
Ranní klub Jesenicko 

Výsadba třešňové aleje, oživení letního divadla 
 

Zápis ze dne 4. 10. 2017 

Zapsala: Martina Seidlerová (Sudetikus, z. s.) 

 

Přítomni: 

Martina Seidlerová, Lubomíra Macháčková, Tomáš Činčala, Zdeňka Blišťanová, Hana Mikulínová, Filip 

Kania, Rodan Hojgr, Markéta Víchová, Miroslava Ouzká, Alena Trunečková, Stanislav Holeček, 

Norbert Müller. 

Třešňová alej 
1.  Martina Seidlerová nejdříve seznámila účastníky se základními informacemi o připravované 

třešňové aleji: 

Nápad pochází od pana Jaromíra Knotka (předsedy TJ Jiskra Jeseník), který s nápadem oslovil spolek 

Arnika, které se věnuje tématu alejí v krajině, jejich hodnotě, výsadbě a ochraně. Zástupkyně Arniky, 

paní RnDr. Marcela Klemensová, poté kontaktovala Město Jeseník, kde našla kladnou odezvu u paní 

místostarostky Zdeňky Blišťanové. Ta začala s kolegy s MÚ Jeseník, zejména s paní H. Mikulínovou 

z Oddělení Majetku, zařizovat potřebná povolení a opatření a s Technickými službami Jeseník, a. s. 

(TSJ) pomoc při sázení a odpornou radu od správce zeleně pana R. Putka. 

 Arnika získávala informace od spolku Eberesche, z. s., který má zkušenosti se sázením stromů 

sladkoplodých jeřábů, pana V. Kohuta, předsedy Českého zahrádkářského svazu Jeseník, který je 

odborníkem na pěstování stromů, a širší jesenické veřejnosti na setkáních na Jesenických trzích a 

Ranních klubech. Arnika sdílela informace na svém webu (viz výše) a zahájila celorepublikovou 

sbírkovou akci Lopatka, která pomůže shromáždit dostatek financí na pokrytí nákladů na pořízení 

sazenic, kůlů, štěpek, ochrany stromků, základního nářadí a pomůcek. Jesenický spolek Sudetikus, z. 

s. se zhostil role informování místních lidí o připravované výsadbě aleje a jejich zapojování do akce. 

Komunikace i spolupráce velmi dobře fungovala a vysazení aleje se podařilo přichystat na  

4.11.2017 – příprava terénu a hloubení jam a  

11. 11. 2017 – výsadby stromků.  

Na výsadbu bude zajištěno občerstvení, pokud přinesou lidé i svoje dobroty, bude to ještě lepší. 

Informace o sbírce, zapojených organizacích jsou v textu výše. 

2. Paní Mikulínová přítomné seznámila s kroky, které podnikla za Oddělení majetku MÚ Jeseník a 

musela záhy odejít vyřizovat vytyčení plynovodu v lokalitě pro výsadbu Třešňové aleje. 

3. Následovaly dotazy, nápady a diskuze k třešňové aleji: 

1. Nápady účastníků klubu, koho by šlo oslovit a zapojit do projektu: SVČ Duha, Priessnitzovy 

lázně – pan Glabazňa, školy, školky, Vinckovo kafe. 



2. Kolik stojí sazenice a kůly? Odpověď Martina Seidlerová (MS) na základě informací od p. 

Klemensové (Arnika): Kvalitní sazenice stojí 400 – 500 Kč s kořenovým balem. Jsou i levnější, 

ale jsou bez balu, je menší pravděpodobnost, že se ujmou. Dále 150 kůlů by mělo stát 30 000 

Kč. Na webu Lopatka pro alej jsou částky uvedené u jednotlivých ikonek hypotetické, nejsou 

to reálné "ceny prací, materiálu". 

3. Kdo zajistí kůly a hnůj? Odpověď Zdeňka Blišťanová (ZB): Technické služby Jeseník 

4. Uděláme při výsadbě nějaký malý rituál? Dát kamínek do jámy pod bal sazenice, jako přání 

dobré úrody a poděkování přírodě. 

5. Jak bude zajištěna následná péče o stromy? ZB: Budu jednat s panem Putkem z TSJ. 

6. Budou patroni stromů? MS: Arnika psala, že pokud někdo ve sbírkové akci Lopatka přispěje 

2017 Kč, bude mu nabídnuta možnost, že na stromě bude viset cedulka s jeho jménem. Např. 

na jiném místě, kde se sázela alej, zástupci spolků i "kamarádi" sami přinesli cedulky, které 

pak připevnili na stromek, který společně vysadili. Na přípravě takových cedulek se lze 

domluvit s Arnikou. 

7. Bylo by hezké umístit u aleje lavičky, například ve spolupráci s Honzou Marečkem 

(Alternativní truhlářství), stačily by jednoduché, které by zapadaly do krajiny. Také v Lipové u 

lázní vystavila obec jednoduché lavičky, které nebyly drahé. 

Oživení letního divadla ve Smetanových sadech 
Diskuze se týkala různých možností, jak oživit toto místo. V současnosti slouží jako místo setkání, hrají 

tam muzikanti, setkávají se tam mladí lidé, dělají tam večírky. 

Čeká se na schválení dotace na vypracování studie. Pokud vyjde, bude trvat nějakou sobu, než se 

studie vypracuje, než se následně vypracuje projekt a než se projekt zrealizuje. Do té doby můžeme 

místo využívat ve stavu, v jakém je, s drobnými úpravami, které můžeme udělat sami nebo s pomocí 

Města Jeseník. 

1. Technické vybavení 

Elektřina: Elektrické rozvody jsou zničené. Agregát se dá půjčit za 20 000 Kč. Dobrovolní hasiči 

vlastní agregáty, které by snad půjčili levněji. Problém: zvýšený hluk při větším počtu agregátů. 

Lze natáhnout elektřinu kabelem do amfiteátru z IPOSu 

WC – lze objednat mobilní 

Voda – možná by šlo domluvit, že stánkaři by mohli nabírat vodu v IPOSu, mít ji s sebou 

v kanystrech. V jakém stavu je přívod vody na místě? 

• Šlo by na místě postavit dočasně kontejner a odpad ní trubky napojit na původní trubky, 

které jsou na místě? Mohlo by v něm být drobné občerstvení + WC. Byl by místem, kde lidé 

dostanou informace o revitalizaci parku včetně divadla, sběrné místo nápadů pro park, 

styčné místo pro prezentaci kroků podniknutých k rekonstrukci. 

• Otázka na Město Jeseník: Šlo by zadat TSJ do mandátní smlouvy na rok 2018, aby místo 

obhlédli, jestli někde netrčí dráty nebo jinak není nebezpečné pro pohyb lidí po něm? Dále 

aby zajistili pravidelný úklid, případně umístění odpadkových nádob, aby se předešlo „efektu 

rozbitého okna“. 

• Bude budováno u amfiteátru parkoviště? 

 

2. Aktivity v letním divadle - nápady 

• Uspořádat výstavu archívních materiálů o divadle – přispěje to k popularizaci prostoru, 

přitáhnutí pozornosti lidí (mohla by být přímo na místě na přenosných stojanech). 

•  Cíl: změnit špatný dojem, který veřejnost má. 



•  Aktivity by se měly konat po celý rok – např. každý 3. týden ve čtvrtek. 

•  V zimě – ledové sochy, koulovačka. 

•  Duben – den Země, ve spolupráci s SVČ Duha 

• V létě letní kino 

• Divadelní představení 

• Předříjí – zopakovat! 

• Dětský den 

 

3. Oslovení aktérů 

• Spolek Sudetikus nabízí zastřešení individuálním aktérům. Nabízí pomoc se zajišťováním 

povolení a s propagací. 

• Apel na aktivní lidi, kteří by měli zájem na místě podnikat akce pro ostatní – cvičení, 

muzicírování, divadlo, tvořivé kurzy, atd., aby se ozvali Martině Seidlerové ze spolku 

Sudetikus. 

Další témata Ranního klubu 
1. Nabídka Klubu přátel přírody (KPP) 

• KPP Vám nabízí prostor bývalé vinárny na Rejvízské ulici jako prostor pro klidná setkání, 

meditaci, duchovní akce, cvičení, přednášky. Informace na čísle 603 828 917. 

 

2. vzdělávací aktivity v Jeseníku ve spolupráci se spolkem Sudetikus 

• Chystá se kurz šití hraček podle obrázků dětí, šlo by o měsíční kurz, 1x týdně, celkem 4 x 90 

minut šití. Vyrobíte si originální hračku, která může sloužit jako terapeutický postředek. Např. 

holčička namalovala maminku, podle jejího obrázku se jí maminka ušila. Holčička přestala 

plakat ve školce, když si „maminku“ mohla vzít s sebou. Lektorka: pí. Miroslava Ouzká. 

Zájemci pište předběžně na její email nebo na email spolku Sudetikus. 

• Blíží se Vánoce a čas obdarování blízkých – i dárková taška může být udělaná speciálně pro 

milého člověka a stát se dárkem samotným. Kurz výroby tašek jsme naplánovali na 

21.11.2017, 14 – 15:30. Místo bude upřesněno. Lektorka: pí. Miroslava Ouzká. Hlaste se na 

její email nebo na mail spolku Sudetikus. 

 

3. Spolek Sudetikus hledá spolupracovníky a nové členy 

• Hledáme lidi, kteří se zajímají o komunitní rozvoj, o rozvoj Jeseníku, rozvoj místní ekonomiky 

a spolupráce! Ozvěte se, pojďme spolu oživit Jeseník! 

 

Napadá Vás něco k tomuto zápisu? Napište mi to! Všechny komentáře a nápady budu 

ráda. Viz kontakt dole. 

Další Ranní klub – 8. 11. 2017, Zdravá kavárna Jeseník 
Téma bude upřesněno emailem. 

Kontakt:  

Martina Seidlerová 

Sudetikus, z. s. 

jesenicketrhy@gmail.com, 704 143 003 


