
Talentovaný běžec na lyžích, Adam Fell-
ner z FENIX SKI Team Jeseník, se stal Nejlep-
ším sportovcem roku okresu Jeseník za rok 
2015. Ocenění v kategorii Trenér roku získal 
Petr Ševčík z FK Jeseník, Osobností sportu 
byl vyhlášen in memoriam bývalý člen TJ 
jezdecký spolek při Střední škole gastro-

nomie a farmářství Jeseník Lubomír Vrtek. 
Cenu Josefa Masopusta získal Jiří Burďák z TJ 
Sokol Stará Červená Voda. Krajánkem roku 
se stal odchovanec Bikrosklubu Jeseník Jan 
Švub, který nyní hájí barvy BMX Praha-Ře-
py. Více na www.jesenik.org  (rik)

Foto: Jiří Kopáč/Deník

Celkem 5 229 500 korun rozdělili za-
stupitelé města Jeseníku na únorovém 
zasedání.  Dotace jsou určeny na činnost 
nestátních neziskových organizací pra-
cujících s dětmi a mládeží, na činnost or-
ganizacím v sociální oblasti a na jedno-
rázové projekty - akce.

„V Dotačním programu na podporu sportu  
- činnost sportovních organizací byla rozděle-
na celková alokovaná částka 1 600 000 korun. 
Na podporu poskytování sociálních služeb bylo 
schváleno poskytnutí dotací ve výši 424 tisíc ko-

run.  V Dotačním programu na podporu jedno-
rázových projektů – akcí do 20 000 korun bylo 
rozděleno 443 500 korun z alokované částky 
900 tisíc korun,“ uvedla vedoucí Odboru škol-
ství Městského úřadu Jeseník Iva Peitlová.  Do 
2. kola zůstává 456 500 korun, uzávěrka pří-
jmu žádostí je 30. dubna 2016. Dále zastupitelé 
schválili dotace na základě individuálních žá-
dostí v celkové výši 2 762 000 korun. Přehled 
poskytnutých dotací si lze prohlédnout na 
webovém portálu města: http://www.jesenik.
org/storage/skolstvi/dotace_2016.pdf (red)

Řidiči se budou muset obrnit trpěli-
vostí. Od poloviny dubna neprojedou přes 
Červenohorské sedlo. 

„Silnice I/44 na Červenohorské sedlo bude 
uzavřena od 16. dubna do 15. listopadu. Bude 
prováděna další část modernizace silnice,“ 
uvedla tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Objízdná trasa z Šumperku do Jeseníku je 
navržena přes Kopřivnou, Hanušovice - silni-
ce č. II/446, Brannou, Ostružnou, Ramzovou, 
Lipovou-lázně - silnice č. II/369 do Jeseníku 
- silnice č. I/60. Směrem od Jeseníku jsou na-

vrženy dvě objízdné trasy, a to trasa do Šum-
perku a Velkých Losin. Trasa do Šumperku je 
vedena po stejných komunikacích jako objízd-
ná trasa Šumperk - Jeseník. Trasa do Velkých 
Losin kopíruje výše uvedenou trasu a v Jin-
dřichově se odklání na silnici č. III/3697 přes 
Pusté Žibřidovice a Žárovou do Velkých Losin. 

Délka objízdné trasy Šumperk - Jeseník 
je cca 47 kilometrů, má omezenou propust-
nost díky podjezdné výšce 3,9 m železniční-
ho podjezdu u obce Ostružná. Objízdná trasa 
pro vozidla vyšší než 3,9 m je vedena z Bělé 

pod Pradědem po silnici č. II/450, dále pak 
č. II/451 do Vrbna pod Pradědem až do Nových 
Heřminov, kde se trasa napojí na silnici I/45, 
po které je trasa vedena do Bruntálu. V Brun-
tále se stáčí směrem na Šumperk po silnici 
č. I/11 a v Rapotíně dojde k připojení na pů-
vodní I/44. Trasa směrem do Jeseníku je ve-
dena po stejných komunikacích. Délka objízd-
né trasy pro vozidla vyšší než 3,9 m je zhruba 
94 kilometrů. Do Bělé pod Pradědem, Doma-
šova a na Červenohorské sedlo bude možné 
z Jeseníku používat silnici č. I/44.  (red)
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Sportovcem roku se stal Adam Fellner

Jeseník rozdělil pět milionů korun

Červenohorské sedlo se opět po roce znovu uzavře

Úvodník

Jaro je konečně tady a snad všichni, vy-
jma milovníků bílých sportů a otužilců, se 
konečně těší na teplo. A právě kolem tepla se 
rozproudila živá debata, konkrétně ohled-
ně možnosti odpojit se od centrálního měst-
ského systému. Ti, co chtějí tuto změnu, ar-
gumentují, že ušetří. Tyto pohnutky chápe 
každý. Otázkou je, zda tomu opravdu tak je 
a zda mají všechny potřebné informace. Ne 
nadarmo se říká, když ptáčka lapají, pěkně 
mu zpívají. Přitom to lidé zažívají takřka 
denně. Z vlastní zkušenosti vím, že snahou 
každého prodavače či dodavatele služby je 
prodat. Což je logické. Logické však je nejen 
naslouchat, ale ptát se. A pokud nedostanu 
uspokojivou odpověď, tak se zeptat nejlépe 
odborníka, a to nezávislého. Jeho rada je 
pak v konečném důsledku radou nad zlato.

Richard Kapustka, šéfredaktor
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Den se starostou
Den se starostou města Jeseníku se 

uskuteční 19. dubna. Pokud máte zájem 
hovořit s ním na téma, které se týká na-
šeho města, kontaktujte sekretariát rad-
nice na tel. 584 498 151 nebo emailem: 
olga.hondlova@mujes.cz.  (red)

Městské zastupitelstvo má opět 25 čle-
nů. Novým zastupitelem se stal Václav 
Dvořák, člen KDU-ČSL, který nahradil 
Alenu Řehovou.

Další zasedání Zastupitelstva města 

Jeseníku se uskuteční ve čtvrtek 

28. dubna od 15 hodin v Kapli.
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Zápis do Mateřských škol v ulicích Ji-
ráskova, Karla Čapka, Křížkovského, MŠ 
Kopretina (ul. Tyršova) se koná v úterý 
12. dubna od 10 do 16 hodin. Zápis do MŠ 
Kopretina, ul. Dittersdorfova, proběhne 
ve středu 13. dubna od 10 do 16 hodin.  
Rodný list dítěte s sebou.  (mš)

Potřebujete zajistit přes den péči o své 
blízké v seniorském věku? Nebo jste sám 
senior, který chce zažít něco nového v ko-
lektivu svých vrstevníků? Pak navštivte 
Denní stacionář v Jeseníku, který je své-
ho druhu jediným takovým zařízením na 
Jesenicku. Služby poskytuje odborný per-
sonál v pracovní dny od 7 do 15.30 hodin.

„Nabízené služby jsme schopni zajistit ne-
jen pro místní seniory, ale také z blízkého oko-
lí, například z České Vsi, Domašova nebo z Li-
pové - lázní,“ uvádí ředitel Centra sociálních 
služeb Jeseník Jan Rotter. Pokud klient není 
schopen sám se dopravit do centra nebo za-
jistit si odvoz, tak se může obrátit na Den-
ní stacionář. „Zatím máme osobní pětimístný 
vůz, ale do budoucna bychom chtěli pořídit 
větší, který by mohl přepravovat více osob,“ 
nastiňuje plány ředitel centra. Zájemci si mo-
hou přivézt i své osobní věci včetně oblečení 
a domácí obuvi, které si zde mohou ponechat 
v uzamykatelných skříňkách. „Nemusejí si 
je tak vozit každý den, což je pro ně výhoda,“ 
říká sociální pracovnice pro Denní stacionář 
a Chráněné bydlení Alice Macečková. Klienti 
mají k dispozici denní místnost, která je ur-
čena pro aktivity u stolu. Odpočinek najdou 
v klidové místnosti, kde sledují televizi nebo 
poslouchají hudbu. Další prostory pak slouží 
k relaxaci klientů a pro tělesně postižené je 
určena polohovací postel na elektrické ovlá-
dání. Klienti stacionáře mohou ale využít i 

dalších služeb. „Nabízíme například pomoc 
při osobní hygieně, zprostředkováváme kon-
takt se společenským prostředím, zajišťujeme 
terapeutické činnosti a pomáháme při zvládá-
ní běžných úkonů péče o vlastní osobu,“ vyjme-
novává ředitel Jan Rotter. Služby, které jsou 
zpoplatněné, si sám vybere klient Denního 
stacionáře. „Platí pouze za ty služby, které má 
ve smlouvě podle plánu péče. Cena vyplývá ze 
zákona o sociálních službách a činí 120 korun 
za hodinu, přitom se započítává pouze čistý 
čas,“ zdůrazňuje Alice Macečková.  Během 
dne mají klienti zajištěnou stravu, snídani, 
svačinu, oběd a odpolední svačinu. „Stravné 
přijde na 116 korun a jídlo jsme schopni upra-
vit i pro diabetiky,“ uzavírá Alice Macečková. 

(rik)

Do posledního místa zaplněná Kaple se 
7. března stala svědkem slavnostní prezen-
tace žákovských týmů z Jesenicka, které 
představily neobyčejné životní příběhy pa-
mětníků ze svého okolí. Do projektu nezis-
kové organizace Post Bellum pod názvem 
Příběhy našich sousedů se zapojily základní 
školy z Jeseníku, Bělé pod Pradědem, České 
Vsi a Gymnázium Jeseník. O vítězi rozhodla 
odborná tříčlenná porota. „Nejvíce bodů zís-
kal tým z Bělé pod Pradědem s Příběhem (ne)
obyčejné ženy Herty Keltošové,“ uvedla ko-
ordinátorka vzdělávacích projektů Zuzana 
Ouhrabková. Videa, které zpracovaly jed-
notlivé týmy, si lze prohlédnou zde: http://

www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribe-
hy-pametniku/jesenicko/  (rik)

Více než tisíc fanoušků navštívilo prv-
ní březnový den koncert ostravské kapely 
Kryštof v sále IPOSu.

Kryštof naposledy zavítal do Jeseníku 
v roce 2009, není tedy divu, že po vstupen-
kách na koncert jedné z nejpopulárnějších 
českých pop-rockových skupin se jen za-
prášilo. Vystoupení v rámci probíhajícího 
„Srdcebeat Club Tour 2016“ navštívilo 1020 
platících návštěvníků a málokdo mohl od-
cházet zklamán.

Koncert  byl bezesporu jedním z největ-
ších podniků, který se kdy v sále IPOSu usku-
tečnil. Kapela si připravila opravdu pestrou 
a propracovanou audiovizuální show, v níž 
kombinovala projekci i různé typy osvětle-
ní. Vizuální prvky byly navíc barevně i ryt-

micky sladěny s náladou a dynamikou písní, 
což dodalo vystoupení jedinečnou pocito-
vou hloubku.

Publikum hltalo každé slovo charismatic-
kého frontmana Richarda Krajča a jásalo při 
každé písni kapely. V setlistu došlo na známé 
hity jako „Rubikon“, „Křídla z mýdla“, „Ženy“, 
či „Cosmoshop“, které byly doplněny písněmi 
z aktuálního alba „Srdcebeat“. Bylo zřejmé, 
že některé z nových písní, kupříkladu balada 
„Ty a já“ se již nyní staly klasikou a pevnou 
součástí koncertního repertoáru Kryštof.

Přes dvě hodiny gradující show nakonec 
dospěla po dvou přídavcích ke konci. Vyzdvi-
hnout je třeba nejen vizuální stránku vystou-
pení, ale také živý a bezchybný výkon celého 
osmičlenného ánsámblu a zvládnutou organi-
zaci koncertu ze strany týmu MKZ Jeseník. Do 
jesenického kulturního kalendáře na rok 2016 
zatloukl Kryštof opravdu zářivý hřeb. (jj)

Novým ředitelem 
Jesenické nemocnice 
se stal Vítězslav Vav-
roušek, který má bo-
haté zkušenosti z ma-
nagementu, kdy řídil 
nemocnice ve Štern-
berku a Sedlčanech. 
Za největší problém 
v jeho novém půso-

bišti označil personální záležitosti. „Novou 
techniku získáte na druhý den, ale sehnat ates-
tovaného lékaře je velký problém,“ uvedl Vítěz-
slav Vavroušek. Podle něj se však nemocnice 
dostane v relativně krátké době na standard-
ní úroveň zdravotnických zařízení skupiny 
AGEL, do které nemocnice patří.  

Text a foto R. Kapustka

S výlukami na železnici, které měly začít 
již v březnu, by měli cestující počítat během 
příštího měsíce v úseku Bludov – Hanušovi-
ce – Ramzová – Jeseník. „Přesný termín není 
v tuto chvíli ještě stanoven, dochází k posunu 
z důvodu prodloužení výběrového řízení na 
zajištění náhradní autobusové dopravy. Před-
pokládáme zahájení výluky v průběhu dubna,“ 
uvedla tisková mluvčí Českých drah Kateři-
na Šubová. Důvodem výluk je plánovaná mo-
dernizace železničních úseků a vybraných 
železničních stanic.  (rik)

Informace z města

Denní stacionář slouží seniorům

Příběhy pamětníků zaplnily Kapli

Ostravská kapela Kryštof roztančila „Pentagon“

Nový ředitel 

Výluky na trati

Zápis do školek

Z MATRIKY
V měsíci únoru se v jesenické nemocni-
ci narodilo celkem 18 dětí, z toho 3 děti 

rodičům žijícím v Jeseníku. Jsou to:
Nela Drabálková, Ella Spáčilová,

Deniel Mašinda.

Ilustrační foto: 
Centrum sociálních služeb Jeseník

Zájem veřejnosti o projekt Příběhy našich sou-
sedů byl obrovský.  Foto: R. Kapustka

O největší koncert roku v Jeseníku se postarala 
skupina Kryštof. Foto: Tomáš Javůrek
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Psal se první květen roku 1971, kdy 
před hotelem Slovan v Jeseníku vystou-
pila necelá dvacítka žáků pod vedením 
pana učitele Vraňovského a společnými 
silami zahráli mj. lidovou píseň Já jsem 
ten zajíček nešťastný.

Od té doby uplynulo už hodně vody a nám 
je velkou ctí vás pozvat po 45 letech na dal-
ší z řady našich jubilejních koncertů. Ten le-
tošní se uskuteční 16. dubna ve 14.30 hodin 
v sále MěÚ (IPOS) pod taktovkou Tomáše 
Uhlíře a Milana Domese. Můžete se také tě-
šit na významné hosty, kterými jsou: Vladi-
mír Vraňovský – zakladatel orchestru a přes 
30 let jeho umělecký vedoucí, Mgr. Aleš Poda-
řil – dirigent, hudební režisér a pedagog Kon-
zervatoře Brno, MgA. Marek Prášil – dirigent 
Národního Divadla Moravskoslezského a To-
máš Savka – inalista první řady Česko hledá 
Superstar a držitel ceny Thálie za nejlepší mu-
zikálový výkon roku 2014. Koncert zpříjemní 
mažoretky Crazy Girls ze SZUŠ taneční s.r.o. 
Jeseník pod vedením Zuzany Fritscherové, 
průvodního slova - s grácií sobě vlastní - se 
ujme MUDr. Jan Štelcl. Svou účastí na tomto 

koncertě můžete podpořit mladé jesenické 
hudebníky dobrovolným příspěvkem.

A co by to bylo za oslavy bez Muzikantské-
ho bálu? Jak již bývá dobrým zvykem, po kon-
certě se z koncertního sálu stane plesový. Před 
20. hodinou se v přísálí rozezní melodie v po-
dání Dynybyly Bandu z Jeseníku. O hlavní pro-
gram Muzikantského bálu se od 20 hodin po-
starají Gangsters of Swing Orchestra z Ostravy 

společně s Tomášem Savkou, Banda del Caffé 
z Ostravy a v závěru noci nás chladnými nene-
chá ani duo Melodic z Jeseníku. Je připravena 
i bohatá tombola, taneční vystoupení apod.

Předprodej vstupenek s místenkou (cena 
150 Kč) na Muzikantský bál bude probíhat 
od 1. dubna v ZUŠ Jeseník (ul. 28. října 873 
a ul. Otakara Březiny 45) a v CK Mondi Tour 
(Palackého ul. Jeseník). Veronika Vlčková

Kdo jste a kde jste doma?
Jana F., narodila jsem se v Litomyšli a tam 

jsem také doma, je to jedno z nejkrásnějších 
míst v Čechách, blízké mému srdci. 

Co vás k nám přivedlo? Jste zde poprvé? 
Prvně jsem do vašeho regionu přijela v roce 

2000 na rodinný výlet. Viděla jsem zámek a pa-
pírnu v Losinách. V Jeseníku jsme dojeli pouze 
k památníku čarodějnických procesů pod láz-
němi, na víc nebyl čas. Místo mě zajímalo a kra-
jina mi připadala zvláštně povědomá. Od roku 
2001 sem jezdím nasát atmosféru několikrát 
za rok. Na jaře a na podzim na delší dovolenou, 
během roku pak na prodloužené víkendy, či 
jen na nedělní vycházku, „klavír“ a kávičku.

Co se vám v Jeseníku líbilo?
Líbí se mi v jakékoliv roční i denní době 

vyběhnout na sluneční stráň, mít kraj pěkně 
na dlani a hodiny pozorovat vše, co se nabízí. 
Tak zažívám chvíle sounáležitosti se Všehomí-

rem (chcete-li, s přírodou). Balneopark se svý-
mi brodítky a máchátky mě též baví. Největší 
kouzlo na mě ale dýchá v hale Priessnitzova 
sanatoria. Výhled na schodiště, štuková vý-
zdoba, sloupy, vitrážní okna. Není-li právě dob-
ré počasí, tak tady v hale v pohodlném křesle 
s knížkou nebo v rozhovoru s někým, kdo při-
sedne ke stolečku, utíká čas velmi příjemně.

Kde nebo co se vám u nás nelíbilo?
Nelíbí se mi vysílač na kopci, který ob-

kružuje kolonáda, kamery u pramenů a in-
formační tabule před budovou Hradu. Mys-
lím si, že veškerého blikání a také narušová-
ní soukromí máme ve všedním životě dost, 
tady bych si přála opravdu jen relaxovat 
a mít ničím nerušený výhled. 

Odvážíte si od nás nějaké zajímavé zá-
žitky či zkušenosti?

Zážitků je vždy mnoho, který vybrat?! Mám 
spíš problém, že nestíhám navštívit vše, co na-

bízíte. Inspirativní přednášky, komentované 
vycházky, koncerty, tanečky, divadlo, kino, ka-
várničky v lázních i v Jeseníku. Někdy se můj 
dovolenkový diář zaplní rychleji než ten pra-
covní. Ze zážitků, inspirací a z krásných setká-
ní pak těžím ještě další týdny doma. Kultura 
je jeden z důvodů, proč sem celé roky jezdím.

Co se vám vybaví, když se řekne Jeseník?
Sluneční brána, bylinková zahrádka, 

modré nebe s bariérou mraků nad horami, 
kazetový strop v rautové jídelně, ale hlavně 
zvuk tekoucí pramenité vody. 

Žila byste tady trvale?
Patřím mezi lidi, pro které je slovo Jese-

ník diagnóza. Milujeme to tady u vás. Někteří 
už nechtějí ani nikam jinam jezdit a na stará, 
někdy i na mladá, kolena se sem touží pře-
stěhovat. Takový nápad mám i já, tak uvidím. 
Ale to bych byla domácí a neměla bych se na 
co těšit.  (jg)

Akademie třetího věku nabízí další z cyk-
lu naučných  přednášek pod názvem „Poezie 
čaje“ aneb Co víme a nevíme o čaji (his-
torie, druhy, účinky, zajímavosti). Lektor, 
básník a milovník čaje, Zdeněk Jirásek, se 
zaměří na historii a původ čaje, dotkne se 
i botaniky, seznámí posluchače nejen s druhy 
čajů, ale i jejich účinky na lidský organismus. 
Součástí přednášky bude i praktická ukázka 
přípravy čaje spojená s ochutnávkou. Pan Ji-
rásek se bude věnovat také tématu čajovny 
a za hudebního doprovodu zazní čajová poe-
zie. Vstup je volný pro seniory, jejich přátele 
a známé. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 
28. dubna v 16 hodin v Klubu seniorů v Je-
seníku. Další informace získáte na telefonu 
584 498 421 nebo na www.ppsjes.cz.  (mj)

Dechový orchestr mladých slaví významné jubileum

Kultura je jeden z důvodů, proč sem stále jezdím

Akademie třetího 
věku pro seniory

V roce 1971 zahráli mladí hudebníci před hotelem Slovan.  Foto: archív ZUŠ Jeseník

HLAVNÍ VCHOD městského kina Pohoda v Jeseníku chrání mříže. „Ve výklenku u hlavního 
vstupu se zdržovali především bezdomovci, kteří zde i přespávali. Zanechávali po sobě nepořá-
dek a docházelo i ke škodám na budově kina,“ vysvětlil toto opatření ředitel Městských kul-
turních zařízení Jeseník Jiří Juráš. Nové mříže přišly městskou kasu na zhruba sto tisíc ko-
run.  Text a foto Richard Kapustka

Jeseník očima návštěvníků
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Již několik měsíců čeří hladinu veřejného 
mínění v Jeseníku snaha místních lidí odpo-
jit se od centrálního zásobování teplem, jež 
provozuje irma Sateza. Jedná se přibližně 
o tisíc zájemců, kteří mohou v tomto dosavad-
ním systému vyvolat doslova dominový efekt. 
Jak tuto situaci vnímá vedení města jsme se 
zeptali místostarosty Petra Procházky.

Proč k této situaci vůbec došlo? Je prav-
da, že už dříve byly známy snahy odpojit se 
od městského systému vytápění?

Snahy odpojit se od CZT (centrální záso-
bování teplem) byly již v minulosti. Nicméně 
v platnosti byla OZV (obecně závazná vyhláš-
ka) z června roku 1998, která zjednodušeně 
zakazovala odpojení se od CZT bez souhlasu 
města. Po ukončení platnosti této vyhlášky, 
která nebyla zcela v souladu se stávající le-
gislativou, začali jednotliví vlastníci byto-
vých jednotek podávat své žádosti o odpojení.

Proběhla už jednání se Satezou a jak 
tato společnost vnímá celou situaci? 

Jednání se Satezou již proběhla a čekají 
nás další. Město čeká na analýzu v souvis-
losti s provozem CZT tak, aby se mohlo se 
Satezou dále jednat. Sateza projevila ochotu 
a vůli jednat o podmínkách provozování CZT.

Vyplývají ze smlouvy se Satezou nějaké 
sankce vůči městu a bude je irma uplat-
ňovat?

Smlouva obsahuje závazky na obou stra-
nách. Jakmile jedna ze stran své závazky ne-
splní, jsou samozřejmě na místě sankce. Jak 
jsem již však řekl, Sateza je ochotna jednat 
o podmínkách provozování.

Pokud dojde k odpojování, ať už v ma-
lém či větším měřítku, co to bude znamenat 
pro občany, kteří zůstanou u Satezy a jaký 
dopad to bude mít na město? 

Variant je několik, tou krajní je samozřej-
mě, že celý systém pak bude neudržitelný 
a všichni si zajistí vlastní zdroj tepla. Město 
by tedy muselo vybudovat kotelny i u těch 
odběratelů, kteří se od systému neodpojí. Je 
samozřejmě otázkou, zda-li by tyto investice 
byly rozumné a samozřejmě je otázkou, jaký 
dopad to může mít na rozptylové podmínky. 

Může město požadovat sankce po lidech, 
potažmo bytových družstvech, kteří se od-
pojí od současného systému? 

Nejednalo by se o sankce, ale o to, jaké 
náklady jsou spojené se změnami v systému 
CZT, které vyvolá odpojení. Přesněji kdo za-
platí samotné odpojení, po odpojení někte-
rých bytových domů se musí změnit tlak 
v systému – kdo uhradí tyto náklady atd. Co 
vše by nás – město i uživatele – čekalo, na 
to by nám měla odpovědět analýza, která se 
v současnosti zpracovává.  (rik)

1.  Výši poplatku stanovuje Obecně závazná 
vyhláška č. 4/2015 ve výši 600 Kč/oso-
ba/rok. 

2.  Kdo platí? 
a)  fyzická osoba,

1) která má ve městě Jeseník trvalý po-
byt; za domácnost může být poplatek od-
váděn společným zástupcem, za rodinný 
nebo bytový dům vlastníkem nebo správ-
cem; tyto osoby jsou povinny obci ozná-
mit jména, příjmení a data narození osob, 
za které poplatek odvádějí.
2) které byl podle zákona upravujícího 
pobyt cizinců na území České republiky 
povolen trvalý pobyt nebo přechodný po-
byt na dobu delší 90 dnů.
3) která podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky pobývá 
na území České republiky přechodně po 
dobu delší 3 měsíců.
4) které byla udělena mezinárodní ochra-
na podle zákona upravující azyl nebo do-
časná ochrana podle zákona upravujícího 
dočasnou ochranu cizinců.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou nebo sloužící k individu-
ální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 
kterých není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit poplatek spo-
lečně a nerozdílně, a to ve výši odpoví-
dající poplatku za jednu fyzickou osobu.

3. Kdy zaplatit?
1) pololetně v poloviční výši poplatku 
300 Kč, za 1. pololetí do 31.5., za 2. polo-
letí do 30.11. 
2) ročně v celé výši poplatku 600 Kč do 
31.5. příslušného roku.

4.  Jak a kde uhradit poplatek?
Poplatek může být uhrazen:
1) v hotovosti na pokladně města (MěÚ 
Jeseník, ul. Tovární, ul. Karla Čapka).
2) prostřednictvím sdruženého inka-
sa plateb obyvatelstva, zprostředko-
vání platby SIPO MěÚ Jeseník provede 
na základě vyplněné žádosti, kterou si 
poplatník vyzvedne na MěÚ Jeseník, ul. 
Karla Čapka, dveře č. 451 nebo na webu 
města www.jesenik.org.
3) bezhotovostním převodem na účet 
města č.ú.: 5962000207/0100. Je nut-
né uvést variabilní symbol (informaci 
o VS získáte na MěÚ Jeseník, ul. Karla Čap-
ka, dveře č. 451 nebo na tel. 584 498 461). 

5.  Snížení a osvobození od poplatku: 
Výčet osvobození a úlev naleznete v Obec-
ně závazné vyhlášce č. 4/2015 - na webo-
vých stránkách města www.jesenik.org.

6.  Pokladní hodiny: (pokladny v ul. Továr-
ní a Karla Čapka)
pondělí, středa: 
8:00 – 12:00 hodin, 12:30 – 17:00 hodin 
úterý, čtvrtek:  
8:00 – 12:00 hodin, 12:30 – 14:00 hodin 
pátek: 
8:00 – 12:00 hodin

7.  Známky:
Od tohoto roku jsou platné nové známky 
na označení nádob na směsný komunál-
ní odpad, a to na období pěti let (tj. 2016 
- 2020). Známky jsou dvojího typu, kte-
rý závisí na četnosti svozu nádoby (1x 
týdně, 1x 14 dní). Známku obdržíte na 
pokladnách úřadu při placení místního 
poplatku. V případě placení poplatku bez-
hotovostním způsobem si můžete znám-
ku vyzvednout na pokladnách osobně 
nebo na základě vašeho požadavku smě-
řovaného na číslo telefonu 584 498 461 
nebo na elektronickou adresu jaroslava.
dopanova@mujes.cz vám bude známka 
zaslána poštou. 

8.  Důležité upozornění k bioodpadům:
Úleva ve výši 15 % (tj. 90 Kč) bude po-
skytnuta poplatníkům, kteří k odkládání 
biologicky rozložitelného odpadu využí-
vají určené shromažďovací prostředky 
(hnědé popelnice na bioodpad) a zároveň 
četnost vývozu u jejich nádoby na směsný 
komunální odpad bude 1x za 14 dní. Úleva 
bude poskytnuta za podmínky, že poplat-
ník nemá u správce poplatku evidován 
splatný nedoplatek na místním poplatku.
Pokud budete chtít tuto úlevu využít 
a doposud jste si nádobu na bioodpad ne-
vyzvedli, můžete tak učinit v Technických 
službách Jeseník, kde zároveň vyplníte 
tiskopis „Ohlašovací povinnost“ za všech-
ny členy domácnosti, kteří budou nádobu 
využívat.  (pokračování na str. 5)

Odpojování od CZT může vyvolat dominový efekt

Slavíte životní jubileum? Napište námSetkání dříve 
narozených

Informace k poplatku za komunální odpad v roce 2016

Město Jeseník se obrací na své občany, 
kteří se v letošním roce dožívají 70, 75, 80, 
85, 90, 95, 100 let a nad 100 let každý další 
rok s prosbou, aby tuto výjimečnou udá-
lost oznámili tak, aby jim mohlo být po-
blahopřáno k tomuto životnímu jubileu. 

Mohou tak učinit písemně, osobně nebo 
telefonicky na adrese Městský úřad Jeseník, 
Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, MAT-
RIKA, 3. podlaží, blok A, číslo kanceláře 314, 
315, ing. Eva Mahrová, tel. 584 498 474, e-mail: 
eva.mahrova@mujes.cz, paní Petra Janhubo-

vá, tel. 584 498 475, e-mail: petra.janhubova@
mujes.cz nebo na mobil 702 188 779. K tomu-
to kroku město Jeseník přistoupilo proto, aby 
nedošlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, tzn. že už samo ne-
smí tyto údaje zjišťovat z Agendového infor-
mačního systému evidence obyvatel. 

V současné době, kdy je kladen velký poža-
davek na ochranu osobních údajů a soukromí 
fyzických osob, nemá město jinou možnost, 
jak i nadále zachovat blahopřání k životnímu 
jubileu, a nepřekračovat zákon.  (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 Komi-
se pro občanské záležitosti, rodinu a sociální 
věci Městského úřadu Jeseník a představite-
lé města.  (mj)
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Jako provozovatel Centrálního záso-
bování teplem (CZT) v Jeseníku chceme 
reagovat na vzniklou situaci a na jedno-
stranné komentáře týkající se odpojová-
ní se od centrálního systému tepla. Rádi 
bychom vnesli do problematiky také svůj 
názor a argumenty k zamyšlení, byť bu-
dou vnímány jako od zaujatého subjektu.

V současné době se nám v rámci staveb-
ních řízení dostávají do rukou výpočty sta-
vebních projektantů a s nimi propojených 
dodavatelů tepelné techniky, které mají pro-
kázat ekonomickou výhodnost odpojení se 
od soustavy CZT při zřízení si vlastního te-
pelného zdroje. V Jeseníku se jedná o nové 
zdroje na zemní plyn (kondenzační techno-
logie) a elektrickou energii (tepelná čerpa-
dla). Z těchto výpočtů je zřejmé, že se autoři 
buď z neznalosti či úmyslu vylepšit výpočet 
dopouští několika omylů a fatálních chyb. 
Bohužel dle našeho názoru někteří odběra-
telé podlehli představě a nabídkám těchto 
dodavatelů, že si lze vyrobit tepelnou ener-
gii při započtení všech relevantních nákladů 
o 1/3 nebo dokonce u tepelných čerpadel 
o 2/3 levněji. Dalo by se nad tím pousmát, 
ale pokud si uvědomíme všechny důsled-
ky a také to, že se lidé podle těchto výpočtů 
rozhodují o investicích v řádu statisíců či 
dokonce jednotek miliónů, úsměv se vytrácí. 

POLOPRAVDY A DEZINFORMACE
Na místo modernizace celého systému 

CZT v Jeseníku, plánované naší společností, 
budeme muset spolu s městem jakožto vlast-
níkem systému provádět nutná opatření na 
udržení jen základní technické a ekonomic-
ké stability zbývající soustavy. Také dezin-
formace a polopravdy uváděné v některých 
médiích jsou mnohdy zavádějící a zkreslené. 
Příkladem je prezentace jednoho subjektu 
o investici města do rekonstrukce kotelny 
Husova a jejím negativním dopadu do ceny 
tepla. Skutečnost je taková, že tuto investici 
měla provést na svůj náklad naše společnost 
s prokazatelně pozitivním dopadem do kri-
tizované kvality dodávky a neutrálním do-
padem do ceny tepelné energie. 

JE CENA OPRAVDU KONEČNÁ?
Pokud si zájemci o zřízení domovních 

kotelen nepřizvou k nabídkám dodavatelů 
tepelné techniky nezávislého energetické-
ho experta, mohou se dočkat nemilého pře-
kvapení. Po významném počátečním výda-
ji zjistí, že při objektivním započtení všech 
nákladových položek do ceny tepla jako je 
palivo, elektrická energie, voda, odpis z in-
vestice, revize, servis, opravy, pojištění no-
vého majetku a mzda zjistí, že jsou s nákla-
dy na tom stejně, ne-li hůře. Je k vaší úvaze, 
zda nositelé těchto projektů pak následně 
přijdou s relevantními údaji a nebudou jen 

argumentovat s fakturou za plyn, resp. elek-
trickou energii, kdy zbývající náklady v tichu 
skončí ve fondu oprav či v nákladech za spo-
lečné prostory. Myslíte, že je výsledná cena 
2,39 Kč s DPH/kWh v Jeseníku za rok 2015 
vysoká? Porovnejte prosím doma s vaší fak-
turou za elektrickou energii, kolik zaplatíte 
za tuto jednotku se všemi položkami, které 
faktura obsahuje. Nezapomeňte také na výši 
prvotní investice – kde se tyto peníze vez-
mou a případně kdo je bude splácet?  Zod-
povězte si také otázku, zda není za někte-
rými těmito projekty a úvěry i souvislost 
se správou domu a budoucí vyšší závislostí 
odběratele na něm.  

REALITA NENÍ LABORATOŘ
Doporučujeme podrobně prozkoumat 

tyto „výhodné“ nabídky z hlediska jejich 
reálných plnění. Výpočty uváděné labora-
torní účinnosti 98 % (dokonce i přes 100 %) 
a z nich vypočítané množství paliva neodpo-
vídá dosaženým hodnotám v reálném provo-
zu s původní otopnou soustavou domu a při 
ohřevu teplé vody na 55 oC. Zde se nabízí pa-
ralela s udávanými spotřebami dnešních au-
tomobilů, které následně v běžném provozu 
žádné vozidlo není schopno dosáhnout. Stej-
ná situace je v případech aplikace tepelných 
čerpadel, kdy udávaný topný faktor COP 4,5 
je v reálném provozu dosahován okolo hod-
noty 2,7. Ve výsledku to pak znamená vý-
znamně více spotřebované elektrické ener-
gie. Také uváděná životnost technologie 20 
- 25 let je v dnešní době nereálná. Kvalitou 
je tato technologie srovnatelná s dnešními 
spotřebními výrobky a všichni víme, jak 
dlouho dnes vydrží pračky, ledničky, myčky, 
trouby... Já to objektivně vidím tak na 8 až 
10 let. Jistě máte také své zkušenosti. Navíc 
je nepřehlédnutelný trend tyto výrobky ne-

opravovat, ale vše vyměňovat hned za nové. 
To vše pak vede k tomu, že výpočet indivi-
duálního vytápění je účelově zkreslený a ne-
reálný. Vždyť jde přeci jen o to v prvé řadě 
prodat zboží a následně se živit na servisu 
a opravách. A když to dokážu udělat ve více 
instalacích, mám vystaráno.

Prosím, odpovězte si v klidu na něko-
lik základních otázek, které s touto věcí 
přímo souvisí: 
- je cena 2,39 Kč s DPH/kWh za tepelnou 

energii na patě domu v Jeseníku při pře-
počtu z GJ hodně? Kolik vlastně doma pla-
tím za elektrickou energii jinému dodava-
teli? Podívejte se prosím na své faktury, 
cena za jednotku kWh bude i dvojnásobná.

- je plynová kondenzační technologie s opti-
málním  teplotním spádem 45/30 oC schop-
na váš dům vytopit a v ročním průměru 
dosáhnout při potřebě ohřevu vody na 
55 oC a dodávce tepla do stávající soustavy 
dimenzované na jinou teplotu deklarované 
účinnosti 98 %? Nebude potřeba více pali-
va? Proč je v běžné praxi dosahována s tou-
to technologií účinnost jen 85 %?

- je tepelné čerpadlo schopné dosáhnou 
celoročně topného faktoru 4,5 nebo je to 
tak, že v některých teplotních situacích 
a při ohřevu vody se bude chovat jako 
přímotop s vysokou spotřebou elektrické 
energie? Proč je běžně v praxi při těchto 
instalacích dosahováno topného faktoru 
jen 2,7? Co se stane s vaší garantovanou 
cenou za teplo po zavedení platby za dis-
tribuční složku elektrické energie z hod-
noty hlavního jističe 100A?

- vydrží mi navržená technologie udávaných 
20 – 25 let? Nebudu muset do ní významně 
za pár let znovu investovat z fondu oprav 
či se zase znovu skládat na novou?

- jsem schopen si následně všechny roční 
náklady za teplo objektivně spočítat a po-
rovnat? Mám přístup ke všem údajům?

- obsahují cenové nabídky alternativních 
dodavatelů plynu i distribuční složku a ná-
klady operátora trhu (OTE), nebo je to jen 
komodita? Bohužel ve výpočtech je uvede-
na mnohdy jen komodita – zemní plyn.

- vím to, že teplo z centrálního zásobování 
teplem se účtuje se sníženou sazbou DPH 
ve výši 15 %, kdežto domovní kotelna 
bude mít všechny náklady se sazbou 21 %? 

- nedostávám se tímto krokem z jedné zá-
vislosti na CZT do další závislosti na ně-
kom jiném? Neuvádí mě někdo těmito 
projekty záměrně v omyl?

Zkuste se prosím nad těmito argumen-
ty zamyslet a dobře zvažujte, porovnávejte, 
ptejte se, rozhodujte. Pokud máte pochyb-
nosti či dotazy, neváhejte se na nás obrátit. 
Rádi vám vše podrobněji vysvětlíme.

Ing. Roman Macek, SATEZA a.s.

Centrální zásobování teplem – pohled z druhé strany

Dům na půl cestyInformace k poplatku za komunální...
Diakonie Českobratrské církve evange-

lické pořádá Den otevřených dveří Domu 
na půl cesty na nové adrese - Rejvízská 
ulice 364 v Jeseníku. Akce se koná v úterý 
19. dubna od 10 do 16 hodin. Více na www.
diakoniecce-sobotin.cz.  (tr)

Kotelna v Dukelské ulici v Jeseníku. 
Foto: archív SATEZA.

(dokončení ze str. 4)

Zároveň obdržíte známku na popelnici ur-
čenou k odkládání směsného komunálního 
odpadu pro rok 2016 - 2020 s vyznačením 
četnosti vývozu 1x za 14 dní. Výdej nádob 
na bioodpady probíhá od 3. 3. 2016 do 26. 5. 
2016 - každý čtvrtek od 12 do 16 hodin.

9.  Informace:
Podrobnější informace o místním po-
platku za odpad získáte v kanceláři č. 451 
v budově Městského úřadu Jeseník, 
ul. Karla Čapka 10/1147, tel. 584 498 461, 
e-mail: jaroslava.dopanova@mujes.cz. 

(TSJ)
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Velikonoce už ťukají na dveře a tak je tu 
zase čas pro zprávy o dění v ZŠ Jeseník. Bě-
hem měsíce byl dán prostor pro netradiční 
způsob výuky, pro prokázání talentu nejen 
sportovního, ale třeba i kulinářského.

Poslední únorové úterý se v Mikulovicích 
uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiá-
dy. Sjeli se zde vítězové školních kol téměř ze 
všech základních škol okresu a jesenického 
gymnázia, aby poměřili své síly. Testovali se 
tři typy znalostí a dovedností: práce s atlasem, 
geogra ické znalosti a praktická část – analýza 
a syntéza informací a dat. V této tvrdé konku-
renci naši žáci zaznamenali vynikající umís-
tění. Vítek Dvořák se stal vítězem kategorie 
8. a 9. tříd a postoupil do krajského kola. Lenka 
Kozlová obsadila třetí místo v kategorii 6. tříd.

Výbornou úroveň mělo letošní Okresní kolo 
v silovém čtyřboji, ve kterém se utkaly více než 
čtyři desítky závodníků a závodnic ze tří škol 
jesenického okresu v tělocvičně na Nábřežní 
ul. ZŠ Jeseník. Vždyť kdo se chtěl v kategorii 
chlapců umístit v popředí výsledkové listiny, 
musel vyšplhat bez přírazu (tedy pouze pomo-

V úterý 8. března uspořádala Mateřská 
škola Karla Čapka Jeseník, v sále IPOS, nád-
herné vystoupení s přehlídkou masek. Tato 
besídka určená hlavně maminkám a babič-
kám k MDŽ se náramně vydařila. Učitelkám 
se povedlo s dětmi secvičit mnoho hudebně 
tanečních vystoupení motivovaných oblíbe-
nými pohádkami a písničkami. Všude se to 
hemžilo nejrůznějšími trpaslíky a loupežní-
ky, kolem pobíhali koníci a myšičky, všechny 
nás okouzlily víly Amálky a Sněhurka. Ženili 
se tam komáři a muzikanti nám ukázali, jak 
se hraje na hudební nástroje. Chtěl bych moc 
poděkovat učitelkám z této školky za to, že 
se tak krásně věnují našim dětem ve chvílích, 
kdy jsme v práci. Jiří Pavelka

V pátek 4. března bylo v prvních třídách 
na Božence opravdu veselo. Naši prvňáčci se 
ustrojili do veselých kostýmů a plnili veselé 
úkoly. Nejen úkoly, ale i hádanky, vařili vese-
lý guláš, tancovali s šátky, masírovali se vel-
kými kno líky, zpívali legrační písničky, ma-

Po ne příliš přesvědčivé zimě se 45 žáků 
sedmého ročníku dočkalo „lyžáku“. Byli 
rozděleni do tří lyžařských skupin a jedné 
snowboardové. Své dovednosti zdokonalo-
vali ve dnech 7. – 10. 3. na Lázeňském vrchu 
v Lipové-lázních, který museli, pro nepříz-
nivé sněhové podmínky, opustit a 11. března 
ho dokončili na svahu v Branné.

Za kolektiv ZŠ Svatopluk Sekanina

Tak byl nazván celoškolní projekt za-
měřený na vzájemnou spolupráci žáků 
1. a 2. stupně. Žáci se seznámili s instituce-
mi, osobnostmi a zajímavostmi našeho měs-
ta. Témata projektu si pedagogové společně 
domluvili a vybrali: minulost a současnost 
v lázeňství, školství, dopravu, sport, kulturu. 
Během dvou dnů pracovali žáci v dílnách, kde 
se potkali se svými kamarády napříč ročníky 
a poznali jednotlivá témata podle toho, kte-
rá si vybrali. Hlavním úkolem projektu byla 
vzájemná spolupráce dětí různých věkových 
kategorií, vytváření nových kolektivů pro 
tvůrčí práci, komunikace a aktivita všech zú-
častněných, společné plánování úkolů, řešení 
problémů, poznávání mimoškolních subjektů 
a zpracování nových poznatků formou pre-
zentace, výstavy, myšlenkové mapy, fotodo-
kumentace apod. Výsledky snažení žáků sly-
šeli rodiče jistě doma, ale jsou vystaveny také 
na jednotlivých pracovištích.

V pátek 26. února se konalo ve Zlatých 
Horách 2. kolo ligy ZŠ ve stolním tenisu 
mladších žáků. Turnaj je tříkolový, tudíž se 
sbírají body v každém kole. Reprezentova-
lo nás celkem 13 žáků. V kategorii 1. – 3. tř. 
obsadil Karel Zelinka z III. A první místo, na 
3. místě skončil Lukáš Plšek z III. C. V kate-
gorii 4. – 5 tř. obsadil 1. místo Daniel Bakeš 
– IV. B, 4. místo Lukáš Hlobil – IV. D. Ostatní 
skončili na bodovaných místech. Třetí kolo 
se bude konat v Mikulovicích, kde se rozhod-
ne o celkovém umístění škol.

Úspěch 
zeměpisářů

Siláci okresu

Na besídce se to hemžilo trpaslíky a loupežníky

Veselý pátek

Dočkali se

„Naše město“

Stolní tenis

cí rukou) na 4,5 m dlouhém laně v čase kolem 
3 vteřin, skočit trojskokem z místa přes 7,5 m, 
udělat k dvacítce shybů a za 30 s „namrskat“ 
stejný počet sedů-lehů. A ani dívky nezůstáva-
ly svými výkony o mnoho pozadu.

V kategorii chlapců zvítězil žák naší školy 
Daniel Pospíšil z IX. B výkony, při kterých se 
tají dech - šplh 2,9 s, trojskok 7,55 m, shyby 
23 a sedy-lehy 27. Na stupních vítězů ho do-
provodil na 3. místě Jan Follner z VIII. A. Ka-
tegorii dívek zcela opanovala naše děvčata. 
Zvítězila Martina Jonášová z VII. B – šplh na 
tyči 3,8 s, trojskok 6,30 m, shyby 11, sedy-
-lehy 20. Stříbro si vybojovala Hana Řeho-
vá z VI. B a bronz Natálie Poláková z IX. B. 
Z výsledků jednotlivců je zřejmé, jak dopadla 
soutěž družstev. V obou kategoriích zvítězila 
družstva ZŠ Jeseník.

lovali obrázky se zavázanýma očima. Také se 
naučili básničku Príma den. A nemyslete si, 
matematika a čeština ten den taky nezahá-
lela, jen byla velmi legrační! Třeba jsme po-
čítali tygrům pruhy a s detektivem Legran-
dem pátrali po převlečených písmenkách!
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Lázeňské info

NOVINKY
Slyšeli jste už o kraniosakrální terapii? 

Jedná se o velmi jemnou dotykovou tera-
pii, která pomůže navodit harmonizaci 
a je vhodná pro dospělé i děti. Pomáhá 
například při bolestech různého půvo-
du, při psychosomatických potížích, dý-
chacích potížích, astmatu, při poruchách 
rovnováhy, při různých poruchách zraku 
i sluchu, při špatném prokrvení končetin 
a částí mozku atd. 

ZA SPORTEM
AQUA GRÄFENBERG WALKING

Znáte Gräfenberg Walking? Zkuste také 
jeho vodní variantu! Zábavnou a intenziv-
ní pohybovou aktivitu, která vám s přícho-
dem jara vlije novou energii do žil. Lekce 
Aqua  Gräfenberg Walking se můžete zú-
častnit každou středu od 16:00 do 17:00  
hodin v lázeňském bazénu.

LÁZEŇSKÉ FITNESS
Od 22. února 2016 změna otvírací 

doby pro veřejnost!
PO  15:00 – 16:30 hodin
ÚT- PÁ  15:00 – 20:00 hodin
SO  8:00 – 12:00 hodin
NE  15:00 – 20:00 hodin

Jednorázové vstupné 60 Kč
VacuFit Thermal  60 Kč
Happy hours (každé úterý 
a čtvrtek 18:00 – 20:00)  30 Kč
Permanentka měsíční  500 Kč
Permanentka 10 vstupů 
Fitness / VacuFit Thermal  540 Kč

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA
V Sanatoriu Priessnitz otevřena ně-

kolikrát týdně – více informací na www.
priessnitz.cz.

ZA RELAXACÍ
aneb Procedury pro jarní očistu
Masáž medem - 495 Kč/45 min.

Osvědčená léčitelská detoxikační me-
toda využívá speciálních účinků medu 
a jemných masérských hmatů. Pozitivně pů-
sobí na pokožku, uvolňuje svalstvo a přes 
re lexní plochy detoxikuje vnitřní orgány.

Skořicový sen (masáž + zábal) - 595 Kč/
40 min.

Skořicová masáž uvolňuje křeče a sva-
lové napětí, tlumí bolest, podporuje krev-
ní oběh a proudění lymfatického systému 
a pomáhá tak odstranit z těla zplodiny 
vzniklé látkovou výměnou. Zábal umoc-
ňuje výrazný účinek skořice při tvarování 
postavy a odstranění celulitidy.  

Energetická masáž hlavy - 395 Kč/45 min. 
Uklidňující, relaxační masáž vhodná 

pro všechny, kdo jsou ve stresu či pociťují 
zvýšené napětí. Má pozitivní efekt i u těch, 
co trpí bolestmi hlavy a migrénami. Vyu-
žívá hmaty z lymfatické masáže, a tím sti-
muluje vybrané akupresurní body.

PRO DĚTI
Čarodějnice, čarodějové i černokněžní-

ci z jesenických hor i podhůří se mohou už 
nyní těšit poslední dubnový den na jejich 
tradiční slet. A nezapomeňte, že nejlepší 

TRADIČNĚ
Lázně Jeseník včera a dnes, tak zní ti-

tul nové knihy, kterou vydala ve spolupráci 
s emeritním primářem MUDr. Aloisem Ku-
bíkem a jeho rodinou Společnost Vincenze 
Priessnitze. „Lázně prošly v poválečné době 
mnoha změnami a modernizacemi. Dle mého 
soudu snad ani neexistuje osoba kompetent-
nější, která by k tomuto tématu mohla říci 
více,“ komentuje vydání knihy MUDr. Jaro-
slav Novotný, současný primář lázní a záro-

MUDr. Alois Kubík své paměti křtil společně se zástupci Společnosti Vincenze Priessnitze, 
města a lázní.  Foto: PLL a.s.

Na tradiční pálení čarodějnic se můžete těšit 30. dubna od 16 hodin na lázeňském hřišti. 
Foto: PLL a.s.

veň předseda vydávající společnosti. V knize 
doplněné barevnými přílohami autor vzpo-
míná postupnou modernizaci léčebného za-
řízení, vývoj léčby i osobnosti, které se po-
dílely na chodu instituce. Nezapomíná ani 
na své pacienty, významné osobnosti, které 
se v Jeseníku léčily, či bohatý kulturní život.  
A to vše s pokorou a úctou sobě vlastní. Kniha 
bude v prodeji na recepci Sanatoria Priess-
nitz a v Lázeňském Informačním Centru.

čarodějnice z Priessnitzových lázní ne-
odejde s prázdnou! 

Tedy 30. dubna na lázeňském sletu na 
viděnou!
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Tipy na výlety -  Polsko

Slíbila jsem, že napíši o jedné z vrchol-
ných akcí v našem městě jakou je právě tento 
svátek ochotnického divadla. Už podvacáté 
ožijí „prkna“ Divadla P. Bezruče v Jeseníku, 
v pátek 8. a sobotu 9. dubna, řadou vystoupe-
ní různých forem představení ochotnických 
souborů, soubůrků i jednotlivců.

Je příjemné konstatování, že se v Jeseníku 
a jeho okolí ochotnickému divadlu roky da-
řilo a nadále daří takřka nepřetržitě už přes 
70 let. Náš kulturní stánek nese název po 
Petru Bezručovi, který v roce 1950 poděko-
val spolku divadelních ochotníků k ušlech-
tilé činnosti a svolil pojmenovat spolek jeho 
jménem (tento doslovný text máme stále na 
očích) a snažíme se jej naplňovat.

Je to už 20 let, kdy nadšenci tehdy diva-
delního souboru Lyra přišli s nápadem udělat 
v Jeseníku divadelní přehlídku, kterou jsme 
nazvali Divadelní žatvou. První přehlídka 
proběhla na celorepublikové úrovni, ale přišli 
jsme na to, že prostory budovy našeho diva-
dla není dostačující na takové akce. Protože 
máme na Jesenicku dostatek souborů a díky 
Dramacentru Ostrava i v kurzech školené di-
vadelníky, tak jsme se rozhodli dělat přehlíd-
ku jako nesoutěžní a z našich zdrojů. Tak se 
odehrály na dvě stovky představení i mnoho 
dalších každoročně mimo žatvu. Ochotnická 
představení mám obzvláště ráda, protože 
jsou hrána „srdcem“ ve volném čase milých 
lidiček, bez závratných honorářů na rozdíl 
od profesionálních umělců.

Letošní divadelní žatva začne již v pá-
tek 8. dubna v 17 hodin představením DS 
Moravia Vápenná: ŠAKALÍ LÉTA, které ten-
to úspěšný soubor uvede v režii Bořka Ku-
bíčka nejen pro divadelní předplatitele, ale 
doprodej volných míst čeká na další zájemce 
v předprodeji rezervačního systému MKZ.

V sobotu od 9 hodin proběhne o iciální za-
hájení a po něm budou následovat jednotlivá 
představení, jejichž názvy a časový harmono-

gram bude uvedený na plakátech a webu MKZ. 
V tuto chvíli vám mohu prozradit, že uvidíte 
různorodá představení souborů DS Nezakop-
neš při Gymnáziu Jeseník, DS ZUŠ Jeseník, Sou-
žití Mikulovice, DS Slůňata St. Město, Pradi-
vadlo Rýmařov - Janovice. Jako host vystoupí 
Dividlo Ostrava. Dopoledne bude věnováno 
především nejmladším, kdy uvidí pohádky 
a setkají se s pohádkovou babičkou, poté bude 
následovat re lexe na tato představení. V od-
poledním bloku si připomeneme také 20 let 
trvání Městských kulturních zařízení v Jese-
níku, chystáme pozdrav přátel, poté budou 
následovat další představení s mezihrami 
divadelních skřítků. Na konci přehlídky pro-
běhne re lexe na odpolední blok představení. 

Těšíme se na setkání s vámi diváky, zá-
roveň s věrnými porotci – poradci manžely 
Rycheckými a Alenou Trunečkovou, mode-
rátorkou Lidkou Liberdovou, divadelními 
skřítky Divadélka s radostí, pohádkovou 
babičkou Danou, džembisty SVČ Duha ve-
denými Vlaďkou Fačevicovou, šikovnými 
techniky a dalšími pomocníky, bez nichž by 
se tato přehlídka nemohla konat.

Udělejte si čas a přijďte, amatérské diva-
dlo si to zaslouží. L. Macháčková

Na neobvyklou výstavu, pod názvem 
Svět tmy aneb Ti, co se ve tmě neztratí, zve 
Vlastivědné muzeum Jesenicka. Návštěv-
níci si totiž mohou otestovat své smysly 
a orientaci a zároveň si vyzkouší, že kdo se 
tmy nebojí, ten se v ní neztratí. „U člověka 
je zrak nejvyužívanějším smyslem pro ana-
lýzu okolí. Až 90 % vjemů přijímáme zrakem. 
Ovšem ve tmě se jako striktně denní tvorové 
orientujeme obtížně,“ popisuje pocity člově-
ka ve tmě kurátorka výstavy Hana Hošková 
z Vlastivědného muzea Jesenicka, která 

zároveň dodává: „Na výstavě, připravené 
ve spolupráci s organizacemi SONS, Ty lo-
Centrum Olomouc a Ty loservis, se ponoříte 
do temnoty. Tak si přiblížíte pestrost živoči-
chů světa tmy i světa zrakově handicapova-
ných lidí.“ Výstava se koná od 22. března do 
5. června v prostorách hlavního výstavního 
sálu Vodní tvrze v Jeseníku. 

Součástí je výtvarná dílna pro děti od tří 
do deseti let v termínech 2. a 16. dubna a na-
bídka edukačních programů pro MŠ a 1. stu-
peň ZŠ.  (red)

Dnes se podíváme v naší rubrice do 
Glucholaz, které jsou od roku 2002 naším 
partnerským městem.

Głuchołazy (počeštěně Glucholazy či Hlu-
cholazy)

Glucholazy, se svými necelými patnácti ti-
síci obyvateli, leží na řece Bělá asi 20 km od 
Jeseníku, na železniční trati z Jeseníku do Kr-
nova. Město sloužilo od počátku jako pohra-
niční pevnost, jeho dominantou je farní kostel 
svatého Vavřince ze 13. století se zachovalým 
románsko-gotickým portálem, kamennou go-
tickou věží horní brány a městskými hrad-
bami. Věž a hradby byly nedávno revitali-
zovány, čímž vzniklo nové vyhlídkové místo 
s expozicí muzejních exponátů a letní galerie.

Glucholazy mají s Jesenickem mnoho spo-
lečného, podobně jako ve Zlatých Horách se 
v tomto městě dolovalo zlato (pozoruhodná 
je štola Tří králů z 16. století, která spojovala 
Glucholazy a Zlaté Hory), probíhaly zde ča-

rodějnické procesy a v 19. století tu vznik-
ly lázně po vzoru následovníka Vincenze 
Priessnitze, Sebastiana Kneippa.

Za krásného počasí se určitě vyplatí vy-
pravit se do Glucholaz na procházku do centra 
města, do areálu lázní s parkem a prameny či 
při velmi teplých dnech do nově zrekonstru-
ovaného městského koupaliště. Pěší turisté 
mohou vyrazit na značené turistické trasy, na-
příklad na Přední kopu, kde naleznou kamen-

nou kapli sv. Anny a rozhlednu (dnes již ovšem 
nepřístupnou), nebo na nejstarší rozhlednu 
v Jeseníkách - Biskupskou kopu. Milovníci 
orientačního běhu určitě neopomenou navští-
vit Orienteering Park Praděd, areál pevných 
kontrol, umístěný v krásných lesích v bezpro-
střední blízkosti česko-polské hranice.

Glucholazy nabízejí také mnoho kultur-
ních, společenských a sportovních akcí, za 
kterými se vyplatí vyrazit. Významnou akcí, 
známou i v Česku, je festival trampské a coun-
try hudby „Kropka“, který se letos uskuteční 
od 15. do 17. července. V neděli, v rámci Čes-
kého dne, vystoupí na festivalu mj. kapela 
Čechomor. V Glucholazech je velmi aktivní 
cyklistický spolek, který pořádá množství 
vyjížděk a závodů, např. Vítání jara (30. dub-
na), Jízdu na Praděd (28. května) či Výjezd na 
Dlouhé stráně (25. června).   Jan Mrosek

Další informace a aktuality z Glucholaz: 
www.glucholazy.pl

Léta letí aneb XX. Divadelní žatva v Jeseníku začíná

V muzeu se každý návštěvník 
ponoří do světa černočerné tmy

Glucholazy.  Foto: Krzysztof Miśniakiewicz

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU 
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek 

na www.mkzjes.cz.
Prodejní místa rezervačního systému: 

• Kino Pohoda • Divadlo Petra Bezruče 
• CK MONDItour (Palackého ul.) • Půj-
čovna elektrokol Jeseníky Tour (náměs-
tí Svobody) • Hotel Slovan (recepce) • IC 
Katovna (Palackého ul.) • Lázeňské in-
formační centrum Lázně Jeseník • Obecní 
úřad Česká Ves • Knihovna Mikulovice • 
Městské informační středisko Zlaté Hory 
• Informační centra Bělá pod Pradědem, 
Vidnava, Javorník.
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Kalendář kulturních a společenských akcí - duben 2016

  AKCE
pátek 1. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
MGR. VERONIKY PAVELKOVÉ
Představí se žáci hry na klavír.

pátek 1. dubna v 18 hodin
Knihovna Vincence Priessnitze
NOC S ANDERSENEM
V letošním roce se knihovna v Jeseníku opět 
připojuje k dnes již mezinárodní akci Noc 
s Andersenem. Vybrané děti stráví kouzel-
nou noc plnou překvapení v knihovně. 

sobota 2. dubna v 10 hodin
Vlastivědné muzeum Jesenicka
SVÍTÍME S BROUČKY
Přijďte si do muzea vyrobit lucerničku v du-
chu Broučků známého spisovatele Jana Kara-
iáta a navíc se dozvíte i mnoho dalších infor-

mací o nočních živočiších. Výtvarná dílna pro 
děti od 3 do 10 let. Maximální počet účastní-
ků je 10 osob. 
Rezervace na: muzeum.rezervace@jen.cz. 
Vstupné 20 Kč.

pondělí 4. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY MGA. IVETY 
NEUBAUER TROJANOVÉ, VLADIMÍRA VRA-
ŇOVSKÉHO A BC. TOMÁŠE UHLÍŘE
Představí se žáci hry na zobcovou létnu, kla-
rinet, hoboj a saxofon.

úterý 5. dubna v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
VERNISÁŽ ABSOLVENTSKÉ VÝSTAVY 
I. STUPNĚ VÝTVARNÉHO OBORU
Vystavují žáci ZUŠ Jeseník ze tříd Mgr. Jany 
Krhánkové, MgA. Ivy Svobodové a Mgr. Jana 
Hanulíka. Výstava končí 28. dubna.

úterý 5. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
DALIMILY KAŇKOVÉ
Představí se žáci hry na klavír.

středa 6. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
MGR. DANY MACEČKOVÉ
Představí se žáci hry na zobcovou a příčnou 
létnu a varhany.

čtvrtek 7. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
MILANA DOMESE
Představí se žáci hry na zobcovou létnu, 
baryton, tenor, trombon, saxofon a bicí ná-
stroje.

pátek 8. dubna v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
ŠAKALÍ LÉTA
20. DIVADELNÍ ŽATVA
Nastudovalo Divadlo Moravia Vápenná v re-
žii Bořivoje Kubíčka. 

Hra v předplatném. Doprodej volných míst 
přes rezervační systém MKZ. 
Vstupné 100 Kč.

pátek 8. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
MARIE ONDRYÁŠOVÉ
Představí se žáci hry na klavír.

pátek 8. dubna v 19 hodin
Kongresový sál
JARNÍ KONCERT
Představí se Kytarový orchestr pod vedením 
Václava Dvořáka a pěvecký sbor Zvonky pod 
vedením A. Beťákové. Jako host vystoupí To-
máš Pohl. 
Vstupné dobrovolné. 

pátek 8. dubna v 19 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
KONCERT KYTAROVÉHO ORCHESTRU 
A SBORU ZVONKY
Diriguje Václav Dvořák. Jako host vystoupí 
Tomáš Pohl.  

pátek 8. dubna v 20.30 hod.
Rezidence u jezera – Písečná 
YESBLUES NA PÍSKOVNĚ
Tradiční jarní bluesrockový večírek s kape-
lou YesBlues. 
Vstupné: 80 Kč, rezervace míst na tel. čísle 
777 202 083.

sobota 9. dubna od 9 hodin
Divadlo P. Bezruče
20. DIVADELNÍ ŽATVA
20. DIVADELNÍ ŽATVA 2016 aneb Co se uro-
dilo v divadelních zkušebnách na Jesenicku?
Předprodej vstupenek přes rezervační sys-
tém MKZ. 
Celodenní vstupné 50 Kč.

pondělí 11. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
ANTONÍNA SLÁMKY, DIS.
Představí se žáci hry na kytaru.

pondělí 11. dubna v 17 hodin
Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY 
JAK VIDÍM JESENÍKY
Vernisáž výstavy soutěžních fotogra ií Jak vi-
dím Jeseníky s doprovodem kapely Ukulele-
band. Vstup volný. 

pondělí 11. dubna v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
ZDENY BLECHTOVÉ
Představí se žáci hry na klavír.

středa 13. dubna v 19 hodin
Zrcadlový sál
KONCERT ROMANTICKÉ HUDBY
Představí se Trio Noc amore v obsazení: Ive-
ta Trojanová Neubauerová, hoboj, Radana 
Beláková, klavír a Michal Pášma, kontrabas. 
Na programu F. Poulenc, C. Saint-Saens, C. E. 
Bach, G. P. Telemann a další. 
Vstupné 80 Kč. 

čtvrtek 14. dubna v 16.15 hodin 
Herna So ie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Se svým pohádkovým pořadem se představí 
Danuše Šenkyříková. Vstupné 40 Kč. 

čtvrtek 14. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
JAROMÍRA STAŇKA
Představí se žáci hry na zobcovou létnu 
a trubku.

sobota 16. dubna v 7.30 hodin
Autobusové nádraží Jeseník
ZA ZLATEM A ŽELEZEM JAVORNÉ 
Z REJVÍZU DO ONDŘEJOVIC
Zveme vás na exkurzi méně známou oblastí 
historické těžby železa a zlata. 
Seznámíte se s geologickou stavbou oblas-
ti mezi Rejvízem a Ondřejovicemi. Délka ex-
kurze je asi 15 km. 
Exkurzi povede: RNDr. Viera Večeřová, 
vstupné 30 Kč, min. počet účastníků 3 oso-
by. Sraz v 7.30 na autobusovém nádraží, od-
jezd ze stanoviště č. 5, předpokládaný návrat 
v 15.41 hodin.

sobota 16. dubna v 10 hodin
Vlastivědné muzeum Jesenicka                
SVÍTÍME S BROUČKY – viz text této akce 
z 2. dubna

sobota 16. dubna v 14.30 hodin
Pentagon
KONCERT K 45. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
DOM ZUŠ JESENÍK
Vstupné dobrovolný příspěvek. Více infor-
mací najdete v textu na straně 3 tohoto vy-
dání.

sobota 16. dubna ve 20 hodin
Blue-s Club
KŘEST NOVÉ DESKY SKUPINY DW8
V Jesenickém Blue-s Clubu vystoupí skupina 
DW8 a pokřtí svoji novou desku.
Vstupné dobrovolné.

sobota 16. dubna ve 20 hodin
Pentagon
MUZIKANTSKÝ BÁL
Více informací najdete v textu na straně 3 to-
hoto vydání.

sobota 16. dubna ve 20 hodin
Zrcadlový sál
KANADA
Přednáška s diaprojekcí PaedDr. Turka. 
Vstupné 50 Kč.

neděle 17. dubna ve 14 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
NEDĚLNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT
Místo tradičního klavírního recitálu se před-
staví Zdeněk Jurčík Band s pestrým reperto-
árem pro všechny generace. 

pondělí 18. dubna v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT 
ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci z pěvecké třídy A. Beťákové. 
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pondělí 18. dubna v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
DIAPROJEKCE JANA KRATĚNY
Představí Žulovsko, Nýznerovské vodopády 
a Venušiny misky. 

úterý 19. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
RENÁTY JEŘÁBKOVÉ
Představí se žáci hry na EKN, klavír, zobco-
vou létnu a lesní roh.

středa 20. dubna v 19 hodin
Kaple
DOLEŽALOVO KVARTETO 
A VALÉRIE ZAWADSKÁ
Hudební dílo a fragmenty ze života a kore-
spondence Antonína Dvořáka představuje 
společný projekt vynikající české herečky Va-
lérie Zawadské a Doležalova kvarteta. 
Vstupné 100 Kč, senior a dítě 80 Kč. Předpro-
dej ve všech místech rezervačního systému 
MKZ Jeseník. 

čtvrtek 21. dubna v 6.30 hodin
ZUŠ Jeseník
ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC 
A DO ZOO KOPEČEK
Zájezd pro rodiče s dětmi. Přihlášky v Duze - 
janostakova@duhajes.cz
Cena 230 Kč/dítě (včetně vstupného), 200 Kč/
dospělí (bez vstupného).

čtvrtek 21. dubna ve 14 hodin
SVČ DUHA Jeseník
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Jarní výlet mladých reportérů a fotografů 
k pramenům.

čtvrtek 21. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK

čtvrtek 21. dubna v 17.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník, místnost č. 3
ŽIVOT VOD NA JESENICKU
Přednáška Vlastivědného muzea Jesenicka 
pro všechny, kteří mají rádi přírodu.
Přednášku povede: Mgr. Hana Hošková, bio-
log VMJ. Vstupné 20 Kč.

pátek 22. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT KYTAROVÉHO SOUBORU
pod vedením Barbory Uhlířové.

pátek 22. dubna v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti žesťové a létnové třídy 
Jaromíra Staňka.

pátek 22. dubna ve 20 hodin
Hotel Slovan
VZPOMÍNKA NA COUNTRY BÁL 
S CARAMELLOU 
Vážení přátelé, cowboyové, barové dámy, 
skunkové, indiáni, zelenáči i hrdinové prérií, 
ale hlavně pamětníci – je to tady! Spěchej-
te pro vstupenky, abyste mohli být s taneč-
ní skupinou CARAMELLA, Jeffem Vašákem, 
kapelou NOTA BENE na vzpomínkovém ve-
čeru plném tance, muziky, fotogra ií a oh-
nivých nápojů. COUNTRY BÁL VOLÁ! Ho-

nem do skříně na kontrolu - stylové oblečení 
a kolty vítány. Vstupné 150 Kč v předprode-
ji, v den konání akce 200 Kč. Omezený počet 
míst! Předprodej ve všech místech rezervač-
ního systému MKZ Jeseník. 

neděle 24. dubna v 19 hodin
Kongresový sál
ODJEZD NEJISTÝ
Divadelní veselohra v podání Kantorů. 
Vstupné 60 Kč. 

pondělí 25. dubna v 8 hodin
Kaple
OKRESNÍ PŘEHLÍDKA TALENTOVANÝCH 
KLAVÍRISTŮ
Představí se žáci hry na klavír.

pondělí 25. dubna v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se pěvecký sbor Zvonečky pod ve-
dením A. Beťákové. 

úterý 26. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
TIBORA NOVOTNÉHO, DIS.
Představí se žáci hry na zobcovou létnu, ba-
ryton, EKN a bicí nástroje.

středa 27. dubna v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
TEPLÁ MADEIRA A STUDENÝ ISLAND
Přednáška s diaprojekcí Jana Prejdy. 
Vstupné 50 Kč. 

čtvrtek 28. dubna ve 14 hodin
SVČ DUHA Jeseník 
ÚČES ROKU
Soutěž o nejkrásnější účes, pro děti.

pátek 29. dubna v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT FLÉTNOVÉHO 
SOUBORU JESFLET
Flétnový koncert pod vedením Mgr. Dany 
Macečkové.

sobota 30. dubna v 15 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
JARNÍ KONCERT SMYČCOVÉHO 
ORCHESTRU JESENÍK
Diriguje František Mech. Průvodní slovo Ra-
faela Drgáčová. Sólo na violu zahraje Daniel 
Both na nově objevenou a zrekonstruovanou 
violu z roku 1736, která se našla na jesenic-
ké faře – obnovená premiéra vzácného ba-
rokního nástroje! Dále sólo na violoncello 
zahraje Filip Ondruch a na kytaru Kristýna 
Mudrová a Klára Konečná. Jako host vystou-
pí smyčcový soubor Benjamínci pod vede-
ním Daniela Botha.

sobota 30. dubna v 16 hodin
Hřiště PLL a.s.
ČARODĚJNICE
Hon na čarodějnice s bohatým programem 
i se závěrečným spalováním. Po celé odpole-
dne a večer se budeme občerstvovat. 

neděle 1. května od 9 hodin
Zahrada Katovny
OTEVŘENÍ ZAHRADY KATOVNY 
ANEB NA 1. MÁJE KAT NA SEKYRU HRAJE

Je to tady! Zahrada Katovny žije! Občerstve-
ní, gril, hudba, atrakce pro děti, prostě poho-
da jako kdysi! Program do 18 hodin. Veškeré 
informace na zvláštních plakátech. 
Vstup na hudební zahradu 50 Kč.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2016:
08.05.  KRÁLOVNA A DRAK - POHÁDKA
11.05.  HONZA NEDVĚD - NÁVRAT
13.05.  BIOGRAF - LETNÍ POHODA
14.05.  ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
22.05.  TURNÉ NA STŘECHÁCH
24.05.  KLASIKA VIVA - EDITA KEGLERO-
              VÁ A IVANA BILEJ BROUKOVÁ
25.05.  SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
28.05   JESENÍK DANCE

  VÝSTAVY
úterý 5. dubna - 28. dubna
Divadlo P. Bezruče
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA I. STUPNĚ 
VÝTVARNÉHO OBORU
Vystavují žáci ZUŠ Jeseník ze tříd Mgr. Jany 
Krhánkové, MgA. Ivy Svobodové a Mgr. Jana 
Hanulíka.

pondělí 11. dubna - 6. května
Katovna
JAK VIDÍM JESENÍKY
Výstava soutěžních fotogra ií Jak vidím Jese-
níky. Otevřeno dle otevírací doby IC Katovna 
po-pá 9-17 hodin, so-ne 9-14. 
Vstup volný.

2. března - 5. června 2016
SVĚT TMY aneb Ti, co se ve tmě neztratí
Vstupné 40/20 Kč

8. března - 15. května 2016
MEDICÍNA 
Vstupné 40/20 Kč

Vodní tvrz v Jeseníku
Návštěvní doba: úterý až neděle 9:00 – 
17:00 hodin
18. dubna 2016 - Mezinárodní den pamá-
tek - vstup zdarma

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 14:00 – 
17:00 hodin
18. dubna 2016 - Mezinárodní den pamá-
tek - vstup zdarma
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  KINO POHODA
DIGITÁLNÍ 3D KINO DLE STANDARDU DCI 
Dittersdorfova 2/599, 790 01 Jeseník 
telefon 773 588 002, e-mail kino@mkzjes.cz

pátek 1. 4. v 17.00 hodin 2D
KUNG FU PANDA 3
Pokračování animovaného dobrodružství le-
gendárního medvídka a jeho přátel. USA/Čína 
2016. CinemArt. Český dabing.
Vstupné 2D 125 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupný.

sobota 2. 4. v 17.00 hodin
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
Legendární Barbie tentokrát v novém dob-
rodružství jako tajná agentka. Režie: Conrad 
Helten. USA 2016. CinemArt. Český dabing.
Vstupné 115 Kč. Dětské vstupné 90 Kč.
Mládeži přístupný.

pondělí 4. 4. – úterý 5. 4. v 19.30 hodin
DVOJNÍCI
Ondřej Sokol v hlavní dvojroli bláznivé kome-
die. Režie: Jiří Chlumský. Česko 2016. Falcon.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

středa 6. 4. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB-PROJEKT 100
SEDM STATEČNÝCH
Sedm pistolníků, boj za správnou věc a podle 
mnohých vůbec ten nejlepší western všech 
dob. Tentokrát v digitálně remasterované 
verzi. Režie: John Sturges. USA 1960. AČFK. 
České titulky. 
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 7. 4. – pátek 8. 4. v 19.30 hodin
TEORIE TYGRA
Komedie s Eliškou Balzerovou a Jiřím Bar-
toškou v hlavní roli. Režie: Radek Bajgar. 
Česko 2016. CinemArt.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

sobota 9. 4. v 17.00 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 100 Kč. Rodinné pasy 85 Kč. 
Mládeži přístupný.

pondělí 11. 4. – úterý 12. 4. v 19.30 hodin
TEORIE TYGRA
Komedie s Eliškou Balzerovou a Jiřím Bar-
toškou v hlavní roli. Režie: Radek Bajgar. 
Česko 2016. CinemArt.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

středa 13. 4. v 19.30 hodin
SPOTLIGHT
Skvostné novinářské drama oceněné Osca-
ry za nejlepší ilm a scénář. Režie: Thomas 
McCarthy. USA 2015. Falcon. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 14. 4. – pátek 15. 4. v 19.30 hodin
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Pokračování nestárnoucí klasiky. Režie: Du-
šan Klein. Česko 2016. Bioscop.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

sobota 16. 4. v 16.00 hodin
SENIOR KLUB
LÍDA BAAROVÁ
Příběh jedné z nejkontroverznějších hereček 
v době německé okupace. Režie: Filip Renč. 
Česko 2016. CinemArt. 
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč. Mládeži do 
12 let nevhodný.

sobota 16. 4. v 19.30 hodin 3D/DABING
BATMAN VS. SUPERMAN: 
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
Dva největší hrdinové všech dob spolu nebo 
proti sobě? Režie: Zack Snyder. USA 2016. 
Freeman Ent. Český dabing.
Vstupné 3D 130 Kč. Mládeži přístupný.

pondělí 18. 4. v 19.30 hodin
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Pokračování nestárnoucí klasiky. Režie: Du-
šan Klein. Česko 2016. Bioscop.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

úterý 19. 4. v 19.30 hodin
MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2
Toula, Ian a jejich rodina se vracejí, aby si 
v pokračování nejlepší romantické komedie 
všech dob užili ještě více smíchu, jídla a pře-
devším další velké řecké svatby! Režie: Kirk 
Jones. USA 2016. Freeman Ent.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

středa 20. 4. v 19.30 hodin
NIKDY NEJSME SAMI
Drama o současné době a lidech, kteří jsou 
obětmi i strůjci jejích běsů. Režie: Petr Vác-
lav. Česko 2016. Falcon.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 21. 4. v 17.00 hodin 3D/DABING
pátek 22. 4. v 17.00 hodin 2D/DABING
KNIHA DŽUNGLÍ
Klasický příběh na motivy knihy Rudyarda Ki-
plinga znovu ožívá na ilmovém plátně. Režie: 
Jon Favreau. USA 2016. Falcon. Český dabing.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupný.

sobota 23. 4. v 17.00 hodin
FILM KE DNI ZEMĚ
PŘÍBĚH LESA
Úchvatný dokument z lesa, který máme za 
humny a jeho překvapivě vzrušující koloběh 
života na velkém plátně kina. Scénář a re-
žie: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud. Francie 
2015. Aero ilms. Český dabing. 
Vstupné 80 Kč. Rodinné pasy 65 Kč. 
Mládeži přístupný.

pondělí 25. 4. v 19.30 hodin
TEORIE TYGRA
Komedie s Eliškou Balzerovou a Jiřím Bar-
toškou v hlavní roli. Režie: Radek Bajgar. 
Česko 2016. CinemArt.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

úterý 26. 4. v 19.30 hodin
KOLONIE
Dramatický příběh inspirovaný skutečnými 
událostmi odehrávajícími se v chilské ko-
lonii za Pinochetova režimu. Režie: Florian 
Gallenberger. Německo/Lucembursko/Fran-
cie 2015. CinemArt. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný.

středa 27. 4. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB-PROJEKT 100
MLČENÍ JEHŇÁTEK
Nejnapodobovanější psychothriller 90. let 
zůstává i po pětadvaceti letech od svého na-
točení stejně démonicky uhrančivý a znepo-
kojující. Režie: Jonathan Demme. USA 1991. 
AČFK. České titulky. Vstupné 80 Kč. Členové 
FK 70 Kč. Mládeži nepřístupný.

čtvrtek 28. 4. v 17.00 hodin
ŘACHANDA
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou 
kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně 
poctivě. Režie: Marta Ferencová. Česko 2016. 
CinemArt. Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 
100 Kč. Mládeži přístupný.

pátek 29. 4. v 19.30 hodin 3D/DABING
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
Prequel ilmu Sněhurka a lovec, ve kterém se 
z malého chlapce stane silný válečník, který se 
bude potýkat nejen se zlou královnou Raven-
nou, ale i s její mladší sestrou. Režie: Cedric 
Nicolas – Troyan. USA 2016. CinemArt. Český 
dabing. Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.

sobota 30. 4. v 17.00 hodin
BELLA A SEBASTIÁN: 
DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
Sebastián a jeho pes Bella se po dvou letech 
vrací na plátna kin s novým příběhem. Režie: 
Christian Duguay. Francie 2015. Bonton ilm. 
Český dabing. Vstupné 110 Kč. Rodinné 
pasy 95 Kč. Mládeži přístupný.

pondělí 2. 5. v 19.30 hodin
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Pokračování nestárnoucí klasiky. Režie: Du-
šan Klein. Česko 2016. Bioscop.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

úterý 3. 5. – středa 4. 5. v 19.30 hodin
HARDCORE HENRY
Akční nářez, jaký jste ještě nezažili! Z po-
hledu hlavního hrdiny. Režie: Ilja Najšuller. 
USA/Rusko 2015. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný. 

čtvrtek 5. 5. v 19.30 hodin
TEORIE TYGRA
Komedie s Eliškou Balzerovou a Jiřím Bar-
toškou v hlavní roli. Režie: Radek Bajgar. 
Česko 2016. CinemArt.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

  VÝSTAVY 
   VE FOYERU KINA POHODA

pátek 1. 4. – sobota 30. 4.
VÝSTAVA KE DNI ZEMĚ
SVČ DUHA Jeseník.
Výstava otevřena vždy půl hodiny před za-
čátkem představení.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE NA MĚSÍC 
KVĚTEN  2016 
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
X MEN: APOKALYPSA
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
a další

FOYER A ”CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY 
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ
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Několikanásobný mistr republiky, olym-
pionik, trenér a především člověk s velkým 
srdcem - to je Karel Šte l, bývalý českoslo-
venský reprezentant v běhu na lyžích. 

Právě jemu je věnována výstava v Ka-
tovně, kterou zahájila slavnostní vernisáž 
7. března u příležitosti jeho 70. narozenin. 
A gratulantů se sešly desítky, protože Karel 
Šte l stál před čtyřiceti lety u zrodu míst-
ního lyžařského oddílu. Do Jeseníku, kde se 
stal profesionálním trenérem, se přestěhoval 
i s rodinou v polovině 70. let. „Děti se rodí všu-
de stejný. Záleží ale, jak přistupují k tréninku 
a zda chtějí tento sport dělat. Pokud chtějí, tak 
to je to navíc, co z nich udělá závoďáky,“ rea-
guje Karel Šte l na otázku, proč odešel z tra-
diční kolébky bílého sportu v Novém Městě 
na Moravě, kde se narodil a učil se lyžovat. 
V roce 1968 startoval na ZOH v Grenoblu, 
kde se stal nejúspěšnějším československým 
běžcem na lyžích. Na 15 km klasicky obsadil 
14. místo a na dvojnásobné trati skončil na 
18. příčce a jako inišman štafety 4x10 km 
ji dovedl do cíle na deváté pozici. Největší 
zklamání ve své sportovní kariéře zažil na 
MS ve Vysokých Tatrách. „V běhu na 15 km 
jsem doběhl pouhých jedenáct vteřin za vítě-
zem, na medaili to ale nestačilo. Skončil jsem 
jedenáctý,“ vzpomíná na závod z roku 1970. 
Později se věnoval dráze trenéra a své svě-

řence proháněl po tratích v Horní Lipové, 
na Červenohorském sedle, na Pradědu nebo 
také v „kasárnách“. „Trenér všechno neuhlí-
dá, závodník se musí více hlídat. Pak ale přijde 
den B – blbec a je po všem. A je to zpátky na 
trenérovi, protože za vše zodpovídá. Je to vel-
ká zodpovědnost,“ odpovídá na dotaz, zda to 
má těžší závodník nebo trenér.

Karel Šte l tráví podzim života nedaleko 
Turnova. Ve volných chvílích se věnuje turis-
tice se svou ženou Věrou, se kterou vycho-
vali dvě děti, dceru Angeliku a syna Tomá-
še. Sportovní dění sleduje v televizi a také 
brouzdá po internetu, aby zjistil, jak se daří 
„jeho“ lyžařskému oddílu z Jeseníku.  (rik)

KČT Jeseník pořádá 8. dubna vycházku: 
Motorest Skřítek - Smrčina - Sobotín - Velké 
Losiny, délka trasy 15 km, bus v 6.30 hod., vede 
E. Havrilová. 16. dubna: Jeskyně na Špičáku - 
Pod Křemenáčem - Hemberg - Sedélko Klen - láz-
ně - Jeseník, délka trasy 16 km, bus v 8.30 hod., 
vede F. Novotný. 23. dubna: Bohdíkov - Nový 
hrad - Pod Smrkem - Prameny - Nad sv. Annou - 
Hanušovice, délka trasy 17 km, vlak v 6.52 hod., 
vede A. Černíčková. 30. dubna: Jeseník - Adol-
fovice - Nad Bobrovníkem - Javořík - Lipová - 
Bobrovník - Jeseník, délka trasy 16 km, sraz 
u koupaliště v 9.15 hod., vede K. Dušek. 

U vycházek organizovaných KČT se od ne-
členů vybírá poplatek 20 Kč. Schůze výboru se 
koná 7. dubna v 13 hod. v Klubu seniorů, Dukel-
ská ul., Jeseník. Více na http://jesenik.kct.cz/

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. Gra ické zpracování 
a tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Do všech schránek v Jeseníku distribuuje Kau land Česká Republika. Dále k dispozici v IC Katovna. Evidenční číslo: 
MK ČR E 14429.

Informace ze sportu

Město Jeseník bezesporu patří mezi vy-
hlášená střediska zimních sportů. Naším cí-
lem by proto mělo být, abychom to nepoznali 
jen podle toho, že základním vybavením ka-
ždé jesenické domácnosti je dobré hrablo na 
sníh, lopata nebo sněžná fréza. Jistě bychom 
byli všichni rádi, kdybychom do našeho chu-
dého regionu přivedli více turistů a kdyby 
naše děti měly díky dobrému zázemí šan-
ci stát se například vrcholovými sportovci.

Pojďte se trochu zasnít. Představte si 
například, že do Jeseníku každoročně při-
jíždějí desítky sportovců z celé Evropy na 
turnaj v curlingu, na extraligový hokejový 
zápas anebo na mistrovství Evropy v hokej-
balu. Představte si například, že v Jeseníku 
vyroste další světový hokejista, který bude 
do jesenických lázní posílat na zotavení po 
sezóně své kamarády z New York Rangers. 
Připadá vám to jako utopie? A proč vlastně?

Od podobných snů nás nakonec většinou 
dělí jen málo. Museli bychom tomu jen vě-
novat více nadšené pozornosti a museli by-
chom vybudovat odpovídající zázemí. Při-
tom nadšenci nám určitě nechybí. Jak jinak 
než nefalšované nadšení nazvat „Lázeňskou 
hokejovou ligu“, která se hraje už více než 
deset let a které se aktivně účastní více než 
stovka sportovců. A jak jinak než nadšení na-
zvat dětmi i dospělými zaplněné provizorní 
kluziště v lázních. Zůstává tedy otázka, zda 

si město Jeseník může dovolit vybudovat od-
povídající zázemí. Věřte nevěřte, ale může.

Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy (MŠMT) totiž začalo aktivně podporo-
vat výstavbu zimních nízkonákladových sta-
dionů a Jeseník byl díky jednání představitelů 
města s Českým hokejovým svazem předsta-
ven jako jedno z měst, které má pro ČSLH pri-
oritu. Jednání Rady města Jeseník dokonce na-
vštívil několikanásobný mistr světa a olympij-
ský vítěz Milan Hnilička, který má na starosti 
český mládežnický hokej, aby osobně vyjádřil 
podporu. Už vám připadá myšlenka na vybu-
dování haly pro zimní sporty reálnější?

Pokud jste se pročetli až sem, tak vás 
asi bude zajímat i to, kolik taková hala stojí, 
jaké jsou provozní náklady a jaké je vlastně 
využití. Trochu jsme pátrali a získali jsme 

zajímavé informace. S dnešními technolo-
giemi se víceúčelová hala dá postavit kolem 
50 milionů korun a její výstavba je dokonce 
z MŠMT dotována. Provozní náklady zvládne 
i malé město, protože nové technologie jsou 
méně náročné na energie i údržbu. Město 
proto není zbytečně zatěžováno každý rok 
vysokými náklady a většinou je pokryje 
z akcí, které v hale uskuteční. Český svaz 
ledního hokeje navíc podobná zařízení pod-
poruje. Pomůže se zkušenostmi při provozu, 
které jsou zvláště na začátku důležité, zapla-
tí trenéry a vybavení pro hokejovou mládež. 

Víceúčelová hala má mnoho využití. 
V zimě se v ní hraje hokej, trénuje krasobrus-
lení, bruslí v ní školy a veřejnost. V létě se na-
opak využívá například pro hokejbal, pořádají 
se v ní koncerty, různé kulturní akce a setká-
ní obyvatel města. Město, které takovou halu 
vlastní, se navíc stává spádovou oblastí pro 
turisty, děti a obyvatele okolních obcí.

Dává vám taková myšlenka smysl? Vyhle-
dejte nás na facebooku pod heslem „zimní sta-
dion Jeseník“ a podpořte nás. Už nás tam na-
jdete více než 850. Vy, kdo facebook nemáte, 
sledujte naše webové stránky http://jesenik.
org/zimnistadion nebo přijďte alespoň fandit 
našim nadšencům z Lázeňské ligy. Stojí za to 
občas místo katastro ických zpráv v televizi 
sledovat něco pozitivního v místě, kde žijete 
svůj skutečný život.  Lubomír Hrubý

Karel Štefl  v obležení gratulantůKČT informuje

Bude další světový hokejista pocházet z Jeseníku?

Karel Šte l přijímal gratulace od svých přízniv-
ců po celou dobu vernisáže. Foto: R. Kapustka

Turisté z Jeseníku jsou aktivní i během zimních 
měsíců. Foto: KČT Jeseník

Návrh, jak by mohl vypadat zimní stadion 
v Jeseníku.


