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Polovina května opět patřila tradičnímu Zahájení lázeňské sezony. Během čtyřdenního maratonu bohatého programu
nechyběl ani Dechový orchestr mladých Jeseník. Foto: Lucie Musialová

Vážení 
spoluobčané,
řekla jsem si, že 
tentokrát zku-
sím být více po-
zitivní. Protože 
špatných zpráv 

je všude kolem dost. A myslím, 
že v Jeseníku máme i důvody 
k radosti.

Začnu 1. ročníkem Městské-
ho bálu, který se uskutečnil 
poslední dubnový den. Říkali 
jsme si, že i lidé v Jeseníku si 
zaslouží svůj bál, na kterém by 
se mohli sejít a trochu se poba-
vit. To se, myslím, povedlo a já 
už se teď těším na další ročník 
a doufám, že se tam opět po-
tkáme a přijdou i další, kteří 
tentokrát neměli čas.

Mám radost, že se nám po-
daří navýšit kapacitu našich 
mateřských školek a nebudeme 
odmítat ani dvouleté děti, které 
sice ze zákona nárok na místo 
nemají, ale pokud se rodiče už 
chtějí (nebo například kvů-
li finančním důvodům musí) 
vrátit do pracovního procesu, 
potřebují, aby o jejich děti bylo 
postaráno.

Připravujeme i zřízení tzv. 
„dětské skupiny“, což je zaří-
zení, kam mohou rodiče dát 
své dítě, které ještě nechodí 
do školky, třeba na jeden den 
v týdnu nebo na několik ho-
din, kdy potřebují vyřídit jiné 
povinnosti. Další informace 
budeme ještě poskytovat.

No a další skvělá věc, která se 
podařila, je zřízení půjčovny 
sportovního vybavení a nový 
pingpongový stůl ve Smeta-
nových sadech. Věříme, že to 
pomůže aktivnímu způsobu ži-
vota dětí i dospělých. Už jste se 
byli podívat? Jestli ne, tak běž-
te. Máme z toho velkou radost.

Vidíte? Důvody k radosti se 
najdou, jen si je občas musíme 
umět připomenout. 

Vaše starostka
Zdeňka Blišťanová

Čeká nás kulturou 
nabitá sezona 
v letním divadle

Děti z místních škol 
ozdobily jesenické 
prameny

Aktuální informace 
k vybraným 
projektům města

Smetanovy sady budou
chloubou města
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Dvoustá lázeňská sezona zahájena
Po dvouletém covidovém výpadku se v Jeseníku opět uskutečnilo zahájení lázeňské sezóny. A to symbolicky na 
dvousté výročí od okamžiku, kdy začal Vincenz Priessnitz léčit pacienty ve svém domě na Gräfenberku. 

Maraton bohatého kulturního 
programu odstartoval ve čtvrtek 
Den pramenů, který je věnován 
oslavě místních pramenů a drob-
ných památek. Děti z jesenických 
škol ozdobily prameny ve Smetano-
vých sadech květinami, a připravily 
tak podívanou pro děti i dospělé, 
kteří mohli v odpoledních hodi-
nách absolvovat komentovanou 
procházku po pramenech. Pro rato-
lesti byl navíc připraven doprovod-
ný program u tenisových kurtů, kde 
si mohly zastřílet z luku, projet se 
na kolobežce, věnovat se tvořivým 
činnostem nebo se dozvědět něco 
nového o místních lesích a hájích.

Páteční program byl situován na 
Masarykově náměstí. O zahájení 
se postarala skupina handicapova-
ných bubeníku Rytmy se svou show 
a herec Miroslav Etzler, který na pó-
diu vyzpovídal představitele města 
i Priessnitzových léčebných lázní. 
Milovníky divadla potěšily impro-
vizované skeče skupiny IMPRO na 
téma lázeňství, mnoho návštěvníků 
se však nejvíce těšilo na vystoupení 

Lenky Filipové. Zpěvačka a kyta-
ristka potěšila diváky jak milým, 
civilním vystupováním, tak pestrou 
směsicí písní. Zdaleka se neomezi-
la na své největší hity, i když kdo si 
chtěl s Filpovou zazpívat Za všechno 
může čas, dostal také možnost. Do 
setlistu zařadila i skladby zpívané 
keltsky nebo francouzsky a ukáza-
la, že se jedná o skutečně verzatilní 
umělkyni. Poté otěže převzalo se-
skupení Legendy se vrací a začalo 
do publika sypat sice akustické, ale 
rozhodně energií sršící coververze 
známých rockových hitů od Beatles 
po Ozzyho Osbourna.

Krátce poté, co v sobotu odbilo 
poledne, se vlakové nádraží v Jese-
níku ocitlo v obležení rodin s dět-
mi a milovníků železniční dopravy 
obecně. Z Olomouce byl totiž do 
Jeseníku vypraven speciální his-
torický parní vlak tažený lokomo-
tivou s přizviskem Velký bejček, 
který vezl nejen nadšené výletníky, 
ale i Vincenze Priessnitze s chotí, 
kteří se po příjezdu na jesenické 
nádraží ochotně fotili s návštěvní-

ky. Mnoho diváků pak pokračova-
lo přímo z nádraží do areálu lázní, 
kde sobotní program pokračoval. 
O parádu se postaral Dechový or-
chestr mladých ZUŠ Jeseník, který 
absolvoval tradiční pochod k Sana-
toriu Priessnitz. Na lázeňském hři-
šti pak návštěvníky již tradičně če-
kala spousta atrakcí pro děti, stánky 
s občerstvením i suvenýry pro do-
spělé a pódium, na němž se střídala 
řada účinkujících – od Dixielandu 
Vojenské hudby Olomouc, přes bavi-
če a imitátora Vladimíra Hrona, až 
po zpívající herce z ansámblu muzi-
kálu Děti ráje. V podvečer pak pře-
vzali otěže zkušení domácí Yes Blues 
a především pak Olga Lounová. 

Zahájení lázeňské sezony navázalo 
na podobu, v níž se akce nacházela 
přes covidovou pauzou. Návštěv-
nost v obou ústředních dnech akce 
svědčila o tom, že návštěvníci si 
„to své“ v programu našli a jeden 
z největších podniků kulturní se-
zony podpořený pěkným počasím 
si užili. 

(jj)
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Rada schválila
➢ Přijetí dotace, kterou bude ob-
noveno okolí pramene U Vousá-
če. Památka není v dobrém sta-
vu, nefunguje přívod vody a její 
okolí také potřebuje úpravy. Cí-
lem obnovy je znovu zprovoz-
nění pramene a otevření pro-
stranství před pramenem tak, 
aby vzniklo menší odpočívadlo 
s možností posezení. Dotaci ve 
výši 50 % poskytne Olomoucký 
kraj. Úprava pramene se očeká-
vá do konce září.
➢ Výběr společnosti, která 
provede demolici komínu 
v areálu kotelny na ulici 
Nábřežní. Důvodem odstranění 
komínu je jeho nevyhovující 
technický stav. 
➢Přijetí dotace od Olomoucké-
ho kraje na spolufinancování vý-
stavby plochy pro jízdu zručnos-
ti u dětského dopravního hřiště. 
Plocha bude sloužit při výuce 
a soutěžích pro jízdu zručnosti, 
kdy je potřeba mít k dispozici 
rovný, zpevněný úsek a tato plo-
cha v prostoru dětského doprav-
ního hřiště chyběla.
➢ Navrženou letní provozní 
dobu Multifunkčního hřiště na 
ulici Dukelská. Předpoklad za-
hájení letního provozu je kon-
cem května. Přesný termín bude 
sdělen prostřednictvím sociál-
ních sítí města. Schválena byla 
také výše nájemného. Nájemné 
bude účtováno pouze při rezer-
vaci hřiště na konkrétní čas.
➢ Podání Žádosti o dotaci do 
dotačního programu na pod-
poru investičních akcí v oblasti 
sportu, technické a sportovní 
vybavení sportovních a tělový-
chovných zařízení v Olomouc-
kém kraji v roce 2022 za účelem 
spolufinancování akce „Technic-
ké vybavení pro fotbalová hřiště 
– výměna ochranných sítí“.
➢ Žádost Základní školy Jeseník 
o přijetí finančního daru urče-
ného na obědy žáků. Projekt 
Obědy pro děti pomáhá dětem, 
které se ocitly v situaci, kdy si 
jejich rodiče nemohou dovolit 
zaplatit obědy ve školních jídel-
nách.
➢ Zřízení pracovní skupiny 
v oblasti kultury, a to pro zlepše-
ní koordinace pořadatelů a roz-
šíření nabídky akcí.
➢ Uzavření veřejnoprávní 
smlouvy s obcí Vlčice, na jejímž 
základě bude jesenický Odbor 
přestupků vypomáhat dané obci 
ve vedení správního řízení. Ak-
tuálně se pomoc v rámci řešení 
přestupků týká již devíti obcí, 
a to Bernartice, Bělá pod Pradě-
dem, Česká Ves, Lipová-lázně, 
Ostružná, Supíkovice, Uhelná, 
Písečná a Skorošice. 
➢ Aktivitu Odboru životního 
prostředí, aby ve spolupráci 
s ČVUT vytvořili vstupní pro-
jektu směřující k pořízení sys-
tému měření kvality ovzduší 
AirTracker.

Smetanovy sady budou chloubou města
Vdechnout novou energii Smetanovým sadům a vytvořit z nich reprezentativní park sloužící občanům 
města i turistům – to je cíl architektonicko-zahradní soutěže, jejíž vypsání odsouhlasilo zastupitelstvo.

Dnešní park tvoří dva původně 
samostatné celky. Na Raymannův 
park z počátku 19. století navá-
zal o desítky let později městský 
park v anglickém stylu, jehož 
dominantou se stal roku 1909 po-
mník Vincenze Priessnitze. Park 
s mnoha prameny leží v pozoru-
hodném krajinném rámci mezi 
řekou Bělou a vrchy Zlatý chlum 
a Křížový vrch. Dnešní Smeta-
novy sady jsou, i přes svou horší 
dostupnost, obyvateli města ob-
líbeným místem trávení volného 
času. Na stavu celého parku se 
bohužel podepsala desetiletí ne-
dostatečné péče. Urychlenou re-

konstrukci dnes vyžadují některé 
části parku, jako je alej Nářků či 
části nábřeží. Obliba parku a zá-
jem veřejnosti jsou patrné i z vel-
kého množství podnětů občanů 
na zlepšení parku v rámci projek-
tu Tvoříme Jeseník (participativ-
ního rozpočtu).

Architekt města Tomáš Pej-
pek se zahradní architektkou 
Vlastou Hábovou vytipovali 
možnosti, jak k parku přistou-
pit: od postupné prosté obnovy 
až po zásadní upgrade, který 
by přinesl obnovenou základní 
krajinářsko-zahradní koncepci 
a řešil nové funkce a atrakce pro 

návštěvníky. Jeseničtí zastupitelé 
si důležitost Smetanových sadů 
pro město uvědomují a vybrali 
cíl nejvyšší. „Chceme-li povýšit 
sady na park srovnatelný s nejlep-
šími realizacemi v ČR po stránce 
zahradně-krajinářské i po stránce 
atraktivity a užitné hodnoty pro 
turisty i místní, a navíc řešit lepší 
propojení parku s centrem novou 
lávkou, je logickou cestou vybrat 
pomoci soutěže špičkového archi-
tekta,“ dodává městský architekt 
Tomáš Pejpek. Příprava architek-
tonicko-zahradní soutěže začíná, 
vyhlášení lze čekat na podzim.

(lum)

Krajské dotace putují do Jeseníku
Největší podporu získala rekon-

strukce stávající přístupové plo-
chy u dětského dopravního hřiště 
v Jeseníku, kde vznikne plocha 
pro jízdu zručnosti. Město získa-
lo 874 350 Kč, které tvoří 69 % 
celkové výše investice. Významně 
kraj podpořil také letošní ročník 
Závodu míru a celkově putova-
lo sportovním klubům z regionu 
299 tisíc korun. 

Celkem čtrnáctkrát se pak 
v podpořených akcích objevilo 
Jesenicko u dotací na podporu 

kultury. Jde o takřka 2 miliony 
korun a mimo činnosti MKZ 
Jeseník získal podporu festival 
Jesnění, Svatováclavské setkání či 
vydání encyklopedie Čti Rychleby 
& Králický Sněžník a podpořena 
byla i činnost jesenického Spolku 
přátel umění. „Za podporu 
kultury nejen v Jeseníku, ale 
v celém regionu jsem ráda. Místní 
pořadatelé si ji určitě zaslouží 
a důležité je, že kraj vnímá jasný 
regionální význam některých 
zařízení, jako například Tančírny,“ 

říká starostka Jeseníku a krajská 
zastupitelka Zdeňka Blišťanová. 

Mimo současné kultury pak 
byla z programu památkové péče 
podpořena obnova fasády věže 
kostela sv. Jiří v Jeseníku – Bu-
kovicích, na niž přispělo i město 
Jeseník a obnova okolí pramene 
U Vousáče. Dlouhodobou pod-
poru města Jeseník i kraje mají 
také populární Jesenické trhy 
a nezapomnělo se ani na podporu 
organizací v sociální oblasti.

(lum)

Jeseničtí jubilanti
V našem městě je dlouholetou a krásnou tradicí blahopřát 
občanům, kteří se dožívají významného životního jubilea. 
V letošním roce oslaví či oslavilo devadesát a více let celkem 
dvacet devět občanů. V únoru pak úctyhodných sto dva let 
oslavila paní Žofie. 

Ve výročí od osmdesáti let, 
a pak vždy po pěti letech, při-
chází oslavenci každoročně 
popřát některý z členů vedení 
města a členů komise pro ob-
čanské záležitosti, rodinu a so-
ciální věci. Lidem nad sto let se 
blahopřeje každý rok. „Popřát 

našim spoluobčanům, kteří se 
dožili významného jubilea, je 
vyjádřením úcty města Jeseník 
a pro nás velmi milá příležitost 
k osobnímu setkání s oslavenci,” 
uvedla starosta města Zdeňka 
Blišťanová.

(lum)

Městští strážníci zabavují alkohol
Téměř každý den vyjíždí strážníci Městské policie Jeseník k podnapilým osobám, jež narušují veřejný po-
řádek či budí veřejné pohoršení. Situacím s popíjením alkoholu na veřejnosti se snaží předcházet preven-
tivní činností přímo v terénu, která však připomíná boj s větrnými mlýny. Od konce června 2020 do konce 
dubna letošního roku odebrali již 187 lahví alkoholu.

Lidem, kteří opakovaně nere-
spektují zákaz konzumace alko-
holických nápojů na vymezených 
místech veřejného prostranství, 
hrozí postih. Strážníci jim mo-
hou v odůvodněných případech 
alkohol odejmout. „Tímto krokem 
již třetí sezonu řešíme situaci, kdy 
někteří konzumenti alkoholických 
nápojů obtěžují své okolí, znečiš-
ťují veřejná prostranství či budí 
veřejné pohoršení,“ říká starostka 
Zdeňka Blišťanová. Na dodržo-
vání obecně závazné vyhlášky, 
která zakazuje konzumovat al-

koholické nápoje na vymezených 
místech, dennodenně dohlíží 
strážníci městské policie. „Stráž-
níci využívají svého zákonného 
oprávnění, kdy zabavují alkoho-
lické nápoje osobám, které opa-
kovaně porušují obecně závaznou 
městskou vyhlášku, pokud to na 
místě vyhodnotí za důvodné. Ve 
věci aktivně spolupracujeme jak 
s Odborem přestupků Městského 
úřadu Jeseník, tak i s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech ma-
jetkových. Důvodem je to, že po 
uložení správního trestu se vlast-

níkem odejmutého alkoholu stá-
vá stát. Věc je následně předána 
Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Osobně vní-
mám tento krok velmi pozitivně. 
V některých opakovaných přípa-
dech domluva či pokuty nikam 
nevedou a odejmutí alkoholické-
ho nápoje je z psychologického 
hlediska u některých osob leckdy 
větším postihem než samotná 
pokuta,“ doplnil ředitel městské 
policie Martin Novotný s tím, že 
zabavený alkohol propadne státu. 

(lum)
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Matrika 
V dubnu se v jesenické ne-
mocnici narodilo celkem 23 
dětí, z toho tři potomci rodi-
čům s trvalým pobytem v Jese-
níku. Všem gratulujeme.

Dotazník:
Budoucnost 
jesenické  
dopravy
Pomozte nám prosím 
vyplněním dotazníku na  
www.nasjesenik.cz v sekci 
Plán udržitelné mobility nebo 
po načtení QR kódu. 
Váš názor je pro nás důležitý!

Jak načíst QR kód? Spusťte 
aplikaci čtečka QR kódů. Za-
měřte na obrázek QR kódu 
a počkejte než jej čtečka za-
ostří a naskenuje. Zvolte akci, 
kterou vám čtečka nabídne.

Z deníku 
strážníka 

➢ Ve čtvrtek 7. dubna v noč-
ních hodinách si hlídka měst-
ské policie povšimla vozidla, 
jehož řidič se na ulici Dukelská 
dopustil přestupku. Po jeho za-
stavení provedli strážníci de-
chovou zkoušku, která ukáza-
la, že řidič má 2,81 ‰ alkoholu 
v dechu. Vzhledem k tomu, že 
došlo k trestnému činu, byla 
na místo přivolána hlídka do-
pravní policie.
➢ V pátek 22. dubna ve večer-
ních hodinách si na Zámec-
kém náměstí strážníci povšim-
li jedoucího cyklisty, který jel 
za snížené viditelnosti bez sta-
noveného osvětlení. Při jedná-
ní s řidičem pojali podezření, 
že je cyklista pod vlivem alko-
holu, proto provedli dechovou 
zkoušku, které ukázala, že řidič 
má 2,47 ‰ alkoholu v dechu. 
Za své jednání se bude zodpo-
vídat u správního orgánu.

Ptejte se starostky: Informace pro pejskaře
Máte otázky, podněty nebo nápady týkající se fungování či rozvoje našeho města? Chcete něco vědět, změ-
nit, opravit nebo zlepšit? Rádi byste poukázali na to, co se vám ve městě líbí nebo co se povedlo? Napište 
naší starostce Zdeňce Blišťanové na e-mailovou adresu dotazy@mujes.cz. 

Dotaz paní Aleny:
„Jeseník je město, kde je hodně 

pejsků. Chtěla bych se zeptat, zda by 
bylo možné zřídit pro pejsky místo 
odpočinku. Zaslouží si to, 10-15 let 
nám dělají společnost a my bychom 
je dali do kafilérie? Za místo by se 
mohlo platit každý rok a peníze by 
se daly na zřízení a údržbu místa.”

Odpověď:
Máte pravdu, důstojné rozlouče-

ní se zesnulým zvířecím přítelem 
je pro mnoho občanů významná 
událost. Váš podnět jsem předala 
technickým službám, aby prověřily, 
zdali je možné z technického, pro-
storového i stavebního hlediska ta-
kový hřbitov v Jeseníku vybudovat.

Dotaz paní Jitky:
„Má město vytvořenou nějakou  

komplexní mapu psích odpadko-
vých košů?” 

Odpověď:
Mapu košů nemáme, ale zpravi-

dla platí, že jsou umístěny na všech 
sídlištích. Předpokládá se, že lidé 
z paneláků venčí své pejsky obvyk-
le na veřejné zeleni. Instalaci od-
padkových košů do zástavby rodin-
ných domů nechystáme. Po městě 
je rozmístěno okolo pěti set košů 
a náklady na jejich vývoz a likvida-
ci odpadu byly loni 1,7 mil. korun. 
Není rozdíl mezi košem obyčejným 
a košem na psí exkrementy. Obsah 
obou končí na skládce. 

Ovlivněte budoucnost jesenické dopravy
Jak skloubit narůstající počet aut s nedostatkem parkovacích míst? Jak vytvořit město přívětivější k pě-
ším a cyklistům? Na tyto a další otázky odpovídá Plán udržitelné městské mobility, na jehož tvorbě začalo 
město pracovat.

Plán udržitelné městské mobility 
(PUMM) je významný strategický 
dokument, jehož ambicí je překro-
čit rámec tradičního dopravního 
plánování, které se v posledních 
desetiletích zaměřovalo převážně 
jen na motorovou dopravu. Do-
pravou ve městě se bude zabývat 

komplexně. Nedílnou součástí 
celého procesu tvorby PUMM je 
aktivní zapojování veřejnosti. Bez 
názorů a podnětů vás, obyvatel 
Jeseníku, by dobrý plán, ušitý 
na míru našeho města, nemohl 
vzniknout. Díky vašim každoden-
ním cestám po městě jste význam-

nými nositeli místních znalostí 
o dopravě i o veřejném prostoru. 
Vyplňte prosím tento dotazník 
na www.nasjesenik.cz v sekci Plán 
městské mobility nebo pomocí QR 
kódu vpravo, a ovlivněte budouc-
nost jesenické dopravy.

(lum)

T-expedice Jeseníky 2022
T-expedice je vzdělávací a badatelský program pro nadané žáky připravovaný Vlastivědným muzeem 
Jesenicka a Střediskem volného času DUHA Jeseník. Na zvolených výzkumných tématech spolupracují 
mladí badatelé se svými učiteli, muzejními kurátory i externími odborníky z univerzit. Akce se koná na 
Jesenicku již počtvrté, pro letošní ročník badatelské sekce připravily pět přírodovědných výzkumů a jedno 
divadelní představení. 

Botanikové proniknou do zá-
had toxického světa silic, alka-
loidů, terpenů, peptidů a dalších 
nebezpečných látek při průzku-
mu jedovatých rostlin volně ros-
toucích ve městě a jeho nejbliž-
ším okolí, badatelskou pozornost 
zaměří také na okolí Priessnitzo-
vých lázní. Entomologové se po-
kusí vysvětlit, proč určitý hmyz 
saje na specifických rostlinách, 
čímž navážou na výzkum z mi-
nulého roku, kdy v rámci T-ex-
pedice zkoumali korelaci mezi 
výskytem hmyzu a rostlinnými 
společenstvy na svahu Zlatého 
chlumu. Lokalit však tohoto roku 
určitě přibude. 

Na svůj loňský výzkum navážou 
i fyzikové, kteří se opětovně bu-
dou věnovat vypouštění vodních 
raket do ovzduší, přičemž kromě 
padáčku pro bezpečný návrat 
na zem bude letos na raketách 
upevněn i přístroj monitorující 
znečištění ovzduší nad městem 
a také zařízení pro zachycení 
snímku dálkového průzkumu 
Země. Čtvrtá badatelská sekce 
propojí astronomy a geografy, 
kteří se spojenými silami zaměří 
na výzkum nejtmavších míst na 
Jesenicku a jejich zmapování. Cí-
lem výzkumu světelného znečiš-
tění nebudou pouze hluboké lesy, 

ale skupina navrhne úpravy sys-
tému osvětlení také na některých 
budovách ve městě, např. muzej-
ní Vodní tvrze. Chemikové se ve 
spolupráci s místní kosmetickou 
společností zaměří na přípravu 
kosmetických přípravků a jejich 
chemické a fyzikální testování, 
zejména na stabilitu emulzí. 

Specifickou a v tradicích pro-
jektu vlastně velmi neobvyklou 
sekcí budou v roce 2022 divadel-
níci. Poprvé se tak na T-expedici 
Jeseníky představí skupina žáků 
zaměřená více umělecky než pří-
rodovědně či humanitně. Jejich 
výstupem bude krátké divadelní 
představení z jesenické regionální 
historie. Zdali se žáci rozhodnou 
zpracovat téma vodoléčebné his-
torie spjaté s Vincenzem Priess-
nitzem, slavné období průmyslo-
vého rozmachu v textilnictví v 19. 
století či problematickou dobu 
první poloviny 20. století, však za-
tím rozhodnuto není, a návštěvní-
ky tak čeká překvapení. 

Jesenickou T-expedici dlouho-
době podporuje město Jeseník 
a Olomoucký kraj, letošní ročník 
je finančně podpořen z Mini-
sterstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy. Mezi další partnery 
patří společnost Naturfyt – Bio, 
prostory už tradičně poskytují 
Střední průmyslová škola Jeseník 
a Základní škola Jeseník. Všem 
institucím patří poděkování. Sta-
rostka města Zdeňka Blišťanová 
k projektu dodává: „Jsem za tuto 
aktivitu velmi ráda. Ověřit své vize 
v praxi pod dohledem opravdových 
odborníků znamená pro žáky i stu-
denty velký posun v myšlení a také 
prohlubuje jejich zájem o danou 
věc. Za mě vyjadřuji T-expedici 
jednoznačnou podporu a děkuji 
panu řediteli Vlastivědného muzea 
Jesenicka a jeho týmu za organiza-
ci celé akce. T-expedice je opravdu 
jedinečnou příležitostí pro nadané 
žáky a studenty.“

Prozatímní výsledky své příro-
dovědné práce a divadelní dílko 
představí žáci na poster konfe-
renci T-expedice Jeseníky 2022 
v pátek 10. června od 14.00 na 
nádvoří a v Rytířském sále Vodní 
tvrze. Všichni zájemci o (vlasti)
vědu jsou vítáni! 

Pavel Rušar,
ředitel Vlastivědného muzea
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Aktuální informace k vybraným 
projektům města
Nová hasičárna

Město zahájilo výstavbu nové 
moderní budovy pro Sbor a jed-
notku dobrovolných hasičů. 
Stávající plechová hala v areálu 
budov na ulici Tovární je totiž ve 
zcela nevyhovujícím stavu. Nová 
budova, která se staví v areálu 
zóny Za Podjezdem, bude spl-
ňovat současné požadavky na 
výkon služby jednotky požární 
ochrany. Benefitem bude i sní-
žení provozních nákladů, který-
mi jsou v současné době opravy 
a údržba stávajícího objektu 
zbrojnice nebo spotřeba energií.
Rekonstrukce chodníku na ul. 
Lipovská

Po zimní přestávce byla 
obnovena rekonstrukce chodníků 
na Lipovské ulici. Práce byly 
zahájeny úsekem za prodejnou 
COOP. Po provedené rekonstrukci 
budou všechny chodníky 
v Lipovské ulici v jednotné 
zámkové dlažbě. Vyměněny 
budou také obrubníky, opraveny 
a doplněny lavičky a koše. Počítá 
se i s řešením zeleně a výsadbou 
nové lipové aleje.

Parkování na ul. Na Svahu a chod-
ník na ul. Nábřežní

Probíhá vybudování příjezdové 
komunikace a parkovacího stá-
ní na ulici Na Svahu u domu č. p. 
1180/25 a rekonstrukce chodníku 
v ulici Nábřežní.
Rybníček na ul. Denisova

Studie revitalizace celé lokality, 
která určuje rozsah prací, vypraco-
val městský architekt Tomáš Pej-
pek. Jedná se o obnovu břehů a pě-
ších komunikací, vybavení novým 
mobiliářem, návrh nového mola 
a úpravu zeleně. Předpokládané da-
tum zahájení prací je stanoveno na 
srpen 2022. Důvodem je závazné 
stanovisko Odboru životního pro-
středí, které stanovuje termín pro 
vypuštění rybníčku v období od 1. 
září do 30. listopadu. Nejdříve ale 
dojde k přesunu zde žijící fauny.
Revitalizace sídlišť

Aktuálně je v přípravě například 
projekt komplexní revitalizace síd-
liště Pod Chlumem a IV. etapa rege-
nerace sídliště 9. května, na kterou 
získalo město dotaci ve výši šesti 
milionů korun. 

(lum)

Městské zastupitelstvo
Červnové zasedání 

V zasedací místnosti budovy 
IPOS se ve čtvrtek 16. června 
koná 23. zasedání Zastupitelstva 
města Jeseníku. Podrobný pro-
gram včetně příloh naleznete na 
plakátech, úřední desce a webo-
vých stránkách města Jeseník 
www.jesenik.cz.

Ze zasedání bude jako již tradič-
ně pořizován audiovizuální zá-
znam za účelem informování ve-
řejnosti. Přenos bude vysílán živě 
na YouTube kanále města Jeseník. 

Dubnové zasedání – vybraná 
usnesení

Zastupitelstvo schválilo zdra-
votnické záchranné službě Olo-
mouckého kraje poskytnutí fi-
nančního daru na pořízení tří 
moderních zdravotnických pří-

strojů pro přesné dávkování léčiv. 
Přístroje budou osazeny ve vozi-
dlech v okrese Jeseník, konkrétně 
půjde o model Perfusor Compact 
plus B – Braun s příslušenstvím.

Zastupitelstvo schválilo zahá-
jení veřejné soutěže pro výběr 
dodavatele výstavby Dostupného 
družstevního bydlení v lokalitě 
Dukelská. Projekt tak postoupil 
do další fáze.

Zastupitelstvo schválilo finanční 
prostředky na investiční akce 
města, kterých je i v letošním 
roce mnoho. Jedná se například 
o výstavbu zbrojnice pro 
dobrovolné hasiče, rekonstrukce 
chodníků, revitalizace rybníčku 
na ulici Denisova, vybudování 
chodníku do lázní, revitalizace 
proluky u tržnice aj.

(lum)

Naše partnerské město  
Glucholazy oslaví 800 let!
Oslava 800. výročí založení měs-
ta Glucholaz se bude konat o ví-
kendu 10. až 12. června a bude 
probíhat ve velkolepém duchu. 
Nebude chybět bohatý kulturní 
program s nádechem historie či 
různorodé sportovní aktivity pro 
malé i velké návštěvníky. 

Zahájení oslav proběhne v pátek 
10. června ve 12.22 slavnostním 
průvodem z náměstí k městským 
hradbám na nádvoří bývalého fojt-
ství, kde bude program pokračovat 
piknikem v historickém duchu, 
koncerty a vystoupeními. V sobo-
tu a neděli se dění oslav přesune do 
glucholazského lázeňského parku 
(Park Zdrojowy – Lesní mušle), 
kde vystoupí populární osobnos-
ti polského kulturního nebe, jako 
jsou např. Daria, Lanberry, Liber, 
Golden Life, Krystyna Giżowska 
a Marcin Daniec. 

Potěšující zprávou pro všechny 
milovníky folku a turistických 
písní je, že se po delší odmlce 
opět vrací hudební festival Krop-
ka, který se uskuteční o víkendu 

15. až 17. července.  Letos pro-
běhne již 14. ročník tohoto mezi-
národního festivalu, jehož neděl-
ní program je věnován také české 
tvorbě.  

S polským městem Glucholazy 
Jeseník spojuje nejen podobný 
historický vývoj, lázeňská tradice 
a později rozvoj cestovního ru-
chu, ale také dlouholeté přátelství 
a partnerství, které letos slaví již 
dvacet let přínosné spolupráce.

Lucie Tenekedzi,
IC Jeseník
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Parlament na jesenické ZŠ
Na každé z budov Základní školy Jeseník působí od roku 2006 školní 
parlament. Jeho členové fungují jako mluvčí a jsou voleni samotnými 
žáky školy. 
Jak to vypadá na Průchodní?

„Školní parlament má na naší 
škole dlouholetou tradici, já osobně 
vedu parlament budovy Průchodní 
čtvrtým rokem. S dětmi se scházím 
každou středu na hodinu a půl. Se-
tkání jsou různá, někdy plánujeme 
akce, jindy probíráme celkové klima 
školy. Zapojujeme se do zdobení 
různých prostor budovy, chodíme 
debatovat do relaxační místnosti 
nebo tvoříme plakáty na akce ško-
ly. Někdy si i parlament potřebuje 
odpočinout, tak jen hrajeme hry 
nebo jdeme na počítače,“ uvedla 
Hana Karakasidu, patronka škol-
ního parlamentu. Smyslem parla-
mentu je přenos informací mezi 

dětmi, rozvíjení spolupráce mezi 
třídami a předkládání podnětů 
a návrhů směrem k pedagogům 
a celému vedení školy. Stejně jako 
pomoc při organizaci vybraných 
akcí. Příkladem může být Den 
proti rakovině, kde se děti podílí 
na prodeji kytiček a informují své 
spolužáky o podstatě této akce. 
Velmi úspěšnou byla také akce 
Sbírka pro Ukrajinu.

„Čas strávený s dětmi mě velmi 
naplňuje, mimo jiné i proto, že 
mě vždy dokáží rozesmát. Máme 
kamarádský vztah a panuje mezi 
námi důvěra, čehož si velmi vá-
žím,“ dodala Karakasidu.

(lum)

Děti z místních škol ozdobily 
jesenické prameny 

Do zdobení pramenů v rám-
ci Dne pramenů se opět zapojily 
místní školy: ZŠ Jeseník, Nábřež-
ní (pramen Skalka), Střední škola 
gastronomie a farmářství (pramen 
Alžbětin), ZŠ Jeseník, Fučíkova 
(pramen Neuburský), ZŠ a MŠ při 
Priessnitzových léčebných lázních 
(pramen Francouzský) a ZŠ Vá-

penná (pramen Žofiin a Slovan-
ský). Zapojili se také zaměstnanci 
infocentra z Katovny (pramen 
Anglický a Tindalův), zaměstnan-
ci lázní (pramen Český, Sofiin, 
Pražský) a přátelé Tomáše Knoppa 
(pramen Knoppův). Všem za jejich 
práci děkujeme! 

(jam)

Děti ze ZŠ Jeseník, Fučíkova u Neuburského pramene. Foto: MěÚ Jeseník

Žáci společně tvořili svou školu
Horolezecká stěna, vzdušný hokej, zdokonalení dívčích šaten nebo 
silnější wifi pro výuku. To je jen část projektů, které v rámci školní-
ho Pébéčka vytvořilo přívětivější atmosféru na Základní škole Jese-
ník, Nábřežní. O to zajímavější je, že se jedná o návrhy samotných 
žáků školy.

Děti z budovy Boženy Něm-
cové si v rámci participativního 
rozpočtu určeného pro základ-
ní školu odhlasovaly relaxační 
koutek a horolezeckou stěnu. Na 
Průchodní vyhrál vzdušný hokej 
a naučné a herní polepy na scho-
diště. A děti z Nábřežní? Ty chtě-
ly nejvíce silnější wifi pro výuku, 
zdokonalení dívčích šaten u tě-

locvičny a lavičky před budovou 
školy. Téměř všechny vítězné pro-
jekty už jsou zrealizované a těší se 
u dětí velkému zájmu.

Projekt Pébéčko probíhá v rámci 
participativního rozpočtu měs-
ta Tvoříme Jeseník. Letos do něj 
děti přihlásily 25 nápadů, z nichž 
16 postoupilo do závěrečného 
hlasování. Na realizaci vítězných 
projektů žáků byla vyčleněna 
částka 75 000 Kč. „Projekt jsme 
v lednu spustili s velkým očekává-
ním. Sami jsme byli zvědaví, čím 
novým se bude naše škola pyšnit,“ 
uvedla zástupkyně ředitele školy 
Radka Burešová.                 (lum)

Úspěch řezníků ze SŠGFaS
Ve dnech 27. a 28. dubna jsme se zúčastnili největší řeznické soutě-
že v České republice – 14. ročníku soutěže řeznických dovedností ve 
Valašském Meziříčí. Letos se utkalo 12 tuzemských týmů. Naše barvy 
hájili žáci Samuel Průcha a Jan Bátla pod vedením mistra Vlastimila 
Pavlíčka. 

Soutěž byla rozdělena do čtyř 
částí: vařená výroba – výroba 
tlačenky, jaternic a sekané, bou-
rání masa, regionální výrobek 
a senzorický test. Bourání masa 
probíhalo v MP Krásno. Dru-
hou část soutěže tvořila masná 
výroba. Další disciplínou byl 
regionální výrobek, což byl bů-
ček plněný klobásovou směsí 
a dochucený zeleným pepřem. 
Druhý soutěžní den všechny 
čekala prezentace vlastních vý-
robků, po které následovalo 
hodnocení odbornou komisí, 
a senzorické hodnocení koření, 
kdy se zavázanýma očima po-
mocí čichu, hmatu a chuti sou-
těžící rozpoznávali deset druhů 

koření. A jak to dopadlo? V jed-
notlivých disciplínách jsme vy-
hráli kategorii Vařená výroba 
a Regionální výrobek. V součtu 
všech disciplín jsme se stali ab-
solutními vítězi. Naši kluci byli 
se svou prací spokojeni a dovezli 
si domů řadu hodnotných cen, 
pohárů a medailí. 

Poděkování patří mistrovi 
odborného výcviku Vlastimilu 
Pavlíčkovi, který žáky na sou-
těž zodpovědně připravil. Naše 
škola opět dokázala, že je ško-
lou pro život a do praxe chystá 
opravdové odborníky, kteří se 
v životě neztratí.

SŠ gastronomie, farmářství  
a služeb Jeseník

Divadelníci z gymnázia aneb 
malé vzpomínání 
Je to už pár let, kdy byl na Gymnáziu Jeseník otevřen pro zájemce 
z řad studentů volitelný předmět dramatická výchova. Počáteční 
překvapení z toho, co všechno se dá v hodinách „dramaťáku“ dělat 
a čemu se věnovat, vystřídalo zaujetí a touha hrát divadlo.

Od té doby se v ochotnickém 
spolku s lehce absurdním názvem 
Nezakopneš vystřídalo několik 
studentských generací a pod vede-
ním Michaely Janské uvedli něko-
lik vesměs autorských inscenací.

Nejnovějším počinem soubo-
ru je Prima sezóna, dramatizace 
tří povídek ze stejnojmenné kni-
hy Josefa Škvoreckého. Po delší 
době se tak DS Nezakopneš vrací 
– i když opět v lehce retro formě 
– k textu, kde studenti mohou 
hrát vlastně tak trochu sami sebe 
– jejich hrdinové mají stejný věk 
i problémy, jen doba je jiná. Hlav-
ní roli výborně ztvárňuje Ondřej 
Stránský, v dalších úlohách jeho 
spolužáků můžete vidět Davida 
Svobodu, Matěje Raifa, Lukáše 

Havlíčka a Šimona Jati, rolí svůd-
ných spolužaček se ujaly Gabriela 
Suchanová, Sára Drlíková, Bára 
Ondrášková, Charlotte Pavlátko-
vá, Jana Vrbová, Eliška Sobalová, 
Eva Švubová a Kristýna Kalian-
ková. Hra má za sebou úspěšnou 
premiéru i první reprízu pro stu-
denty a můžeme snad doufat, že 
k ní osud bude milostivější než 
ke hře předcházející. V každém 
případě zveme všechny příznivce 
ochotnického a „gympláckého“ 
divadla na představení pro veřej-
nost, které se uskuteční poslední 
týden školního roku a uzavře tak 
letošní konečně opravdovou PRI-
MA sezónu.

Michaela Janská,
Gymnázium Jeseník 

Jesenické školky zvládly zapsat 
všechny děti 
Problém, který řeší většina lidí v České republice, nemusí trápit jese-
nické rodiče – své místo v mateřské školce mají všechny jesenické děti.

Kapacita mateřských školek je 
jedna z věcí, která je v Jeseníku vý-
jimečná. „Myslím, že naše mateřské 
školky jsou nejen na vysoké úrovni, 
ale také jsou kapacitně schopné 
vyjít všem našim občanům, kteří 
chtějí dát dítě do mateřinky,“, říká 
starostka města Zdeňka Blišťano-

vá. Díky tomu našly místo v jedné 
z pěti mateřských školek všechny 
děti jesenických rodičů. Ve škol-
ním roce 2022/2023 by tak mělo 
nastoupit přes devadesát jesenic-
kých dětí a školky ještě disponují 
volnou kapacitou.

(lum)



červen 20226 www.jesenik .cz Vzdělávání/Lázně

Přírůstek do stájí v Horních 
Heřmanicích
Období jara symbolizuje zrod nového života. Heřmanické stáje se ne-
nechaly zahanbit a 7. dubna ve 23.43 přivítaly na světě hříbátko. 

Jeho váha je odhadována na 50 
kg. Maminkou je naše klisna Ter-
ciga. Jedná se o čistokrevnou tra-
kénskou klisnu s vynikajícím pů-
vodem, který má i tatínek Quintar. 
Hřebeček má skvělý původ a před-
poklady pro velmi dobrou spor-
tovní kariéru. Majitelem hřebce 
Quintara je Vítek Holý a jeho 
manželka Helena, oba veterináři, 
kteří většinu svého života zasvětili 
právě trakénskému chovu.

Ohřebení Tercigy proběhlo bez 
komplikací přirozenou cestou, 
stejně jako početí, proto je radost 
ze zdravého hřebečka dvojnásob-

ná. Heřmanice se musí neskromně 
pochválit, protože se jedná už 
o třetí přírůstek naší klisny Terci-
gy do zdejších stájí. O hřebečka, 
stejně jako o všechny ostatní koně 
ve zdejších stájích, se budou starat 
žáci naší střední školy. Jméno za-
tím vybrané není, ale bude se volit 
ze tří nabídek antického původu: 
Theo, Thor, Taktik. Dle pravidel se 
vybírá jméno podle počátečního 
písmene matky. Hřebečkovi pře-
jeme mnoho zdraví a úspěchy ve 
sportovní kariéře. 

SŠ gastronomie, farmářství 
a služeb Jeseník

Nový přírůstek v heřmanických stájích. Zdroj: archiv školy

Končí oprava fasády, lázně 
budou znovu plně otevřeny
Probíhající oprava fasády na severní stěně hlavní budovy Priessnitzo-
va sanatoria, která zkomplikovala návštěvníkům pohyb a parkování 
v lázních, se chýlí ke konci. Od pondělí 20. června bude odstraněno 
lešení a lázně se tak opět naplno otevřou veřejnosti.

„Oprava fasády byla v plánu 
už v předcházejícím roce, ale 
z finančních důvodů souvisejících 
s poklesem příjmů během pandemie 
byla odložena na letošek,“ vysvětluje 
obchodní ředitelka lázní Kateřina 
Tomášková. „Věřím, že po dvou 
strastiplných letech se postupně vše 
během letošního jara podařilo znovu 
nasměrovat k plnému otevření 

Priessnitzových lázní směrem 
k veřejnosti. Volnočasové aktivity, 
restaurace, kavárny a prodej 
procedur jsou dostupné opět pro 
všechny turisty i místní, nejen pro 
ubytované klienty. Odložili jsme 
roušky a brzo sundáme i lešení. 
Letošní léto v lázních bude opět pro 
všechny, tak jak to má být.“

(jg)

Klubu turistů – červen 
Klub turistů pro vás připravil tři 
výlety na měsíc červen. Těšit se 
můžete na krásy našich jesenic-
kých hor. V případě nepříznivé-
ho počasí může dojít ke změně 
trasy.

Datum: 4. června
Sobotín, Rudoltice, lesní školka 
– Čertova stěna – Pecný – Ztra-
cené kameny – Skřítek-motorest
Délka trasy: 15 km
Odjezd: autobus 5.30
Vycházku připravila E. Havrilová

Datum: 11. června
Z Ramzové cestou necestou do 
Jeseníku
Délka trasy: 10 až 15 km
Odjezd: vlak 9.01
Vycházku připravil P. Hájek

Datum: 25. června
Staré Město p/Sn. – Kunčická 
hora – Medvědí bouda – Paprsek 
– Ramzová
Délka trasy: 21 km
Odjezd: vlak 7.00
Vycházku připravila J. Šimková

Úspěch studenta jesenického 
emka v oboru svařování

Vojta Rychlý, student oboru strojírenství z emka, vyhrál mezikrajskou 
a mezinárodní soutěž ve svařování. Jednalo se o Velikonoční soutěž pořá-
danou Střední školou řemesel v Šumperku dne 20. dubna za účasti celkem 
17 vybraných soutěžících z Česka a Slovenska. Zdroj: archiv školy

Kufřík pohádek
Maminky, tatínci, prarodiče, 

všichni spolu četli krásné pohád-
ky a podle příběhů tvořili s dětmi 
krásné obrázky a výrobky. Kufříky 
plné pohádkových knížek kolovaly 
mezi rodinami předškoláčků z Je-
senicka. Rodiče se zapojili do pro-
jektu MAP rozvoje vzdělávání ORP 
Jeseník II, který měl za úkol pod-
pořit čtení dětí s rodiči. Všechny 
nádherné práce dětí se shromáždi-
ly v SVČ DUHA Jeseník, kde je vý-
tvarnice vyhodnotily. Děti ze ško-
lek se sešly 28. dubna na vyhlášení 

v kině, za odměnu dostaly zdravé 
sladkosti a nejinspirativnější vý-
robky byly oceněny pohádkovými 
knížkami. Před vyhlášením si děti 
poslechly pohádková dueta v po-
dání Zdeňka Janečka, absolventa 
ZUŠ Jeseník, a jeho učitelky Anny 
Beťákové. Nejvíce se však děti těši-
ly na promítání pohádky, které si 
za odměnu určitě zasloužily. Vý-
robky si můžete prohlédnout v je-
senickém kině do konce května.

Pavla Ježová,
SVČ DUHA Jeseník

Den dětí v lázních, dny her,  
svatojánský večer
Červnový program volnočasových aktivit v Priessnitzových lázních 
zahrnuje hned tři akce určené pro rodiče s dětmi. Tou hlavní a nejdů-
ležitější je velká oslava Dne dětí v sobotu 4. června, ve druhé polovině 
měsíce pak navazuje odpoledne v Háji víly Ozdravy a připomenutí 
tradic svatojánské noci.

Program ke Dni dětí začíná v so-
botu 4. června na lázeňském hřišti 
ve 14.00 a potrvá do 17.30. Malí 
i velcí účastníci se mohou těšit na 
Wikiho zábavnou show se Šmouly, 
na Ladu Fejferovou, která zazpí-
vá písničky z pohádek, na skřítka 
Lumpínu s drakem nebo vystoupe-
ní dětí z jesenické ZUŠ. Nebudou 
chybět kolotoče, vodáci na jezírku 
za lanovým hřištěm, koloběžky, tvo-
řivá dílnička a další atrakce. Na vše 
bude dohlížet všudypřítomná Kap-
ka Sofinka, se kterou se děti budou 
moci vyfotit.

V pátek 17. června také od 14.00 
začíná v Háji víly Ozdravy první ze 
tří Dnů her. V přírodním prostředí 
na okraji lázeňského areálu bude 

pro děti připraven pěší lesní okruh 
s plněním úkolů, za které na konci 
obdrží drobnou odměnu. Po 18. 
hodině pak vzplane u altánu oheň 
určený k opékání špekáčků. Další 
termíny této akce jsou prázdninové, 
a sice sobota 16. července a pátek 
19. srpna, kdy se vše koná ve stej-
ných časech.

Čtvrteční podvečer 23. června si 
pak mohou děti s rodiči v lázních 
připomenout tradice našich předků. 
Pro ně byl tento čas roku posvátný 
podobně jako třeba vánoční svátky. 
Od 18.30 bude možno z lázní vyra-
zit na stezku s poznáváním bylin, na 
jejímž konci bude opět oheň, tento-
krát svatojánský, a tedy bez opékání 
špekáčků.    (jg)

Časový harmonogram:
14.00 Wikiho zábavná show se Šmouly
15.00 Lada Fejferová, písníčky z pohádek a filmů pro děti
16.00 Lumpína a drak
17.00 Jesenická SZUŠ Jeseník
17.30 Závěr
+ kolotoče, Kapka Sofinka, vodáci, koloběžky, tvořivá dílnička  aj.
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Novou moderní výrobní linkou se může pochlubit společnost Řetězárna 
Česká Ves na Jesenicku. Největší letošní investice dceřiné fi rmy Třineckých 
železáren v hodnotě 40 milionů korun zvýší produktivitu práce při výrobě 
závěsných a kladkostrojových řetězů, o které je v posledních měsících na 
trhu velký zájem. Výrobní linka tzv. „nové generace“ KER/KEH 5.2 od ně-
meckého výrobce Wafi os nahradila starší typ linky KER/KEH 5.1, a disponu-
je již komplexním řešením nové konstrukce ohýbacího mechanismu.

Moderní linka je schopna výrábět sva-
řované článkové řetězy v rozměrech 
8 až 13 milimetrů. Nová linka vyrábí 
převážně řetězy závěsné, kladko-
strojové, zemědělské, lesní a  různé 
průmyslové řetězy, které jsou vy-
váženy zhruba do 40 zemí světa. 
Největším odběratelem je Německo, 
Itálie, Anglie a USA. „Důvodem poří-
zení této linky jsou vyšší nároky zá-
kazníků na kvalitu, větší různorodost 
a  komplexnost výrobků a  také zvy-
šující se počet zakázek,“ uvedl vý-
robní ředitel společnosti Řetězárna 
Vratislav Bártek s tím, že linka nahra-
dila starší typ pořízený v  roce 1996 
s maximální roční kapacitou 900 tun 
svařovaných řetězů. Obdobné typy 
linek KER/KEH 4.2 si pořídila Řetě-
zárna v letech 2020 a o rok později.

Výhodou investice jsou výrazné 
časové úspory na přestavbu výrob-
ního sortimentu linky, automatické 
softwarové řízení veškerých tvaro-
vacích a  ohýbacích mechanismů za 
působení přesněji nárokovaných vý-
robních nástrojů a tím pádem i kvalit-
nějšího výstupu ve formě řetězového 
sortimentu jak v  mechanických, tak 
rozměrových parametrech. „Filozo-
fi e této výrobní linky byla výrobcem 
komplexně změněna ve formě kon-
strukčních prvků, kde byly veškeré 
mechanické vačkové ovládací a  tva-
rovací prvky nahrazeny přesnější 
technologií servopohonů. Prvky no-
vodobé digitalizace tohoto výrobní-
ho zařízení umožňují rychlejší reakci 
servisních úkonů s  možností moni-
torování, vyhodnocení a  odstranění 

Řetězárna uvedla do provozu moderní linku

anomálie či poruchy pomocí online 
vzdáleného připojení zabudovaného 
výrobcem,“ vysvětlil ředitel.

Řetězárna Česká Ves od roku 2015 
do modernizace výroby investovala 
více než 350 milionů korun, zejmé-
na do nejmodernějších technologií 
na výrobu řetězů. „Věděli jsme, že 
pokud chceme držet trendy v  obo-
ru, musí přijít na řadu výrazná mo-
dernizace technologie. Díky inves-
ticím jsme výrazně zvýšili efektivitu 
a  kapacitu výroby, takže jsme více 
konkurenceschopní,“ uzavírá Vrati-
slav Bártek.

Společnost se sídlem v  České 
Vsi u  Jeseníku je výrobcem široké-
ho sortimentu řetězů z  drátu a  tyčí 
vyrobených převážně v  Třineckých 
železárnách. Výrobní program je 
tvořen rozsáhlým sortimentem 
délkových řetězů k  různému užití. 
Cílem společnosti je další zvyšová-
ní podílu na trhu nárůstem objemu 
výroby řetězů s vyšší přidanou hod-
notou (např. řetězy pro elevátorové 
dopravníky, závěsné řetězy jakosti 
100, kladkostrojové řetězy, ochran-
né řetězy, nerezové řetězy a  řetězy 
pro lesnictví a rybářství).

Znáte cenu své nemovitosti?
V aukci můžete získat 
víc než si myslíte.

www.VlastimilDrimal.cz
777 613 774

Vlastimil 
Dřímal

www.prodejzavic.eu

NOVĚ OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA 
na ulici Lipovská 263
Jeseník-Villa Chicago

NABÍZÍME
 výběrovou kávu
míchané nápoje
 vína z Moravy

Provozní doba
po - pá 8-18 h
so 10 -17 h / ne 13 - 17 h

lucoli.espresso

Lucoli espresso&gin

733 588 689, 603 389 400
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Akce
středa 1. června
VÝTVARNÝ WORKSHOP S UMĚLKYNÍ 
HANOU PUCHOVOU
Galerie, TIC Jeseník (Katovna) v 15.30
Pod vedením malířky Hany Puchové proběhne 
výtvarný workshop pro veřejnost v rámci do-
provodného programu výstavy Různé kousky. 
Na něm si společně s umělkyní budete moci 
prověřit své pozorovací schopnosti při malbě 
portrétu. Vezměte děti, rodiče, prarodiče, ka-
marády a přijďte si vyzkoušet jednu ze základ-
ních uměleckých disciplín! Vstup volný. Rezer-
vace doporučena: galerie@mkzjes.cz, 775 787 
006. Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
HANY PUCHOVÉ: RŮZNÉ KOUSKY
Galerie, TIC Jeseník (Katovna) v 17.30
Výstavou vás provede její autorka, významná 
současná malířka Hana Puchová. Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory Mi-
nisterstva kultury ČR.
VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ ABSOLVEN-
TŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZA ŠKOLNÍ 
ROK 2021/2022
Foyer Kina Pohoda v 18.00
Vystoupí žáci z houslové třídy Ludmily Hruš-
kové. Výstava potrvá do úterý 28. června 2022. 
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.
AKUSTICKÝ KONCERT – KEN HODGKINS
Vinckovo, rodný dům V. Priessnitze v 19.00
Anglický kytarista a zpěvák má za sebou půso-
bení v mnoha kapelách a svým neodolatelným 
hudebním projevem určitě svede i vás. Rezerva-
ce v kavárně Vinckovo.  Příspěvek muzikantovi 
100 Kč. Pořádá Vinckovo.
NEDĚLNÍ CHVILKA VOLNA 
Zrcadlový sál PLL v 19.00
Koncert excelentní skupiny s pestrým repertoárem 
jazzem počínaje, latinou pokračuje až po 
standardy, které u nás proslavila jedinečná Eva 
Olmerová! Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

čtvrtek 2. června
ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ 
SZUŠ-taneční, Jiráskova 762 od 14.00 do 
17.00
Zápis do tanečních oborů a nově i hudebních. 
Více informací na www.szus-tanecni.cz.
Pořádá SZUŠ-taneční.
TANEČNÍ VEČER
Wiener Kaffeehaus Restaurant od 19.00 do 
22.00
K tanci a poslechu hrají střídavě Karel a Petr 
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

neděle 5. června
DĚTSKÝ DEN S KLAUNY Z BALÓNKOVA
Letní divadlo (Smetanovy sady) v 15.00
Těšit se můžete na kouzla, magii, žonglování, ba-
lónkovou show, skákací hrad a dětskou diskotéku 
- to je jen malý výčet toho, co tahle veselá a ba-
revná parta umí. Prodej vstupenek v rezervačním 
systému MKZ Jeseník. Vstupné v předprodeji 100 
Kč, v den konání akce 150 Kč. Za nepříznivého 
počasí se program přesouvá do Divadla Petra Be-
zruče. Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory 
města Jeseník a Olomouckého kraje.

sobota 4. června
KONCERT FOLKLORKU
Kaple v 17.00
Představí se populární soubor lidové hudby pod 
vedením Zdeňky Kainarové. Pořádá ZUŠ Jese-
ník a SPU.

úterý 7. června
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Hala Léčebného domu Priessnitz v 19.00
Představí se studenti flétnové třídy Dany Ma-
cečkové a rodičovský soubor zobcových fléten 
NIGHT FLUTE. Pořádá PLL.

sobota 11. června
VÝTVARNÝ WORKSHOP PRO RODINY 
S DĚTMI
Galerie, TIC Jeseník (Katovna) v 10.30
Přijďte si vyzkoušet práci s barvou, tvarem, 
strukturou a kompozicí prostřednictvím obrazu 
a popovídat si o různých uměleckých přístupech. 
Workshop k výstavě Hany Puchové proběhne 
pod vedením edukátorky Zuzany Syrovcové. 
Vhodné pro děti od deseti let. Vstupné 
dobrovolné. Rezervace doporučena: syrovcova@
mkzjes.cz, 608 469 675. Pořádají MKZ Jeseník za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
MŠE SVATÁ
Zrcadlový sál PLL v 16.00
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek 
Kotrba. Pořádá PLL.
PERU
Zrcadlový sál PLL v 19.00
Cestopisná přednáška Libora Turka. Vstupné 
100 Kč. Pořádá PLL.

neděle 12. června
ŠUMNÁ JÍZDA
Hotel Starý mlýn, prezentace od 8.45
Závod horských kol ze seriálu Jesenický šnek. 
Start dětí v 10.00, dospělí ve 12.00. Pořádá klub 
eSeNBáci. 
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
Letní divadlo (Smetanovy sady) v 15.00
Pohádka o věčném souboji mezi dobrem 
a zlem. Jakou cenu má pro člověka láska a dob-
ro? To vše se dozvíte v představení CziDivadla 
Praha. Prodej vstupenek v rezervačním systé-
mu MKZ Jeseník. Vstupné v předprodeji 100 
Kč, v den konání akce 120 Kč. V případě nepří-
znivého počasí se akce přesouvá do Divadla Pe-
tra Bezruče. Pořádají MKZ Jeseník za finanční 
podpory města Jeseník a Olomouckého kraje.
úterý 14. června
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY MIKOLÁŠE 
DVOŘÁČKA
Kaple v 17.00
Představí se žáci ve hře na klavír a EKN. Pořádá 
ZUŠ Jeseník a SPU.
ASTROLOGIE
Zrcadlový sál PLL v 19.00
Se současným děním pohledem astrologie vás 
seznámí skvělá Zuzana Šmídová. Vstupné 80 
Kč. Pořádá PLL.

středa 8. června
DISKUSE K VÝSTAVĚ RŮZNÉ KOUSKY
Galerie, TIC Jeseník (Katovna) v 17.00
Přijďte si poslechnout i pohovořit o umělec-
kých přístupech významné současné malířky 
Hany Puchové a tématech úzce spojených s její 
tvorbou. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
ŽIVÁ HUDBA – VÍT A JAN HANULÍKOVI
Vinckovo, rodný dům V. Priessnitze v 19.00
Jazz, swing a pop v podání kytary a mandolí-
ny pod prsty dvou bratrů. Rezervace v kavárně 
Vinckovo. Příspěvek muzikantům 100 Kč. Po-
řádá Vinckovo.
ASTROLOGIE
Zrcadlový sál PLL v 19.00
Principy, pojmy, uplatnění v životě v podání vě-
hlasné Zuzany Šmídové. Vstupné 80 Kč. Pořádá 
PLL.

čtvrtek 9. června
ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ ŽÁKŮ
Sportovní hala Jeseník od 17.00 do 19.00
Více informací na www.szus-tanecni.cz. Vstup-
né 100 Kč. Pořádá SZUŠ-taneční.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Kaple v 17.00
Představí se žáci ve hře na různé hudební ná-
stroje. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
TANEČNÍ VEČER
Wiener Kaffeehaus Restaurant od 19.00 do 
22.00
K tanci a poslechu hrají střídavě Karel a Petr 
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

pátek 10. června
NOC KOSTELŮ 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku 
od 17.00 do 21.30
Program akce: 17.00-18.00 mše svatá, 18.00-
18:20 vystoupení chrámového sboru, 18.20-
18.40 úvodní slovo o historii kostela, 18.40-
20.30 možnost prohlídky kostela (nejcennější 
movité památky, soutěž o víno, výstup na věž 
a další), 18.40-20.30 otevřená kaple pravo-
slavné církve v oratoři, 20.30-21.30 modlitba 
chval. Pořádá Římskokatolická farnost Jese-
ník.
NOC KOSTELŮ 
Evangelický kostel, Bezručova ul., Jeseník 
v 19.00
Koncert Komorního sboru Florian a Jesenic-
kého smíšeného pěveckého sboru, v úvodu 
krátké povídání o historii kostela. Vstupné 
dobrovolné. Pořádá Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické v Jeseníku.

pondělí 6. června
LOES & THE ACOUSTIC ENGINEERS  
(CZ/NL) + HOST: ONDRA KOZÁK
Zrcadlový sál PLL v 19.00
Světoznámá trojice hudebníků se představí 
v našich lázních s originálním repertoárem 
i působivou sbírkou akustických nástrojů. Je-
jich vlastní „indie komorní folkový pop“ mísí 
vyprávěcí texty (v angličtině i češtině) s blue-
grassovou virtuozitou, popovými melodiemi, 
jam bandovým groovem a keltským cítěním! 
Kapela je vítězem Porty 2021! Vstupné 150 Kč. 
Pořádá PLL.

TALKSHOW S KNĚZEM A SOCHAŘEM 
OTMAREM OLIVOU
Vinckovo, rodný dům V. Priessnitze v 19.00
Neformální zábavný večer s moderátorem Jo-
sefem Liborem Kratochvílou, knězem, histo-
rikem a showmanem z Horní Lipové. Hostem 
bude akademický sochař Otmar Oliva, mistr 
v sakrální tvorbě, který ztvárnil mimo jiné vý-
zdobu papežské kaple pro Jana Pavla II., bývalý 
disident a pamětník národa. Vstupné 180 Kč, 
rezervace nutná. Pořádá Vinckovo.
JESENIČTÍ TRUBAČI
Zrcadlový sál PLL v 19.00
Loveckou hudbou a poutavým vyprávěním ve-
doucí Jesenických trubačů Renátou Jeřábkovou 
vás tento soubor zaujme! Vstupné 100 Kč. Po-
řádá PLL.
DVA NAHATÝ CHLAPI – OPEN AIR TOUR
Letní divadlo (Smetanovy sady) v 20.00
Bláznivá komedie kontroverzního francouzské-
ho autora, která v současné době slaví v Paříži 
velké úspěchy. Hrají: Martin Zounar, Martin 
Kraus, Martina Randová, Daniela Šinkorová/
Michaela Dittrichová. Vstupenky k zakoupení 
v síti Ticketportal v předprodeji 599 Kč, v den 
konání akce 699 Kč. Pořádá JT PROMOTION.
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Výstavy
11. května – 18. června
HANA PUCHOVÁ: RŮZNÉ KOUSKY
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)
Od května obohatila prostory Galerie v Turistic-
kém informačním centru Jeseník díla významná 
současná malířka Hana Puchová. Výstava před-
stavuje průřez její rozsáhlou tvorbou zahrnující 
figurální malby, díla z cyklu Tady je ale veselo 

čtvrtek 16. června
TANEČNÍ VEČER
Wiener Kaffeehaus Restaurant od 19.00 do 22.00
K tanci a poslechu hrají střídavě Karel a Petr 
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

úterý 21. června
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ ABSOLVENT-
SKÝCH VYSVĚDČENÍ ZUŠ JESENÍK 
Kaple v 17.00
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU. neděle 26. června

MAXIPES FÍK
Letní divadlo (Smetanovy sady) v 15.00
Rodinná pohádka. Z malého pejska vyrostl vel-
ký pes Fík a z malých příhod se stává velké dob-
rodružství. Uvádí Divadlo Krapet Praha. Prodej 
vstupenek v rezervačním systému MKZ Jese-
ník. Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den koná-
ní akce 120 Kč. V případě nepříznivého počasí 
se akce přesouvá do Divadla Petra Bezruče. Po-
řádají MKZ Jeseník za finanční podpory města 
Jeseník a Olomouckého kraje.

pondělí 27. června
NA PRÁZDNINY S JAZZEM
Zrcadlový sál PLL v 19.00
Představí se jedinečné jazzové klavírní duo Ja-
kub Knápek a Vladimír Najdekr, možná i s hos-
tem. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

pátek 1. července
SOS FEST VOL. 7
Areál Woox – bývalý Moravolen v 17.00
Již tradiční, originální podnik v rámci jesenické 
festivalové sezóny otevře letní prázdniny jako prv-
ní open air. Letošní ročník bude opět navazovat na 
úspěšné akce SOS plné zábavy, pohody, přátel, růz-
norodosti, a především muziky. Zapište si tedy do 
kalendářů a přijďte se podívat v pátek 1. července. 
Čeká vás opravdu zajímavá porce kvalitní rockové 
hudby, elektra a co víc, letos opět ZADARMO. Více 
informací na www.sos-festival.cz. Pořádá SOS Event 
Society.

středa 22. června
ŽIVÁ HUDBA – VÍT A JAN HANULÍKOVI
Vinckovo, rodný dům V. Priessnitze v 19.00
Jazz, swing a pop v podání kytary a mandolí-
ny pod prsty dvou bratrů. Rezervace v kavárně 
Vinckovo. Příspěvek muzikantům 100 Kč. Po-
řádá Vinckovo.
ASTROLOGIE
Zrcadlový sál PLL v 19.00
Cykly planet a životní cesta, je další téma jedi-
nečné Zuzany Šmídové. Vstupné 80 Kč. Pořádá 
PLL.

čtvrtek 23. června
TANEČNÍ VEČER
Wiener Kaffeehaus Restaurant od 19.00 do 
22.00
K tanci a poslechu hrají střídavě Karel a Petr 
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

sobota 25. června
MŠE SVATÁ
Zrcadlový sál PLL v 16.00
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek 
Kotrba. Pořádá PLL.
STAROPRAŽSKÉ PÍSNIČKY KARLA 
HAŠLERA
Letní divadlo (Smetanovy sady) v 19.00
Letos tomu je již osmdesát let, co písničkář Ka-
rel Hašler tragicky zahynul v koncentračním 
táboře Mauthausen. Tento pořad si klade za cíl 
tyto skutečnosti přiblížit publiku formou inter-
pretace jeho písňové tvorby včetně průvodního
komentáře přibližujícího Hašlera v dobovém 
kontextu. Recitálem provází písní i slovem Voj-
těch Dinga, muzikálový zpěvák a moderátor. 
O hudební doprovod se postará jeho divadelní 
kolegyně Viola Richterová. Prodej vstupenek 
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 
v předprodeji 100 Kč, v den konání akce 120 
Kč. V případě nepříznivého počasí se akce pře-
souvá do Divadla Petra Bezruče. Pořádají MKZ 
Jeseník za finanční podpory města Jeseník 
a Olomouckého kraje.

pátek 24. června
JESENICKÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR 
ZPÍVÁ HITY ČESKÝCH A SVĚTOVÝCH 
ŽEBŘÍČKŮ
Kaple v 18.00
Dirigují Jitka Melicheríková a Věra Regnerová. 
Vstupné 100 Kč. Pořádá JSPS.
KOMORNÍ KONCERT SVĚTOVÝCH 
UMĚLKYŇ
Zrcadlový sál PLL v 19.00
Představí se Viera Gulászi Maňásková, která po 
studiu oboru varhany vystudovala operní zpěv, 
kterému se dnes výhradně věnuje. Její spoluprá-
ce s klavíristkou makedonského původu Emou 
Jedlička Gogovou přinesla CD se 4 písňovými 
cykly Antonína Dvořáka, které uslyšíme právě 
u nás! Vstupné 150 Kč. Pořádá PLL.
NEDĚLNÍ CHVILKA VOLNA
Vinckovo, rodný dům V. Priessnitze v 19.00
Do jazzu, Latinské Ameriky a blues laděný pod-
večer s jazzovými standardy, které v naší zemi 
v 80. letech proslavila zpěvačka Eva Olmerová. 
Rezervace v kavárně Vinckovo. Příspěvek mu-
zikantům 120 Kč. Pořádá Vinckovo.

sobota 18. června
LITERÁRNÍ FESTIVAL
veřejný prostor za Knihovnou Vincence 
Priessnitze od 10.00
Autorská čtení, workshopy, představení prací 
jesenických studentů, divadlo i hudební pro-
dukce. V případě nepříznivého počasí se akce 
přesouvá do Divadla Petra Bezruče. Vstup od 
autobusového nádraží. Pořádá MKZ Jeseník 
a Knihovna Vincence Priessnitze.
TRADIČNÍ KONCERT DECHOVÉHO OR-
CHESTRU MLADÝCH ZUŠ JESENÍK
před Léčebným domem Priessnitz v 10.00
Vynikající těleso se svými dirigenty Tomášem 
Uhlířem a Milanem Domesem, které před ne-
dávnem oslavilo 50 let trvání, se připravuje na 
další zahraniční cesty. Tentokrát se chystají do 
Řecka a představí se se zcela novým repertoá-
rem. Přijďte se potěšit a povzbudit naše mladé 
umělce a jejich pedagogy! Pořádá PLL.
MŠE SVATÁ
Zrcadlový sál PLL v 16.00
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek 
Kotrba. Pořádá PLL.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Letní divadlo (Smetanovy sady) v 15.00
Pořádá Taneční škola Anety Kratochvílové v Jeseníku.pátek 17. června

LITERÁRNÍ FESTIVAL
veřejný prostor za Knihovnou Vincence 
Priessnitze od 9.00
Autorská čtení, workshopy, představení prací 
jesenických studentů, divadlo i hudební pro-
dukce. Můžete se těšit na vystoupení praž-
ských herců Carmen Mayerové a Petra Kostky, 
hudební skupiny Anthracit. Vstup na festival 
volný. Vstupné pouze na představení Petra 
Kostky a Carmen Mayerové. V případě nepří-
znivého počasí se akce přesouvá do Divadla 
Petra Bezruče. Vstup od autobusového nádra-
ží. Pořádá MKZ Jeseník a Knihovna Vincence 
Priessnitze.
PETR KOSTKA A CARMEN MAYEROVÁ – 
JAK SE CO DĚLÁ
veřejný prostor za Knihovnou Vincence 
Priessnitze od 18.00
Vystoupení pražských herců Carmen Mayero-
vé a Petra Kostky v rámci Literárního festivalu.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ 
Jeseník. Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den 
konání akce 250 Kč. V případě nepříznivého 
počasí se akce přesouvá do Divadla Petra 
Bezruče. Pořádá MKZ Jeseník a Knihovna 
Vincence Priessnitze.
JESENICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí od 9.00 do 16.00
Lokální trhy, které podporují šetrné zeměděl-
ství, řemesla a kulturní život ve městě. Sou-
částí jsou hudební vystoupení, tvořivá dílna 
i herní koutek pro děti. Informace na www.
jesenicketrhy.cz nebo tel. 734 455 197. Pořádá 
spolek Sudetikus s podporou města Jeseník 
a Olomouckého kraje.
KONCERT STUDENTŮ A LEKTORŮ ME-
ZINÁRODNÍCH MISTROVSKÝCH KUR-
ZŮ ZUŠ JESENÍK
Kongresový sál PLL v 17.00 
Realizaci tohoto projektu – mistrovské kurzy 
pod vedení mistrů, umělců ND Praha, vý-
znamně podpořili Fenix Group Jeseník, ZUŠ 
Jeseník a PLL a.s. Jeseník. Vstupné libovolné. 
Pořádá PLL.
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY HANY 
VAŠÍČKOVÉ A JITKY MOKOVÉ
Kaple v 17.00
Představí se žáci ve hře na klavír, zobcovou 
flétnu, klarinet a lesní roh. Pořádá ZUŠ Jese-
ník a SPU.

VYŠEHRAD: FYLM
Letní divadlo (Smetanovy sady) v 21.00
První letošní promítání Letního kina. Vstupné 
v předprodeji 100 Kč, v den konání akce 120 
Kč. V případě nepříznivého počasí se akce pře-
souvá do Kina Pohoda. Pořádá MKZ Jeseník.

středa 15. června
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY LUDMILY 
HRUŠKOVÉ
Kaple v 17.00
Představí se žáci ve hře na housle a violu. Pořá-
dá ZUŠ Jeseník a SPU.
ŽIVÉ BLUES – JAN AUDRLICKÝ
Vinckovo, rodný dům V. Priessnitze v 19.00
Kytarista s nezaměnitelným hlasem Honza 
Audrlický, vlastní profesí psychiatr, vás provede 
po krajinách blues, soul a alternative rock. Re-
zervace v kavárně Vinckovo. Vstupné 100 Kč. 
Pořádá Vinckovo.
PLÁN B MUSIC BAND
Zrcadlový sál PLL v 19.00
Vynikající skupina muzikantů s příjemnou mu-
zikou v obsazení: Karolína Furmánková (zpěv), 
Jan Mrosek (zpěv, kytara) a Jakub Stavianis 
(perkuse). Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.



zobrazující nejrůznější situace ze školního 
prostředí a také malby zátiší. Otevřeno: pondělí 
až pátek 13.00 - 17.00, sobota 10.00 - 13.00. 
Vstupné dobrovolné. Pořádají MKZ Jeseník za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
NABÍDKA VÝSTAVNÍCH PROSTOR
Tvoříte? Chcete uspořádat prezentaci svých 
obrazů, fotek apod.? Od března opět můžete 
vystavovat ve výstavním sále v Divadle Petra 
Bezruče. Máte-li o výstavu zájem, kontaktujte 
nás na adresu galerie@mkzjes.cz. Napište nám 
o ní pár vět, přiložte 4-6 fotografií svého díla 
a doplňte termín, ve kterém byste chtěli výsta-
vu uspořádat. Vystavovat lze také ve foyer Kina 
Pohoda. Termíny rezervujte na adrese kino@
mkzjes.cz.

Vlastivědné muzeum Jesenicka

VÝSTAVY:
2. únor až 4. září 
ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY
Hlavní výstavní sál
Vlastivědné muzeum Jesenicka si vás dovoluje 
pozvat na nevšední výstavu, jež bude prezentovat 
šikovnost našich lidí, kteří dané výrobky zhotovi-
li buď kvůli nedostupnosti artiklu na trhu nebo 
jen tak pro radost. Prohlédnete si běžné, ale i ne-
všední produkty fenoménu kutilství, za nímž stojí 
ony proslulé „zlaté české ručičky“. Autoři: Milan  
Rychlý, Pavel Macháček. Vstupné: 60/30 Kč. 

6. dubna až 19. června 2022
CHLAPI OD MILÍŘŮ. UHLÍŘSTVÍ  
V JESENÍKÁCH I OBECNĚ
Galerie Vodní tvrze
Na nevelké pasece skryté v lesní houštině dý-
mají tři milíře. Opodál stojí prostá dřevěná 
bouda, před kterou právě usedli dva umouně-
ní muži a rozdělali oheň. Unavené letní slun-
ce pomalu ustupuje za vrchol Pradědu a pach 
popela splývá s vůní pečené slaniny. Podobný 
obraz se jistě naskytl každému, kdo nejvyšší 
moravsko-slezské hory před druhou světovou 
válkou navštívil. Přijměte pozvání na výpravu 
ke starým jesenickým uhlířům, ale i za historií 
a charakteristickými rysy tohoto řemesla, jež 
stálo u počátků naší civilizace. Výstavu vedle 
bohatého textového a obrazového materiálu 
doplní i působivé dioráma zobrazující výro-
bu uhlí v tichu nočního lesa. V rámci výstavy 
proběhnou tři komentované prohlídky, a to 21. 
dubna, 12. května a 16. června, vždy od 15.00 
hod. (případná změna bude včas oznámena). 
Autor: Matěj Matela. Výtvarné provedení: Ka-
mila Reichmannová. Vstupné: 60/30 Kč.
 
PŘEDNÁŠKY:
9.  červen v 18.00
CO NEPROJDE DVEŘMI DEPOZITÁŘŮ
Rytířský sál Vodní tvrze
Přístup do výstavních prostorů VMJ ve Vodní 
tvrzi neumožňuje instalaci objemných předmě-
tů co do rozměrů či váhy. Ty jsou dlouhodobě 
skryty před zvídavými pohledy návštěvníků 
v depozitářích a ojediněle prezentovány skrze 
fotografii. Přijměte tedy pozvání alespoň na 
imaginární prohlídku muzejních depozitářů 
a poslechněte si o osudech vybraných „těžko-
pádných“ sbírkových předmětů. Přednášející: 
Jan Petrásek. Vstup volný.

21. červen v 18.00
ČARODĚJNICKÝ PROCES S PASTÝŘOVOU 
ŽENOU BARBOROU SCHMIEDOVOU
Rytířský sál Vodní tvrze

sobota 4. června v 16.30 
ZAKLETÁ JESKYNĚ / česká verze/ 98 min / 
rodinná pohádka / Slovensko, Česko, 2022 / 
mládeži přístupný
sobota 4. června v 19.30
PÁNSKÝ KLUB / česká verze / 89 min / kome-
die / Česko, 2022 / do 12 let nevhodný
středa 8. června v 19.30
DVA SVĚTY / filmový klub / titulky / 107 min 
/ drama / Francie, 2021 / do 12 let nevhodný
čtvrtek 9. června v 19.30  
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ / česká verze / 90 
min / romantická komedie / Slovensko, Česko, 
2022 / do 12 let nevhodný 
pátek 10. června v 18.00
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA / dabing / 146 
min / dobrodružný / USA, 2022 / mládeži pří-
stupný
sobota 11. června v 16.30  
NÁMĚSÍČNÍCI / dabing / 85 min / animovaný 
/ Německo, Rakousko, 2021 / mládeži přístupný
sobota 11. června v 19.30  
CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI? / da-
bing / 98 min / komedie / Francie, 2022 / do 12 
let nevhodný
pondělí 13. června v 10.00
JEDINĚ TEREZA / senior klub / česká verze / 
102 min / romantická komedie / Česko, 2021 / 
mládeži přístupný
úterý 14. června v 18.00  
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT / česká 
verze / akční komedie / 110 min / Česko, 2022 / 
do 12 let nevhodný
středa 15. června v 19.30
BENÁTKY – NEKONEČNĚ AVANTGARNÍ / 
filmový klub / titulky / 90 min / dokumentární / 
Itálie, 2021 / mládeži přístupný
čtvrtek 16. června v 19.30
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU 
ŠÍLENSTVÍ / titulky / 127 min / akční fantasy / 
USA, 2022 / do 12 let nevhodný
pátek 17. června v 18.00  
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU / česká verze / 103 min 
/ muzikál / Česko, 2022 / mládeži přístupný
sobota 18. června v 16.30  
RAKEŤÁK / dabing / 100 min / animovaný / 
USA, 2022 / mládeži přístupný
sobota 18. června v 19.30  
ŽENY A ŽIVOT / česká verze / 87 min / kome-
die / Česko, 2022 / mládeži přístupný
středa 22. června v 19.30
VŠECHNO NEJLEPŠÍ, CHIARO! / titulky / 
filmový klub / 121 min / Drama / Itálie, Francie, 
2021 / do 15 let nepřístupný
čtvrtek 23. června v 19.30  
PÁNSKÝ KLUB / česká verze / 89 min / kome-
die / Česko, 2022 / do 12 let nevhodný
pátek 24. června v 21.30
VYŠEHRAD FYLM / letní kino / česká verze / 
105 min / sportovní komedie / Česko, 2022 / do 
15 let nepřístupný
sobota 25. června v 16.30 
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA / dabing / 146 
min / dobrodružný / USA, 2022 / mládeži pří-
stupný
sobota 25. června v 19.30
PREZIDENTKA / česká verze / 100 min / ro-
mantická komedie / Česko, 2022 / do 12 let ne-
vhodný
čtvrtek 30. června v 17.00
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ / dabing / 
100 min / animovaná komedie / USA, 2022 / 
mládeži přístupný

středa 1. června v 19.30
NEZANECHAT STOPY / filmový klub / titul-
ky / 165 min / drama / Polsko, 2021 / do 12 let 
nevhodný
čtvrtek 2. června v 19.30
KDYŽ PRŠÍ SLZY / česká verze / 83 min / dra-
ma / Česko, 2022 / do 15 let nevhodný    
pátek 3. června v 19.30
TOP GUN: MAVERICK / dabing / 131 min / 
akční / USA, 2022 / do 12 let nevhodný 

Kino

Příběh jednoho z nejstarších čarodějnických 
procesů v českých zemích začal zcela jistě před 
21. červnem 1622. Dnem, kdy před niským 
soudem stanula Barbora Schmiedová z Jesení-
ku, jež byla podezřelá z praktikování čaroděj-
nictví, škodlivé magie, otravy a žhářství, tedy 
nejhorších hrdelních zločinů. Důsledkem teh-
dejší soudní praxe se nakonec ke všemu přizna-
la a udala jako čarodějnice své sousedky a bliž-
ní. Celkem pak bylo do čarodějnického procesu 
zavlečeno na několik desítek lidí. Letos uplyne 
400 let od jeho zahájení. Přednášející: Michaela 
Neubauerová. Vstup volný.

28. červen v 18.00
KŘEST KNIHY
Rytířský sál Vodní tvrze
Přijměte pozvání na slavnostní křest nové pu-
blikace Vlastivědného muzea Jesenicka Zvoník 
z Cukmantlu. Dvacet pozapomenutých osob-
ností předválečných Jeseníků. Autor Matěj Ma-
tela, odborný pracovník muzea, v ní představu-
je životní osudy umělců, spisovatelů, správců 
horských chat, hajných a dalších zajímavých 
postav spojených s tímto regionem.
Knihu bude možné zakoupit na místě.

EXKURZE:
18. červen od 9.15
KYTIČKY OSADY HRANIČKY
botanická exkurze
sraz: v 9.15 na zastávce „Uhelná, Nové Vilémo-
vice, konečná“ 
trasa: N. Vilémovice – Hraničky – údolí Vojto-
vického potoka – N. Vilémovice (asi 10 km)
Hraničky patří k nejpůvabnějším koutům 
Rychlebských hor. Pohnutá historie osady a je-
jích obyvatel na nás dýchá z každé cihly rozva-
lin, každého kamene na blátivé cestě a každého 
stébla trávy na zdejších květnatých lukách. Prá-
vě na tyto louky se během exkurze zaměříme. 
Proč jsou tak bohaté? Jsou také přírodovědně 
cenné? A skutečně najdeme i na nich stopy po 
zaniklém osídlení? Exkurzí provedou Radim 
Hédl a Vojtěch Taraška. Účast bezplatná.
 
25. červen
VYCHÁZKA PO RAČÍM ÚDOLÍ
Račí údolí
Vlastivědné muzeum Jesenicka si vás dovoluje 
pozvat na vycházku po tajemném Račím údo-
lí, jednom z nejkrásnějších míst Rychlebských 
hor. Projdeme se po dávné kupecké stezce, 
kterou chránilo několik opevněných sídel. Na-
vštívíme Hrádek nad doly, Pustý zámek a hrad 
Rychleby, nezapomeneme ani na Tančírnu či 
Isoldu. Průvodce: archeolog VMJ Milan Rychlý. 
Odjezd z Jeseníku v 7.35 hod., vystoupit na za-
stávce Javorník, Račí údolí rozc. (8.21). Zpět 
v 14.22 autobusem z Javorníku (příjezd do Jese-
níku v 15.15), nebo vlakem v 16.02 (příjezd do 
Jeseníku s přestupem v Lipové v 16.58). Účast 
bezplatná. Dopravu si hradí účastníci sami.

Kulturní a společenské akceKulturní a společenské akcečerven 202210 www.jesenik .cz Kulturní a společenské akce
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Špičkoví cyklisté se opět sejdou v Jeseníku
Etapový Závod Míru U23 Grand Prix Jeseníky proběhne od 2. do 5. 
června. Očekává se účast třiadvaceti nejlepších reprezentačních týmů 
do 23 let z Evropy i zámoří.  Úvodní prolog, časovka, se opět pojede 
v ulicích Jeseníku. Na své si tak přijdou diváci, kteří během čtyř dnů 
uvidí na Masarykově náměstí hned tři starty tohoto podniku.

Do soutěže se přihlásily elitní týmy 
z Belgie, Holandska, Švýcarska 
nebo Německa. České barvy budou 
hájit dva týmy, reprezentační 
tým ČR a SAZKA tým. Celý 
podnik odstartuje ve čtvrtek 2. 
června časovka v Jeseníku. Na 

3,4 kilometru dlouhou trať se má 
vydat více než stovka závodníků 
v třicetivteřinových intervalech. 
Trasa závodu povede z Masarykova 
náměstí ulicemi Gogolova, 
Tyršova, Jaroslava Ježka, Dukelská, 
Poštovní, Dittersdorfova a přes 
Zámecké náměstí zpět k radnici. 
Centrum města tak bude zcela 
uzavřeno pro veškerý provoz 
v době od 16.00 do 19.00. Většina 
týmů však bude křižovat Jesenicko 
již od pondělního rána, proto 
prosíme řidiče o ohleduplnost. 
Na průběh závodu bude kromě 
pořadatelů dohlížet státní 
i městská policie. „V uvedené 
době bude na trase závodu platit 
úplná uzavírka pro veškerý silniční 
provoz mimo vozidla integrovaného 

záchranného systému. Lidé se tak 
nedostanou motorovými vozidly 
například k obchodům nebo od 
nich z přilehlých parkovišť, která 
vyúsťují na trať časovky. Věřím však, 

že odměnou občanům za veškerá 
omezení v souvislosti se závodem 
bude skvělá podívaná,“ uvedl 
místostarosta města Václav Urban.

(lum)

Jednotlivé etapy:
2. června
časovka v Jeseníku (okruh  
3,4 km)
3. června
Jeseník – Rýmařov
(131,5 km)
4. června 
Bruntál – Dlouhé stráně
(134,6 km)
5. června
Jeseník – Jeseník
(166,7 km)

Trasa časovky v Jeseníku (2. června)

Malá řecká pouliční slavnost
Již čtvrtou Malou řeckou pouliční 

slavnost můžete navštívit v úte-
rý 5. července 2022 od 15.00. Na 
náměstí Svobody v prostorách 
před kavárnou Ennea to opět oži-
je atmosférou Řecka. Připomínat 
si budeme 74. výročí, kdy v tzv. 
první vlně dorazilo do tehdejšího 
Československa na 3 000 řeckých 
dětí, které jejich rodiče posílali 
do bezpečí z oblastí sužovaných 
občanskou válkou. V dalších le-

tech je pak následovali i dospě-
lí. Připraveno pro vás bude také 
řecké jídlo, zakoupit si budete 
moci speciality na grilu nebo tra-
diční baklavu a nebude chybět 
ani řecká hudba v provedení je-
senické kapely Axios. Svou účast 
přislíbil také krnovský taneční 
soubor lidových řeckých tanců 
Antigoni a Evros, řecký dudác-
ký a taneční soubor z Javorníku.

spolek Freiheit

Řecký dudácký a taneční soubor Evros z Javorníku. Foto: Apostolos Joanidis   

Rychlebská 7-20-30-40-50
Přípravy XIV. ročníku turisticko-běžecké akce jsou v plném prou-
du! Věříme, že letos vám kromě prima zážitků a příjemného setkání 
v srdci Rychlebských hor nabídneme vše, na co jste zvyklí – třeba i la-
hodné klobásky na Borůvkové hoře.
Přijďte s námi pobýt v sobotu 11. 
června na Střelnici v Javorníku! 
Pro usnadnění registrace je 
možné přihlásit se on-line přes 
aplikaci, která je dostupná 
na webu www.rychlebska.cz. 
Tentokrát jsme již vychytali 
mouchy z loňského roku, takže 

vás při registraci nebudou 
obtěžovat. Sledujte náš web 
a stránky na Facebooku, které 
pravidelně aktualizujeme, aby 
vám nic neuniklo. Přejeme vám 
tímto vše dobré a mnoho zdraví, 
a potkáme se na RYCHLEBSKÉ!  

spolek Rychlebská 50

Čeká nás kulturou nabitá  
sezona v letním divadle ve  
Smetanových sadech
Počínaje červnem zahajujeme sezonu v Letním divadle ve Smetano-
vých sadech. První velká akce bude věnována oslavám Dne dětí. 

Hned 1. června přivítá děti 
z mateřských škol na letní scéně 
král a královna, v neděli 5. červ-
na připravujeme program pro 
rodiny Dětský den s klauny z Ba-
lónkova. Pro děti je připraveno 
Pohádkové léto, kdy budou moci 
s rodiči navštívit letní divadlo 
každou neděli od 15.00. Budou 
se zde střídat pohádky a zábavné 
hudební pořady. Pátky budeme 
věnovat letnímu kinu s český-
mi komediemi, soboty budou 
zaměřeny na starší publikum. 
Vystřídají se zde divadla i kon-
certy. Přijede zpěvačka TANJA, 
zahrají místní kapely, senioři si 
přijdou na své třeba u známých 

Hašlerek. Doporučujeme vzít si 
s sebou piknikové deky, neboť 
počet míst na sezení je omezen. 
Několik dek budeme mít i k za-
půjčení.

V případě nepříznivého počasí 
přesuneme program vždy do Di-
vadla Petra Bezruče, promítání 
do Kina Pohoda. Sledujte naše 
stránky www.mkzjes.cz a ob-
vyklá plakátovací místa. Pokud 
mají zájem o spolupráci stánko-
ví prodejci občerstvení, nechť se 
přihlásí na e-mail tomanova@
mkzjes.cz nebo na telefonním 
čísle 720 021 318.

Kateřina Tomanová,
ředitelka MKZ Jeseník

S tužkou na cestách
Ve středu 29. června v 17.00 

jste srdečně zváni na vernisáž vý-
stavy obrazů s názvem S tužkou 
na cestách slabozrakého kreslíře, 
malíře a cestovatele Lukáše Čer-
ného z Janova nad Nisou. Autor 
výstavy je umělcem na volné 
noze. Od září roku 2020 si plní 
svůj sen, kdy se celoživotní ko-
níček stal jeho povoláním. Od 
dětství vášnivě sbírá především 
ručně kreslené turistické pohled-
nice, které byly inspirací pro jeho 
vlastní tvorbu. V jičínském ateli-
éru nabízí hodiny kreslení a ma-
lování úplným začátečníkům 
i zdatnějším malířům. Vydává 
vlastní kalendáře a pohlednice, 

na kterých jsou zaznamenána za-
jímavá místa z jeho cest po naší 
vlasti.

Jesenická výstava je pořádá-
na v rámci 28. ročníku festivalu 
Dny umění nevidomých na Mo-
ravě, jehož cílem je představit 
veřejnosti nadané zrakově po-
stižené umělce. Výstavu pořádá 
Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých, oblastní 
odbočka Jeseník, ve spolupráci 
s Kinem Pohoda Jeseník, za fi-
nanční podpory města Jeseník 
a Olomouckého kraje. Výstavu 
je možné navštívit do 30. srpna 
v předsálí Kina Pohoda v Jeseníku.

SONS ČR
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Zpravodaj 
NAŠE MĚSTO

je roznášen v nákladu 
5 600 výtisků do všech 
domácností ve městě! 

Inzerujte efektivně 
již od 1 500 Kč bez DPH! 

Inzerci zajišťuje Petr Konečný

777 786 503
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Fotovzpomínka: Oslava Mezinárodního dne dětí
Určitě jste všichni z obrázku po-

chopili, že jde o tahání velké řepy. 
Byla to derniéra vyhlášené Pro-
cházky pohádkovým lesem ve Sme-
tanových sadech. Kdy tato velmi 
úspěšná a vyhlášená akce pro děti 
začala? V roce 1981, kdy se po-
dařilo zapojit do této celoměstské 
akce pro děti, kromě Střediskového 
kulturního zařízení, místní svazá-
ky, dům pionýrů, místní ochotníky 
a brigády socialistické práce jese-
nických závodů. Někdy dopoledne, 
jindy odpoledne nabízela jednotli-
vá stanoviště v parku dětem zábavu 
spojenou s plněním různých úkolů. 
Nechyběly ani koloběžkové závody, 
vždy však akce vrcholila v letním 
divadle, kde byl uveden profesio-
nální program, doplněn místními 

dětskými soubory. Končilo se vždy 
velkou diskotékou. 

Na stanovištích, kterých bylo 
mnoho, se vyskytovali indiáni, čer-
ti, hloupý Honza, loupežníci, po-
stavy z Večerníčků a své stálé místo 
pod pramenem U Lva měl i vodník 
se svými hrníčky, kterého předsta-
voval Standa Peterka. Na tuto akci 
chodily veliké davy, děcka dostáva-
la sladkosti a také buchty od Hon-
zy. Při nepříznivém počasí se pouze 
kultura přesunula do blízkého sálu 
RD. V 90. letech mizely postupně 
podniky a spolupráce s nimi, rostly 
stížnosti na šlapání trávy, tak byla 
procházka parkem ukončena. Nyní 
se znovu našli nadšenci, tak věřme, 
že idea pohádkového lesa stále žije.

Jarmila Josefíková

130 let od návštěvy Jeho Výsosti arcivévody Evžena Habsburského
Dochované seznamy hostů jesenických lázní význačnými osobnostmi doslova překypují. Jedna z těch nejvzácnějších sem dorazila 1. června 1892, 
kdy město svou přítomností poctil devětadvacetiletý arcivévoda Evžen Rakousko-Těšínský (1863–1954). Pouhé pasivní absolvování ozdravných 
kúr však tohoto zvídavého aristokrata nenaplňovalo, a svůj měsíční pobyt pod Studničním vrchem tak strávil v jaksepatří činorodém duchu.

Do nemocnice, škol, kláštera…
V době, o níž hovoříme, arcivé-

voda působil jako plukovník Ja-
zygského a kumánského husarské-
ho pluku č. 13 v Budapešti. Spolu se 
svým pobočníkem, nadporučíkem 
Pohlem, dorazil do Jeseníku o jed-
né hodině odpolední a ubytoval se 
v Novém Priessnitzově domě (bu-
dova byla v roce 1983 stržena, dnes 
se zde nachází rozsáhlé přírodní 
inhalatorium). Dalším členem 
Evženova jesenického doprovo-
du se stal námořní kapitán Moritz 
Sachs, někdejší pobočník císaře 
Františka Josefa I., který v Jeseníku 
vyrostl – jeho otec Josef zde v le-

tech 1849–1867 působil jako okres-
ní hejtman a později vykonával 
úřad starosty. Zatímco na bedrech 
těchto pánů ležela starost o bezpečí 
Jeho Výsosti, úkolem představitelů 
místní správy a četných sdružení 
byla organizace zajímavého pro-
gramu přispívajícího k tomu, aby 
se zde významný host cítil jakse-

patří příjemně a na svou návštěvu 
vzpomínal jen v dobrém. Této úlo-
hy se zhostili velice zdatně.

Týden po svém příjezdu, 8. červ-
na, absolvoval arcivévoda zevrub-
nou prohlídku hned několika 
míst. Nejdříve zavítal do městské 
Alžbětiny nemocnice, poté se vy-
dal ke klášteru sester Řádu sva-
té Voršily, k němuž patřila dívčí 
škola. Zde se arcivévodovi dostalo 
vskutku velkolepého uvítání. Ne-
chyběla květinová věncoví ani bo-
hatá výzdoba v rakouských a slez-
ských barvách, schovanky ústavu 
jej pozdravily písní a překrásnou 
kyticí. Evžen si následně prohlédl 
veškeré prostory a navštívil kapli, 
kde mu učarovala skladba Ave 
Maria, kterou za doprovodu har-
monia ztvárnily sestry voršilky. 
Další zastávkou Evženovy jesenic-
ké pouti toho dne se stala budova 
měšťanské chlapecké školy (dneš-
ní Komenského ul.), v níž arcivé-
voda vyzdvihl pořádek, bohatost 
vybavení i mimořádnou kvalitu 
výrobků zhotovených žáky. Pro-
hlídku pak zakončil v dívčí škole, 
nacházející se hned na protější 
straně ulice. 
… i na Šerák!

Pomyslný vrchol Evženova poby-
tu v Jeseníku nicméně připadl na 
sobotu 11. června, kdy se „z podně-
tu Jeho císařské Výsosti“ uskutečnil 
výstup na Šerák. Společensky zalo-
žený arcivévoda však akci nechtěl 
pojmout jen jako soukromý výlet 
své osoby a několika vyvolených, 
a účast tak umožnil všem zájem-
cům z řad veřejnosti bez ohledu na 
společenské postavení. 

Bezmála 300 účastníků se po 
obědě sešlo na jesenickém nádraží, 
odkud je speciální vlak dopravil na 
Ramzovou. Pod vedením Morav-

sko-slezského sudetského horského 
spolku se následně vydali směrem 
k původní Jiřího chatě. Po necelých 
dvou hodinách cesty, v jejímž prů-
běhu se Evžen živě zajímal o činnost 
spolku a opakovaně se doptával 
na tento kraj, dorazili výletníci do 
cíle. Po slavnostní salvě byla vzty-
čena uvítací brána s velkým písme-
nem „E“, arcivévoda vstoupil do 
vyzdobené Jiřího chaty a poté již 
z okna sledoval nenucený radost-
ný ruch. K veselé náladě přispívala 
nejen lázeňská kapela, ale rovněž  
„kromobyčejná přátelskost Jeho Veli-
čenstva, což bylo znát na tváři každé-
ho z účastníků,“ jak píše dobový tisk. 
V sedm hodin se veselá společnost 
odebrala zpět do údolí. 
Paměť kaštanů

V dalších dnech stihl vzácný 
host ještě podniknout výlet např. 
na Sokolí vrch, zavítal do Žulové, 
18. června se setkal s vratislav-
ským biskupem Koppem a o tři 
dny později se v Hedvičině sále 
zúčastnil společenského večera, 
kde se, dobře naladěn, zdržel až 
do jedenácté hodiny večerní. V řa-

dách jesenické veřejnosti si Evžen 
za těch několik dní svou přívěti-
vou povahou a nenuceným cho-
váním získal neskrývané sympatie 
a nutno říci, že jemu se zde líbilo 
rovněž – změnil dokonce původ-
ní plán a k velkému potěšení na 
všech stranách svůj pobyt v Jese-
níku o několik dní prodloužil. 

Upomínku na tuto milou návště-
vu v Jeseníku dodnes najdeme, a to 
na náměstí Svobody, jejíž kaštano-
vá alej byla na arcivévodovu počest 
později pojmenována Eugenallee, 
tedy doslova Evženova alej. Něko-
lik původních jílovců maďalů pře-
žilo architektonické proměny 20. 
století a krášlí parčík dodnes. 

V listopadu 1894, dva a půl roku 
po pobytu v Jeseníku, se Evžen 
Habsburský stal velmistrem Řádu 
německých rytířů, který za vede-
ní tohoto osvíceného příslušníka 
habsburského domu zažil největší 
rozmach ve své moderní historii. 
Ale to už je jiná kapitola regionál-
ních dějin.

Matěj Matela,
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Tahání velké řepy v roce 1990. Foto: Břetislav Vogl

Snímek arcivévodovy jesenické dru-
žiny. Vlevo v uniformě nadporučík 
Emil Pohl, vedle Moritz Sachs. Ev-
žen sedí vpravo, po jeho boku člen 
šlechtického rodu von Gersdorff.                                                                        
Zdroj: VMJ

Jeho Výsost arcivévoda stoupá směrem k Jiřího chatě na Šeráku. Zdroj: VMJ
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Městský bál. V sobotu 30. dubna se uskutečnil v sále budovy IPOS první 
ročník Městského bálu. Návštěvníci si mohli po dvou covidem omezených 
plesových sezonách znovu užít v Jeseníku bohatý kulturní program s tom-
bolou. Foto: MěÚ

Schubertiáda. Ve dnech 23. a 24. dubna proběhla Schubertiáda jako ne-
soutěžní festival klavírních dvojic. Příští rok na jaře opět přivítáme Schu-
bertovu soutěž pro klavírní dua, jak jsme již od roku 1978 zvyklí. Foto: 
MKZ Jeseník

Nové reflexní vestičky. Předškoláci mají nové reflexní vestičky pro bez-
pečné přecházení, na procházky nebo na výlety. Dostaly je od strážníků 
Městské policie Jeseník ve spolupráci s Odborem školství, kultury a sportu. 
Udělaly radost nejen dětem, ale i paním učitelkám, které teď mají vestičky 
pro všechny děti, nejen pro první a poslední ve skupince. Strážníci postupně 
navštívili mateřské školky Jiráskova, Křížkovského, Karla Čapka, Tyršova 
a Dittersdorfova a rozdali více jak sto padesát vestiček. Předali také reflex-
ní předměty, jako např. pásky, klíčenky, přívěšky a omalovánky s dopravní 
tématikou. Foto: MěÚ

Vítáme nové občánky Jeseníku. Předposlední dubnovou sobotu proběhlo 
v obřadní síni radnice první vítání občánků roku 2022. Rodičům dětí naro-
zených v lednu a únoru byla předána kytička, plyšová hračka a další dary. 
Pěkný program pro tuto příležitost připravily paní učitelky s dětmi z MŠ 
Karla Čapka. Další vítání, pro děti narozené v březnu a dubnu, je pláno-
váno na červen. Nové jesenické občánky přivítala starostka města Zdeňka 
Blišťanová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální 
věci Alena Šosová Řehová a Petra Malinková z knihovny Vincence Priess-
nitze. Foto: Petr Cink

Den vítězství – 8. květen. Vedení města uctilo Den vítězství položením 
květů k pomníku Obětem válek na jesenickém hřbitově. Foto: MěÚ

Historický vlak. Během Zahájení lázeňské sezony se mohli návštěvníci 
svést historickým vlakem v čele s lokomotivou Velký bejček. Ve vlaku jel 
také Vincenz Priessnitz se svou chotí v dobových kostýmech. Foto: MěÚ
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Jeseník má dva mistry České republiky v eskymování
Členové Raft Teamu Jeseník získali na Mistrovství České republiky v eskymování první místo v kategorii C1 i K1. Nejlepší mezi kajakáři byl Jan Lu-
káš a mezi kanoisty pak Vítězslav Ručka, který obsadil také druhé místo mezi kajakáři. O tom, jaká specifika má tento sport, jsme se s oběma bavili 
v našem rozhovoru.
Honzo, když se řekne Eskymák, 
většině čtenářů se asi vybaví oby-
vatel severních oblastí, se kterým 
ale určitým způsobem eskymák ve 
vodáckém slangu také souvisí. Co 
to vlastně eskymák je a k čemu se 
používá?

JL: Eskymák neboli eskymácký 
obrat je záchranný manévr po pře-
vrácení lodi. V kajakářství se to hlav-
ně používá jako záchrana před tím, 
aby se nemuselo vylézat z lodi. A je 
to hlavně bezpečnější než vylézaní 
z lodi.
Víťo, kdy jste udělal svého prvního 
eskymáka?

VR: Svého prvního eskymáka jsem 
udělal někdy na úplném začátku 
svého závodění, jelikož jízda a esky-
mácké obraty na kajaku nebo kánoi 
jsou mimo jiné součástí naší zimní 
přípravy.
Honzo, mnoho z nás má zkuše-
nost ze školního vodáckého kurzu, 
kdy se jelo na uzavřené lodi, ale 
převrátit se, to byla asi pro většinu 
z nás velká obava. Bylo pro vás ze 
začátku psychicky těžké se nebát 
převrátit a být chvíli ponořen hla-
vou dolů?

JL: Tak samozřejmě, že ze začát-
ku to bylo velice obtížné, protože je 
to docela nezvyk být hlavou dolů, 
neschopnost dýchat, a ještě k tomu 
sedět v lodi.
Vám se to už asi nestane, ale co když 
se eskymák nepovede?

JL: Dostat se z kajaku je velice jed-
noduché. Když na něm jezdíte, máte 
na sobě špricdeku, neboli šprajdu. Je 
to neoprenová krytka pro loď, aby se 
do ní nedostala voda. Abyste se do-
stali z lodi, tak tuto šprajdu strhnete 
a pak se již z lodi dostanete.
Jakým způsobem se při eskymáku 
orientujete pod vodou? 

JL: Pod vodou se moc orientovat 
nedá, jelikož ta voda může být ne-
průhledná a nejde tak nic vidět. Tak-
že než se převrátím, tak se snažím 
zapamatovat, v jaké jsem zrovna situ-
aci. Důležité při provedení eskýmaka 
je správně provedený pohyb – opřete 
o pádlo a pomocí boků si napomů-
žete při zvednutí.
Je potřeba pro soutěžní eskymová-
ní nějaké speciální vybavení?

JL: Za speciální vybavení se může 
počítat helma, protože kajak, pádlo 
a šprajda je základ. Helmu používají 
mladší kategorie, jako například ju-
nioři.
Jak probíhá soutěžní disciplína 
a jak se měří výsledky?

JL: Soutěžní disciplíny jsou dvě, 
první je počet eskymáků za určitý 
čas, který činí 30 vteřin. To se dělá na 
místě. Druhá disciplína je, že se jede 
na šířku bazénu. Spočívá to v tom, že 
se odrazí od kraje bazénu a nasmě-

ruje se na druhou stranu. Cestou se 
musí udělat 3 eskymácké obraty, do-
tknout se druhé strany a na zpáteční 
cestu další 3 eskymácké obraty. Jenže 
tento rok to bylo jiné, a to v tom, že 
po odražení se udělaly 3 eskymácké 
obraty, na druhé straně se vzalo dru-
hé pádlo a s ním se nazpátek udělal 
jeden eskymácký obrat. Takže se es-
kymovalo se dvěma pádly zároveň. 
Výsledky se měří tak, že se počet 
eskymáků z první disciplíny odečtou 
od času druhé disciplíny. A pak čtyři 
nejlepší postoupí do finále.
Víťo, kde trénujete u nás na Jesenic-
ku?

VR: Přes sezonu trénujeme v Bělé 
pod Pradědem, kde členové našeho 
oddílu zřídili menší slalomovou trať. 
Zde se zaměřujeme primárně na raf-
ting, ovšem občas zabloudíme i na 
jednomístnou loď.
Je rozdíl dělat eskymáka v bazénu 
a na řece?

VR: Rozhodně je. Na bazéně je 
klidná voda a člověk nemusí tolik dá-
vat pozor, zda nenarazí na překážku 
nebo kámen.
Eskymování je jednou ze specific-
kých disciplín ve vodních sportech, 
věnujete se také dalším disciplí-
nám?

VR: Náš oddíl se primárně za-
měřuje na závodní rafting. Ovšem 
někteří členové se aktivně účastní 
i kajakářských závodů, nejčastěji 
slalomů.
Čemu se chcete v budoucnu věno-
vat nejvíce?

VR: Osobně mám nejblíže k raf-
tingu. Nicméně velice rád bych 
si v budoucnu chtěl zkusit  kayak-
cross, nebo rychlostní či sjezdové 
kajakářství.
Pokud by si někdo chtěl vyzkou-
šet eskymování, je možné se k to-
muto dostat na Jesenicku?

VR: Určitě! Jestliže by si někdo 
rád zkusil eskymování nebo jízdu 
na kajaku, náš oddíl je schopen po 
domluvě tento trénink zajistit.
Kluci, vodní turistika patří 
v Česku mezi oblíbené kra-
tochvíle, máte oblíbenou řeku?

JL: Já rekreačně jezdím jen hod-
ně zřídka. Mezi řekami, na kterých 
se jezdily závody, je pro mě oblíbe-
ná řeka Kamenice v Plavech.

VR: Osobně řeky rekreačně ne-
jezdím, ale ze závodů mám nej-
radši Vltavu. Konkrétně Čertovy 
proudy (část pod Lipenskou pře-
hradou).

Za rozhovor děkuje Jan Mrosek

Hana Puchová představila v Katovně výstavu Různé kousky
V Galerii MKZ Jeseník je k vidění 
vaše výstava Různé kousky z cyklu 
Tady je ale veselo čerpající ze škol-
ního prostředí. Jak moc se prolíná 
vaše pedagogické působení s tím 
uměleckým?

Nejspíš hlavně v tom, že se stalo 
objektem mého zobrazování. 
Snažíte se své žáky vést či motivo-
vat k zájmu o umění? 

S některými jsem byla v galeriích, 
tady v Ostravě. To je ale náročné na 
organizaci. Mám v učebně knihy 
o umění, katalogy a podobně. Taky 
dělám různé prezentace, ale příliš 
je tím nepřetěžuji. 

Spousta vašich obrazů je figurál-
ních. Zachycujete na nich pouze 
bytosti, ke kterým máte blízký 
vztah, nebo si někdy vybíráte mo-
dely na základě vizuální stránky?

Nejčastěji jsou to lidé, které 
znám, a pak lidé, kteří mají o por-
trét zájem. Ale zároveň se to prolí-
ná. Nikdy jsem nikoho neznámého 
neoslovila kvůli vzhledu, to bych se 
styděla.
Motiv pozastaveného času a ja-
kési statičnosti a zacyklenosti 
prostupuje celou vaší tvorbou. Dá 
se říci, že vytváříte jakýsi archív 
neopakovatelných mikropříbě-

hů, které jsou zároveň výpovědí 
o světě kolem vás?

Ano. Je to nejspíš tak.
Studovala jste na aranžérku. Byla 
to pro vás zajímavá zkušenost?

Určitě, tedy co se týká toho estetic-
kého hlediska, to bylo spíše utrpení. 
Ale na pobyty ve výlohách a další 
věci s tím spojené vzpomínám ráda.
Jak na vás působí místní krajina ve 
srovnání s industriální Ostravou?

Do Jeseníku pojedu poprvé. Jako 
dítě jsem sem jezdívala lyžovat. Čas-
to jsem pobývala v Šumperku a pra-
covala chvíli na turistické chatě pod 
motorestem na Skřítku. Určitě se tu 

lépe dýchá. A oproti Beskydům se 
mi Jeseníky zdají takové hladké. 

Za rozhovor děkuje 
Tereza Slováková

Stupně vítězů kategorie K1: 1. mís-
to Jan Lukáš, 2. místo Vítězslav 
Ručka. Foto: archiv klubu

Jan Lukáš v akci. Foto: archiv klubu


