
Společnost Agel se stala novým majite-
lem Jesenické nemocnice. Smlouvu o pro-
deji podepsaly obě strany v úterý 2. února 
s tím, že cenu nebudou zveřejňovat. Podle 
nového vlastníka se tato změna pacientů 
ani nemocničního personálu nedotkne.

„Omezovat provoz neplánujeme, naopak 
chceme do nemocnice masivně investovat. Pa-
cientům chceme nabídnout komplexní a kvalitní 
zdravotní péči,“ uvedla tisková mluvčí skupi-
ny AGEL Radka Miloševská. O prodeji dnes už 

bývalý vlastník dlouho vyjednával. „Vzhledem 
k tomu, že se nám dlouhodobě nedařilo získat 
rovnoprávné postavení, abychom získali rovno-
cenný přístup v systému českého zdravotnictví, 
tak jako jiné krajské nemocnice v České repub-
lice, tak jsme se snažili najít silného partnera,“ 
vysvětlil důvod prodeje bývalý jednatel Jese-
nické investiční Jan Jedlička. A to se povedlo. 
Po několikaměsíčním vyjednávání byla za-
čátkem února podepsána smlouva o prodeji 
s koncernem AGEL.  (pokračování na str. 2)

Velké opravy letos čeká železniční trať 
z Krnova do Šumperka. Jak uvedla Sprá-
va železniční dopravní cesty, Oblastní 
ředitelství Olomouc, záměrem je v letech 
2016 až 2017 realizovat na trati Bludov - 
Hanušovice - Jeseník  - Mikulovice sedm 
stavebních akcí. Po dobu jejich trvání na-
hradí vlaky autobusová doprava.

Jako první přijde na řadu železniční sta-
nice Hanušovice, kde stavební ruch vypuk-
ne již 2. března, s ukončením prací se počítá 
26. října.  Od 13. března dojde k rekonstrukci 
úseku Jindřichov na Moravě - Lipová-lázně. 
Oprava, která zde měla původně probíhat 
v roce 2015, skončí 31. srpna.  Ve stejném 
termínu, tedy od 13. března do 31. srpna, se 
dělníci pustí do rekonstrukce tratě z Bludova 

do Hanušovic, jedná se o pokračování akce 
z loňského roku. Železniční stanici Jese-
ník a traťový úsek Lipová-lázně - Jeseník 
čeká oprava od 15. března do 31. srpna. 

Další stavební práce mají pokračovat v příš-
tím roce, a to v železniční zastávce Ramzová 
a v úsecích Ostružná – Horní Lipová a Horní Li-
pová - Lipová-lázně. Během celé akce dojde na 
traťových úsecích k rekonstrukci a opravám 
kolejí, výhybek, přejezdů, nástupišť, přístupo-
vých ploch a mostních objektů. Stranou nezů-
stane ani související železniční infrastruktura, 
jako zabezpečení přejezdů, drážní kabelizace, 
osvětlení a rozvody. Železniční stanice projdou 
modernizací, po které se zvýší komfort cestu-
jících. Ti jistě ocení lepší nastupování, vystu-
pování a přístup k vlakům.  (red)
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Začínají opravy na železnici, 
vlaky nahradí autobusová doprava

Do Jesenické nemocnice hodlá nový majitel masivně investovat.  Foto: Richard Kapustka

Úvodník

Zavést Senior taxi. Do tohoto projektu 
se před nedávnem pustila místní radnice. 
Věc záslužná, která už funguje v několika 
městech republiky. A nutno dodat, že úspěš-
ně. Funguje i v Jeseníku, ale bez radnice. 
Projekt města je ovšem poněkud odlišný. 
Záměrem nebylo vozit seniory po obcho-
dech, ale třeba k lékaři, na nádraží, úřady 
nebo do nedalekých lázní. Za dvacetiko-
runu, zbytek by doplatila městská kasa, 
odhadem 200 tisíc korun ročně. Jistě, ně-
kdo může namítnout, že to jsou zbytečně 
vyhozené peníze. Já tvrdím opak. Senioři 
patří k sociálním skupinám, které mívají 
hlouběji do kapsy. Jen třeba za léky vydá-
vají nemalé peníze. A za svou celoživotní 
práci si zaslouží nejen naši úctu, ale také 
solidární gesto. Nevidím tedy důvod, proč 
by vedle sebe nemohly fungovat dvě tako-
vé služby, jedna na komerční bázi a druhá 
dotovaná.

Richard Kapustka, šéfredaktor

NAŠE MĚSTO
www.jesenik.org

Projekt Senior taxi 
leží na stole, narazil 
na nezájem podnikatelů

2 Cestující mohou 
na Jesenicku platit 
v autobusech kartou

3 Přijďte obléknout 
město do jarního hávu,
zvou pořadatelé akce

4 Hráči nesmí 
podlehnout euforii, 
varuje trenér Petr Ševčík

12

Den se starostou
Další Den se starostou města Jeseníku 

se uskuteční v úterý 8. března. Pokud máte 
zájem hovořit s ním na téma, které se týká 
našeho města, kontaktujte sekretariát 
radnice na telefonním čísle 584 498 151 
nebo emailem: olga.hondlova@mujes.cz 
a domluvte si přesný čas setkání.  (red)

O 67 obyvatel méně má město Jeseník. 
Vyplývá to z údajů dostupných na stránkách 
Ministerstva vnitra ČR, data jsou platná 
k 1. lednu 2016. 

V Jeseníku žije celkem 11 674 lidí, kteří mají 
trvalý pobyt v tomto městě. „Z toho je 140 ci-
zinců. Dalších 62 cizích státních příslušníků zde 
mají přechodný pobyt, tito však nejsou součás-
tí celkového počtu obyvatel. Proti loňskému 
roku máme tedy o 67 obyvatel méně,“ uvedla 
vedoucí Odboru správního Městského úřadu 
Jeseník Veronika Klementová. Jak dále pozna-
menala, v uplynulém roce se narodilo 112 dětí 
a na „městském porodném“ radnice vyplatila 
485 tisíc korun rodičům 97 dětí s trvalým po-
bytem v Jeseníku. Městský úřad dále zazna-
menal 95 sňatků a 114 úmrtí.  (rik)

V Jeseníku 
ubývá obyvatel
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Spustit projekt Senior taxi, který měl 
fungovat od začátku února v Jeseníku, 
se místní radnici zatím nedaří.  Smys-
lem přitom bylo usnadnit lidem v důcho-
dovém věku cestování k lékaři, na úřady 
nebo třeba na nádraží, a to za dotova-
nou cenu. 

„Vyhlásili jsme dvě kola výběrového řízení, 
ale nikdo se nepřihlásil. Po prvním neúspěš-
ném kole jsme navrhli provozovatelům taxi-
služeb schůzku, abychom se dozvěděli důvod 
jejich nezájmu,“ vysvětlila místostarostka 
Jeseníku Zdeňka Blišťanová. Možnost se-
tkání ale nikdo nevyužil a radnice je reakcí 
podnikatelů zaskočena. „Projekt Senior taxi 
není v republice novinkou. Je úspěšný hned 
v několika městech, a proto jsme čekali zájem 
taxislužeb,“ podotkl starosta města Adam 
Kalous. Příkladem může být třeba Karviná, 
kde je obrovský zájem o provozování této 
služby, která znamená pro taxikáře jisté pe-
níze a navíc získání nové klientely.

Projekt radnice spočíval ve zvýhodně-
ném jízdném, kdy senioři starší 75 let by 
za cestu do okruhu pěti kilometrů zaplatili 
dvacetikorunu. Zbytek by doplácelo město 
ze svého. „Senioři se tak mohli levně dostat 
k lékaři, na poštu, do lázní nebo na úřad. Nová 
služba měla fungovat během všedních dnů od 
6 do 15 hodin,“ uvedl vedoucí Odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví města Jeseníku Jiří 
Kovalčík. Podobná služba ale ve městě už od 
konce roku existuje a navíc zaveze seniora 
i na nákupy. „Jednali jsme s těmito podnika-

teli ještě před vyhlášením výběrového řízení, 
ale nedohodli jsme se. A že byli rychlejší, to ne-
považuji za něco špatného. Než se vyhlásí vý-
běrové řízení a projde celá procedura, tak to 
nějakou dobu trvá,“ poznamenala místosta-
rostka Zdeňka Blišťanová s tím, že projekt 
radnice nabízí levnější svezení a zahrnuje 
i okrajové části Jeseníku včetně lázní. „Roč-
ně bychom provozovateli této služby zaplatili 
zhruba 200 tisíc korun,“ nastínila odhad rad-
nice místostarostka.  

Město třetí kolo výběrového řízení vy-
hlašovat nebude. Snaží se ale najít řešení, jak 
svým spoluobčanům vyjít vstříc. „Hledáme 
další možnosti, jak bychom mohli tuto služ-
bu, o kterou je ze strany seniorů velký zájem, 
zajistit. Nyní jednáme s Centrem sociálních 
služeb a nedávno nás oslovil jeden z podnika-
telů, který má zájem o náš projekt,“ uzavřela 
místostarostka Zdeňka Blišťanová.  (rik)

(dokončení ze str. 1)

„Domnívám se a jsem přesvědčen, že se 
podaří novému majiteli v těchto problémech 
zjednat nápravu, a to ve prospěch nás všech, 
co tady za horami na Jesenicku žijeme,“ do-
dal Jedlička. Změnu vlastníka vítá i město 
Jeseník. „Předpokládám, že tato nemocnice 
se bude po dlouhé době zase rozvíjet. Kvůli 
vlastnické struktuře si bývalý vlastník nemo-
hl sáhnout na evropské či krajské peníze,“ po-
dotkl starosta Jeseníku Adam Kalous. Ten 
zároveň věří, že nový vlastník bude zárukou 
kvality. „Nemocnice pod značkou Agel jsou na 

vysoké úrovni a nemůže si dovolit, že by nebyl 
zachován standard poskytovaných služeb,“ 
zdůraznil starosta. 

Společnost AGEL je jedním z největších 
soukromých poskytovatelů zdravotní péče 
v Evropě. V České republice provozuje cel-
kem 10 nemocnic, 7 poliklinik a další speci-
alizovaná pracoviště. „Jesenická nemocnice 
je tak v pořadí naši čtvrtou nemocnicí v Olo-
mouckém kraji a celkově jedenáctou nemocni-
cí ve skupině AGEL,“ uvedl Ján Dudra, předse-
da představenstva společnosti AGEL.

(rik)

Rekordní částkou skončil výtěžek 
adventních koncertů, které se konaly 
v evangelickém kostele v Jeseníku. „Letos 
jsme vybrali 27 400 korun pro nevidomé a sla-
bozraké v Jeseníku. Velmi si vážíme každého 
daru i člověka, který na koncert přišel. Děku-
jeme všem včetně města Jeseníku, které nám 
přispívá na tuto akci. Nevidomým to pomůže 
v jejich rozpočtu, dopřejí si nějaký výlet či to-
lik potřebné pomůcky,“ uvedla organizátorka 
koncertů Jana Poláková. Tradice bene ičních 
koncertů bude pokračovat i v letošním roce. 
„Posluchači se mohou těšit na pestrý reper-
toár, uslyší zase jiná hudební tělesa i žánry. 
Účast přislíbili krojovaní z jižní Moravy a ne-
měly by chybět ani spirituály,“ dodala Jana 
Poláková.  (red)

Výtěžky adventních koncertů 2006 - 2015

V uplynulém roce přivedli na svět léka-
ři Jesenické nemocnice 112 dětí. Nejčastěj-
ším jménem u chlapců byl Jan (9x), následo-
vali Matyáš (8x), Tomáš (7x), Jakub, Lukáš 
a Ondřej (6x), Petr (5x). Z dívčích jmen 
jsou nejoblíbenější Kateřina se So ií (6x), 
Nela, Natálie a Karolína (5x), Eliška, Tereza 
a Viktorie (4x), Ema (3x). Rodiče svým po-
tomkům dávali i méně častá jména, u chlapců 
Nikolas, Jeremiáš, Fabian, Adrián a u děvčat 
Mia, Nellie, Naomi, Melany, Enne a Anika.   (rik)

ROK ORGANIZACE ČÁSTKA
2006 Diakonie Javorník, 

Travná
9 207,- Kč

2007 o.s. Virtus Jeseník 9 730,- Kč
2008 SPK Boétheia-azyl 

dům Jeseník
12 790,- Kč

2009 o.s. Ester Javorník 12 303,- Kč
2010 Charita Javorník 14 209,- Kč
2011 Darmoděj o.s. 24 209,- Kč
2012 o.s. Virtus 17 139,- Kč
2013 MC Krteček Jeseník 21 350,- Kč
2014 Charita Javorník, 

DPS Vidnava
21 700,- Kč

2015 SONS Jeseník 27 400,- Kč

Projekt Senior taxi se radnici zatím 
nedaří spustit. Měl(a) byste vůbec zájem 
o tuto službu? 

František Fišer, 69 let
Je to dobrý nápad. Ur-

čitě bych byl pro, kdybych 
byl bez vozu. Auto ale 
mám, takže tuto službu 
zatím nepotřebuji.

Marie Grossová, 78 let
Zatím chodím a všude 

to mám kousek. Lidé by 
to ale přivítali, třeba ze 
sídliště. Určitě by to bylo 
dobré tuto službu zavést.

Pavel Starý, 76 let
O tomto projektu nic 

nevím. Většina lidí má 
zdravé nohy, takže nepo-
třebují tuto službu. A když 
potřebují, tak mají třeba 
někoho z rodiny, kdo je od-

veze, kam potřebují. 

Marie Koňariková, 67 let
Já prozatím chodím, 

jsem soběstačná.  Má to 
smysl pro ty lidi, co ne-
mají auta a ani rodinné 
příslušníky, kteří by je 
v případě potřeby odvezli tam, kam potřebují.  

Karel Macura, 74 let
Zřejmě  asi zaspali 

dobu, v jiných městech 
už to mají, třeba v Jihla-
vě. V Praze 8 a 9 jezdí au-
tobus, který objíždí ne-
mocnice. Otázkou je, zda 

tato služba bude v Jeseníku určena jen k jíz-
dám na úřady nebo taky i na nákupy. Jde také 
o to, jaké služby bude poskytovat a zda se bude 
něco platit. (rik)

Informace z města

Projekt Senior taxi zatím leží na stole

Nemocnici koupil holding AGEL

Výtěžek koncertů pomůže nevidomým

Anketa

Nejčastější jména
jsou Jan a Kateřina

Z MATRIKY
V lednu 2016 se v jesenické porodnici 
narodilo celkem 22 dětí, z toho 10 dětí 

rodičům žijícím v Jeseníku. Jsou to: 
Beata Hrubá, Klaudie Lasovská, 

Ondřej Glac, Simon Horký, 
Adam Kouřil, Deniel Kanči, 
Patrik Šlahorek, Marek Paš, 

Adina Tobrmanová a Ela Kačor.

Ilustrační foto: Richard Kapustka
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Jesenicko je prvním regionem v Čes-
ké republice, kde mohou cestující na vy-
braných autobusových linkách zaplatit 
jízdné bezkontaktní platební kartou, ke 
které je možné přiřadit časový kupón. 
V budoucnu se má tento systém rozšířit 
do celého Olomouckého kraje.

„Jsme velmi rádi, že můžeme po dvou letech 
tvrdé práce představit veřejnosti nové řešení 
v dopravě,“ uvedl hejtman Olomouckého kra-
je Jiří Rozbořil. Elektronické odbavení fun-
guje na čtrnácti autobusových linkách, které 
spojují Jeseník s přilehlými obcemi. Cestující 
mohou vše realizovat se svojí stávající bez-
kontaktní platební kartou, kterou si zaregis-
trují v kanceláři či na webu dopravce. Poté si 
k registrované kartě přiřadí časový kupón. 
„Jejich nákup lze rovněž provést v e-shopu nebo 
v předprodeji v kanceláři. Pro další nákupy 
kupónů cestující již využívá pouze e-shop do-
pravce. Návštěva prodejního místa je poté vyža-

dována jen při prokazování nároku na slevu, na-
příklad u žákovských jízdenek,“ vysvětlil ředitel 
Koordinovaného Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje Jaroslav Tomík. 
Výhodou je i skutečnost, že rodič může svou 
kartou zaplatit jízdné celé rodině. „Stačí jen, 
aby děti měly registrované vlastní platební kar-
ty, třeba předplacené. K těmto kartám pak rodič 
přiřadí časový kupón,“ doplnil Jaroslav Tomík. 

Novinku při odbavování cestujících vítá 
i město Jeseník. „Technologie jdou dopředu, 
a to je dobře. Vnímám to jako další nástroj pro 
zvýšení kvality a komfortu pro cestující, kte-
ří nemusejí mít při platbě za jízdenku peníze 
v hotovosti,“ podotkl starosta Jeseníku Adam 
Kalous.  Ke čtrnácti linkám, kde mohou ces-
tující využít bezkontaktní kartu, patří i pá-
teřní trasy Jeseník - Mikulovice - Zlaté Hory 
a Jeseník - Javorník - Bílá Voda nebo spoje do 
Šumperku, Lipové-lázní, Bělé pod Pradědem 
či Vidnavy.  (rik)

Městská policie v Jeseníku zaznamenala za 
uplynulý rok 3630 událostí, z toho 1325 pře-
stupků. „878 z nich strážníci vyřešili domluvou, 
239 skončilo blokovou pokutou a 206 přestupků 
oznámili správním orgánům. Další dva byly po-
souzeny jako správní delikt. Ve statistikách je 
i 29 trestných činů, které jsme předali Policii 
České republiky,“ vyjmenovává ředitel Měst-
ské policie v Jeseníku Miroslav Táborský. 
Strážníci také asistovali při výjezdech re-
publikové policie, hasičů a záchranky, těchto 

případů bylo 161. Strážce zákona rovněž za-
městnalo téměř sto odchytů zvířat. „Jednalo se 
především o psy, jejich majitele se většinou po-
dařilo dohledat. Menší počet pak strážníci od-
vezli do útulku,“ uvádí ředitel městské policie. 

Ke konci loňského roku došlo k ukončení 
spolupráce s operátory kamerového systému, 
jeho revize a servis nově zajišťují místní irmy. 
„Na optický kabel bylo napojeno sedm kamero-
vých bodů, v ulici Lipovská se vyměnila kamera,“ 
uzavírá loňský výčet Miroslav Táborský. (rik)

Práci zastupitelky 
jsem vykonávala jako 
nestraník za KDU-
-ČSL od 21. listopadu 
2014 do konce ledna 
2016. Povinnosti spo-
jené s výkonem této 
funkce mne bavily 
a k těm příjemným 
patřila funkce oddá-
vající. Ráda jsem vy-

cházela vstříc i zcela mimořádným termínům 
i výjimečným svatbám, mezi které patřila zlatá 
svatba. Mám také dobrý pocit z toho, že se mi 
podařilo udržet příspěvek novým občánkům 
města ve stejné výši jako v předešlých letech. 
Proč jsem tedy rezignovala?

Nad odstoupením z funkce zastupitelky 
jsem uvažovala od listopadu loňského roku. 
Důvodem byla především dle mého špatná ko-
munikace ze strany vedení města jak v kauze 
IC Jesenicka, tak ohledně situace kolem tech-
nických služeb a celková napjatá atmosféra na 
městě. Ve věci IC Jesenicka jsem vnímala velmi 
špatnou komunikaci ze strany města. Vidě-
no mýma očima a stručně řečeno, nejdříve se 
nic nedělo, pak došlo k výpovědi IC Jesenicka, 
a co následovalo posléze, kdy se situace nato-
lik vyhrotila, tak tomu opravdu dodnes nero-
zumím... Ohledně situace kolem technických 
služeb jsem si sjednala na podzim postup-
ně schůzky s předsedou představenstva TSJ 
Romanem Kalousem, odvolaným předsedou 

dozorčí rady Davidem Raifem, ředitelem TSJ 
Janem Prejdou a telefonicky jsem hovořila 
s Tomášem Hradilem. Přes veškeré získané in-
formace jsem stále měla pocit, že pravda je ně-
kde uprostřed a že je potřeba společně komu-
nikovat, aby se mohla situace někam dál posu-
nout, ale že není vůle některých zúčastněných 
osob. Postupem času jsem také ztratila důvěru 
v některé koaliční partnery a bez dostatečné 
důvěry se mně osobně velmi špatně pracuje. 

Celkem osm let jsem pracovala v Komi-
si pro rodinu a sociální věci. Od roku 2014 
jsem předsedkyní Komise pro občanské zá-
ležitosti, rodinu a sociální věci, kdy došlo ke 
sloučení dvou komisí. Tato práce je pro mě 
smysluplná a velmi dobře se mně pracuje 
s lidmi v rámci komise. V současné době 
zpracováváme ve spolupráci s některými 
odbory města Koncept rodinné politiky na 
roky 2016 – 2018. Rodinná politika – to je 
téma, kterému se chci podrobněji věnovat 
jak v rámci komise, tak v rámci mé práce 
v Mateřském centru Krteček v Jeseníku.

Děkuji všem, kteří mi projevili důvěru při 
volbách v roce 2014 a zároveň chci poděko-
vat všem zastupitelkám a zastupitelům za 
dosavadní spolupráci v rámci zastupitelstva 
a zaměstnancům města Jeseník. Velké po-
děkování patří matrikářkám Evě Mahrové 
a Petře Janhubové za skvělou spolupráci při 
oddávání. Tyto společně prožité, nádherné 
pracovní chvíle mně osobně budou nejvíce 
chybět…  Alena Řehová

Rezignace některého z členů zastupitel-
stva není věcí neobvyklou. Dělo se tak tomu 
i v minulých volebních obdobích. Důvody bý-
vají různé. Od nedostatku času až po osobní 
důvody. Nejinak tomu bylo i u dnes již býva-
lé zastupitelky Aleny Řehové. O tom, že chce 
odstoupit, jsem věděl a několikrát jsme na 
toto téma hovořili. Důvody mi však uváděla 
úplně jiné, než popisuje ve svém prohláše-
ní. Sdělila mi, že při projednávání materiálů 
v zastupitelstvu nechce nekvali ikovaně 
rozhodovat o věcech, kterým ne úplně zcela 
rozumí. Jednalo se především o složité zále-
žitosti ohledně VaKu nebo TSJ. Během jejího 
ročního působení vystoupila v zastupitel-
stvu pouze jednou, a to ve věci Informačního 
centra Jesenicka, které se jí dotýkalo osobně. 
Také mi sdělila, že kvůli časové náročnosti 
práce zastupitelky se nevěnuje Mateřskému 
centru Krteček tak, jak by chtěla. Rovněž 
nerozumím její pasáži o špatné komunikaci 
s radnicí. S paní Alenou Řehovou jsem ko-
munikoval velmi často. Kdykoli požádala 
o setkání, bylo jí vyhověno. Její prohlášení 
o důvodech odchodu ze zastupitelstva mne 
o to víc překvapilo, neboť při nedávné ná-
vštěvě partnerského města v Neuburgu 
o těchto důvodech nepadlo ani slovo. Práce 
zastupitele je časově náročná a velmi zodpo-
vědná. Není tedy jen o svatebních obřadech.

Názor paní Aleny Řehové respektuji 
a přeji ji hodně štěstí v osobním i pracovním 
životě. Adam Kalous, starosta města

Od 1. března, při placení místního poplat-
ku za komunální odpad, obdrží každá do-
mácnost sadu tašek na tříděný odpad, kterou 
tvoří tři barevné tašky na papír, plast a sklo. 
Pokud jste již poplatek v letošním roce uhra-
dili nebo tak učiníte bezhotovostním způso-
bem v termínu splatnosti do 31. května, pak 
po předložení dokladu o zaplacení poplatku 
máte možnost si sadu tašek vyzvednout v po-
kladně města v budově MěÚ Jeseník, Tovární 
4/1287 nebo na odboru životního prostředí 
v budově MěÚ Jeseník, Karla Čapka 10/1147, 
dveře č. 451.  (mj)

Cestující mohou zaplatit v autobusech kartou

Městská policie Jeseník eviduje
za rok 2015 více než tři tisíce případů

Prohlášení zastupitelky k rezignaci Vyjádření starosty 

Tašky za odměnu

Kartou lze platit na linkách spojující Jeseník 
s přilehlými obcemi.  

Foto: Richard Kapustka



4 / NAŠE MĚSTO březen 2016

Čilý ruch zavládl 4. února odpoledne 
v Základní škole Jeseník, kde probíhal zápis 

dětí do prvních tříd. Mezi budoucími školá-
ky, na odloučeném pracovišti v Průchodní 
ulici, byl i Thomas Ernest Jangl. „Nejvíc se 
těším na čtení, počítání a kamarády z Kopre-
tiny,“ uvedl pětiletý Thomas, který k zápisu 
přišel se svou tříletou sestřičkou Laurou 
a rodiči. „Na zápis jsme se průběžně připra-
vovali, počítali jsme a věnovali se nápravě 
řeči. Syn je ale velmi šikovný, chodí do výtvar-
ky a hraje šachy,“ pochlubil se otec Tomáš 
Jangl. Odbor školství eviduje celkem 120 
dětí, které přišly k zápisu do prvních tříd, 
z toho rodiče třiceti dětí požádali o odklad. 

Text a foto Richard Kapustka

Jaro už pomalu klepe na dveře a s ním 
i jeho největší svátky - Velikonoce. Pokud 
ještě nemáte na třetí březnový víkend 
jasný program, tak si určitě v kalendáři 
zatrhněte neděli 20. března. V Jeseníku na 
Masarykově náměstí se totiž bude konat 
Velikonoční trhová slavnost.

Slavnost je symbolickým zahájením Jesenic-
kých trhů, které se na Masarykově náměstí bu-
dou konat od dubna do října. Jejich cílem je pod-
porovat místní farmáře, výrobce a regionální 
potraviny. „Takže už při návštěvě velikonoční 
slavnosti si budete moci pochutnat na domácích 
uzeninách, křupavém pečivu od místních pekařů 
a cukrářů, sýrech, dát si lahodnou kávu a pravou 
čokoládu od místních kavárníků či okoštovat 
různé druhy regionálních piv, vín a destilátů,“ 
láká návštěvníky Lenka Sedláčková ze spol-
ku Sudetikus, který akci pořádá ve spolupráci 
s MKZ Jeseník. Příchozí se mohou rovněž těšit 
na stánky s ryze velikonočním sortimentem. 

Pořadatelé zároveň nezapomínají ani na 
kreativní dospělé a děti, které si mohou při-
jít uplést pomlázku, přivítat jaro výrobou 
Morany či namalovat velikonoční vajíčko. 
To pak mohou zavěsit na stromy na náměstí 
a podpořit tak velikonoční atmosféru města. 
Součástí trhů je i doprovodný program. (ls)

Akademie třetího 
věku pro seniory

Město zve na Setkání dříve narozených

Bazárek v Kapli

K zápisu přišla více než stovka dětí

Tazatelé zamíří do domácností

Přijďte s námi obléknout náměstí do jarního hávu

Akademie třetího věku nabízí další z cyk-
lu naučných přednášek pod názvem Senioři 
a požární bezpečnost. Cílem přednášky Ro-
berta Bicana, vedoucího Oddělení prevence 
HZS Olomouckého kraje, ÚO Jeseník, je zvý-
šit u seniorů povědomí o existenci rozličných 
hrozeb v soudobé moderní společnosti a se-
známit je či společně si zopakovat zásady cho-
vání člověka za běžných rizik a mimořádných 
událostí. Program přednášky se dotkne té-
mat: jak se vyvarovat požáru v domě a co dě-
lat v případě jeho vzniku, jak předejít požáru 
v přírodě, povodně a vše, co s nimi souvisí…

Vstup je volný pro seniory, jejich přátele 
a známé. Přednáška se uskuteční 31. března 
v 16 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku. Další 
informace: tel. 584 498 421, www.ppsjes.cz
 (mj)

Městský úřad Jeseník pořádá jarní Se-
tkání dříve narozených jesenických seniorů 
se zástupci města. Akce se koná ve čtvrtek 
19. května v 16 hodin v městském sále v uli-
ci Karla Čapka. K tanci a poslechu hraje trio 

Fantasia. Vstup je zdarma, občerstvení zajiš-
těno. Na setkání s vámi se těší členky Komise 
pro občanské záležitosti, rodinu a sociální 
věci Městského úřadu Jeseník a představi-
telé města. (mj)

Jak se žije českým občanům zjišťuje 
od 6. února Český statistický úřad (dále 
jen ČSÚ). Šetření budou probíhat až do 
5. června letošního roku.

„Šetření se uskuteční na celém území Čes-
ké republiky v 10 916 domácnostech, které ná-
hodně vybral počítač,“ uvedla ředitelka Kraj-
ské správy ČSÚ v Olomouci Kamila Vepřková. 
Vlastní šetření provedou speciálně vyškolení 
tazatelé. „Ti se budou prokazovat průkazem ta-
zatele a příslušným pověřením, které je spolu 

s občanským průkazem opravňují k provedení 
šetření,“ upozornila Kamila Vepřková. Jak dále 
poznamenala, lidé se nemusejí obávat zneuži-
tí získaných informací. „Ve všech fázích zpra-
cování je zaručena anonymita zjištěných údajů 
a získaná data jsou důsledně chráněna podle 
příslušných zákonů, včetně Zákona o ochraně 
osobních údajů,“ vysvětlila krajská ředitelka 
ČSÚ. Smyslem celého šetření je získat dlouho-
době srovnatelné údaje o sociální a ekonomic-
ké situaci ve 32 evropských zemích. (red)

Sdružení rodičů a přátel SVČ Duha Je-
seník pořádá Bazar oblečení, obuvi a spor-
tovních potřeb pro děti (jaro, léto). Výkup: 
21. března 8.30 - 17.30. Prodej: 22. března 
8.30 - 18.00, 23. března 8.30 - 17.30. Vyúčto-
vání: 25. března 12.30 -17.00. Bazar probíhá 
tentokrát v KAPLI. Vybíráme pouze 25 ks od 
každé přítomné osoby. Oblečení špinavé, roz-
trhané, z nevhodných materiálů ihned vyřadí-
me. Rovněž nepřijímáme zimní oblečení, obuv 
a oblečení pro dospělé. Do bazaru lze přinést 
i některé hračky, např. panenky, stavebnice, 
kočárky a postýlky pro panenky, odrážedla, 
sportovní potřeby, kojenecké potřeby, lepo-
rela, hry a knihy. Vybíráme také dětská kola 
a kočárky. V případě, že si věci, které se ne-
prodají, nevyzvednete v den vyúčtování, vy-
bíráme poplatek 30 Kč. Věci, které nebudou 
vyzvednuty do konce měsíce, odevzdáme 
charitě. Informace: 584 401 262.  (pj)

Kurz společenského tance
Pokračování kurzu společenského tan-

ce může začít ve druhé polovině března. 
Zájemci hlaste se u Lucie Vinklerové, 
tel. 777 118 970.
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Březen je také měsícem čtenářů. Oba-
va, že internet vytlačí knihu a de initivně se 
usadí na trůnu, není opodstatněná. Tištěná 
kniha zůstane nenahraditelným společní-
kem lidí ještě mnoho let. Internet bude žít 
vedle ní stejně jako e-knihy, televize, kino, 
rozhlas a divadlo. Apokalyptici si tedy bu-
dou muset nějaký čas počkat. 

V jesenické knihovně má tištěná kniha 
stále své prvenství. Důkazem toho jsou ne-
jen statistické výsledky výpůjček, ale i ná-
vštěvnost knihovny. „V loňském roce k nám 
zavítalo 27 574 návštěvníků, kteří si vypůjčili 

108 663 titulů knih a časopisů. Přestože zatím 
nemůžeme nabídnout našim čtenářům moder-
ní knihovnu, díky malé reorganizaci rozšíří-
me alespoň dětské oddělení o jednu místnost. 
Vznikne tak větší a příjemnější prostor pro 
kulturní aktivity a setkávání,“ uvedla knihov-
nice Daniela Přikrylová. První letošní akcí 
bude beseda s cestovatelem Jiřím Jůzlem, 
který se podělí o své zážitky ze severní Ka-
nady a Aljašky 17. března v 17 hodin. „Tímto 
vás všechny srdečně zve kolektiv knihovny,“ 
láká na nevšední zážitek Daniela Přikrylová. 

(mkz)

Uprchlická krize v Evropě a její důsled-
ky, digitální a oběhová ekonomika, evropské 
ozbrojené síly nebo satelitní systém Galileo. 
To byla témata, o kterých 8. února v Jeseníku 
s místními občany diskutoval europoslanec 
Pavel Telička. Ten hned v úvodu vysvětlil roli 

a způsob fungování Evropského parlamentu 
a vzápětí se dotkl problému uprchlíků. „Mi-
grační krize nevznikla v loňském roce. Došlo 
k podcenění tohoto problému členskými státy 
Evropské unie. A tento problém není řešitelný 
jednou zemí, nemá tedy řecké nebo německé 
řešení,“ zdůraznil Telička. Jak dále uvedl, 
opatření musí být společná. „Není možné, aby 
jednotlivé státy přicházely s vlastními opatře-
ními bez konzultací s ostatními,“ podotkl Te-
lička. Podle něj je však důležité, že dochází 
ke sblížení stanovisek na problém migrace 
a způsob jeho řešení napříč státy EU. „Potře-
bujeme novou strategii a lepší ochranu hranic, 
transformaci Frontexu, dočasnou ochranu 
i efektivní návratovou politiku. Hotspoty do-
sud nefungují tak, jak by měly a současná situ-
ace je nadále nepřijatelná,“ řekl europoslanec 
Pavel Telička.  (rik)

Slavnostní ukončení projektu pod názvem 
Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku aneb Rekon-
strukce kulturní památky proběhlo začátkem 
února za přítomnosti představitelů města 
a pracovníků městského úřadu. „Památka se 
před rekonstrukcí nacházela v havarijním sta-
vu a bez její realizace by došlo k zániku tohoto 
mostu,“ uvedla místostarostka Jeseníku Zdeň-
ka Blišťanová. Ta zároveň podotkla, že žádost 
o dotaci podalo již minulé vedení radnice. „My 
jsme tak mohli na jejich práci navázat a most 
opravit,“ dodala místostarostka. Financová-
ní stavby zajistily dotační tituly z programu 
Kulturní dědictví a současné umění, grant 
EHP a Norské fondy, které pokryly 80 % do-
tace. Rekonstrukce přišla celkem na téměř 
5 milionů 150 tisíc korun včetně DPH.  (rik)

Slavnostní prezentace završí snahu 
žáků z Jesenicka, kteří během poslední-
ho půl roku hledali a zachycovali příběhy 
pamětníků ve svém okolí. Žákovské týmy 
představí své práce před odbornou poro-
tou 7. března v 15. 30 hod. v jesenické Kapli. 

Akce je přístupná veřejnosti a příchozím 
se tak naskytne jedinečná možnost seznámit 
se s pěti zajímavými příběhy. Navíc zjistí, jak 
se patnáctiletí, v dnešní přetechnizované 
době, zhostili reportérské práce. 

„Projekt společnosti Post Bellum, která 
mimo jiné tvoří archiv Paměti národa, pro 
který děti příběhy zpracovaly, inancoval 
Mikroregion Jeseník,“ uvedla Zuzana Ouhrab-
ková z neziskové organizace Post Bellum. Do 
prvního ročníku se zapojily základní školy 
z Jeseníku, Bělé pod Pradědem, České Vsi 
a Gymnázium Jeseník. Vstup na slavnostní 
zakončení projektu Příběhy našich sousedů 
je zdarma.  

(red)

Systém svozu biopopelnic vloni plně fun-
goval. Postupně bylo vydáno 500 biopopel-
nic, kterých se svezlo celkem 5766 kusů, což 
činilo 126 tun bioodpadů. Technické služby 
porovnaly svážené množství klasického do-
movního odpadu v letech 2013, 2014 a 2015. 
Z výpočtu vyplývá, že se množství směsných 
komunálních odpadů, které se sváží na sklád-
ku, snížilo. Jde tedy nejen o ochranu život-
ního prostředí, ale také o úsporu nákladů:
-  1tuna směsného komunálního odpadu 

uložená na skládku stála 1 346,40 korun
-  1 tuna zpracovaného bioodpadu na Kom-

postárně Jesenicka stála 239,80 korun
V letošním roce svoz bioodpadu pro-

bíhá v daný den (svozový kalendář) vždy 
v celém Jeseníku najednou! Bioodpad musí 
být v hnědých popelnicích - zdarma je za-
půjčují Technické služby Jeseník (výdej od 
3. 3. do 26. 5. - každý čtvrtek od 12 do 16 ho-
din - sklad - autodílna v areálu společnosti).

Při větším množství bioodpadu jej lze 
umístit vedle hnědé popelnice v neuzavře-
ném pytli o hmotnosti do 30 kg (cca do 1/2 
naplněný pytel 110 l).

Pro větší množství bioodpadů je k dis-
pozici sběrný dvůr na ul. Otakara Březiny 
v Jeseníku. Zde je k odběru i hotový kompost 
- množství na jeden odběr 50 kg/domácnost.

Pro ty, kteří se přihlásili do systému 
sběru bioodpadů, je v období duben až ří-
jen svoz klasické popelnice 1x za dva týdny, 
vždy v opačném týdnu než svoz bioodpadu, 
přičemž běžné svozové dny (pondělí až pá-
tek) jsou zachovány. Sleva na poplatku je 
stejná jako loni.
Co do kompostu ANO? 
Z kuchyně: zbytky ovoce, zbytky ze zpra-
cování zeleniny, zbytky z kávy a čaje, sko-
řápky z vajíček a ořechů, papírové utěrky 
a ubrousky. Ze zahrady: posekaná tráva, lis-
tí, větvičky, plevele, zbytky zeleniny, piliny, 

hobliny, kůra, popel ze dřeva, trus býložra-
vých hospodářských zvířat.
Co do kompostu NE? 
Kosti, odřezky masa, kůže, vařené jídlo, stol-
ní oleje a tuky, rostliny napadené chorobami, 
popel z uhlí, cigaret, prachové sáčky z vysa-
vače, časopisy a jiné tiskoviny, plasty, sklo, 
kovy, exkrementy masožravých zvířat, ka-
meny, stavební sutě, chemicky ošetřené ma-
teriály – například lakované dřevo.  (TSJ)
Svozový kalendář BRKO - rok 2016

měsíc datum
duben 8.4. 22.4.  
květen 6.5. 20.5.  
červen 3.6. 17.6.  
červenec 1.7. 15.7. 29.7.
srpen 12.8. 26.8.  
září 9.9. 23.9.  
říjen 7.10. 21.10.  
listopad 4.11. 18.11.  

Kniha je stále žádaná, internet ji dosud nenahradil

Europoslanec diskutoval s občany Lávku zachránila 
rekonstrukce

Žáci pátrali po osudech pamětníků

O biopopelnice je zájem, chrání přírodu a šetří kapsu
Ilustrační foto: Richard Kapustka

Slavnostní přestřižení pásky. 
Foto: Richard Kapustka

Pavel Telička s občany živě diskutoval. 
Foto: R. Kapustka
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Informace ze školy

V Základní škole Jeseník se i v průběhu 
ledna a února uskutečnilo, případně jsme se 
zúčastnili, několika zajímavých akcí, které 
stojí jistě za zmínku.

Při těchto návštěvách se prvňáčci stali 
ochránci předškoláků a zapojili je do svých 
tvořivých činností, které si pro ně připra-
vili. Společně si formou hry vyzkoušeli do-
vednosti na interaktivní tabuli a plnili různé 
zábavné úkoly.

Nejen vědomostmi je člověk ve škole živ, 
ale i pohybem a nejlépe na zdravém vzduchu. 
Hned po vánočních svátcích naskočili naši 
šesťáci na brusle. Pod vedením učitelů těles-
né výchovy absolvovali týdenní bruslařský 
kurz, kde se učili základní i složitější bruslař-
ské dovednosti, jednodušší krasobruslařské 
prvky a také základy hokeje.

Naše škola je již několik let zapojena do 
celostátního projektu Ovoce do škol. Kaž-
dý měsíc dostávají děti balíčky s ovocem, 
zeleninou nebo ovocnou šťávou. V předpo-
sledním lednovém týdnu čekal na školáky 
opravdu zajímavý voňavý zážitek v podobě 
plného košíku u nás méně známého exotic-
kého ovoce. Děti zažily sladké dobrodruž-
ství při poznávání a ochutnávání ovoce 
z dalekých zemí.

V pátek 12. února si druhé třídy na pra-
covišti B. Němcové užily báječný den. Mís-
to běžného vyučování přišli žáčci v kostý-
mech cirkusových artistů, klaunů, krotite-
lů i divé zvěře a učili se v cirkusové škole. 
Nejdříve předvedli svá vystoupení artisté 
a baletky, poté žongléři a klauni, do manéže 
přišli také nezbední tygři, cvičený lachtan 
a krásný koník.

Tuto již tradiční a velmi oblíbenou soutěž 
organizuje středisko volného času DUHA. 
Jako každoročně, i letos přijely ty nejtalen-
tovanější děti z celého okresu. A že jich letos 

V posledních dvou lednových týdnech se 
23 jazykových nadšenců naší školy rozhod-
lo poměřit své síly v Konverzační soutěži 
v anglickém jazyce ve školním kole, odkud 
vítězové jednotlivých kategorií postoupili 
do kola okresního, které se konalo 10. února. 
Vítězové školního kola Adéla Malá ze VII. A 
(ml. kategorie) a Tomáš Smital z IX. B (st. ka-
tegorie) měli nelehký úkol, prosadit se mezi 
nejlepšími angličtináři jesenického okresu. 
Konkurence byla letos opravdu tvrdá. Jazy-
ková úroveň většiny soutěžících porotu pří-
jemně překvapila. O to větší máme radost, že 
i letos se našim žákům podařilo skončit „na 
bedně“, oba shodně na 2. místě.

V lednu se 1. kolem rozjela již tradiční Je-
senická liga ve lorbalu starších žáků, která 
v únoru pokračovala 2. kolem. Náš tým v se-
stavě Patrik Bartuněk, Daniel Pospíšil, Vítek 
Dvořák, Filip Řeha, Martin Látka, Dominik 
Stolařík, Adam Bár, Tomáš Cundrla, Štěpán 
Král obsadil v 1. kole 2. místo a v únorovém 
kole pak dopadl o stupínek hůř na 3. místě.

Více informací o jednotlivých akcích 
i s podrobnějšími výsledky najdete 
na stránkách www.zsjesenik.cz.

Za kolektiv ZŠ Svatopluk Sekanina

Letos to byl již 65. ročník a byl zajímavý 
tím, že se sešlo nevídaně páťáků - celkem 
31 dobrých, nelenivých matematiků z celé-
ho okresu. Z naší školy jich bylo dokonce 14! 
Prvně museli tito žáci projít školním kolem, 
kde bylo dost obtížných šest příkladů, tepr-
ve pak mohli úspěšní řešitelé postoupit do 
kola okresního. A jak si tedy naši žáci vedli? 
Zvítězila Agáta Agóčová a třetí místo obsadil 
Robert Liewehr, oba kat. M5. Všem umístě-
ným i úspěšným velká gratulace a poděko-
vání těm, kteří je připravovali.

Krajské kolo mladých šachistů se usku-
tečnilo 27. ledna v hejčínském gymnáziu 
v Olomouci.  V kategorii A (1. – 5. třída), kde 
se zúčastnilo 14 družstev, bojovali také naši 
žáci ze ZŠ Jeseník – Jan Cimburek, Lenka Pol-
jaková, Martin Valíček, Adam Pirek a umístili 
se na krásném, byť bramborovém 4. místě. 
Gratulujeme!

Návštěvy 
předškoláků

Bruslařský kurz

Plný košík exotiky

Cirkusová školička

Duhová písnička

Soutěž v angličtině

Stříbro i bronz

Matematická 
olympiáda

Bramborová 
medaile

přijelo! I naše škola připravila do soutěže 
17 dětí z prvního stupně. O přípravu a do-
provod se postaraly paní učitelky Václav-
ková a Stúpalová. A kdo nás reprezentoval 
a jak si děti vedly? Zlato v hrdle a 1. místo 
s písničkou Pasu, pasu písničku si ve své ka-
tegorii vyzpívala Zuzana Pavlíčková. Třetí 
místo získala tato děvčata: Adéla Kropáčo-
vá, Valerie Ilíková, Tereza Blašková a Nela 
Becisová.
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Lázeňské info

NOVINKY
Mezi tradiční přednášky pro veřejnost 

od března NOVĚ zařazujeme také OD-
BORNÉ PŘEDNÁŠKY našich lékařů. Mů-
žete se tak těšit na témata z různých obo-
rů lékařské péče. Začínáme přednáškou 
MUDr. Jana Kubánka o léčbě depresí a pre-
zentací MUDr. Jany Mendelové o zdravém 
způsobu života.

Čtvrtek 10. března v 14 hod., Zrcadlo-
vý sál: Deprese a její léčba, přednáší 
MUDr. Jan Kubánek

Pátek 25. března v 14 hod., Zrcadlo-
vý sál: Proč se hýbat a jak jíst, přednáší 
MUDr. Jana Mendelová

TRADIČNĚ
Připomeňte si opět s námi nepopiratel-

ný význam vody nejen pro naše lázně, ale 
i pro lidskou civilizaci. Oslavte s námi na 
Gräfenbergu SVĚTOVÝ DEN VODY 2016! 
V rámci programu 18. až 20. března pro vás 
opět chystáme zajímavé přednášky, pro-
cházky s průvodcem po Studničním vrchu 
i tematický program pro děti. Více se brzy 
dozvíte na našem facebooku.

Nezapomínáme ani na oslavy nejvý-
znamnějších křesťanských svátků. LÁ-
ZEŇSKÉ VELIKONOCE 25. – 28. března 
nabízí opět pestrý program:

Již od úterý 22. až do neděle 27. března 
se budou v hale Sanatoria Priessnitz stří-
dat lidová řemesla, v sobotu 26. března 
v 17 hodin zahrají v hale Sanatoria Campa-
nula Vocal z Jeseníku. V neděli 27. břez-
na ve 14 hodin si můžete vychutnat v hale 
velikonoční recitál hudebního tria Brejle 
a následně se můžete od 19.30 až do půl-
noci vrhnout do víru Velikonoční veselice 
v Zimní zahradě. Jarní svátky zakončíme 
ve 14 hodin v hale Sanatoria klavírním 
recitálem.

Březnové PŘEDNÁŠKY v Zrcadlovém 
sále:

Úterý 1. března v 18.45: 
Příběhy obnovy pramenů

Úterý 8. března v 18.45: 
Jak jsme obnovovali Slovanský pramen

Úterý 15. března v 18.45: 
Mezi Goethem, Mozartem a Hitlerem

NOVÁ přednáška, v níž lázeňský prů-
vodce Jirka Glabazňa představuje Priess-
nitzovu dobu v širších historických sou-
vislostech.

Úterý 22. března v 18.45: 
Géniové živé vody

PRO DĚTI
Školička bruslení pro děti – 2. března 

od 14 do 15 hod. – vstupné dle ceníku, pro 
lázeňské hosty ZDARMA

Maškarní rej na ledě – 11. března od 14 
do 15 hodin – vstupné dle ceníku, lázeňští 
hosté vstup ZDARMA

Tupá brusle – 13. března, celý den brus-
lení ZDARMA. Zakončení bruslařské sezony.

ZA SPORTEM
LÁZEŇSKÁ POSILOVNA

Od 22. února 2016 změna otevírací 
doby pro veřejnost!
PO   14.00  – 16.30 hod.
ÚT- PÁ   14.00 – 20.00 hod.
SO   8.00 – 12.00 hod.
NE   15.00 – 20.00 hod.
 
Jednorázové vstupné  60 Kč
VacuFit Thermal  60 Kč
Happy hours 
(každé úterý a čtvrtek 18 – 20 hod.)  30 Kč
Permanentka měsíční  500 Kč
Permanentka 10 vstupů 
Fitness / VacuFit Thermal  540 Kč
 
LÁZEŇSKÉ KLUZIŠTĚ
Otevřeno do 13. března!
Pondělí - Čtvrtek  14:00 - 15:30
 16:00 - 17:30
Pátek, Sobota 14:00 - 16:30
 18:00 - 19:30
 20:00 - 21:30
Neděle 14:00 - 15:30
 16:00 - 17:30
 18:00 - 19:30

Jednotlivci 90 minut:
Děti do 15 let 25 Kč, zapůjčení bruslí 25 Kč.
Dospělí 50 Kč, zapůjčení bruslí 50 Kč.

Školy a organizace (celé kluziště):
Cena pro základní školy 350 Kč/90 minut.
Cena pro organizace a hokejová družstva 
1000 Kč/90 minut.

Permanentka:
10 vstupů      225 Kč / děti
10 vstupů      450 Kč / dospělí
25 vstupů      575 Kč / děti
25 vstupů    1150 Kč / dospělí

   
LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA

V Sanatoriu Priessnitz otevřena ně-
kolikrát týdně – více informací na www.
priessnitz.cz.

ZA RELAXACÍ
aneb Přivítejte jaro krásná a svěží!

Vyzkoušejte u nás moderní metodu 
odbourávání obtížně odstranitelných tu-
kových polštářků! ULTRAZVUKOVÁ KA-
VITACE je bezbolestná a vysoce účinná 
alternativa chirurgické liposukce. Jedná 
se o neinvazivní bezpečné ošetření. Nevy-
žaduje hospitalizaci a anestézii, kůže při 
ní zůstává neporušena. Nebo vyzkoušejte 
neinvazivní LIFTING OBLIČEJE ISOGEI – 
rozjasnění kožního tónu. 

Ultrazvuková kavitace  800 Kč

Ošetření obličeje liftingovým 
efektem Isogei  680 Kč

V lázních si opět připomeneme 22. březen – Světový den vody. Chybět nebude zajímavý pro-
gram.  FOTO: PLL.



8 / NAŠE MĚSTO březen 2016

Informace z kultury

Tipy na výlety -  Polsko

Vernisáž výstavy mapující životní příběh 
československého lyžaře Karla Šte la, který 
je spjatý s historií běžeckého lyžování v Je-
seníku, se uskuteční 7. března v 17.30 hodin
v prostorách IC Katovna. Akce se koná u příle-
žitosti oslav životního jubilea této významné 
osobnosti československého lyžování, později 
trenéra, jenž před 40 lety stál u zrodu místní-
ho lyžařského oddílu. Výstava bude rozdělena 
do tří částí. První se věnuje životnímu příběhu 
Karla Šte la, druhá seznámí zájemce s historií 
běžeckého lyžování v Jeseníku a poslední část 
umožní nahlédnout do současného života ly-
žařského oddílu Fenix Ski Team Jeseník. K vi-
dění budou historické lyže, dobové fotogra ie, 
lyžařské vybavení, suvenýry z olympijských 
her a další zajímavosti z tohoto oblíbeného 
sportu. Výstava potrvá do konce března.   (an)

Houslový virtuóz Pavel Šporcl se vrací do 
Jeseníku, tentokrát s ojedinělým projektem 
cikánských melodií Gipsy Fire. Spolu s cikán-
skou cimbálovou kapelou Gipsy Way Ensem-
ble zahraje úpravy maďarských a romských 
písní, ilmové melodie, skladby své, A. Piazzo-
ly a J. S. Bacha. Program sází na nevšední tech-
nickou vybavenost a osobitost primáše Pavla 
Šporcla a slibuje večer plný temperamentu 
a vášně. Vstupenky lze zakoupit v předpro-
dejní síti MKZ Jeseník. Příchod na tuto vý-
jimečnou akci ale nenechávejte na poslední 
chvíli, vstupenky jsou bez místenek a sál bude 
otevřen 45 minut před začátkem koncertu. 
Neopakovatelný hudební zážitek se koná 

18. března v 19 hodin v kongresovém sále láz-
ní. Více na www.pavelsporcl.cz.  (T.Z.)

Když bratři Malinové, tedy banjista Lu-
boš (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Žalman 
a spol.) a houslista Pepa (Monogram) před 
několika lety vyslyšeli přání fanoušků a za-
ložili kapelu Malina Brothers, do které při-
zvali kontrabasistu Pavla Peroutku (Spiritu-
ál Kvintet), vypadalo to na jednorázový pro-
jekt. Dvě vyprodaná turné a ohlas příznivců 
je nakonec zavedli podruhé do nahrávacího 
studia. Výsledkem je aktuální album Malina 
Brothers & Charlie McCoy.

A jak už název napovídá, do rodiny před-
ních hudebníků české country a folku při-
byl legendární nashvillský muzikant Charlie 
McCoy (Bob Dylan, Elvis Presley, Simon & Gar-
funkel, Johnny Cash, Roy Orbison, Ringo Starr...), 

bez nadsázky označovaný jako nejslavnější 
světový hráč na foukací harmoniku.

Nová nahrávka je citlivým mixem skladeb, 
které všichni hudebníci pečlivě vybrali. Na 
albu posluchači uslyší, stejně jako na debutu, 
například několik dalších písniček od výcho-
dočeského rodáka Mirka „Skunka“ Jaroše jako 
Jsem holej, McLaren, nebo Jackson. Pět skladeb, 
z nichž dvě jsou úplně nové, přinesl McCoy. Ve 
zpěvu jednotlivých tracků se plynule střídá 
čeština s angličtinou. Kolekci zpívaných písni-
ček doplňuje několik instrumentálek.

Nové album Malina Brothers & Charlie 
McCoy kapela představí v rámci zimní TOUR 
2016 a přiveze ho také v úterý 29. března do 
jesenického kina Pohoda.  (TZ)

Už jen pár dnů, do 7. března, potrvá v ka-
várně Ennea výstava fotogra ií z Paříže. Volně 
navazuje na nedávné výročí útoku na redakci 
Charlie Hebdo. Kromě snímků z běžného živo-
ta v Paříži si návštěvníci mohou prohlédnout 
originální výtisk tohoto satirického týdeníku. 
Výstava vznikla ve spolupráci kavárny Ennea 
s Lukášem Chmelou. Ten od roku 2011 opa-
kovaně navštěvuje Paříž, kterou systematic-
ky prochází ulici po ulici. Spíše než turistic-
kou atraktivitu vyhledává skutečné příběhy 
a běžný život. Snímky, které předkládá, jsou 
z velké části fotografovány v době od útoku 
na Charlie Hebdo až do současnosti.  (lch)

Polské pohraničí je pro nás, Čechy, stá-
le neprobádaným územím. Proto jsme se 
rozhodli představit vám zajímavá místa 
v polském pohraničí v pravidelné rubrice 
Tipy na výlety: Polsko.

Paczków (počeštěně Pačkov)
Pačkov, město ležící 40 kilometrů od Je-

seníku a 10 kilometrů severně od Javorní-
ku, má přibližně osm tisíc obyvatel. Ač není 
mezi Čechy zatím tak známé, důvodů, proč 
sem zavítat, je mnoho. Stejně jako v Jeseníku 
se v Pačkově nachází Katovna, ve které sídlí 
informační centrum a muzeum. Muzeum na-
bízí náhled do minulosti města, návštěvníci 
se seznámí s každodenním životem obyva-

tel a s tehdejší průmyslovou výrobou. Dru-
há část muzea je historickou rekonstrukcí 
katova pokoje a ukázkou mučicích nástrojů. 
Milovníci historie se mohou ve městě podí-
vat také na nedaleké, kompletně zachované 
opevnění města se třemi věžemi, které jsou 
přístupné zdarma, či do muzea plynárenství. 

V blízkosti města naleznete Pačkovskou 
zátoku, která je ideálním místem pro ryba-
ření. Ke koupání ale místní doporučují spí-
še nové koupaliště, které bylo před několika 
lety zrekonstruováno. Co se týká kulturních 
akcí v Pačkově, tak těch je celá řada. Každou 
sobotu probíhají celoročně místní trhy v uli-
ci Jagiellońska, kde se koná o Velikonocích 
velký trh (19. března), na kterém se kromě 
prodeje místních produktů konají koncerty, 
soutěže a ukázky místních tradic. Největ-
šími událostmi v Pačkově jsou Dny Pačko-
va (3. - 5. června), které jsou letos spojeny 
se slavnostmi Opolského vojvodství, které 
probíhají v podobném stylu jako naše Dny 
piva a pohody, a festival balónů Aeropiknik 
(12. - 13. srpna) – ukázka létání s balony, kte-
ré si může veřejnost vyzkoušet.     Jan Mrosek

Další informace a aktuality z Pačkova na: 
www.paczkow.pl

Katovnu ovládne 
bílý sport

Pavel Šporcl přiveze „cikánský oheň“

Malina Brothers představí nové 
album v jesenickém kině Pohoda

V Pačkově žil skutečný kat, pokoj 
i mučící nástroje má v muzeu

Paříž objektivem 
Lukáše Chmely

Večer plný temperamentu a vášně slibuje kon-
cert Pavla Šporcla.  Foto: archiv Pavla Šporcla

Katovna v Pačkově. Foto: Jan Mrosek

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU 
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek! 
Pro rezervaci navštivte naše internetové 
stránky www.mkzjes.cz
PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU 
• Kino Pohoda
• Divadlo Petra Bezruče
• Cestovní kancelář MONDItour (Palac-

kého ul.)
• Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour (ná-

městí Svobody)
• Hotel Slovan (recepce)
• IC Katovna (Palackého ul.) 
• Obecní úřad Česká Ves 
• Knihovna Mikulovice 
• Městské informační centrum Zlaté Hory 
• Informační centrum Bělá pod Pradědem 
• Informační centrum Vidnava 
• Informační centrum Javorník
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  AKCE
úterý 1. března v 10 hodin
Kongresový sál
SLÁVEK JANOUŠEK DĚTEM
Zábavný pořad věhlasného písničkáře pro 
děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. 

úterý 1. března v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ
Přednáška Jiřího Glabazni. 

úterý 1. března v 19 hodin
Pentagon
KRYŠTOF SRDCEBEAT CLUB TOUR 2016
Aktuální fenomén kapela Kryštof zavítá 
k nám do Jeseníku v rámci klubového turné.
Sál otevřen od 18 hodin.
Koncert je vyprodán!

čtvrtek 3. března v 16.15 hodin
Herna So ie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Dětský pořad populární D. Šenkyříkové. 
Vstupné 40 Kč.

čtvrtek 3. března v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
KOLEM STOLU
VERNISÁŽ - ZDENĚK MACHÁČEK ML.
Vernisáž výstavy prací Zdeňka Macháčka ml. 
s hudebním doprovodem členů kapely Daršan.

čtvrtek 3. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
Mgr. VĚRY STŘÍŽOVÉ
Představí se žáci hry na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění.

čtvrtek 3. března v 19.30 hodin
Hotel Slovan
SLÁVEK JANOUŠEK - KONCERT
Koncertní vystoupení Slávka Janouška.

pátek 4. března v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se Kytarový orchestr pod vedením 
Václava Dvořáka. 

sobota 5. března v 19.30 hodin
Kongresový sál
LÁZEŇSKÝ COUNTRY BÁL
Představí se skupina NÁWRAT, Hanulík Bro-
thers, Čekanky-country předtančení, Bo a BO 
s průvodním slovem a výukou country tanců. 
Vstupné 100 Kč. Předprodej v recepci Léčeb-
ného domu Priessnitz a MONDItour. 

pondělí 7. března v 17.30 hodin
Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY HISTORIE BĚŽECKÉ-
HO LYŽOVÁNÍ V JESENÍKU
Premiéra výstavy v Katovně, která mapuje 
životní příběh československého lyžaře Kar-
la Šte la, jenž je spojený s historií běžeckého 
lyžování v Jeseníku.
Vstup volný. 

pondělí 7. března v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT 
ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci klavírní třídy Lenky Polcro-
vé.

úterý 8. března v 8.30 hodin
Kaple
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE 
V KOMORNÍ HŘE S PŘEVAHOU 
SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

úterý 8. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
DANIELA BOTHA
Představí se žáci hry na housle a violu.

úterý 8. března v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
JAK JSME OBNOVOVALI SLOVANSKÝ 
PRAMEN
Přednáška Jiřího Glabazni. 

středa 9. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY VERONIKY 
VLČKOVÉ A JITKY MELICHERÍKOVÉ
Představí se žáci hry na zobcovou a příčnou 
létnu a saxofon.

čtvrtek 10. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
ZDENY BLECHTOVÉ
Představí se žáci hry na klavír.

pátek 11. března v 19.30 hodin
Zimní zahrada
BESEDA U CIMBÁLU
Představí se jedna z nejlepších cimbálovek 
světa, Cimbálová muzika Jaroslava Čecha 
z Uh. Hradiště s primášem Janem Rajmicem 
a bývalým sólistou BROLNu, jedinečným 
Karlem Rajmicem. 
Vstupné dobrovolné. 

sobota 12. března v 18 hodin
Klub Plíživá Kontra
EXPEDIČNÍ KAMERA
Pásmo nejlepších expedičních ilmů roku 
2015.
Vstupné 70 Kč, děti 7 - 15 let 30 Kč, do 6 let 
zdarma.

neděle 13. března v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
POSTAVENÍ MIMO HRU
Komedie Zoltána Egressy o fotbalu, kama-
rádství a lásce k jedné ženě. Nastudovalo Di-
vadlo R. Brzobohatého Praha. Hrají: Ernesto 
Čekan/ Roman Štolpa, Petr Semerád / Ro-
man Štolpa. Režie: Roman Štolpa.
Doprodej volných míst v rezervačním systé-
mu MKZ Jeseník.  

pondělí 14. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
ŠÁRKY BARTOŇOVÉ 
A JANA BARTONĚ

pondělí 14. března v 19 hodin
Kino Pohoda
DAKAR ANEB DOBRODRUŽSTVÍ 
S CEJCHEM SMRTI
Jedinečný zábavný pořad s historkami těch, 
kteří jsou na Dakaru jako doma. Pořadem 
provází moderátor a reportér Jan Říha, jede-
náctinásobný účastník Rallye Dakar v Africe 
i v Jižní Americe, který si zve jednoho z legen-
dárních českých závodníků z dakarské rallye. 
Pohltí vás vyprávění, historky a zajímavosti 
nejen ze zákulisí, ale i nádherné nepubliko-
vané fotogra ie a videa přímo z dakarského 
konvoje. Bonusem je divácká soutěž o hod-
notnou knihu o Rallye Dakar. Speciální host: 
Martin Kolomý. Vstupné 120 Kč v předpro-
deji a 150 Kč na místě. Předprodej ve všech 
místech rezervačního systému MKZ Jeseník.

úterý 15. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
BLANKY ANTONIE BLAHOVÉ
Představí se žáci hry na klavír.

úterý 15. března v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
MEZI GOETHEM, MOZARTEM 
A HITLEREM
O Priessnitzově době v širších historických 
souvislostech přednáší Jiří Glabazňa. 

čtvrtek 17. března v 16.15 hodin
Herna So ie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad D. Šenkyříkové pro děti a je-
jich rodiče. Vstupné 40 Kč. 

čtvrtek 17. března v 17 hodin
Knihovna Vincence Priessnitze
ZÁPADNÍ KANADA A ALJAŠKA
Jiří Jůzl, cestovatel a autor knižní publikace 
„Z Trutnova na Nový Zéland“ se s vámi podě-
lí o snímky a dobrodružné zážitky ze Sever-
ní Ameriky. Knihu lze zakoupit na přednášce.
Vstupné 50 Kč. 

čtvrtek 17. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK

čtvrtek 17. března 2016 v 17.30 hodin
Středisko volného času DUHA Jeseník, míst-
nost č. 3
PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA NA JESENICKU 
PO ROCE 1945
Předškolní výchova dětí v rozmezí 3 až 6 let 
patří dnes již mezi základní kameny vzdělá-
vacího systému. Nebylo tomu tak však vždy. 
Peripetie předškolní výchovy a jejího vývo-
je na území poválečného Jesenicka představí 
v kontextu celkových dějin Jesenicka tato 
přednáška. 
Přednášku povede Bc. Kamil Tomášek, pra-
covník VMJ.
Vstupné 20 Kč.

pátek 18. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
LENKY POLCROVÉ
Představí se žáci hry na klavír.
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pátek 18. března v 18 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci žesťové třídy Jaromíra Staň-
ka.

pátek 18. března v 19 hodin
Kongresový sál
GIPSY FIRE - PAVEL ŠPORCL
Nejúspěšnější a nejžádanější projekt Pav-
la Šporcla s cikánskou cimbálovou kapelou 
Gipsy Way Ensemble. 
Vstupné 350 Kč v předprodeji i na místě. 
Vstupenky se prodávají bez místenek. Sál 
bude otevřen od 18.15 hodin! Koncert se 
koná pod záštitou starosty města Jeseníku 
Adama Kalouse. 
Předprodej ve všech místech rezervačního 
systému MKZ Jeseník. 

sobota 19. března 9 až 18 hodin
Kongresový sál
KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ

sobota 19. března v 12 hodin
Kongresový sál
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE 
PĚVECKÝCH SBORŮ

neděle 20. března v 19 hodin
Kongresový sál
KDO SE BOJÍ POSTELE
Francouzská veselohra v podání amatérské-
ho divadelního spolku Kantoři. 
Vstupné 60 Kč. 

pondělí 21. března v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci z klavírní a akordeonové  
třídy  B. A. Blahové a H. Štěpánové.

úterý 22. - neděle 27. března
Hala Léčebného domu Priessnitz
ŘEMESLA SOUVISEJÍCÍ S VELIKONOCEMI

úterý 22. března v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Přednáška Jiřího Glabazni. 

středa 23. března v 19 hodin
Zrcadlový sál
CHILE, ARGENTINA
Přednáška s diapozitivy v podání Libora Tur-
ka. Vstupné 50 Kč. 

čtvrtek 24. března v 19 hodin
Zrcadlový sál
KOMORNÍ KONCERT
Představí se Erik Novotný JAMU Brno, po-
zoun a doc. Jana Ryšánková JAMU Brno, kla-
vír. 
Vstupné 80 Kč. 

sobota 26. března v 17 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
VESELÉ VELIKONOCE S CAMPANULA VOCAL
Vesele i vážně s populární skupinou. Nebu-
de chybět ani vozembouch, nebo hra mistra 
světa na pilu. 

neděle 27. března ve 14 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
VELIKONOČNÍ RECITÁL TRIO BREJLE

neděle 27. března 19.30 až 24 hodin
Zimní Zahrada
VELIKONOČNÍ VESELICE S PROGRAMEM 
HANULIK BROTHERS

pondělí 28. března ve 14 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
SVÁTEČNÍ KLAVÍRNÍ RECITÁL

úterý 29. března v 19.30 hodin
Kino Pohoda
MALINA BROTHERS - KONCERT
Vstupné 180 Kč v předprodeji, na místě pak 
230 Kč. Předprodej ve všech místech rezer-
vačního systému MKZ Jeseník.

čtvrtek 31. března v 16.15 hodin
Herna So ie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad D. Šenkyříkové pro děti a je-
jich rodiče. Vstupné 40 Kč. 

čtvrtek 31. března v 20 hodin
Hotel Slovan
KAFE A CIGÁRKO - MARIE DOLEŽALOVÁ
Historky z hereckého podsvětí
Marie Doležalová (Divadlo na Fidlovačce / 
Comeback / Stardance) si začala psát blog, jen 
tak pro radost a pro své kolegy z divadla, aby 
je pobavila. Ale záhy Kafe a cigárko začalo ba-
vit lidi mnohem víc, než by se Marie nadála. 
Taky za něj získala cenu Magnesia Litera. Ty 
nejlepší glosy s podtitulem Historky z herec-
kého podsvětí vychází právě teď formou kni-
hy. A pro LiStOVáNí je to rozhodně výzva, která 
slibuje netradiční zábavný večer. A víte co je na 
psaní Marušky ze všeho nejlepší? Že si dovede 
udělat legraci hlavně sama ze sebe.
Účinkují: Bára Jánová a Gustav Hašek
V prodeji bude kniha podepsaná Marií Dole-
žalovou.

  VÝSTAVY
čtvrtek 3. března - 31. března
Divadlo P. Bezruče
KOLEM STOLU - ZDENĚK MACHÁČEK ML.
Výstava prací Zdeňka Macháčka ml.
Otevřeno po-čt 9-12 a 13-16 hodin, pá 9-12 ho-
din a při pořadech v divadle.
Vstup volný.

pondělí 7. března - 31. března
Katovna
HISTORIE BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ 
V JESENÍKU
Premiéra výstavy v Katovně, která mapuje 
životní příběh československého lyžaře Kar-
la Šte la, jenž je spojený s historií běžeckého 
lyžování v Jeseníku.
Otevřeno dle otevírací doby IC Katovna 
po-pá 9-17 hodin, so-ne 9-14 hodin.
Vstup volný.

12. ledna – 13. března
Hlavní výstavní sál Vlastivědného muzea Je-
senicka
STAŇ SE DETEKTIVEM A VYŘEŠ ZLOČIN
Vstupné 40/20 Kč.

22. března - 5. června
Hlavní výstavní sál Vlastivědného muzea Je-
senicka
SVĚT TMY aneb Ti, co se ve tmě neztratí
Výstava je připravená ve spolupráci s organi-
zací Ty loCentrum Olomouc o organismech 
vládnoucích temnému prostředí i o lidech, 
kteří se tmou nenechali spoutat. Vernisáž vý-
stavy proběhne 22. března v 18 hodin, vstup 
zdarma. Vystoupí Jan Žamboch, který na ver-
nisáži představí své dva sólo projekty: Guitar 
& Forest - kytarové skladby s lesními ambi-
enty a dále projekt Wolf lost in the poem - 
zhudebněná poezie věnovaná ženám básníř-
kám... Vstupné 40/20 Kč.

8. března - 15. května
Galerie Vlastivědného muzea Jesenicka
MEDICÍNA
Zajímají vás taje lidského těla nebo práce lé-
kaře? Pokud ano, tak navštivte interaktivní 
výstavu „Medicína“. Po složení Hippokratovy 
přísahy se seznámíte nejen s činností moz-
ku, srdce a plic, ale dozvíte se také mnohé za-
jímavosti o smyslech nebo o činnosti kloubů 
a svalů. Veškeré poznatky si můžete ověřit 
i v praktické rovině pomocí vystavených mo-
delů. Výstava je zapůjčena z Mendelova mu-
zea Masarykovy univerzity v Brně. Vernisáž 
se vstupem zdarma se uskuteční 8. března 
v 18 hodin v prostorách Galerie Vlastivědné-
ho muzea Jesenicka. Vstupné 40/20 Kč.

Vodní tvrz v Jeseníku
Návštěvní doba: úterý až neděle 9 – 17 hod.

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60/30 Kč
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
Vstupné: 70/35 Kč
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč

Rodný dům Vincenze Priessnitze v Jesení-
ku lázních
STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFEN-
BERG
Návštěvní doba: úterý až sobota 14 – 17 hod.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2016:
01.04. NOC S ANDERSENEM 
08.04. – 09.04  XX. DIVADELNÍ ŽATVA
16.04. SLAVNOSTNÍ KONCERT U PŘÍLE-

ŽITOSTI 45 LET DOM ZUŠ
24.04. DOLEŽALOVO KVARTETO – VALE-

RIE ZAWADSKÁ

  KINO POHODA
DIGITÁLNÍ 3D KINO DLE STANDARDU DCI 
Dittersdorfova 2/599, 790 01 Jeseník 
telefon 773 588 002, e-mail kino@mkzjes.cz

pondělí 29. 2. – úterý 1. 3. v 19.30 hodin
ZOOLANDER 2
Odvěcí modeloví rivalové Derek a Hansel 
opět na scéně! Režie: Ben Stiller. USA 2016. 
CinemArt. České titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.
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středa 2. 3. v 19.30 hodin
SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA
POSLEDNÍ KŠEFT
Končí 70. léta a dva nerozluční kamará-
di musí prodat 45 kilo hašiše pašovaného 
z Dánska, aby si splnili životní sen. Režie: Ul-
rik Imtiaz Rolfsen. Norsko 2008. SFK 2016. 
České barevné titulky pro neslyšící. 
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 3. 3. v 19.30 hodin
DEADPOOL
Nejnetradičnější komiksový antihrdina z díl-
ny Marwel na scéně. Režie: Tim Miller. USA 
2016. CinemArt. České titulky. 
Vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupný.

pátek 4. 3. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
sobota 5. 3. v 19.30 hodin 3D/DABING
BOHOVÉ EGYPTA
Trůn egyptského vládce je ohrožen. Bůh tem-
noty rozsévá po zemi chaos, bídu a strach. Bi-
tva je nevyhnutelná. Režie: Alex Proyas. USA 
2016. Bonton ilm. 
Vstupné 2D 110 Kč.Vstupné 3D 150 Kč.
Mládeži přístupný.

pondělí 7. 3. – úterý 8. 3. v 19.30 hodin
BROOKLYN
Mladá dívka se vydá z malého irského měs-
tečka do New Yorku najít nový lepší život. 
Romantické drama v režii Johna Crowleyho. 
VB/Irsko/Kanada 2015. CinemArt. České 
titulky. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

středa 9. 3. v 19.30 hodin
SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA
MOJE MATKA
Osud malého chlapce, který je v důsledku 
války evakuován do jiné země a nové rodiny. 
Finsko-švédské drama v režii Klause Häröa. 
SFK 2016. České barevné titulky pro ne-
slyšící. Premiéra.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 10. 3. v 19.30 hodin
LÍDA BAAROVÁ
Příběh jedné z nejkontroverznějších hereček 
v době německé okupace. Režie: Filip Renč. 
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

pátek 11. 3. v 17 hodin 3D/DABING
sobota 12. 3. v 17 hodin 2D/DABING
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
Dobrodružná animovaná komedie z velkolepé-
ho velkoměsta, ve kterém žijí pospolu zvířata 
ze všech koutů světa. Režie: Byron Howard, 
Rich Moore. USA 2016. Falcon. Český dabing. 
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské 2D vstupné 105 Kč. 
Vstupné 3D 165 Kč. Dětské 3D vstupné 140 Kč.
Mládeži přístupný.

úterý 15. 3. v 19.30 hodin
POLEDNICE
Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech 
vrací do rodné vesnice svého muže, aby se 
zde pokusila o nový začátek. Z idylického ži-
vota na vesnici se stane zakrátko boj o holé 
přežití. Režie: Jiří Sádek.  
Vstupné 130 Kč. 
Mládeži do 15 let nevhodný.

středa 16. 3. v 19.30 hodin
SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE
Rozhořel se boj o moc a Tris musí zachránit 
své přátele a vydat se za hranice Chicaga. 
A zde odhalí tajemství, které je ještě více šo-
kující, než čekala ... Režie: Robert Schwentke. 
USA 2016. Falcon. České titulky.
Vstupné 110 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 17. 3. v 17.00 hodin 2D
pátek 18. 3. v 17.00 hodin 3D
sobota 19. 3. v 17.00 hodin 2D
KUNG FU PANDA 3
Pokračování animovaného dobrodružství 
legendárního medvídka a jeho přátel. USA/
Čína 2016. CinemArt. Český dabing.
Vstupné 2D 125 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Vstupné 3D 140 Kč. Dětské vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupný.

pondělí 21. 3. v 19.30 hodin
RUDÝ KAPITÁN
Příběh na motivy skutečných událostí podle 
bestselleru Dominika Dána, který prodal už 
700 000 knih. Režie: Michal Kollár. Česko/
Slovensko/Polsko 2016. A-company.
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 15 let nevhodný.

úterý 22. 3. v 19.30 hodin
GRIMSBY
Další ulítlá komedie se Sachou Baronem Co-
henem v hlavní roli. Režie: Louis Leterrier. 
VB 2016. Falcon. České titulky.
Vstupné 130 Kč. 
Mládeži do 15 let nevhodný.

středa 23. 3. v 19.30 hodin
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Neskutečná roadmovie Trabantem, polským 
Fiatem „maluchem“ a Jawou. Tentokrát na 
půlroční výpravě po Tichomoří! Režie: Dan 
Přibáň. 
Vstupné 80 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 24. 3. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
pátek 25. 3. v 19.30 hodin 3D/DABING
sobota 26. 3. v 19.30 hodin 2D/DABING
BATMAN VS. SUPERMAN: 
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
Dva největší hrdinové všech dob spolu nebo 
proti sobě? Režie: Zack Snyder. USA 2016. 
Freeman Ent. 
Vstupné 2D 110 Kč. Vstupné 3D 130 Kč.
Mládeži přístupný.

sobota 26. 3. v 16 hodin
SENIOR KLUB
PADESÁTKA
Komedie z přípravy na legendární běžkařský 
závod „Tříkrálová padesátka“. Režie: Vojtěch 
Kotek.  
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč.
Mládeži přístupný.

pondělí 28. 3. v 19.30 hodin
OBECNÁ ŠKOLA
Speciální projekce u příležitosti 80. naroze-
nin Zdeňka Svěráka, které oslaví právě tento 
den! Projekce remasterovaného snímku ve 
4K rozlišení s úvodním překvapením! 
Vstupné 80 Kč. 
Mládeži přístupný.

středa 30. 3. v 19.30 hodin
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Smutný příběh mladé ženy, která v roce 1973 
nasedla do nákladního auta a v centru Prahy 
zabila 8 lidí. Režie: Tomáš Weinreb, Petr Kazda. 
Česko/Polsko/Francie/Slovensko 2016. Bon-
ton ilm.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný.

čtvrtek 31. 3. v 19.30 hodin 3D/TITULKY
BATMAN VS. SUPERMAN: 
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
Dva největší hrdinové všech dob spolu nebo 
proti sobě? Režie: Zack Snyder. USA 2016. 
Freeman Ent. České titulky.
Vstupné 3D 130 Kč. Mládeži přístupný.

pátek 1. 4. v 17 hodin 2D
KUNG FU PANDA 3
Pokračování animovaného dobrodružství 
legendárního medvídka a jeho přátel. USA/
Čína 2016. CinemArt. Český dabing.
Vstupné 2D 125 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupný.

sobota 2. 4. v 17 hodin
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
Legendární Barbie tentokrát v novém do-
brodružství jako tajná agentka. Režie: Conrad 
Helten. USA 2016. CinemArt. Český dabing.
Vstupné 115 Kč. Dětské vstupné 90 Kč.
Mládeži přístupný.

  VÝSTAVY 
   VE FOYERU KINA POHODA

pondělí 29. 2. – čtvrtek 31. 3.
MIROSLAV ČUČKA - „ZASTAVENÍ ČASU“
Výstava fotogra ií. Vernisáž výstavy se usku-
teční v pondělí 29. 2. v 17 hodin.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE NA MĚSÍC 
DUBEN 2016 
DIAGNÓZA ŠAMPIÓN
MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
KNIHA DŽUNGLÍ a další

FOYER A ”CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY 
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz 
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek do 
Kina Pohoda! Pro rezervaci navštivte naše 
internetové stránky!

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU 
• Kino Pohoda
• Divadlo Petra Bezruče
• Cestovní kancelář MONDItour (Palackého 

ul.)
• Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour (ná-

městí Svobody)
• Hotel Slovan (recepce)
• IC Katovna (Palackého ul.)
• Lázeňské informační centrum Lázně Jese-

ník  
• Obecní úřad Česká Ves 
• Knihovna Mikulovice 
• Městské informační středisko Zlaté Hory 
• Informační centrum Bělá pod Pradědem 
• Informační centrum Vidnava 
• Informační centrum Javorník
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S pětibodovým 
náskokem vede 
po podzimní čás-
ti krajský přebor 
mužů v kopané FK 
Jeseník. Pokud se 
mu bude dařit jako 
doposud, může si 
brousit zuby na di-
vizi. Mužstvo ale 
nesmí usnout na 
vavřínech, brzdí 
nadšení týmu jeho 

trenér Petr Ševčík, se kterým přinášíme 
dnešní rozhovor.

V polovině soutěže jste první v tabulce. 
Je to pro vás překvapení?

Čekal jsem přední příčky, ale že budeme 
první, tak to jsem neočekával. Jako dobrý 
výsledek jsem považoval umístění do pá-
tého místa. 

Přesto, že tým šlape, plánujete nějaké 
změny v sestavě?

Změny nejsou plánované kromě příchodu 
útočníka Navrátila, který posílil náš tým. Za-
padl velmi dobře do kolektivu, od 19. ledna 
s námi trénuje a byl s námi i na soustředění 
v lázních. Je to vítaná posila, přišel z Miku-
lovic, předtím hrál v Olomouci v mládežnic-
kých klubech do 19 let. K nám přišel z hos-
tování z Krnova. 

Vzpomenul jste soustředění v lázních. 
Jak probíhalo?

Mimo tradičního běhaní v lese a krásné 
jesenické přírodě jsem trošičku udělal změ-
nu. Kluci si proti sobě zahráli hokej, fyzič-
ku prověřila posilovna i aerobik. Lyžařský 
instruktor je pak na běžkách protáhl přes 
Červenohorské sedlo. Ale byl čas i na regene-
raci, v lázních relaxovali v saunovém světě.

Vraťme se však zase k samotnému fot-
balu. Má tým nějaké slabé místo, které by 
se mělo zlepšit?

Malé rezervy máme v obranné fázi. Hrál 
jsem stopera, a proto mám trochu jiný po-
hled na naši defenzivní činnost. Podle mne 
je zapotřebí lepší přístup k útočícím hráčům. 

A co koncovka?
S koncovkou zas tak velký problém není. 

Jistě, každý trenér chce, aby tým proměnil kaž-
dou gólovou šanci, ale já jsem spokojen. Spíše 
mám obavy, abychom nepodlehli euforii z do-
savadního vývoje soutěže. To by bylo špatně.

Které týmy považujete za největší riva-
ly? Jsou to Ústí a Šternberk, kteří vám dý-
chají na záda nebo ještě někdo jiný?

Každý zápas venku je hodně těžký, nicmé-
ně fotbal s Ústím nebo Šternberkem je úplně 
jiný. Jsou to vyspělejší mužstva. 

Jaká máte předsevzetí do dalších bojů 
nadcházející soutěže?

Úkolem číslo 1 je vyhrát soutěž. Chceme 
postoupit do divize a pak bude záležet na 
inančních prostředcích klubu a na sponzo-

rech, zda budeme hrát divizi. Oproti krajské-
mu přeboru je divize inančně náročnější.  

(rik)

Naše město. Informační měsíčník města Jeseník, periodický tisk územního samosprávného celku, www.jesenik.org. Vychází jednou za měsíc. Uzávěrka příspěvků vždy 
k 15. dni předešlého měsíce. Zdarma. Náklad 5500 výtisků. Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, 790 01 Jeseník. IČO: 00302724. Šéfredaktor: Richard 
Kapustka, tel. 725 932 834. Redakční rada: František Surmík, Jiří Glabazňa, Jiří Janík, Jiří Juráš, e-mail pro veřejnost: redakcejesenik@seznam.cz. Zimní foto na titulní straně: 
Libor Malý. Gra ické zpracování a tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Do všech schránek v Jeseníku distribuuje Kau land Česká Republika. Dále k dispozici 
v IC Jesenicka a na radnici. Evidenční číslo: MK ČR E 14429.

Informace ze sportu

Účast klubů z České republiky, Polska 
a Slovenska očekává FK Jeseník, který 
25. března pořádá a tímto zve širokou ve-
řejnost na I. ročník Mezinárodního veli-
konočního turnaje starší přípravky, roč-
ník narození 2005 a mladší. 

Týmy odehrají své zápasy ve sportovním 
areálu FK Jeseník na hřišti s přírodním tráv-
níkem. „Hrát se bude podle pravidel FAČR pro 
starší přípravku v počtu 5+1. Utkání budou ří-
dit rozhodčí OFS Jeseník. V případě nepříznivé-

ho počasí se turnaj uskuteční na hřišti s umě-
lým povrchem III. generace,“ uvedl sekretář 
FK Jeseník Aleš Salva. Mužstva budou roz-
losována do dvou skupin a turnaj vyvrcho-
lí zápasy o konečné umístění. Do redakční 
uzávěrky potvrdily účast tyto týmy: TJ Vid-
nava, FK Krnov, TJ Jiskra Rýmařov, FK Lanš-
kroun, USK JAWORIA Jawor, TJ Horní Bene-
šov, RSKM Horní Pomoraví, FK Šumperk, TJ 
Sokol Lázně Velké Losiny, FC Slavoj Bruntál 
a pořádající FK Jeseník.  (rik)

Klub českých turistů pořádá 5. břez-
na vycházku: Rejvíz - Prameny Javorné  - 
Sporný vrch - Studený Zejf - Písečná (event. 
Jeseník). Trasa měří 15 km, bus v 7.40 hod., 
vycházku vede M. Fryčová. Další výlet se 
uskuteční 19. března, trasa:  Jeseník - Rip-

perův kámen - Sokolí vrch - Myslivecký 
pramen - Ripperův kámen – Jeseník. Délka 
trasy 12 až 15 km, sraz u vlakového nádraží 
v 8 hod., vede M. Rydvan. 

Změna tras vyhrazena - podle aktuálního 
počasí a povahy terénu. U vycházek organi-

zovaných KČT se od nečlenů vybírá popla-
tek 20 korun. 

Schůze výboru KČT se koná 3. března 
v 13 hodin v Klubu seniorů v Dukelské ulici 
v Jeseníku. Více informací o činnosti KČT 
Jeseník na http://jesenik.kct.cz/.

Hráči nesmí podlehnout euforii, varuje trenér Ševčík

Jeseník ovládnou fotbalové naděje

Turisté zvou na vycházky k Rejvízu i Sokolímu vrchu

Trenér Petr Ševčík. 
 Foto: archiv FK

V rámci zimního soustředění si fotbalisté zahráli i hokej.  Foto: (tul)


