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Úvodník
Vážení spoluobčané, 

máme tady bře-
zen, měsíc, ve 
kterém začíná 
jaro a  delší dny 

přináší pozitivnější 
náladu. A je to důležitý 

měsíc i  pro Jeseník. Konečně se 
totiž mohou naplno rozběhnout 
všechny plánované projekty. Na-
příklad oprava cesty u pošty, uli-
ce Dittersdorfova nebo i  dlouho 
avizovaná proluka mezi tržnicí 
a  náměstím. Navíc se dokončí 
poslední fáze květinové výzdo-
by a  já věřím, že bude vypadat 
krásně.

Malou radostí, ale pro maminky 
s  malými dětmi velmi důležitou, je 
vznikající koutek na IPOSe, kde 
bude možnost přebalit, nakrmit 
nebo jen ohřát láhev s  výživou. 
Chceme, aby lidé chtěli v  Jeseníku 
zakládat rodiny. Věřím, že i  tyhle 
maličkosti to dokazují (a  hlavně 
opravdu pomáhají).

V březnu se opět uskuteční Měst-
ský bál, na který bych vás ráda po-
zvala. Je to akce od nás pro vás, pro 
Jeseničáky. A je to ideální příležitost 
si společně trochu oddechnout od 
všech starostí. Těším se na vás.

Vaše starostka 
Zdeňka Blišťanová

Soutěž O Priessnitzův 
dortík 2023

Ve středu 25. ledna se 
uskutečnil 18. ročník soutěže  
O  Priessnitzův dortík – souboj 
odborných dovedností cukrářů 
juniorů v  prostorách SŠ GFaS 
Jeseník. Akce se zúčastnilo 
čtrnáct soutěžících ze střed-
ních škol z celé České republiky. 
Soutěžící si dovezli slavnostní 
dort na téma Dívkám, slečnám 
a ženám k narozeninám, druhým 
soutěžním úkolem bylo zdobe-
ní perníku glazurou v časovém 
limitu 60 minut. Posledním 

úkolem bylo zhotovení dvou 
kusů modelovaných zvířecích 
figurek z  vlastní modelovací 
hmoty. První místo získala Kris-
týna Vaculová ze střední školy 
v  Bzenci. Druhé místo získala 
Veronika Hrabalová z  Prostějo-
va a  třetí příčku obsadila Karo-
lína Petra Říhová ze Žamberku. 

Velké díky patří sponzorům 
a  všem organizátorům, kteří 
pomohli soutěž uspořádat.

Střední škola gastronomie, 
farmářství a služeb Jeseník

Studenti z  celé republiky bojovali o  titul nejlepšího cukráře v  letošním již 18. ročníku 
soutěže O Priessnitzův dortík. Foto: Lucie Musialová
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Jeseník utužuje přátelství s Neuburgem

Město obnovuje partnerství s Prahou 1

Město hledá nového šéfa kultury 

Koncem ledna navštívila sta-
rostka města Jeseníku novou 
starostku Prahy 1 Terezii Rado-
měřskou. Cílem návštěvy bylo 
obnovení společných aktivit a roz-
šíření spolupráce s naším partner-
ským městem. 

V  současné době má město 
Jeseník uzavřeno pět partner-
ských smluv, a  to s  městy Bojnice, 
Głuchołazy, Neuburg an der Do-
nau, Nysa a  městskou částí Praha 
1. Tyto smlouvy deklarují společný 

zájem měst na spolupráci a  pro-
hlubování přátelských kontaktů 
obyvatel, institucí či podnikatel-
ských subjektů a  vyvíjení společ-
ných aktivit především v  oblasti 
kultury, sportu, umění, školství, 
cestovního ruchu, hospodářství 
či ochrany životního prostředí. 
Významnou přidanou hodnotou 
partnerství s  jednotlivými městy 
je vzájemné předávání si cenných 
a  inspirativních zkušeností z  nej-
různějších oblastí.                               (lum)

Městská kulturní zařízení 
Jeseník jsou příspěvkovou organi-
zací města Jeseník, která zajišťuje 
provoz Kina Pohoda, Divadla Pe-
tra Bezruče, Knihovny Vincence 
Priessnitze, Centra společných 
aktivit, letního divadla a  galerie 
Současného umění pro Jeseník. 
Město Jeseník hledá ředitele této 
organizace, manažera kultu-
ry, který komplexně a  kreativně 
uchopí místní kulturní a  komunit-
ní život. Předpokládaný nástup 

do funkce: 3. dubna 2023, dohoda 
možná.

Písemné přihlášky doručte na 
adresu: Město Jeseník, Masary-
kovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník,                              
nejpozději do termínu uzávěrky 
přihlášek 10. března 2023 do 12:00. 
Více informací na www.jesenik.cz 
v  sekci Výběrová řízení nebo kon-
taktujte Ivu Peitlovou, vedoucí od-
boru školství, kultury a sportu, a to 
na tel. 584 498 525 nebo e-mailu 
iva.peitlova@mujes.cz.                      (lum)

O víkendu 27. a 28. ledna se uskutečnil již 52. ročník mezinárodního plavání v Dunaji. Na účastníky této populární akce, mezi kterými nechybě-
li ani zástupci města Jeseníku, čekaly čtyři kilometry plavání v ledové vodě. Po celé délce trati dohlíželi na bezpečnost plavců vodní záchranáři, 
kteří byli připraveni v případě potřeby poskytnout pomoc. K popularitě tohoto neobvyklého druhu sportování přispěl fakt, že se nejedná 
o klasický závod, ale spíše o zábavnou přehlídku alegorických plavidel, kterými se prezentují různé spolky a společenské skupiny. Tato akce 
se již několik let honosí titulem největší zimní plavání v Evropě. Zúčastnili se jí zástupci města, místostarosta města Václav Urban, radní Tibor 
Macík a ředitel Územního odboru Jeseník HZS Olomouckého kraje Jan Pastucha,  a to na pozvání partnerského města Neuburg an der Donau.
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Ptejte se starostky

Z deníku strážníka

Poštovní a Dittersdorfova se dočkají 
nového povrchu 

➢ V  neděli 1. ledna 
přijali strážníci te-

lefonické oznámení 
o rušení nočního klidu 

v  bytovém domě na Ty-
lově ulici. V bytě se nacházela žena 
a  značně podnapilý muž, o  kterém 
uvedla, že se jedná o  jejího manže-
la. Hlídka je poučila, že pokud se 
bude rušení nočního klidu opakovat, 
bude incident předán k  řešení na 
příslušný úřad. Žena se hlídce omlu-
vila a muže zklidnila. Jelikož nedošlo 
k žádnému zranění ani k poškození 
majetku, hlídka z místa odjela.
➢ V  pondělí 9. ledna krátce po půl-
noci přijali strážnici stížnost na hluk 
vycházející z  baru na Masarykově 
náměstí. Na místo byla vyslána hlíd-
ka, která ztotožnila obsluhu a hosta 

baru, kteří v rámci oslavy narozenin 
pobývali v  prostorách předzahrád-
ky a svým chováním rušili noční klid. 
Muž byl hlídkou poučen a  upozor-
něn, že pokud se bude věc opakovat, 
nebude výše uvedený případ řešen 
domluvou, ale již pokutou. Obsluha 
byla upozorněna na dodržování 
provozní doby a  na vhodnost zaví-
rání vstupních dveří do provozovny 
tak, aby nedocházelo k rušení noční-
ho klidu.
➢ V  pondělí 15. ledna večer volala 
strážníky zaměstnankyně jese-
nické nemocnice. Po areálu se po-
hyboval muž, který byl v  nemoc-
nici ošetřen, ale odmítal odejít. Na 
místo se dostavila hlídka a poté, co 
oznamovatelka potvrdila, že ne-
došlo k  žádné škodě na majetku 

nemocnice, strážnici muže z místa 
vykázali.
➢ Ve čtvrtek 19. ledna ve večerních 
hodinách bylo na tísňovou linku 156 
přijato telefonické oznámení obslu-
hy provozovny GUTY, že se v bistru 
na Lipovské ulici nachází značně 
podnapilý muž polské národnos-
ti, který se dožaduje jídla zdarma 
a  vyhrožuje, že pokud mu nebude 
vydáno, bude dělat problémy. Muž 
byl tak opilý, že nebyl schopný si vy-
brat z bankomatu hotovost, a proto 
se dožadoval jídla zdarma. Hlídka 
výše uvedeného poučila a  vyzvala 
k opuštění provozovny. Muž se poté 
opětovně pokusil vybrat peníze, což 
se mu na několikátý pokus podařilo, 
jídlo si nakonec odkoupil a  z  místa 
odešel.

Na jaro tohoto roku je napláno-
vána rekonstrukce ulic Poštovní 
a  Dittersdorfova. Předmětem ob-
novy bude vybroušení stávající 
asfaltové vrstvy a položení nového 
povrchu. Bezpečnost chodců pod-
poří vybudování zpomalovacího 
pruhu v  prostoru před školkou, 
který bude zároveň sloužit jako na-
svícený přechod pro chodce. 

V  úseku u  přechodu bude 
rychlost omezena na 30 km/hod. 
Zároveň dojde k  úpravě obrub, 
přičemž poškozené kusy  budou 
vyměněny. Jako dodavatel byla 
vybrána společnost BERKASTAV, 
s. r. o. Cena rekonstrukce je vy-
číslena na cca 4,4 mil. Kč bez 
DPH, což je zhruba o milion a půl 

méně, než byla odhadovaná cena 
zakázky v  zadávací dokumentaci. 
Stavební práce by měly započít 
v dubnu letošního roku a potrvají 
asi čtyři měsíce.

Obnova se neobejde bez do-
pravního omezení, proto prosíme 
všechny o  shovívavost. Odměnou 
nám bude 450 metrů nové komu-
nikace bez děr a záplat.                   (lum)

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-mailo-
vou adresu dotazy@mujes.cz. 

Dotaz:
Kdy a v kolik hodin bude příští ví-

tání občánků na radnici?
Odpověď:

Předpokládaný termín vítání ob-
čánků je na přelomu února a března 
tohoto roku a vítat budeme děti na-
rozené v  listopadu a  prosinci roku 
2022. Pokud se miminko narodilo 
v jesenické nemocnici, nemusíte se 
obávat, že byste se o  vítání nedo-
zvěděli. Naše matrikářky posílají 
pozvánky. Pokud se však vaše dítě 

narodilo v jiné nemocnici, je možná 
časová prodleva, proto kontaktujte 
matrikářku Pavlínu Pastrňákovou, 
e-mail pavlina.pastrnakova@mujes.
cz, tel.: 584 498 474, aby vám mohla 
včas a  správně doručit pozvánku 
na vítání občánků.
Dotaz:

Jak je to se zimní údržbou chod-
níků? Kdo ji zajišťuje?
Odpověď:

Zimní údržbu takřka 50 kilo-
metrů cest a  více než 47 kilome-

trů chodníků mají na starosti 
Technické služby Jeseník. Rozsah 
a  odpovědnost za provádění zim-
ní údržby je určen Plánem zimní 
údržby města. K čištění veřejných 
prostranství a  parkovišť, čištění 
křižovatek ve městě, vybraných 
přechodů pro chodce, čištění a po-
sypu zastávek, úklidu sněhu, plu-
hování a posypu silnic a chodníků 
aj. mají technické služby k dispozici 
dvanáct strojů (pluhy, sypače a na-
kladače). 

Rada schválila
➢ Vypovězení smlouvy se společ-
ností TextilEco, která vlastní kontej-
nery na oblečení, obuv a  jiný textil. 
Občané však o možnost třídit textil 
nepřijdou, město uzavře smlouvu 
s jinou společností.
➢ Uzavření nájemní smlouvy a smlou-
vy o budoucí smlouvě o zřízení služeb-
nosti za účelem vybudování chodní-
ku na ulicích Nádražní a Puškinova, 
v dlouho diskutovaném úseku mezi 
autobusovou zastávkou u  vlakové-
ho nádraží a  železničním přejez-
dem, čímž se město výrazně posune 
k možnosti vybudovat zde chodník. 
➢ Zahájení výběrového řízení na 
dodavatele výměny takřka 400 ks 
starých lamp veřejného osvětlení 
za nová a energeticky úsporná LED 
svítidla. Výměna proběhne v lokali-
tách s největší energetickou nároč-
ností a  s  téměř 70% dotací, kterou 
má město přislíbenou. 
➢ Žádost o podání dotace (Olomou- 
cký kraj) ve výši 75 000 Kč na obno-
vu okolí Anglického pramene, kte-
rá by z  50 % kryla náklady na jeho 
opravu. Po polomech v  roce 2020 
byla pravá část mohyly poškozena, 
v  roce 2022 došlo k  opravě celého 
pomníku. Cílem další obnovy této 
památky je zkulturnit prostředí 
okolo pramene.
➢ Uzavření smlouvy se společností 
RAIN STAVBY na obnovu prolu-
ky u tržiště. Hotovo by mělo být do 
čtyř měsíců od zahájení prací, tedy 
ještě tento rok. Záměr budoucí po-
doby prostoru konzultovalo město 
i s obyvateli sousedního domu, k ně-
muž část plochy patří.

Rada seniorů
Jednání se uskuteční v  úterý  
7. března od 10:00 na radnici.

Matrika 
V  lednu se v  jesenické nemocnici 
narodilo celkem 21 dětí, z toho 5 dětí 
rodičům s trvalým pobytem v Jese-
níku. Všem gratulujeme a  přejeme 
vše nejlepší.  

Jubilanti
V  měsíci lednu se dožili životního 
jubilea: Marie Zapalačová (90 let) 
a Libuše Křupalová (95 let). Do dal-
ších let přejeme hodně zdraví a spo-
kojenosti.
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Jaké investice letos plánuje Vak Jesenicka

V  roce 2023 nás čeká několik 
důležitých projektů. Nejzásadnější 
je připojení nového vodního zdroje 
Keprnický potok na nově zrekon-
struovanou úpravnu vody v  Adol-
fovicích. Investice v  celkové výši 
cca 127 mil. Kč je naplánována na 
léta 2023–2025. Cílem je posíle-
ní a  stabilizace vydatnosti zdrojů 
surové vody, záměr spadá do zá-
kladních opatření Projektu SUCHO 
2015. V  závěru roku 2022 byla na 
Státní fond životního prostředí po-
dána žádost o dotaci na tuto stavbu. 
Dále se připravujeme na obnovu 
kanalizace na Lipovské ulici v  Je-
seníku. Půlkilometrový úsek bu-

deme realizovat letos a  příští rok 
bezvýkopovou technologií, náklady 
máme spočítány na cca 15 milionů.

Pokud jde o  obnovu vodovodu, 
ta se chystá například v  Jeseníku 
na Priessnitzově ulici. Výměna  
455 metrů vodovodu vybudova-
ného v roce 1898 bude předcházet 
plánované výstavbě chodníku mezi 
lázněmi a  městem. Naši investici 
odhadujeme na více než 4 miliony 
Kč. Sérii menších oprav napláno-
vaných na letošek tvoří obnova 
vodovodu v  Majakovského a  Slád-
kově ulici v Jeseníku anebo v loka-
litě „K nádraží“ v obci Lipová-lázně. 
Týmy našich zaměstnanců se pustí 

také do obnovy kanalizace v někte-
rých částech jesenických lázní.

Třetí oblastí, jíž ve Vak Jesenicka 
věnujeme pozornost, je příprava 
projektů s pozdější realizací. Letos 
dotáhneme nový generel vodovod-
ní sítě i  generel kanalizační sítě. 
Ty jsou nezbytným komponentem 
naší strategie a  koncepce rozvoje 
vodohospodářství na Jesenicku. 
„Kromě toho všeho potřebujeme 
projektovou dokumentaci k pláno-
vaným úpravám sídla naší společ-
nosti na Tyršově ulici, kde by mělo 
vzniknout moderní zákaznické 
centrum,“ upřesnil technický ře-
ditel Vak Jesenicka Robert Černý. 

V  souvislosti s  čistírnou odpad-
ních vod, kde nás výhledově čeká 
její technologická modernizace, 
v letošním roce zahájíme přípravu 
technicko-ekonomické studie, kte-
rá naznačí možné varianty snížení 
energetické náročnosti a  případ-
ně navrhne doplnění technologie 
čistírny. Důležitost strategického 
plánování vysvětlila ředitelka spo-
lečnosti Lenka Podhorná: „Účelem 
Plánu investic, oprav a  projekto-
vých prací pro rok 2023 je udržení 
a  rozvoj vodohospodářské infra-
struktury vlastněné naší společ-
ností v provozuschopném stavu.“                          

Vak Jesenicka

Jako koloběh vody je neustálá modernizace a obnova vodohospodářské infrastruktury v majetku Vak Jesenicka, jehož hodnota před-
stavuje více než 2,3 miliardy Kč. Dáváme si velmi záležet na dlouhodobém plánování rozvoje a oprav, letos proinvestujeme 67 milionů Kč. 

Máte doma věci, které nepoužíváte, ale vyhodit je nechcete? Brzy je budete moci odnést do ReUse centra. Místa, kde bude možné bezplatně 
odevzdat drobnější předměty z vaší domácnosti, které mohou ještě někomu dál sloužit. Jedinou podmínkou je, aby byly funkční a čisté. 

Jedním z úspěšných projektů participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník 
bylo zakoupení vybavení pro sezónní provoz občerstvení ve Smetanových 
sadech. Lidé by si tak mohli z pojízdného stánku zakoupit kávu, limonády 
nebo třeba nanuky. Máte-li zájem provozovat občerstvení ve Smetanových 
sadech, ozvěte se prosím na e-mailovou adresu tvorimejesenik@mujes.cz.

I letos se město Jeseník připojí k akci, jejímž cílem je vyjádřit solidari-
tu malému tibetskému národu. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ 
se koná každoročně vždy 10. března. V letošním roce si připomeneme již  
64. výročí tibetského povstání proti čínské okupaci.

Tibetská vlajka je jedním z  nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané 
používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až něko-
likaleté tresty vězení.  O jejím vyvěšení u budovy radnice rozhodli radní 
města na svém 7. zasedání. Jeseník se tak připojí ke stovkám obcí, měst, 
městských částí a krajů, které tímto vyjadřují svou solidaritu.                 (lum)

➢ Celkový informativní počet obyvatel ve městě Jeseníku bez ohledu na 
druh pobytu: 11 155, z toho 10 695 občanů ČR a 460 cizinců.
➢ Celkový informativní počet obyvatel s trvalým pobytem ve městě Je-
seník: 10 768, tj. o 231 obyvatel méně ve srovnání s loňským rokem.
➢ Informativní počet cizinců ve městě: 460, z toho občanů EU 100 a ob-
čanů třetích zemí 360. Ve městě má trvalý pobyt 73 cizinců, tj. o  79 
méně ve srovnání s loňským rokem.
➢ V roce 2022 se narodilo 71 občánků města Jeseníku. Prvním občán-
kem města Jeseníku je chlapec jménem Eliáš, který přišel na svět v je-
senické nemocnici dne 2. ledna 2023.
➢ Nejoblíbenějším ženským jménem bylo jméno Eliška, dále pak Adé-
la, Anna, Barbora, Stela a Valerie. U mužských jmen je na první příčce 
jméno Jan, dále pak Dominik, Matyáš, Ondřej, Šimon a Tomáš. Z netra-
dičních jmen dětí byla zapsána např. dívčí jména Alessia, Nillaya, nebo 
chlapecká jména Amel, Sergiu.
➢ V roce 2022 bylo uzavřeno 116 sňatků. 
➢ V roce 2022 zemřelo 133 občanů města.
➢ Do města se z  jiné obce přistěhovalo 199 obyvatel, dále se v  rám-
ci města Jeseníku přestěhovalo 234 obyvatel, z  města se odstěhovalo  
286 obyvatel. 
➢ Průměrný věk občanů města Jeseníku je 46 let.

Veronika Klementová,
vedoucí odboru správního

Město plánuje zřízení ReUse 
(„znovu využij“) centra v  areálu 
sběrného dvora na Lipovské uli-
ci. Lidé tam budou moci odevzdat 
věci, které již nepotřebují, a  za 
pár korun získat funkční předmě-
ty pro zařízení domácnosti, např. 
nádobí (hrnečky, talíře, hrnce, ple-

chy) a dekorace, manuální nářadí, 
sportovní potřeby, hračky, hudeb-
ní nástroje, nečalouněný drobný 
nábytek aj. Příjem z  drobných 
poplatků za prodej takto odevzda-
ných věcí město plánuje použít na 
obnovu jesenických pramenů.

Věci nemusíte měnit, tedy od-

nést si něco za něco. Můžete je 
pouze bezplatně darovat nebo jen 
pořizovat za poplatek, který bude 
v řádu desetikorun podle velikosti 
dané věci. 

Z  hygienických důvodů nebude 
ReUse centrum přijímat čalouně-
ný nábytek, matrace a  peřiny, ob-

lečení a obuv, zvířecí hračky a pe-
lechy. Z  bezpečnostních důvodů 
pak domácí elektroniku, pracovní 
elektronické nástroje či jiná elek-
trozařízení. 

O  oficiálním termínu otevření 
ReUse centra vás budeme infor-
movat.                                                            (lum)

Hledá se provozovatel 
pojízdného občerstvení 
ve Smetanových sadech

V Jeseníku zavlaje 
tibetská vlajka 

Statistika evidence 
obyvatel k 1. 1. 2023

Odevzdejte nepotřebné věci a přispějte tak na 
obnovu pramenů



www.jesenik.cz 5inzerce

Sanace Vape s.r.o. 

obsazujeme 
pracovní 
pozice: 

Místo pracoviště: Jesenicko a okolí

Pracovní poměr: Hlavní pracovní poměr, 
DPP, spolupráce dle domluvy

STAVBYVEDOUCÍ
/STAVEBNÍ MISTR

Kontakt: 
j.posker@sanace-vape.cz  nebo na tel. 602 595 915
www.sanace-vape.cz

nordictelecom.cz
800 80 70 60

Cena od

245Kč

Zdravá síť s péčí, 
kterou si zamilujete

prémiová péče
bez závazku
Nordic TV na 3 měsíce zdarma

Zelený internet
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V  lednu se žáci ze Střední prů-
myslové školy Jeseník zúčastnili 
v Hranicích krajské soutěže Učeň in-
stalatér. Druhé místo získala Kamila 
Hastíková, čímž si zajistila postup do 
celostátní soutěže, která se bude ko-
nat v Brně. Spolu s ní pojede i Tereza 
Mališová. „Nejprve jsem z  toho měla 
obavy, ale nakonec jsem šťastná, že 
jsem se soutěže zúčastnila. Dalo mi 
to spoustu zkušeností, nových přátel 
a hlavně odvahu, která mně předtím 
chyběla,“ uvádí Kamila Hastíková. 

Za emko se soutěže zúčastnili žáci 
3. ročníku oboru instalatér Kamila 
Hastíková, Tereza Mališová a  Josef 
Schreiber v  doprovodu učitele od-
borného výcviku Michala Danilka. 
Soutěž se skládala z  několika částí. 
V  praktické části museli žáci zhoto-
vit výrobek z  plastových, měděných 
a  ocelových pozinkovaných trubek. 
Dále zvládnout montáž závěsného 
WC na zeď, připojení odpadního po-
trubí, montáž prkénka, napouštěcího 

a  vypouštěcího ventilu a  ovládacího 
tlačítka, a  to vše za 55 minut včetně 
kompletní demontáže. A jako posled-
ní montáž umyvadla na stěnu s připo-
jením baterie a sifonu.

Teoretická část soutěže obná-
šela test na počítači. Celkem bylo  
100 otázek, za které se mohlo získat 
maximální počet 200 bodů v  čase  
55 minut. Kamila Hastíková dokonči-
la test za 12 minut a měla pouze jednu 
chybu, která ji stála dva body. Dosáh-
la 198 bodů, což je skvělý výsledek. 
Tereza Mališová a  Josef Schreiber 
skončili jako tým na 10. místě. Tereza 
Mališová k tomu dodává: „Ráda jsem 
poznala vrstevníky ve svém oboru. 
Kluci z Hranic byli moc fajn.“ Žákům 
patří ocenění za precizní přípravu, 
reprezentaci školy a také to, jak k celé 
akci zodpovědně přistoupili. Velké 
poděkovaní si zaslouží také učitelé 
odborného výcviku Michal Danilko 
a Ladislav Šuška za přípravu žáků.    

Střední průmyslová škola Jeseník

Showdown popisuje Centrum 
aplikovaných pohybových aktivit 
jako sportovní disciplínu uprave-
nou potřebám zrakově postiže-
ných. Jedná se o  stolní tenis hra-
ný na stole s  určenými rozměry. 
Hrají ho dva nevidomí hráči nebo 
hráči s  neprůhlednými klapkami 
na očích. Dřevěnou pálkou se po-
koušejí dostat ozvučený míček do 
soupeřovy branky. Cílem hráčů 
je tedy dát soupeři branku a  tak 
získat co nejvíce bodů. Brankou 
se rozumí otvor ve stole na stra-
nách obou hráčů. Herní stůl je 
ohraničen mantinely, v polovině je 
středová deska, pod níž je mezera, 
skrze kterou si posílají protihráči 
míček – nesmí se jí dotknout nebo 
ji přeskočit. Míček je uvnitř opat-

řen kovovými kuličkami, aby byl 
kontrolovatelný sluchem. Soutěží 
se podle pravidel IBSA. Soupeří se 
ve dvouhře nebo ve čtyřhře. Utká-
ní je časově omezeno nebo se délka 
řídí dle skóre mezi soupeři.

Za účasti profesionálních hráčů 
a  rozhodčího bude odstartováno 
hraní showdownu i  v  Jeseníku, 
a  to díky bezplatnému zapůjčení 
stolu a  sportovního vybavení na 
showdown od SK Sigma Olomouc. 
Přijďte se seznámit s touto zajíma-
vou hrou a podívat se na hru profe-
sionálů. V pátek 10. března od 10:00 
v kanceláři SONS ČR (oblastní od-
bočka Jeseník, Tovární 1332/1a). 
Akce je bez vstupného. Více in-
formací na tel. 736  671  586, Petra 
Trunečková.                                 SONS ČR

Od března 2023 pořádá CSS Jeseník a  město Jeseník, zastoupené 
členy Rady seniorů, v Klubu seniorů na Dukelské ul. setkávání seniorů 
k povídání si u kávičky nebo čaje s možností si zahrát různé hry (karty, 
scrabble, pexeso, dámu, šipky…), ve čtvrtek vždy od 13:00 do 16:00. 

Srdečně vás zveme na čtvrtek 
30. března 2023 ve 14:00 do Klubu 
seniorů v  Jeseníku na přednášku 
Petra France s názvem Masaryk jak 

jej neznáte. Vstup je volný pro seni-
ory, jejich přátele a známé.

Alena Kalinová, Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví

Klub turistů pro vás připravil dva výlety na měsíc březen. V případě ne-
příznivého počasí může dojít ke změně trasy.
Datum: 18. března
Horní Hoštice – Vysoký kámen – 
Bílá Voda
Odjezd: autobus 7:35
Délka trasy: 14 km
Vycházku připravila J. Šimková.

Datum: 25. března
Tomíkovice – Žlíbek – Žulová – 
Vápenná (Vítání jara)
Odjezd: vlak 9:01
Délka trasy: 10 km
Vycházku připravila M. Frgálová. 
Jarní kloboučky s sebou.

Máme dva zástupce 
v celorepublikovém finále 
soutěže Učeň instalatér

Showdown poprvé v Jeseníku

Nová aktivita pro seniory 

Akademie třetího věku 

Klub turistů Jeseník

Foto: Střední průmyslová škola Jeseník
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sobota 11/3 16:00
Zrcadlový sál, PLL

MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek Kotrba. 
Pořádá PLL.

sobota 11/3 19:00
Zrcadlový sál, PLL

PĚVECKÝ RECITÁL
Klasika, muzikál, pop, vlastní tvorba s  A. Beťáko-
vou a Z. Janečkem. Vstupné 120 Kč. Pořádá PLL.

neděle 12/3 19:00
Zrcadlový sál, PLL

KLAVÍRNÍ JAZZOVÁ OCHUTNÁVKA
Přijďte se potěšit s  jedinečným klavírním duem 
88TWICE, které se Vám představí s excelentním, 
všem dostupným repertoárem! Vstupné 120 Kč. 
Pořádá PLL.

pondělí 13/3 19:00
Zrcadlový sál, PLL

VÍT A JAN HANULÍKOVI 
Světoznámá místní bratrská dvojice hudebních 
pedagogů, pěvců, hráčů na kytary, mandolínu 
a další strunné nástroje s repertoárem od folku, 
popu a další, konečně u nás v lázních! Vstupné 
120 Kč. Pořádá PLL.

pondělí 13/3  19:00 
Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze                            

JESENÍKY – KRÁLOVSTVÍ HORSKÉ 
DIVOČINY /filmová projekce/
Přírodopisný dokumentární film uvedený  
v  roce 2022, který vypráví příběh fascinujícího 
koloběhu života jedinečné horské přírody Jesení-
ků. Od divočících řek a potoků, přes rozsáhlé lesy, 
rozervané skály, houpavá rašeliniště až po nehos-
tinné alpínské bezlesí. Film vznikal přes čtyři roky 
pod vedením režiséra Mariána Poláka za odborné 
spolupráce Správy CHKO Jeseníky. Vstupné 100 
Kč, rezervace nutná přes SMS: 608 904 004 nebo 
přímo v  kavárně Vinckovo. Pořádají Vinckovo 
a Marián Polák.

úterý 14/3 9:30 až 11:00
Oddělení pro děti a mládež Knihovny VP

FREEVALDA KLUBÍK
Pohádkové dopoledne pro děti do 3 let. Jde nám 
o to vytvořit již od útlého dětství pozitivní vztah 
ke knize a  čtení. Chceme, aby se knihovna stala 
místem, kde si na chvíli odpočinete, zpomalíte, na-
vážete nová přátelství a  strávíte společné chvíle 
nad knížkou se svými dětmi. Nutná rezervace tel.: 
702 255 473 nebo e-mail: deti@knihovna-jesenik.cz. 
Přednost mají registrovaní na oddělení pro děti 
a mládež. Pořádají Knihovna Vincence Priessnit-
ze, MKZ Jeseník.

úterý 14/3 19:00
Zimní zahrada, PLL

TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr Wei-
serovi. Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL.

středa 15/3 19:00
Zrcadlový sál, PLL

S KYTAROU PO ČESKU
Jesenický písničkář, zpěvák a  kytarista Jan Mro-
sek se představí písněmi Nohavici, bratří Nedvě-
dů, Kluse, Rédla a dalších. Vstupné 120 Kč. Pořádá 
PLL.

pondělí 6/3 16:00
Kaple, Průchodní ul.

MASOPUSTNÍ VESELICE PRO SENIORY
Popovídání si a tanec za doprovodu Evy a Jindry 
pro Seniory, jejich přátele a  kamarády. Dobrou 
náladu a vlastní občerstvení s sebou. Masopustní 
masky vítány. Vstup volný. Pořádá město Jeseník.

pondělí 6/3 18:00
Výstavní síň Divadla Petra Bezruče

VERNISÁŽ VÝSTAVY: O BARVÁCH
Zahájení výstavy nejmladších žáků výtvarného 
oboru Základní umělecké školy Jeseník. V rámci 
vernisáže vystoupí žáci literárně-dramatického 
oboru ZUŠ Jeseník pod vedením Rafaely Drgá-
čové. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník a  ZUŠ 
Jeseník.

úterý 7/3 19:00
Zimní zahrada, PLL

TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr Wei-
serovi. Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL.

středa 8/3 18:30
Čajbar Pangea

SWINGOVÁ TANČÍRNA PRO VEŘEJNOST
Není třeba přijít v páru. V úvodu proběhne krátká 
lekce pro swingem nepolíbené. Vstupné dobro-
volné. Pořádají Swing Hills.

středa 8/3 19:00
Zrcadlový sál, PLL

BRASS QUINTET – JESENICKÉ ŽESTĚ
Jedinečné seskupení hudebních pedagogů pod 
vedením Mgr. MUStr. Františka Mecha, s atraktiv-
ním repertoárem různých žánrů. Vstupné 120 Kč. 
Pořádá PLL.

středa 8/3 19:00
Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze

ŽIVÁ HUDBA – VÍT A JAN HANULÍKOVI
Jazz, swing a  pop v  podání kytary a  mandolíny 
pod prsty dvou bratrů. Vstupné 120 Kč, rezerva-
ce v kavárně Vinckovo a přes SMS: 608 904 004. 
Pořádá Vinckovo.

čtvrtek 9/3 19:00
Zimní zahrada, PLL

TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr Wei-
serovi. Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL.

pátek 10/3 17:00
Hudební sál Knihovny VP

ZMĚŇ SVŮJ DECH, ZMĚNÍŠ SI ŽIVOT
V  rámci akce Březen měsíc čtenářů. Dech je život. 
Co je to funkční dýchání? Jak funguje? Je váš 
dech funkční? Co dělat, když není? Odpovědi na 
tyto otázky a mnohé další se můžete dozvědět na 
přednášce s  Danielem Škárkou, certifikovaným 
instruktorem OXYGEN ADVANTAGE, systému 
funkčního dýchání pro sportovce a  aktivní lidi. 
Vstupné dobrovolné. Pořádají Knihovna Vincen-
ce Priessnitze, MKZ Jeseník.

pátek 10/3 17:30
Hala Léčebného domu Priessnitz

PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
S  flétnou kolem světa i  klavírním doprovodem 
nás provedou hudební pedagožky D. Macečková  
a K. Vítková. Pořádají ZUŠ Jeseník a PLL.

středa 1/3 19:00
Zrcadlový sál, PLL

ASTROLOGIE
S astrologickými konstelacemi roku 2023 vás se-
známí populární Zuzana Šmídová. Vstupné 100 Kč.  
Pořádá PLL.

středa 1/3 19:00
Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze

AKUSTICKÝ KONCERT – KEN HODGKINS
Anglický kytarista a zpěvák má za sebou půso-
bení v mnoha kapelách a svým neodolatelným 
hudebním projevem určitě svede i vás. Vstupné 
100 Kč, rezervace v kavárně Vinckovo. Pořádá 
Vinckovo.

čtvrtek 2/3 19:00
Zimní zahrada, PLL

TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr Wei-
serovi. Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL.

čtvrtek 2/3 17:30
Hudební sál Knihovny VP

CHILE: NIKDY NENÍ POZDĚ
Cestopisná přednáška Jiřího Kafky. Od fotbalu 
k  cestování. Poprvé bez cestovky v  padesáti 
letech a  hned do 12 500 kilometrů vzdálené 
Chile. Navštívíme hlavní město Santiago, nej-
barevnější město v  Chile Valparaiso, pláže ve 
Viňa del Mar, lachtany v  San Antoniu, pohoří 
Andy na hranicích s Argentinou a ještě mnoho 
dalšího. Přednáška se koná v  rámci akce Bře-
zen měsíc čtenářů. Prodej vstupenek v  rezer-
vačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 50 Kč. 
Pořádají Knihovna Vincence Priessnitze, MKZ 
Jeseník.

pátek 3/3 19:00
Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze

TALKSHOW S KNĚZEM – ADAM KAŠPAR
Neformální zábavný večer – moderátorem 
je J. L. Kratochvíla, historik a  kněz z  Kostelíku 
v  horách, a  jeho hostem bude Adam Kašpar, 
vystudovaný malíř a nadšený geolog. Je jednou 
z nejvýraznějších osobností současné české re-
alistické malby. Přijďte, bude to boží! Vstupné 
220 Kč, rezervace v  kavárně Vinckovo a  přes 
SMS: 608 904 004. Pořádá Vinckovo.

sobota 4/3 16:00
Zrcadlový sál, PLL

MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek Kotrba. 
Pořádá PLL.

neděle 5/3 17:00
Kaple, Průchodní ul.

ZAHAJOVACÍ LEKCE TRADIČNÍHO KURZU 
TANCE PRO DOSPĚLÉ (MÍRNĚ POKROČILÉ)
Určeno pro páry, které už mají zkušenosti se 
společenským tancem a  chtějí se zdokonalit. 
Výuku vede profesionální učitel tance a trenér 
II. tř. ČSTS Iva Obšilová-Procházková. Taneční 
kurz bude probíhat v šesti lekcích vždy v nedě-
li od 17:00 do 19:30. Cena kurzovného pro pár:  
2 490 Kč. Dotazy a přihlášky na e-mail: prochaz-
kova.iva@gmail.com nebo SMS: 728 114 214. Po-
řádá Iva Obšilová-Procházková.

AKCE
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Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze
ŽIVÉ BLUES – JAN AUDRLICKÝ
Kytarista s  nezaměnitelným hlasem Honza 
Audrlický, vlastní profesí psychiatr, vás prove-
de po krajinách blues, soul a  alternative rock. 
Vstupné 100 Kč, rezervace v kavárně Vinckovo 
a přes SMS: 608 904 004. Pořádá Vinckovo.

čtvrtek 16/3 17:00
Kaple

KONCERT ŽÁKŮ TRÍDY KAROLINY VÍTKOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír. Pořádá ZUŠ Je-
seník a SPU.

čtvrtek 16/3 a pátek 17/3 8:00 až 17:00
PC učebna Knihovny VP

BAZAR KNIH
V rámci akce Březen měsíc čtenářů. Bazar vyřaze-
ných knih z fondu jesenické knihovny. Vstup volný.
Pořádají Knihovna Vincence Priessnitze, MKZ 
Jeseník.

čtvrtek 16/3 17:30
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

VERNISÁŽ VÝSTAVY FILIPA 
NÁDVORNÍKA: ZEMĚ ZASLÍBENÁ
Zahájení výstavy Filipa Nádvorníka, absolven-
ta ateliéru Kresby na Fakultě umění v Ostravě, 
malíře a  zástupce lokální umělecké scény. Na 
výstavě Země zaslíbená představí malby s pře-
sahem do uměleckého objektu, které zachycují 
autora v  jeho nejpřirozenějších polohách – 
jako farmáře, malíře a řemeslníka. Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory Mi-
nisterstva kultury ČR.

čtvrtek 16/3 19:00
Zimní zahrada, PLL

TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr Wei-
serovi. Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL.

pátek 17/3 9.00 až 16.00 
Masarykovo náměstí

JESENICKÉ TRHY
Lokální trhy, které podporují šetrné zemědělství, 
řemesla a  kulturní život ve městě. Info na www.
jesenicketrhy.cz nebo tel.: 734 455 197. Pořádá Su-
detikus ve spolupráci s městem Jeseník a Olomou- 
ckým krajem.

pátek 17/3 19:00
Zrcadlový sál, PLL

ASTROLOGIE
Principy, pojmy a uplatnění v životě v podání Zu-
zany Šmídové. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

sobota 18/3 16:00
Zrcadlový sál, PLL

MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek Kotrba. 
Pořádá PLL.

sobota 18/3 19:00
Zrcadlový sál, PLL

NEPÁL
Cestopisná přednáška známého cestovatele a  pe-
dagoga Libora Turka. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

neděle 19/3 19:00
Zrcadlový sál, PLL.

KLAVÍRNÍ DUO 88TWICE
Představí se jedinečné jazzové klavírní duo Jakub 

Vladimír Knápek a  Vladimír Najdekr s  pestrým, 
zpívaným, nejen jazzovým repertoárem! Vstupné 
120 Kč. Pořádá PLL.

pondělí 20/3 17:30
Hala Léčebného domu Priessnitz

PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírní třídy hudební 
pedagožky Lenky Polcrové. Pořádají ZUŠ Je-
seník a PLL.

pondělí 20/3 až středa 22/3
Knihovna Vincenze Priessnitze

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, OBUTÍ, 
HRAČEK A SPORT /jaro-léto/
Pondělí od 8:30 do 17:00 výkup, úterý až stře-
da od 8:30 do 18:00 prodej. Informace na pla-
kátech a  duhajes.cz. Pořádá SVČ a  zp DVPP 
DUHA Jeseník.

úterý 21/3 19:00
Zimní zahrada, PLL

TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr Wei-
serovi. Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL.

středa 22/3 17:00 
Hlavní budova – 4 zkušebna SOJ

KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY KATEŘINY 
A TOMÁŠE ZÁPECOVÝCH
Představí se žáci ve hře na housle, EKN a žáci zpě-
vu. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 22/3 17:00
Hala Léčebného domu Priessnitz

KONCERT FOLKOVÉ SKUPINY KAPKY
U  příležitosti Dne vody se představí čtyřčlenná 
folková skupina KAPKY z Červené Vody na Krá-
licku. Zazní písně o  vodě, Bílé Opavě, orlickém 
Záhoří, Tančírně v  Račím údolí, písně o  člověku, 
krajině a tomto kraji. Pořádá PLL.

středa 22/3 17:00
Divadlo Petra Bezruče

SHANIA A CESTA ZÁZRAKŮ - TANEČNÍ 
POHÁDKA
Místenky lze vyzvednout v  SZUŠ – taneční od 
8. března 2023 na adrese: Jiráskova 762, Jeseník. 
Více informací na www.szus-tanecni.cz. Pořádá 
SZUŠ – taneční.

středa 22/3 18:30
Čajbar Pangea

SWINGOVÁ TANČÍRNA PRO VEŘEJNOST
Není třeba přijít v páru. V úvodu proběhne krátká 
lekce pro swingem nepolíbené. Vstupné dobro-
volné. Pořádají Swing Hills.

středa 22/3 19:00
Hala Léčebného domu Priessnitz

PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se NIGHT FLUTE, rodičovský soubor 
pod vedením hudební pedagožky D. Macečkové. 
Pořádají ZUŠ Jeseník a PLL.

středa 22/3 19:00 
Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze

ŽIVÁ HUDBA – JAN STAVINOHA
Multižánrový zpěvák s  rockovým srdcem. 
Uslyšíte nejen vlastní tvorbu, ale také covery 
od legend jako Green Day, Mirai a  Mandrage. 
Vstupné 100 Kč, rezervace v kavárně Vinckovo. 
Pořádá Vinckovo.

středa 22/3 19:00 
Zrcadlový sál, PLL

PŘEDNÁŠKA DR. KONSTANTIN PEIČIĆ NA 
GRÄFENBERKU
V rámci Světového dne vody se uskuteční v jesenic-
kých lázních přednáška o pobytu srbského lékaře 
Konstantina Peičiče na Gräfenberku. Tento vý-
znamný srbský lékař přinesl unikátní svědectví 
o  zdejším vodoléčebném ústavu. Přednášející: 
Matěj Matela. Pořádá Vlastivědné muzeum Jese-
nicka spolu s PLL.

čtvrtek 23/3 16:00
Oddělení pro děti a mládež Knihovny VP

LITERÁRNÍ BESEDA S MICHAELOU 
FIŠAROVOU A MIROSLAVEM REILEM
V  rámci akce Březen měsíc čtenářů. Beseda ke 
knížce Kamínek – cestování malého kamínku 
světem; poetické vyprávění o  osudu obyčej-
ných věcí, kde je na chování různých kamenů 
a  kamínků, které náš „cestovatel“ na svém 
putování světem potkává, ukázáno na různé 
typy lidských kladných i záporných vlastností. 
Vhodné pro děti od 5 let. Vstupné dobrovolné. 
Pořádají Knihovna Vincence Priessnitze, MKZ 
Jeseník.

čtvrtek 23/3 17:00
Kaple 

KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY LUDMILY 
HRUŠKOVÉ
Představí se žáci ve hře na housle a violu. Pořádá 
ZUŠ Jeseník a SPU. 

čtvrtek 23/3 17:00
Divadlo Petra Bezruče

SHANIA A CESTA ZÁZRAKŮ – TANEČNÍ 
POHÁDKA
Místenky lze vyzvednout v  SZUŠ – taneční od 
8. března 2023 na adrese: Jiráskova 762, Jeseník. 
Více informací na www.szus-tanecni.cz. Pořádá 
SZUŠ – taneční.

čtvrtek 23/3 17:30
Hudební sál Knihovny VP

ISLAND: STOPEM, NA KONI A PĚŠKY
V  rámci akce Březen měsíc čtenářů. Na Island 
můžete přijet jako turista, pokochat se míst-
ními vodopády, termálními prameny a  sopka-
mi, vrátit se domů a  říct, že jste viděli všech-
no, o čem jste si předtím přečetli na internetu. 
Nebo tam můžete připlout na půl roku na blind, 
žít a  pracovat s  místními farmáři a  objevit 
skryté krásy i hořkosti Islandu, o nichž se jinde 
nedozvíte. O to vše se s námi podělí Viktorka 
Rys. Prodej vstupenek v rezervačním systému 
MKZ Jeseník. Vstupné 50 Kč. Pořádají Knihov-
na Vincence Priessnitze, MKZ Jeseník.

čtvrtek 23/3 19:00
Zimní zahrada, PLL

TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr Wei-
serovi. Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL.

čtvrtek 23/3 19:00 
Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze

PÍRKA NA OBLOZE JESENÍKŮ – SLOVEM 
A OBRAZEM
Nadšený ornitolog, kameraman a  šéf CHKO Je-
seníky Petr Šaj nám představí zajímavé, vzácné, 
nové, atraktivní i  docela běžné druhy ptáků na-
šich hor. Vstupné 100 Kč, rezervace nutná přes 

kUlTUrní a spOlečenské akce

http://www.jesenicketrhy.cz
http://www.jesenicketrhy.cz
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SMS: 608 904 004 nebo přímo v kavárně Vincko-
vo. Pořádá Vinckovo.

pátek 24/3 19:00
Zrcadlový sál, PLL

ASTROLOGIE ROSTLIN
V  podání populární Zuzany Šmídové. Vstupné 
100 Kč. Pořádá PLL .

sobota 25/3 14:30 
Sál IPOS

JARNÍ KONCERT DOM ZUŠ JESENÍK  
Dirigují: Milan Domes, Tomáš Uhlíř, Vladimír Vra-
ňovský. Spoluúčinkují: Mažoretky a  žáci SZUŠ 
taneční Jeseník pod vedením Kláry Drgáčové 
a Zuzany Fritscherové. Průvodní slovo: Jan Štelcl. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 25/3 16:00
Zrcadlový sál, PLL

MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek Kotrba. 
Pořádá PLL.

sobota 25/3 19:00
Zrcadlový sál, PLL

PERU
Cestopisná přednáška Libora Turka. Vstupné 
100 Kč. Pořádá PLL.

sobota 25/3 20:00
Sál IPOS

MĚSTSKÝ BÁL
Město Jeseník srdečně zve milovníky tance, 
hudby a  dobré zábavy na Městský bál. K  tan-
ci a  poslechu vám zahrají brněnská kapela 
Kolorez a  cimbálová muzika Wajdovci. Hlav-
ním hostem bude zpěvačka Heidi Janků, kte-
rá vás provede celým večerem včetně vy-
stoupení. Prodej vstupenek v  rezervačním 
systému MKZ Jeseník – v předprodeji 330 Kč,  
v den konání akce 390 Kč. Partnery akce jsou 
Technické služby Jeseník a  Plazma centrum 
Jeseník. Pořádá město Jeseník, MKZ Jeseník, 
ZUŠ Jeseník ve spolupráci s PLL.

pondělí 27/3 17:00
Kaple

KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY ŠÁRKY 
BARTOŇOVÉ 
Představí se žáci ve hře na klavír. Pořádá ZUŠ Je-
seník a SPU.

úterý 28/3 9:30 až 11:00
Oddělení pro děti a mládež Knihovny VP

FREEVALDA KLUBÍK
Pohádkové dopoledne pro děti do 3 let. Nut-
ná rezervace tel.: 702 255 473 nebo e-mail: 
deti@knihovna-jesenik.cz. Vstup volný. Pořádají 
Knihovna Vincence Priessnitze, MKZ Jeseník.

úterý 28/3 19:00
Zimní zahrada, PLL

TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr Wei-
serovi. Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL.

úterý 28/3 19:00
Kaple, Průchodní ul.

KLASIKA VIVA – GUITARRA CANTATE
Vystoupení Evy Garajové (mezzosoprán) a Siem-
pre Nuevo (kytarové duo) v rámci cyklu Klasika 
Viva. Tento unikátní projekt spojuje hlas se zvu-

kem dvou kytar. Repertoár je složen ze skladeb 
českých a španělských autorů. Prodej vstupenek 
v  rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 
200 Kč (držitelé karty KPKV a děti do 15 let 150 Kč, 
žáci ZUŠ zdarma). Více na www.klasikaviva.cz. Po-
řádá KLASIKA VIVA ve spolupráci s MKZ Jeseník.

středa 29/3 17:00
Kaple

KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY MARIE 
ONDRYÁŠOVÉ A MARTY KOZÁKOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír. Pořádá ZUŠ Je-
seník a SPU.

středa 29/3 19:00
Zrcadlový sál, PLL 

ASTROLOGIE
S cykly planet a životní cestou vás provede Zuza-
na Šmídová. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

středa 29/3 19:00
Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze

AKUSTICKÝ KONCERT – KEN HODGKINS
Anglický kytarista a zpěvák má za sebou půso-
bení v mnoha kapelách a svým neodolatelným 
hudebním projevem určitě svede i vás. Vstup-
né 130 Kč, rezervace v  kavárně Vinckovo. Po-
řádá Vinckovo.

čtvrtek 30/3 17:00
Kaple

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na klavír. Pořádá ZUŠ Je-
seník a SPU.

čtvrtek 30/3 17:00
Hudební sál Knihovny VP

IVO SKOPAL – VYKOŘENĚNÍ
Autorské čtení. Vstup volný. Pořádá Knihovna 
Vincence Priessnitze, MKZ Jeseník.

čtvrtek 30/3 19:00
Zimní zahrada, PLL

TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr Wei-
serovi. Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL.

pátek 31/3 12:00
Kaple

OKRESNÍ KYTAROVÁ PŘEHLÍDKA
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 31/3 15:00 až 18.00
Divadlo Petra Bezruče

IMPRO WORKSHOP
Zveme vás na workshop divadelní improviza-
ce pod vedením Daniela Kunze, který se již 10 let 
věnuje improvizaci a slam poetry. Určeno zájem-
cům z řad studentů i dospělé veřejnosti. Akce se 
koná v rámci 25. Divadelní žatvy. Více informací na 
www.mkzjes.cz. Pořádají MKZ Jeseník za finanční 
podpory Olomouckého kraje a města Jeseník.

pátek 31/3 18:00
Hotel Slovan, salónek Ripper

IDEA ČESKÉHO NÁRODNÍHO STÁTU
Večer s autorem knihy o české státnosti 20. století 
Stanislavem Balíkem. Vstupné dobrovolné. Pořá-
dá Otakar Ševčík.

pátek 31/3 19:00
Zrcadlový sál, PLL

FOLKOVÝ RECITÁL
Představí se věhlasný folkový mág Vojta „Kiďák“ 

Tomáško, skladatel, básník, vypravěč a jedinečný 
pěvec. Vstupné 150 Kč. Pořádá PLL.

pátek 31/3 19:00
Divadlo Petra Bezruče

AGNES BELLADONA
Zveme vás na divadelní představení v  rámci 25. 
Divadelní žatvy, které uvádí DS Kantoři Mikulo-
vice. Můžete se těšit na komedii o tom, že divadlo 
není žádná hra, ale velmi vážná činnost. Prodej 
vstupenek v  rezervačním systému MKZ Jeseník. 
Vstupné 100 Kč. Pořádají MKZ Jeseník za finanční 
podpory Olomouckého kraje a města Jeseník.

pátek 31/3 19:00
Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze

ŽAMBOŠI 
Několikanásobní držitelé folkového Anděla uka-
zují svou originální hudbou směr celému českému 
folku. Je to směr emočně vypjatý, niterný, mistrně 
zahraný, nebojící se experimentů se smyčkami 
a samply. S použitím minimálních prostředků je 
zvuk kapely plný a  „hýbe vnitřnostmi”. Vstupné 
140 Kč, rezervace v kavárně Vinckovo nebo přes 
SMS: 608 904 004. Pořádá Vinckovo.

sobota 1/4 9:00
Divadlo Petra Bezruče

25. DIVADELNÍ ŽATVA
V tento den ožijí „prkna“ Divadla Petra Bezruče 
řadou vystoupení různých forem představení 
ochotnických souborů i  jednotlivců. Význam-
ný svátek ochotnického divadla bude probíhat 
jako nesoutěžní přehlídka, ovšem za odborného 
dohledu. Zúčastní se Divadelní spolek Kantoři 
Mikulovice, Javornický ochotnický sbor JCHP, 
Malé divadlo ZUŠ Jeseník, Divadlo z chaloupky, 
Canis lupus (ZŠ Montessori Vápenná), ZŠ Čes-
ká Ves, Divadlení - k rozvoji i pobavení Jeseník, 
Divadlo ZUŠ Javorník, Wormadlo Hradec-Nová 
Ves, Tydlidum Jeseník. Jako večerní bonus vás 
čeká divadelní představení TAKOVÁ NESMĚ-
LÁ PROVOKACE, které představí Javornický 
ochotnický sbor JCHP. Udělejte si čas a  přijď-
te, amatérské divadlo si to zaslouží. Součástí 
sobotní akce bude i  doprovodný program pro 
děti. Více informací naleznete na webu www.
mkzjes.cz. Prodej vstupenek v rezervační systé-
mu MKZ Jeseník. Vstupné 100 Kč na celodenní 
dětský program a 100 Kč na večerní divadelní 
představení. Pořádají MKZ Jeseník za finanční 
podpory Olomouckého kraje a města Jeseník.

únor až duben 
FOTOSOUTĚŽ CESTOU NECESTOU
Fotosoutěž pro děti i  dospělé amatérské fotogra-
fy, podmínky soutěže na duhajes.cz, fotografie 
zasílejte do 31. března jezova@duhajes.cz. Vernisáž 
vítězných fotografií 19. dubna v 16:00 – Knihovna 
VP Jeseník. Pořádají SVČ a zp DVPP DUHA Jese-
ník a MKZ Jeseník.

1/3 až 2/4
Výstavní síň Divadla Petra Bezruče

O BARVÁCH
Na výstavě uvidíte práce nejmladších žáků vý-
tvarného oboru ZUŠ Jeseník. Iva Svobodová 
a  Lenka Grygová se nechají společně s  žáky vol-
ně inspirovat tématem barev a  knížkou Daniely 
Fischerové Duhové pohádky. Básně z této knížky 

VÝSTAVY
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uslyšíte na vernisáži v podání žáků literárně-dra-
matického oboru ZUŠ Jeseník pod vedením Rafa-
ely Drgáčové. Vstup volný. Otevřeno dle otevírací 
doby Divadla Petra Bezruče. Pořádají MKZ Jese-
ník a ZUŠ Jeseník.

6/3 až 2/4
Foyer Kina Pohoda

VÝSTAVA PRACÍ BRIGÁDNÍKŮ KINA
Skupinka tvořivých lidí Brigádníci kina vystavují 
svou různorodou tvorbu, kterou si můžete pro-
hlédnout ve foyer kina během promítání nebo dle 
dohody. Autory spojuje radost a  tvůrčí svoboda. 
Těšit se můžete např. na zajímavou digitální grafi-
ku. Vstup volný. Otevřeno dle otevírací doby kina, 
případně po tel. dohodě: 773 588 002. Pořádají 
MKZ Jeseník.

17/3 až 28/4
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

FILIP NÁDVORNÍK: ZEMĚ ZASLÍBENÁ
Filip Nádvorník, absolvent ateliéru Kresby na 
Fakultě umění v  Ostravě, malíř a  zástupce lo-
kální umělecké scény na výstavě představí své 
malby s přesahem do uměleckého objektu, které 
zachycují autora v  jeho nejpřirozenějších polo-
hách – jako farmáře, malíře a  řemeslníka. Jsou 
jakýmsi deníkem pracujícího člověka, jehož role 
se vzájemně prolínají a ovlivňují a také výpovědí 
o životních hodnotách mladého muže usilujícího 
o  soběstačnost. Vstupné dobrovolné. Otevřeno: 
pondělí až pátek 13.00 až 17.00, každá sudá sobota 
10.00 až 13.00. Pořádají MKZ Jeseník za finanční 
podpory Ministerstva kultury ČR.

10/1 až 16/4
Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

PŘÍBĚH KNIH A KNIHOVEN NA JESENICKU
Výstava představí historii knihovnictví a  nej-
významnější literární díla vzniklá na Jesenicku. 
Její součástí bude rovněž prezentace práce s di-
gitalizovanými texty od přípravy až po samotný 
výstup zpřístupněný prostřednictvím webo-
vého rozhraní. Autor: Pavel Žurek. Vstupné: 
60/30 Kč.

17/1 až 7/5/2023 
Galerie Vodní tvrze 

BAREVNÁ PALETA JESENICKA
Nejen místní tvůrci, ale i  renomovaní umělci 
z Opavy, Vídně či Německa zanechali svá tvůr-
čí svědectví např. o  návštěvě lázní na Gräfen-
berku, Vřesové studánky či drsných horských 
úbočí s  rozeklanými skalami a  prastarými 
stromy. Garanti výstavy: Pavel Rušar, Kvě-
toslav Growka, Pavel Šopák. Vstupné 60/30 Kč.

čtvrtek 16/3 18:00
Rytířský sál

PŘEDNÁŠKA: SMLOUVA MEZI ČESKO-
SLOVENSKOU REPUBLIKOU A POLSKOU 
LIDOVOU REPUBLIKOU O KONEČNÉM 
VYTYČENÍ STÁTNÍCH HRANIC A JEJÍ 
PROJEVY NA JESENICKU
V  roce 1918 vznikly na mapě Evropy dva nové 
státy – Československo a  znovuobnovené Pol-
sko. Jejich soužití ve 20. století nebylo jednodu-
ché a  bylo provázeno četnými pohraničními 

středa 1/3 19:30
SVATÝ PAVOUK
FILMOVÝ KLUB / titulky / 115 min / drama / 
mezinárodní koprodukce, 2022 / do 15 let ne-
přístupný  / vstupné 120/80 Kč

čtvrtek 2/3 19:30
ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA
dabing / 130 min / akční komedie / USA, 2023 / 
nevhodný do 12 let / vstupné 150/130 Kč

pátek 3/3 16:30
BELLA A SEBASTIAN: NOVÁ GENERACE
dabing / 96 min / dobrodružný, rodinný / Francie, 
2022 / mládeži přístupný / vstupné 150/130 Kč

pátek 3/3 19:30
OSTROV
česká verze / 100 min / komedie / Česko, 2023 / 
mládeži přístupný / vstupné 150 Kč

sobota 4/3 19:00
TITANIC
3D/ dabing / 194 min / romantický, historický / 
USA, 1997 / mládeži přístupný / vstupné 170 Kč

neděle 5/3 15:00
ÚŽASNÝ MAURIC
dabing / 86 min / rodinný, animovaný / Velká 
Británie, Německo, 2022 / mládeži přístupný / 
vstupné 150/130 Kč

středa 8/3 18:00
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
PROMÍTÁNÍ K  MDŽ /česká verze / 93 min / 
komedie / Česko, 2022 / mládeži přístupný / 
vstupné 150 Kč

čtvrtek 9/3 19:00
AVATAR: THE WAY OF WATER  
3D / dabing / 190 min / akční, sci-fi, fantasy, 
dobrodružný / USA, 2022 / mládeži přístupný 
/ vstupné 180/160 Kč

pátek 10/3 19:30
CREED III  
titulky / 116 min / drama, sportovní / USA, 2023 
/ do 12 let nevhodný / vstupné 150 Kč

sobota 11/3 16:30
JESENÍKY: KRÁLOVSTVÍ HORSKÉ DIVOČINY  
česká verze/ 51 min / dokumentární / Česko, 
2022 / mládeži přístupný / vstupné 100 Kč

sobota 11/3 19:30
ZATMĚNÍ  
česká verze/ 85 min / komedie / Česko, 2023 / 
mládeži přístupný / vstupné 150 Kč

středa 15/3 19:30
VELKÁ SVOBODA
FILMOVÝ KLUB / titulky / 117 min / drama / Ra-
kousko, Německo, 2022 / do 18 let nepřístupný / 
vstupné 120/80 Kč

čtvrtek 16/3 19:30
OPERACE FORTUNE: RUSE DE GUERRE
titulky / 114 min / akční komedie / USA, Čína, 
2023 / do 15 let nepřístupný / vstupné 150 Kč

pátek 17/3 10:00
IL BOEMO
SENIOR KLUB / dabing / 131 min / hudební, živo-
topisný / Itálie, Česko, 2022 / do 12 let nevhodný 
/ vstupné 110/70 Kč

pátek 17/3 18:00
DIMENZE
PROMÍTÁNÍ ZA ÚČASTI DELEGACE / česká 
verze / 93 min / drama / Česko, USA, 2023 / 
mládeži přístupný / vstupné 150 Kč

sobota 18/3 16:30
SHAZAM! HNĚV BOHŮ
dabing / 131 min / akční komedie / USA, 2023 / 
mládeži přístupný
vstupné 150 / 130 Kč

sobota 18/3 19:30
DĚTI NAGANA
česká verze / 98 min / rodinný, sportovní / Čes-
ko, 2023 / mládeži přístupný / vstupné 150 Kč

neděle 19/3 15:00
ZOUBKOVÁ VÍLA
dabing / 80 min / animovaný / Lucembursko, 
Německo, 2023 / mládeži přístupný / vstupné 
150/130 Kč

čtvrtek 23/3 19:30
BUĎ CHLAP!
česká verze / 96 min / dobrodružná komedie / 
Česko, 2023 / mládeži přístupný / vstupné 150 Kč

pátek 24/3 19:30
BASTARDI 4: REPARÁT
dabing / 93 min / komedie / Francie, 2023 / do 
12 let nevhodný / vstupné 150/130 Kč

sobota 25/3 19:30
JOHN WICK: KAPITOLA 4
titulky / 169 min / akční krimi / USA, 2023 / do 
15 let nepřístupný / vstupné 150 Kč

REZERVACE VSTUPENEK:
Na filmová představení je nutno rezervované 
vstupenky vyzvednout do 5 dnů od zadání re-
zervace, poté se automaticky uvolní k  dalšímu 
prodeji. Informace o  programu na telefonu 
702 296 960. Prodej vstupenek v rezervačním 
systému MKZ Jeseník na www.kinopohoda.cz.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM 
JESENICKA

spory. Přednáška nastíní průběh těchto rozpo-
rů a  detailně přiblíží pozemkové úpravy na Je-
senicku v letech 1956–1957. Přednášející: Pavel 
Macháček. Vstup zdarma.

sobota 25/3
EXKURZE: PROMĚNA OSÍDLENÍ V PŘÍ-
HRANIČNÍ OBLASTI MIKULOVIC PO ROCE 
1945 A JEJÍ STOPY V KRAJINĚ
Jesenicko prošlo po roce 1945 obrovským de-
mografickým otřesem a  původní odsunuté ně-
mecké obyvatelstvo se nepodařilo dostatečně 
nahradit. Příkladem může být i obec Kolnovice. 
Exkurze přiblíží účastníkům pozůstatky pů-
vodního osídlení a  seznámí je s  minulostí této 
příhraniční oblasti. Průvodcem bude Pavel Ma-
cháček, odborný pracovník VMJ. Odjezd vla-
kem z Jeseníku v 9:30 (spoj na Krnov), výstup 
ve stanici Mikulovice. Návrat autobusem z  Mi-
kulovic v 14:06.
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Foto: Letiště v Mikulovicích s letouny L-200 Morava. Zdroj: Web Historie létání 
v Jeseníkách (letani-jes.wbs.cz)

Vyřazené stíhací letouny typu MiG (nazvané dle konstrukční kanceláře Mikojan-Gurevič) sloužily v Jeseníku jako po-
mník a zároveň jako atrakce pro děti. Jeden z nich (MiG-17) se nacházel na zahradě mateřské školy na Horově ulici. Druhý 
(MiG-19) pak na místě bývalého mlýna, dnešního parčíku na Dukelské ulici (viz fotografie z roku 1973). Zdroj foto: Státní 
okresní archiv Jeseník

Letadlem z Hradce
-Nové Vsi na služební cesty

Z historie letišť 
jesenického aeroklubu

Fotovzpomínka: Letadlo MiG

Dnes to může znít jako utopie, ale 
už počátkem šedesátých let létali 
pracovníci Rudných dolů Jeseník 
na služební cesty letadlem. 

Nejprve využívali služeb ae-
rotaxi, což byla linka, kterou od 
31.  března 1960 provozoval na kr-
novském letišti podnik ČSA. V  té 
době to bylo teprve druhé aerotaxi, 
které bylo v Československu zpro-
vozněno. Jako aerotaxi sloužilo 
čtyřmístné letadlo se dvěma mo-
tory typu Aero Ae-45 určené pro 
krátké a středně dlouhé tratě. Ten-
to typ letadla se zapsal do historie 
jako první československé letadlo, 
které roku 1958 překonalo Atlan-
tický oceán. Krnovské aerotaxi pi-
lotoval zkušený člen olomouckého 
aeroklubu, učitel létání a zakladatel 
skupinové akrobacie ve sportov-
ním letectví Miloslav Přikryl.

Tehdy trval let z Krnova do Brna 
40 minut a cena za plně obsazené 
letadlo tam a  zpět včetně čekací 
doby činila 540 Kč. Provozování 
aerotaxi však nemělo kvůli ztráto-
vému hospodaření dlouhého trvá-
ní, takže létání na služební cesty na 
řadu let ustalo.

Znovu se začalo létat až z  nové 
základny, kterou se stalo od 30. led-
na 1976 letiště v  Hradci-Nové Vsi. 
Povolení k provozování letecké do-
pravy vyřídil pro RD Jeseník teh-
dejší ředitel závodu Ocelových sta-
veb Jeseník Vlastimil Baudis, který 
se postaral také o to, aby bylo čím 

létat. Jako člen Aeroklubu Jeseník 
a aktivní pilot bezmotorového létá-
ní věděl, co je potřeba. Pořídil star-
ší letadlo L-200 Morava a  k  němu 
další dva vyřazené stroje určené 
k rozebrání na chybějící nebo vad-
né součástky. 

Společně s Baudisem, který zod-
povídal za letecký provoz, zajišťo-
vali fungování letecké linky další 
dva lidé: pilotem byl Jaroslav Ne-
zval, technický stav letadla měl na 
starosti mechanik Jiří Gnida.  Pra-
xe později ukázala, že jedno letadlo 
je málo, a tak se v roce 1978 pořídil 
další stroj stejného typu.

Během letového provozu trva-
jícího od března do listopadu se 
postupně začalo z  místního letiště 
v  Nové Vsi létat do Prahy, Brati-
slavy i vzdálenějších Košic. Oproti 
jízdě autem se cesta z Prahy zkrá-
tila ze čtyř na dvě hodiny a z Košic 
z osmi a půl na tři hodiny. V prvním 
roce provozu přepravilo podniko-
vé letadlo 447 osob a  pilot s  ním 
nalétal 386 265 km. Během pětileté 
činnosti přistála letadla na 37 le-
tištích po celém Československu. 
Na základě rozhodnutí federální-
ho ministerstva financí však byla 
bohužel začátkem roku 1981 tato 
forma letecké dopravy zastavena. 
Posádka byla rozpuštěna a  zdejší 
letouny se staly majetkem aeroklu-
bu ve slovenské Nitře.

Jarmila Zechová Syptáková,
Státní okresní archiv Jeseník 

Lidé od pradávna snili o tom, že se vyrovnají ptákům a budou podobně 
jako oni brázdit nebe. Touha po létání nechyběla ani novým osídlencům, 
kteří přišli na Jesenicko po druhé světové válce. První letiště s hangárem, 
které sloužilo plachtařům, vyrostlo v Jeseníku již v roce 1947 a rozkládalo 
na ploše průmyslové zóny Za Podjezdem. Tento prostor se však záhy do-
stal do hledáčku vojáků z jesenické posádky, kteří jej v roce 1954 zabrali. 

Činnost jesenického aeroklubu tak na několik let utichla a k jejímu zno-
vuvzkříšení došlo až v roce 1968. Naděje, že by snad mohlo dojít k obnově 
původního letiště, však zhatil vpád vojsk Varšavské smlouvy, kdy se areál 
stal součástí vojenského cvičiště sovětské posádky v Jeseníku. Bylo nutné 
hledat jinou vhodnou plochu.

Žádná z uvažovaných lokalit ležících v blízkosti města (louky v Bukovi-
cích, na Smrčníku nebo na Rejvízu) se však neukázala jako vhodná, a tak 
nakonec padla volba na ploché návrší nad Mikulovicemi za Novou Vsí. 
Prostřednictvím Jiřího Šimíka st., který byl členem jesenického aeroklu-
bu, se podařilo vstoupit do jednání s Místním národním výborem v Mi-
kulovicích a Jednotným zemědělským družstvem Hraničář. Obě instituce 
projevily s  plánovaným záměrem souhlas a  členská schůze družstva se 
vyslovila pro uvolnění dosavadních polností k výstavbě nového letiště. 

Na podzim roku 1969 se rozběhly stavební práce a na jaře následujícího 
roku začal s pomocí závodu Ocelové stavby Rudné doly Jeseník vyrůstat 

hangár. Pomohl i  MNV v  Mikulo-
vicích, který stavbu zařadil mezi 
akce Z. Práce byly dokončeny 
v roce 1971 a 14. května toho roku 
bylo letiště schváleno jako způ-
sobilé. V  letech 1975 až 1977 byla 
dokončena dvoupodlažní správní 
budova a letiště sloužilo nejen čle-
nům aeroklubu, ale také letecké 
dopravě RD Jeseník.

Slavná éra unikátního letiště, 
které svou polohou za pohra-
ničním pásmem hor umožňuje  
tzv. létání na vlně, trvá již déle než 
půlstoletí. Každoročně vždy na 
podzim totiž horský hřeben Jese-
níků zdvihá proudy vzduchu va-
lící se od jihu a plachtaři využívají 
stoupavých proudů k  rekordním 
výškám a  dálkovým přeletům. 
Letiště zároveň slouží členům Pa-
raklubu Jeseník. Jen aerotaxi RD 
Jeseník zůstalo (stejně jako tento 
závod, který byl vlajkovou lodí 
jesenického průmyslu) pouhou 
vzpomínkou na zažloutlých foto-
grafiích. 

Pavel Macháček, VMJ Jeseník
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INTERAKTIVNÍ PROJEKT 
DOTKNI SE RYCHLEBSKÝCH HOR 
V ČERVNU OŽIVÍ POHRANIČÍ. 
Dosud nepublikovaný historický materiál mapuje proměny 
kraje prostřednictvím osobních příběhů.

Pohraničí severní Moravy hostuje již třetí ročník audiovizuálního festi-
valu BLACKSPHERE. Letošním tématem je „VZPOMÍNKY – MEZI PAMĚTÍ 
A HISTORIÍ“ a odehraje se 22.-25. června 2023 v nejsevernějším výběž-
ku moravských Sudet – městě Javorník nedaleko Jeseníku.

V rámci festivalu kromě filmových a divadelních 
představení poprvé spatří světlo světa projekt Dotkni 
se: Vzpomínky Rychlebských hor. Interaktivní instalace 
návštěvníky vyzývá k zapojení všech smyslů. Participa-
tivní charakter neosloví diváka pouze vizuálně atrak-
tivním zpracováním na pomezí umělecké instalace, 
primárním cílem, který si projekt klade je vtáhnout 
návštěvníky prostřednictvím interaktivní technologie 
do děje v regionu mezi lety 1800-1968. Budou tak mít 
jedinečnou příležitost sami odkrývat historické reálie 
centra Rychlebských hor a přilehlého okolí a pouta-
vým způsobem se podílet na spoluvytváření alterna-
tivních dějin.

Autorské dvojici Marii Krajplové a Jaroslavu Hrdlič-
kovi, která stojí za celým projektem, se podařilo získat 
doposud nepublikovaný historický materiál. Přímo 
od pamětníků shromáždili podklady ve formě dobo-
vých fotografií a dopisů, mapujících jednotlivé rodin-
né příběhy na pozadí 1. a 2. světové války. Pomocí 
těchto mikropříběhů projekt přibližuje dopad doby 
na rovině osobní archeologie a dokresluje linku vel-
kých dějinných událostí, jež odlehlý region významně 
formovaly a dodnes se podepisují na jeho podobě. 

Podhorská oblast, pro svou izolovanost přezdí-
vaná také „zapomenuté hory“, utrpěla po odchodu 
původních obyvatel a následném dosídlování ztrátou 
identity, vizuální a kulturní paměti, tradic, zvyků a 
vzpomínek. Jesenicko a Rychlebsko zažilo na konci 2. 
světové války likvidaci velkého počtu vesnic. Ty, které 
nezanikly přirozeně v důsledku vybydlení původních 
stavení (těžké životní podmínky a podhorské klima 
často nebyly vstupenkou do uspokojivého života 
nově příchozích obyvatel) byly definitivně srovnány se 

zemí v průběhu 50.-60. let. Součástí projektu je pro-
to také divadelní inscenace, v níž se umělecká dvojice 
na základě nasbíraného archivního materiálu pokusí 
částečně rehabilitovat paměť místa, vytvořit nový mý-
tus a jakousi alternativu vymizelé kolektivní paměti. 
Její součástí budou osobní výpovědi, videoart, hud-
ba, práce s umělou inteligencí a proměnlivou scénou. 
Představení tematizuje několik otázek. Kde koření 
naše osobní mýty, tradice a lze paměť místa přepro-
gramovat? Jak pracovat s našimi osobními vnitřními 
programy a stereotypy, či zda možné za pomoci umě-
lé inteligence doplnit chybějící místa historie.

V návaznosti na snahu překonat kulturní vykořeně-
nost se bude v rámci festivalu konat také sympozium 
a umělecké dílny, kde se mohou návštěvníci zapojit 
do tvorby nové podoby typického zástupce kulturní 
tradice – lidového kroje. Nejen obyvatelům Rychleb-
ských hor a Jeseníků se tak naskytne možnost vytvořit 
si osobní mytologii. Bude pak pouze na nich, jaký tvar 
a podobu krojům a nově vzniklým tradicím otisknou.

Ačkoliv program Dotkni se: Vzpomínky Rych-
lebských hor mapuje události konkrétního místa, 
disponuje zároveň obecnější výpovědní a prožitkově-
-naučnou hodnotou. Rehabilitací a aktualizací vztahu 
k našim předkům a historii místa, kde žijeme se zabý-
vají lidé nejen v Rychlebských horách. 

Nutno tedy podotknout, že projekt nekončí festiva-
lovou premiérou v červnu. Ve formě putovní výstavy 
jej budete mít v průběhu roku možnost zahlédnout 
také na dalších místech v České republice. Vývoj pro-
jektu a aktuality lze sledovat na stránkách www.
blacksphere.one nebo na facebook.com/blac-
kphere.festival.
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První vysvědčení pro jesenické prvňáčky

Hrátky s roboty, mikroskopy a zkumavkami

Vojto, jak se ti líbí ve škole? 
Líbí se mi tam hodně. A  líbí se 

mi taky moc v družině, tam si mů-
žeme hrát a poslouchat písničky.
Co tě nejvíc baví za předměty? 

Písanka, matika a slabikář.
Těšil ses na své první vysvěd-
čení?

Těšil jsem se, protože za samé 
jedničky jsem měl slíbené Poké-
mony i s albem.
A podařilo se?

Joo (směje se).
Paní učitelko, jak proběhl slav-
nostní den, kdy jste dětem pře-
dala jejich první vysvědčení?

Tento významný den jsme 
opravdu celý pojali jako slav- 
nostní. Děti přišly do školy sváteč-
ně oblečené a  čekal je netradiční 
program. V úvodu jsme si vysvět-
lili význam hodnocení a  známek. 
Následovaly společné hry. V rámci 
komunitního kruhu proběhlo hod-
nocení a sebehodnocení práce za 
první pololetí. Žáci měli možnost 
sami zhodnotit svůj pokrok a říct, 
co se jim ve škole povedlo. Na pa-
mátku a  zdokumentování tohoto 
dne jsem pro děti připravila leg-
rační fotokoutek, který děti hodně 
pobavil. Na závěr jsem dětem pře-
dala jejich první vysvědčení s po-
děkováním za zvládnutou dosa-
vadní práci. Z dětí se stali počtáři, 
čtenáři, písaři, zpěváci, tanečníci, 
výtvarníci, tvůrci, a hlavně lidé se 
svým názorem, smyslem pro spo-
lupráci, spravedlnost, vzájemnou 
pomoc. To jsou všechno naše prv-
ní společné úspěchy… Jsem ráda, 
jakou z mé třídy cítím atmosféru. 
Jak zvládly děti přechod z  ma-
teřské školy do základní?

Děti v mé třídě zvládly přechod 

ze školky do školy bez větších pro-
blémů. Děti byly velmi dobře při-
pravené a do školy se těšily. Tady 
patří poděkování všem pedago-
gům z mateřských školek.
Po několika letech to byl prv-
ní začátek školního roku, kte-
rý nebyl ovlivněn covidem. Jak 
vnímáte návrat k  „normálním 
časům“?

Jsem moc ráda, zejména za 
samotné děti a  jejich rodiče, že 
školní rok probíhá standardně 
v  prezenční formě a  bez jakých-
koliv opatření. Pro všechny děti, 
zejména ty školou povinné, je dů-
ležitý čas strávený se svými vrs-
tevníky. 

Pane řediteli, během pande-
mie se mluvilo o  tom, že možná 
vznikne tzv. covidová generace 
dětí, která bude těžko dohánět 
dva roky, které provázela čet-
ná omezení výuky. Dokázaly se 
děti postupně vrátit za poslední 
rok do starých kolejí? Nebo to 
bude běh na delší trať? 

Nemyslím si, že bychom měli 
pro tuto generaci dětí předjímat 
nějakou neúspěšnou budoucnost. 
Bavíme-li se o  školním prostře-
dí, bylo (a u některých žáků ještě 
stále je) potřeba soustředit se na 
osvojení si základního učiva, kte-
ré nebylo dostatečně upevněno. 
Nůžky mezi žáky se zjevně roze-
vřely, což klade velké nároky na 
práci učitelů. Kdybych měl použít 
příměr s kolejemi, pak bych situ-
aci přirovnal spíše k  výluce na 
trati, při které žáci získali i cenné 
neplánované zkušenosti navíc 
z náhradní dopravy. Do cíle je ale 
dovezeme. Mnohem intenzivně-
ji jsme však zaznamenali nárůst 

problémového nebo rizikového 
chování souvisejícího s  důsledky 
uzavření škol. Tady nás a společ-
nost ještě nějaká práce čeká.
Věčnou otázkou je počet žáků, 
kteří nastoupí do školy. Letos 
jste otevřeli šest tříd. Máte před-
stavu, jak bude vypadat situace 
v dalších letech?

Ano, otevřeli jsme mimořádně 
pět běžných tříd a  doplnili jsme 
jedno Montessori trojročí o  žáky 
prvního ročníku. Ze zkušenosti 
víme, že se silné a  slabé ročníky 
střídají. Příští rok proto očeká-
váme spíše menší počet nastupu-
jících žáků než v  tomto školním 
roce. Populační křivka nenazna-
čuje žádný výkyv, takže předpo-
kládáme, že se nám v  nejbližších 
letech podaří otevřít vždy tři 
nebo čtyři běžné první třídy.
Jedna z  prvních tříd je zaměře-
ná na montessori pedagogiku. 
Jak se tomuto vzdělávacímu 
směru daří na jesenické škole?

Připomeňme, proč jsme jako 
škola před čtyřmi lety otevřely 

program Montessori. Škola měla 
problém s  nevyužitím kapacit 
a  na Jesenicku byla již silná ko-
munita rodičů, kteří své děti 
vzdělávali doma nebo je posílali do 
Montessori ve Vápenné, kde již ne-
byli schopni uspokojit poptávku. 
Vzdělávací alternativa v  regionu 
přitom byla a je významným fak-
torem pro rodiny uvažující o ná-
vratu na Jesenicko. Tehdy jsme 
zmapovali zájem rodičů a vytvo-
řili čtyřletou prognózu vývoje 
Montessori programu, která se 
vyplnila. Ve stávajících dvou tří-
dách je nyní dohromady 46 dětí. 
Jak už to tak u  změn a  u  nových 
věcí bývá, muselo si Montessori 
(a stále musí) své místo na slunci 
obhajovat. Nyní již disponujeme 
srovnáním s ostatními žáky a vi-
díme, že v  klíčových ročnících 
se žáci v zásadních vzdělávacích 
výstupech potkávají. Velmi mě 
těší fungující spolupráce Mon-
tessori pedagogů s  pedagogy na 
pracovišti Boženy Němcové.

Za rozhovor děkuje Jan Mrosek

V  prosinci a  lednu na gymná-
zium zavítali žáci několika zá-
kladních škol z  Jesenicka, aby si 
„pohráli“ s  roboty a  také vyzkou-
šeli práci v chemické a biologické 
laboratoři. Spolupráce se základ-
ními školami v regionu funguje již 
delší dobu, jednalo se o čtvrtý roč-
ník oblíbené akce. Letos byl pro-
gram rozšířen o  biologii a  chemii 
a nabídnut většímu počtu žáků.

Dvacet žáků ze ZŠ Česká Ves 
bylo rozděleno do dvou skupin. 
Jedna skupina se věnovala práci 
s roboty – XGO robotickými pej-

sky. Všichni si zábavnou formou 
osvojili základy programování, 
protože si na robotovi mohli vy-
tvořený program ihned vyzkou-
šet. Robotický pejsek na povel 
sedal, chodil nebo se plížil, zdra-
vil, hledal jídlo, čenichal apod. 
Žáci tak při práci s  ním poznali 
technologie umělé inteligence AI. 
Druhá skupina žáků pracovala 
v  biologické laboratoři s  bino-
kulárními mikroskopy, kde děti 
různými technikami připravova-
ly preparáty a  pozorovaly chlo-
roplasty v buňkách mechu měří-

ku, škrobová zrna v bramborové 
hlíze, průduchy na pokožce listu 
difenbachie. Všichni si také pod 
mikroskopem prohlédli displej 
svého mobilního telefonu. O  pře-
stávce se pak naši hosté trochu 
seznámili s prostředím školy, rela-
xovali a bavili se při různých hrách. 

Akce se opakovala pro žáky 
ze ZŠ Jeseník, Javorník, Vápen-
ná a  Žulová. Někteří z  nich mís-
to práce v  biologické laboratoři 
zavítali do laboratoře chemické. 
Tam v první fázi pracovali s čer-
veným zelím, které si nakrájeli 

a  pak kousky této zeleniny vklá-
dali do zkumavek s různými roz-
toky, např. octovým nebo mýdlo-
vým. Zelí tyto roztoky obarvilo do 
různobarevné škály, tu pak žáci 
postupně seřadili. Na konci si 
mohli také vyzkoušet efektní po-
kus „hořící ruce“, kdy vytvořili 
napěněný roztok z jaru a metanu, 
tuto pěnu nabrali do vlhkých ru-
kou a zapálili, čímž vznikl ohnivý 
plamen, který ale nepálí a není ni-
jak nebezpečný. 

Šárka Hynková,
Gymnázium Jeseník

Jako již tradičně patřil poslední lednový den školákům, kteří dostali pololetní vysvědčení. Pro prvňáčky, kteří nastoupili v září do školy, je to ale 
o to výjimečnější, protože je to jejich první vysvědčení. Jaký byl tento den a celý půl rok v jesenické základní škole? Na to a mnohé další jsme se 
zeptali ředitele školy Dominika Liberdy, třídní učitelky Dagmar Bury a žáka první třídy Vojty Kurečky.

Fotokoutek ve třídě I. E. Foto: ZŠ Jeseník
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Marian Jurečka v  Jeseníku. Místopředseda vlády a  ministr práce a  soci-
álních věcí Marian Jurečka navštívil v pátek 20. ledna IPOS. V této městské 
budově sídlí nejen většina odborů Městského úřadu Jeseník, ale i Úřad práce 
ČR, Česká správa sociálního zabezpečení a Státní úřad inspekce práce. Ve-
dení města na schůzce opět otevřelo otázku rekonstrukce IPOSu s cílem zís-
kat finanční prostředky na tento rozsáhlý a finančně náročný projekt.

Jeseničtí hrdinové. V roce 2022 vyjela jednotka Sboru dobrovolných hasi-
čů Jeseník k celkem 23 událostem – jednalo se nejen o požáry, ale i technic-
kou pomoc (např. odstraňování nebezpečných stromů, likvidace obtížného 
hmyzu, utržená střecha aj.). Mimořádnou událostí byl srpnový výjezd čtyř 
členů jednotky na pomoc s  hašením požáru v  Českém Švýcarsku. Shrnutí 
loňského roku prezentovali dobrovolní hasiči na výroční schůzi SDH Jeseník. 
Foto: SDH Jeseník

Ocenění pro jesenického řidiče. Prestižní ocenění IRU DIPLOMA OF HONOUR 2022 
určené profesionálním řidičům, kteří mají více než 20 let praxe a ujeli více než jeden 
milion kilometrů bez nehod, získal koncem ledna také náš občan. Miroslav Chuděj (na 
fotce šestý zprava v bílé košili s černou vestou) je profesionálním řidičem od roku 1978, 
jezdí tedy úctyhodných 45 let a cestující se s ním svezou na linkách v okolí Jeseníku 
nebo v elektrobusu do lázní.

Zimní olympiáda dětí a  mládeže. Hned čtyři žáci Základní školy Je-
seník velmi dobře reprezentovali Olomoucký kraj na Zimní olympiádě 
dětí a mládeže, která se konala v Královéhradeckém kraji. V lyžařském 
orientačním běhu bojoval Václav Mrkvica a v běhu na lyžích pak trio 
Mikuláš Kupka, Alena Kubíčková a  Matěj Gajdoš. Právě posledně jme-
novaný vybojoval dva cenné kovy – v klasice a ve skatu. Foto: ZŠ Jeseník

Nové vozidlo pro jesenické seniory. Centrum sociálních služeb Jese-
ník má speciálně upravené vozidlo pro převoz klientů na invalidním 
vozíku. Nový hybrid se stane velkou pomocí pro zajištění dopravy 
handicapovaných klientů, kteří by bez takto upraveného vozidla ne-
mohli využít služeb CSS Jeseník. Rozšíření vozového parku je vý-
sledkem schválené dotace, kterou podpoří dofinancováním město.  
Foto: CSS Jeseník

Vánoční výstava. Ve středu 14. prosince proběhla tradiční 
Vánoční výstava v Kapli. Součástí programu bylo hlasování 
o nejhezčí vánoční tabuli žáků oboru kuchař-číšník. V kon-
kurenci čtyř týmů obdržela nejvíce hlasů tabule s číslem 1. 
Tabuli s tématikou silvestrovských oslav připravili studenti  
1. ročníku nástavbového studia. Foto: SŠ GFaS Jeseník
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