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DO JESENÍKU SE VRACÍ PTAČÍ VOLIÉRA

Tykadlo 1

Mnozí pamětníci si jistě ještě vzpomenou na bývalé autobusové nádraží na
Náměstí 28. října. A také se jim možná vybaví ptačí voliéra, která v parčíku stávala spolu
s kioskem. V letošním roce Jeseník slaví sedmisté padesáté výročí svého vzniku a při této
příležitosti vznikl zajímavý nápad – obnovit tuto voliéru.
Realizaci stavby a základní vybavení voliéry měly na starost Technické služby
Jeseník a.s., o dovybavení, zajištění ptactva a následnou péči bude zajišťovat Středisko
volného času DUHA Jeseník.
Jelikož chov andulek a zebřiček ve venkovní voliéře bude možný pouze, jako
sezónní záležitost, oslovili jsme chovatele pana Burďáka z Velkých Kunětic, který byl tak
ochotný a zapůjčil nám do voliéry přibližně třicet kusů papoušků vlnkovaných (tzv.
andulek) a papoušků zpěvavých, což je v podstatě o něco větší andulka. Oba druhy pochází
z Austrálie, mají podobné požadavky a je možné chovat je společně. Třetím druhem, který
„zpestří“ osazenstvo voliéry, je zebřička pestrá – malý, nenáročný a barevně atraktivní druh
rovněž pocházející z Austrálie, který nám zapůjčil pan Nepožitek z Mikulovic. Do voliéry
dochází náš pracovník pověřený péčí o ptáčky i celou voliéru, čistí krmítka i napáječky a
provádí další potřebné práce.
Je potěšující, že už v přípravné fázi se u nové stavby zastavovali lidé a z jejich
reakcí bylo patrné, že tuto aktivitu vítají. Určitě ji také ocení děti a pamětníci rádi
zavzpomínají.
Každá činnost spojená s „živým materiálem“ je velmi zodpovědná a rozhodně ne
jednoduchá – o tom, jako pracovnice Střediska ekologické výchovy, kde chováme značné
množství zvířat, vím své. A chci věřit, že stejně tak zodpovědně se k tomuto
„narozeninovému dárku“ pro naše město postaví i obyvatelé Jeseníku. Děkujeme.
Ing. Jana Hálová
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PODĚKOVÁNÍ…
Stalo se již dlouholetou tradicí, že v tomto čase děkujeme všem, kteří nám
dlouhodobě pomáhají. Za uplynulé období jsme získali finanční dary od firmy LIDL 57 450
Kč na vybavení dopravního hřiště, od Lesů ČR 10 000 Kč na informační tabule
s přírodovědnou tematikou a od pana Ondryáše 1500 Kč. Celkem 68 950 Kč. Velmi si
vážíme této pomoci a DĚKUJEME!
Upřímné poděkování patří Lesní správě Jeseník za partnerství v Přírodovědné
korespondenční soutěži, kterou každoročně vyhlašujeme 2x do roka a dnes si již
nedokážeme představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos
jsme zahájili již 24. ročník.
Děkujeme panu Bc. Miroslavu Táborskému za pomoc při realizaci projektu Letní
tábory s DUHOU IV.
A naše každoroční poděkování míří také k paní MVDr. Aleně Marečkové, která
dlouhodobě ochotně pečuje o zdraví našich „chlupáčků“, Lesní správě Jeseník za jejich
celoroční podporu a panu Karlu Neugebauerovi za dodávku hoblin na podestýlku zvířat.
Mgr. Vladislava Fačevicová

SPORT

OHLÉDNUTÍ ZA SLUNÍČKEM…
Ani letos nechyběla pestrá nabídka příměstských táborů, které byly tematicky
zaměřené na turistiku, výtvarné činnosti, vaření, sport, ekologickou výchovu či výuku
angličtiny hravou formou. Pobytové tábory se tentokrát podařilo zorganizovat v Náchodě a
na Dolní Moravě. Celkem jsme připravili 12 letních rekreačních akcí.
Letošní tábory byly i letos částečně financovány prostřednictvím dotace z Projektu
prevence kriminality MVČR, který bezplatně zajistil pobyt pro 37 dětí ze sociálně a
ekonomicky znevýhodněných rodin doporučených OSPODem (orgán sociálně-právní
ochrany dětí).

Velkou měrou se také podílíme na vytváření vztahu k aktivnímu pohybu, tak
důležitému v životě dětí a mládeže. Paleta nabídky je velice pestrá a vychází ze spolupráce
se školami a sportovními oddíly. Základem je však spolupráce s Asociací školních
sportovních klubů, která je vyhlašovatelem většiny školních sportovních soutěží a také se
výrazně podílí na jejich finančním zajištění. Jedná se o nepřeberné množství akcí, které jsou
také motivací dětí k pravidelnému tréninku. Činnost našeho pracovníka, který je současně
předsedou Okresní rady AŠSK, by byla nemyslitelná bez pomoci učitelů tělesné výchovy a
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pochopení vedení jednotlivých škol. Mimo okresních kol postupových sportovních soutěží
jsou pro žáky základních škol pořádány i dlouhodobé soutěže. Jsou to Jesenická liga ve
florbalu nebo ve stolním tenisu. V nich pak všichni účastníci prokazují postupné zlepšování
svých dovedností i touhu dosáhnout co nejlepších výsledků. Vypočítávat jednotlivé sportovní
akce by byl dlouhý seznam. Vždyť každým rokem se jich uskuteční více než 70 s účastí
téměř 5.000 sportovců. V takové nabídce si určitě každý najde své místo. V Jeseníku
klademe důraz na propojení sportovní činnosti na základních a středních školách.
V okresních soutěžích středních škol se tak projevuje péče o sportovní aktivity na základních
školách a tím schopnost studentů středních škol měřit své síly i v mládežnickém věku a
využívat získaných dovedností i při rekreaci. Bez základu získaného na základních školách
by to nebylo možné. Důležitou roli ve vytváření kladného vztahu ke sportování mají
nezastupitelnou úlohu sportovní kroužky, které pracují při SVČ DUHA a to nejen přímo
v Jeseníku, ale v celém našem okrese. Všichni, kteří se dětem věnují, mnohdy ve svém
volném čase, si zaslouží poděkování a uznání za úsilí, které věnují sportování dětí a mládeže.
Vždyť motivovat děti a mládež, v dnešní době počítačových her a dalších lákadel,
k pohybovým aktivitám, je velice důležité. Proto stále vyhledáváme nové formy sportovních
činností. Věříme, že i v dalším období bude tato dobrá spolupráce pokračovat a přinese radost
ze sportovních úspěchů nejen dětem a mládeži, ale také jejich učitelům a trenérům.
Mgr. Jiří Hanefl

OKRESNÍ KOLO V PŘESPOLNÍM
STŘEDNÍCH ŠKOL

BĚHU

ZÁKLADNÍCH

v kategorii 8. – 9. třída rovněž žáci a žákyně ze ZŠ Jeseník. V nejstarší kategorii, tzn. v
kategorii středních škol, se na postupovém prvním místě umístili dorostenci a dorostenkyně
z Gymnázia Jeseník. Všem vítězům patří velká gratulace.
Domníváme se, že tato akce byla opravdu povedená a my bychom velice rádi touto
cestou poděkovali všem, kteří nám pomohli závody realizovat. Děkujeme panu řediteli ze
ZŠ Lipová Lázně, Mgr. Gejzovi Sókymu, který byl ředitelem závodu a ve spolupráci
s personálem areálu „Na Miroslavi“ nachystal vše potřebné, přípravou tratí počínaje a
zázemím pro mladé běžce konče. Samozřejmě velké díky patří rovněž učitelům základních
a středních škol, kteří sem k nám přijeli mnohdy z velké dálky a kterým se podařilo
připravit své mladé svěřence a především mnohé z nich přesvědčit, že jít se proběhnout do
přírody není vůbec špatná věc.
Takže, drazí přátelé, těšíme se na vás všechny zase napřesrok a do toho nového
školního roku mi dovolte, abych vám všem popřál mnoho úspěchů a pevné zdraví.
Sportu zdar!
Za Asociaci školních sportovních
klubů a SVČ Duha Jeseník
Bc. Daniel Krčmář

DEN PRO VČELU …
Mladí včelaři ze zájmového kroužku SVČ DUHA Jeseník rádi získávají nové
informace, proto jsme se jedno podzimní ráno vydali vlakem na výlet do Opavy, kde se
konal Den pro včelu. Celá akce byla ve spolupráci s ČSV. Pro včelaře byly připraveny dvě
zajímavé přednášky – Včelí produkty a Včelí vosk. Celý jeden sál pak byl věnován
především dětem, které se dozvěděly spoustu zajímavostí o včelách, prohlédly si včelařské
pomůcky, ztekucovací komoru na med, vyzkoušely mikroskopování, hádaly množství včel
v proskleném úle a mohly si své znalosti vyzkoušet v testu. Nechyběla samozřejmě
ochutnávka různých druhů medu. U dětí suverénně vyhrál malinový, dospělým chutnal
nejvíce javorový a akátový med. V dílničkách si děti vyzkoušely výrobu svíček z včelího
vosku, malování medových perníčků a sádrových odlitků. Program byl opravdu pestrý a
zajímavý. Po obědě jsme si prohlédli také historickou Opavu a vydali se vlakem zpátky
domů. Děkujeme organizátorům akce za inspiraci a nápady, jak podobnou akci, třeba příští
rok, uspořádat i u nás v Jeseníku.
Pavla Ježová

A

Přespolní běh pořádaný Asociací školních sportovních klubů ve spolupráci se SVČ
Duha Jeseník je již tradiční událostí, kterou každý rok na podzim netrpělivě očekávají
všichni žáci základních a středních škol, kteří holdují sportu, a to zejména běžeckým
disciplínám všeho druhu. Možná, že si někteří z vás pamatují, že minulý školní rok nám
počasí příliš nepřálo a bylo potřeba učinit některé organizační změny. Letos bylo ale vše
jinak. Po několikadenních deštích a chladném počasí připadlo datum 26. září na první den
onoho „babího léta“, které máte určitě ještě v paměti a které nakonec mělo vskutku „jepičí
život“. Nicméně onoho podzimního rána byly klimatické podmínky pro pořádání
jakýchkoli pohybových outdoorových aktivit přímo ideální a proto nic nebránilo tomu, aby
se v lyžařském areálu „Na Miroslavi“ v Lipové Lázních sešlo na bezmála dvě stě mladých
závodníků téměř ze všech základních i středních škol z okresu Jeseník. Připraveny pro ně
byly tratě, jejichž délka se odvíjela podle jednotlivých věkových kategorií. Nutno zdůraznit
že, terén běžeckých tratí byl poměrně náročný, zvláště po předchozím deštivém počasí, a
spolu s řádným převýšením vyžadoval dobrou fyzickou kondici závodníků. Žáci startovali
celkem v pěti věkových kategoriích, přičemž nejúspěšnější reprezentanti v kategoriích
mladších, starších žáků a žákyní ze základních škol a juniorů a juniorek ze středních škol
bojovali o postup do krajského kola, které se pořádá v Jeseníku 12.10.2017. Pro postup se
započítávalo vždy pořadí prvních tří závodníků dané školy. Po strhujících výkonech se do
krajského kola nakonec probojovaly v kategorii 6. – 7. třída žáci a žákyně ze ZŠ Jeseník a

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ…celý podzim tancovali, aby v zimě klidně spali…
Ve čtvrtek 2. listopadu se nádvoříčko Střediska volného času DUHA Jeseník
proměnilo v místo plné lampionů, lampiček a světýlek, malí broučci se scházejí, aby
ukončili slunečné dny a připravili se na zimu. Uspat broučky přišlo více než 60 dětí,
maminky s kočárky, prarodiče s vnoučátky. Nejprve jsme si popovídali o broučcích,
odměnili děti za krásné ručně vyráběné lampiony a rozdali dětem kartičky. Nebyly to jen
obyčejné obrázky na památku, děti měly důležitý úkol, na kartičku posbírat 4 symboly
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když jim paní ředitelka vylíčila, co za to pořídí, nemohly se dočkat. A to je pro nás největší
odměnou,“ okomentovala darovanou částku Zuzana Holá, mluvčí společnosti Lidl.

ročních období, které získávaly za splněné úkoly. Pak už jsme mohli vyrazit na průvod
městem a ozářit světýlky celý Jeseník. V zahradě Duhy čekali na děti broučci, a protože se
choulili zimou, zahrabali jsme je hezky do listí a zazpívali jim ukolébavku, aby se jim
dobře spalo. Za splněné úkoly si děti zasloužily poklad, který si však musely v noční
zahradě osvícené jen svíčkami, najít. A nebyl to věru lehký úkol. Na závěr jsme si pěkně
popovídali u občerstvení a horkého čaje a měli jsme dobrý pocit, že se nám i letos podařilo
dobře broučky uspat, protože zanedlouho usne na zimu celá příroda.
Pavla Ježová

VÁNOČNÍ HRÁTKY
Děti z kroužků SVČ DUHA Jeseník zakončily rok vánoční akcí. Duha se
proměnila v dům plný vánočních vůní a koled. Na začátku děti dostaly vánoční křížovku,
podle které obcházely jednotlivé stanoviště, kde je čekaly různé úkoly, tvoření a zábavné
hry. Na každém stanovišti pak do křížovky doplnily symbol Vánoc podle obrázku. Spolu
jsme si vyzkoušeli vyrábět jablíčkový svícen, nepečené kuličky, dárkové taštičky i ozdoby
z chvojí na vánoční stůl. Na jednom stanovišti děti hádaly podle písniček vánoční pohádku
a pak si mohly jako Popelka uplést vánočku. Chodbou Duhy se rozléhal čertovský závod ve
skákání v pytli a přikládání do pece. Nejdůležitějším úkolem bylo chytání rybiček na čas,
nejlepším rybářem se stal Adrien Stojčev. Čekala na něj odměna – živý kapr o váze 2,8 kg,
kterého musel Adrien vlastnoručně vylovit z kádě a odnést si ho domů. Po vánoční pohádce
se z vyluštěných křížovek vylosovaly dárky pro děti. Děti odcházely spokojené a naladěné
na vánoční svátky.

ADVENTNÍ DÍLNA
Advent jsme zahájili sobotní výtvarnou dílnou, povídali jsme si o adventu a jaký
význam mají čtyři svíce na adventním věnci. Letošní rok je zvláštní tím, že na poslední
zlatou adventní neděli připadá zároveň Štědrý den. Sešly se děti i dospělí a v příjemné
atmosféře, která voněla kořením, smrkovými větvičkami a sušeným ovocem jsme vyráběli
adventní věnce z čerstvého chvojí, přírodnin, ozdob a vánočních stuh. Na závěr jsme si z
voňavého včelího vosku odlili ozdoby na vánoční stromeček. Věnce i ozdoby si všichni
odnesli do svých domovů a s nimi zároveň i pohodovou předvánoční atmosféru.

OK DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

VÁNOČNÍ JARMARK

Okresního kola Dějepisné olympiády se zúčastnilo 13 studentů 8. a 9.ročníku
jesenického okresu. Některé školy se nezúčastnily, protože bylo zadání letos obtížné.
Tématem bylo: "To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938" Žáci
museli prokázat znalosti dějepisu ale i literatury a umění 20.století v testu. Překvapením pro
porotu bylo, že se mezi prvními umístili žáci 8.tříd, kteří téma první republiky budou teprve
probírat. Děkujeme všem soutěžícím za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí v
krajském kole.

Za velmi nepříjemného, větrného počasí, se ve čtvrtek 18.12. uskutečnil 1. vánoční
jarmark, který společně uspořádali SVČ DUHA a ZŠ Jeseník. Malým nádvořím SVČ i
areálem ZŠ zazněly koledy a vánoční písně, které si připravily třídní kolektivy. Vystoupily
také děti ze ZÚ Flétnička ze SVČ. Prodávaly se perníčky, keramika a spoustu krásných
drobností, které vyrobily děti ze ZŠ. Nechyběl ani vánoční punč, klobásky a cukrová vata.
Na této krásné předvánoční akci byl předán SVČ DUHA finanční sponzorský dar
obchodního řetězce LIDL, zastoupený prodejnou v Jeseníku, který bude použit na
dobudování dětského dopravního hřiště. Přestože, počasí nepřálo, podařilo se pro všechny
zúčastněné vytvořit krásnou vánoční atmosféru, což bylo našim cílem.

FIRST LEGO LEAGUE 2017
Tým Rainbow Universal Robots (R. U. R.) opět potvrdil, že patří mezi českou
špičku v soutěži FIRST LEGO League. Jsme vítězové Republikového kola FLL 2017 a
postupujeme na FLL SF Southeast do Polska (Lódź).
Tým R.U.R. pod vedením Romana Chasáka se v sobotu 2. prosince zúčastnil
Republikového kola FIRST LEGO League v Olomouci. V krásných prostorách
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého se celý den ozývalo skandování "Er Ú Er - Er
Ú Er!" Kromě skutečnosti, že jsme tým, který je nejvíce vidět i slyšet, nás těší především
fakt, že jsme se umístili ve všech dílčích disciplínách a získali také celkové prvenství.
Letošního Republikového kola FLL se za Gymnázium Jeseník a SVČ Duha zúčastnily dva
týmy. Mladší tým R.U.R. Rekruti obsadil vynikající třetí místo v Robot game a Týmové
spolupráci. Celkově tento tým tvořený výhradně studenty primy obsadil čtvrté místo.
Blahopřejeme nováčkům!
Starší tým R.U.R. si vedl opět výborně. Získal první místo v kategoriích Robot game,
Design robota, Týmová spolupráce. Třetí místo za výzkumný úkol. Celkově první místo!
BLAHOPŘEJEME!

DĚTI VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU DUHA JESENÍK
DOSTALY 57 450 KORUN…
Středisko volného času DUHA v Jeseníku dostalo příjemný dárek. Díky nákupům
v nově otevřené prodejně získala tato organizace pro děti od společnosti Lidl 57 450
korun. Nákupy v nově otevřené prodejně Lidl v Jeseníku mohli zákazníci 30. října využít i
pro dobrou věc. Z každého nákupu nad 300 Kč uskutečněného v tento den totiž společnost
Lidl věnovala Středisku volného času DUHA 50 Kč. Děti se tak 14. prosince mohly
radovat z celkové částky 57 450 Kč. Darované peníze budou využity na nákup vybavení
pro dopravní hřiště. „Pro nás je podpora Střediska volného času DUHA především radost,
protože víme, že věnované peníze najdou dobré využití. Zásluhu na této vysoké částce mají
ale zejména obyvatelé Jeseníku a okolí, kteří na otevření prodejny dorazili v hojném počtu,
a za to jim moc děkujeme. Pro děti je číslo na darovacím šeku samozřejmě abstraktní, ale
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ZÁŘÍ

C

JL ve stolním tenisu ZŠ – 3.kolo

SVČ, RSST - Mikulovice

B

OK Vybíjená ZŠ 1.st.

SVČ, ZŠ B.Němcové

ZŠ Jeseník, SVČ

B

Okrsková kola Minikopaná McDonald's Cup SVČ + ZŠ okresu

SOŠ a SOU, SVČ

C

OK Štafetový běh 1.st. ZŠ

ZŠ Česká Ves, SVČ

ZŠ Lipová lázně

C

OK ve střelbě ze vzduchovky

ZŠ Jeseník

Vyhlášení JL ve florbalu ZŠ

SVČ + ZŠ okresu

C

Hubertův pohár - bran. soutěž

ZŠ Supíkovice

Adaptační kurz – ZŠ Vidnava

SVČ

B

OK Minikopaná McDonald´s Cup

SVČ

C

OK Stolní tenis SŠ

SVČ

C

OK Odznaku všestrannosti OV

ZŠ Jeseník

C

Orientační běh

ZŠ Vidnava

B

OK Atletika ZŠ – Pohár rozhlau

ZŠ Jeseník , SVČ

B

OK Minikopaná ZŠ 8. - 9.tř. SLZŠ

SVČ

C

Streetbasketbal

Gymnázium

C

OK Stolní tenis ZŠ 6. – 9.tř.

SVČ

B

Atletika Zvl.škol

Zvl.šk.

C

OK Atletika 1.stupně ZŠ

ZŠ Česká Ves, SVČ

Jesenické pochody

Gymnázium

B

OK Kopaná PJM SŠ

SOŠ a SOU, SVČ

C

Sportovní den SŠ

SOŠ a SOU

C

OK atletický čtyřboj ZŠ

B

OK Atletika SŠ - CORNY

C,B OK Přespolní běh ZŠ a SŠ
C
ŘÍJEN

B,C KK Přespolní běh

SVČ, ZŠ okresu

OK Florbal III. a IV. kat. SLZŠ

SVČ + ZŠ okresu

Matematická olympiáda ZŠ,NG-Z5,Z9

SVČ DUHA Jeseník

OK Šachy ZŠ + SŠ

SVČ

Dějepisná olympiáda

SVČ DUHA Jeseník

SVČ

Olympiáda v Českém jazyce ZŠ

SVČ DUHA Jeseník

OK Volejbal SŠ

Gymnázium

Olympiáda v Českém jazyce SŠ

SVČ DUHA Jeseník

Jesenická liga ve florbalu 12/15 – 4/16

SVČ + ZŠ okresu

Soutěž v německém jazyce SŠ

Gymnázium Jes., SVČ

C

OK Košíková SŠ

Gymnázium
Gymnázium

ZŠ Nábřežní, SVČ

C

Vánoční laťka – skok vysoký

Soutěž v anglickém jazyce ZŠ

OK Florbal SŠ

Gymnázium, SŠ gastr.

Soutěž v anglickém jazyce SŠ

Gymnázium Jes., SVČ

C

Sálová kopaná SŠ

SŠ gastr. a farm.

Chemická olympiáda SŠ

Gymnázium Jes., SVČ

C

OK Košíková ZŠ SLZŠ

ZŠ Javorník, Gymnázium

Biologická olympiáda kat. C

SVČ DUHA Jeseník

B

Zahájení JL ve stolním tenisu ZŠ 1.kolo

SVČ, RSST - Jeseník

Zeměpisná olympiáda ZŠ

ZŠ Mikulovice, SVČ

C
C

OK Šplh SŠ

SŠ gastr. a farm.

Zeměpisná olympiáda SŠ

Gymnázium Jes. SVČ

C

OK Silový víceboj ZŠ + SŠ

SOŠ a SOU,ZŠ Jes., SVČ

Matematický klokan

ZŠ, SVČ

C

KK ve šplhu SŠ

SŠ gastr. a farm.

Fyzikální olympiáda NG

Gymnázium Jes., SVČ

C

OK Halová kopaná ZŠ 6. – 7.třída

ZŠ Javorník

Biologická olympiáda kat. D

SVČ DUHA Jeseník

C

OK Košíková ZŠ - AND1 Cup 6. -7. tř.

ZŠ Javorník

Matematická olympiáda ZŠ, NG-Z6-Z8

SVČ DUHA Jeseník

C

JL ve stolním tenisu ZŠ – 2.kolo

SVČ, RSST - Javorník

Pythagoriáda 5.-8.roč.

SVČ DUHA Jeseník

B

OK Volejbal ZŠ 8. - 9.tř. SLZŠ

ZŠ Zlaté Hory

Archimediáda

Gymnázium Jes. ,SVČ

C

OK Florbal 1.st. ZŠ

SVČ, ZŠ B.Němcové

Přírodovědný klokan

ZŠ, SVČ

C

B,C OK Plavání ZŠ +SŠ
B
PROSINEC C

BŘEZEN

ČERVEN

SOŠ a SOU

Zahájení okrskových kol Florbalu

LISTOPAD B

ÚNOR

KVĚTEN

C

B

LEDEN

DUBEN
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