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neprodejné

KOMUNISMUS V ČR A POLSKU
...OD NÁSTUPU PO PÁD...
V úterý 15. prosince se v hudebním sále CSA uskutečnila přednáška odborného pracovníka
Vlastivědného muzea Jesenicka
Mgr. Matěje Mately. Původně
měla doprovázet česko-polskou
výstavu Nebyli jsme sami / Nie
byliśmy sami a rozšířit obzory
s t u d e n t ů m s t ře d n í c h š ko l ,
protiepidemická opatření
a nutnost výstavu odinstalovat
však způsobily, že přednáška
proběhla za omezené účasti.
Po jejím absolvování však nelze
n e ž s ro z u m i te l n é a p ře s to
komplexní povídání pana Mately
doporučit pozornosti pedagogů.
Vý stava Nebyli jsme sami / Nie
byliś my sami byla po ú spě š ný ch
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turnusech v muzejı́ch v Jesenı́ku
i Nyse zpř ı́ s tupně na od 1. zá ř ı́
2020 i v Centru společ ný ch aktivit.
Dvojjazyč ná vý stava, realizovaná
vloni ku př ıĺež itosti 30. vý roč ı́ pá du
komunistický ch rež imů v CSSR
i PLR, vznikla za kooperacce
Vlastivě dné ho muzea Jesenicka
s Muzeem Powiatovym w Nysie
s ř adou dalš ıćh institucı́ a př iná š ı́
rozsahem dosud nevıd
́ aný vhled na
to, jak fungoval vý voj a kooperace
disentu na obou straná ch hranice
v kontextu ná rodnıćh dě jin obou
stá tů . Gra icky př ehledně zpracov a n é p a n e l y j s o u d o p l n ě n y
o dobové fotogra ie a doplň ujı́ tak
mimoř ádně zajı́mavé č tenı́, které
zpracová vá jednak trendy v obou
zemıćh zejmé na mezi 70. - 90. lety,

tak se podrobně ji vě nuje koř enů m
a podobá m disentu v oblastech
Jesenicka a Nyska. Vý stava byla
nainstalová na již na zač átku a byla
zdarma př ıśtupná bě hem provoznı́
doby Knihovny Vincence Priessnitze, ovš em s ná stupem "druhé vlny"
koronavirové pandemie a souvisejıćım
́ ruš enı́ akcı́ opadala nutnost
pospı́ š it si s jejı́ deinstalacı́
a v osiř elé m hudebnım
́ sá le CSA tak
vý stava zů stala dalš ı́ mě sı́ c e.
Krá tké obdobı́ poskytlo př ıĺež itost
zrealizovat plá novanou té matickou
př edná š ku alespoň pro ú zký okruh
posluchač ů v povolené m limitu
10 osob, když už ne pro stř edoš kolské tř ıd
́ y.
pokračování na druhé straně

• Ohlédnutí za soutěží
Putování jesenicko-nyským
pohraničím
• CSA online
• Knihovna během pandemie

pokračování z titulní strany

Matě j Matela je odborný m pracovnık
́ em Vlastivě dné ho muzea Jesenicka a jednım
́ ze spoluautorů
vý stavy. Jeho př edná š ka vš ak nebyla recitacı́ z
informač nıćh panelů č i detailně jš ım
́ povıd
́ á nım
́ o
č esko-polské m disentu – naopak té ma vý stavy
obohacovala a rozš iř ovala o historický a ideologický kontext.
Zač al vymezenım
́ pojmů pravice a levice a jejich
stř etnutı́ ve 20. a 30. letech minulé ho stoletı.́ Skrze
př e dstavenı́ zá kladnı́ c h idejı́ komunismu se
chronoligicky posunul k obdobı́ po 2. svě tové
vá lce, kolektivizaci a prvnım
́ imigrač nım
́ vlná m.
Na př ık
́ ladu tehdejš ıh
́ o Ceskoslovenska, Polska i
Maďarska uká zal, jak rozdı́lně vypadalo př ijetı́
nastupujı́ c ı́ h o rež imu v rů zný ch stá tech
a jak vý razný podıĺ na ně m mě la i rozdıĺná hospodá ř ská situace.
Popis uvolň ová nı́ v rá mci Praž ské ho jara a obsazenı́ CSSR vojsky Varš avské smlouvy ná sledovaný
obdobı́ m normalizace mu poskytl odrazový
mů stek pro detailně jš ı́ elaborová nı́ disentu na
Jesenicku, jeho rozdě lenı́ na ná bož enský, intelektuá lnı́ a "hospodský " a srovná nı́ s podobou
disentu v Polsku.
Nevynechal klı́čové milnı́ky, které v 80. letech
př ispě ly k erozi rež imu v obou zemıćh – ať už se
jednalo o zvolenı́ Karla Wojtyly prvnım
́ polský m
papež em, vznik hnutı́ Solidarita, ná stup Gorbač ovovy glasnosti a perestrojky v Sově tské m svazu č i
havá rii jaderné elektrá rny v Cernobylu, která dá le
podkopala dů vě ru v SSSR jakož to "tahoun"
vý chodnıh
́ o bloku.
Na zá vě r př edná š ky popsal Matela detailně ji cestu
Cechoslová ků k 17. listopadu a polož il si otá zku,
zda lze vysledovat i ně jaké př ın
́ osy komunismu,
např ık
́ lad v oblasti ž enské emancipace. Po iná lnı́m citá tu francouzské ho politologa Jacquese
Rupnika doš lo i na krá tkou diskuzi s publikem,
vě řım
́ vš ak, ž e diskuze se studenty by byla ješ tě
daleko zajım
́ avě jš ı.́
Př edná š ku Matě je Mately mohu vř ele doporuč it
jako doplně nı́ stř edoš kolské ho vý kladu – hovoř il
fundovaně , koncentrovaně , plynule za plné ho
zachová nı́ pojmové i situač nı́ srozumitelnosti
a nezř ı́dka doplnil vý klad o osobnı́ historku
tý kajıćı́ se jeho rodiny, č ım
́ ž dodal př edná š ce ješ tě
uvě řitelně jš ı́ rozmě r. Nelze, než panu Matelovi
podě kovat a popř át ú spě ch do dalš ıćh let badatelské č innosti.
(jj)
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Bigshotové odpoledne
patřilo vánočním
přáním
Pandemická opatření promluvila do činnosti Centra společných
aktivit výrazným hlasem. Okno,
kdy došlo ke krátkodobému
uvolnění, bylo příliš úzké a ani
tak neumožňovalo uspořádat
vnitřní akci pro více než deset
účastníků. Přesto se desítce dítek
i dospělých povedlo sejít
v předvečer dalšího "utahování
šroubů" a vyrobit si vánoční
přání či jinou oblíbenou dekoraci
na oblíbeném big shotu.
Big Shot se vloni stal vı́ t aný m
"č lenem rodiny" Centra společ ný ch
aktivit. Od jeho poř ıźenı́ se uskuteč nilo již č tvero akcı,́ kde sehrá l hlavnı́
roli – poslouž il př i vý robě vá noč nı́ch př ánı́, stylový ch valentý nek
i zá lož ek do knihy. Ve Ctvrtek
17. prosince pak poslouž il k dalš ı-́
mu workshopu s vá noč nı́ té matikou, který se dle pravidel uskuteč nil
v poč t u deseti ú č a stnı́ ků . Té ma

se v obdobı́ př ed nejpopulá rně jš ı-́
mi svá tky roku nabı́ z elo samo
a dıt́ka i dospě lı́ si tak mohli vytvoř it
originá lnı,́ rukodě lné vá noč nı́ př ánı́
č i tř eba jmenovku na dá rek.
Kdo se s Big Shitem teprve seznamuje, nechť si zapamatuje,
ž e se jedná o multifunkč nı́ mechanický př ı́ s troj, který umož ň uje
vyř ezá vá nı́ i embosová nı́ (vtisková nı́ relié fu) do papı́ r u. Existuje
nepř eberné množ stvı́ vyř ezá vacıćh
š ablon a embosovacıćh kapes pro
kaž dou př ıĺež itost a když se k tomu
př idá ješ tě mož nost využ ıt́ š iroké
spektrum papıŕů a dozdobit vý tvor
jaký mikoli myslitelný mi vý tvarný mi technikami, vychá zı́ ná m,
ž e mož nosti Big Shotu jsou limitované pouze lidskou fantaziı.́

dá rky jsou spolehlivý m způ sobem,
jak ně komu udě lat radost a vyjá dř it
svou ná klonnost – a mů ž eme si bý t
s k o r o j i s t i , ž e t a v y r o b e n á
na prosincové m bigshotové m
odpoledni budou radost rozdá vat.
Př ı́klady vý robků si mů ž ete prohlé dnout v galerii pod č lá nkem.
Mož ná vá s to inspiruje k vlastnı́
tvů rč ı́ č innosti, potaž mo ná vš tě vě
dalš ı́ z Big Shotový ch "seancı́ " ,
až se budou moci za př ıźnivě jš ıćh
okolnostı́ a vyš šıh
́ o poč tu ú č astnık
́ ů
opě t konat.
(jj)

Bylo to poznat také na tvorbě
vá noč nı́ch př ánı́ a dalš ı́ch ozdob,
na ně ž se vrhnuly př ı́tomné dě ti
a jejich maminky. Nejdř ıv́e peč livý
vý bě r materiá lu, poté samotné
kouzlenı́ s bigshotem a ná sledné
dozdobová nı́ , lepenı́ , fouká nı́
horkovzduš nou pistolı́, malová nı́
a nakonec ně jaký pě kný vzkaz
adresá tovi př á nı́ č k a. Rukodě lné
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Komorní, ale veselé
V den, kdy zpřísnění pandemických opatření
již klepalo na dveře, se podařilo za dodržení
omezeného počtu účastníků uspořádat
poslední akci roku. 17. prosince se
v multimediální učebně Centra společných
aktivit sešly děti předškolního i školního věku,
aby si zahrály některou z populárních
deskových her.
Když vá m hrozı́, ž e budete po ně jakou dobu
zavř enı́ doma s rodinou a mož nosti vaš ı́ zá bavy
budou vý razně omezené , existuje jedno spolehlivé
ř eš enı́ – poř ıd
́ it si deskové hry, které umož ňujı́
strá vit kvalitnı́ č as společ ně , pomě řit své znalosti,
taktické myš lenı́ č i postř eh a nebo si rovnou
nechat otevř ıt́ dveř e do ř ady fantasknıćh svě tů .
Novou vá rku deskový ch her si v Centru společ ný ch
aktivit vyzkouš ela v př edvá noč nım
́ č ase desıt́ka
dě ti vě ku př edš kolnıh
́ o i š kolá cké ho. K má nı́ byly
rů zné typy her a č a sový harmonogram ani
neumož ňoval vyzkouš et je rovnou vš echny, ale hry
zů stá vajı́ v majetku CSA i nadá le a za př ıźnivě jš ıćh
podmın
́ ek urč itě dojde i na ty, které ten več er
skonč ily netknuty.
Vý bě r byl skuteč n ě rozmanitý . K deskovká m
a společ enský m hrá m, které byly poř ıźenı́ vloni
v prosinci, př ibyly např ık
́ lad osvě dč ené klasiky
jako Dostihy a sá zky č i Carcassonne, vě domostnı́
hry z kolekce Brainbox zamě ř ené na znalosti
o Ceské republice č i ze zvıŕ̌ecı́ ř ıś̌e. Pro vypravě če
s velkou fantaziı́ byl př ichystaný Dixit, vý razně
pohybově jš ı́ charakter pak majı́ kupř ık
́ ladu Sochy
v akci. Pro celou rodinu jsou urč eny hry jako Tipni
si č i Tik Tak Bum. Zejmé na u menš ıćh dě tı́ pak
sklidily ú spě ch hry s igurkami, kde se mohly
promě nit ve Vikingy na vý pravě , Tuč ňá ky a ledové
hř e č i vyzkouš et najıt́ cestu z Labyrintu.
Poté , co si dě ti vybraly ký žené hry a rozdě lily se ke
stolů m, zač ala ta pravá hernı́ seance. Komu zač aly
mozkové zá vity spotř e bová vat př ı́ l iš mnoho
energie, mohl ji doplnit v podobě sladký ch
i slaný ch plně ný ch fornetti. Body z jednotlivý ch
her se zaznamená valy a dı́t ka byla na zá vě r
odmě ně na cenami, které mě ly podobu – jak jinak –
deskový ch her, který mi si mohou zpestř it letos
znač ně omezené vá noč nı́ prá zdniny. Centrum
společ ný ch aktivit tak na poslednı́ akci roku
rozdá valo radost – a doufejme, ž e v nové m roce
nastane co nejdř ıv
́ e mož nost rozdá vat radost
znova.
(jj)
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Rok 2020 v Centru společných aktivit
Rok 2020 v Centru společných aktivit Loňský rok
měl pro Centrum společných aktivit být rokem
plného rozkvětu – prvním, který projekt stráví celý
pod střechnou nové budovy vedle Divadla Petra
B e z r u č e . S i t u a c e n a ko n e c d o p a d l a j i n a k
a fungování Centra bylo vlivem boje proti globální
pandemii zásadně ovlivněno. Přesto to
neznamená, že bychom na rok 2020 museli
vzpomínat pouze ve zlém.

Na projektu „Centrum společných aktivit – kooperační
síť samospráv a NNO partnerských měst“ spolupracují
Město Jeseník, Gmina Nysa, MKZ Jeseník a MIGBP Nysa.
Realizovaný projekt je podporován v rámci programu
INTERREG V-A, který je spolu inancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Částka poskytnutá na
projekt činí 771.247,32 EUR (85 % EU, 5 % státní
rozpočet ČR, 10 % Město Jeseník). Termín realizace
projektu je 1. 10. 2017–30. 6.2022.
Tým CSA

Pandemie koronaviru v loň ské m roce otř ásla svě tem,
jak jsme na ně j byli zvyklı,́ a naš e ž ivoty ovlivň uje
dodnes. Pro projekt př eshranič nı́ spoluprá ce, jehož
pointou je setká vá nı́ se na společ ný ch č esko-polský ch
akcı́ c h, byla opatř enı́ omezujı́ c ı́ kulturnı́ akce,
shromaž ďová nı́ osob a př eshranič nı́ styk, efektivnım
́
zataž enım
́ ruč nı́ brzdy. Okna pro poř ádá nı́ akcı́ byla
prakticky pouze mezi lednem – bř eznem a č ervencem –
ř ıj́nem. Když už se ovš em ně co dě lo, tak to stá lo za to.
Ješ tě př e d zač á tkem pandemie v CR se povedlo
u s p o ř á d a t n a p ř ı́ k l a d w o r k s h o p B i g S h o t u
s valentý nskou té matikou. Polš tı́ i č eš tı́ divá ci společ ně
v jesenické m kině zhlé dli oceň ovaný ilm polské ho
rež isé ra Pawla Pawlikovské ho studená vá lka
a na Př eshranič nım
́ festivalu potravin se ochutná valy
polské tvarohové serniky a zdobily č eské pernıć̌ky.
Letnı́ uvolně nı́ opatř enı́ jsme se snaž ili využ ıt́ naplno.
V srpnu jsme pozvali polské seniory do Vlastivě dné ho
muzea Jesenicka a na vý let po nauč né stezce Schroth –
Priessnitz v doprovodu jesenický ch vrstevnık
́ ů . Polš tı́
kolegové ná m pak v zá ř ı́ pozvá nı́ oplatili a uká zali ná m
krá sy nedaleké ho Paczkowa – nejen zachovalé
historické opevně nı,́ ale také tř eba pevnostnı́ Kostel sv.
Jana Evangelisty č i Muzeum plyná renstvı.́ Jesenická
fotbalová "devatená ctka" sehrá la na domá cım
́ hř iš ti
př átelské utká nı́ s polský m celkem Ogrodnik Chró ś cina
Nyska a pro mıśtnı́ seniory si zajım
́ avou př edná š ku
o bezpeč nosti na internetu př ipravil sá m Tomá š
Posker, zakladatel a CEO irmy Oscar Senior.
Po podzimnım
́ lockdownu se také objevilo krá tké okno,
kdy bylo mož né uspoř ádat interié rové akce alespoň
za striktně omezený ch podmı́nek. Př ed Vá noč nı́mi
svá tky se ná m tak povedlo uspoř ádat dalš ı́ seanci s Big
Shotem č i odpoledne pro milovnık
́ y deskový ch her, byť
byl poč et ú č astnık
́ ů vž dy omezen na desıt́ku. Souč asná
podoba opatř enı́ ani to, př esto vě řım
́ e, ž e už se blıź̌ı́
doba, kdy se i č innost CSA vrá tı́ do normá lu. My i naš i
polš tı́ kolegové má me v ruká vu ješ tě ř adu zajım
́ avý ch
akcı́ od vý letů př es workshopy až po př edná š ky.
Zachovejte ná m př ı́zeň , zů staň te zdrá vi a sledujte
www.csajesenik.cz.
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Rozhledna Zlatý Chlum
Oblíbeným turistickým cílem
v bezprostřední blízkosti
města Jeseník je rozhledna
stojící na vrcholu Zlatý Chlum.
Více než 120 let pamatující
s t avb u , k te rá u p o u t á o ko
každého, kdo se ve městě
rozhlédne po okolních kopcích,
navštěvují hojně příznivci letní
i zimní turistiky.
Jedna z dominant nejbliž š ı́ h o
okolı́ Jesenık
́ u se tyč ı́ na vrcholu
Zlatý Chlum geologicky spadajı-́
cım
́ do Zlatohorské vrchoviny ve
vý ši 875 m.n.m. Pohled z jejıh
́ o
vrcholu si zá vratě mi netrpı́ c ı́
ná vš tě vnıći mohou vychutnat již
př es 120 let. Jako u mnoha
rozhleden dal impuls k jejı́ stavbě
t e h d e j š ı́ M o r a v s k o s l e z s k ý
sudetský horský spolek, jehož
motivacı́ bylo nabıd
́ nout turistů m
j e d i n e č ný v ý h l e d n e j e n n a
rozkvé tajı́cı́ jesenické lá zně , ale
také do š irš ıh
́ o okolı́ a na hř ebeny
Jesenık
́ ů . Stavbu rozhledny ř ıd
́ il
Alois Nitzsche dle ná vrhu Eduarda Zelenky a na dneš nı́ pomě ry je
t é m ě ř n e uvě ř i t e l n é , j a k ý m
tempem se ji v tě žko př ıśtupné m
teré nu povedlo uskuteč nit .
Zá kladnı́ stavebnı́ ká men byl
polož en 8. srpna 1898. Př i stavbě
bylo hojně využ ıv́á no loká lnı́ch
materiá lů – ká men byl tě ž en
př ım
́ o na mıśtě , pıśek byl dová ž en
z nedaleké obce Pıśeč ná a cihly
z polský ch Suszkowic. Veš kerý
materiá l byl př ivá ž en koň ský mi
povozy, které se po cestě nahoru
musely vypoř ádat jak s tě žký m
teré nem, tak mnohdy nepř ıźnivý mi klimatický mi podmı́ n kami.
Př esto byla nakonec rozhledna
slavnostně otevř ena již 3. zá ř ı́
1899, př ič emž o necelé tř i roky
pozdě ji byla vedle nı́ uvedena do
provozu také turistická chata.
O tom, ž e v ná sledujıćıćh deká dá ch slavila rozhledna obdobı́
rozkvě tu, svě dč ı́ např ık
́ lad fakt, ž e
v roce 1932 byla k rozhledně
vybudová na zbrusu nová cesta

a z e Z l a té h o C h l u m u ve d l a
dokonce sá ň kař ská drá ha. Cá ru
př es rozpoč et vš ak dalš ı́ m u
rozvoji rozhledny nakreslila
2. svě tová vá lka, bě hem nı́ ž
rozhledna slouž ila jako pozorovatelna protiletecké obrany. Po jejım
́
konci rozhledna osiř ela a zpustla
(což mů ž eme př ipisovat také
z á n i k u n ě m e c k o j a z y č n ý c h
spolků ), v roce 1955 dokonce
vyhoř ela turistická chata, zř ejmě
ná sledkem vandalismu. Rozhledně se naš tě stı́ vyhnul tragický
osud, jenž potkal např ı́ k lad
starou rozhlednu na vrcholu
Pradě du, zř ı́tivš ı́ se roku 1959.
Vydrž ela a v roce 1976 se jı́ ujalo
mě sto Jesenık
́ , které ji opravilo,
uvedlo do provozu a ná sledně
zrekonstruovalo i vyhoř elou
chatu. Mezi lé ty 2011-2012
proš la rozhledna dalš ı́ rekons t r u k c ı́ , r o k n a t o p ř e š l a
do vlastnictvı́ spolku TJ Sport
Mikulovice.
Rozhledna je vysoká 26 m, jejı́
ochoz se tedy nachá zı́ ve vý š i
901 m.n.m. Kdo se na ně j chce
vypravit, musı́ zdolat celý ch
145 schodů . Odmě nou mu vš ak
za ideá lnı́ho poč ası́ bude nejen
vý hled na hř ebeny Jesenı́ k ů
a Rychlebský ch hor, ale také
do sousednıh
́ o Polska na Otmochowská jezera. Na Zlatý Chlum
se dá dostat ně kolika způ soby –
z Jesenık
́ u po č ervené č i modré
turistické znač c e, ze sousednı́
Ceské Vsi č i z Rejvı́zu. Zá zemı́
v podobě turistické chaty nabıźı́
vı́tané obč erstvenı́ pě š ı́m turistů m v lé tě i v zım
́ ě . Zlatý Chlum se
stal také dě jiš tě m ř ady kulturnıćh
a společ enský ch akcı́, od roku
2017 je cıĺem tradič nıh
́ o Má jové ho vý stupu př ipravované ho
Klubem turistů seniorů Jesenık
́ .
V seznamu mıśt, které stojı́ v okolı́
J e s e n ı́ ku z a n avš t ı́ v e n ı́ , m á
rozhledna Zlatý Chlum zkrá tka
pevné postavenı.́
autor: Marczin Szala, Wikipedia Commons
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Rozhledna Biskupská kupa
Nejstarší rozhledna jesenického okresu stojí jen pár
desítek metrů od státní
hranice mezi Českem
a Polskem. Z rozhledny
nesoucí jméno historicky
významného vrcholu Biskupská kupa nemusíte
shlížet pouze na nedaleká
města Zlaté Hory (CZ)
a Glucholazy (PL), ale i na
mnohem vzdálenější vrcholy.
Primá t nejstarš ı́ kamenné
rozhledny na Jesenicku patř ı́
poprá vu rozhledně na Biskupské kupě , mı́ s tu ve vý š ce
890 m.n.m. Historie rozhleden
na Biskupské kupě sahá až
do roku 1890, kdy na ně m
z popudu Moravskoslezské ho
sudetské ho horské ho spolku
byla postavena 13 m vysoká
dř evě ná vyhlıd
́ ková vě ž tvaru
pyramidy. Zanedlouho vedle
nı́ př ibyla také turistická chata,
nesoucı́ dle př ıj́menı́ prvnıh
́ o
provozovatele jmé no Rudolfova. Rok 1895 př inesl divokou
vě trnou smrš ť, která dř evě nou
vě ž p o n i č i l a . N á s l e d ke m
způ sobený ch š kod musela bý t
v ná sledujı́cı́m roce strž ena.
Rok 1896 ovš em př inesl pro
lokalitu i dobré zprá vy –
v objektu Rudolfovy chaty byla
otevř e na poš tovna. Zá roveň
byly zahá jeny plá ny na vý stavbu kamenné rozhledny, která
by vě tru odolala a nabıd
́ la ješ tě
monumentá lně jš ı́ vý hledy
do krajiny. Stavitelem se stal
mistr Werner z Janovic a za
použ itı́ loká lnı́ c h materiá lů
a asistence zlatohorský ch
ř emeslnı́ků dostavě l rozhlednu v roce 1898. Na poč e st
rakousko-uherské ho cı́ s ař e
Františ ka Josefa I., který
v té mž e roce oslavil 50 let na
cı́sař ské m trů nu, nesla prá vě
jeho jmé no a poprvé se po

jejıćh schodech na vyhlıd
́ kovou
ploš inu proš li ná vš tě vnı́ c i
26. srpna 1898.
Ani Biskupské kupě se nevyhnul trend, který pocı́ t ily
mnohé dalš ı́ rozhledny Jesenicka. Ve druhé svě tové vá lce
slouž ila jako pozorovatelna
pro systé my protiletecké
obrany, po vá lce ná sledovalo
obdobı́ chá trá nı́ a nezá jmu,
které mu podlehla i Rudolfova
chata. Roku 1966 byl na jejım
́
ochozu instalová n televiznı́
vysı́lač a také kvů li blı́zkosti
stá tnı́ c h hranic s PLR byl
v ý s t u p n a r o z h l e d n u p o
ná sledujıćıćh 30 let zapově zen.
Brzy po roce 1989 byl vysıĺač
př emıśtě n, ale rozhledna se již
nachá zela v havarijnım
́ stavu.
Opravy se zhostilo mě sto Zlaté
Hory – prá ce zač a ly v roce
1996 a 3. srpna 1998, té mě ř
př esně 100 let od otevř enı́,
př ivıt́ala znova ná vš tě vnık
́ y po
g e n e r á l n ı́ r e k o n s t r u k c i .
O pohodlı́ ná vš tě vnık
́ ů se stará
kiosek s obč erstvenım
́ , v roce
2006 se na Biskupskou kupu
vrá tila i poš tovna. Kruhová
vyhlı́dková vě ž na Biskupské
kupě je vysoká 19 m, vyhlıd
́ ková ploš ina se nachá zı́ o 2 m
nıź̌e. Lze z nı́ spatř it jak polskou rovinu, tak jesenická
pohoř ı,́ př i extré mně dobrý ch
podmın
́ ká ch mů ž e ná vš tě vnık
́
ú dajně dohlé dnout i na nejvyš š ı́ vrcholy Vysoký ch Tater na
Slovensku č i dolnoslezskou
metropoli Wroclaw. Rozhledna
je př ıśtupná z č eské i polské
strany – oblıb
́ ené trasy vedou
ze Zlatý ch Hor, od Petrový ch
Boud č i z Glucholaz. Zejmé na
od vstupu CR a PL do Schengenské ho prostoru se tedy
jedná o mimoř ádně vhodné
m ı́ s t o k č e s k o - p o l s k é m u
setká vá nı́ , č ehož hodlá me
využ ı́t i v Centru společ ný ch
aktivit.
autor: Liab, Wikimedia Commons
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Ohlédnutí za soutěží

„Turistické zajímavosti česko-polského pohraničí“
Bazilika sv. Jakuba a sv. Anežky, Krásná studna, Niyké jezero, Praděd, Křížový Vrch,
Velké mechové jezírko, Čertovy skály – to jen některé turistické atrakce,
které jsou pro děti našeho regionu spjaté s Nisou a Jeseníkem.
Toto ná m vyplý vá po zhlednutı́ pracı́ př ihlá š ený ch do vý tvarné soutě že, uspoř ádané Centrem
s p o l e č ný c h a k t iv i t v N i s e p o d n á z ve m
„Turistické zajım
́ avosti č esko-polské ho pohranič ı”́. Soutě ž byla urč ena pro ž áky zá kladnıćh
š kol z obce Nysa a okresu Jesenık
́ a probıh
́ ala od
listopadu 2019 do ú nora 2020. Uč elem soutě že
bylo rozvı́jet kreativitu, vý tvarné dovednosti
a umě lecké cıt́ě nı́ dě tı́ a probudit zá jem o ná š
region, zejmé na o č esko-polské pohranič ı,́ o jeho
turistické a př ıŕodnı́ bohatstvı,́ a také pozvat
k ná vš tě vě tě chto zajım
́ avý ch mıśt.
Soutě ž byla urč ena pro 2 vě kové skupiny. Dě ti
z prvnı́ skupiny (ž áci ze 4. a 5 tř ıd
́ ) mě ly za ú kol
vyhotovit kresbu, dě ti z druhé skupiny
(ž áci 6., 7. a 8. tř ı́d) mě ly vytvoř it lapbook,
tj. speciá lnı́ rozklá dacı́ slož ku, ve které
se pomocı́ mnoha rozlič ný ch materiá lů prezentuje dané té ma. K soutě ž i se př ihlá sili ž á ci
Zá kladnı́ š koly č . 2 a 3 v Nyse, ž áci Sdruž enı́ š kol
a mateř ské š koly (pol. Zespó ł SzkolnoPrzedszkolny) v obci Biała Nyska z Polska,
a také Zá kladnı́ umě lecká š kola Jesenı́ k ,
ZS Ná bř ež nı́ ZS Ceská Ves z Ceské republiky.
U organizá torů se seš lo 62 krá sný ch a velice
zajı́ m avý ch pracı́ . Z nich porota vybrala
ty nejlepš ı,́ a př i hodnocenı́ zohlednila peč livost,
originalitu a ná paditost, který mi prá ce vynikaly,
a v př ıp
́ adě lapbooků také sprá vnost po obsahové strá nce.
Vı́ t ě zové zı́ s kali diplomy a vě cné odmě ny,
a ostatnı́ ú č astnıći soutě že obdrž eli podě ková nı́
a drobné dá rky. Kvů li koronavirový m omezenım
́
a uzavıŕká m bylo na č eské straně ceny mož né
př edat až bě hem podzimnı́ch mě sı́ců , ovš em
př ece jen nakonec bylo uč ině no „spravedlnosti
zadost“ a dostaly se k vıt́ě zů m.
Dě kujeme vš em, kteř ı́ se rozhodli vý zvu př ijmout a zú č astnili se té to soutě ž e. Vı́tě zů m
srdeč ně gratulujeme a chceme vš echny pozvat
k ú č asti v dalš ıćh soutě žıćh.
Centrum společných aktivit v Nyse
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Soutěžní porota hodnotila v ná sledujıćı́ sestavě :
- Krystyna Dubiel – turistická prů vodkyně , historič ka a noviná ř ka
- Monika Kamiń ska – profesorka na Opolské univerzitě , malıŕ̌ka
- Edward Hałajko – ř editel Okresnıh
́ o muzea v Nise
Vý bě r nebyl jednoduchý, ale po dlouhé m jedná nı́
a dů kladné m posouzenı́ porota vyhlásila vítěze:
Kategorie: 4. a 5. tř ıd
́ y (kresba)
1. mıśto: Petr Joklik a Jakub Paluch
2. mıśto: Nadia Głębocka
3. mıśto: Veronika Svozilová
Kategorie: 6., 7. a 8. tř ıd
́ y (lapbook)
1. mıśto: Emilia Pietrzak
2. mıśto ex aequo: Marlen Hernandezová
a Kateř ina Prochá zková
3. mıśto: Sarlota Staň ová

Soutěž

o nejlepší deskovou hru
„Putování jesenicko-nyským pohraničím“

Srdečně zveme rodiče a jejich děti, aby se zúčastnili česko-polské soutěže
o nejlepší deskovou hru o česko-polském pohraničí!
Úkolem soutěže je vytvořit jednoduchou a zajímavou hru
na jedno z následujících témat:
Účastníci z Jeseníku a okolí:
1. Prochá zka Jesenık
́ em
2. Priessnitzovy lé čebné lá zně
3. Rychleby

Účastnící z Nysy a okolí:
1. Opevně nı́ v Nyse
2. Prochá zka nejzajım
́ avě jš ım
́ i mıśty v centru Nysy
3. Stezka z Pokrzywne na Biskupskou Kupu

Hra by mě la bý t vytvoř ena ve formá tu A3, ruč ně nebo pomocı́ poč ıt́ač e.
Desková hra nesmı́ obsahovat vertiká lnı/́vystouplé prvky. Ke hř e je nutno př ipojit pravidla,
která obsahujı́ zajım
́ avá mıśta z dané ho té matu. Figurky ani kostky nenı́ nutno př iklá dat.
Práce budou přijímány do 23. 4. (př ıp
́ adné změ ny sledujte na csajesenik.cz) na těchto adresách:
• Dě tské oddě lenı́ Mě stské a obecnı́ veř ejné knihovny v Nyse, ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa
• Recepce Knihovny V. Priessnitze v Jesenık
́ u
28. ř ıj́na 870/18, 79001 Jesenık
́
(po předchozí domluvě na tel. č. 702 255 565).

• Pro vıt́ě ze má me př ipraveny atraktivnı́ ceny ve formě
deskový ch her.
• Vı́tě ze soutě ž e vyhlá sı́me na internetový ch strá nká ch
a facebooku Mě stské a obecnı́ veř ejné knihovny v Nyse,
na facebookové m pro ilu polské ho Centra společ ný ch aktivit
a na internetový ch strá nká ch č eské ho Centra společ ný ch
aktivit www.csajesenik.cz.
• Organizá tory soutě ž e jsou Mě stská a obecnı́ veř ejná
knihovna v Nyse, Mě stský ú ř ad v Nyse a Centrum společ ný ch
aktivit v Nyse. Partnerem projektu je Centrum společ ný ch
aktivit v Jesenık
́ u.
• Vıće informacı́ o soutě ži zıśká te v př ilož ený ch pravidlech
na webu, na telefonnım
́ č ıśle 702 173 851 nebo na e-mailu:
michaela.majewska@csajesenik.cz.
Tým CSA
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Centrum
společných
aktivit
se pouští
do přípravy
online akcí
Na počátku března 2021 již bylo
jasné, že představy o dostatečném rozvolnění na obnovení
činnosti Centra společných
aktivit vzaly de initivně za své.
Již tak dost drakonická opatření
byla nadále zpřísněna a byla
oznámena tak tvrdá omezení
volného pohybu osob, že se
možnosti pořádání akcí zdají
jako mimořádně vzdálené?
Je tomu skutečně tak, nebo
se i v případě Centra společných
aktivit povede suplovat část
činnosti v online světě, k čemuž
již musely sáhnout například
školy?
Ctená ř i tě chto strá nek se s nejvě tš ı́
pravdě podobnostı́ s projektem
Centra společ ný ch aktivit nesetká vajı́ poprvé a tudıź̌ vě dı,́ ž e jeho
zá kladnım
́ principem je setká vá nı́
a propojová nı́ lidı́ podobný ch
zá jmů , a to ideá lně na obou
s t r a n á c h h r a n i c e . M é d i e m
k tomuto setká vá nı́ jsou té matické
akce v prostorá ch Centra i mimo
ně a podobu tě chto akcı́ do znač né
mıŕy př edurč uje jejich schvá lený
seznam, č i , chcete-li, kalendá ř.
Ješ tě př ed rokem a ně jaký m tım
́
mě sıćem, by vů bec nikoho nenapadlo, ž e mů ž e vů bec dá vat smysl
varianta, kdy by se ú č astnıći akcı́
nepotká vali osobně , ale ně jaký m
způ sobem se potká vali č i se
alespoň pasivně ú č a stnili akcı́
v online prostř edı́ . Popı́ r alo
by to jak smysl projektu, tak logiku
– č esko-polská hranice normá lně
bý vá jen č á rou na mapě , př e s
k t e r o u s e j e z d ı́ n a k u p o va t ,
za služ bami i na vý lety. "Bý vá valo,"
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nelze než vydechnout s pokrč enım
́
rameny. Limitová nı́ jsme tentokrá t
nejen hranicemi stá tnım
́ i, ale na
ú zemı́ CR (v Polsku jsou podmın
́ ky
komparativně mıŕně jš ı)́ dokonce
i hranicemi své ho okresu č i obce.
Ať už podle vá s vyř kl vý rok "noc
je nejtemně jš ı́ tě sně př ed rozbř eskem" anglický teolog Thomas
Fuller, nebo Batman ve ilmu
"Temný rytı́ ř ", vě ř ı́ m e tomu,
ž e aktuá lnı́ situaci vystihuje
a ž e obdobı́ nejpř ıśně jš ıćh opatř enı́ je již za polovinou. Než ale
synté zou rů zný ch faktorů dojde
ke zlepš enı́ epidemické situace,
budeme pravdě podobně i my
i naš i polš tı́ kolegové nuceni
udě lat pá r opatrný ch kroků do
online svě ta. Ač bychom vš echny
akce nejradě ji sdı́leli s cı́lový m
publikem, nachá zım
́ e se aktuá lně
ve fá zi vytipová vá nı́ tě ch, jejıćhž
realizace v online prostř edı́
je nejschů dně jš ı́. Prvotnı́ impuls
př iš el od polský ch kolegů , kteř ı́
jednu z akcı́ vě novaný ch propagaci
zdravé ho ž ivotnı́ h o stylu pro
seniory chtě jı́ uskuteč nit formou
online př edná š ky. Ceský tý m
se pro zač al vě novat mož nosti
zpř ıśtupně nı́ cestopisné př edná š ky online formou. Cemu naopak
principiá lně nestojı́ v cestě ž ádné
př eká ž ky, je dalš ı́ vý tvarná korespondenč nı́ soutě ž (o nıź̌ referujeme na jiné m mı́ s tě ), která je
tentokrá t zamě ř e ná na vý robu
deskové hry s regioná lnım
́ podtextem.

Trochu komplikovaně jš ı,́ ale nikoli
nereá lná , by mohla bý t vě domostnı́ soutě ž , vyplň ovaná prostř ednictvım
́ online formulá ř e.
Samozř ejmě , online akce s sebou
nesou urč itá ú skalı́ , která by
v př ı́ p adě podniků konaný ch
naž ivo byla ř eš ena jinak. Zajistit
simultá nnı́ př e klad př e dná š ky
v reá lné m č a se je trochu jiný
proces, než zajistit př eklad videa.
Objednat si lektora na devadesá timinutovou př e dná š ku je ně co
krapet jiné ho, než si objednat
zpř ıśtupně nı́ zá znamu př edná š ky
pro veř ejnost po urč itý č asový
ú sek. Uč astnıći online akcı́ se také
stě ž ı́ podepı́ š ı́ na papı́ r ovou
prezenč n ı́ listinu. Tyto detaily
a ř adu dalš ı́ch v souč asné době
ř eš ım
́ e, aby bylo mož no uspoř ádat
akce, které alespoň trochu plnı́
svů j ú č el a nepů sobı́ jako pokus
uvař it si espresso z č ekanky
–a zá roveň byly splně ny jejich
formá lnı́ ná lež itosti, na které
organizá tor chtě nechtě musı́ brá t
zř e tel. Konkré tnı́ data, způ sob
a platformu, př e s které budou
online akce probı́ h at, se vž dy
s dostateč ný m č asový m př edstih e m n a w w w. c s a j e s e n i k . c z
–a vě ř ı́me, ž e budeme schopni
do doby, než se prezenč nı́ akce
stanou znova skuteč nostı́, zpř ı-́
jemnit vá m alespoň pá r okamž iků .
(jj)

Knihovna se připomněla
okénkem i básněmi
Protiepidemická opatření neušetřila ani knihovny,
které od 22. října nemohly poskytovat své služby.
Jesenická Knihovna Vincence Priessnitze nebyla
výjimkou – přesto o ni i v kultuře nepřející době bylo
vědět. Obyvatele potěšily básně ve veřejném prostoru i možnost ukončit čtenářský půst a vyzvednout
si objednanou literaturu přes okénko. Dokonce i za
dob nejpřísnější uzávěry zůstala čtenářům k dispozici možnost dostat se knihám prostřednictvím
bezkontaktních výpůjček.
Prá zdné plaká tovacı́ plochy v ulicıćh mě sta se v prů bě hu
podzimu staly ně mý mi svě dky toho, ž e kulturnı́ sezó na
2020 už je zkrá tka pasé . Př esto se na nich v listopadový ch
tý dnech zač aly objevovat osamě lé , ale gra icky pě kně
zpracované plaká ty, majıćı́ za cıĺ př ece jen př imě t č lově ka
k zastavenı́ a ú smě vu, potaž mo vzpomın
́ ká m na č tenı.́

Nachá zı́ se na nich totiž optimisticky ladě né bá sně , a to
jak klasiků tuzemské poezie, jako Josef Vá clav Slá dek,
Vá clav Hrabě č i Antonın
́ Sova, tak mıśtnıćh poetů , jaký mi
jsou Ota Sevč ık
́ č i Marcela Vaň ková . Pě kný ná pad, opě t
př ibliž ujıćı́ poezii veř ejné mu prostoru.
Od pondě lı́ 23. 11., kdy opatř enı́ de inová na protiepidemický m systé mem PES spadla na stupeň č tyř i, bylo také
mož né rezervovat si literaturu z katalogu knihovny
a vyzvednout si ji prostř ednictvım
́ vý dejnıh
́ o oké nka.
Celý proces obná š el ně kolik kroků , ale na jeho konci bylo
ký ž ené ukonč e nı́ vı́ c e než mě sı́ č n ı́ h o č t ená ř ské ho
hladově nı.́ Zá jemci si nejdř ıv́e ově řili dostupnost knihy
v internetové m katalogu na webu knihovny, poté si knihu
telefonicky nebo e-mailem rezervovali a knihovnice jim

ná sledně potvrdily termın
́ vý deje. Oké nko bylo otevř ené
v pondě lı́ a ve č tvrtek, pokaž dé na č tyř i hodiny – a zá jem
byl skuteč ně enromnı,́ pro duš evnı́ potravu si př iš lo již
prvnı́ tý den té mě ř 300 č tená ř ů.
Př ed vá noč nım
́ i svá tky se dokonce knihovna mohla na
chvı́li a za dodrž enı́ př ı́sný ch hygienický ch opatř enı́
otevř ıt́ č tená ř ům prezenč ně . Toto ovš em bohuž el nemě lo
dlouhé ho trvá nı.́ Prvnı́ dva tý dny roku byla č tená ř ům
uzavř ena ú plně , naš tě stı́ se ale povedlo zavé st systé m
bezkontantnı́ vý pů jč ky i vracenı́ knih. Princip je identický, jako v př ıp
́ adě vý dejnıh
́ o oké nka – na zá kladě př edchozı́ emailové č i telefonické objedná vky vá m personá l

knihovny př ipravı́ knihy k vydá nı́ př ed recepcı́ knihovny.
Pro č tená ř e, kteř ı́ tá pajı,́ po které m konkré tnım
́ titulu
sá hnout, poskytuje knihovna také služ bu "balıć̌k př ekvapenı"́, kdy mu na zá kladě ně jaký ch stanovený ch indicıı́́
č i zcela naslepo vyberou č tivo knihovnice. Tuto služ bu
mohou využ ıt́ dě tš tı́ i dospě lı́ č tená ř i.
Jak vidno, i ve slož ité době proká zala Knihovna Vincence
Priessnitze schopnost př izpů sobit se ná roč ný m podmın
́ ká m. Doufejme, ž e již brzy se do jejich prostor opě t
navrá tı́ č tená ř i brouzdajıćı́ mezi regá ly a hledajıćı́ ten
ideá lnı́ titul. Do té doby mů ž ete sledovat novinky
z provozu knihovny na www.knihovna-jesenik.cz
č i na facebooku.
(jj)
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OD 19. 4. 2021
OTEVÍRÁ KNIHOVNA
VINCENCE PRIESSNITZE
V OMEZENÉM REŽIMU

8:00-12:00
8:00-12:00
zavřeno
8:00-12:00
8:00-12:00
zavřeno
zavřeno

13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00

Oddělení
pro děti

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

Dodržuje prosím základní bezpečnostní opatření
a omezte pohyb v knihovně na nutné minimum.
Počínaje 19. dubnem budou také upomínány nevrácené
výpůjčky.

Oddělení
pro dospělé

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

!

Knihovna poskytuje v omezeném provozu pouze výpůjční
služby, nikoli veřejný internet atd.

13:00-17:00
13:00-17:00
zavřeno
13:00-17:00
13:00-17:00
zavřeno
zavřeno

KONTAKTY
Ing. Jana Dekanová
hlavnı́ manaž erka projektu
+420 777 604 618
jana.dekanova@csajesenik.cz

Joanna Olejnik
manaž erka projektu
+48 77 40 80 519
j.olejnik@www.nysa.pl

Michaela Majewská
koordiná torka kooperač nı́ sıt́ě
+420 702 173 851
michaela.majewska@csajesenik.cz

Marzena Andruchowicz
vedoucı́ dě tské ho oddě lenı́
MiGBP v Nyse
+48 77 43 32 756
marzena@migbp.nysa.pl

Jiří Janík
redaktor tiskovin
+420 775 904 289
jiri.janik@csajesenik.cz

................................................
Informace o aktuální
provozní době recepce
najdete na:
www.knihovna-jesenik.cz

Monika Blandová
metodič ka sıt́ě
+420 775 938 094
monika.blandova@csajesenik.cz

Anna Kotlarz
metodič ka sıt́ě
+48 77 40 69 042
biuro@cdw.nysa.pl

Paulina Kozdraś
metodič ka sıt́ě
+48 77 40 69 042
biuro@cdw.nysa.pl

Tereza Zatloukalová
metodič ka sıt́ě
+420 721 476 260
tereza.zatloukalova@csajesenik.cz

www.csajesenik.cz
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