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Vedení města můžete
zastihnout také u vás
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Chystá se oprava lávek
na Nábřežní
a Lipovské ulici
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02
Úvodník

místostarosta Tomáš Vlazlo

Vážení spoluobčané, držíte v rukou vydání Našeho města v nové
podobě. Prostřednictvím tohoto měsíčníku vás pravidelně informujeme o dění
v Jeseníku a myslím si, že Naše město je pro vás dobrým zdrojem informací.
Vždy je ale prostor pro zlepšení, proto jsme se rozhodli dát zpravodaji „nový
kabát“, který bude pro vás atraktivnější a zajímavější. Měsíční zpravodaj ve
schránce je ale jen jedním z „kanálů“, kterým k vám proudí informace. Doplňují
je facebookové a webové stránky, důležité informace můžete odebírat
v aplikaci Hlášení rozhlasu. Jsem rád, že všechny tyto možnosti hojně využíváte
a o dění v Jeseníku se aktivně zajímáte. Informovanost občanů, otevřenost
a transparentnost jsou důležitými prvky naší práce a doufám, že nová podoba
Našeho města k tomu přispěje. Přeji příjemné čtení a krásný zbytek léta.

Informační měsíčník
města Jeseník
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Srpnová kultura:
Jeseník se baví,
Chřástalfest a další

11

Lurdská jeskyně
se díky dobrovolníkům
dočkala obnovy

14

Německý ovčák rozšířil řady jesenické městské policie.
Strážníkům pomůže při řešení výtržností, rvaček nebo
jiného protiprávního jednání.

Čtvrtá jesenická
T-expedice
Přes třicet žáků se podle svých
zájmů rozdělilo ve čtvrtém ročníku
jesenické T-expedice do šesti
sekcí, ve kterých se věnovali vědě
a divadlu. Zastoupeno bylo zejména
Gymnázium Jeseník, ZŠ Česká
Ves a ZŠ Jeseník. Akci pořádalo
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve
spolupráci se SVČ Duha Jeseník.
Badatelé v chemické sekci zkoumali

06

kosmetické výrobky, mýdla, krémy
na ruce či tělová mléka a navrhovali
pokusy pro testování jejich
stability. Problematikou světelného
znečištění noční oblohy se zabývala
sekce astronomická.

(pokračování na str. 6)
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Zprávy z radnice

V Neuburgu pojmenovali po Jeseníku náměstíčko
Naše partnerské město Neuburg an der Donau vystavělo na rohu ulic Schiesshausstrasse
a Schützenstrasse malé náměstíčko s několika lavičkami, dětským hřištěm a stromy. „Vytvořením
tohoto místa chceme našim jesenickým přátelům věnovat malý kus Neuburgu,“ řekl starosta
Neuburgu Bernhard Gmehling na slavnostním otevření za účasti vedení města Jeseníku.
„Pojmenování toho místa Jeseniker platz je pro nás velkou ctí. Tento krok vnímáme jako další symbol
našeho vzájemného přátelství a spolupráce,“ dodala starostka Zdeňka Blišťanová.

Představujeme čtyřnohého
strážníka Queena
Německý ovčák s výcvikem rozšířil řady jesenické městské policie.
Služebního psa nyní čekají rozmanité úkoly. Strážníkům pomůže při
řešení výtržností, rvaček nebo jiného protiprávního jednání.
Nejaktuálnějším úkolem je, aby
se adaptoval do nového prostředí, a hlavně na nového psovoda.
V rámci výkonu hlídkové služby bude doprovázet zkušeného
strážníka Petra Beňka. V ulicích
města můžete Oueena zahlédnout

i při pochůzce asistentů prevence kriminality.
Queen je patnáctiměsíční německý ovčák černé barvy, který si prošel
základním výcvikem policejních psů.
Hlavním cílem pořízení služebního
psa ze šumperské chovatelské stanice, který absolvoval základní policejní výcvik, je zvýšení bezpečnosti ve
městě. „Věřím, že nový člen městské
policie bude pro strážníky i občany
velkým přínosem,“ říká starostka
města Zdeňka Blišťanová.
(lum)
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Ptejte se starostky
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. Na vaše otázky
odpoví zde či při živém vysílání pořadu Ptejte se starostky na Facebooku.
Co je za problém s chodníkem
k přejezdu?
Problém je, že pozemky v okolí
přejezdu nejsou v majetku města.
To však neznamená, že bychom
v tomto nic nedělali. Je to sice krátký úsek, ale velmi frekventovaný
jak turisty, tak místními. Aktuálně

je zadáno zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení
a s vlastníky pozemků byly konzultovány možnosti převodu pozemků do majetku města.
Plánuje se zastřešit multifunkční
hřiště s ledovou plochou?
Ano, chystáme vybudovat záze-

Z deníku strážníka

➢ V úterý 7. června volala na linku 156
žena, že na Seifertově ulici za panelovým
domem leží na pískovišti
nějaký muž a ona neví, jestli
je opilý nebo má zdravotní potíže. Na
místo vyslaná hlídka strážníků zjistila, že muž je diabetik, který před nedávnem prodělal infarkt, udělalo se
mu nevolno a zřejmě upadl. Hlídka
ihned přivolala lékaře.
➢ Ve středu 22. června přijali
strážníci ve večerních hodinách

oznámení, že na ulici Nerudova je
značný kravál. Hlídka na místě zjistila, že v nedaleké zahrádkářské kolonii se nachází nezletilé osoby, z nichž
jedna je značně opilá. Přivolaný
lékař nařídil převoz do nemocnice.
Následnou dechovou zkouškou pak
bylo zjištěno, že dalších pět nezletilých osob je pod vlivem. Děti si převzali jejich rodiče a další šetření bylo
předáno státní policii.
➢ V pondělí 27. června večer
oznámila na tísňovou linku městské policie žena z ulice Javorová, že

mí a připravujeme i projekt zastřešení kluziště. Díky skvělé práci Oddělení investic jsme získali dotaci
14,5 milionů korun z Národní sportovní agentury na toto nejnovější
jesenické sportoviště, které v létě
funguje jako multifunkční hřiště,
v zimě pak jako ledová plocha.

má na terase rodinného domu hada
a prosí o pomoc. Strážníci se ihned
dostavili na místo a hada bezpečně
odchytili. Jednalo se o zhruba metrovou užovku obojkovou. Hada pak
vypustili do volné přírody.
➢ Ve středu 29. června asistovali
strážníci jesenickým hasičům při
vyprošťování mladé maminky s dítětem, která uvízla ve výtahu v panelovém domě na ulici Nábřežní.
Uvězněné se podařilo bez komplikací vyprostit a správce domu ihned
zařídil opravu výtahu.

Vedení města zastihnete také u vás
Poslední srpnový den můžete
znovu napřímo komunikovat s vedením města. Mobilní radnice tentokrát zavítá na sídliště Pod Chlumem.
Tématem bude projekt revitalizace
tohoto rozsáhlého sídliště. „Problémy se nejlépe řeší na místě s těmi,
kterých se týkají. Proto jdeme přímo
k občanům, abychom si vyslechli je-

jich názor na rozvoj lokality, ve které
sami žijí. Právě oni nejlépe ví, jakým
problémům se zde město musí věnovat,“ představuje mobilní radnici
starostka města Zdeňka Blišťanová.
V srpnu se tak vedení města potká
s občany již počtvrté. První setkání
se konalo na počátku června u autobusového nádraží, kde se řešilo téma

bezpečnosti. Podruhé bylo vedení
města k zastižení na konci června
u polikliniky, aby řešilo otázky zdravotnictví, a potřetí v červenci na Masarykově náměstí.
(lum)
Mobilní radnice
na sídlišti Pod Chlumem
31. srpna od 14:00 do 16:00

Zastupitelstvo
schválilo

➢ Rekonstrukci umělého povrchu fotbalového hřiště, který je nezbytný pro pořádání
zápasů, soutěží a tréninku dětí
a fotbalové mládeže. Stávající
umělá tráva je za hranicí životnosti a bez atestace trávníku
by fotbalový klub přišel o statut
sportovního centra mládeže.

➢ Milionové navýšení finančních prostředků na podporu činnosti sportovních organizací pracujících s dětmi
a mládeží. Důvodem zvýšení
dotace je její dlouholetá stagnace oproti neustále rostoucím
cenám nájmů, energií, pohonných hmot, ale i cen sportovního spotřebního materiálu,
startovného atd. Město chce
tímto krokem zamezit situaci,
kdy by sportovní kluby musely
kvůli nedostatku financí redukovat svou činnost.
➢ Další dotace na celoroční činnost krytého bazénu
v České Vsi, který využívá jesenická základní škola a kondiční plavci.
➢ Uzavření dohody o narovnání s Bytovým družstvem
Jeseník. Po dvaceti letech tak
přejdou majetková práva k budovám a pozemkům na družstevníky bydlící v bytových
domech na Křížkovského ulici.
➢ 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, nesmí být
dlužníkem města nebo mít daňové nedoplatky aj.

Rada seniorů

Jednání Rady seniorů se uskuteční v úterý 2. srpna v 10:00
v zasedací místnosti radnice.

Matrika

V červnu se v jesenické nemocnici narodilo celkem 19
dětí, z toho 4 potomci rodičům
s trvalým pobytem v Jeseníku.
Všem gratulujeme.
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Chystá se
oprava dvou lávek
Na podzim čekají opravy
dvě důležité lávky. V případě
lávky přes řeku Staříč u Dalamánku na Lipovské ulici dojde
k odstranění asfaltového povrchu, očištění nosníků a montáži dřevěné podlahy. Lávka přes
řeku Bělou na ulici Nábřežní si
vyžádá důraznější zásah. Bude
kompletně očištěna, opraví se

povrchy a zaizoluje celá konstrukce. Důležitou opravou je
pak úprava zdí lávky směrem
do ulice Nábřežní, která přinese větší bezpečnost chodců,
kteří z lávky vstupují přímo do
vozovky. Podrobnější informace o termínu realizace budou
zveřejněny před zahájením
prací.
(lum)

Spotřeba vody v Jeseníku neustále klesá
S denní průměrnou spotřebou 82,7
litrů vody na osobu patříme v rámci
ČR k nejzodpovědnějším zákazníkům
vodohospodářských společností, jenže boj za efektivnější nakládání s vodou nikdy nekončí. V loňském roce byl
k zásobování obyvatel vodou odebrán
z vodních zdrojů přes 1 milion kubíků
vody. „Čtvrtým rokem po sobě sledujeme mírný pokles spotřeby vody u domácností s výjimkou covidového roku
2020, což doufáme, že ukazuje na pozitivní trend,“ uvedla ředitelka VAK Jesenicka Lenka Podhorná. Tržby společnosti v roce 2021 činily 66,9 milionů

korun (bez DPH). Část výnosů bude
jako každý rok investována do obnovy vodohospodářské infrastruktury,
aby se ztráta vody udržela pod desíti

potřebujeme zahájit práce na vodárenském dispečinku, na jehož základě
dokážeme rychleji reagovat na havárie vody,“ konstatoval postoj VAK Jese-

82,7 litru
denní spotřeba vody na osobu

procenty. „Vloni ztráty činily 9,9 %.
To je skvělé číslo, jenže my už jsme byli
na hodnotě 9,2 % (rok 2020). Proto

nicka k jednomu z klíčových ukazatelů
technický ředitel Robert Černý.
Společnost myslí také na budouc-

nost a snaží se diverzifikovat oblast
vodních zdrojů. „V minulém roce
představenstvo společnosti rozhodlo
o započetí projekčních prací na další
významné investici, kterou je nový
vodní zdroj Keprnický potok. Ten
bude sloužit k zajištění plynulejší dodávky pitné vody směrem k odběratelům. V případě získání dotace z národních zdrojů by stavba mohla být
zahájena ještě v letošním roce,“ sdělil
předseda představenstva společnosti VAK Jesenicka a zároveň místostarosta města Václav Urban.
VAK Jesenicka

Zdravotnictví / Senior
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Jesenická nemocnice je atraktivním místem pro
budoucí maminky nejen z našeho regionu
Eliška, Matyáš, ale i Timea nebo Natanael. To jsou jména některých ze 126 dětí, které přišly v prvním pololetí letošního roku na
svět v Nemocnici AGEL Jeseník. Z hlediska pohlaví to bylo vyrovnané. Narodilo se celkem 126 dětí – 63 děvčat a 63 chlapců.
Mezi nejplodnější měsíce byly zatím v jesenické nemocnici měsíc leden
a květen se 23 porody, v posledním
sledovaném měsíci, tedy červnu, to
bylo 19 dětí. Největší miminko vážilo 4 450 gramů, nejmenší pak pouze
2 356 gramů. Rodiče volili pro své ratolesti především tradiční česká jména. „Mezi jmény pro holčičky vítězila
Eliška, Barbora a Sofie. Chlapcům pak
rodiče nejčastěji vybírali jména Martin, Adam a Matyáš,“ prozrazuje Pavlína Vašinová, staniční sestra novorozeneckého oddělení. Nouze ale nebyla

ani o několik méně obvyklých jmen.
V Nemocnici AGEL Jeseník přišel na
svět například malý Natanael, Amel,

126

dětí se narodilo v jesenické
nemocnici v prvním pololetí
roku 2022
Dima či Sergiv, z holčiček pak Timea,
Thea, Nillaya a Naomi.

Perfektní zázemí jesenické nemocnice s profesionálním a lidským přístupem zdravotního personálu vyhledávají maminky nejen z blízkého okolí.
„Maminky k nám jezdí rodit z Šumperku, Hanušovic, Zlína, ale i z Osoblahy,“
dodala Pavlína Vašinová.
Porodnice Nemocnice AGEL Jeseník je držitelem titulu Baby Friendly
Hospital, tedy nemocnice přátelské
k dětem. Moderní porodní oddělení
nabízí budoucím maminkám nejen
porodní sály s úplným sociálním zázemím. Rodičky také mohou využít

možnost přítomnosti otce či jiného
doprovodu u porodu. Tuto možnost
lze využít nejen u přirozeného porodu,
ale také u porodu císařským řezem.
Po porodu je samozřejmostí bonding
i zavedený systém rooming-in na oddělení šestinedělí. Nemocnice zároveň
intenzivně podporuje kojení, provozuje bezplatnou laktační poradnu. Porodnice jesenické nemocnice se snaží
budoucím maminkám vycházet vstříc
ve všech ohledech a ženám nabízí také
skupinové cvičení či předporodní
kurzy.
Nemocnice AGEL Jeseník

Poliklinika pomáhá lékařům v těžké době
Několikanásobně vyšší ceny
„Takový přístup vlastníka, který
Rozdíl oproti původním nákladům
za energie ohrožují v těchto mě- za energie za ně uhradí vlastník poli- nebývá obvyklý, vnímám samosících nejen domácnosti a firmy, kliniky, a to ze zisku provozu očko- zřejmě pozitivně jak pro lékaře,
ale také zdravotnická zařízení. vacího a testovacího centra. Tento tak pacienty,“ komentuje rozZdravotní pojišťovny nic z toho, „baťovský“ přístup pro něj není tak hodnutí majitele praktický lékař
co se v současné době zdražuje, neobvyklý s ohledem na to, že je a předseda okresní lékařské konepromítají lékařům do úhrad původem ze Zlínska. „Nejlevnější mory Robert Procházka a dodává:
za pojištěnce. Ambulance, ordi- energie je ta, která se nespotřebuje,“ „Vzhledem k tomu, že předpoklánace a lékaři, kteří jsou nájem- říká majitel polikliniky Milan Plesar. dám vyšší ceny energií i v příštích
níky polikliniky, a potažmo také „Učinili jsme proto nezbytná opatření letech, stálo by za to uvažovat třeobyvatelé Jesenicka, z nichž čtyři pro její úsporu v rámci celého objek- ba i o zateplení celého objektu, na
tisíce měsíčně toto zdravotnické tu, nepodcenili jsme výběr dodava- kterém by se samozřejmě určitou
zařízení navštíví, však nemusejí tele a pečlivě se věnujeme nákupu měrou podíleli všichni nájemníci
polikliniky.“
energií,“ dodává Milan Plesar.
mít obavy.

Jesenická poliklinika je od roku 2021
příjemcem dotace z fondů Evropské
unie ve výši 6,95 mil. Kč na zateplení,
a to za podmínky spolufinancování ze
strany příjemce v minimálně stejném
objemu finančních prostředků. Nabídky firem, které přicházejí, však reflektují současné skokové zdražení materiálů a třikrát převyšují finanční částku
dotace. Za těchto výrazně změněných
podmínek je potřeba zvážit efektivitu
takové investice. Rozhodnutí by mělo
padnout do konce tohoto roku.
Jesenická poliklinika

Senioři mohou poznat krásy východních Čech

Centrum sociálních služeb Jeseník
a Klub seniorů Jeseník zve seniory na
zájezd do východních Čech ve dnech
30. srpna až 1. září 2022.
ODJEZD:
7:45 Billa, 7:50 Yesenka, 8:00 zastávka u nemocnice (Lipovská ul.)
CENA:
1300 Kč (2x nocleh + snídaně,
vstupenky, doprava)
PROGRAM:
Úterý 30. srpna
Nové Hrady: Areál Zámku Nové
Hrady. Součástí prohlídky je výklad
o historii sídla, návštěva slavnostního sálu, přilehlých soukromých
prostor a výstava umění nábytku
v proměnách staletí (zámek, zahrady, muzeum motokol, galerie klobouků, farma, stáje).
Pardubice: Globus Pardubice,
pozdější oběd.
Hradec Králové: ubytování - hotelový dům Academic. Osobní volno.
Středa 31. srpna

Jaroměř: pevnost Josefov - komentovaná prohlídku bastionu, kasemat a podzemního obranného
systému. Dále si můžete prohlédnout
lapidárium soch Matyáše Bernarda
Brauna, či se individuálně projít po
zemním valu a podzemí.
Hronov: Muzeum Aloise Jiráska
Hronov, Rodný domek Aloise Jiráska.
Čtvrtek 1. září
Hrad Kunětická Hora: majestátní hrad s propracovaným, dodnes
pozoruhodným systémem středo-

věkého pernštejnského opevnění,
které v dobách největší slávy zahrnovalo mimo jiné šest bran, několik
padacích mostů a tři předsunuté
rondely.
Třebechovice: Třebechovický
Proboštův betlém.
PŘIHLÁŠKY:
Od 1. srpna 8:00 – Alena Kalinová, MěÚ Jeseník, OSVZ, ul. K. Čapka
1147 (IPOS), 4. patro, blok A, kancelář č. 406, 584 498 406, e-mail:
alena.kalinova@mujes.cz. Bližší infor-

mace – Věra Vymětalová, 604 382
907, e-mail : vym.vera@seznam.cz.
Platbu je nutné uhradit do tří
dnů od přihlášení! 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 Jeseník.
Alena Kalinová,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Přihlášky na zájezd od 1. srpna 2022
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vzdělávání

Gymnázium čelilo invazi robotů
V úterý 21. června se na Gymnáziu Jeseník uskutečnil již 12. ročník robotické soutěže RoBoJ. Téměř 150 účastníků
z Moravy, Slezska a Polska přivezlo své roboty, aby soutěžili v sedmi tradičních robotických disciplínách.
V dnešní době, kdy se stále více
dostává do popředí výuka informatiky a robotiky, se tak jesenickému
gymnáziu úročí osmnáctileté zkušenosti s touto výukou i s pořádáním robotických soutěží. Letošní
ročník RoBoJe byl nejen účastnicky
rekordní, ale dle ohlasů soutěžících
i velmi povedený, kvalitní a přátelský.

150
účastníků 12. ročníku
soutěže robotů

RoBoJ se stal srovnatelným a v některých ohledech předčil letošní
Robotický den, který pořádala Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze. Například v hlavních kategoriích,
mezi kterými je třeba Sledovač čáry,
byl v Jeseníku dokonce dvojnásobný
počet účastníků oproti výše zmíně-

Foto: Gymnázium Jeseník
nému Robotickému dni. To, že někteří účastníci dávají přednost RoBoJi
před jinými soutěžemi, je skvělou vizitkou pro gymnázium. Potěšující byla
také účast několika vysokoškolských
studentů z PdF UP Olomouc, kteří se
robotice věnují na Katedře technické
a informační výchovy.
Organizace tak velké události
není jednoduchá a nelze ji uskuteč-

nit bez sponzorů. Poděkování za
podporu akce patří i městu Jeseník.
Přípravě soutěže se věnovalo několik
učitelů v čele s hlavním organizátorem Romanem Chasákem. V náročné dvojroli organizátorů a současně
soutěžících v některých disciplínách
se ocitli členové robotického týmu
R.U.R., kteří vše zvládli a využili své
bohaté zkušenosti. Rádi jsme ve

Čtvrtá jesenická T-expedice
(pokračování z úvodní strany)
Její členové měřili světelný „smog“ jasoměrem na 16 místech, z nichž nejtmavšími
se ukázala lokalita okolo Nových Vilémovic a Skorošic. Badatele zajímala i kvalita
osvícení městských budov v Jeseníku
a mezi jejich návrhy bychom nalezli např.
úpravu osvětlení muzejní Vodní tvrze.
Entomologové zkoumali vztahy
mezi opylujícím hmyzem a rostlinami.
Tým se zaměřil například na zástupce pestřenek, motýlů, včel a čmeláků
na Hraničkách na Žulovsku. Potvrdila
se jejich hypotéza, že hmyz s dlouhým
ústním ústrojím opyluje především

hluboké květy. Jedovaté rostliny v Jeseníku mapovali botanici. Zajímal je
výskyt, četnost i toxicita rostlin. Zmapovali 58 druhů jedovatých rostlin,
z nichž většina patřila k čeledi pryskyřníkovitých. Ze skupiny extrémně
toxických rostlin zaznamenali kýchavici bílou, jalovec, tis červený, náprstník, štědřenec odvislý a čemeřici.
Raketoví inženýři navázali na
své úspěchy z předchozích ročníků
T-expedice a pokračovali ve výrobě
vodních raket. Letos se zaměřili na
zdokonalování konstrukce rakety
a odhazování měřicí jednotky na sa-

mostatném padáku. Práci jim však
komplikovalo často deštivé počasí. Improvizaci, mluvenému projevu a komunikačním schopnostem se věnovali
divadelníci, kteří své herecké umění
na závěr předvedli v Divadle Petra Bezruče, kde pro veřejnost sehráli několik improvizovaných scének a krátké
drama na motivy horských legend.
Kromě tradičních partnerů, jako
je město Jeseník, Olomoucký kraj,
Střední průmyslová škola Jeseník
a společnost Naturfyt Bio, byl vzdělávací program pro nadané žáky letos
podpořen také Ministerstvem škol-

škole přivítali i několik našich absolventů, kteří se zhostili důležité role
porotců. Nezbytné zázemí soutěže
zajišťovala početná skupina dalších
studentů školy. Všem zapojeným děkujeme za perfektní práci a nasazení,
jehož výsledkem byla ve všech směrech zdařilá akce.
Magda Dostálová
Gymnázium Jeseník

ství, mládeže a tělovýchovy. Aktivity
badatelů pečlivě sledovala starostka
města Zdeňka Blišťanová i místostarosta Tomáš Vlazlo a svými otázkami
potrápil nejednoho badatele také Jan
Žůrek, radní Olomouckého kraje pro
oblast kultury. Všichni tři se řadí mezi
podporovatele akce a organizátoři za
jejich účast velmi děkují. VMJ bude
připravovat akci i následující rok. Máte-li doma zvídavé ratolesti ve věku 13
až 18 let, sledujte web Vlastivědného
muzea Jesenicka v sekci Vzdělávání.
Pavel Rušar, Martin Starý
Vlastivědné muzeum Jesenicka

SVČ DUHA pomáhalo ukrajinským dětem
moci jim s adaptací na život v Česku.
Mimo výuky se děti společně s ma-

více než

Na konci školního roku ukončily svou činnost adaptační skupiny
pro děti ukrajinských válečných
uprchlíků.
Adaptační skupiny začaly pracovat
již 27. března a byly určeny pro všechny děti válečných uprchlíků ve věku 5
až 15 let, které prozatím nebyly přijaty
na některou z našich základních či
středních škol. Dětem se věnovali pedagogové, jejichž úkolem bylo naučit
děti základům českého jazyku a po-

50

ukrajinských dětí prošlo
adaptačními skupinami
minkami věnovaly aktivitám v keramické dílně, výtvarném ateliéru, vařily

v naší cvičné kuchyni nebo v rámci
vycházek poznávaly blízké okolí.
Za velký úspěch považujeme to,
že se mnoho dětí úspěšně zapojilo do pravidelné školní docházky
na některé z našich základních či
středních škol. Za celé období od
konce března až do konce června
prošlo našimi Adaptačními skupinami více než 50 dětí z Ukrajiny
a já bych chtěl i touto cestou poděkovat všem externím pedagogům,

kteří se ve svém volném čase věnovali ukrajinským dětem a pomáhali
jim vyrovnat se s jejich nelehkou
životní situací. Velké díky patří
také všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům DUHY Jeseník, bez jejichž práce a přístupu
by nebylo možné adaptační kurzy
úspěšně realizovat. (redakčně kráceno)
Daniel Krčmář
ředitel SVČ Duha Jeseník

Inzerce

www.jesenik.cz

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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kulturní a společenské akce
Akce

pondělí 1/8 19:00
Zrcadlový sál PLL
PETITE FLEUR QUARTET
Zábavný koncert skvělé skupiny pod vedením
Zdeňka Jurčíka. Skupina se představí v různých
žánrech - všehochuť, pro všechny! Vstupné 100
Kč. Pořádá PLL.
úterý 2/8 19:00
Zrcadlový sál PLL

ASTROLOGIE
Principy, pojmy, uplatnění v životě v podání věhlasné astroložky Zuzany Šmídové. Vstupné 100
Kč. Pořádá PLL.
čtvrtek 4/8 19:00-22:00
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají bratři Weiserovi.
Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a. s.
sobota 6/8 14:00
Masarykovo náměstí
JESENÍK SE BAVÍ
Tradiční oslava léta, pohody, dobré muziky, jídla
a zlatavého moku. Vystoupí hvězdní hosté tuzemské hudební scény: NO TIDDLERS, KONCERT
V BARVÁCH SEMAFORU, BÁRA BASIKOVÁ, KAMIL STŘIHAVKA, MICHAL PAVLÍČEK, LENNY,
O5 A RADEČEK. Těšit se můžete na minipivovary,
gastro i na doprovodné atrakce pro děti. Vstup
volný. Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory
města Jeseník a Olomouckého kraje.
sobota 6/8 6:00
Zrcadlový sál PLL

MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek Kotrba. Pořádá PLL.
sobota 6/8 19:00
Zrcadlový sál PLL

NEPÁL
Cestopisná přednáška známého cestovatele, pedagoga PaedDr. Libora Turka. Vstupné 100 Kč.
Pořádá PLL.
Neděle 7/8 15:00
Letní divadlo ve Smetanových sadech
RYTÍŘSKÁ POHÁDKA
Hudební pohádka o rytířích Dobromírovi a Jaroslavovi, jak se vydali zachránit princeznu
Růženku ze Šípkového království. Hrají: Petr
Šudoma a Petr Macháček. Prodej vstupenek
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné
v předprodeji 100 Kč / v den konání akce 120
Kč. Za nepříznivého počasí se akce přesouvá do
Divadla Petra Bezruče. Pořádají MKZ Jeseník za
finanční podpory města Jeseník a Olomouckého kraje.
úterý 9/8 19:00
Zrcadlový sál PLL

ASTROLOGIE
Současné dění pohledem astrologie se Zuzanou
Šmídovou. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

středa 10/8 19:00
Zrcadlový sál PLL
JESENIČTÍ TRUBAČI
Téměř celá Evropa sleduje s nadšením loveckou
hudbu s poutavým vyprávěním Renáty Jeřábkové, hudební pedagožky ZUŠ Jeseník, která skupinu vede. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.
čtvrtek 11/8 19:00-22:00
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají bratři Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.
sobota 13/8 16:00
Zrcadlový sál PLL

MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek Kotrba. Pořádá PLL.
neděle 14/8 15:00
Hudební altán na Ripperově promenádě
LÁZEŇSKÉ SLAVNOSTI
S populární skupinou CALIFORNIA Emila Varsíka. Pořádá PLL.
pondělí 15/8 19:00
Zrcadlový sál PLL
PÍSNIČKY U KLAVÍRU
Vynikající klavírista Jakub Knápek si pozval i Františka Surmíka. Zahrají a zazpívají písničky různých
žánrů od jazzu, klasiku, folklór, po populární hudbu!
Jistě si vyberete! Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.
úterý 16/8 19:00
Zrcadlový sál PLL

ASTROLOGIE
Cykly planet a životní cesta v podání jedinečné
Zuzany Šmídové. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.
středa 17/8 19:00
Zrcadlový sál PLL
S KYTAROU PO ČESKU
Skromný název pořadu vůbec nespecifikuje
pestrý repertoár skvělého, mladého jesenického pěvce Jana Mroska, který se u nás představí
s písněmi Nohavici, bratří Nedvědů, Kluse, Rédla
a dalších! Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.
čtvrtek 18/8 19:00-22:00
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají bratři Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.
pátek 19/8 9:00-16:00
Masarykovo náměstí
JESENICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Lokální trhy, které podporují šetrné zemědělství,
řemesla a kulturní život ve městě. Součástí jsou
hudební vystoupení, tvořivá dílna i herní koutek
pro děti. Info na www.jesenicketrhy.cz nebo tel.
734 455 197. Pořádá spolek Sudetikus s podporou Města Jeseník a Olomouckého kraje.
sobota 20/8 10:00
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
KNIHAŘSKÁ DÍLNA K VÝSTAVĚ PETRA
NIKLA: HMYZÍ ZPĚVY
Knihařský kurz provede diváka každého věku
magickým světem struktur a hlubin, které práce

s papírem a knihou nabízí. V rámci kurzu se návštěvníci hravou formou seznámí se základy práce s papírem, knižní vazbou, prostorem a knihou,
dozví se, jak se nazývají jednotlivé části knihy a vyzkouší si vyrobit několik tipů knih, které si budou
moci odnést domů. Na základě nových zkušeností
vytvoříme společně prostorovou knihu. Kurzem
vás provede Marie Krajplová. Předpokládaná délka 2,5 hodiny. Vstupné dobrovolné. Rezervace doporučena: 775 787 006, galerie@mkzjes.cz. Pořádají
MKZ Jeseník za podpory Ministerstva kultury ČR
a Státního fondu kultury ČR.
sobota 20/8 17:00
Letní divadlo ve Smetanových sadech
MY DVA A MUZIKÁL
Hudební vystoupení muzikálových zpěváků
z pražských divadel – Vojtěcha Dingy a Violy
Richterové. Prodej vstupenek v rezervačním
systému MKZ Jeseník. Vstupné v předprodeji
100 Kč / v den konání akce 120 Kč. Za nepříznivého počasí se akce přesouvá do Divadla Petra Bezruče. Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory
města Jeseník a Olomouckého kraje.
sobota 20/8 16:00
Zrcadlový sál PLL

MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek Kotrba. Pořádá PLL.
neděle 21/8 15:00
Letní divadlo ve Smetanových sadech
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Pohádka Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné v předprodeji 100 Kč / v den konání akce 120 Kč. Za nepříznivého počasí se akce
přesouvá do Divadla Petra Bezruče. Pořádají
MKZ Jeseník za finanční podpory města Jeseník
a Olomouckého kraje.
čtvrtek 25/8 19:00-22:00
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají bratři Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.
neděle 28/8 15:00
Hudební altán na Ripperově promenádě
LÁZEŇSKÉ SLAVNOSTI
S vynikající jesenickou kapelou BRASS BAND
ŠOHAJ v čele s kapelníkem René Bouchalem. Pořádá PLL.
pondělí 29/8 19:00
Zrcadlový sál PLL
KONEC PRÁZDNIN S JAZZEM
Představí se skvělé jazzové klavírní duo 88TWICE z Olomouce a svým pestrým evergreenovým,
ale nejen jazzovým repertoárem vás náramně
potěší. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.
středa 31/8 19:00
Zrcadlový sál PLL
AUTORSKÉ ČTENÍ JANY FAITOVÉ
Populární spisovatelka, cestovatelka Vám představí příběhy, dílo zážitků nejen z Řecka! Zajistili
jsme i prodej knih. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.
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výstavy

kino

8/7 – 12/9
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
PETR NIKL: HMYZÍ ZPĚVY
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 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 10:00–13:00. Vstupné dobrovolné. Pořádají
MKZ Jeseník za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.

čtvrtek 28/7 17:00
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
dabing / 100 min / animovaná komedie / USA,
2022 / mládeži přístupný

Vlastivědné muzeum
Jesenicka
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
2/2 – 4/9
Hlavní výstavní sál
ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY
Vlastivědné muzeum Jesenicka si vás dovoluje pozvat na nevšední výstavu, jež prezentuje 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.
29/6 – 18/9
Galerie Vodní tvrze
PRÁZDNINOVÁ HERNA
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
13/8 9:30
Stará Červená Voda
ZA DROBNÝMI VODNÍMI ŽIVOČICHY
V katastru obce Stará Červená Voda bylo vybudováno několik tůní, které pomáhají zadržovat vodu
v krajině. Pokud vás zajímá, co v takových tůních
žije, pojďte si v nich i s dětmi zalovit a poznat různé vodní bezobratlé živočichy. Průvodce: Ludmila
Slezáková, biolog VMJ. Vstupné zdarma.
Sraz v 9:30 u autobusové zastávky Stará Červená
Voda, č. 170. Můžete přijet autobusem z Jeseníku
(odjezd v 8:45 z autobusového stanoviště), zpět do
Jeseníku 13:11 (od Stará Červená Voda, ObÚ).

sobota 30/7 19:30
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
dabing / 146 min / dobrodružný / USA, 2022 / do
12 let nevhodný
pondělí 1/8 19:30
THOR: LÁSKA JAKO HROM
titulky / 119 min / akční fantasy / USA, 2022 / do 12
let nevhodný
úterý 2/8 19:30
PARTY HÁDER: SUMMER MASSACRE
česká verze/ 100 min / komedie / Česko, 2022
/ mládeži do 15 let nepřístupný
středa 3/8 17:00
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
dabing / 100 min / animovaný / USA, 2022 / mládeži přístupný
čtvrtek 4/8 19:30
ŘEKNI TO PSEM
česká verze / 85 min / romantická komedie / Česko, 2022/ mládeži přístupný
pátek 5/8 21:30
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
LETNÍ KINO / česká verze / 95 min / komedie
/ Česko, 2022 / mládeži přístupný
pondělí 8/8 19:30
HÁDKOVI
česká verze / 98 min / komedie / Česko, 2022 / do
12 let nevhodný
úterý 9/8 19:30
ELVIS
titulky / 159 min / hudební, životopisný / USA, Austrálie, 2022 / do 12 let nevhodný
středa 10/8 17:00
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
dabing / 100 min / animovaný / USA, 2022 / mládeži přístupný
čtvrtek 11/8 19.30
PARTY HÁDER: SUMMER MASSACRE
česká verze/ 100 min / komedie / Česko, 2022
/ mládeži do 15 let nepřístupný
pátek 12/8 v 19:30
STŘÍDAVKA
česká verze / 100 min / komedie / Česko, 2022
/ mládeži přístupný
sobota 13/8 19:30
THOR: LÁSKA JAKO HROM
dabing / 119 min / akční fantasy / USA, 2022 / do
12 let nevhodný

pondělí 15/8 10:00
PÁNSKÝ KLUB
senior klub / česká verze / 91 min / komedie / Česko, 2022 / do 12 let nevhodný
úterý 16/8 19:30
TOP GUN: MAVERICK
dabing / 131 min / akční / USA, 2022/ do 12 let nevhodný
středa 17/8 17:00
CESTA DO TVOJZEMÍ
dabing / 86 min / animovaný / Slovensko, Česko,
Belgie, 2022/ mládeži přístupný
čtvrtek 18/8 18:00
THOR: LÁSKA JAKO HROM
dabing / 119 min / akční fantasy / USA, 2022 / do
12 let nevhodný
pátek 19/8 21:30
TRHÁK
LETNÍ KINO / česká verze / 94 min / hudební komedie / Československo, 1980 / mládeži přístupný
sobota 20/8 19:30
BULLET TRAIN
titulky / 152 min / akční / USA, 2022 / do 15 let nevhodný
pondělí 22/8 19:30
ELVIS
titulky / 159 min / hudební, životopisný / USA, Austrálie, 2022 / do 12 let nevhodný
úterý 23/8 19:30
STŘÍDAVKA
česká verze / 100 min / komedie / Česko, 2022
/ mládeži přístupný
středa 24/8 17:00
PRINCEZNA REBELKA
dabing / 89 min / animovaný / Francie, 2021/ mládeži přístupný
čtvrtek 25/8 18:00
AFTER: POUTO
titulky / 119 min /romantické drama / USA, 2022
/ do 12 let nevhodný
pátek 26/8 21:30
KDYBY RADŠI HOŘELO
LETNÍ KINO / česká verze / 87 min / komedie
/ Česko, 2022 / do 12 let nevhodný
sobota 27/8 19:30
AFTER: POUTO
titulky / 119 min /romantické drama / USA, 2022
/ do 12 let nevhodný
pondělí 29/8 19:30
BULLET TRAIN
titulky / 152 min / akční / USA, 2022 / do 15 let nevhodný
úterý 30/8 19:30
HÁDKOVI
česká verze / 98 min / komedie / Česko, 2022 / do
12 let nevhodný
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Centrum společných aktivit ukončilo
úspěšný projekt
Po necelých pěti letech uplynul projektu Centra společných aktivit vyměřený čas a k 30. červnu byl ukončen. Za sebou
zanechal stovku povedených česko-polských akcí, zcela nové či rekonstruované a nově vybavené prostory v Jeseníku
i Nyse, síť přeshraničních kontaktů a známostí.
Na jesenické straně byla z projektových financí vybavena nová budova
Centra společných aktivit sídlící vedle Divadla Petra Bezruče na ulici 28.
října. Domov zde našla jak Knihovna

100
zrealizovaných akcí

Vincence Priessnitze, tak další prostory, sloužící ke konání nejen česko-polských aktivit, ale i řadě dalších akcí pro
rozmanité cílové skupiny. Ekvivalentem v Nyse se stalo nejen sídlo Centra
na Poznaňské ulici, nýbrž i rekonstruovaný park Paderewského či nově vybavená mediatéka v tamní knihovně.
Česko-polské akce pod hlavičkou
Centra společných aktivit budou
realizovány i nadále, byť v menší

frekvenci, než tomu bývalo doposud.
Během pětileté doby udržitelnosti se
o ně již nebude starat stávající tým,
který k 30. červnu také ukončil svou
činnost, ale partnerské instituce zapojené do projektu – město Jeseník,
Městská kulturní zařízení Jeseník,
Gmina Nysa a MiGBP Nysa. Podoba
a četnost těchto akcí ještě není plně
známa, ale určitě vám neuniknou
aktuální informace, pokud se budete
obracet na MKZ Jeseník (například
prostřednictvím webové stránky
www.mkzjes.cz). A to jak s dotazy, tak
s náměty na eventuální další rozvoj
přeshraniční spolupráce. Jako inspirace může posloužit nadále fungující web www.csajesenik.cz, kde
jsou k nalezení informace o projektu
i reportáže ze všech uskutečněných
akcí.
Věříme, že projekt Centra společných aktivit vložil cenné kamínky do

Foto: MKZ Jeseník
mozaiky přeshraniční spolupráce
a že se pouto mezi českými a polskými organizacemi, skupinami i jednotlivci podaří zachovat či dokonce

prohloubit. Děkujeme všem, kteří se
na projektu jakýmkoli způsobem podíleli – ať už jako pracovníci, lektoři
či účastníci.
Tým CSA

RETRO víkend ve Smetanových sadech
Na předposlední srpnový víkend
připravilo MKZ Jeseník doslova RETRO nabídku pro diváky všech věkových kategorií.
V pátek 19. srpna ve 21:30 můžete
vidět kultovní film Trhák, který patří tradičně snad do všech letních

kin. Hned poté v sobotu vás pozveme na koncert muzikálových písní,
které přijede opět zazpívat Vojtěch
Dinga se slečnou Violkou (zpívali už
Staropražské písničky Karla Hašlera
na počátku léta). Neděli věnujeme
nejmenším, ale věříme, že pohádka

Festivaly
2v1

Šípková Růženka přitáhne všechny
generace. Ještě když přijede hrát
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Uvidíme tak Evu Hruškovou spolu
se synem Zdeňkem Rohlíčkem. Pohádka bude v obvyklém čase 15:00.
Upozorňujeme, že v případě ne-

8. — 11. 9.
Jeseník

příznivého počasí se představení
přesunou do Divadla Petra Bezruče
(promítání pak do Kina Pohoda). Na
našich webových stránkách www.
mkzjes.cz můžete sledovat aktuální
informace.
Kateřina Tomanová
ředitelka MKZ Jeseník

www.jesenik.cz
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Ničivé povodně v roce 1997
Mnozí z nás mají ještě v živé paměti ničivé povodně, od kterých nedávno uplynulo čtvrtstoletí. Na Jesenicku a mnoha dalších
místech Slezska a Moravy proběhly mezi 4. a 8. červencem 1997. Rozvodnily potoky a řeky, odnesly stromy i celá stavení, strhly
mosty, napáchaly mnoho škod ekonomických i ekologických. Dravý živel však měl na svědomí i lidské životy.
Z meteorologického hlediska se
jednalo o mimořádně vzácnou situaci, která se od té doby na Moravě a ve
Slezsku neopakovala. Dne 4. července se nad Alpami a střední Evropou
začala vlnit studená fronta, která oddělovala teplý vzduch na jihovýchodě
Evropy od chladnějšího na severozápadě. Další den (5. července) vznikla
nad Alpami samostatná tlaková níže,
která jen velmi zvolna postupovala
k severovýchodu přes Rakousko nad
východ České republiky a přilehlé
oblasti Slovenska a Polska, kde se „zasekla“ a zůstala v tomto prostoru dva
dny téměř bez pohybu. Tento neobvyklý jev byl základní příčinou rozsáhlých záplav.
Překvapivé srážkové úhrny
Rozložení tlakových útvarů by
samo o sobě silné povodně nepřineslo, kdyby také výrazně nezapůsobily
tzv. orografické srážky na návětrné
straně Jeseníků. Jejich úhrny dosahovaly enormních hodnot, za zmíněných pět dní dosáhl Praděd hodnoty
455 mm, a Jeseník dokonce 512 mm
srážek, což jsou hodnoty charakterističtější někdy i pro celý rok.
Během 8. července tlaková níže
ustoupila k východu a situace v Jeseníkách se začala uklidňovat. Povodňové vlny se přesouvaly z hor do
středních a dolních toků řek. Zajímavostí bezesporu je, že devět dní po
konci první vlny přišla vlna druhá. Ta
trvala od 17. do 20. července. Situace
byla podobná, opět se vytvořila tlaková níže v oblasti Alp a jen pozvolna se

přesouvala k severovýchodu. Rychlost přesunu byla sice o něco vyšší,
nicméně ve prospěch nových povodní působila velká nasycenost půdy
z první vlny. V konečném důsledku
tak došlo opět k rozvodnění toků. Na
Jesenicku se hovořilo o přidružených
povodních, jejich intenzita se však nedala srovnat s vlnou předchozí.
Apokalypsa
Škody, které povodně napáchaly,
byly ničivé. Projevily se v městské
zástavbě, v obcích i v okolní krajině,
došlo k morfologickým změnám koryt toků, ekonomicky byly zasaženy
domácnosti i podniky, leckteré se
nevzpamatovaly z pohromy vůbec.
Premiér Václav Klaus 7. července vystoupil před poslance se slovy: „Prioritou je záchrana lidských životů!“
Na stránkách jesenické kroniky se
zase dočteme: „Povodeň začala sobotním deštíčkem, který v noci přešel
v průtrž mračen. V neděli 6. července
se řeka Bělá na několika místech vylila z břehů a Muzikantská stezka se
změnila v potok. Ve tři hodiny ráno
v pondělí 7. července Český rozhlas
informoval o vyhlášení stavu ohrožení v okresech Jeseník a Bruntál.
Jeseník a okolní obce byly odříznuty
od vnitrozemí. Zatopena byla ulice
Lipovská i náměstí Svobody, kalný
proud se valil Dittersdorfovou ulicí.
Od rána nefungovala elektřina ani
plyn, během dne přestala téct pitná
voda. V noci na 8. července se zřítil
most u jatek. Teprve ve středu ustal
déšť, voda začala klesat a odhalila

způsobenou apokalypsu…“
Na záchranných pracích se podíleli hasiči, členové civilní obrany, policisté a množství obětavých dobrovolníků. Na pomoc přijela i armáda.
Z obyvatel Jeseníku sice nikdo nepřišel o život, v okolních obcích však

nevěnovali pozornost. Za škodami,
jež způsobují, stojí totiž často srážky přívalové, které působí po kratší dobu větší intenzitou. Povodně
z roku 1997 byly výjimečné, nicméně výskyt krátkodobého markantního zvýšení hladiny potoků a řek

Ulice Fučíkova. Zdroj: Jesenický týdeník
byla situace tragičtější. Bělá i Staříč
napáchaly obrovské škody na komunikacích, lávkách a mostech. Velká
voda strhla i dva rodinné domy. Pro
občany, jimž povodeň vzala střechu
nad hlavou, bylo vytvořeno provizorní ubytování v bývalé mateřské
škole v Bukovicích.
Katastrofa se může opakovat
Povodně v roce 1997 zbořily naše
falešné představy o tom, že přírodní síly máme pod kontrolou. Bylo by
proto mylné se domnívat, že klimatická změna, která s sebou v posledních letech přináší sucho, je důvodem k tomu, abychom povodním už

je na Jesenicku v podstatě obvyklý,
a povodně tak musíme považovat
za nejnebezpečnější přírodní katastrofu vůbec. Horský reliéf tomu
napomáhá společně s faktem, že
mnoho sídelních lokalit (např. Bělá
p. P., Jeseník, Česká Ves, Písečná,
Mikulovice) leží v nivách a záplavových oblastech toků. Bez nebezpečí nejsou ani území pod severními
svahy Rychlebských hor, kde se
výrazné povodně vyskytly v roce
2009 a podobně jako ty jesenické
měly na svědomí i lidské životy.
Pavel Rušar, Pavel Macháček
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Fotovzpomínky: Mírová slavnost

Foto: Varieté Praha (Břetislav Vogl)

Jak jste si již mohli přečíst v minulých dílech našeho seriálu, akce se
v parku konaly jen párkrát v roce.
Stěžejní akcí, vedle programu pro děti
v rámci Mezinárodního dne dětí, byla
jednou za rok tzv. Mírová slavnost.
Na tu jsme mohli, kromě místních
souborů a kapel, objednat do Jeseníku i dražší program, nejlépe z Prahy,
aby přišlo co nejvíce lidí podpořit
mírovou politiku vlády a celého socialistického bloku. Zahájení Mírové
slavnosti se vždy účastnili nejen místní vedoucí představitelé, ale i lídři tehdejšího Okresního národního výboru
v Šumperku a Okresního výboru
KSČ. Všichni se seřadili na pódiu, četly se zde projevy a zdravice, a teprve
poté mohla začít zábava. Po práci leg-

raci, jak zněl i název komponovaného
pořadu Varieté Praha. Lidé se bavili,
a když bylo pěkné počasí, bylo v letním divadle plno. Vstupenky byly
velice levné, koupit si je mohl opravdu
každý, nebyl důvod se do oploceného
prostoru dostat jinudy. Větším problémem však bylo vždy přemlouvání
hospodských či jiných prodejců, aby
si v prostoru divadla otevřeli stánek.
Důvodem byly jejich vyšší náklady,
čas o víkendu, doprava a stěhování
věcí bez většího výdělku. Ceny byly
pevné a navíc bylo technické zázemí letního divadla v 80. létech velice
špatné. Elektřina se vždy musela provizorně zapojit z veřejného osvětlení
v parku.
Jarmila Josefíková

INZERCE

www.jesenik.cz

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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Jeseníky, to jsou krásné výhledy
Foto: Radek Leskovjan

Jeseníky se mohou chlubit nádhernou přírodou, není nad to se na tuto krásu podívat hezky z výšky. To nám nabízí několik
rozhleden, které najdeme v okolí města Jeseníku.
Lázeňská vyhlídka
Kouzelná vyhlídka s kruhovým
ochozem je završením nádherného
secesního sanatoria Priessnitz slezského architekta Leopolda Bauera.
Vyhlídka nabízí pohled do všech
světových stran – jak na jesenický
hřeben a Zlatých chlum, tak až do
polských nížin.
Zlatý chlum
Rozhledna je dominantou, která se

přes 120 let tyčí nad městem Jeseník.
Velmi oblíbená rozhledna je přístupná ze tří směrů – od Křížového vrchu, Čertových kamenů či z Rejvízu.
Čertovy kameny
Přírodní vyhlídka s výhledem od
jesenického hřebene, přes údolí řeky
Bělé až po polské nížiny. Skalní útvar
dosahuje výšky až 40 metrů a je častým cílem nejen turistů, ale také horolezců.

Borůvková hora
Na vrcholu hraniční hory se již
několikrát v historii nacházela rozhledna, ale nikdy nevydržela delší
dobu. Současná stavba pochází
z roku 2006 a je oblíbeným místem
jak českých, tak polských turistů.
Biskupská kupa
Nejstarší rozhledna v Jeseníkách
byla postavena na počest oslavy 50
let vlády císaře Františka Josefa I. Je

častým cílem českých i polských turistů. Na polské straně se nedaleko
od ní nachází turistická chata.
Praděd
Ikona Jeseníků a cíl většiny turistů, kteří dojíždí do Jeseníků. To je
nejvyšší hora Moravy a Slezska, na
které se tyčí budova s vysílačem. Při
dobré viditelnosti jsou vidět nejen
celé Jeseníky, ale také Krkonoše či
Vysoké Tatry.
(jam)

Lurdská jeskyně se dočkala obnovy
O tom, že v Jeseníku se nachází lurdská jeskyně, neví ani mnoho
místních pamětníků. Tato duchovní památka byla u nás vystavěna již
před více než sto lety. Najdeme ji na
tak trochu ukrytém místě, a to v lesíku asi dvě stě metrů jižně od spodní
části svahu kopce „Fučík“.
Místní duchovní Johann Zwior ne-

popadané stromy a poté si jeskyni
vzal do rukou místní katolický spolek. „V rámci dvou brigád jsme vyčistili jeskyňku, prostor okolo ní a širší

okolí. Místo bylo velice zarostlé nálety,
dost se plelo, hrabalo. Muži vyspravili
chybějící kameny v jeskyňce a rovněž
tak pobořené kameny před jeskyní.

1916

Víte, že?

pravděpodobný rok výstavby
lurdské jeskyně
chal na své zahradě zřejmě roku 1916
vystavět menší lurdskou jeskyni –
výklenkovou kapli z nasucho skládaných kamenů a sochou Panny Marie.
Po válce však dlouhou dobu místo
chátralo až do letošního roku. Technické služby nejprve odstranily veliké

Upravili jsme také přístupové cesty.
A na závěr katolický spolek pořídil
novou sochu Panny Marie, kterou
jsme ukotvili na její původní místo,“
říká Vít Slezák, člen Katolického spolku Jeseník. Během června své práce
dokončili a v neděli 26. června byla
lurdská jeskyně slavnostně požehnána. Dobrovolníkům za jejich činnost
patří velké poděkování.
(jam)

Foto: Katolický spolek Jeseník

Roku 1858 se
čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové měla zjevit Panna Marie v jeskyni
v malé jihofrancouzské obci Lurdy,
v podhůří Pyrenejí. Tyto události,
včetně církevně uznaných zázračných uzdravení nemocných, vyústily v pozdější prohlášení Bernadetty
za svatou a samotné Lurdy se staly
významným křesťanským poutním
místem. Podobné stavby se pak pomalu začaly rozrůstat po celém světě.

www.jesenik.cz

Nové dětské herní prvky na ul. Nábřežní. Pohybové, balanční, adrenalinové,
relaxační i rozvíjející kreativitu – to jsou nové herní prvky, které se od června
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. Moderní herní prvky slouží předškolákům od konce června.

Město Jeseník: Vítání občánků. Děti narozené v březnu a dubnu přivítala v sobotu 18. června starostka města Zdeňka Blišťanová a předsedkyně komise pro
občanské záležitosti, rodinu a sociální věci Alena Šosová Řehová. Slavnostní
program připravily učitelky s dětmi z Mateřské školy Jiráskova. Rodičům byla
předána kytička, plyšová hračka a další dary. Všem novým občánkům přejeme
všechno nejlepší do jejich budoucího života a jejich rodičům, aby jim jejich ratolesti dělaly co nejvíce radosti. Foto: Petr Cink

Jesenické trhy. Na Masarykově náměstí proběhly další trhy. Kromě tradičních
produktů nechyběly tvořivé dílničky, dětský koutek, dětské divadlo, živá hudební
vystoupení či bohaté občerstvení. Na další trhy se můžete těšit v pátek 19. srpna
jako tradičně na Masarykově náměstí mezi 9:00 a 16:00. Další termíny nejdete na
webové stránce www.jesenicketrhy.cz.
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ZŠ Jeseník: Tvoříme Jeseník. Díky participativnímu rozpočtu se žákům podařilo zase o kousek vylepšit svou školu. Relaxační koutek a horolezecká stěna pro děti z budovy Boženy
Němcové, vzdušný hokej a naučné polepy schodiště pro Průchodní. Silnější wi-fi pro výuku, vylepšení dívčích šaten u tělocvičny a lavičky před školou na Nábřežní. To jsou realizované nápady, které vymysleli přímo žáci školy.

ZŠ Jeseník: Literární festival. Žáci 2. stupně se aktivně zapojili do Literárního festivalu a odnesli si řadu ocenění. Mnozí v sobě objevili skrytý literární, divadelní i pohybový talent
a svými představeními, básněmi či povídkami oslovili porotu
i publikum. Foto: ZŠ Jeseník

ZŠ Jeseník: Doškolná. Akce stmeluje školu, poukazuje na správné hodnoty, oslavuje kreativitu a týmovou spolupráci, oceňuje
ty nejlepší. Letošní ročník byl navíc ještě doplněn o projektovou
výuku na téma Výchova k myšlení v globálních souvislostech a
výchova demokratického občana. Foto: ZŠ Jeseník
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rozhovor

Jesenický bikros
očima trenéra Cézy

08/22

Bikros sice nepatří mezi masové sporty, ale v Jeseníku se řadí již přes dvacet let mezi tradiční sportovní odvětví, které se dokonce pyšní účastí na olympijských hrách. O tom, jak je na tom bikros v současné době a mnohém dalším, jsme si popovídali
s trenérem Vojtěchem Cézou.
Kola BMX se u nás objevují již od
80. let, jak byste popsal samotný
sport bikros?
Bikros je sport, kde mezi sebou
soupeří osm jezdců, kteří se snaží
projet co nejrychleji dráhu s množstvím různých skoků. Od malých
až po ty velké, které mohou klidně
mít i 10 metrů. Dráha začíná startovní rampou, vysokou 3 až 5 metrů. Má zpravidla 3 nebo 4 zatáčky,
dnes už většinou vyasfaltované
nebo zpevněné (vysypané šotolinou). Ale to hlavní je, že bikros je
a byl pro mnoho lidí odrazovým
můstkem do dalších cyklistických
nebo motoristických disciplín.
Bikros patří mezi kontaktní sporty. Jaká jsou pravidla kontaktu
mezi závodníky?
Kontakt je samozřejmě povolen, často k němu i dochází, hlavně
v zatáčkách, kde se dá velmi dobře
využít taktika a předjet nebo zpomalit soupeře. Ale samozřejmě to
má i svá pravidla. Například kopání do tohoto sportu rozhodně
nepatří, jde spíše o kontakty loket

Rodiče
jsou základem úspěchů dětí
i klubů

na loket. Jezdci se ale snaží kontaktům většinou vyhnout, protože kolikrát z toho je pád a někdy opravdu ne zrovna pěkný.
Co považujete za největší sportovní úspěch v historii klubu?
Účast Romany Labounkové na
Olympijských hrách v Londýně
v roce 2012 byla mimořádným
počinem. Na samotných Hrách ji
fandili nejen členové našeho klubu, ale i celé město. Účast bikrosu
na olympiádě je celkově velkým
posunem pro náš sport, v televizi
jej měla řada lidí možnost poprvé vidět a dozvědět se, že existuje.
A pro spoustu z nich to mohl být
impuls k tomu, aby se bikrosu sami
začali věnovat.

Pojďme do současnosti, která je
také velmi úspěšná. Jak si vedou
vaši svěřenci?
Určitě máme úspěchy i v současnosti, máme stále skvělé jezdce, kteří
dokáží zajet velmi krásné výsledky.
Máme i jezdce, ve kterých vidím velký potenciál, ale bohužel, za ty dva
roky, co teď bikros trénuji, tak je nás
méně a méně. A to se pak špatně trénuje, když nemají s kým na domácí
půdě poměřovat své síly. Ale i to ke
sportu patří, že zájem přichází v určitých vlnách. My ale pracujeme na
tom, abychom naši základnu zase
rozšířili.
V jaké věku se začíná s tréninkem či
závody?
S tréninkem se může začít i klidně
na odrážedle. Takže spodní hranice
není, ale většinou na závody chodí
děti, kterým jsou 4 roky. Jednoho takového odvážlivce máme zrovna teď
v oddíle. Čím dříve se začne, tím je to
lepší, alespoň si vše osahá a s přibývající rychlostí nemá takový strach mozřejmě bez jejich pomoci a zapájako ti, kteří začnou třeba až ve dva- lení by nebyly ani závody, ani nadšení jezdci. A když je nadšené dítě,
nácti.
Bikros je letním sportem, jak se při- tak jde všechno lépe. Takže všem
pravujete se svými svěřenci během rodičům patří velké díky za vše, co
pro bikros dělají a do budoucna dězimního období?
V zimě se většinou chodí do tě- lat budou.
locvičny, kde se hrají kolektivní hry, Snad všechny kluby bojovaly ponebo dělají různé posilovací aktivity. slední dva roky s následky panStarší jezdci chodí většinou do posi- demie covidu-19. Jak toto období
dopadlo na váš klub?
lovny a je to už více individuální.
Během pandemie to bylo určitě
Účastníte se mnoha závodů, pořádáte také vlastní závody v Jesení- náročné pro všechny. Společné tréninky být nemohly, ani venku, ani
ku?
Ano, v Jeseníku se pořádají zá- v tělocvičně. S tím souviselo i různé
vody. Zatím bohužel jen menšího přesouvání a rušení závodů, takže
charakteru, jako je Moravská liga. se o dost cenných zkušeností přišlo.
Pro větší závody nemáme trať uzpů- Ale bikros je sport individuální, taksobenou, ale věřím, že i na tomto do že kdo chtěl, mohl na kolo vyrazit
budoucna můžeme všichni společ- sám, nebo si doma dělat individuální aktivity. Což není totéž jako jezdit
ně zapracovat.
Pro pořádání závodů je důležitá ve skupině lidí, ale v tomhle směru
kvalitní trať. Na té pracujete přede- jsme nebyli úplně uzavřeni oproti
vším vlastními silami spolu s rodiči. jiným pouze kolektivním sportům.
Jak důležité je, že má klub v rodi- Kromě bikrosu lze kola BMX využít také u freestylových disciplín,
čích takovou podporu?
Bez rodičů by to samozřejmě ne- tedy od loňského roku také v nošlo. Pokud mají děti trénovat, tak se vém skateparku. Věnují se vaši
rodiče se musí starat o dráhu a sa- svěřenci také těmto disciplínám?

Foto: archiv klubu
Přímo freestylu na kole asi ne,
ale spousta mladých kluků jezdí
na speciálních koloběžkách a do
skateparku si občas zajdou zajezdit.
V posledních letech jsou velmi
populární Rychlebské stezky, kde
se dá najít spousta obdobných
prvků jako u bikrosu. Zajedete si
vy osobně někdy na tyto stezky?
Rychlebské stezky jsou velmi
dobrý počin, hlavně zábavný, kde
si každý najde svoje. I já osobně
jsem tam několikrát byl, ještě se
tam určitě párkrát vyrazit chystám. Každý rok tam roste spoustu
nových věcí a jako doplněk k bikrosu je to skvělé.
Co byste závěrem vzkázal jesenickým fanoušků bikrosu?
Chtěl bych vzkázat asi jediné.
Klidně přijďte, je jedno co máte za
kolo, čím víc nás bude, tím bude
větší sranda. A hlavně se naučíte
ovládat velmi dobře své kolo a dovednosti získané na dráze budete
moct zužitkovat i v jiných cyklistických disciplínách.
Za rozhovor děkuje Jan Mrosek
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