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Opustil nás bývalý 
starosta Petr Procházka

Zemřel dlou-
holetý zastupitel 
města Jeseník 
Petr Procházka. 
Komunální politi-
ce se věnoval více 
než dvacet let. V 

letech 2006 až 2010 byl starostou 
města, další dvě funkční období 
pak vykonával funkci místosta-
rosty. V tomto volebním období 
byl opět zvolen občany jako člen 
zastupitelstva města.

Politik, učitel a ředitel Hotelové 
školy Vincenze Priessnitze a Ob-
chodní akademie Jeseník zemřel 

23. října 2022 po dlouhé nemoci 
ve věku 59 let.

Petr Procházka byl, mimo 
práce ve vedení města, více jak 
jednu dekádu předsedou Eu-
roregionu Praděd a byl členem 
školského výboru při Olomouc-
kém kraji. Byl autorem histo-
rických publikací Historky z po-
hraniční a 750 let města Jeseník. 
K jeho velkým zálibám kromě 
historie patřil především sport 
a cestování.

S Petrem Procházkou odešla 
výrazná osobnost novodobých 
dějin města Jeseníku.

Výsledky voleb 
do zastupitelstva 
města

V  pátek 23. září a  sobotu  
24. září se uskutečnily volby 
do zastupitelstev obcí. Z  celko-
vého počtu 8 981 voličů přišlo 
v  Jeseníku k  volbám 41,42 % 
z  nich. Voliči vybírali ze šesti 
volebních uskupení 21 budou-
cích zastupitelů. Všechna kan-
didující uskupení budou mít 
své zastoupení v  zastupitel-
stvu města. Podrobné výsledky 
a zvolené zastupitele naleznete 
na straně 16.  

Ve čtvrtek 20. října proběh-
lo na budově IPOS ustavující 
zastupitelstvo města, na kte-
rém bylo zvoleno vedení města 
a  rada města. Starostkou města 
zůstává Zdeňka Blišťanová (Je-
seník srdcem), 1. místostarostou 
byl zvolen Václav Urban (PRO 
JESENÍK). Radu města kromě 
starostky a  místostarosty dopl-
ní Roman Kaderka, Tibor Macík 
a  Tomáš Vlazlo, který bude rad-
ním uvolněným.                                    (jam) 

V sobotu 8. října ožil areál bývalého kláštera Voršilek Dýňovou slavností. 
Školní zahradu ozdobily vyřezávané dýně, které lidé přinesli do soutěže 
o nejhezčí výrobek. Foto: Vladimír Pokorný
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Jeseník získal prestiž-
ní ocenění O  keramickou 
popelnici a  cenu O  Elek-
trooskara za množství vy-
tříděného komunálního 
odpadu a  vysloužilých 
elektrospotřebičů v  roce 
2021. Znovu se potvrdilo, 
že občanům města není 
odpovědný přístup k  ži-
votnímu prostředí cizí. 

„Toto ocenění patří pře-
devším všem občanům 
Jeseníku, kteří poctivě 
třídí. Jsem ráda, že se 
nám podařilo dosáhnout 
takového úspěchu, proto-
že to vypovídá o naší zod-
povědnosti a  také nám 
to umožní nezatěžovat 
v  této složité době obča-
ny navyšováním poplat-
ku za svoz odpadů,“ řekla 
starostka města Zdeňka 
Blišťanová.

Do soutěže, kterou kaž-
doročně pořádá Olomouc-
ký kraj se společností EKO- 
KOM, je zapojeno téměř 
400 obcí a  měst Olomouc-
kého kraje. V  samotném 
klání se hodnotila vyka-
zovaná data v  systému 
EKO-KOM. Šlo především 
o  množství vytříděných 
odpadů na jednoho oby-
vatele a  počet tříděných 
komodit na území jednot-
livých obcí a měst. Hodno-
cena byla mimo jiné i  hus-
tota sběrné sítě a  další 
doplňková kritéria. 

Cenu převzala Regina 
Weiserová, vedoucí Od-
boru životního prostředí 
Městského úřadu Jese-
ník, a  Zdeňka Blišťanová, 
starostka města, v  úterý  
20. září v Náměšti na Hané.         

(lum)

Před rokem byla v akčním plánu 
rozvoje města naplánována stovka 
aktivit. Uskutečnit se jich podařilo 
84, zbylých 16 je v  procesu, a  to 
zejména z důvodu hledání vhodného 
dotačního titulu. 

Mezi zrealizované záměry řadíme 
investice do chodníků, zeleně nebo 
dětských hřišť. Ovšem mezi důle-
žité patří také tzv. měkké aktivity. 

Ty, které nejsou na první pohled vi-
dět, ale tvoří jakési zázemí pro lepší 
fungování města. Příkladem může 
být tvorba Plánu udržitelné městské 
mobility, který řeší kromě aut hlavně 
cyklistickou a pěší dopravu. A v sou-
časnosti, kdy město bývá ve špič-
ce ucpané skoro stejně jako velká 
města, je potřeba podniknout kroky 
k  minimalizaci dopadů na občany. 

Proto i  ti měli možnost vyjádřit se 
prostřednictvím dotazníků a  poci-
tových map. 

Mezi významné aktivity dále řa-
díme participativní rozpočet, který 
byl úspěšně rozšířen také na místní 
základní školu.  Zřízení služby Hlá-
šení rozhlasu, kde je možné nahlásit 
problém ve městě, když na něj na-
razíte. Realizace aktivit, které chrá-

ní naši přírodu, ať už to je výsadba 
stromů, podpora recyklace odpadů 
nebo tři sta rozdaných kompostérů 
pro naše občany. Nově byla vytvo-
řena také Koncepce podpory rodinné 
politiky. Veškeré informace jsou do-
stupné na www.nasjesenik.cz.

Markéta Bartáková
vedoucí Oddělení strategického 

rozvoje a cestovního ruchu

Plnění akčního plánu rozvoje města 

Ve třídění odpadu jsme nejlepší v kraji

Partnerství pro vzdělávání 2030+

Jesenicko vstoupilo do projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. Smyslem je dlouhodobá spolupráce na zlepšování učení dětí 
a snižování nerovností ve vzdělávání. Tento významný krok umožní další rozvoj našich škol a zlepšení úrovně výuky dětí. Podpis 
memoranda se uskutečnil 20. září v jesenické Kapli. 
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Ptejte se starostky

Dětského dopravního hřiště bylo vylepšeno

Na náměstí se můžete seznamit s projekty města

Přijďte diskutovat: Plán udržitelné mobility

Dětské dopravní hřiště je nově roz-
šířeno o  plochu pro jízdu zručnosti. 
Sloužit bude při výuce i  soutěžích, 
kdy je potřeba mít k dispozici rovný 
a zpevněný úsek, což v prostoru dět-
ského dopravního hřiště u  Základní 
školy Jeseník, pracoviště Boženy 
Němcové, doposud chybělo. 

Plocha pro jízdu zručnosti vznikla 
rekonstrukcí přístupové cesty, která 
zůstává i  nadále průchozí. Stavební 
práce byly dokončeny počátkem říj-
na. Na akci získalo město dotaci od 
Olomouckého kraje, jež pokryla až  
69 % nákladů.                                                           (lum)

Je tomu již pět let, kdy jsme sla-
vili 750 let od první písemné zmín-
ky o městě Jeseníku. A co se za tu 
dobu povedlo? U radnice jsou k vi-
dění oboustranné panely, jejichž 
prostřednictvím se můžete sezná-
mit s  projekty, které byly zrealizo-
vány za posledních pět let.

Logo k  755 letům navrhli žáci 
Základní umělecké školy Jeseník. 
Pořízené panely pak najdou vyu-
žití i pro další projekty, jako první 
budou sloužit Jesenické výtvarné 
skupině. Ta příští rok oslaví krás-
ných 70 let od svého založení.

(lum)

První etapa Plánu udržitelné měst-
ské mobility se chýlí ke konci. Chtěli 
bychom poděkovat všem, kteří se 
zapojili do průzkumů, které pro-
běhly v  uplynulých měsících. Zá-
roveň bychom vás chtěli pozvat na 
společné setkání, na kterém dojde 
k  prezentaci výsledků dopravních 
průzkumů, projednání výstupů 
analytické části a k získání dalších 
vašich podnětů, které mohou po-

moci zlepšit situaci nejen v automo-
bilové, ale i pěší, cyklistické a veřejné 
dopravě v našem městě.

Společné setkání zpracovate-
lů dokumentu, zástupců města 
a  občanů k  analytické části Plánu 
udržitelné městské mobility se usku-
teční dne 30. listopadu od 17:00 
v  hudebním sále Centra společ-
ných aktivit (knihovna).

Oddělení strategického rozvoje

Máte otázky, podněty nebo nápady týkající se fungování či rozvoje našeho města? Chcete něco 
vědět, změnit, opravit nebo zlepšit? Rádi byste poukázali na to, co se vám ve městě líbí nebo co se 

povedlo? Napište naší starostce Zdeňce Blišťanové na e-mailovou adresu dotazy@mujes.cz. Na vaše 
otázky odpoví zde či při živém vysílání pořadu Ptejte se starostky na Facebooku.

Co je pravdy na tom, že se má 
rušit přímá autobusová linka 
Jeseník–Praha? 

Bohužel to pravda je. Z  této 
informace jsme byli stejně pře-
kvapení jako cestující, protože 
o  svém záměru zrušit bez ná-
hrady dálkovou linku do Prahy 

nás nikdo předem neinformoval. 
Společnost ARRIVA nám na po-
čátku října pouze zaslala e-mail, 
že posledním říjnem bude pro-
voz linky 950151 na trase z  Je-
seníku přes Králíky, Žamberk, 
Častolovice a Hradec Králové do 
hlavního města zastaven. Uved-

li, že důvodem je nerentabilnost 
provozu dálkové linky a dlouho-
dobá ztráta, kterou už nemohou 
z  vlastních prostředků dál fi-
nancovat. Ihned jsme začali s ve-
dením společnosti jednat, zda 
a za jakých podmínek by se linka 
dala zachovat.  

Pietní akci k 17. listo-
padu
U  pomníku Obětem komunismu 
a  Lípy svobody na Dukelské ulici si 
v  10:00 připomeneme Den boje za 
svobodu a demokracii. Během pietní 
vzpomínky zazní česká státní hymna 
a  proslov starostky města Zdeňky 
Blišťanové. Zvána je široká veřejnost.

Parčík prokoukl
Další oblíbené odpočinkové místo 
prošlo rekonstrukcí. V  okolí Lípy 
svobody byla předlážděna cestička, 
vysazeny hortenzie a doplněn nový 
mobiliář. Parčík naproti Albertu se 
tak dočkal zasloužené obnovy.

Rada schválila
➢ Studii proveditelnosti, a  tím i  do-
stavbu chybějící části chodníku na 
ulici Šumperská, naproti původní-
mu mostu. Úsek podél opěrné zdi je 
navržen v  pětimetrové šířce s  po-
vrchem ze zámkové dlažby. Stavba 
se mimo zásahu do pozemků města 
dotkne také pozemků jiných subjek-
tů. Předpokládané náklady, kromě 
odkupu pozemků a přeložky sítí, jsou 
odhadovány na 1,2 milionů Kč. 
➢ Dodavatele (společnost KAIVIN-
KON) na obnovu pravostranného 
chodníku na ulici Nerudova. Před-
mětem stavebních prací bude také 
vybudování nových parkovacích 
míst, a to na levé straně ulice. Stejná 
firma byla vybrána i  pro realizaci 
obnovy místní komunikace na ulici 
Kalvodova. Obě nabídky dané spo-
lečnosti byly vyhodnoceny jako eko-
nomicky nejvýhodnější.
➢ Přijetí daru od společnosti PL Me-
dical ve výši 75.000 Kč. Tento dar 
bude použit na vánoční osvětlení. 

Rada seniorů
Jednání se uskuteční v úterý 1. listo-
padu v 10:00 na radnici. 

Akademie třetího 
věku 
Zveme vás na čtvrtek 24. listopadu 
v 16:00 do Klubu seniorů v Jeseníku 
na  zajímavou přednášku, kterou 
připravil a povede Pavel Macháček 
s  názvem Sláva a  zánik průmyslové 
výroby na Jesenicku. Vstup je volný 
pro přihlášené členy A3V a seniory 
do naplnění kapacity.

Matrika 
V září se v jesenické nemocnici na-
rodilo celkem 21 dětí, z  toho 4 děti 
rodičům s trvalým pobytem v Jese-
níku. Všem gratulujeme a  přejeme 
vše nejlepší.  
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Projekt Design modelu metropo-
litních oblastí ČR zasažených depo-
pulací (projekt číslo TL03000525) 
k  problému odlivu mladých mozků 
přistoupil poměrně komplexně. Na 
jeho konci město získalo nástroj, s je-
hož pomocí může efektivně zjišťovat 
potřeby generace Z  (narození 1991-
2010) a  na tyto případně reagovat. 
Přinášíme krátké ohlédnutí, více na-
jdete na www.nasjesenik.cz.
Etapa 1 – rešerše, jak to dělají jinde 

Hledali jsme inspiraci v  zemích, 
kde se už boji s vylidňováním věnují 
déle. Budování značky velmi dobře 
ovládají například nizozemský Am-
sterdam, portugalské Porto nebo 
finské Helsinky. I  když jde o  velká 
města, tak i v nich je pro nás spousta 
inspirace.

Etapa 2 – kulatý stůl 
Diskuse se zúčastnili zástupci obcí, 

vzdělávacích institucí, byznysu i ne-
ziskového sektoru. Debata se točila 
kolem potřeb mladé generace a  je-
jich dostupnosti v regionu. Ptali jsme 
se na kvalitu vzdělávání, nabídku 
atraktivních zaměstnání, podporu 
podnikavosti, pestrost volnočasové-
ho vyžití, dostupnost bydlení i  péči 
o životní prostředí.
Etapa 3 – dotazník pro studenty

Středoškoláků jsme se ptali na 
jejich pohnutky k  opuštění regionu. 
Navzdory zažitému klišé, jich 14 % 
o  odchodu ani nepřemýšlí a  téměř  
41 % připouští návrat, pokud Jesenic-
ko opustí. Přes 31 % je se životem na 
Jesenicku spokojeno zcela, 37 % spí-
še spokojeno. 

Etapa 4 – výroba aplikace
Vrcholem výzkumného projek-

tu byla příprava softwaru, který 
nám pomůže sbírat nápady na 
zlepšení Jesenicka přímo mezi ge-
nerací Z. Každý student – autor 
námětu – se musí zamyslet nad 

proveditelností jeho myšlenky. Ap-
likace umožňuje o každém záměru 
hlasovat. Město tak získá nejenom 
databází projektů, zároveň si je 
bude moci seřadit podle hodnoce-
ní cílovou skupinou.

Etapa 5 – sběr nápadů
V  úzké spolupráci se zdejšími 

středními školami probíhá aktivní 
prezentace softwarové aplikace. Do 
ní studenti zapisují jednotlivě nebo 
ve skupinkách svoje konkrétní ná-
měty. Nejde o nic menšího než vpus-
tit do následného hlasování mezi 
mládeží pouze ty projekty, které mají 
naději na budoucí realizaci. Nad rá-
mec projektu totiž jde záměr města, 
dovést některé nápady studentů až 
do fáze provedení.

Kamil Kavka
za realizační tým města Jeseník

V  říjnu proběhlo spuštění provo-
zu zmodernizované úpravny vody 
v  Adolfovicích. Na 15 a  půl tisíce 
odběratelů pitné vody tak nově do-
stává kvalitnější surovinu, a  to díky 
právě završené investici za 86 mil. 
Kč (téměř 37 mil. z dotace). Díky ní 
došlo k zásadní rekonstrukci úprav-
nu a  jejímu vybavení moderními 
technologiemi. Ty do kohoutků od-
běrných míst posílají pitnou vodu 
s nižším obsahem chlóru. „Stabiliza-
ce kvality vody je jednoznačné pří-
nosem pro VAK Jesenicka. Pokud 

jde o odběratele, tak k těm nově pu-
tuje voda s menším obsahem chlóru 
a  s  bonusem v  podobě přidaného 
vápníku,“ říká vedoucí Ústavu vod-
ního hospodářství obcí Tomáš Ku-
čera. Tím potvrdil hlavní motivaci 
investice – zajistit pro podstatnou 
část Jesenicka vodu potřebné jakos-
ti. Za kvalitou vyráběné vody stojí 
každodenní práce zaměstnanců 
a  důraz kladený na neustálou péči 
o vodovodní síť. „Za 10 let vlastního 
provozování v  rukou města a  obcí 
(akcionářů VAK Jesenicka), jsme do 

naší vodohospodářské infrastruk-
tury nainvestovali něco přes 383 mil. 
Kč. Z toho pak finanční prostředky 
na obnovu vodohospodářského 
majetku činí přes 205 mil. Kč,“ infor-
movala ředitelka společnosti Lenka 
Podhorná.

Právě na další zdroj vody se upíná 
pozornost akcionářů VAK Jesenic-
ka. Ti vnímají klimatické podmínky 
zejména v  horkých letních dnech 
a nechtějí připustit jakékoli ohrožení 
dodávek vody. Proto dávají zelenou 
dalšímu důležitému záměru – napo-

jení Keprnického potoka na adolfo-
vickou úpravnu. „Nový vodní zdroj 
umožní trvale odebírat 7 litrů surové 
vody za vteřinu, to je důležité posíle-
ní přítoku surové vody do úpravny,“ 
zdůvodnil plán předseda předsta-
venstva Václav Urban. Doplnění no-
vého zdroje vody nám v budoucnu 
umožní zrealizovat komplexní 
obnovu prameniště na Křížovém 
vrchu a uvažovat o napojení Láz-
ní Jeseník na skupinový vodovod 
a následně obnovu vodního zdro-
je Jeseník-Lázně.     VAK Jesenicka

Jeseník naslouchá mladé generaci

Nová úpravna vody v Adolfovicích

V  polovině listopadu, konkrét-
ně ve 46. týdnu bude proveden 
poslední pravidelný svoz biolo-
gického odpadu v  letošním roce. 
V  zimním období je nakládání 
s  bioodpadem vždy složitější, 
protože při nízkých teplotách 
odpad v  nádobě zamrzá a  mnoh-
dy je nemožné nádobu vysypat. 
Nicméně najde se spousta uvě-
domělých občanů, kteří by rádi 
třídili biologické odpady vznika-
jící v  domácnostech i  v  zimních 
měsících. Proto se opětovně 
město společně se svozovou spo-
lečností dohodlo na třech termí-
nech svozu biologického odpadu 
v  průběhu zimních měsíců (30. 
12. 2022, 27. 1. 2023, 24. 2. 2023). 
Více informací k  objednávání 

zimního svozu bioodpadů v  dal-
ším čísle měsíčníku.

K  odložení většího množství 
bioodpadů je možné využít sběr-
ný dvůr v areálu technických slu-
žeb na ulici O. Březiny. Otevírací 
doba sběrného dvora: pondělí 
14:00-19:00, středa 8:00-18:00, 
pátek 12:00-18:00, sobota 8:00-
16:00. K  odložení objemného 
odpadu využijte rovněž sběrné 
dvory, svoz tohoto druhu odpadu 
prostřednictvím velkoobjemo-
vých kontejnerů bude uskuteč-
něn na jaře příštího roku.

Zároveň informujeme, že od 47. 
týdne bude obnoven pravidelný 
týdenní svoz směsného komunál-
ního odpadu v zimním období.

Odbor životního prostředí

Jemná stébla okrasných travin, 
téměř celoročně kvetoucí cibulovi-
ny a  proměnlivá barevnost trvalek 
promění lokalitu V Oblouku na mís-
to jako stvořené k odpočinku. V mi-
nulých týdnech zde bylo vysázeno 
několik tisíc sazenic, které vytvoří 
smíšené kvetoucí záhony. 

Výsadby se budou celý rok pro-
měňovat a díky cibulovinám pokve-
tou prakticky „od sněhu do sněhu‘‘. 
Po dlouhé zimě určitě potěší první 
vlaštovky jara v podobě rozkvetlých 
narcisů, modřenců a  drobných bo-
tanických tulipánů. V  časném létě 
se ve výsadbách objeví velkokvěté 
zvonky, kakosty, světle modré am-
sonie a fialové šalvěje spolu s velko-
lepými okrasnými česneky. V plném 
létě budou záhonu dominovat vyso-

ké medonosné trvalky, jako třapatky  
a zápleváky. V babím létě a na pod-
zim pak kvetení uzavře hvězdnice  
prokvétající ve zlatavě a  bronzově 
vybarvených okrasných travinách.

„Vybraný sortiment trvalek 
a  okrasných trav respektuje náro-
ky rostlin na specifické klimatické 
podmínky lokality, jako je vyšší tep-
lota a sušší půda než v okolí. Mulčo-
vání štěrkem zase přispívá k  stabil-
nější vlhkosti půdy a omezení růstu 
plevelů. Výška rostlin pomůže 
během sezony přirozeně odclonit 
rušnou silnici vedoucí centrem 
města, a  napomůže tak k  vytvo-
ření klidného zákoutí pro odpoči-
nek a  posezení v  blízkosti květin,“ 
uvedla zahradní architektka Nikola 
Krůtská.                                                        (lum)

5 5 %
podíl studentů, kteří na Jesenic-
ku chtějí zůstat nebo připouští, 

že by se sem mohli vrátit

Svoz biologického odpadu Květinám musíme dát čas

Jeseník chce být atraktivním místem pro život. Proto se zapojil do socioekonomického výzkumného projektu Tech-
nologické agentury ČR, Univerzity Tomáše Bati, Technologického inovačního centra Zlín a Karlovarského kraje.
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Je 26. září večer. Z  Kennedyho 
vesmírného střediska na Floridě se 
kvůli blížícímu se hurikánu Ian stě-
huje obrovská raketa SLS, jejímž cí-
lem je Měsíc, zpět do zabezpečeného 
hangáru. Naopak u  nás v  Jeseníku 
na gymnáziu vrcholí přípravy na 
start. A ten skutečně v pátek 30. září 
nastává.

V  prostorách školy se schází po-
četná skupina – žáci i učitelé ze ZŠ 
Česká Ves a ZŠ Bělá pod Pradědem, 
studenti a  učitelé gymnázia i  se 
svými hosty z Lotyšska a Španělska 
a  hlavní organizátor Lukáš Richte-
rek. Společným cílem všech přítom-
ných je odpálit vlastnoručně týmově 
vyrobenou raketu co nejvýše. Tak 

jako skutečná vesmírná raketa SLS 
jsou i ty naše poháněny raketovým 
motorem ze speciální odpalovací 
rampy. Rozdíl je ale v palivu. My po-
užíváme natlakovanou vodu.

Žáci od začátku výroby kromě 
speciálního vyvážení a  směrových 

křidélek rakety řeší i barvu, design, 
název atd. Což, jak již víme, dává 
věcem další kouzlo. Někteří zvídaví, 
kreativní a  taky trochu troufalí čle-
nové konstrukčních týmů přichází 
s  inovativními konstrukcemi. Co 

na tom, že zvýší odpor vzduchu či 
jinak zvýší zátěž pro tah motoru. 
Hlavně, že mají nápady. V budouc-
nu nás ještě překvapí a také, jak už 
snad slyšel každý, chybami se člo-
věk učí.

Už ani nevíme, kolik raket bylo 
z  hřiště gymnázia odpáleno. Re-
kordmankou v době letu i ve výšce 
výstupu byla raketa Dipsey, vyro-
bená dvěma drobnými dívkami. Její 
let trval 6 sekund, což po výpočtu 
při zanedbání odporu vzduchu 
a zaokrouhlení odpovídá nastoupa-
né výšce 44 metrů, tedy o 6 metrů 
výše, než je vrchol kostela v Jesení-
ku. S půllitrem vody jako palivem to 
zní skvěle, že? Celé dopoledne nám 

parádně uteklo. Každý odpal při-
nášel napětí nejen z výšky letu, ale 
také z možného dopadu do „zakáza-
ných míst“, tj. střech domů, zahrad 
sousedů, našich hlav… A  opravdu 
větší zábavu jsme si také užili hledá-
ním raket v zahradách a lezením po 
střeše.

Můžeme být rádi, že máme mož-
nost smát se, sdílet, studovat, do-
zvídat se a  zažívat nové věci. Jsme 
fakultní školou Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého v  Olo-
mouci, které tímto děkujeme za spo-
lupráci. A našim učitelům za podpo-
ru při realizaci zajímavého projektu.

Veronika Honsová
Gymnázium Jeseník

Členové Dechového orchestru 
mladých ZUŠ Jeseník se společně 
s  mažoretkami SZUŠ taneční Jese-
ník ve dnech 7. až 13. září zúčastnili 
Mezinárodního festivalu Steps and 
Rhytms v řeckém Stavrosu.

V rámci festivalu se konalo něko-
lik vystoupení. Na sobotním večer-
ním průvodu městem a  koncertu 
v  dějišti festivalu ve Stavrosu vy-
stoupily kromě jesenických rovněž 
taneční soubory z  Rumunska, do 
nedělního průvodu na pobřežní 
promenádě poblíž tzv. Bílé věže 

v Soluni se připojily i domácí vojen-
ský orchestr a orchestr námořníků 
z Ukrajiny.

Poděkování za úspěšnou repre-
zentaci školy, města, kraje a  ČR 
patří všem členům orchestru, ma-
žoretkám a  jejich vedoucím. Velké 
díky též sponzorům a  přispěvate-
lům, zejména městu Jeseník a  Olo-
mouckému kraji za finanční pod-
poru této akce a řidičům autobusů 
(Milan Szkipala a Pavel Jireš).

Tomáš Uhlíř,
ředitel ZUŠ Jeseník

„Miniadapťák“ 
Ferda je plyšový žabák a společně se 
školní psycholožkou v průběhu září 
navštívil nové děti v prvních třídách, 
a také ve třídě přípravné. Ferda má 
děti moc rád a těší se na ně, ale když 
jde poprvé do nové třídy, vždycky se 
malinko stydí a  taky se trochu bojí. 
Jakmile se mu děti představí a  uká-
žou mu, že umí být dobrými kama-
rády, hned se cítí lépe. Cílem skupi-
nové práce se školní psycholožkou je 
vzájemně se poznat a pomoci dětem 
v nastavování a osvojování pravidel 
fungování dobré třídy – třídy, ve 
které se budou cítit dobře.
Každý krok se počítá

Naše škola se letos poprvé zapo-
jila do celorepublikové akce Pěšky 
do školy. Jedná se již o  tradiční pod-
zimní výzvu, jejímž cílem je zvýšit 
počet dětí, které se budou pravidel-
ně dopravovat do školy pěšky. Čím 
méně aut přijede až před školu, tím 
bezpečněji a  příjemněji tam bude 

i  pro vaše děti. Akcí podporujeme 
také kladný vliv na životní prostředí. 
Chůzí  podporujeme zdraví našich 
žáků. Malá ranní procházka je pro-
spěšná pro rozvoj tvůrčího myšlení. 
Žáci 2. stupně přijali výzvu velmi 
zodpovědně a  celý týden docházeli 
do školy pěšky. Do akce se zapojilo 
250 žáků, díky kterým jsme zazna-
menali celkem 806 pěších cest do 
školy. Žáci 1. stupně se k nám přidali 
ve čtvrtek, kdy také většina žáků do-
chází do školy po svých. Celá akce 
vyvrcholila průvodem žáků a  za-
městnanců školy na budově Nábřež-
ní. Snad nám to vydrží po celý rok. 
Cykloturistický kurz

Tak jako každý rok, i letos se naši 
osmáci vydali vstříc Jeseníku a jeho 
okolí. Na kole, koloběžce nebo pěšky 
zdolali v  týdnu od 5. do 9. září cca 
100 km. Jako odměnou jim byl dvou-
denní pobyt v  Cyklokempu Černý 
Potok, kde je čekaly aktivity jak spor-
tovní, tak praktické – práce s mapou 

a GPS souřadnicemi, oprava defektu 
a seřízeni kola nebo snaha „o přežití“.
Adaptační kurz 6. ročníku

I  v  letošním roce strávili naši 
šesťáci tři dny na adaptačním 
kurzu v  Černém Potoce. Aktivity 
zaměřené na vzájemné poznávání, 

společné řešení pohybových i  vě-
domostních úkolů a formování ko-
lektivů, to vše čekalo na nové tříd-
ní kolektivy. Do některých her se 
zapojili i  třídní učitelé, kteří si tak 
mohli najít pomyslnou cestičku ke 
svému „týmu”.                            ZŠ Jeseník

Místní žáci a studenti si odpálili rakety

Dechový orchestr ZUŠ Jeseník v Řecku s úspěchem

Střípky ze začátku školního roku na základní škole

44 m
max. nastoupaná výška 

odpálených raket

Foto: ZUŠ Jeseník

Foto: ZŠ Jeseník
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Centrum sociálních služeb Jese-
ník a Klub seniorů Jeseník zve senio-
ry na zájezd konaný v úterý 29. listo-
padu na operetu Podskalák v podání 
Moravského divadla Olomouc.    
ODJEZD:

12:50 Billa, 12:55 Yesenka, 13:00 
zastávka u nemocnice (Lipovská ul.)
CENA:

500 Kč (vstupenka a doprava)

PROGRAM:
Podskalák je jedna z nejoblíbeněj-

ších českých lidových operet. Pů-
vodní hře o čtyřech obrazech Fran-
tiška Ferdinanda Šamberka z roku 
1882 zajistily nehynoucí popularitu 
šlágry a  hudební čísla nejslavnější-
ho českého písničkáře Karla Hašle-
ra. Zábavný příběh lidové operety 
nás zavede do Podskalí, dnes už ne-

existující pražské osady na pravém 
břehu Vltavy, mezi jeho svérázné 
obyvatele. V operetě zazní oblíbené 
hity a evergreeny české hudby, jako 
jsou My jsme ti Pražáci vltavská krev, 
Ta naše písnička česká, Před vejtoň-
skou hospodou, Až já půjdu do nebe 
a další.
PŘIHLÁŠKY:

Od 2. listopadu od 8:00 – Alena 

Kalinová, ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. 
patro, blok A, kancelář č. 406, 584 
498 406, e-mail: alena.kalinova@
mujes.cz. Bližší informace – Věra 
Vymětalová, 604 382 907, e-mail: 
vym.vera@seznam.cz. Platbu je nut-
né uhradit do tří dnů od přihlášení!

Alena Kalinová
Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví

Konečně se uskutečnila dlouho 
očekávaná a  kvůli covidu odkláda-
ná návštěva neuburgských seniorů 
v Jeseníku, kteří přijeli v rámci part-
nerské návštěvy mezi městy. Moc 
jsme se na ně těšili a lámali si hlavu, 
jak tuto krátkou dobu využít. Delega-
ci Seniorbeiratu vedl místopředseda 
Waldemar Foh. Někteří senioři v  Je-
seníku ještě nikdy nebyli, proto jsme 
uspořádali „seznamovací“ večer, 
kterého se zúčastnili i  další senioři 
z  Neuburgu. V  Klubu seniorů jsme 
promítali naše aktivity, uskutečnila 
se beseda s bohatým občerstvením 
i  pěveckým souborem JESEN pod 
vedením Karla Pajera. V  sobotu se 
klub proměnil ve workshop, kde se 
účastníci mohli naučit technikám 

enkaustiky, pletení košíků či pletení 
z  proužků papíru. Mohli si vyrobit 
skleněný svícínek a  ozdobit jej po-
mocí ubrouskové techniky. Lektor-
kami byly aktivizační pracovnice 
CSS. K velkému překvapení našich 
hostů si mohli svá hotová dílka 
odnést na památku, včetně svých 
právě vyrobených zarámovaných 
obrázků.  Kromě oficiálního pro-
gramu města jsme ještě některé 
členy delegace stihli provést lázně-
mi.  Můžeme konstatovat, že se celá 
akce vydařila a chceme poděkovat 
všem, kteří se na ní podíleli, pře-
devším dobrému týmu Centra so-
ciálních služeb. 

Jarmila Josefíková
za Radu seniorů

Třebaže to na první pohled ne-
vypadá, mateřská a  rodičovská 
dovolená způsobuje velké změny 
v  celkovém životě ženy. Jedná se 
o náročné období z hlediska financí, 
změny v trávení volného času, změ-
ny ve společném partnerském živo-
tě, ve vzájemné komunikaci, později 
návratu do práce a  s  tím spojená 
všechna úskalí, která přináší život 
s dítětem.

Těhotenství, porod, kojení, to vše 
se na ženě může podepsat nejen psy-
chicky, ale i fyzicky. V noci toho moc 
nenaspí, přes den se také skoro ne-
zastaví. Ženy často říkají, že mediální 
iluze bezstarostné maminky na do-
volené pečující o stejně bezstarostné 
a usměvavé dítě se blíží realitě asi tak 
jako předvolební sliby. Hodně totiž 
záleží na dítěti. Pokud je dítě bezpro-
blémové, pak si to maminka časem 
může i opravdu užívat.

Psycholog a profesor Pavel Říčan 
ve své knize vývojové psychologie 
Cesta životem píše: „Aby matka moh-
la dítěti pomáhat a bezpečně utvářet 

jeho emoční realitu, potřebuje mít tu 
svoji v pořádku.“ Prof. Říčan upozor-
ňuje, že nestačí žít jen citem k batoleti, 
protože pak člověk nedokáže být mu 
stále k dispozici, a přitom snášet jeho 
vývojově danou citovou vrtkavost. 
Jde o jedno z vůbec nejnáročnějších 
období rodičovství, kdy dítě hledá 
vlastní identitu a  potřebuje k  tomu 
jak potvrzení svých rozvíjejících se 
možností, tak vymezení hranic. Najít 
rovnováhu mezi oběma póly nebývá 
snadné.

Zakladatelka mateřských cen-
ter v  ČR Rut Kolínská upozorňu-
je: „Lidská společnost jako celek 
se neustále vyvíjí a  ke změnám 
dochází i  v  rodinách. Dnešní ženy 
jsou mnohem aktivnější a hledají si 
prostor pro svou osobní realizaci 
i  mimo rodinu. Tyto změny přiná-
šejí do života celé společnosti no-
vou dynamiku. Mění se rodina jako 
celek, tak role matky i otce.“

Jsou to právě mateřská a  rodin-
ná centra, která umožňují matkám 
aktivně propojit rodinný, osobní 

i pracovní život a řešit problém izo-
lovanosti na mateřské dovolené při 
celodenní péči o  dítě, která vzniká 
po odchodu ze zaměstnání. Nabízejí 
potřebné společenství, solidaritu 
a  prostor pro výměnu zkušeností 
rodičů, zvyšování jejich kompetencí, 
prostor pro socializaci dětí. Z  pů-
vodních mateřských center vznikají 
centra určená pro celou rodinu.

Také MRC Krteček si našlo své 
důležité místo ve struktuře naší spo-
lečnosti a stylu života dnešních rodin. 
Naše centrum je v  podstatě otevře-
nou náručí pro všechny nové rodiče 
v regionu. Snažíme se, aby zde platilo 
heslo mateřských center: „Spokojená 
máma rovná se spokojená rodina.“

A  to je také naším posláním – 
spokojené rodiny. Tak se těšíme na 
všechny rodiče i prarodiče s malými 
dětmi, že se společně potkáme v  je-
senickém Krtečku. Poněvadž za nás 
jsou mateřská a rodinná centra stále 
potřebná.

Marie Vršanová 
MRC Krteček Jeseník 

Zveme vás na čtvrtek 24. listo-
padu v 16:00 do Klubu seniorů v Je-
seníku na zajímavou přednášku, 
kterou připravil a povede Pavel Ma-
cháček s  názvem Sláva a  zánik prů-
myslové výroby na Jesenicku. Vstup 
je volný pro přihlášené členy A3V 
a seniory do naplnění kapacity.

Alena Kalinová
Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví

Klub turistů pro vás připra-
vil tři výlety na měsíc listopad. 
V  případě nepříznivého počasí 
může dojít ke změně trasy. 

Datum: 5. listopadu
Z Ramzové na Ramzovou
Odjezd: vlak v 9:01
Vycházku připravil P. Hájek

Datum: 12. listopadu 
Supíkovice – Rozhledna Hem-
berk – Bílé skály – Jeseník, láz-
ně
Odjezd: autobus v 8:45
Délka trasy: 12 km
Vycházku připravila D. Podaná

Datum: 19.listopadu
Velké Kunětice – Slawniowice – 
Široký Brod
Délka trasy: 12 km
Odjezd: autobus v 8:45
Vycházku připravila M. Vlčková

Senioři mohou vyrazit do Olomouce za kulturou

Senioři z Neuburgu 
navštívili město Jeseník

Jsou dnes ještě potřeba mateřská centra?

Akademie 
třetího věku 

Klub turistů 
Jeseník 

mailto:vym.vera@seznam.cz
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INTERNET
TELEVIZE
VOLÁNÍ

Svět jako na dlani

Internet Expert s.r.o.
Dukelská 722/14, 790 01  Jeseník
tel. 581 114 114    www.internetexpert.cz

Kvalitní služby za skvělé ceny od místní firmy

Internet s rychlostí až 1 000 Mb/s

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

www.VlastimilDrimal.cz
777 613 774

Vlastimil 
Dřímal

www.prodejzavic.eu
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čtvrtek 17/11 10:00
Parčík u pomníku Obětem komunismu 

PIETNÍ AKCE K 17. LISTOPADU
U  pomníku Obětem komunismu a  Lípy svobo-
dy v Dukelské ulici si připomeneme Den boje za 
svobodu a demokracii. Během pietní vzpomínky 
zazní česká státní hymna a  proslov starostky 
města Zdeňky Blišťanové. Zvána je široká veřej-
nost. Pořádá město Jeseník.

pátek 18/11 19:00
Zimní Zahrada PLL 

OLD TIME JAZZ BAND – 65 LET
Je to neuvěřitelné, světoznámý dixieland band 
z Loučné nad Desnou, oslňuje již 65 let! Kapela 
žije, funguje, sice nějakým změnám (příroda je 
nekompromisní!) se podřídit musela, ale jede, 
jede, jede! Není divu, že tento téměř jubilejní 
koncert je u  nás v  lázních. Tato kapela svým 
uměním, ceněným na celém světě, přináší štěs-
tí, radost, ale také léčí naše klienty desítky let 
a kvůli době covidové měla u nás dosti dlouhou 
přestávku. Stále totiž patří k nám, do našich láz-
ní, jako velmi účinná, jedinečná priessnitzovská 
procedura! Neváhejte, přijďte se pobavit. Těší-
me se na vás! Vstupné 150 Kč. Pořádá PLL.

pátek 18/11 9:00 až 16:00 
Masarykovo náměstí

JESENICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Lokální trhy, které podporují šetrné zeměděl-
ství, řemesla a kulturní život ve městě. Součástí 
jsou hudební vystoupení, tvořivá dílna i  herní 
koutek pro děti. Info na www.jesenicketrhy.cz 
nebo tel. 734 455 197. Pořádá spolek Sudetikus 
s podporou města Jeseník a Olomouckého kraje.

sobota 19/11 16:00
Zrcadlový sál PLL

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

sobota 19/11 19:00
Zrcadlový sál PLL

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

pondělí 21/11 17:30
Hala Léčebného domu Priessnitz, PLL

PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se jedinečný univerzální flétnový 
soubor JESFLET, pod vedením hudební peda-
gožky, všeumělkyně Dany Macečkové! Pořádá 
ZUŠ Jeseník a PLL.

úterý 22/11 až pátek 25/11
Rytířský sál Vodní tvrz Jeseník

POSITIVJE FESTIVAL 2022
Čtvrtý ročník positivJE FESTIVALU 2022 bude 
trvat čtyři dny, přinese čtyři konference a jeden 
festival patriotů a opět přivede do Jeseníku za-
jímavé osobnosti.
22. 11. | 15:00-17:00 | panel SMART REGION pro 
starosty, zastupitele a aktivní občany
23. 11. | 15:00-17:00 | panel INOVATIVNÍ BYZNYS 
pro podnikatele a vedoucí pracovníky
24. 11. | 15:00-17:00 | panel MODERNÍ VZDĚLÁ-
VÁNÍ pro ředitele škol, pedagogy a rodiče
25. 11. | 09:00-11:00 | panel KARIÉRA NA JESE-
NICKU pro studenty, kariérové poradce, za-
městnavatele a rodiče
25.11. | 17:00-22:00 | FESTIVAL PATRIOTŮ JE-
SENICKA pro každého, kdo má rád Jesenicko
Sledujte positivJE.cz, postupně uvolňujeme de-
taily programu. Pořádá positivJE.

úterý 8/11 19:00
Zrcadlový sál PLL

ASTROLOGIE
Principy, pojmy, uplatnění v životě se Zuzanou 
Šmídovou. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

středa 9/11 19:00
Zrcadlový sál PLL

KONCERT SKUPINY PLAN B 
Představí se populární trio jesenických muzi-
kantů K. Furmánková (zpěv), J. Mrosek (kytara, 
zpěv), J. Stavianis (bicí) s pestrým, atraktivním 
repertoárem! Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

čtvrtek 10/11 17:00
Kaple

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební ná-
stroje, zpěvu a  žáci LDO. Pořádá ZUŠ Jeseník 
a SPU.

čtvrtek 10/11 16:30
SVČ DUHA Jeseník

MARTINSKÁ SLAVNOST – USPÁVÁNÍ 
BROUČKŮ
Lampiónový průvod městem, povídání o  sv. 
Martinovi, pro nejmenší děti, vhodné i  pro ko-
čárky. Pořádá SVČ a  zp DVPP DUHA Jeseník 
a MRC Krteček 

čtvrtek 10/11 17:30
Hudební sál CSA 

(Knihovna Vincence Priessnitze)
TURECKO: DECHBEROUCÍM KURDISTÁ-
NEM
Michal Štěpánek nám přiblíží oblast Turec-
ka, která ho doslova uhranula nejen díky 
přírodním krásám, ale také výbornému jídlu 
a  především fantastickým lidem. Přijďte si 
poslechnout o  zážitcích s  nimi, velehorách, 
městech, dobrém tureckém čaji, nezapome-
nutelné atmosféře Blízkého východu a  mno-
ha dalších věcech. Prodej vstupenek v rezer-
vačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze, MKZ 
Jeseník.

pátek 11/11 17:00
Kaple

KONCERT KYTAROVÉHO ORCHESTRU 
A KOMORNÍHO SBORU S HOSTY
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 12/11 16:00
Zrcadlový sál PLL 

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

sobota 12/11 19:00
Zrcadlový sál PLL 

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

středa 16/11 17:30
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

VERNISÁŽ VÝSTAVY TOMÁŠE POSPĚCHA: 
ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮ
Fotograf, historik umění, kurátor a pedagog 
Tomáš Pospěch na výstavě představí něko-
lik samostatných dlouhodobých projektů, ve 
kterých se věnuje ohledávání typicky čes-
kých fenoménů. Vstup volný. Pořádají MKZ 
Jeseník za finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR.

úterý 1/11 16:15
Hudební sál CSA 

(Knihovna Vincence Priessnitze)
JAK ZAPLNIT PRÁZDNOTU VE SVÉM 
NITRU
Přednáška a  diskuze s  mladým hinduistic-
kým mnichem Svamim Akashem z  Itále. Ne-
chte se inspirovat jeho osobní zkušeností 
a  védskou moudrostí Bhagavad Gíty k  tomu, 
jak najít vnitřní štěstí a spokojenost bez pod-
mínek a  omezení, Na závěr si budete moci 
vyzkoušet a  zažít meditační techniku – Om 
Chanting. 

úterý 1/11 18:00
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

ZTRACENÁ CESTA – PŘEDNÁŠKA K VÝ-
STAVĚ L. NOVOTNÉHO
O  krajině silně formované kulturně-společenský-
mi událostmi, stopách víry původních obyvatel 
v krajině zdejší a trnité pouti nové společnosti ke 
každodenním jistotám v  souvislosti s  tématy vý-
stavy Před bezem klekni pohovoří historik Pavel Ma-
cháček. Dobrovolné vstupné. Pořádají MKZ Jeseník 
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

středa 2/11 17:30
Výstavní síň Divadla Petra Bezruče

VERNISÁŽ VÝSTAVY: OBRAZY IVONY 
BEDNÁŘOVÉ 
Zahájení výstavy Ivony Bednářové, předsta-
vuje průřez prací posledních 10 let. Nejsilnější 
inspirací pro její tvorbu bývá světlo v  krajině 
a  děti v  ní. Malby jsou provedeny často kombi-
novanou technikou, akrylem nebo olejomalbou. 
Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 3/11 9:00 až 16:00
Střední škola gastronomie, farmářství 

a služeb Jeseník (U Jatek)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY
Přĳď se podívat, co máme pro tebe nachystané! 
Čeká na tebe zajímavý program, ukázky čin-
ností našich žáků. Dozvíš se všechno o oborech, 
které nabízíme. Prohlédneš si prostředí školy, 
setkáš se s našimi učiteli, potkáš možná své bu-
doucí spolužáky. Pořádá Střední škola gastro-
nomie, farmářství a služeb Jeseník.

pátek 4/11 17:30
Hala Léčebného domu Priessnitz, PLL

PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírní třídy Lenky Pol-
crové. Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL.

sobota 5/11 16:00
Zrcadlový sál PLL 

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

neděle 6/11 14:00
Zrcadlový sál PLL

NEDĚLNÍ POTĚŠENÍ SE DVĚMA KLAVÍRY
Srdečně zve excelentní klavírní duo Vladimír 
Jakub Knápek a Vladimír Najdekr z Olomouce. 
Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

pondělí 7/11 19:00
Zrcadlový sál PLL

AUTORSKÉ ČTENÍ
Představí se Jana Faitová svým dílem Všechny 
krásy žití aneb Napiš si knihu vlastní! Vstupné 50 
Kč. Pořádá PLL.

AKCE
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úterý 22/11 17:00

Kaple
„HUDEBNÍ ABECEDÁŘ“ – TŘÍDNÍ KONCERT 
ŽÁKŮ RAFAELY DRGÁČOVÉ
Představí se žáci ve hře na violoncello a  žáci 
LDO. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 22/11 19:00
Zrcadlový sál PLL

AUTORSKÉ ČTENÍ
Populární Jana Faitová představí své dílo Rhód-
ské střípky veselo i vážně, také část svých povídek. 
Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

středa 23/11 19:00
Zrcadlový sál PLL

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

čtvrtek 24/11 17:00
Kaple

S PROFESIONÁLY RUKU V RUCE
Účinkují: Karolína Cingrošová (zpěv), Lubomír 
Brabec (kytara), Kateřina Englichová (harfa) 
a  žáci ZUŠ Jeseník – Oriona Tichá, Miroslav 
Frencl (zpěv), Zuzana Filipová, Mats Gajdošík 
(kytara). Moderuje Václav Žmolík. Pořádá ZUŠ 
Jeseník a SPU.

pátek 25/11 20:00
Divadlo Petra Bezruče (za oponou)

TOMÁŠ LIŠKA & INVISIBLE WORLD - POD 
PRADĚDEM
Zveme příznivce alternativní hudby k netradič-
nímu koncertu, který se uskuteční za oponou 
Divadla Petra Bezruče, při kterém vystoupí 
Tomáš Liška & INVISIBLE WORLD – vyzrálá 
autorská hudba, která mísí prvky jazzu, komor-
ní hudby a  worldmusic z  jihomořských a  jiho-
východních oblastí našeho kontinentu. Více 
informací na www.mkzjes.cz. Prodej vstupenek 
v  rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 
v předprodeji 150 Kč, v den konání akce 200 Kč. 
Akce se koná v rámci projektu Pod Pradědem.
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory Mi-
nisterstva kultury ČR.

sobota 26/11 16:00
Zrcadlový sál PLL

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

neděle 27/11 14:00
Zrcadlový sál PLL

88TWICE – KLAVÍRNÍ JAZZOVÁ LAHŮDKA
Představí se věhlasné klavírní duo Vladimír 
Jakub Knápek a  Vladimír Najdekr s  atraktiv-
ním, nejen jazzovým repertoárem. Téměř samé 
evergreeny! Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

neděle 27/11 17:00
Masarykovo náměstí

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Ma-
sarykově náměstí v Jeseníku. Můžete se těšit na 
hudební vystoupení, stánkový prodej a občerst-
vení. Bližší informace o programu naleznete na 
www.mkzjes.cz. Pořádají MKZ Jeseník za finanční 
podpory Olomouckého kraje a Skupiny ČEZ.

pondělí 28/11 19:00
Divadlo Petra Bezruče

LAKOMEC
Nejslavnější komedie mistra barvitých charak-
terů a zápletek - J. B. Poquelin - Molièra. Uvádí: 

VýSTAVy MKZ

Divadlo Radka Brzobohatého. Hrají: Milan En-
čev, Jan Rosák / Lukáš Burian, Dagmar Čáro-
vá / Lucie Kožinová, Alžběta Fišerová, Denisa 
Nesvačilová / Barbora Kepková, Marek Helma, 
Daniel Pivoda Ondráček / Štěpán Tuček, Otto 
Rošetzký. Prodej vstupenek v rezervačním sys-
tému MKZ Jeseník. Vstupné v předprodeji 250 
Kč, v den konání akce 280 Kč. Pořádají MKZ Je-
seník za finanční podpory Olomouckého kraje.

úterý 29/11 19:00
Divadlo Petra Bezruče

VÁNOČNÍ ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY S VÁ-
NOČNÍMI PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ
Známý český režisér Zdeněk Troška vyprá-
ví nejen o  filmech, které všichni známe, ale 
i o jídle a dietách, žrádle a dobrotách ve všech 
podobách, tedy i  v  té vánoční. Simona Klímo-
vá doprovodí talk show písničkami. Prodej 
vstupenek v rezervační systému MKZ Jeseník. 
Vstupné v  předprodeji od 280 Kč. Pořádají 
MKZ Jeseník za finanční podpory Olomoucké-
ho kraje.

úterý 29/11 19:00
Zrcadlový sál PLL

ASTROLOGIE ROSTLIN
Souvislosti mezi rostlinami, planetami a  zna-
meními zvěrokruhy v podání Zuzany Šmídové. 
Vstupné 100 Kč.  Pořádá PLL.

pátek 2/12 19:00
Kongresový sál PLL

ADVENTNÍ KONCERT
S  tradičně vynikajícím repertoárem se před-
staví Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník 
s dirigenty Tomášem Uhlířem, který je umělec-
kým šéfem orchestru, ředitelem ZUŠ a Milanem 
Domesem. Vstupné 100 Kč. Pořádá ZUŠ Jeseník 
a PLL.

pátek 2/12 20:00
Divadlo Petra Bezruče (za oponou)

POINT OF FEW – POD PRADĚDEM
Zveme příznivce alternativní hudby 
k  netradičnímu koncertu, který se uskuteční 
za oponou Divadla Petra Bezruče, při kterém 
vystoupí POINT OF FEW – instrumentální 
kvarteto s  mimořádně originálním, svěžím 
zvukem, organicky propojující elektroniku 
a populární hudbu se současným jazzem. Více 
informací na www.mkzjes.cz. Prodej vstupenek 
v  rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 
v předprodeji 150 Kč, v den konání akce 200 Kč. 
Akce se koná v  rámci projektu Pod Pradědem. 
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.

sobota 3/12 16:00
Zrcadlový sál PLL

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

* ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

28/9 až 5/11
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

LIBOR NOVOTNÝ: PŘED BEZEM KLEKNI
Libor Novotný, výtvarník, pedagog, tvůrce ob-
jektů a  intervencí ve veřejném prostoru a  spo-
luorganizátor ostravského festivalu současné-
ho umění Kukačka představí v jesenické galerii 
výběr z  tvorby posledních let. Ve svých objek-

tech poukazuje na relikty doby, které v sobě ne-
sou obecnější základ naší kulturní zkušenosti, 
jež jako by se už částečně rozpouštěla, zarůstala 
a byla vydána napospas okolním vlivům. Při prá-
ci s přírodními materiály často skládá nalezené 
předměty do tvarů a  podob, jejichž tvarosloví 
pracuje s přírodní poetikou, zároveň ale s důvti-
pem přibližuje vnímání člověka rozkročeného 
mezi několika světy. Otevřeno: pondělí až pátek 
13:00 až 17:00, každá sudá sobota 10:00 až 13:00. 
Vstupné dobrovolné. Pořádají MKZ Jeseník za fi-
nanční podpory Ministerstva kultury ČR.

3/11 až 30/11
Výstavní síň Divadla Petra Bezruče

IVONA BEDNÁŘOVÁ: OBRAZY
Ivona Bednářová, výtvarnice a  pedagožka 
představí výběr z  tvorby za posledních 10 let. 
Největší inspirací pro ni je krajina a světlo v ní. 
Zachycuje světelné okamžiky, dotek slunce 
v  korunách stromů, ve stéblech trav. Dalším 
inspiračním zdrojem jsou děti v krajině, zahra-
dě. Nejčastěji využívá kombinovanou techniku, 
akryl nebo olejomalbu. Otevřeno: pondělí až 
čtvrtek 9:00 až 11:00, 13:00 až 15:00, pátek 9:00 
až 11:00 a i během představení. Vstup volný. Po-
řádají MKZ Jeseník.

17/11 až 31/12
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

TOMÁŠ POSPĚCH: ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV 
MŮJ
Fotograf, historik umění, kurátor a  pedagog 
Tomáš Pospěch na výstavě představí něko-
lik samostatných dlouhodobých projektů, ve 
kterých se věnuje ohledávání typicky českých 
fenoménů a  dotýká se témat, jako je domov či 
národní identita. Vedle samotné série Češství 
(2003–2013) jsou to série Hrady a  zámky ČR 
(2002–2005), Krajinky.jpg (2003–2005), Ma-
jitelé hradů (2005–2008), Bezúčelná procházka 
(2004–2010), Zemědělské práce (2009–2018) 
a  Ztráta plánu/Šumperák (2014–2020). V  řadě 
projektů reaguje na vizuální stereotypy a  zá-
měrně narušuje hranice tradičního umělecké-
ho dokumentu a žánru krajiny. Vstupné dobro-
volné. Otevřeno: pondělí až pátek 13:00 až 17:00, 
každá sudá sobota 10:00 až 13:00. Pořádají MKZ 
Jeseník za finanční podpory MK ČR.

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY 
A ŠKOLKY
Navazující na probíhající výstavy a  uzpůsobe-
ny věku a  možnostem účastníků. Termín dle 
domluvy. Rezervace a více info na: syrovcova@
mkzjes.cz, 725 061 212.

14/9 až 31/12
Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

VÝSTAVA: NEMOC NECHODÍ PO HORÁCH, 
ALE PO LIDECH. DĚJINY ZDRAVOTNÍ PÉČE 
NA JESENICKU
Ačkoliv se Jesenicko mohlo od 19. století pyšnit 
vysokou koncentrací lázeňských zařízení, vý-
voj zdravotní péče prošel i  zde běžným zdlou-
havým vývojem, korunovaným až koncem 
století vznikem institucionalizovaných nemoc-
nic. Lokální specifika tohoto rozvoje představí 
návštěvníkům textová část výstavy, doplněná 
o  rozličné dobové předměty sloužící k  lékař-
ským a chirurgickým zákrokům. Autor: Jan Pe-
trásek. Vstupné: 60/30 KČ.

VlASTIVěDné MUZeUM 
JeSenICKA

mailto:syrovcova@mkzjes.cz
mailto:syrovcova@mkzjes.cz
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28/9 až 27/11
Galerie Vodní tvrze

VÝSTAVA: ZANIKLÁ SÍDLA MORAVY 
A SLEZSKA
Putovní výstava je výstupem projektu Identi-
fikace a  trvalá dokumentace kulturní, krajinné 
a sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých sídel 
Moravy a  Slezska a  představí návštěvníkům za-
nikání sídel v  moravsko-slezském prostoru, ať 
již z  příčiny vysídlení původního obyvatelstva, 
či průmyslových, hospodářských a vojenských 
důvodů, rovněž pomocí 3D modelů, artefaktů 
ze zaniklých míst a multimediálních prvků. Au-
toři: David Kovařík, Hana Vavrouchová a  spol. 
Vstupné: 60/30 Kč.

sobota 5/11 10:00
EXKURZE: JAVORNICKO OD HNĚDÉHO 
UHLÍ PŘES MORÉNY K DNEŠNÍ KRAJINĚ
Geologicko-geomorfologická exkurze. V  sobo-
tu 5. listopadu se vypravíme na vrch Písečník 
u  Javorníku, kde se zachovaly důkazy o  pest-
rém geologickém vývoji Javornicka za posled-
ních 15 milionů let. Je to příběh hnědouhelných 
močálů, ledovců i  širokých řek. Sraz: Javorník 
ve Slezsku, železniční stanice, 10:00. Trasa: Ja-
vorník–Písečník–Kohout a  zpět do Javorníku, 
délka cca 8 km. Konec v Javorníku kolem 14:00. 
Provází: Martin Hanáček, Ph.D., geolog VMJ. 
Kontakt: geolog@muzeumjesenik.cz, mobil: 732 
191 686.

pátek 11/11 18:00     
Rytířský sál Vodní tvrze

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA, JEJÍ HISTORICKÁ 
PAMĚŤ A  JEJÍ VETERÁNI S  EXKURZEM NA 
JESENICKO
Více informací na samostatném plakátu. Před-
nášející: Radim Kapavík. Vstup volný.

středa 16/11 18:00 
Rytířský sál Vodní tvrze

PŘEDNÁŠKA: PÁD KOMUNISTICKÉHO 
REŽIMU NA JESENICKU
V předvečer 33. výročí 17. listopadu se nejprve 
přeneseme na Jesenicko 80. let minulého sto-
letí, kdy bychom v tomto regionu našli nemalý 
počet jedinců, kteří se nebáli vyjádřit odpor 
vůči tehdejší politické situaci. Právě oni vytvo-
řili podhoubí pro události, jež v  listopadových 
dnech zasáhly celou republiku a  znamenaly 
konec vlády jedné strany. Přednáška přiblíží 
průběh sametové revoluce v Jeseníku i neméně 
dynamický rok 1990. Přednášející: Matěj Matela, 
etnograf VMJ. Vstup zdarma.

středa 2/11  19:30
DOBRÝ ŠÉF
titulky / 121 min / komedie / Španělsko, 2022 / do 
12 let nevhodný

čtvrtek 3/11 18:00
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
DÁMSKÁ JÍZDA / česká verze / 105 min / kome-
die, drama / Česko, 2022/ do 12 let nevhodný

pátek 4/11 19.30
BLACK ADAM
titulky / 125 min / akční, fantasy, sci-fi / USA, 
2022 / do 12 let nevhodný

sobota 5/11 16:30
PRINC MAMÁNEK
česká verze / 100 min / rodinná pohádka /Česko, 
2022 / mládeži přístupný

sobota 5/11 19:30
SPOLU
česká verze / 117 min / drama / Česko, 2022 / 
mládeži přístupný 

úterý 8/11 19:00
CIRKUS MAXIMUM – promítání s besedou
česká verze / 97 min / komedie / Česko, 2022 / do 
12 let nevhodný

středa 9/11 19:30
KRÁSNÉ BYTOSTI
FILMOVÝ KLUB / titulky / 122 min / drama / me-
zinárodní koprodukce / do 15 let nepřístupný

čtvrtek 10/11 19:30
IL BOEMO
dabing / 140 min / drama, hudební, historický / 
Česko, Itálie, Slovensko, 2022 / do 12 let nevhodný 
 

pátek 11/11 19:30
BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE 
titulky / 161 min / akční, dobrodružný / USA, 2022 
/ do 12 let nevhodný

sobota 12/11 18:00
BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE 
dabing / 161 min / akční, dobrodružný / USA, 2022 
/ do 12 let nevhodný

neděle 13/11 15:00
KVÍK
dabing / 72 min / animovaný / Nizozemsko, Bel-
gie, 2022 / mládeži přístupný

pondělí 14/11 10:00
HÁDKOVI
SENIOR KLUB / česká verze / 98 min / komedie / 
Česko, 2022 / mládeži přístupný

úterý 15/11 19:30
ADAM ONDRA: POSUNOUT HRANICE
česká verze / 80 min / dokumentární / Česko, Itá-
lie, 2022 / mládeži přístupný

středa 16/11 19:30  
KDE ZPÍVAJÍ RACI
titulky / 125 min / drama, mysteriózní / USA, 
2022 / do 12 let nevhodný

čtvrtek 17/11 19:30
GRAND PRIX
česká verze / 107 min / komedie, drama, road 
movie / Česko, 2022 / do 12 let nevhodný

pátek 18/11 16:30
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
česká verze / 115 min / rodinná pohádka / Česko, 
2022 / mládeži přístupný 

pátek 18/11 19:30
CIRKUS MAXIMUM 
česká verze / 97 min / komedie / Česko, 2022 / do 
12 let nevhodný

sobota 19/11 16:30 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
česká verze / 115 min / rodinná pohádka / Česko, 
2022 / mládeži přístupný

sobota 19/11 19:30 
GRAND PRIX
česká verze / 107 min / komedie, drama, road 
movie / Česko, 2022 / do 12 let nevhodný

úterý 22/11 19:30
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 
česká verze / 105 min / komedie, drama / Čes-
ko, 2022/ do 12 let nevhodný

středa 23/11 19:30  
JEDNA SEKUNDA
FILMOVÝ KLUB / titulky / 104 min / drama, his-
torický / Čína, 2022 / do 15 let nepřístupný

čtvrtek 24/11 19:30
BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE 
dabing / 161 min / akční, dobrodružný / USA, 2022 
/ do 12 let nevhodný

pátek 25/11 19:30
TŘI TISÍCE LET TOUHY
titulky / 97 min / drama, fantasy / Austrálie, USA, 
2022 / do 15 let nevhodný

sobota 26/11 16:30
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
česká verze / 115 min / rodinná pohádka / Česko, 
2022 / mládeži přístupný

sobota 26/11 19:30
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
česká verze / 118 min / komedie / Česko, 2022 / 
mládeži přístupný

neděle 27/11 15:00
DIVNOSVĚT
dabing / 100 min / animovaný / USA, 2022 / mlá-
deži přístupný

úterý 29/11 19:30
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
česká verze / 118 min / komedie / Česko, 2022 / 
mládeži přístupný

středa 30/11 19:30  
HRANICE LÁSKY
česká verze / 118 min / drama / Česko, Polsko, 
2022 / do 15 let nepřístupný
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Na příští rok připadá hned několik kulatých či půlkulatých výročí vztahujících se k mezníkům geologie v jesenickém 
muzeu. Nejstarším výročím bude hned to nejdůležitější – vznik první expozice o geologickém vývoji Jeseníků a jejich 
jižního a severního předpolí. 

Geologická expozice instalovaná roku 1988 v galerii Vodní tvrze. Foto: J. 
Mašek, archiv VMJ.

Zleva druhá řada: Radovan Horský, Roman Boreček, Jiří Bartoň, Vladimír 
Gajdušek; zleva první řada: Hana Jurková, Petr Volík, Jaroslav Petroš, 
Oldřich Sieravský, Jindřich Turek. Foto: Břetislav Vogl, červenec 1989

O  zpřístupnění expozice infor-
moval časopis Altvater hned ve svém 
prvním a  druhém čísle roku 1933. 
Jelikož zpráva o nové expozici se ob-
jevila na samém počátku uvedeného 
roku, je zřejmé, že se na expozici mu-
selo pracovat již ve druhé polovině 
roku předchozího. Nová expozice 
nevznikla jen tak, nýbrž souvisela 
s  nejvýznamnějším milníkem v  dě-
jinách celého muzea od okamžiku 
jeho založení. V roce 1932 se totiž je-
senické muzeum přestěhovalo z do-
savadních prostor ve Školní ulici do 
Vodní tvrze. Příběh neživé přírody 
svých hor tedy mohli jeseničtí obča-
né zhlédnout v zámeckém sále popr-
vé před devadesáti lety. Této události 
tak můžeme oficiálně přiřknout po-
čátek geologie ve Vlastivědném mu-
zeu Jesenicka.

Další geologické muzejní výročí, 
tentokrát sto dvacáté, připadá na 
narozeniny vlastivědného badatele 
v  oborech geologie a  archeologie, 
Ing. Franze Kieglera. Tento profesí 
chemik a  později geolog se narodil 
26. října 1903 v  Nove Senince na 
Králicku. Své nejproduktivnější roky 
spojil s Vidnavou a Žulovou. Měl lví 
podíl na vybudování geologických 
expozic vidnavského muzea v roce 
1934 a  javornického zámeckého 
muzea roku 1939. Exponáty získával 
vlastními terénními sběry i  nákupy 
za své osobní finanční prostředky. 
I  jesenické muzeum vděčí za neje-
den především paleontologický pří-
růstek do své sbírky tomuto hyper-
aktivnímu vlastivědci.

Éra poválečná
Jako opona spadly druhá světová 

válka a  její bezprostřední následky 
za německým dějstvím jesenického 
(nejen) geologického muzejnictví. 
Nová, nyní už česká scéna se ustano-
vovala jen pozvolna. Bohaté sbírky 
vidnavského muzea, po roce 1945 již 
neobnoveného, potkal různý osud. 
Naštěstí ne vždy chmurný. Nejkrás-
nější zkameněliny z  ledovcových 
nánosů kaolínových jam, zprvu zdo-
bící vidnavskou expozici, jsou dnes 
k  vidění ve Vlastivědném muzeu 
v Olomouci. Leštěné bludné balvany 
pak putovaly do Brna. Ani jesenické 
muzeum nepřišlo zkrátka a  získalo 
mnohé zajímavé kusy, např. ocasní 
štít ordovického trilobita nebo leš-
těný bludný balvan vzácné skvrnité 
stockholmské žuly. Geologie jesenic-
kého muzea ovšem nabobtnala ze-
jména roku 1980, když byla zrušena 
javornická zámecká expozice. De-
pozitář ve Vodní tvrzi tehdy poskytl 
útočiště skutečným skvostům v  po-
době leštěných desek zachycujících 
různé kontakty a  průniky hornin 
žulovského masivu nebo rozříznuté 
a krásně naleštěné bludné balvany.

Výročí, kam se podíváš
Ruku v  ruce s  rušením malých 

muzeí a  shromažďováním jejich 
sbírkových fondů ve Vodní tvrzi 
se do popředí dostávala potřeba 
nových expozic právě v  městském 
muzeu v  Jeseníku. Na geologii do-
šlo v  roce 1988. A  máme zde další 
výročí. Od okamžiku, kdy barvami 

hýřící leštěné desky různých hor-
nin, třpytivé minerály, úchvatně 
přirozeně vypreparované zka-
meněliny, krápníky a  další geo-
logické sbírkové kusy opustily 
přítmí depozitáře a  uvelebily se 
v  galerii Vodní tvrze, uplyne pří-
ští rok pětatřicet let. Tehdy nová 
geologická expozice by přísným 
okem dnešních standardů mu-
zejní prezentace určitě nedostala 
výbornou, ale na tehdejší poměry 
malého muzea nabízela regionál-
ní geologii vskutku velkoryse. Ve 
Vodní tvrzi zabírala obě místnosti 
dnešní galerie a navíc i třetí míst-
nost, po roce 2000 adaptovanou 
pro biologickou expozici a násled-
ně pro technické zázemí dnešní 
geologické expozice. Množstvím 
vystavených exponátů se mohla 
měřit s  mnohem většími muzei 
Moravy a  Slezska. Rád vzpomí-

nám na dvě dopoledne, která jsem 
mezi vitrínami i  volně vystavený-
mi kusy této expozice počátkem 
listopadu 1996 strávil. K  expozici 
patřil i  bludný balvan, který byl 
před Vodní tvrz přivezen z  Píseč-
né v říjnu 1983 – ano, i jeho insta-
lace coby geologického muzejního 
objektu bude příští rok jubilovat.

Dnes mají návštěvníci k  dispo-
zici opravdu hezkou Spirálu času 
Země. Moderní technologie, v této 
expozici opravdu intenzivně na-
sazené, vhodně prezentují krá-
su muzejních hornin, minerálů 
a  zkamenělin, z  velké části pře-
vzatých z původní expozice. Mno-
hé z  nich nám laskavě zapůjčuje 
Vlastivědné muzeum v Šumperku, 
pod které jesenické muzeum pat-
řilo mezi lety 1960 až 1996.

Martin Hanáček, geolog, 
Vlastivědné muzeum Jesenicka

JVS je zájmovým sdružením vý-
tvarníků používajících rozmanité 
techniky, od klasických po úplně 
nové. Vznikla téměř před 70 lety 
a  neodmyslitelně patří k  našemu 
městu. Původní zakladatelé již 
mezi námi nejsou, ale vzpomeň-
me aspoň pánů Gajduška, Orlíka, 
Turka, Petroše a Sieravského. Kaž- 
dým rokem jsme se těšili na jejich 
pravidelnou výstavu. Ti starší si 
určitě vzpomenou na výstavy JVS 
pořádané v  bývalém foyer – vstu-
pu do základní školy na Průchodní 
ulici, z  kterého je tato fotografie. 
O  prázdninách byl foyer ideálním 
místem pro výstavy se vstupem 
přímo z  náměstí (dnešní Obuv Ja-
kub). Pravidelně sem přijíždělo 
instalovat svou prodejní výstavu 

i  Dílo Olomouc. Vzpomínám si na 
nešťastnou rivalitu obou vysta-
vovatelů při zajišťování dřívější-
ho – lepšího termínu. Za bývalého 
režimu nemohli umělci svá díla 
jen tak prodávat. Prodej musela 
zajišťovat některá z  pověřených 
institucí, např. Dílo Olomouc, a i to 
bylo složité. SKZ (nyní MKZ), které 
výstavy zajišťovalo, čelilo neustálé-
mu žalování a podezřívání ze stra-
ny Díla Olomouc. Jsem ráda, že se 
časy změnily a JVS se těší stále vel-
ké oblibě a není problém si cokoliv 
zakoupit. Komu z vás doma nevisí 
obrázek od místního umělce? Vý-
tvarníkům JVS přeji další plodná 
léta při ztvárňování jesenické pří-
rody a lidské duše. 

Jarmila Josefíková

Devadesát let muzejní geologie v Jeseníku

Fotovzpomínka: Jesenická výtvarná skupina (JSV)
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Tištěná
reklama
funguje

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod GEAM, 
Dolní Rožínka
středisko RD Jeseník, 
Zlaté Hory

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

      592 51 Dolní Rožínka        566 593 729        opmgeam@diamo.cz

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Horník, dělník 
–  důlní elektromontér

(elektrotechnik)

Požadované vzdělání:
vyučen v oboru elektro
Nástup:
ihned nebo dle dohody

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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Nová barevná vitráž na-
hradila letitou čirou vý-
plň v  kruhovém okně ve ští-
tu západního průčelí kaple 
Nanebevzetí Panny Marie nad 
místem posledního odpočinku za-
kladatele lázní. Slavnostně před-
stavena veřejnosti byla v  úterý  
4. října, tedy v den narozenin pana 

Priessnitze. Barevný květinový 
motiv navrhla a vyrobila Iveta Str-
nadová z  Vrbna pod Pradědem 
a umístila jej do nového dubového 
rámu vyrobeného Václavem Fur-
mánkem z Jeseníku. Interiér kaple 
tak nyní v odpoledních hodinách 
za slunečního svitu ožívá jemný-
mi barvami a  celý prostor dostal 

díky novému doplňku ještě o něco 
vznešenější charakter. 

Ve čtvrtek 6. října se v  Zrcadlo-
vém sále uskutečnil křest českého 
překladu knihy Vincenz Priessnitz 
od Phila vom Walde. Tento nadšený 
až nekritický obdivovatel vodoléč-
by se v 19. století výrazně zasloužil 
o  rozšíření věhlasu „vodního dok-
tora“. Dílo, které patří mezi klasiku 

„priessnitzovské“ literatury, pře-
ložil do češtiny emeritní primář 
lázní Alois Kubík. Ten byl na křtu 
osobně přítomen i se svou manžel-
kou a  dětmi. Šestadevadesátiletý 
nestor jesenického lázeňství dodal 
této akci svou přítomností a  také 
svým moudrým a milým projevem 
punc jedinečnosti. Vydání knihy 
finančně podpořila Společnost 
Vincenze Priessnitze.

Hudebním vrcholem týdne, 
který nabídl řadu vzdělávacích, 
kulturních, turistických i  zdra-
votnických akcí, byl sobotní večer  

8. října, kdy s programem Swing ny-
lonového věku vystoupili v  lázních 
Melody Makers s  frontmanem On-
dřejem Havelkou. Swingová muzika 
s  atmosférou první republiky byla 
doplněna vtipným komentářem 
hlavního protagonisty a  téměř di-
vadelními prvky. Tento kulturní zá-
žitek si nenechalo ujít více než 350 
návštěvníků, mezi nimiž nechyběli 
účastníci 15. vědecké lékařské kon-
ference s  odkazem Vincenze Prie-
ssnitze.                                                          (jg)

V  sobotu 8. října ožil krásný 
areál bývalého kláštera Voršilek 
Dýňovou slavností, kterou 
uspořádal jesenický spolek 
Sudetikus. Školní zahradu 
ozdobily vyřezávané dýně, které 
lidé přinesli do soutěže o  nejhezčí 
výrobek z  dýně, a  také dýňoví 
obři od pěstitelů z  Jesenicka. 
Návštěvníci si poslechli kapely 
Silence and Joy a Brass Band Šohaj, 
divadélko S radostí zahrálo Slepičí 
pohádku a Klub přátel Zlatých Hor 
představil originální Kahancové 

tance. Děti i  dospělí se zabavili 
u  tvořivých a  pohybových dílen, 
nakoupili regionální produkty 
nebo „poklady“ u  Senior bazárku 
a  potěšili se s  živými koníky, 
ovečkami a kozami.

Největší dýně regionu vyrostla 
letos v  Žulové u  Tomanů a  mě-
řila 147 cm, druhou největší se  
123 cm vypěstoval pan Píše z Jese-
níku a třetí se 122 cm pan Červinka 
z  lázní Jeseník. Porota posuzovala 
12 dýňových dobrot a jako nejlepší 
vybrala dýňový cheesecake, který 

upekl kolektiv VII.A ze ZŠ a MŠ Fu-
číkova. Druhá se umístila Markéta 
Kaniová s  dortem s  pěnou z  dýně 
a  bílé čokolády a  malinovým želé. 
Na 3. místě skončila Jitka Kaňov-
ská s  dětmi z  MŠ Křížkovského 
s dýňovou buchtou.

Nejhezčím výrobkem z dýně byl 
letos vyhlášen pirátský koráb z obří 
dýně se záchrannými čluny, který 
vyrobili žáci ze ZŠ a  MŠ Fučíkova. 
Vyhrál u poroty i u veřejnosti mezi 
56 přihlášenými výrobky. Na 2. mís-
tě byli Timotej a Gabriel Hanulíkovi 

s originálním dýňovým Dominikem 
Haškem a na 3. místě byla MŠ Kříž-
kovského s liščím doupětem.

Počasí přálo a  slavnost si užilo 
přes dva tisíce návštěvníků – od 
malých dětí po seniory. Pořadatelé 
děkují všem soutěžícím za účast, 
návštěvníkům za vytvoření přátel-
ské atmosféry a  za pozitivní zpět-
nou vazbu, a  za podporu děkují 
zejména městu Jeseník, ZŠ Jeseník 
a SVČ Duha. Další informace a fot-
ky najdete na www.sudetikus.cz.

Spolek Sudetikus

Cyril Svozil, Václav Pačes, Mo-
nika Brzesková–Žídková a  drži-
telka ocenění Talent Jihočeského 
kraje, houslistka Viola Lukášová 
za klavírního doprovodu Jiřího 
Hrubého – prominentní hos-
té večera S  Václavem Žmolíkem 
nejen o  umění. Pokud si uděláte 
čas a  přijdete ve čtvrtek 3. listo-
padu v 18:00 do jesenické Kaple, 
máte se na co těšit. Každý host 

z  jiného oboru, všichni úspěšní 
ve své profesi, současně vzácní 
a  empatičtí lidé. Od neuvěřitel-
ného mládí přes střední věk až 
ke zkušenostmi prověřené ži-
votní moudrosti na nás z  jejich 
slov dýchne přesvědčení, že je 
správné a  povznášející věnovat 
všechny síly tomu, co máme rádi 
a co je naším posláním.

Viola Králová

Matias Kavický s  Kristýnou 
Harbichovou se v srpnu 2022 po-
prvé ve své taneční kariéře ocitli 
na jednom tanečním parketu se 
světovými páry z různých končin 
světa (z  Číny, Rakouska, Polska, 
Slovenska, Litvy, Lotyšska či Ma-
ďarska) na mezinárodní soutěži 
pořádané World Dance Sport fe-
deration (WDSF) v  Hradci Králo-
vé. Tančili ve věkové kategorii do 
21 let jak ve  standardních (STT), 
tak latinsko-amerických tan-
cích (LAT). Výsledky na první me-

zinárodní soutěži byly nad oče-
kávání. V  LAT skončili 13. (první 
nepostupující pár do semifinále) 
a  v  STT skončili 14. (druhý nepo-
stupující pár do semifinále). Krás-
ně tak reprezentovali nejenom 
náš klub, ale i celou ČR. 

Po první mezinárodní soutě-
ži se zařadili v  žebříčku WDSF 
v STT na 134. místo a v LAT na 136. 
místo na světě. Body ze soutěže 
WDSF jim pomůžou se také nomi-
novat na republikové mistrovství. 

Jaroslav Kavický

Týden Vincenze Priessnitze v jesenických lázních

Dýňová slavnost v Jeseníku pošesté

S Václavem Žmolíkem 
nejen o umění

Tanečníci zabodovali

Oslavy 223. výročí narození Vincenze Priessnitze a 200. výročí založení lázní se konaly v týdnu od 3. do 9. října. Mezi 
jejich vrcholy patřilo zejména představení nové vitráže v kapli nad hrobkou Vincenze Priessnitze a křest českého 
překladu knihy Vincenz Priessnitz od Phila vom Walde. Vrcholem kulturního programu byl koncert Ondřeje Havelky 
a jeho Melody Makers v Kongresovém sále.

http://www.sudetikus.cz
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Dřevařský sport v Jeseníku. V sobotu 17. září se špičky dřevařského sportu utkaly 
na mistrovství ve STIHL TIMBERSPORTS®. Závodníci měli za úkol zvládnout šest dis-
ciplín a přesekat či přeřezat v co nejkratším čase (a dle pravidel) připravené dřevěné 
bloky. Nejlépe zvládl UNDERHAND CHOP, STOCK SAW, STANDING BLOCK CHOP, 
SINGLE BUCK, SPRINGBOARD a HOT SAW Martin Roušal a stal se mistrem republiky 
ve sportovním dřevorubectví.

Dny seniorů města Jeseníku. Dny seniorů byly zahájeny ve čtvrtek 15. září komedií 
Nebe v podání Divadla Bolka Polívky. Ředitel Centra sociálních služeb Jeseník a sta-
rostka města Zdeňka Blišťanová předali seniorům symbolický klíč k městu. Úvodní 
slovo zaznělo z úst Františka Surmíka a organizátorky akce Aleny Kalinové. Bohatý 
program pokračoval až do neděle 18. září.

Střední průmyslová škola Jeseník: Sinumerik Cup. Strojaři 
z jesenického emka obsadili krásné 2. místo v celorepublikové 
soutěži Siemens Sinumerik Cup 2022. O pouhý bod uteklo cel-
kové vítězství tříčlennému týmu ve složení František Huf, Ma-
těj Dostál a Honza Příhoda. Sinumerik Cup je soutěž pro mladé 
technology a programátory, kde cílem je rozvíjet talent mladých 
strojařů. Foto: Střední průmyslová škola Jeseník

Jeseničtí skauti. Respektování mravních hodnot a  služba 
společnosti, to jsou důležité principy skautingu, jehož popu-
larita u nás neustále stoupá. Rozšiřující se členská základna, 
aktuálně více než šedesát registrovaných členů, byla jedním 
z důvodů i pro rozšíření klubovny. Práce probíhaly vlastními 
silami, s dopomocí dobrovolníků a díky finančním darům. 

ZŠ Jeseník. První školní měsíc prvňáčků přináší stále něco 
nového. Seznamují se se školou, se svými novými kamarády 
a začínají pracovat s čísly a písmeny. Malý prvňáčci tak už umí 
písmenka M a A, a tak mohou dát dohromady již své první celé 
slovo - MÁMA. Foto: ZŠ Jeseník

Pramen U Vousáče a křížová cesta v novém. Město Jeseník pokračuje v péči o míst-
ní památky. V neděli 9. října byl slavnostně vysvěcen opravený pramen U Vousáče 
a zastavení křížové cesty, která se dočkala nových reliéfních desek. Pramen také po 
několika desetiletích nabídne možnost občerstvení čerstvou pramenitou vodou, a to 
díky spolupráci Technických služeb Jeseník a VAK Jesenicka. Technické služby také 
zafinancovaly nové reliéfní desky na křížové cestě, na obnovu pramene pak městu 
přispěl Olomoucký kraj.
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První tři náhradníci na kandidátkách volebních uskupení (dle pořadí náhradníka):
Jeseník srdcem
1. Rudolf Lindovský
2. Mgr. Jitka Kaňovská
3. Mgr. Miroslav Partyka
ANO 2011 a ČSSD
1. Vilém Kohut
2. Alexander Fomiczew
3. Silvie Dušková

PRO JESENÍK
1. Petr Muzikant
2. Roman Štencl
3. Markéta Procházková
Jeseničtí 2022
1. Mgr. Bc. Martin Novotný
2. Ing. Jiří Bac
3. Monika Macečková

Nezávislý - Jeseník
1. Miroslav Chovanec
2. Libor Dobiáš
3. Ing. Iva Glacová
SPOLEČNĚ
1. Ing. Milan Marcinov
2. Mgr. Ondřej Kameník
3. Miroslav Hrdlička

Výsledky voleb do zastupitelstva města

Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Jeseníku (v abecedním pořadí):

Naše město. Číslo: listopad 2022. Informační měsíčník města Jeseník pro občany města Jeseníku, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydáno 26. října 2022 
v Jeseníku. Náklad 5.600 výtisků, zdarma. Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 79001 Jeseník. IČ: 00302724. Grafické zpracování a tisk: K-tisk s.r.o., Brun-
tál. Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p. Evidenční číslo: MK ČR E 14429. K dispozici je také v IC Jeseník a na webu www.jesenik.org/nasemesto. Uzávěrka příspěvků do 
dalšího čísla: 10. listopadu 2022 do 10.00 na mail nasemesto@mujes.cz. Pokud není u fotografie uvedeno jinak, pochází z archivu města Jeseník. Inzerci zajišťuje Slezské 
vydavatelství s.r.o., tel.: 777 786 503.

V pátek 23. září a sobotu 24. září se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí. Z celkového počtu 8 981 voličů přišlo v Jeseníku 
k volbám 41,42 % z nich. Voliči vybírali ze šesti volebních uskupení 21 budoucích zastupitelů. Za zesnulého Petra Procházku bude 
mandát vykonávat první náhradník Václav Dvořák.

Podíl hlasů, které obdržela jednotlivá uskupení (zdroj: ČSÚ) Počet mandátů, které obdržela jednotlivá uskupení (zdroj: ČSÚ)

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová 
(Jeseník srdcem)

Jiří Juráš 
(ANO 2011 a ČSSD)

Ing. Dagmar Ponechalová 
(Jeseničtí 2022)

Lubomír Věstinský 
(ANO 2011 a ČSSD)

Václav Dvořák, Dis.
(Společně)

Vít Kocuba 
(ANO 2011 a ČSSD)

Bc. Vendula Sukupová 
(ANO 2011 a ČSSD)

Bc. Tereza Vodáková 
(Jeseník srdcem)

Ing. Eva Jedličková 
(PRO Jeseník)

Ing. Radomír Kuba 
(PRO Jeseník)

Bc. Miroslav Táborský 
(Nezávislý – Jeseník)

Mgr. David Dvořák LL.M., 
Ph.D. (Jeseník srdcem)

Roman Kaderka 
(Jeseník srdcem)

Mgr. Martina Seidlerová 
(Jeseník srdcem)

Tomáš Vlazlo 
(Jeseník srdcem)

Mgr. Romana Grosičová 
Bráblíková 

(Jeseník srdcem)

Ing. Jana Konvičková 
(ANO 2011 a ČSSD)

Jiří Šarman 
(Jeseničtí 2022)

Jiří Jelínek 
(Jeseničtí 2022)

Ing. Tibor Macík 
(PRO Jeseník)

Ing. Václav Urban 
(PRO Jeseník)
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