 Kč (dospělí), 70 Kč (děti, studenti, senioři, ZTP)
PŮLDENNÍ: 60 Kč (dospělí), 40 Kč (děti, studenti, senioři, ZTP)
RODINNÉ CELODENNÍ: 250 Kč (2 dospělí + 1 dítě od 5 do 15 let)
RODINNÉ CELODENNÍ: 270 Kč (2 dospělí + 2 děti od 5 do 15 let)
RODINNÉ CELODENNÍ: 290 Kč (2 dospělí + 3 děti od 5 do 15 let)
Děti do 5 let a doprovod ZTP zdarma.
Vstup za vysvědčení zdarma – jednotné datum bude stanoveno provozovatelem.

Zdravotnictví / Senior

www.jesenik.cz
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V jesenické nemocnici proběhlo krajské cvičení složek IZS
Na pondělí 23. května připravili jeseničtí policisté pro všechny složky IZS taktické cvičení na téma Aktivní střelec a Požár v nemocničním zařízení. V odpoledních hodinách se k jesenické nemocnici začala sjíždět policejní vozidla následována vozy zdravotnické záchranné služby a profesionálních a dobrovolných hasičů. Záchranné složky reagovaly na oznámení o ozbrojeném pachateli, který vnikl do nemocnice, na oddělení
LDN založil požár a ve vestibulu střílel po pacientech a zdravotnickém personálu.
Cvičení na toto téma vzniklo ne- zaměstnancům Nemocnice AGEL
Taktického cvičení se zúčastnilo útoku ozbrojenou osobou, dále ověcelkem 50 záchranářů z řad poli- řit reálné dojezdové časy prvosle- jen s ohledem na případy, které se Jeseník, kteří se na realizaci takticcistů, zdravotníků a hasičů. Během dových sil, procvičit evakuaci vět- odehrávají ve světě, ale bohužel se kého cvičení aktivně podíleli, a vespolečného zásahu bylo potřeba šího počtu raněných, jejich třídění, odehrály i u nás v České republice liké poděkování vedení nemocniověřit postup a taktiku všech zúčast- poskytování přednemocniční péče – například střelba ve Fakultní ne- ce, že vůbec cvičení složkám IZS
něných při oznámení mimořádné a v neposlední řadě také likvidaci mocnici Ostrava před třemi lety. v jejich areálu umožnilo.
Tereza Neubauerová, Policie ČR
Veliké díky patří vedení a všem
události, při níž došlo k násilnému požáru v nemocničním zařízení.

Centrum sociálních služeb Jeseník nabízí své služby
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
= TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA
• péče u vás DOMA
• říct si o POMOC není ostuda
• DŮSTOJNÉ stáří
• pomáháme v BEZPEČÍ vašeho
domova více jak 25 let
• společně to ZVLÁDNEME
Komu je služba určena:
• senioři
• osoby s chronickým onemocněním
Kontakt:
Pavlína Drabálková:
pavlina.drabalkova@cssjes.cz,
mob. 725 684 344, tel. 584 409 147,
Dukelská 1240/27, Jeseník

DENNÍ STACIONÁŘ = AMBULANTNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA
• péče u nás ve STACIONÁŘI =
ráno přijdu, odpoledne odejdu
• chybí Vám společnost, chcete
zažít něco nového, potřebujete
pomoc
• nabízíme: vstřícnost, odbornost,
lidskost, bezpečí, aktivity
Komu je služba určena:
• senioři 65 a více let
Kontakt:
Alice Lenerová:
alice.lenerova@cssjes.cz,
mob. 737 241 059, tel. 584 411 391,
Beskydská 1298/6, Jeseník

Naše sociální pracovnice jsou vám k dispozici v pracovních dnech
od 7.00 do 15.30. Před osobní návštěvou je vhodné si s nimi sjednat
schůzku, aby měly prostor se vám věnovat. Více na www.csssjes.cz.

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

ve čtvrtek 14. července

ZAHRADA NADĚJE
Odjezd z Jeseníku: 7.50 Billa
7.55 Yesenka,
8:00 zastávka u nemocnice, Lipovská ulice

Brodek u Konice: Skupinová prohlídka je spojená s přednáškou paní
Podhorné. Po přednášce následuje komentovaná prohlídka ukázkové zahrady.
Účastníci mají možnost si zakoupit sazenice. Po prohlídce zahrady či během ní
poskytuje paní Podhorná osobní konzultace účastníkům. Doporučené bylinné
přípravky lze zakoupit v naší podnikové prodejně.

Loštice:
oběd;

muzeum olomouckých tvarůžků, vstup do podnikové prodejny;
památník Adolfa Kašpara (individuálně).

CENA: 300,- Kč (cena zahrnuje dopravu a vstupy)

Vzít s sebou: pohodlnou obuv, dobrou náladu

Přihlašovat se lze od pondělí 4. července od 8.00, platbu je nutné uhradit
do tří dnů od přihlášení!
Přihlášky a platba: Alena Kalinová, MěÚ Jeseník, OSVZ,
ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, blok A, kancelář č. 406
tel: 584 498 406, e-mail: alena.kalinova@mujes.cz
Bližší informace:

Vymětalová Věra, tel: 604 382 907, e-mail : vym.vera@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ
S ohledem na udržení výše uvedené ceny zájezdu v případě odhlášení se v době kratší
než 7 dní před konáním zájezdu bez zajištění náhradníka, je poplatek nevratný.
Přednost při přihlašování mají senioři s bydlištěm na území města.

DOMOV PRO SENIORY = POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA
• celodenní péče a pobyt u nás
v DOMOVĚ pro seniory
• společnost vrstevníků a společenský život, nová přátelství
• respektujeme vaše práva a důstojnost – domov není vězení
Komu je služba určena:
• senioři 65 a více let, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby
• pobyt v domově pro seniory je
řešením až v situaci, kdy terénní
a ambulantní služby nepostačují
• nově se specializujeme především
na seniory s vysokou mírou potřebnosti
• je předčasné podávat si žádost do
domova pro seniory, pokud jste zcela
soběstační (a je vám méně než 80 let)
• nemůžeme pomoci seniorům,
kteří řeší pouze bytovou situaci

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM = POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA
• celodenní péče a pobyt u nás
v DOMOVĚ se zvláštním režimem
• péče šitá na míru
• zajištění bezpečí
Komu je služba určena:
• senioři 65 a více let trpící prokázaným onemocněním Alzheimerovy choroby nebo stařecké demence (pokročilá forma)
a potřebují pravidelnou pomoc
jiné osoby

Dny seniorů

Poděkování

Dny seniorů 2022 se uskuteční
v letošním roce již v září, a to ve
dnech 15. až 18. září. Senioři se
mohou těšit na bohatý program,
jehož podrobný obsah bude zveřejněn v příštím vydání informačního měsíčníku NAŠE MĚSTO
a na plakátech umístěných na běžných vývěsních místech.
Alena Kalinová

Děkuji kolektivu Centru sociálních služeb Jeseník za péči o naše
blízké včetně uskutečnění krásné
tradice, jako je stavění a kácení májky. Když k tomu připočteme oslavu
narozenin každého jedince, nezbývá
nic jiného než smeknout. Velké poděkování i za ostatní rodinné příslušníky babiček a dědečků.
Alena Andrášová

Kontakt na obě služby:
Andrea Stefanakisová:
andrea.stefanakisova@cssjes.cz,
mob. 602 515 194, tel. 584 411
391, Beskydská 1298/6, Jeseník
Centrum sociálních služeb
Jeseník
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Skvělé úspěchy ZUŠ Jeseník
Žáci ZUŠ Jeseník se v tomto roce zúčastnili soutěže vyhlášené MŠMT
ve hře na dechové nástroje. Tato ministerská soutěž má svá přísná
pravidla a vyniká svou velmi vysokou úrovní. V tomto školním roce
se přes školní, okresní a krajské kolo do ústředního kola soutěže probojovali tři žáci naší školy.
Ústřední kolo soutěže probíhalo ve
dnech 19. - 22. května na Základní
umělecké škole J. Hanuše v Praze –
Břevnov. Hned první den soutěže
se skvěle zadařilo a ve velmi široké
konkurenci žáků z celé republiky
vybojovala příčná flétnistka Adéla
Suková ze třídy Dany Macečkové 2.
místo. Druhý den soutěže pokračoval soutěží zobcových fléten, ve které soutěžil žák Jiřího Dvořáka Fallou

Fall, kterého porota ohodnotila 3.
místem. A ve třetím dni soutěže se
předvedl žák Jitky Mokové ve hře
na lesní roh Jakub Kubánek, který
vysoutěžil v obrovské konkurenci
nádherné 2. místo.
Na závěr děkujeme a blahopřejeme všem soutěžícím, pedagogům
a také korepetitorce Karolině Vítkové za vynikající klavírní doprovod žáků.
ZUŠ Jeseník

Finanční gramotnost na MŠ
V březnu a počátkem dubna jsme se v rámci projektu finanční gramotnosti zaměřili na téma, jehož cílem bylo seznámit děti se světem
peněz a jak s nimi zodpovědně hospodařit. Formou hry se děti učily
pracovat, nakupovat a rozhodovat se, co si z omezeného finančního
rozpočtu mohou dovolit koupit.
V rámci tématu řemesel si děti
vyzkoušely povolání jako hodinář,
švadlena, cukrář, pekař, zedník,
zahradník a další. Používaly šicí
stroj, pracovaly s maltou, vyráběly cihly, šily zástěry pro kuchaře,
pekly, sázely rostliny, tvořily dekorační předměty, šperky... Již v době
příprav jsme zaznamenali kladné
ohlasy od rodičů, že učíme děti
prvním základům finanční gramotnosti pro ně zábavnou a srozumitelnou formou.
V týdnu od 11. do 14. dubna jsme
projekt úspěšně završili Kopretinovým prodejním jarmarkem v prostorách mateřské školy. Spoustu
krásných výrobků s jarní a velikonoční tematikou, od nádherných
malovaných kraslic po dekorační
zápichy v osení, květináčů, věnců
a závěsů si přišli prohlédnout a zakoupit nejen rodiče a rodinní příslušníci, ale i sami zaměstnanci MŠ.
Se spokojeností je pak využili k výzdobě svých domácností v období
velikonočních svátků. Děti se měly

co ohánět při prodeji svých výrobků. Prodalo se jich opravdu mnoho
a děti samy rozhodovaly, jak s vydělanou finanční částkou naloží.
Nápadů padlo opravdu hodně, ale
konečné rozhodnutí bylo na těch
nejpracovitějších. A víte, jak to nakonec dopadlo?
Jeli jsme na výlet za zvířátky do
Faunaparku v Lipové-lázních,
cestou jsme se zastavili v Pizzerii
Vanessa, kam nás pozval na dobrý
oběd pan Piak, za jehož sponzorství
velmi děkujeme, a ještě nám zůstaly
peníze na zmrzlinu.
Musíme vyjádřit veliké díky všem
rodičům a rodinným příslušníkům.
Velice si vážíme vašeho zájmu o tuto
akci a vašeho aktivního přístupu. S radostí jsme pozorovali, jak
podporujete děti v jejich nové roli
„prodejců“ a také, jak úžasně jste se
zhostili své role „nakupujícího“. Celá
akce předčila mnohonásobně naše
očekávání a radostné reakce dětí nás
v tom jenom utvrdily.
kolektiv MŠ Kopretina

Vzdělávání

Na lepší časy! Aneb proč
potřebujeme prázdniny?
Přiblížilo se období zaslouženého odpočinku – hlavní prázdniny. Od
roku 1787 jsou stanoveny na měsíce červenec a srpen. Jejich praktickým důvodem byla mimo jiné i potřeba zapojit děti do práce na polích. Letos máme úplně jiné důvody.
Školní rok 2021/2022 byl opět neopakovatelnou zkušeností pro učitele, žáky i rodiče. Ve výčtu jeho specifik nemůže chybět vyrovnávání se
s důsledky distanční výuky, doučování žáků, boj s pandemií (potažmo
nařízeními pro školy), ze dne na den
se měnící karantény jednotlivých
tříd, přeskoky z distanční do prezenční nebo hybridní výuky. V únoru už to vypadalo, že se svět vrací do
normálu, když naši covidem znejistělou iluzi bezpečí ochromila ruská
agrese vůči Ukrajině, potažmo vůči
hodnotám demokracie a západního
světa, kterého jsme součástí.
Přijali jsme mezi sebe běžence
z Ukrajiny, společně s rodiči jsme
našli způsoby, jak mnohým pomoci,
s žáky a učiteli jsme pracovali na jejich začlenění do třídních kolektivů.
Bylo to mnohdy náročné, problémy

se objevují, ale současně to bylo
obohacující pro nás všechny.
Můžeme být náležitě hrdí na naše
děti, které se musí ve svém věku popasovat s těmito okolnostmi, s nimiž se např. moje generace nemusela trápit, a dokázaly být mnohdy
otevření, nápomocní, solidární až
velkorysí. Mnozí žáci to snášeli hůř,
a proto jsme se s učiteli rozhodli věnovat našim žákům písničku
s názvem Na lepší časy! Můžete si ji
dohledat na našich webových stránkách www.zsjesenik.cz.
Tak snad uznáte, že není třeba děti
ani učitele letos o prázdninách hnát
orat do polí. Přejme jim prosím zasloužený odpočinek, ať můžeme od
září v plné síle začít pracovat na tom,
aby ty časy mohly být opravdu lepší
pro nás všechny.
Dominik Liberda, ředitel školy

Gymnázium rozezněly cizí jazyky
V květnu do Jeseníku dorazily tři skupiny zahraničních studentů a jejich učitelů, aby spolu s námi prožily projektový týden Erasmus+ plný
poznávání, spolupráce, ale i zábavy. A tak se Jeseníkem rozezněla nejen angličtina, ale i francouzština, španělština a litevština.
své zážitky z prožitého týdne zachytili. Následovala slavnostní
prezentace prací a oficiální rozloučení na půdě školy.
Cílem tohoto projektu financovaného z prostředků EU je
umožnit mladým lidem cestovat,
poznávat nové země a kultury, navazovat nová přátelství a procvičit
si komunikaci v angličtině, což
se v rámci tohoto týdne opravdu
podařilo. Navíc se mnozí studenti
neloučili na dlouho, protože již na
začátku června vyrazila další skupina českých studentů do Francie
a v druhé polovině září se uskuteční projektový týden v Litvě.
Šárka Hynková,
Gymnázium Jeseník

Bojovníci z jesenických školek

První den projektového setkání
čeští studenti představili svým kamarádům školu, vyzkoušeli si různé aktivity a navštívili areál lázní.
Další den dopoledne si všichni ve
škole vyzkoušeli chemické a fyzikální pokusy, programovali a hráli
si s roboty. Studenti se vyřádili
v Adrenalin parku v České Vsi či
na Dolní Moravě, kde se všichni vydali na nejdelší visutý most
na světě. I čtvrtek byl ve znamení
celodenního výletu, tentokrát do
Velkých Losin, kde navštívili ruční
papírnu a termálních lázně.
V pátek všichni studenti usedli
za obrazovky počítačů a v mezinárodních týmech vytvářeli krátké
filmy nebo prezentace, ve kterých

Ve čtvrtek 9. června na sportovním hřišti ZŠ Jeseník, Nábřežní odstartoval již 2. ROČNÍK OLYMPIÁDY MŠ. Zapojilo se do ní 14 mateřských škol z celého Jesenicka v zastoupení přibližně 112 malých
bojovníků a bojovnic.

Úspěch jesenických kovářů

Soutěžilo se v 15 disciplínách,
odhodlání vyhrát bylo cítit na každém kroku, soutěživá atmosféra
stoupala s blížícím se startem,
které zahájila starostka města
Zdeňka Blišťanová. Pro pohár si
přišli všichni soutěžící, ale vyhrát
ho mohly jen tři týmy.
Gratulace vítězům a čest všem
zúčastněným!
1. místo: MŠ Jeseník, Křížkovského
2. místo: MŠ Jeseník, Jiráskova
3. místo: ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem

Cílem akce bylo nejen naučit děti
pracovat v týmu, začlenit se, umět
se prosadit, ale i rozvíjet obratnost,
rychlost a vytrvalost.
Bez podpory a vzájemné spolupráce bychom takovou akci nemohli uspořádat. Velké díky patří
všem zapojeným, Odboru školství,
kultury a sportu, projektu Škola pro
všechny II a ZŠ Jeseník.
Vendula Doleželová,
Vzdělávání Jesenicko

Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník pořádala ve
dnech 20. a 21. dubna celostátní kolo Kovářské soutěže. Zúčastnit se
mohli žáci v oborech Umělecký kovář a zámečník, pasíř a Uměleckořemeslné zpracování kovů.
Po dvoudenním klání, které se
skládalo ze tří úkolů čítajících
kresbu tužkou, výrobu užitkového předmětu dle vlastního zadání
a zhotovení povinného soutěžního
úkolu, dopadla soutěž následovně.
První místo získala Střední škola ZZ
Olomouc, stříbrnou příčku obsadila
SŠ gastronomie, farmářství a služeb
Jeseník a třetí místo získala SŠ řemeslná a základní škola Soběslav. Hod-

nocení jednotlivých úkolů soutěže
provedla nezávislá porota, nominovaná Společenstvem uměleckých
kovářů, zámečníků a kovářů - podkovářů Čech, Moravy a Slezska
a odborník z praxe. Gratulace patří
nejen prvním třem umístěným, ale
i všem zástupcům z osmi středních
škol, kteří se soutěže zúčastnili.
SŠ gastronomie, farmářství
a služeb Jeseník

Inzerce

www.jesenik.cz
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Přední světový výrobce řetězů a řetězových
příslušenství se 128 letou tradicí.
Jistota v nejisté době
• Za 1. Q. vyplacena mimořádná
odměna zaměstnancům
v celkové výši 1,3 mil. Kč.
• Reakce na vysokou inflaci
- od 1. 7. nárůst mzdových tarifů
nad rámec Kolektivní smlouvy
• Nábor nových zaměstnanců
v plném proudu - praxe
a vyučení nejsou podmínkou

Široká škála benefitů
• pracovní doba 37,5 hod. / týden
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na stravování
• příspěvek na penzejní připojištění
až do výše 13 tis. Kč / rok
• prémie za hospodářské výsledky
• zákonná volna nad rámec ZP
• sick days

Svět jako na dlani

INTERNET
TELEVIZE
VOLÁNÍ
Kvalitní služby za skvělé ceny od místní firmy

Internet s rychlostí až 1 000 Mb/s
Internet Expert s.r.o.
Dukelská 722/14, 790 01 Jeseník

tel. 581 114 114

www.internetexpert.cz
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Akce
pátek 1. července
BAZÁREK MAMINKY SOBĚ
Areal WOOX – prostory Nové naděje od 9.00
do 17.00
Bazárek oblečení a věcí pro děti i dospělé. Více
informací na www.nnjesenik.cz. Vstup hlavním
vchodem od silnice. Pořádá Církev Nová naděje
Jeseník.
FESTIVAL SOS EVENT SOCIETY 2022
Areál WOOX od 17.00
V rámci jesenické festivalové sezóny otevře
letní prázdniny jako první open air. Letošní
ročník bude opět navazovat na úspěšné akce
SOS plné zábavy, pohody, přátel, různorodosti
a především muziky Čeká vás opravdu zajímavá
porce kvalitní rockové hudby, elektra a co víc,
letos opět zdarma.
Více informací na www.sos-festival.cz a na sociálních sítích. Pořádá SOS Event Society.
sobota 2. července
MŠE SVATÁ
Zrcadlový sál PLL v 16.00
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek
Kotrba. Pořádají PLL.
neděle 3. července
LÁZEŇSKÉ SLAVNOSTI
Hudební altán na promenádě PLL v 15.00
S univerzální jesenickou kapelou PETITE
FLEUR QUARTET. Pořádají PLL.
pondělí 4. července
ASTROLOGIE
Zrcadlový sál PLL v 19.00
O principech, pojmech a uplatnění v životě v podání Zuzany Šmídové. Vstupné 100 Kč. Pořádají PLL.
čtvrtek 7. července
VERNISÁŽ VÝSTAVY PETRA NIKLA:
HMYZÍ ZPĚVY
Galerie, TIC Jeseník (Katovna) v 17.30
Slavnostní zahájení výstavy známého českého výtvarníka, hudebníka a performera Petra Nikla. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
a Státního fondu kultury ČR.
pátek 8. července
VERNISÁŽ VÝSTAVY JESENICKÉ VÝTVARNÉ SKUPINY
Kaple v 17.00
Tradiční letní výstava prací členů Jesenické výtvarné skupiny a přátelské skupiny Naslise z Rovenska. Výstava otevřena od 9. do 22. července
vždy od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.
Vstup volný. Pořádá Jesenická výtvarná skupina.
sobota 9. července
MŠE SVATÁ
Zrcadlová sál PLL v 16.00
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek
Kotrba. Pořádají PLL.
TANJA + ANTHRACIT
Letní divadlo ve Smetanových sadech ve 20.00
Vystoupení rockové zpěvačky a jesenické rockové kapely. V případě nepříznivého počasí se
akce přesouvá do Divadla Petra Bezruče. Prodej
vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání akce
200 Kč. Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory města Jeseník a Olomouckého kraje.
neděle 10. července
NEDĚLNÍ KLAVÍRNÍ RECITÁL
Hala Léčebného domu Priessnitz v 14.00
Po delší přestávce se u nás opět představí je-

www.jesenik.cz
dinečný klavírní mág Jakub Knápek s hostem.
Vstupné libovolné. Pořádají PLL.
VELKÁ DETEKTIVNÍ POHÁDKA
Letní divadlo ve Smetanových sadech v 15.00
Dětské představení Divadélka Ententýky. Slavná
detektivní kancelář myšky Klárky a veverky Terky vyšetřují sériovou loupež. Pohádka se spoustou legrace, nečekaných rozuzlení a troškou dopravních značek. V případě nepříznivého počasí
se akce přesouvá do Divadla Petra Bezruče. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den konání
akce 120 Kč. Pořádají MKZ Jeseník za finanční
podpory města Jeseník a Olomouckého kraje.
pondělí 11. července
ASTROLOGIE
Zrcadlový sál PLL v 19.00
Zuzana Šmídová vás seznámí se současným
děním pohledem astrologie. Vstupné 100 Kč.
Pořádají PLL.
úterý 12. července
KRÁLOVNA HARFA
Kongresový sál PLL ve 20.00
V rámci 16. ročníku Klášterních hudebních slavností uvede jedna s nejlepších světových harfistek,
patronka festivalu Jana Boušková, představí nastupující generaci českých harfistek Adélu Bilanovou,
Roxanu Haedler, Kateřinu Valáškovou a Anetu
Pávkovou. Vstupné 200 Kč. Předprodej Lázeňské
IC PLL Jeseník a v prodejních místech MKZ Jeseník. Pořádají PLL.
středa 13. července
LIBOR JANEČEK - KYTAROVÝ RECITÁL
Zrcadlový sál PLL v 19.00
Představí se věhlasný brněnský mistr kytary
s koncertem španělské a jihoamerické hudby.
Vstupné 150 Kč. Pořádají PLL.
pátek 15. července
JESENICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí od 9.00 do 16.00
Lokální trhy, které podporují šetrné zemědělství, řemesla a kulturní život ve městě. Součástí
jsou hudební vystoupení, tvořivá dílna i herní
koutek pro děti. Od 15.00 vystoupí kapela Silesian Country Band. Info na www.jesenicketrhy.cz
nebo tel. 734 455 197. Pořádá spolek Sudetikus
s podporou města Jeseník a Olomouckého kraje.
sobota 16. července
VÝTVARNÝ WORKSHOP PRO RODINY
S DĚTMI
Galerie, TIC Jeseník (Katovna) v 10.30
Přijďte si s rodinou prohlédnout výstavu známého českého výtvarníka, hudebníka a performera
Petra Nikla, prozkoumat různá umělecká média
a v návaznosti na téma fauny vytvořit svůj jedinečný umělecký kousek. Vstupné dobrovolné.
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.
MŠE SVATÁ
Zrcadlový sál v PLL v 16.00
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek
Kotrba. Pořádají PLL.
ČARODĚJKY V KUCHYNI
Letní divadlo ve Smetanových sadech ve 20.00
Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy,
které se dlouhá léta nenávidí, do televizní
kuchařské show? Hrají: Veronika Žilková,
Michaela Dolinová, Vincent Navrátil/Ladislav
Ondřej, Milan Duchek. Režie: Roman Štolpa.
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá

Kulturní a společenské akce
do Divadla Petra Bezruče. Prodej vstupenek
v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné v předprodeji 290 Kč, v den konání
akce 350 Kč. Pořádají MKZ Jeseník za finanční
podpory města Jeseník a Olomouckého kraje.
neděle 17. července
JAK SI VČELKY MEDILY
Letní divadlo ve Smetanových sadech v 15.00
V pohádce pražského Divadla Pod Kloboukem se
včelí princezny budou snažit překonat nástrahy
královské etikety, stolování a hygieny! Proběhnou
na slavnostním bále i tradiční zásnuby? To vše,
a nejen to, se děti dozví v našem příběhu z Medového království. V případě nepříznivého počasí se
akce přesouvá do Divadla Petra Bezruče. Prodej
vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den konání akce
120 Kč. Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory města Jeseník a Olomouckého kraje.
LÁZEŇSKÉ SLAVNOSTI
Hudební altán na promenádě PLL v 15.00
s populární dechovkou DYNYBYLY Band. Pořádají PLL.
úterý 19. července
ASTROLOGIE
Zrcadlový sál v PLL v 19.00
Cykly planet a životní cesta, v podání Zuzany
Šmídové. Vstupné 100 Kč. Pořádají PLL.
pátek 22. července
JAZZOVÝ KLAVÍRNÍ RECITÁL
Zrcadlový sál v PLL v 19.00
Představí se vynikající jazzové klavírní duo
88TWICE s atraktivním zpívaným evergreenovým repertoárem. Vstupné 100 Kč. Pořádají PLL.
sobota 23. července
MŠE SVATÁ
Zrcadlový sál PLL v 16.00
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek
Kotrba. Pořádají PLL.
ADÉLA ELBEL: PRVNÍ POLOČAS ROZPADU
Letní divadlo ve Smetanových sadech v 21.00
Adéla Elbel je stand-up komička, která pravidelně vystupuje s pořadem Na stojáka a v televizním
pořadu Comedy club. Zabývá se životem v popkulturním odkazu s přesahem do filosofie citátů moudrých lidí. V případě nepříznivého počasí se akce
přesouvá do Divadla Petra Bezruče. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné
v předprodeji 250 Kč, v den konání akce 300 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory města
Jeseník a Olomouckého kraje.
neděle 24. července
HULAHOU SHOW
Letní divadlo ve Smetanových sadech v 15.00
Hudebně zábavný pořad Gábiny a Katky, kde
všichni budou aktivně zapojeni, a nikdo se nemá
čas nudit. Po vystoupení nebude chybět autogramiáda a společné focení. V případě nepříznivého
počasí se akce přesouvá do Divadla Petra Bezruče.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den konání akce 120 Kč. Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory města Jeseník a Olomouckého kraje.
NEDĚLNÍ ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ
Hala Léčebného domu Priessnitz v 14.00
Hudební pedagožka, klasický soprán Anna Beťáková se svými hosty. Vstupné libovolné. Pořádají PLL.
pondělí 25. července
AUTORSKÉ ČTENÍ
Zrcadlový sál PLL v 19.00
Představí se autorka a cestovatelka Jana Faitová. Zajištěn i prodej knih! Vstupné 50 Kč. Pořádají PLL.

Kulturní a společenské akce
úterý 26. července
ASTROLOGIE
Zrcadlový sál PLL v 19.00
Láska a vztahy v horoskopu. Půvabné téma se Zuzanou Šmídovou. Vstupné 100 Kč. Pořádají PLL.
středa 27. července
FLÉTNY NA PRÁZDNINÁCH
Hala Léčebného domu Priessnitz v 19.00
Představí se instrumentální flétnový soubor hudebního sdružení MUSICA AMABILE z Prahy
pod vedením jesenické rodačky Simony Bárové,
jinak absolventky jesenické ZUŠ! Vstupné libovolné. Pořádají PLL.
sobota 30. července
Zrcadlový sál PLL v 16.00
MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek
Kotrba. Pořádají PLL.
RESTAURANT DAY S MUZIKOU A DÍLNAMI
Letní divadlo ve Smetanových sadech od 14.00
Karneval jídla, kdy kdokoliv si může na jeden den
otevřít vlastní restauraci či bistro a pohostit známé a kolemjdoucí. Bude hrát DJ a ochutnáte pivo
z Kutné Hory vařené sládkem z Jeseníku. Info:
www.restaurant-day-jesenik.webnode.cz, tel. 704
143 003. Pořádá spolek Sudetikus a nadšení kuchaři z regionu.
neděle 31. července
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Letní divadlo ve Smetanových sadech v 15.00
Víte, jak se Čmeláčci chystají na zimu? Proč je
podzim tak sladký? Kde spí v zimě pavouk? Co
dělají Čmeláčci o Vánocích? Kdo je to bílé strašidlo s pometlem? Čí jsou stopy ve sněhu? To
vše se dozvíte v pohádce Divadla Krapet. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do
Divadla Petra Bezruče. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den konání
akce 120 Kč. Pořádají MKZ Jeseník za finanční
podpory města Jeseník a Olomouckého kraje.
LÁZEŇSKÉ SLAVNOSTI
Hudební altán na promenádě PLL v 15.00
Představí se Jesenická dvanáctka. Pořádají PLL.

Výstavy
17. června až 15. července
PROGRES
Výstavní síň Divadla Petra Bezruče
Výstava pěti talentovaných studentek ZUŠ Jeseník pod vedením Ivy Svobodové, směřujících své
kroky ke studiím na uměleckých školách. Anna
Kuchejdová, Alena Macíková, Nela Gricová, Klára Turková a Jana Poláková nastiňují prostřednictvím svých děl, jakým směrem se jejich tvorba
může ubírat. Každá z autorek promlouvá k divákovi svým vlastním uměleckým jazykem a zobrazuje svá oblíbená témata. Otevřeno dle otevírací
doby Divadla P. Bezruče. Vstup volný. Pořádá
ZUŠ Jeseník ve spolupráci s MKZ Jeseník.
8. července až 12. září
PETR NIKL: HMYZÍ ZPĚVY
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
Známý český výtvarník, hudebník a performer
Petr Nikl vybral ze své novější tvorby obrazy
s náměty hmyzu. V malířských experimentech
s mechanickými brouky a v dalších pracích parafrázuje přírodní procesy a jejich aktéry. Jak je
v části jeho tvorby zvykem, nejsou entomologickým atlasem reálné přírody, ale imaginativní

www.jesenik.cz
projekcí, kdy hmyzí poetika je výsledkem průniku vnějšího světa s lidskými sny a archetypy.
Kurátorem výstavy je Jiří Ptáček. Otevřeno:
pondělí až pátek 10.00-16.00, sobota 10.0013.00. Vstupné dobrovolné. Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory Ministerstva kultury
ČR a Státního fondu kultury ČR.
9. až 22. července
VÝSTAVA JESENICKÉ VÝTVARNÉ SKUPINY
Kaple
Tradiční letní výstava prací členů Jesenické
výtvarné skupiny a přátelské skupiny Naslise z Rovenska. Výstava otevřena od 9. do 22.
července vždy od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do
17.00. Vstup volný. Pořádá Jesenická výtvarná
skupina.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
VÝSTAVY:

2. únor až 4. září
ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY
Hlavní výstavní sál
Vlastivědné muzeum Jesenicka si vás dovoluje
pozvat na nevšední výstavu, jež bude prezentovat
šikovnost našich lidí, kteří dané výrobky zhotovili buď kvůli nedostupnosti artiklu na trhu nebo
jen tak pro radost. Prohlédnete si běžné, ale i nevšední produkty fenoménu kutilství, za nímž stojí
ony proslulé „zlaté české ručičky“. Autoři: Milan
Rychlý, Pavel Macháček. Vstupné: 60/30 Kč.
29. červen až 18. září
PRÁZDNINOVÁ HERNA
Galerie Vodní tvrze
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci
s Pevností poznání Univerzity Palackého, Vlastivědným muzeem v Šumperku a s Šermířským
spolkem Jeseník připravilo pro malé i velké interaktivní hernu. Těšit se můžete nejen na náročné IQ hry, stolní hry či hlavolamy, ale i na nejrůznější odpočinkové aktivity. Vstupné: 60/30 Kč.

EXKURZE:

23. července
PŘEMĚNĚNÉ MOŘE U DRAKOVA
Hrubý Jeseník je budovaný hlavně horninami, které prošly silnými tlakově-teplotními
přeměnami, jež z nich smazaly téměř všechny
informace o jejich původu. Výjimkou je drakovský kvarcit se zkamenělinami, které vypovídají příběh o počátku Jeseníků. Nejznámější
lokalitou drakovského kvarcitu je Suchý vrch,
kam se společně vypravíme.
Sraz: Jeseník, autobusové nádraží, 7.40.
Trasa: autobusem do Vrbna (odjezd 7.45).
Výstup na zastávce „Vrbno p. Pradědem,
rozc. Ludvíkov“, kde se mohou připojit další zájemci. Poté přes Mnichov na Suchý vrch.
Jeseničtí se budou vracet pěšky přes Drakov
do Heřmanovic, odtamtud autobusem do Jeseníku. Délka: cca 16 km. Návrat do Jeseníku:
15.30–18.00. Provází: Martin Hanáček, geolog
VMJ. Kontakt: geolog@muzeumjesenik.cz, mobil: 732 191 686.

PŘEDNÁŠKY:

čtvrtek 21. července
KALTENŠTEJN
Rytířský sál Vodní tvrze v 18.00
Vlastivědné muzeum Jesenicka si vás dovoluje pozvat na přednášku Kaltenštejn – historie
mohutného hradu. Posluchači se dozví nejen
o dávné historii této pevnosti, ale seznámí se
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i s předběžnými výsledky několikaletého záchranného výzkumu, který na tomto hradě
probíhá. Přednáška bude doplněna o bohatý
obrazový materiál. Vraťme se tedy s archeologem Milanem Rychlým do časů, kdy nám
vládli králové, a bezpečnost kraje zajišťovaly
pevné hrady. Vstup volný.

Kino
pátek 1. července v 19.30
TOP GUN: MAVERICK / titulky / 131 min /
akční / USA, 2022/ do 12 let nevhodný
sobota 2. července v 19.30
TOP GUN: MAVERICK / dabing / 131 min /
akční / USA, 2022/ do 12 let nevhodný
neděle 3. července v 15.00
NÁMĚSÍČNÍCI / dabing / 85 min / animovaný
/ Německo, Rakousko, 2021 / mládeži přístupný
sobota 9. července v 17.00
ZAKLETÁ JESKYNĚ / česká verze / 100 min
/ pohádka / Česko, Slovensko, 2022 / mládeži
přístupný
úterý 12. července v 19.30
THOR: LÁSKA JAKO HROM / dabing / 119
min / akční fantasy / USA, 2022 / do 12 let nevhodný
středa 13. července v 17.00
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ / dabing
/ 100 min /animovaný / USA, 2022 / mládeži
přístupný
čtvrtek 14. července v 19.30
THOR: LÁSKA JAKO HROM / titulky / 119
min / akční fantasy / USA, 2022 / do 12 let nevhodný
sobota 16. července v 19.30
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA / titulky / 146
min / dobrodružný / USA, 2022 / do 12 let nevhodný
pondělí 18. července v 10.00
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ / senior klub / čeká
verze / 90 min / komedie / Česko, Slovensko,
2022 / mládeži přístupný
úterý 19. července v 19.30
PREZIDENTKA / česká verze / 100 min / komedie / Česko, 2022 / do 12 let nevhodný
středa 20. července v 17.00
RAKEŤÁK / dabing / 100 min / animovaný /
USA, 2022 / mládeži přístupný
čtvrtek 21. července v 19.30
ŽENY A ŽIVOT / česká verze / 97 min / komedie / Česko, 2022 / mládeži přístupný
pátek 22. července v 19.30
THOR: LÁSKA JAKO HROM / dabing / 119
min / akční fantasy / USA, 2022 / do 12 let nevhodný
sobota 23. července v 19.30
PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE /
česká verze/ 100 min / komedie / Česko, 2022 /
mládeži do 15 let nepřístupný
úterý 26. července v 19.30
ŘEKNI TO PSEM / česká verze / 85 min / romantická komedie / Česko, 2022 / mládeži přístupný
středa 27. července v 19.30
TOP GUN: MAVERICK / dabing / 131 min /
akční / USA, 2022/ do 12 let nevhodný
čtvrtek 28. července v 17.00
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ/ dabing / 100
min / animovaná komedie / USA, 2022/ mládeži přístupný
sobota 30. července v 19.30
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA / dabing / 146
min / dobrodružný / USA, 2022 / do 12 let nevhodný

10

červenec 2022

www.jesenik.cz

Děti oslavily svůj den

Kulturní a společenské akce
Kultura

Pohádkový les v parku
Pohádkové bytosti obsadily poslední květnovou sobotu jesenické
Smetanovy sady. V parku na děti čekali Rumcajs, Manka a Cipísek
a vyslali děti na dobrodružnou cestu parkem.

Každoročně slaví děti svůj svátek první červnový den. MKZ Jeseník
pro ně připravila hned dva zajímavé programy.
První, který proběhl 1. června
v letním divadle s názvem Veselé
hrátky z pohádky do pohádky, si
mohly užít děti z jesenických mateřských škol. Zatančily si s králem
a královnou, zazpívaly několik písniček a také dostaly balíčky plné
sladkých dobrot, které pro ně ve
spolupráci s MKZ připravilo město Jeseník. Děti také potěšil milý
dopis od paní starostky, jenž přišel královskou depeší. V něm paní
starostka dětem popřála krásný
sváteční den, stálý úsměv na tváři
a samá další příjemná slůvka, ze
kterých měly děti velkou radost.
Druhý program proběhl v ne-

děli 5. června taktéž v letním
divadle. Byl zaměřen na rodiny
s dětmi. Klauni z Balónkova si
s dětmi zatančili, zazpívali a pak
všem dětem vyrobili z balónků
hračky – meče, kytičky, zvířátka.
O doprovodné hry a malování na
obličej se postaralo SVČ DUHA
Jeseník.
Pro děti bude v letním divadle
program téměř každou neděli po
celé prázdniny. Při nepříznivém
počasí se program přesune do
Divadla Petra Bezruče. Takže ani
o prázdninách nebude nuda!
Kateřina Tomanová,
ředitelka MKZ

Na začátku cesty si děti zahrály divadlo s loutkami a čekalo je
malování na obličej. Potom si na
stanovišti jesenického šermířského spolku prohlédly středověké
zbraně, zahrály si hry a zastřílely z luku na zlého pohádkového
draka. Pod košatým stromem děti
naložily ježibaby z perníkové chaloupky na lopatu a o kousek dál si
zaházely společně s Krtečkem. Na
dalším stanovišti je čekala královna s králem, Koblížek s liškou
a krásná Sněhurka, u které děti
hledaly otrávená jablíčka. U Priessnitzova pomníku se zalíbilo vodníkovi s rybníkem plným rybiček.
Na závěr si děti užily stanoviště
s Karkulkou, kde v pohádkovém
lese sbíraly květiny. U pejska a kočičky pekly dort a s Makovou panenkou a motýlem Emanuelem
navlékaly barevné korálky.

V cíli děti dostaly sladkosti
a kousek pohádkového pokladu.
Pohádkový les svým nádherným
vystoupením s křídly roztančila tanečnice Vlaďka Borovcová.
V odpočinkové zóně si děti zaskákaly na skákacím hradu a dospělí si
poseděli u stánků s občerstvením.
Odpoledne plné zábavy a nevšedních pohádkových zážitků pro děti
připravilo Středisko volného času
DUHA Jeseník ve spolupráci s MŠ
Karla Čapka, MRC Krteček, MKZ
Jeseník, Divadelním souborem
Nezakopneš, Šermířským spolkem Jeseník, Radou seniorů a dalšími organizacemi a dobrovolníky.
Děkujeme také městu Jeseník,
Technickým službám Jeseník, Tenisovému klubu a Městské policii
Jeseník za spolupráci. Za rok zase
na shledanou v pohádkovém lese!
SVČ DUHA Jeseník

Inzerce
Kultura

www.jesenik.cz
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Seriál

Půl století vojenského fotbalu v Jeseníku: Od Slavie Frývaldov
až po Duklu Jeseník
Československá armáda přišla do Jeseníku na počátku roku 1919. V následujících desetiletích pak byla ve městě vybudována kasárna, jež se
stala základnou 7. hraničářského praporu. Na podzim roku 1938 je sice českoslovenští vojáci museli opustit, ovšem po druhé světové válce se
do nich opět vrátili. Zůstali zde až do prosince 1968, kdy je vyklidili okupačním vojskům, která o několik měsíců dříve zardousila československý pokus o vybudování socialismu s lidskou tváří.
Přítomnost nemalého množství
mladých mužů oblékajících zelené sukno se v Jeseníku projevila
v nejrozšířenějším sportovním
odvětví – ve fotbale. „Hraničáři“
tvořili jádro Slavie Frývaldov, která byla ve 30. letech 20. století jediným českým fotbalovým klubem
na Jesenicku. Její sešívané dresy
symbolizovaly sepětí s vojenským
útvarem, neboť hvězdu v bílém
poli nahradila hlava psa.
V utajení před imperialisty
Po druhé světové válce došlo
k obnovení vojenské posádky v Jeseníku a její talentovaní příslušníci
se stali vyhledávanými posilami
místních fotbalových klubů. Situace se změnila v roce 1953, kdy bylo
přijato rozhodnutí, že se fotbalové
týmy vojenských útvarů mohou
účastnit fotbalových soutěží. Samozřejmě v příslušném „utajení“, aby
nepřítel nezískal přehled o rozmístění československé armády.
V okresním přeboru ročníku
1953 (soutěže se tehdy hrály po
sovětském vzoru systémem jaro–
podzim) se tak objevila dvě zcela
nová mužstva – PDA Motor a PDA
Sokolovo, která byla tvořena vojáky z posádek v Jeseníku a v Mikulovicích. Posádkový dům armády
(PDA) Motor záhy změnil název
na PDA Odra a v roce 1954 skončil v okresním přeboru na druhém
místě. Spolu s vítězným Spartakem
Mikulovice si vybojoval postup
do krajské soutěže. V ní se však
již neobjevil, což zřejmě souviselo
se změnou v jesenických kasárnách, kdy došlo k odchodu praporu 22. střeleckého pěšího pluku
a příchodu jednotky železničního
vojska z Liptovského Mikuláše.

stále více diváků a zdálo se, že si
Dukla Jeseník
Mezi nově příchozími „železni- vojenský tým najde pevné místo
čáři“ byla sice opět řada talentova- v srdcích fotbalových příznivců.
ných fotbalistů, ale tehdejší velitelé
posádky nebyli nakloněni vzniku Dopady okupace
Srpen 1968 však znamenal těžký
samostatného oddílu. Dočasné přítomnosti šikovných hráčů v Jesení- zásah nejen do života českoslovenku tak využívaly místní fotbalové ské společnosti, ale i Dukly Jesekluby v čele s Jiskrou Jeseník. Ke ník. Železniční prapor musel na
změně došlo až v roce 1965, kdy konci roku vyklidit kasárna, neboť
nový velitel praporu pplk. Karel se do nich nastěhovala okupační
Kutil s myšlenkou založení fotbalo- sovětská vojska, a přestěhovat se
vého oddílu souhlasil. Dukla Jese- do Olomouce. Rozehranou soutěž
ník se přihlásila do tehdejší nejnižší sice ještě dokončil pod hlavičkou
soutěže v šumperském okrese – do Dukly Jeseník, ale nečekané události se podepsaly na sportovní
III. třídy.
Podpora fotbalu v jesenické po- formě. Dukla obsadila ve skupině
sádce se projevovala v cíleném vý- D I.B třídy až poslední místo, od
běru branců, a tak se na podzim sestupu ji však zachránila reorga1965 sešla v Jeseníku velmi kvalitní nizace fotbalových soutěží a zřízejedenáctka, která své soupeře ve III. třídě porážela
rozdílem třídy a vybojovala si postup do okresního přeboru. Duklu Jeseník po příchodu nových
„bažantů“ doplnili další
výborní fotbalisté a ani
v ročníku 1966/67 nenašlo mužstvo konkurenci.
Válcovalo své soupeře jednoho za druhým a vybojovalo si postup do krajské
soutěže I.B třídy.
Přestože další ročníky nováčků již neměly
sílu týmu z let 1965–67,
vstoupila Dukla Jeseník
do I.B třídy také úspěšně a v závěrečné tabulce
ročníku 1967/68 obsadila
jako nováček šesté místo.
Po Jiskře Jeseník tak byla
druhým nejlepším fotbalovým oddílem Jesenicka. Na její zápasy chodilo Dukla Jeseník 1966/67. Zdroj: Petr Ševčík st.

ní nové Středomoravské župy, kde
poté ještě tři roky působila pod názvem Dukla Železničáři Olomouc.
Vojenské fotbalové kluby (vedle
Jeseníku v druhé polovině 50. let
také PDA Sokolovo, resp. od roku
1957 Dukla Mikulovice) zanechaly v dějinách jesenické kopané sice
nedlouhou, přesto však výraznou
stopu. Nezanedbatelné bylo i působení fotbalistů z místních vojenských posádek v civilních oddílech
v období, kdy tyto vojenské útvary
neměly vlastní fotbalový klub. Tento
přísun talentovaných hráčů na Jesenicko se definitivně uzavřel po zániku vojenských posádek v Jeseníku
(1968) a v Mikulovicích (2005).
Pavel Macháček,
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Fotovzpomínka: Letní divadlo ve Smetanových sadech

Jů a Hele v Jeseníku, 1984. Foto: Břetislav Vogl

Letní divadlo ve Smetanových
sadech opět ožívá. Pokolikáté už?
Možná by se to dalo spočítat na
generace, které se sem přišly pobavit. Divadlo bylo vybudováno
začátkem 50. let nadšenými osídlenci Jeseníku. Stavba je to celkem
solidní, přežila bez větší pohromy
roky rozkvětu i úpadku. Do 90. let
se zde konaly akce sice jen párkrát
do roka, ale vždy tomu předcházelo veliké úsilí dát areál znovu do
pořádku. Na přípravě se podílely technické služby, zaměstnanci
kultury, brigádníci a v neposlední
řadě údržbáři blízkého ředitelství
RD Jeseník, kteří opravili dřevěné
lavičky k posezení, nebo vyměnili celá prkna za nová. Bylo nutno
vytrhat veškerou trávu mezi nimi,

odstranit náletové dřeviny, vždy
práce nejméně na týden. Celý areál
byl oplocen, bylo však nutné stále
opravovat díry v plotě po vášnivých houbařích. Uspokojením pak
bylo pěkné počasí při plánované
akci, kdy byl areál doslova nabitý
návštěvníky. Nechyběly atraktivní
programy pro děti, hlavně v rámci
Mezinárodního dne dětí. To bylo
slávy, když přijeli z Prahy „televizní Jůheláci“! K letošním 40. narozeninám Jů a Hele připojujeme
blahopřání. A také tomu, že letní
divadlo opět žije! Našli se lidé, kterým osud divadla nebyl lhostejný,
a znovu objevili jeho úžasné možnosti. Velký dík patří Milanu Pospíšilovi a dalším nadšencům.
Jarmila Josefíková

Inzerce
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Znáte cenu své nemovitosti?
V aukci můžete získat
víc než si myslíte.
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DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod GEAM,
Dolní Rožínka
středisko RD Jeseník,
Zlaté Hory

www.prodejzavic.eu

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Horník, dělník
– důlní elektromontér
Požadované vzdělání:
vyučen v oboru elektro
Nástup:
ihned nebo dle dohody

Vlastimil
Dřímal

777 613 774

Kontakt:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, č. p. 86

www.VlastimilDrimal.cz

592 51 Dolní Rožínka

566 593 729

opmgeam@diamo.cz

uklidí Vám dočista...


ÚKLIDY

SPOLEČNÝCH PROSTOR
BYTOVÝCH A PANELOVÝCH
DOMŮ!

 Svěřte pravidelné úklidy
v domě profesionálům.

 Úklidy již od
Mob.: 777 786 503

info@nacisto-uklidy.cz

99Kč

/byt měsíčně.

www.nacisto-uklidy.cz
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Závod míru nabídl to nejlepší
z cyklistických nadějí
Jedinečná podívaná se naskytla divákům v Jeseníku. Po dobu čtyř dnů
měli možnost zhlédnout tři ze čtyř startů prestižního cyklistického
závodu. Závodu Míru U23 Grand Prix Jeseníky se na Jesenicku jel od
2. do 5. června jako součást Poháru národů, nejvýznamnější mezinárodní etapové akce v této věkové kategorii.
Na startu byla k vidění absolutní
česká špička včetně talentovaného
Mathiase Vacka, Pavla Bittnera
nebo jesenického rodáka Filipa
Řehy. „Jsme velmi rádi, že můžeme hostit tak důležitou cyklistickou
událost jako je Závod míru. Je to
přehlídka toho nejlepšího mezi nadějnými cyklisty, co je v kategorii
do 23 let k vidění nejen v tuzemsku,
ale také ve světě. Letošní ročník byl
o to významnější, že jsme na mě
měli svého zástupce, kterému za reprezentaci města děkujeme,“ uvedla
starostka města Zdeňka Blišťanová.
Závodu se účastnilo třiadvacet
nejlepších reprezentačních týmů
do 23 let z Evropy i zámoří. České
barvy hájila dvě družstva. První
a závěrečnou etapu odstartovaly

spolu se starostkou města i děti
z juniorského cyklistického týmu
Force team Jeseník. Vítězem časovky se stal Mathias Vacek. V první
a závěrečné etapě skončil na druhém místě Pavel Bittner. Celkovým
vítězem se stal Belgičan Lennert
Van Eetvelt. Filipovi Řehovi nejlépe sedla časovka, kde se umístil na
28. místě.
Kromě cyklistického zážitku byl
pro diváky přichystán také doprovodný program. Pro děti byla
připravena skákadla, hry, soutěže
a mnoho dalšího. Na náměstí se
nacházel kamion s koly a ostatním
vybavením značky Scott určený
pro konzultace pro cyklisty a drobné opravy kol. V neděli pak zahrála
kapela Sir Anthony.
(lum)

Přijďte do lázní na letní kino!
Ve dnech 22. až 27. července zavítá do Priessnitzových léčebných lázní
Kinematrograf bratří Čadíků, který bude každý večer od 21.30 na hřišti promítat filmy z aktuální nabídky české filmové tvorby.
Kinematograf bratří Čadíků je společnost s pětadvacetiletou historií,
která je založena na bázi charitativního projektu. Hlavní náplní činnosti
společnosti je projekt Filmové léto,
v jehož rámci se v letních měsících
rozjíždějí do desítek měst v České
i Slovenské republice projekční vozy,
které zde po několik dnů promítají především české filmy. Vstupné
na projekce v Česku je dobrovolné
Program:
22. 7. Prvok, Šampon, Tečka
a Karel
23. 7. Gump
24. 7. Myši patří do nebe
25. 7. Cesta domů
26. 7. Srdce na dlani
27. 7. Zátopek

a vybraný obnos je vždy věnován na
dobročinné účely. Mezi dosud obdarované nadace patří: Pomozte dětem,
Kapka naděje, Archa Chantal, Masarykův onkologický ústav v Brně, Dar
Života a Konto Bariéry.
Kinematograf podnikl za svou
dlouholetou existenci také několik
výjezdů po Evropě a se svými maringotkami se stal mnohokrát součástí různých filmových, hudebních
a divadelních festivalů nejen v České
republice. Do Priessnitzových léčebných lázní zavítá letos potřetí. Srdečně zveme každého milovníka filmů
a příjemné večerní nálady!
(jg)

Komunita / Sport

Filip Řeha na startu Závodu Míru
Filip Řeha, jesenický rodák a odchovanec Force team Jeseník, se
účastnil největšího cyklistického etapového závodu jezdců do 23 let,
a zařadil se tak mezi domácí i světové cyklistické špičky.
Filipova kariéra strmě stoupá už od
dob studií na jesenickém gymnáziu.
Skvělé výkony předváděl nejen v našem cyklistickém týmu mládeže, kde
sbíral medaile na závodech Českého poháru, ale i na Mistrovství ČR
a mezinárodních závodech v Evropě.
Od roku 2020 jezdí s nejlepšími českými cyklisty v mužské elitní kategorii, nejprve v Pardus Tufo Prostějov
a nyní v Elkov Kasper Czech Cycling
Team Hradec Králové. Účast v Závodu míru byla jedinečnou příležitostí

pro jeho další rozvoj. Skvělého výsledku dosáhl v časovce jednotlivců,
kdy ze 138 špičkových cyklistů obsadil 28. místo. Filip má nakročeno
dostat se do nejlepších zahraničních
profesionálních cyklistických stájí.
Děkujeme nejen partnerům, ale
hlavně jesenickému gymnáziu za
kvalitní studium a vstřícný přístup ke
sportovcům, díky kterému můžeme
vychovávat profesionální cyklisty.
Rostislav Brokeš
Force team Jeseník

Lázeňské koloběžkování
S větrem o závod na koloběžkách! Posbírejte celou rodinu a přijďte si
zazávodit v sobotu 23. července na Ripperovu kolonádu. Že jste na
koloběžce nikdy nestáli? To nevadí, nastal čas se to naučit!
Tato unikátní akce probíhá na
lázeňské kolonádě již několik let
a má svou jedinečnou atmosféru.
Netradiční závod pro všechny milovníky koloběžek se bude letos
konat v sobotu 23. července na Ripperově promenádě. Zúčastnit se
může opravdu každý, nehledě na
výkonnost ani zkušenosti s jízdou

na koloběžce. Přijďte si zasportovat! Zaregistrujte se a postavte se
na start. Registrace proběhne od
8.45 do 9.45 a startujeme od 10.00.
K dispozici budou koloběžky k zapůjčení zdarma, ale závodit můžete
i na své vlastní. Vyhlášení výsledků
proběhne po dojetí poslední kategorie. Těšíme se na Vás.
(jg)

Provoz na silnici na Ovčárnu
bude v létě omezen

Na účelové komunikaci Hvězda –
Ovčárna bude od 23. května až do
15. listopadu probíhat oprava krajnice a výměna svodidel. Víkendový
provoz bude probíhat bez omezení.
V pracovní dny (pondělí až pátek) bude zajištění autobusové do-

pravy v úseku Hvězda – Ovčárna
a v opačném směru prováděno
tímto způsobem:
• výjezd – 7.00, 8.00, 9.00, 9.50,
15.20, 16.00, 17.00
• sjezd – 7.30, 8.30, 9.30, 10.00,
15.30, 16.30, 17.30
(jam)

Setkání správců drobných památek v rámci Dne pramenů
Čtvrtek 12. května byl věnován oslavě pramenů a dalších drobných památek. Ozdobeny byly prameny ve Smetanových sadech a v jesenických
lázních, návštěvníci se mohli o nich více dozvědět během komentované prohlídky. Na Den pramenů ve večerních hodinách navázalo setkání
správců drobných památek, kteří jsou nedílnou součástí pozitivního vývoje tohoto tématu.
Na setkání se sešlo přes dvacet
správců různých památek na Jesenicku. Dozvěděli se novinky, které se
udály za poslední rok a které se chystají na rok další. Jednotliví správcové
poté představili, jak se starají o svou
památku, předali si zkušenosti a navrhli Radě pramenů podněty pro
další práci s památkami. Rada pramenů je pracovní skupina tvořená
majiteli většiny drobných památek
a zástupci odborné veřejnosti.

Kdo jsou správcové?
Jsou to dobrovolníci, kteří se starají o některou z místních památek
a několikrát do roku ji čistí, sekají
trávu či provádí drobné opravy.
V případě závažnějších problémů
pak závady hlásí majiteli památky. Organizační a právní stránku
věci zajišťuje Hnutí Brontosaurus
Jeseníky, které se správcům snaží
pomoci metodicky a pořádá jejich
setkání.

Jak se stát správcem?
Na Jesenicku nalezneme desítky
pramenů a jiných památek. Pokud
máte zájem se stát správcem, napište
na spravce.pamatek@mujes.cz (nebo
tel.: 603 231 624 – Tomáš Hradil,
předseda Hnutí Brontosaurus Jeseníky). Dostanete informaci, zda
vámi vybraná památka ještě správce nemá, případně dostanete tip na
některou z památek, která by pro vás
byla vhodná. V současné době takto

Jesenické prameny
Informace o správcích památek, ale také komplexní informace o památkách a pramenech v Jeseníku a jeho okolí
včetně bohatého obrazového
materiálu naleznete na webové stránce
www.jesenickeprameny.cz.
funguje na Jesenicku přes čtyřicet
správců památek.
(jam)
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Výzva 10 000 kroků. Ve výzvě obsadil tým, který se nazval „Jeseničáci“
krásné 28. místo z celkových 906 týmů v rámci celé České republiky. Dohromady ušla skupinka pěti chodců 2 800 km. Za jejich sportovní úspěchy
jim pogratulovala starostka města Zdeňka Blišťanová a koordinátor akce
za město Jeseník Rostislav Brokeš. Foto: MěÚ

Úspěch jesenických karatistů. Závodníci z Karate Klubu Jeseník přivezli
z Mistrovství Evropy šest medailí. Dvakrát stříbrnými se stali Adam Posker
a Viktorie Sekaninová, Tereza Nedavašková přidala další stříbro, Jakub
Paluch pak bronz. Mistrovství, které probíhalo v Bulharsku, se účastnilo
více než devět set závodníků z dvanácti států. Foto: archiv klubu

Hasičská soutěž TFA. V sobotu 21. května uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů hasičský pětiboj – TFA soutěž, která svými podmínkami a náročností simuluje práci hasiče při zásahu. Soutěže určené pro muže i ženy se
zúčastnilo dvaadvacet soutěžících ze tří zemí. Druhá mezi ženami byla
Kristýna Pospíšilová z jesenického sboru. Foto: MěÚ

Zahrada Katovny. Během výstav v galerijním prostoru Katovny probíhají také různé doprovodné akce pro veřejnost a místní školy. V červnu to
například bylo výtvarné setkání s malířkou Hanou Puchovou v rámci její
výstavy Různé kousky. Foto: MKZ Jeseník

ZŠ Jeseník: Návštěva Senátu ČR. Žákovské parlamenty tří největších jesenických škol navštívily 18. května se svými řediteli kolegy senátory v Praze. ZŠ Jeseník, Česká Ves a Javorník využily pozvání senátora Miroslava
Adámka a připravily výjezd do Senátu ČR pro aktivní zástupce svých žákovských parlamentů. Byly to inspirativní dva dny, při kterých jsme mohli
vychutnávat krásy i lákadla našeho hlavního města, sdílet zkušenosti mezi
školami a vše završit návštěvou Senátu. Kromě senátora Adámka se s žáky
pozdravil také předseda senátu Miloš Vystrčil. Foto: archiv školy

ZŠ Jeseník: 27. ročník Hubertova poháru. Běžet, hodit, sestřelit, přelézt
a hurá do cíle. To je Hubertův pohár, který se po dvouleté přestávce opět
uskutečnil v supíkovické aréně. Sv. Hubert jako patron všech lovců dohlížel na více než stovku závodníků z devíti jesenických škol, kteří museli na
tříkilometrovém okruhu obstát ve střelbě ze vzduchovky, v hodu granátem
na cíl a v přelézání vodorovně ukotveného lana nad roklí plnou pavouků.
ZŠ Jeseník získala dvě zlata (Jan Balcárek a Matyáš Bernatík) a dvě stříbra
(Adam Kanálik a Veronika Sekaninová). Foto: archiv školy
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Sport

Jesenické jiu-jitsu získalo na Mistrovství Evropy tři zlata a stříbro
Jesenický sport v posledních měsících ukazuje svoji špičkovou kvalitu.
Naposledy se ukázal jesenický klub jiu-jitsu, který získal na Mistrovství
Evropy v Itálii tři nejcennější kovy a jedno druhé místo. O tomto úspěchu, ale i o celé filozofii klubu, jsme si popovídali s předsedou klubu
a trenérem Rostislavem Ivanem.
Bojová umění a sporty mají velké množství odvětví, jak byste
charakterizoval jiu-jitsu?
Jiu-jitsu je tradiční japonské bojové umění, jehož kořeny sahají až
do devátého století. Je to obranné
bojové umění, které využívá kopů,
úderů, různých hodů k neutralizaci útočníka. Důležitou roli hraje
také kinetická energie protivníka,
která je pomocí džu džucu využita proti němu samému. Je to také
bojové umění i pro boj se zbraní.
Jaký je rozdíl oproti karate či
judu?
U karate se převážně používají
údery a kopy, což můžeme chápat
jako obranu, u které je potřeba
dodržovat určitý odstup od protivníka. Oproti tomu judo je pravý
opak. Tady naopak jde o kontakt
se soupeřem, kdy je potřeba správného úchopu či držení, aby došlo
co nejrychleji k hodu, strhu nebo
porazu protivníka na zem. Jiujitsu můžeme chápat jako bojové
umění, které je sloučení několika
různých stylů boje člověka proti
člověku, jako například právě karate a judo.
Jak probíhají závody v jiu-jitsu?
Co se během nich hodnotí?
Byť je jiu-jitsu bojové umění,
které je užíváno na sebeobranu
proti různým druhům napadení
i se zbraní, tak závody probíhají
ve stylu řízeného boje (randori).
Je to hlavně z důvodu bezpečnosti závodníků, u kterých by během

přímého boje bez omezení došlo s největší pravděpodobností
k úrazu. U závodů v jiu-jitsu nebo
v self defense (sebeobrana) je kladen důraz na reálnost provedených technik. Tzn. partner soutěžícího, který provádí napadení,
musí co nejreálněji a dostatečně
rychle útočit, přičemž obránce
(hodnocený závodník) na tento
útok reaguje obranými technikami. Je hodnoceno více věcí: rychlost a reakce na útok, efektivita
prováděných technik, technická
vyspělost (náročnost).
Jak jste se k tomuto sportu dostal
vy osobně?
Už je to nějaký ten pátek (33 let),
kdy jsem se přihlásil do vznikající
školy karate u nás v Jeseníku.
No a při této vzpomínce na
doby dávno minulé vidím, že už
nejsem ten kluk, který si myslel,
že po prvním tréninku budu
jako Bruce Lee. Během času
jsem se dostal také k technikám
kung-fu či musado, nakonec
jsem zakotvil ve škole BUDO
Jeseník. Tady jsem začal s jiu-jitsu
a postupně si rozšiřoval obzory
v technikách sebeobrany. Po
několika letech sbírání zkušeností
a
také
zvyšování
úrovně
technické vyspělosti (z žáka na
mistra = černý pás) jsem dospěl
k rozhodnutí si otevřít vlastní
školu (oddíl). Už je to osm let, co
se stala myšlenka realitou. Dnes
jsem stále jako hlavní trenér
v oddíle Jiu-jitsu Jeseník.

Zástupci jesenického oddílu během Mistrovství Evropy v Itálii (bílé svršky)
a spřáteleného klubu Budo systém TJ Loučka (červená trička). Foto: archiv klubu
Pro mnoho lidí je impulsem pro
první seznámení s bojovými
sporty sebeobrana, která je základem vaší výuky. Co se mohou vaši
svěřenci během výuky naučit?
Výuka sebeobrany má více
bodů. V prvé řadě by si měl člověk
uvědomit, že i po pravidelném
tréninku se nestane supermanem.
Ale může si zásadním způsobem
pomoci ve chvíli, kdy už není jiné
východisko než technika obrany.
Je to neustálý dril a opakování
technik spolu s posilováním. To, co
je na boji, respektive sebeobraně
důležité, je psychika! Tu si posílíte
právě při výuce na tréninku, kde se
snažíme přiblížit k realitě běžných
útoků. Používáme při tom techniky
různých bojových umění a sportů,
jako např. jiu-jitsu, karate, judo,
aikido, brazilské jiu-jitsu, musado
a další.
V jaké věku začínají vaši svěřenci
s tréninkem?
Nábory nových členů (žáků) probíhají od září do listopadu každý
rok. Samozřejmě klademe si určité
nároky při výběrů nováčků. Jedná
se hlavně o věk, který je při výuce
sebeobrany do jisté míry důležitý.
A to z důvodů pochopení problematiky aplikace technik na různé
útoky, tak aby cvičenec pochopil
souvislosti, proč konkrétně tato
obrana je efektivní. Proto je limit
spodní hranice věku nového člena
mezi 9 a 10 lety.
Kde trénujete?
Trénujeme v pronajatých prostorách, které jsme si vybavili pro
výcvik bojových umění a sportů.
Tréninky máme standartně v úterý a pátek od 18.00 do 20.00. Jelikož máme prostory k dispozici bez
omezení, tak si tréninky rozšiřujeme individuálně podle potřeb příprav na zkoušky nebo závody.

Trénink těsně před soutěžním kláním na Mistrovství Evropy v Itálii.
Foto: archiv klubu

Jak váš oddíl ovlivnili dva roky
spojené s pandemií covidu-19?
Tyto dva roky ovlivnily spousty
věcí. A sport není výjimkou. Nic-

méně musíme to tak brát a není
možné brečet nad rozlitým mlékem. Změny tady jsou! Hlavně
v přístupu mladých lidí ke sportu,
nebo lépe řečeno k pohybu obecně.
Tady jde vidět nový trend motivace
spojený s použitím sociálních sítí.
Na Mistrovství Evropy jste získali čtyři cenné kovy – dvě zlata vy
a zlato se stříbrem vaše svěřenkyně Tereza Hošková. Jak jste se na
závody připravovali?
Jak to jen šlo! V prvé řadě jsme
se dohodli s našimi kolegy a přáteli ze školy v Zátoru u Krnova.
Tady byl prapůvod myšlenky vyzkoušet naše schopnosti na mezinárodním poli. Nebývá ve zvyku,
že by šlo všechno hladce. Ani my
jsme nebyli výjimkou! Museli
jsme zkombinovat naše volna
v zaneprázdněném programu.
Pro holky to byla škola, a dokonce i maturitní zkoušky. A u mě
a kolegy závodníka Adama Dovrtěla přibyl problém, jak trávit
čas na přípravu a neodsunout na
druhou kolej zbytek svěřenců.
Trénovali jsme během společných tréninků s ostatními. Taky
o sobotách a nedělích. Ale v tom
určitě jsme nebyli výjimkou proti
komukoli, kdo se připravoval na
nějaké závody.
Bojovým sportům a uměním se
věnujete již třicet let. Co vám
daly do života?
Každý má v životě potřebu vypnout, relaxovat nebo prostě jen
vypustit páru. V tomto ohledu
hraje pohyb v podobě sportu velkou úlohu. Já mám již několik let
bojové sporty. Tady jsem doma
a zde umím relaxovat! Mohlo by
se říci, že je to cesta života, při
které člověk najde své druhé Já.
Ale to zacházíme do přílišného
filozofování. Pokud si dokážeme
najít v dnešní uspěchané době
trochu toho času na sebe, a při
tom mít otevřené oči a mysl, tak
je to dobrá cesta!
Za rozhovor děkuje Jan Mrosek
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