
www.jesenik.org leden 2017

Informační měsíčník města Jeseník

Investiční akce 
města Jeseníku
v uplynulém roce

2 Informace 
o provozování 
Senior taxi

4 Jesenické zimní
radovánky aneb
Tipy pro malé i velké

15Pišlické hračky
v sobě skrývají
celý svět příběhů

14

Rok 2017 – rok významného výročí

Nejstarší fotografie města Jeseníku pochází z počátku 70. let 19. století. Zdroj: SOkA Jeseník

Milí spoluobčané,
začíná rok 2017.

Sedmička je obvykle
šťastným číslem,
věřím tedy a přeji si,
aby rok 2017 byl pro

nás rokem, který nám všem přinese
zdraví a pohodu, ať se nám všem daří.
Věřím, že každý z Vás si pod těmito
slovy představí to, co je pro něj nej-
důležitější. 

Pro Jeseník má tento rok speciální
význam, protože budeme slavit
neuvěřitelných 750 let od jeho zalo-
žení. Od roku 1267 se několikrát změnil
název, počet obyvatel i velikost města,
ale jedna věc zůstala stejná – Jeseník
je místem k životu uprostřed krásné
přírody. A my, vedení města, se bude-
me i nadále snažit, aby se nám všem
zde žilo co nejlépe.

Se sedmistým padesátým výročím
souvisí i velké množství akcí, které pro
Vás chystáme. Všechny mají společné
zaměření: měly by posloužit ke zpro-
středkování kulturního zážitku, ale
současně by mohly být i příležitostí
k setkání s ostatními obyvateli města.
Podobné akce v této době, kdy se
naše společnost rozděluje, nabývají
na významu. Poskytují totiž prostor
k diskuzi. Budeme velmi rádi, když se
budeme setkávat a říkat si, co je ve
městě dobré i co by se mohlo změnit. 

V letošním roce chceme navázat
na naši práci z předchozích let. I když
se může zdát, že rok 2016 uplynul
opravdu rychle, stihli jsme mnohé
a věříme, že rok 2017 bude neméně
úspěšný. Zdeňka Blišťanová

Slovo místostarostky

Hned v úvodu je potřeba pozna-
menat fakt, že Jeseník (dříve Frei-
waldau) nevznikl před 750 lety. To,
co si v letošním roce budeme při-
pomínat a slavit je, že z roku 1267
pochází první dochovaná písemná
zmínka o našem městě. Máme tedy
jistotu, že Jeseník je ještě starší,
bohužel to nemůžeme ničím kon-
krétnějším doložit. O významu
tohoto místa, našeho města, svědčí
fakt, že zakrátko po první písemné
zmínce, patrně v 70. až 90. letech
13. století, není již Jeseník „vsí“, ale
má status „města“.

Přípravy na průběh oslav jsou
v plném proudu a většinou půjde
o pravidelné a dlouhodobě známé
akce, které se ponesou v duchu
výročí 750 let. Jde o městský ples,
zahájení lázeňské sezony nebo kla-
sickou letní pivní slavnost v polo-
vině prázdnin. Hlavní součástí oslav

pak bude víkend v polovině září,
který bude symbolickým vyvrcho-
lením zmiňovaného výročí a veške-
rý program bude věnován celé
dlouhé historii města a jeho sou-
časným občanům. Součástí oslav
bude také koncert některé
z významných osobností naší
hudební scény, zcela jistě výstava
historických fotografií a výročí měs-
ta budou zasvěceny i pravidelné
Svatováclavské slavnosti na konci
září. Již teď se dá říct, že do oslav
bude zapojeno celé spektrum
různých skupin, organizací, spolků,
aktivistů...

K 750. výročí města bude také
vydána reprezentativní obrazová
publikace – kniha, která se v součas-
nosti připravuje. Ta ponese název
„Z Frývaldova do Jeseníku“ a bude
v ní zachycena celá známá historie
města a její významné milníky. Jak

je uvedeno, bude to především obra-
zová publikace a převažovat budou
historické fotografie. Zejména ty,
které nejsou příliš známé. Hodně
fotografií zde bude publikováno
poprvé. Tady je zřejmě namístě oslo-
vit Vás občany našeho města, zda-li,
náhodou, nevlastníte nějaké foto-
grafie, pohlednice apod., o kterých
si myslíte, že jsou neznámé, či jinak
významné. Uvítáme, pokud vlastníte
něco neobvyklého a chcete se o to
podělit, když nás oslovíte. Je proto
možné nás oslovit na e-mailu:
richard.kapustka@mujes.cz, nebo
petr.prochazka@mujes.cz.Budeme
rádi.

Vážení čtenáři, jako pozvánku
k oslavám přikládám nejstarší foto-
grafii – celkový pohled na město,
která je k dispozici. Je z počátku 70.
let 19. století. Pozorný čtenář jistě
postřehne, že je zde ještě původní
kostel před svou rekonstrukcí
z roku 1883.

Petr Procházka, místostarosta

Obecně má veřejnost povědomí o tom, že město Jeseník bude
v letošním roce slavit 750 let své existence. Asi je namístě trochu
vysvětlit ono krásné kulaté výročí.

Ve zkratce
Novým radním města Jeseníku

se stal Ing. Roman Kalous, který
vystřídal Stanislava Kukučku. * Šest
nových parkovacích míst vybudo-
valy TS Jeseník v lokalitě sídliště
Pod chlumem. * Zastupitelé města
schválili rozpočet na rok 2017, pří-
jmy činí 215 225 340 korun, výdaje
208 128 740 korun. * Další zasedání
zastupitelstva se uskuteční 16. úno-
ra od 15 hodin v Kapli. (rik)
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Z deníku strážníka Městské policie Jeseník
Nebezpečný pitbul – v dopoled-

ních hodinách oznámila na tísňovou
linku pozorná občanka, že po Nábřež-
ní ulici volně pobíhá pitbul, který
napadá kolemjdoucí lidi. Dvoučlenná
hlídka okamžitě vyjela na místo, kdy
oznamovatelka ještě upřesnila pohyb
psa na ulici 28. října, kde byl pes hlíd-
kou odchycen a přepraven do záchyt-
ného kotce v TS Jeseník. Následně byl
podle čipu zjištěn a vyrozuměn maji-
tel psa, kterému byla za přestupek
proti OZV 8/2007 uložena bloková
pokuta 500 Kč.  

Jako terminátor – si zřejmě při-
padal muž, kterého přivezla RZS po
dopravní nehodě do jesenické
nemocnice. Tam se choval agresivně,
přes viditelná zranění odmítl ošetření

a utekl. Součinností hlídek městské
a republikové policie byl nalezen,
zklidněn a dopraven zpět na chirurgii. 

Podnapilý ,,terorista“ – v odpo-
ledních hodinách požádal dozorčí 

OO PČR v Jeseníku o součinnost při
zásahu v okolí České spořitelny, kde
byla nahlášena bomba. Hlídka měst-
ské policie na místě zajistila určený
prostor, na kterém setrvala do pro-

šetření události policejním pyro-
technikem. Následným šetřením byl
policií zjištěn, z předchozí trestné
a přestupkové činnosti, dobře známý
B.D, který poplašnou zprávu vypus-
til, protože byl údajně po předcho-
zím požití alkoholu naštvaný na celý
svět.  

Exhbicionista nebo otužilec –
těsně po půlnoci oznámila recepční
léčebného domu Priessnitz, že do
recepce přišel muž jen ve spodním
prádle, chvíli poseděl a pak odešel do
mrazivé noci někam směrem na
lázeňskou kolonádu. V průběhu
pátrání hlídek městské a státní policie
se značně prokřehlý otužilec sám při-
hlásil z telefonní budky v Jeseníku, ze
které byl dopraven zpět do lázní.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Šmejdi – ani naše poklidné lázeňské městečko se občas nevyhne nájezdu

těchto mediálně profláklých ,,obchodníků“, kteří se svým předraženým zbo-
žím a vpravdě vyděračskými metodami se snaží vloudit do jesenických
domácností a napálit důvěřivé občany. 

Proto bych vás, vážení spoluobčané rád upozornil, že podomní nabízení
zboží i služeb (např. levnější plyn, elektřina) je ve městě Jeseníku zakázáno
Nařízením města Jeseník č. 1/2012 § 8 odst. 2. V případě zjištění takovéto čin-
nosti neváhejte kontaktovat Městskou policii Jeseník na tísňovou linku 156. 

Vážení občané, rád bych vám jménem svým i kolegů, za městskou policii
popřál hodně zdraví, štěstí a klidu do nového roku 2017.

Bc. Miroslav Táborský, Městská policie Jeseník

Stavby města realizované v roce 2016
Oddělení investic Městského úřadu Jeseník přináší stručnou rekapitulaci staveb, které se podařilo zrealizovat v roce 2016. Zároveň
podotýká, že za každou provedenou stavbou stojí úsilí mnoha lidí, kteří se podíleli na projektové přípravě, majetkoprávním řešení,
finančním plánování, administraci dotace, výběrovém řízení veřejné zakázky, koordinaci realizace a mnoho dalších úkonů celého
procesu k dosažení cíle. Je důležité zmínit skutečnost, že realizace každé stavby ve veřejném sektoru je „běh na dlouhou trať“,
trvající nezřídka i více let a každé dokončené dílo, zejména za použití dotace, je úspěchem.  

Regulační opatření veřejného osvětlení (2. etapa) přináší úspory
při provozu sítě veřejného osvětlení města díky instalaci tří rozvaděčů
s moderními regulátory elektrického proudu a výměně 142 svítidel se
sodíkovými výbojkami. Akci za 1,6 milionu Kč finančně podpořilo Minis-
terstvo průmyslu a obchodu v rámci programu EFEKT.  

Cyklistická stezka Jeseník – Česká Ves je dopravní stavbou, obnášející
vybudování stezky pro pěší a cyklisty v délce cca 260 m z ulice Tyršova,
areálem bývalé pekárny v ulici Otakara Březiny. Dílo zahrnuje kromě
vlastní stezky s asfaltobetonovým povrchem také opěrnou zeď (zčásti
železobetonovou a zčásti gabionovou), oplocení a veřejné osvětlení. Akce,
která přispěje ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů byla rea-
lizována za cca 5 milionů Kč, přičemž zásadní roli při financování sehrála
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Plynofikace průmyslové zóny Za Podjezdem je akcí, která zajistí
distribuci plynu k jednotlivým odběratelům ve známé lokalitě služeb
a nerušivé výroby. Předmětem stavby bylo zřízení středotlaké plynovodní
sítě, včetně 12 přípojek a skříní HUP. Náklady stavby obnášely částku
2,9 milionu Kč z prostředků města. 

Zastávka autobusu a obratiště u nádraží ČD je stavbou, řešící orga-
nizaci otáčení autobusů a bezpečný pohyb chodců v bezbariérovém
prostředí přednádražního prostoru. Stavební práce zahrnovaly zejména
provedení nové konstrukce vozovky a chodníku s obrubami, doplnění
zábradlí navazujícího na stavbu ČD, zajištění nového nasvícení zastávky
místní autobusové dopravy a v neposlední řadě umístění přístřešku
pro cestující autobusovou dopravou. Finanční náklady hrazené z roz-
počtu města činily 1,25 milionu Kč.

Regenerace sídliště 9. května, coby aktuální první etapa projektu
směřujícího ke zkvalitnění životního prostředí ve městě Jeseník, je akcí
započatou v roce 2016 s plánovaným ukončením do konce května letoš-
ního roku. Předmětem díla je provedení nových asfaltových povrchů
vozovky, předláždění i zřízení nových chodníků, sadové úpravy, obnova
a doplnění veřejného osvětlení, dodávka nového mobiliáře, dětského
hřiště atd. Financování stavby počítá s prostředky města Jeseníku a pro-
středky státního rozpočtu v rámci podprogramu Regenerace sídlišť pro
rok 2016, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic

„Povrch rýhy je na zimní období
provizorně zaasfaltován. V příštím
roce budou probíhat práce během
dubna v úseku od středního odbor
ného učiliště U Jatek po ul. Raisova,“
uvedl výkonný ředitel Jesenické
vodohospodářské společnosti Mar-

tin Kouřil s tím, že následně se usku-
teční rekonstrukce střednětlakého
plynovodu v ulicích Seifertova –
Raisova. Ta má začít v polovině
května. „Naší snahou bude termín
zahájení stavby uspíšit,“ dodal tech-
nik přípravy staveb-Morava sever

firmy GridServices Robert Sikora.
Poté, předběžně v srpnu, má násle-
dovat investiční akce města, výstav-
ba chodníku ze zámkové dlažby od
hřbitova k bytovému domu č. p. 21
o celkové délce přibližně 150
metrů. Počítá se také s vybudová-
ním podélných parkovacích míst
a zálivů na kontejnerová stání.
„Zatím je vše v projektové přípravě,“

upřesnil Jiří Marek z Oddělení
majetku Městského úřadu Jeseník.
O finální tečku stavebních prací se
pak postarají Jesenická vodohospo-
dářská společnost s firmou innogy,
v jejichž režii se odehraje konečná
celoplošná úprava  asfaltové komu-
nikace od budovy katastrálního
úřadu až po střední odborné učiliš-
tě. (rik)

Stavební práce na obnově vodovodu a kanalizace v Husově ulici
skončily 28. listopadu 2016, a to v úseku od katastrálního úřadu
po odbočku s ulicí Raisova. 

Cyklostezka Jeseník – Česká Ves přispěje k vyšší bezpečnosti nejen cyklistů, ale
také chodců. Foto: Richard Kapustka

V Husově ulici vznikne nový chodník a parkovací stání 
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Slavnostní setkáníčestných dár-
ců krve proběhlo 1. prosince v obřadní
síni radnice. Celkem bylo uděleno 28
stříbrných (20 odběrů) a 15 zlatých
(40 odběrů) plaket profesora Jana Jan-
ského  a 3 zlaté kříže III. stupně 
(80 odběrů) a 1 zlatý kříž II. stupně
(120 odběrů). Foto: R. Kapustka

Tříkrálová sbírka 2017

Každá skupinka má svého vedou-
cího, který bude mít u sebe zapeče-
těnou kasičku s logem Charity ČR,
průkazku se shodným číslem
a občanský průkaz. V případě
pochybností máte plné právo zkon-
trolovat, zda se skutečně jedná otří-
králové koledníky. 

Jménem Charity Javorník Vám
budou tříkráloví koledníci přát
požehnaný nový rok 2017 a prosit
o finanční pomoc na rekonstrukci
prádelny v Domově pokojného
stáří sv. Hedviky ve Vidnavě. 

Tříkrálová sbírka není jen sbírá-
ním peněz na prospěšný účel, ale
také společenskou událostí apro
storem pro setkávání – provází ji
různé společenské akce adoprovod-
né aktivity pro koledníky. Letos

poprvé plánujeme živý betlém,
vyhlašujeme rovněž JUBILEJNÍ
10.ročník výtvarné soutěže ataké
fotografickou soutěž o hodnotné
ceny. Bližší informace najdete na
plakátcích, facebooku, nebo na
našich webových stránkách
www.javornik.charita.cz

Pokud nebudete mít štěstí aneset-
káte se s tříkrálovými koledníky,
můžete přispět také prostřed -
nictvím: dárcovské SMS ve tvaru
DMS KOLEDA na číslo 87 777 
nebo bankovním převodem na účet
č. 66008822/0800, variabilní sym-
bol 777.

V případě jakéhokoli dotazu se
obracejte na Mgr.Zuzanu Hanulíko-
vou tel.: 731 140 095, zuzana.hanu-
likova@javornik.charita.cz. (zh)

Výtvarná soutěž
Město Jeseník, ve spolupráci
se ZUŠ Jeseník, vyhlašuje
regionální výtvarnou soutěž
pod názvem: Jeseník a Jesenic-
ko mýma očima.

Motto: Jsme rodáci, máme rádi
náš kraj, s jeho vesničkami a městy,
s dominantou Jeseníku uprostřed
našich krásných hor. Chceme svůj
vztah k našemu městu i celému
regionu výtvarně vyjádřit, těšíme
se na jeho rozvoj, chceme chránit
přírodu a živočichy, chceme tu žít
a pracovat. 

Náměty pro soutěž mohou
zahrnovat přírodu, historii regio-
nu, naše město, život lidí dříve
a v současnosti, blízkou i vzdále-
nou budoucnost, zájmy dětí
i dospělých. Soutěž je určena
všem, kteří rádi amatérsky kreslí,
malují a modelují. Technika: volná
(kresba, malba, prostorové práce,
grafika včetně počítačové grafiky),
animace – formát neomezený.
Soutěží se v pěti kategoriích: MŠ,
ZŠ, SŠ, ZUŠ a dospělí – amatéři.
Každá práce musí obsahovat jmé-
no a příjmení autora, věk, adresu,
u školních zařízení adresu školy
včetně jména pedagoga, název
práce a telefon a e-mailovou adre-
su. 

Výtvarné práce můžete zasílat
do 24. února 2017 na adresu ZUŠ
Jeseník, ul. 28. října 873, 790 00
Jeseník. Porota, složená ze zástup-
ců škol a institucí, vybere v každé
kategorii tři nejlepší práce, jejichž
autoři získají věcné ceny nebo dár-
kové poukazy. Slavnostní vernisáž
nejlepších prací s předáváním cen
se uskuteční v dubnu 2017
v Katovně. 

(mj)

Kompostárna
Technické služby Jeseník již třetím

rokem provozují v areálu Řízené
skládky v Supíkovicích kompostárnu
na biologicky rozložitelný odpad.
Vstupem je tráva, listí, větve a další
biologicky rozložitelný odpad avýstu-
pem kompost, trvale testovaný azařa-
zený do kvalitativní třídy 1 – Re-
gistrované hnojivo. Do areálu se tento
odpad sváží prakticky z celého regio-
nu Jesenicka. Jen za letošní rok, ke kon-
ci listopadu, bylo z měst a obcí
navezeno 3 446 tun a výstupem je
zatím 1 290 t kvalitního kompostu.
Technické služby jsou v tomto pro-
jektu jen provozovatelem, poskyto-
vatelem této služby na Jesenicku je
Sdružení měst aobcí Jesenicka. (TSJ)

Zachraňují vzácný obraz
Katolický spolek Jeseník, který
se hlásí k tradici katolických
spolků, pořádá veřejnou sbír-
ku na zrestaurování obrazu
Panny Marie v jesenickém far-
ním kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Restaurátoři vyčíslili
náklady na 200 tisíc korun.

„Rozhodli jsme se k uspořádání
sbírky nejen proto, aby se zachoval
samotný obraz, ale aby se zachovala
také myšlenka, která vedla ke vzniku
obrazu, totiž aby z dobrovolných pří
spěvků lidí vzniklo něco k oslavě
Boží,“ uvedl předseda spolku Vít Sle-
zák. Konání sbírky je povoleno
a kontrolováno krajským úřadem
a dary lze posílat na číslo účtu
275357869/0300. 

(ls)

Rada seniorů v Jeseníku
„Co může udělat město pro mne, co mohu já udělat pro město?“
RADA SENIORŮ …UŽ I V JESENÍKU
PROČ? KDY? JAK? O ČEM?…
Scházíme se pravidelně na radnici a společně řešíme zajímavá témata
s náměty pro seniory i vedení města. 
Jsme na začátku, ale jaké si to uděláme, takové to budeme mít.
Další schůzka bude již brzy, a to v pondělí 9. 1. 2017. Přijďte se zúča
stnit, neseďte doma a zajímejte se o dění kolem vás. 
Pravidelné schůzky RS budou každé první pondělí v měsíci.
(6. 2. 2017, 6. 3. 2017, 3. 4. 2017)

Jsme přece jeden tým 
– senior tým!

Bližší informace najdete ve vitríně v průchodu, nebo přímo u paní
Věry Vymětalové na tel.: 584 498 421.

Poděkování

Vedení města děkuje manželům Ormancovým z Jeseníku za vánoční
strom, který poskytli k výzdobě Masarykova náměstí. 

Foto: Richard Kapustka

Odprodej dlažby
TSJ a. s. nabízí k odprodeji několik

druhů betonové dlažby. Jedná se
opoužitou inovou dlažbu, velkofor-
mátovou (40x40 cm, 30x30 cm,
40x60cm) izámkovou dlažbu. Nabí-
zená cena se pohybuje na úrovni cca
25 % až 50 % pořizovací ceny. Zá -
jemci se mohou hlásit v budově TSJ
a. s., O. Březiny 168, Jeseník, v kan-
celáři střediska komunikací, tel.:
737 258 532 od 6 do 14 hod. (TSJ)

V letošním roce proběhne Tříkrálová sbírka ve dnech 1.–15. 1. 2017.
Vlastní koledování budou provádět skupinky Tří králů.
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SENIOR TAXI města Jeseníku

Služba je určena:
 pro občany s trvalým pobytem na území měs-

ta Jeseníku, kteří dosáhli 75 let (a výše).

Služba je zajišťována:
 každý pracovní den v kalendářním roce v čase

od 6.00–15.00 hod.,
 pouze pro přepravu osob na území města

Jeseníku na předem určená stanoviště:
 Budovy Městského úřadu Jeseník 

– radnice – Masarykovo nám.
– IPOS – ul. Karla Čapka
– Tovární ul. 

  Poliklinika
 Nemocnice
 Pošta
 Hřbitovy – Bukovice

– Jeseník

  Vlakové a autobusové nádraží
 Centrum sociálních služeb Jeseník
 Klub seniorů – Dukelská ul. 
 Praktický lékař

Výše úhrady:
 20 Kč za jednu jízdu v jednom směru (nej-

výše 5 ujetých km),
 službu lze telefonicky objednat na telefonním

čísle 737 258 525 dle aktuální potřeby uži-
vatele služby na určeném telefonním čísle,
nejlépe den předem

 s držitelem průkazu SENIOR TAXI lze přepra-
vit i jeho doprovod (max. 1 osobu), který
nehradí  platbu za přepravu.

Co musím udělat, abych mohl službu využívat?
 podat si žádost o zavedení služby SENIOR TAXI

města Jeseníku na Městském úřadu Jeseník,
u Bc. Aleny Kalinové, budova IPOS, K. Čapka
1147/10, 4. patro, blok B (vlevo od výtahu) nebo
uKamily Králové, budova radnice, Masarykovo
nám. 1/167, přízemí, kancelář Czechpoint

 předložit občanský průkaz,
 předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Po podání žádosti obdržíte průkaz SENIOR
TAXI města Jeseníku, kterým se budete pro
kazovat při každé jízdě! (bez předložení tohoto
průkazu taxikáři nelze službu SENIOR TAXI měs-
ta Jeseníku využívat!!!)

Tiskopisy k vyřízení SENIOR TAXI města Jese-
níku (žádost, plná moc), najdete na stránkách
města www.jesenik.org.
Bližší informace vám podá:

Bc. Alena Kalinová, tel. 584 498 406 
email: alena.kalinova@mujes.cz

Od 1. 2. 2017 zavádíme pro občany Jeseníku novou službu – SENIOR TAXI města Jeseníku. Jde o zvýhodněnou přepravu osob starších
75 let s trvalým pobytem ve městě Jeseník. Město Jeseník se bude podílet na úhradě nákladů. 

Cena vody
Pro rok 2017 představenstvo Vak

Jesenicko schválilo cenu pitné vody
ve výši 29,75 Kč/m3 včetně DPH
a cenu odpadní vody ve výši 40,34
Kč/m3 včetně DPH. Celkově cena
vody pitné a odpadní pro rok 2017
činí 70,09 Kč/m3 včetně DPH. Mezi-
ročně ve srovnání s rokem 2016
dochází k nárůstu ceny vody pitné
a odpadní celkem o 0,46 Kč/m3

včetně DPH., tj. o 0,66 %. Meziroční
nárůst je způsoben pouze nárůstem
ceny vody pitné o 0,46 Kč/m3 včet-
ně DPH s cílem postupného naplňo-
vání cenotvorby na úroveň plné
obnovy vodohospodářské infra-
struktury na provozním úseku pit-
né vody. Cena vody odpadní pro rok
2017 zůstává na cenové úrovni
roku 2016, tj. bez meziroční změny
a pohybuje se na 95% úrovni stá-
lých cen se zohledněním meziroční
inflace dle závazné finanční analýzy
SFŽP v rámci závazných podmínek
udržitelnosti dotačního programu
OPŽP, v souvislosti s dotovaným
projektem „Splašková kanalizace
Písečná“. (VaK)

Dluhová poradna
V listopadu 2016 zahájila činnost

Dluhová poradna v rámci projektu
„Jesenicko proti dluhům“. Poradna
sídlí na ulici K. Čapka 1147 (IPOS)
v prvním patře/druhém podlaží,
dveře č. 244B. Je otevřena každý
pracovní den a v oprávněných pří-
padech dluhoví poradci vyjíždějí za
klientem do místa jeho bydliště.
V pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek
funguje od 7.30 do 12 a od 12.30
do 16 hodin, ve středu od 8 do 12
a od 12.30 do 17 hodin. Další infor-
mace lze získat na tel. 607 697 015,
e-mail: dluhovaporadna.hor ky
@gmail.com. (red)

Matrika
V měsíci listopadu se v Jeseníku

narodilo celkem 21 dětí, z toho 1 dítě
matce strvalým pobytem v Jeseníku.
Je to: Sára Michálko vá. (mj)

Robotům z celé republiky vládne Jeseník
Jedenáctiletá naprostá robotická nadvláda Jeseníku opět potvrzena: máme zlato i stříbro z finále
FIRST LEGO League 2016! Vítězem se stal tým R.U.R., jen o dva body za ním skončil tým CO3. Oba
týmy z jesenického gymnázia a SVČ Duha Jeseník postupují do Semifinal FLL Southeast v maďar-
ském Debrecenu, kde budou bojovat o postup do evropského finále. Bronzovou příčku v Olomouci
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v sobotu 3. prosince obsadil tým z Gymnázia
Hejčín.

Karel Čapek by se určitě divil,
kdyby zjistil, že se v malém hor-
ském Jeseníku každoročně rodí nej-
lepší roboti v České republice. Jejich
líheň je na jesenickém gymnáziu
a nebojte se, nejsou nebezpeční.
Každým rokem na podzim je ši-
kovní studenti postaví z LEGO sou-
částek, senzorů, motorů a mikro-
počítače a naučí je plnit co nejvíce
úkolů připravených na hracím stole.
Není to jednoduché, roboti musí být
rychlí, šikovní a samostatní, protože
na všechno mají jen 150 sekund. 

Než postavíte a vycvičíte nového
LEGO robota, uplynou tři měsíce
tvrdé práce. A to zdaleka není
všechno, soutěž FIRST LEGO Lea-
gue není jen o robotech, ale také
o výzkumné práci, o hledání řešení
reálných problémů, o prezentač-

ních dovednostech, o schopnosti
reagovat na dotazy odborné poroty.
A aby toho nebylo málo, také
o týmové práci a vzájemné komu-
nikaci. Pořádně těžká soutěž, která
by zamotala hlavu i mnohým
dospělým, a to v ní soutěží děti od
9 do 16 let. Jeseničtí v ní téměř
nemají konkurenci, vždyť se letos
jesenický tým stal šampionem Čes-
ké republiky již pojedenácté v řadě
za sebou! 

Soutěže FLL se na Gymnáziu Jese-
ník účastní již čtvrtá generace týmů.
Ve škole v současné době pod pat-
ronací SVČ Duha Jeseník pracují
dokonce tři týmy, což je republikový
unikát: žádná jiná škola v ČR není
schopna do soutěže vyslat současně
tři týmy. Nejmladší žáci gymnázia
soutěží v týmu R.U.R. Team New

a v Olomouci obsadili krásné šesté
místo. 

Na mnohaletých úspěších týmů
se podílí nadšení a obětaví učitelé
informatiky zgymnázia, kteří dětem
předávají své znalosti a dovednosti
a dokáží je motivovat k náročné pří-
pravě na soutěž. Semifinále zemí
Visegrádské čtyřky v Debrecenu už
bude probíhat celé v angličtině, tak-
že před oběma postupujícími týmy
leží další náročný úkol v podobě
jazykové přípravy.

Díky všem, kteří pomáhají, a vel-
ké blahopřání všem, kteří soutěžili.
Děti až mnohem později ve svém
životě pochopí a ocení, jak mnoho
se díky FIRST LEGO League naučily;
že to nebyla jen dobrá zábava, ale
především výborná příprava pro
další studium. (md)

O Priessnitzův dortík
Třináctý ročník sou-

těže odborných doved-
ností cukrářů juniorů
s mezinárodní účastí
pod názvem O Priessnit-
zův dortík se koná
25. ledna v Kongreso-
vém sále Priessnitzo-
vých lázní. Slavnostní
zahájení proběhne v 10
hodin, vyhlášení výsled-
ků včetně ceny diváků
v 16 hodin. Soutěžit se bude ve třech disciplínách – slavnostní dort,
zdobení perníku glazurou a dohotovení velkého modelovaného dezertu
s pišingrovou náplní. V prodeji budou ukázky žákovských výrobků. Vstup
volný. (red)

Ortopedická ordinace MUDr.
Martin JANČO se 1. ledna 2017
přestěhovala z adresy Fučíkova
16 na ulici Tyršova 1407/9a
(budova UNIMED).
Ordinační hodiny: 
Po 16.30–20.00,
St 13–17, Čt 7.30–11. (red)

Změna adresy
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Divadlo Petra Bezruče s novou tváří 

Jeseník očima návštěvníků:
Na Gräfenberku je krásně, i když je škaredě

Odpovídá Libor K. z Vřesiny (cca
1 km od Ostravy-Poruby), zamě-
stnán ve společnosti vyrábějící kli-
matizační díly pro automobilový
průmysl. Věk: 54 let, ženatý, dvě děti
ve věku 24 a 18 let.

Co vás sem přivedlo a jak dlouho
jste u nás pobyl? Jste v Jeseníku
poprvé?

Zdravotní plicní indispozice, dél-
ka pobytu 28 dní, první lázeňský
pobyt v mém životě.

Kde nebo co se vám v Jeseníku
a okolí líbilo?

Lázně Jeseník – obecně celé pro-
středí lázní – areál lázní, BALNEO-
CENTRUM, vše spojené s pobytem.
Konkrétně – vše, co je spojeno s kra-
jinou – trasy pro GRÄFENBERK
WALKING, možnosti venkovních
vodních procedur, … a hlavně pra-
meny, jejich historie, vznik, zánik,
obnova,….. ne vždy jednoduché loka-
lizace, nádhera, krása. Dále mne nad-
chly přednášky a pořady spojené
s historií, současností a snad
ibudoucností celého regionu apořa-
dy spojené s fenoménem tohoto pro-
středí –vodou. Jsem nadšený z toho,
že jsem se nespletl, když jsem trval
na umístění do Jeseníku, i když to
bylo spojeno s určitou nejistotou, zda
do lázní letos vůbec pojedu. (Další
z nabízených lokalit byly Karlova Stu-
dánka a Luhačovice.)

Kde nebo co se vám zde nelíbilo,
co zde chybí…?

Nemám dojem, že by něco vylo-
ženě chybělo. Uvítal bych více pořa-
dů a společných akcí v přírodě, více
proniknout do zdejšího prostředí,
ale sám jsem introvert, stejně bych
se asi s nikým moc nebavil, a takto
jsem měl možnost celou lokalitu
poznávat způsobem mně vyhovu-
jícím. Takže vlastně nic. A malinké,
opravdu malinké výhrady – ubyto-
vání – pokoj s výhledem do zdi,
daleko od sociálních zařízení. Ale
chápu, že někdo na takovém pokoji
bydlet musí a jelikož jsem byl jako
náhradník, je to pochopitelné. 

Odvážíte si od nás nějaké zajíma
vé zážitky či zkušenosti?

Moře, záplavu zážitků a zkuše-
ností. Zkrátil bych to do jednoho
motta: „Na Gräfenberku je krásně,
i když je škaredě.“ Mám na mysli
počasí. Jednak jsem za celou dobu
nezažil den, o němž by se dalo pro-
hlásit, že bylo celý den škaredě,
a jednak i v částech dne, kdy bych
jinde zůstal celý den „zalezlý“, jsem
byl prostředím zlákán k procházce.
Dále jsem byl uchvácen klidem
a samotou, na kterou jsem narazil
pár metrů za hranicemi lázní.

Až budete po čase doma, co se vám
vybaví, když se řekne Jeseník?

Voda ve všech možných formách

– mlha, déšť, sníh, led, a voda jako
voda …. prameny, vodopády,… klid,
ticho, to vše pár metrů od civilizace,
takže divočina a zároveň bezpečí.
Proudění mraků, mlh a vodních par
v celém prostoru od hlavního hře-
bene až do Polska.

Umíte si představit, že byste zde
žil trvale?

Ano, umím. Zvlášť s přibývajícím
věkem je mi celá oblast více a více
blízká. Jeseníky obecně mám rád už
z dob, kdy jsem se v 80. letech minu-
lého století podílel jako zaměstna-
nec jednoho ze subdodavatelů na
realizaci vodního díla Dlouhé Strá-
ně. Už tenkrát jsem po práci vyrážel
do kopců jak pěšky, tak na kole.

Co byste vzkázal či doporučil
obyvatelům Jeseníku?

Je mi jasné, že život v tomto pro-
středí není jednoduchý. To, co
návštěvníci považují za obdivuhod-
né, se místním jeví v mnoha přípa-
dech jako život ztrpčující. Klimatické
podmínky, nedostupnost velkých
nákupních center... A místní mají
pravdu. To je neuživí, toho se nenají,
život je v místních podmínkách
mnohem, mnohem dražší anavíc za
nižší příjmy. Já nedokážu ani sám
sobě radit, nebo cokoliv doporučit.
Takže to nebudu zkoušet ani jiným.
Takže ne, nechci nic vzkázat, snad
jen – držím vám palce. (jg)

Budova divadla před zahájením rekonstrukce. Foto: Richard Kapustka Divadlo Petra Bezruče po rekonstrukci. Foto: MKZ Jeseník

„Jen těžko si člověk představil,
jak to bude v kontextu s okolím
vypadat z projektu na papíře, ale
jsem opravdu příjemně překvapen.
Samozřejmě názory se různí, je to

pochopitelné, jde o subjektivní věc
názoru. Je to i o zvyku. Pevně věřím,
že tuto změnu návštěvníci s povdě
kem přivítají. Jedná se o jediný kul
turní stánek v okrese a buďme na

to pyšní,“ řekl Jiří Juráš, ředitel
MKZ Jeseník. „Rád bych touto cestou
poděkoval městu Jeseník za dlouho
dobou podporu kultury v našem
městě obecně,“ dodal. 

Celá akce vyšla městskou kasu
na necelé 2 miliony korun včetně
DPH. Jak doufá Jiří Juráš, práce na
divadle rozhodně nekončí. „Poved

lo se nám vybavit také výstavní síň
novým osvětlením a rádi bychom
umístili nad vstupem stylový svítící
nápis. Čeká nás také velké téma
nové knihovny v zadním traktu
divadla,“ uzavřel. 

Stavbu realizovala firma Stavby
Vape. 

(TZmkz)

Pozvánka na koncert

Při lednových koncertech kona-
ných v Jeseníku vždy k výročí naro-
zení Franze Schuberta není
problémem, které klavírní duo
pozvat,  spíš koho pozvat, aby se
ostatní necítili opomenuti.  V roce
XX. jubilejní Mezinárodní Schuber-
tovy soutěže pro klavírní dua máme
totiž v adresáři celou řadu „vlastních“
vynikajících laureátů, kteří vytvářejí
naše tzv. rodinné stříbro.

Tentokrát přijalo naše pozvání jed-
no z nejmladších duet, Terezka Kalá-
bová – Johannes Gugg (viz foto), kteří
spolu začali hrát v roce 2012. Přes
náročnou přeshraniční spolupráci,
studují buď v Brně nebo ve Štýrském
Hradci, jsou ověnčeni celou řadou
dalších prvních cen: Graz, Sterzing
Braunschweig, Sofie, Řím, opět Graz.
Nejnověji pak v roce 2015 v Brně na
1. mezinárodní soutěži Vlastimila
Lejska. Přijďte si je tedy poslechnout
v neděli 29. ledna v 17 hodin do jese-
nické Kaple, kde se představí ve
skladbách F. Schuberta,  S. Rachma-
ninova, M. Ravela a V. Lejska. A tento
koncert také zahájí akce jubilejního
Schubertova roku 2017.

Věra Lejsková

Počátkem prosince skončila rekonstrukce zevnějšku Divadla Petra
Bezruče. Jednalo se o zateplení přední – vstupní části a boční
strany včetně fasády a výměny oken. Velkou změnu doznal vstup
do divadla, kde zmizela stará konstrukce zasahující do chodníku. 
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Představení
pro děti

Agentura Pragokoncert přiváží
dětem z Jeseníku a okolí pořad
Michala Nesvadby„MICHAL JE PAJ-
DULÁK“. Představení se uskuteční
vneděli 19. února v sále Divadla Petra
Bezruče v Jeseníku. Vystoupení je
plné překvapení a legrace, malých
a velkých loutek a kostýmů včetně
dárků ze samolepicí pásky. Budeme
si spolu hrát avyprávět onašem tělíč-
ku –od hlavy až kpatě anaopak. Nohy
dáme na ramena, budeme si držet
palce, aby nám nespadl kámen ze srd-
ce, třeba rovnou na nohu! Po celou
dobu jsou děti v blízkém kontaktu
s Michalem, hrají si s ním a předvádí
se! Dětské pořady Michala Nesvadby
si za dobu svého uvádění získaly velké
množství nadšených diváků. Můžete
čekat spoustu legrace, soutěží, pís-
niček a dárků. Přijďte si hrát! Michal
bude Vaší hračkou! (pk)

XII. ročník Varhanního festivalu úspěšný 
Hned tři sobotní podvečery
nabídly sérii koncertů, které se
uskutečnily v  klášterní Kapli
v rámci XII. ročníku Varhanního
festivalu v Jeseníku.

Zahajovací koncert, který se
konal  29. října 2016, patřil Triu
Barokní hudby – Tomáš Thon (var-
hany), Pavel Hromádka (trubka),
Dušan Foltýn (hoboj). Druhý kon-
cert se uskutečnil 5. listopadu
a jeho protagonisty byli Přemysl
Kšica (varhan), Roman Fojtíček
(saxofon) a Virginie Walterová
(zpěv). Na třetím závěrečném kon-
certu se 19. listopadu  představili
Petr Čech (varhany) a Alena Čecho-
vá (housle). Posluchači byli svědky
famózních výkonů špičkových
umělců z České republiky. Pestré
nástrojové kombinace, zajímavé
repertoárové tituly, krásné prostře-
dí Kaple a zvuk píšťalových varhan

umocnily nevšední umělecký záži-
tek, se kterým návštěvníci koncertů
odcházeli. Už nyní se však můžeme
těšit na další ročník varhanního fes-
tivalu, který se uskuteční na pod-
zim 2018.

Festival pořádali:ZUŠ Jeseník se
Spolkem přátel umění ve spolupráci
s MKZ Jeseník, za finančního při-
spění města Jeseník aFenix Trading,
s. r. o. Bc. Tomáš Uhlíř, 

ředitel ZUŠ Jeseník

Krása kovu, ohně a damascenské oceli ve Vodní tvrzi
Vlastivědné muzeum Jesenicka
zahájí výstavní sezonu roku 2017
výstavou zapůjčenou z Technic-
kého muzea v  Brně, která se
věnuje především nožům, avšak
podívaná to bude nejen pro
pány. 

Vysoce kvalitní čepele nožů nesou
charakteristickou kresbu tzv. mra-

morování, které připomíná vlnky
na hladině moře a jejíž vzor je vždy
naprosto unikátní. Název materiálu
je převzat ze syrského města
Damašku, historického centra výro-
by aobchodu s tímto velice vzácným
a drahým zbožím. Výroba tradiční
damascenské oceli začala být napo-
dobována jinými technikami, ovšem

i taková ocel je velmi ostrá s typic-
kou kresbou a užívá se na výrobu
nejen kvalitních zbraní, ale i luxus-
ních šperků. Výstava bude doplněna
nejen originálními kovovými před-
měty z archeologických výzkumů,
které jsou uloženy v depozitářích
VMJ, ale výstavu doplní svými díly
umělecký kovář MgrA Jaroslav Kří-

žek. Vernisáž výstavy se vstupem
zdarma proběhne v úterý 24. led
na v 18 hodin.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
je možné navštívit vždy od úterý do
soboty vždy od 9.00 do 17.00 hodin,
vstupné činí 40/20 Kč.

Bc. Milan Rychlý,
kurátor výstavy
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čtvrtek 5. ledna v 17 hodin
Katovna
OBĚTI VELKÉ VÁLKY Z JESENICKA
Vernisáž výstavy fotografií z archivu Jaroslava
Čepa, náhrobky se vzpomínkou na oběti Velké
války 1914–1918. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 11. ledna v 8.30 a 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
O PRAČLOVÍČKOVI
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic,
ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné,
ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom, jak
pračlovíček postavil první domeček, jak musel
objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad
tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všech-
no líp. V roce 2010 vyhrála tato pohádka celo -
státní přehlídku amatérských a činoherních
divadel pro děti a mládež „Popelka Rakovník
2010“. Pohádku uvádí Divadlo Tramtarie. Před-
stavení je určeno pro MŠ a I. st. ZŠ. Doprodej
volných míst v Divadle P. Bezruče. Vstupné
60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 13. ledna v 19.30 hodin
Kavárna hotelu Slovan
LÁSKA A TĚLO – LISTOVÁNÍ
V jedné z posledních knih se Arnošt Lustig
pokusil o konečné zúčtování s tématy, která
poznamenávají celou jeho tvorbu - nepocho-
pitelnost nacistické myšlenky na vyhlazení Židů
na straně jedné a láska k životu a ke všemu
tělesnému na straně druhé.
Hlavní představitelé, mladí lidé plní tělesných
tužeb, Gabriela Lágusová a Josef Reinisch, pro-
žívají v terezínském ghetu svou zakázanou lás-
ku. Transport může přijít každým dnem, a tak
útěchu nacházejí hrdinové knihy pouze jeden
v druhém. Žijí naplno a vyslovují věci, které by
nebýt tlaku okolností ze sebe možná nikdy
nevypustili. Přežívají, dokud mají tělo toho dru-
hého. Výsledkem je příběh plný milostných
vyznání i esejistických podobenství o smyslu
života. Pořádá hotel Slovan.

čtvrtek 19. ledna v 15 hodin
SVČ DUHA, Keramická dílna
VALENTÝNSKÁ KERAMICKÁ DÍLNA
Keramická dílnička pro děti a rodiče s dětmi
od 2 let, vyrábění srdíčkových misek se sklíčky
a dalších výrobků z keramiky. Vstupné 60 Kč.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

pátek 20. ledna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY BARBORY UHLÍŘOVÉ
Představí se žáci ve hře na kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 24. ledna v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
ZELŇAČKA
Francouzská komedie dle slavné knihy a ještě
slavnějšího filmu s Luisem De Funèsem.

Akce Děj se odehrává na společném dvorku dvou
věčně připitých vesnických prďolů, kteří by rádi
zastavili čas pod nekonečnou oblohou plnou
hvězd. A právě tam někde v nekonečnu kdosi
potřebuje to nejlepší, co lidstvo vytvořilo. Není
divu, že za stodolou zaparkuje létající talíř.
Hrají: Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., Voj-
těch Záveský, Barbora Jánová, Jan Szymik.
Uvádí Agentura Familie: www.agenturafami-
lie.cz. Doprodej volných míst v rezervačním
systému MKZ Jeseník. Hra v divadelním před-
platném. Vstupné 270 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 25. ledna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY ZDEŇKY KAINAROVÉ
Zveme vás na koncert mladých muzikantů ze
třídy Zdeňky Kainarové pod názvem UDĚLEJ-
ME SI RADOST! V podání hráčů na housle a kon-
trabas uslyšíte sólové výkony žáků a studentů
ZUŠ Jeseník za klavírního doprovodu p. uč. Dali-
mily Kaňkové a p. uč. Karoliny Vysikan. Netra-
diční smyčcové seskupení vám zpříjemní závěr
zimního podvečera.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 25. ledna v 10 hodin
Kongresový sál
O PRIESSNITZŮV DORTÍK
Tradiční a populární juniorská cukrářská soutěž. 
Pořádá Střední škola gastronomie a farmářství
Jeseník.

středa 25. ledna v 19 hodin
Zrcadlový sál
TRIO CON AMORE
Jedinečné komorní trio s Ivetou Trojanovou
předvede Šostakoviče, Poulence, Rachmanino-
va a Gerschwina. Vstupné 80 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 26. ledna od 14 hodin
SVČ DUHA
ÚČES ROKU
Soutěž o nejhezčí a nejoriginálnější účes - od
14 hodin pro děti 1. stupně ZŠ a od 15 hodin
pro děti 2. stupně ZŠ.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 26. ledna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se hráči na různé hudební nástroje
a žáci LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 28. ledna v 19 hodin
Zrcadlový sál
SKOTSKO
Cestopisná přednáška s diapozitivy PaedDr.
Libora Turka. 
Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

sobota 28. ledna v 19.30 hodin
Blue-s Club
KONCERT DUENDE (CZ/PERU)

Duende je sofistikovaný jazz s prvky world
music. Mezinárodní multižánrová kapela,
jejichž tvorbu tvoří autorská hudba pohybující
se od latinsko-americké hudby přes flamenco,
africkou hudbu až po jazz. To vše zabaleno do
písničkové formy s dostatečně velkým prosto-
rem k improvizaci. Kapelu tvoří kvintet před-
ních profesionálních jazzových hudebníků. Více
na www.duendeband.cz.
Předprodej ve všech místech rezervačního sys-
tému MKZ Jeseník. 
Rezervace míst k sezení předem přímo
v Blues Clubu!
Vstupné 120 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 29. ledna v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
O ZLÉ KRÁLOVNĚ
Zlá královna se chce všemi možnými způsoby
zbavit nevlastní dcery. Spojení se zloduchem
jí ale nepomůže a zlé úmysly se jí nepodaří
uskutečnit. Jak už to v pohádkách bývá, opět
zvítězí dobro nad zlem. Na motivy českých kla-
sických pohádek volně upravil Drahomír Oža-
na, hudební úprava Jaroslav Vogel.
Uvádí Umělecká agentura Aleny Bastlové.
Vstupné 60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 29. ledna v 17 hodin
Kaple
KONCERT K 220. VÝROČÍ NAROZENÍ 
FRANZE SCHUBERTA
Účinkují laureáti I. kategorie Mezinárodní Schu-
bertovy soutěže pro klavírní dua Jeseník 2013
- Tereza Kalábová a Johanes Gugg.
Program: F. Schubert, S. Rachmaninov, V. Lej-
sek, M. Ravel. 
Předprodej ve všech místech rezervačního sys-
tému MKZ Jeseník. 
Vstupné: 100 Kč dospělí, 80 Kč děti a senioři. 
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 29. ledna v 19 hodin
Kongresový sál
KDO SE BOJÍ POSTELE
Francouzská veselohra v podání amatérského
divadelního spolku Kantoři. 
Vstupné 60 Kč.
Pořádá PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2017:
14. 2. PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
15. 2. PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
19. 2. MICHAL JE PAJDULÁK
25. 2. 23. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

JESENÍK A PLL A.S.

Změny programu vyhrazeny vzhledem
k datu uzávěrky měsíčníku!

Upozorňujeme návštěvníky Divadla P. Bez
ruče, že do 8. ledna 2017 je provozní pře
stávka.
Vstupenky k dostání v ostatních prodejních
místech rezervačního systému MKZ Jese
ník.
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8. listopadu 2016 – 31. ledna 2017
Galerie
EXPEDICE STŘEDOVĚK
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci
s Dětským muzeem v Brně zvou návštěvníky
na interaktivní výstavu s názvem „Expedice
středověk“. Výstava přenese návštěvníky do
období středověku. Dozvědí se zde řadu zají-
mavostí z tohoto rozporuplného historického
období a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet,
jak se asi žilo na hradě i na bitevním poli. Pro
malé, ale i velké, jsou zde k dispozici repliky
dobových oděvů, nářadí a náčiní, hudebních
nástrojů a her, pomůcek útrpného práva a mno-
hé další. Na zájemce o válečnou tématiku čeká
kolekce zbroje a zbraní, ale také maketa koně
k vyzkoušení role válečného jezdce či fragment
husitské vozové hradby.

Výstava je zapůjčena z Dětského muzea
Moravského zemského muzea. Výstavu
doplňují předměty ze sbírek Vlastivědného
muzea Jesenicka. 

Autoři výstavy: Bc. Milan Rychlý, Bc. Kamil
Tomášek.
Výtvarnice výstavy: Mgr. Helena Šiková.
Vstupné 40,– / 20 Kč.

22. listopadu 2016 – 8. ledna 2017
Hlavní výstavní sál
VÁNOCE VE VODNÍ TVRZI
Období adventu a vánočních svátků se ve Vodní
tvrzi neobejde bez již tradiční výstavy betlémů,
která tentokrát představí díla třebíčských bet-
lémářů od 19. století až po téměř současnost.
Obdivovat tak budete moci rozmanité, na lepen-
ce malované figurky zasazené do různě utvá-
řených krajinek. Mimo to uvidíte i betlémy
precizně vyřezané ze dřeva, figurky vytvaro-
vané z kukuřičného šustí či zhotovené z dalších
materiálů. Výstavu půjčenou z Muzea Vysočiny
Třebíč doplní ukázky betlémů a lidových maleb
na skle s vánoční tématikou ze sbírek Vlasti-
vědného muzea Jesenicka.

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

neděle 1. 1. – neděle 8. 1. 2017
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

pondělí 9. 1. – úterý 10. 1. v 17.00 hodin
OZZY
Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým živo-
tem v rodině Martinsových. Jeho páníčci se ale
musí za prací přesunout do Japonska. Má to
jeden háček: pes s nimi nesmí. Režie. Alberto
Rodriguez. Španělsko, Kanada 2016. Fénix
Distribution. Dabing.
Vstupné 110 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 11. 1. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
NOČNÍ ZVÍŘATA
Susan Morrow (Amy Adams) má všechno, po
čem vždy toužila, a přesto se ocitla v životní
pasti. Kurátorka galerie moderního umění se
snaží svou vnitřní prázdnotu zaplňovat vysta-
vováním šokujících exponátů a po nocích bdí
v prázdné zlaté kleci v luxusním domě v L.
A. Režie: Tom Ford. Hrají: Amy Adams, Jake Gyl-
lenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-John-
son, Isla Fisher. USA 2016. Cinemart. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 12. 1. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
pátek 13. 1. v 19.30 hodin 3D/ TITULKY

ASSASSIN’S CREED
Usvědčený vrah Callum Lynch (Michael Fass-
bender) je nedobrovolně vysvobozen z cely
smrti jen proto, aby se stal součástí staletého
boje mezi asasíny, templáři a španělskými
inkvizitory. Režie: Justin Kurzel. Hrají: Michael
Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons,
Brendan Gleeson, Khalid Abdalla, Michael
K. Williams. USA, Velká Británie, Francie, Hong
Kong 2016. Cinemart.
Vstupné 2D 120 Kč. Vstupné 3D 150 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

Kino Pohoda

5. ledna – 31. ledna
Katovna
OBĚTI VELKÉ VÁLKY Z JESENICKA
Výstava fotografií z archivu Jaroslava Čepa,
náhrobky se vzpomínkou na oběti Velké války
1914–1918.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

6. prosince – 31. ledna
Divadlo P. Bezruče
JEZDCI, MOTORY, ADRENALIN
Výstava fotografií ze světa motorů Jiřího
a Daniela Štrajtových.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

Výstavy
Kurátorka výstavy: Mgr. Michaela Kollerová.
Výtvarnice výstavy: Mgr. Helena Šiková.
Vstupné: 40,- / 20 Kč.

24. ledna 2017 – 26. března 2017
Hlavní výstavní sál
KRÁSA KOVU, OHNĚ 
A DAMASCENSKÉ OCELI
Vlastivědné muzeum Jesenicka zahájí výstavní
sezonu roku 2017 výstavou zapůjčenou z Tech-
nického muzea v Brně, která se věnuje přede-
vším nožům, avšak podívaná to bude nejen pro
pány. Vysoce kvalitní čepele nožů nesou cha-
rakteristickou kresbu tzv. mramorování, které
připomíná vlnky na hladině moře a jejíž vzor
je vždy naprosto unikátní. Název materiálu je
převzat ze syrského města Damašku, historic-
kého centra výroby a obchodu s tímto velice
vzácným a drahým zbožím. Výroba tradiční
damascenské oceli začala být napodobována
jinými technikami, ovšem i taková ocel je velmi
ostrá s typickou kresbou a užívá se na výrobu
nejen kvalitních zbraní, ale i luxusních šperků.
Výstava bude doplněna nejen originálními
kovovými předměty z archeologických výzku-
mů, které jsou uloženy v depozitářích VMJ, ale
výstavu doplní svými díly umělecký kovář Mg.A
Jaroslav Křížek.
Kurátor výstavy: Bc. Milan Rychlý.
Výtvarnice výstavy: Mgr. Helena Šiková.
Vstupné 40,- / 20 Kč.

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 Jeseníku lázních
STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ 
A LÁZNĚ GRÄFENBERG
18. listopadu 2016 – 31. ledna 2017 provoz
ní přestávka

V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinc
kovo kafe“
Otevřeno: pondělí až neděle 10:00 – 21:00

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba 
2. 1. – 30. 6. 2017

úterý až neděle 9:00 – 17:00 hodin

1. 1. 2017 zavřeno

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

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU
 Kino Pohoda
 Divadlo Petra Bezruče
 Cestovní kancelář MONDItour (Palacké -

ho ul.)
 Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour (ul. 

28. října)
 IC Katovna (Palackého ul.)
 Lázeňské informační centrum Lázně

 Jeseník
 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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sobota 14. 1. v 19.30 hodin
VŠECHNO NEBO NIC
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, neroz-
lučné kamarádky a také spolumajitelky malého
knihkupectví v centru města. Linda je rozve-
dená, vzdělaná, praktická, má malou dceru
a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě,
svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice
muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti
žádný nestačí. Režie: Marta Ferencová. Hrají:
Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrow-
ski, Paweł Deląg, Ondřej Sokol, Petr Vaněk,
Ľuboš Kostelný, Zuzana Kronerová, Luděk
Sobota, Jan Budař. Česko 2016. Bioscop.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 16. 1. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
úterý 17. 1. v 19.30 hodin 3D/ DABING

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
Bitvami protřelý žoldák přijíždí na Dálný
východ, aby se zmocnil tajemství výroby střel-
ného prachu. Během své pouti narazí na nej-
větší stavbu, kterou kdy lidstvo stvořilo.
Bohužel také na vlastní kůži pozná důvody pro
její existenci. Režie: Zhang Yimou. Hrají: Matt
Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe,
Hanyu Zhang, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin.
USA, Čína 2016. Cinemart.
Vstupné 2D 120 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

středa 18. 1. v 18.00 hodin
SENIOR KLUB
ANTHROPOID
Snímek Anthropoid vychází z výjimečného sku-
tečného příběhu vojenské operace za druhé
světové války, jejímž cílem byl atentát na ober-
gruppenführera SS Reinharda Heydricha. Režie:
Sean Ellis. Hrají: Jamie Dornan, Cillian Murphy,
Anna Geislerová, Charlotte Le Bon, Toby Jones,
Alena Mihulová, Václav Neužil, Jiří Šimek. Velká
Británie, Česko, Francie 2016. Falcon.
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

čtvrtek 19. 1. v 19.30 hodin
PIRKO
Celovečerní hraný film Pirko je strhující syrové
drama o mladé dívce, kterou nezlomí ani pád
na úplné dno. Příběh o síle, která se zrodila
v podstatě z ničeho, ukazuje odvrácenou stranu
Prahy a jejího podsvětí. Režie: Lucia a Petr Klein
Svoboda. Hrají: Dominika Zeleníková, Tibor
Kotlár, Martin Finger, Jan Plouhar, Boleslav
Polívka, Viktória Šuplatová, Tamás Gál, Lucia
Klein Svoboda, Štěpán Kozub, Juraj Igonda. Čes-
ko, Slovensko 2016. Bontonfilm.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 20. 1. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
sobota 21. 1. v 19.30 hodin 3D/ TITULKY

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE
Velký návrat agenta a kaskadéra v jedné osobě
– Xander Cage bude opět nepřekonatelně silný
i zábavný. A pomáhat mu při tom budou i někte-

ří překvapiví borci – třeba fotbalista Neymar.
Režie: D. J. Caruso. Hrají: Vin Diesel, Samuel L.
Jackson, Deepika Padukone, Tony Jaa, Donnie
Yen, Nina Dobrev, Ice Cube, Ruby Rose, Toni
Collette, Hermione Corfield, Al Sapienza,
Andrey Ivchenko. USA 2017. Cinemart. 
Vstupné 2D 120 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

pondělí 23. 1. – úterý 24. 1. v 19.30 hodin
POD ROUŠKOU NOCI
Děj filmu je zasazen do bouřlivých 20. let minu-
lého století, kdy ani prohibice nezastavila tok
kořalky v ilegální síti gangstery provozovaných
náleven. Režie a scénáře se ujal držitel Oscara
Ben Affleck. Hrají: Zoe Saldana, Elle Fanning,
Sienna Miller, Chris Messina, Scott Eastwood,
Anthony Michael Hall, Brendan Gleeson, Ben
Affleck, Chris Cooper. USA 2016. Freeman Ent.
Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

středa 25. 1. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
PATERSON
Paterson (Adam Driver) je řidič autobusu ve
stejnojmenném městečku Paterson. Každý
Patersonův den je zdánlivě stejný jako ten
předešlý: projíždí trasou své linky, pozoruje
město ubíhající před čelním sklem, píše básně
do notýsku a poslouchá úryvky rozhovorů. Film
je příběhem vítězství a porážek všedního dne a
krásy, která se skrývá i v těch nejmenších detai-
lech. Režie: Jim Jarmusch. Hrají: Adam Driver,
Golshifteh Farahani, Kara Hayward, Sterling
Jerins. USA 2016. Aerofilms. Titulky. Členové
s platným průkazem FK zdarma.
Vstupné 80 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 26. 1. v 19.30 hodin
ZAKLADATEL
Ray (Michael Keaton) je zcela normální proda-
vač mixérů. Když však jednou dostane zakázku
k tomu, aby dodal mixéry do firmy McDonald’s,
změní mu to život. Rychle se stane průkopní-
kem, který z klasické restaurace bratří McDo-
naldů začne budovat jeden z prvních
celosvětově známých fast-foodů. Režie: John
Lee Hancock. Hrají: Michael Keaton, Linda Car-
dellini, Patrick Wilson, Laura Dern. USA 2016.
Forum Film. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

pátek 27. 1. – sobota 28. 1. v 17.00 hodin
DIVOKÉ VLNY 2
Mladý tučňák Cody Maverick dal vale ledovým
planinám domova a vydal se na exotický ostrov
Pin-Guí, aby se před davy fanoušků a objektivy
kamer zúčastnil surfařského šampionátu.
Režie: Henry Yu. USA 2017. Bontonfilm. Dabing.
Vstupné 110 Kč. Rodinné pasy 95 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 30. 1. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
úterý 31. 1. v 19.30 hodin 3D/ TITULKY

RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA
Film přímo navazuje na události snímku Resi-
dent Evil: Odveta. Alice (Milla Jovovich) jako
jediná přežije klíčový střet s nemrtvými, který
měl rozhodnout o osudu lidstva. Nyní se Alice
musí vrátit tam, kde celá katastrofa začala - do
podzemního komplexu Hive v Raccoon City.
Režie: Paul W. S. Anderson. Hrají: Milla Jovovich,
Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Mac-
ken, Rola Lee Joon-Gi, William Levy a Iain Glen.
Německo, Austrálie, Kanada, Francie 2016. Fal-
con.
Vstupné 2D 120 Kč.
Vstupné 3D 140 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

středa 1. 2. – čtvrtek 2. 2. v 19.30 hodin
SPOJENCI
V roce 1942, se na misi v Casablance zamiluje
špión britské rozvědky Max do francouzské
kolegyně, která je podezřelá ze spolupráce
s nacisty. Max dostane za úkol podezření
potvrdit či vyvrátit a případně zrádkyni potres-
tat. Režie: Robert Zemeckis. Hrají: Brad Pitt,
Marion Cotillard, Lizzy Caplan, Matthew Goode,
Raffey Cassidy. USA 2016. Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
pondělí 9. 1. – úterý 31. 1. 2017
VÝSTAVA OBRAZŮ
Vystavuje: VLASTA SKŘÍŠOVSKÁ

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC ÚNOR 2017
* TRAINSPOTTING 2 * PADESÁT ODSTÍNŮ
TEMNOTY * JOHN WICK 2 * LEGO BATMAN
FILM a další *

FOYER A „CAFÉ“ OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek NEJEN
do kina Pohoda!
Pro rezervaci vstupenek navštivte naše inter-
netové stránky!

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU
 Kino Pohoda
 Divadlo Petra Bezruče
 Cestovní kancelář MONDItour (Palacké -

ho ul.)
 Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour (ul. 

28. října)
 IC Katovna (Palackého ul.)
 Lázeňské informační centrum Lázně

 Jeseník
 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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1. ledna, 17:30, Masarykovo náměstí
NOVOROČNÍ PŘÍPITEK A OHŇOSTROJ

28. ledna, 19:30, Blue-s club
KONCERT DUENDE (CZ/Peru)

29. ledna, 17:00, Kaple
KONCERT K 220. VÝROČÍ 
NAROZENÍ FRANZE SCHUBERTA
(Tereza Kalábová, Johanes Gugg)

25. února, Kongresový sál PLL a.s.
23. REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTA JESENÍK A PLL a.s.
(Leona Machálková)

25. února, Rejvíz
GILLOVA BĚŽKA

21. března, areál PLL a.s.
DEN VODY

25. března, Kongresový sál PLL a.s.
JARNÍ KONCERT DOM ZUŠ JESENÍK 
– TÉMA „FILMOVÁ HUDBA“

1. dubna, Kongresový sál PLL a.s.
JARNÍ KONCERT SMYČCOVÉHO ORCHESTRU
JESENÍK

2. dubna, Masarykovo náměstí
VELIKONOČNÍ SLAVNOST

7.–8. dubna, Divadlo P. Bezruče 
21. DIVADELNÍ ŽATVA

26.–29. dubna, Kongresový sál PLL a.s. 
XX. MEZINÁRODNÍ SCHUBERTOVA SOUTĚŽ
PRO KLAVÍRNÍ DUA 2017

30. dubna, PLL a.s.
VELIKONOCE V LÁZNÍCH

12.–14. května, Masarykovo náměstí, PLL a.s.
170. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY

17. května, Divadlo P. Bezruče
URŠULOVINY 
(Zábavný pořad s Uršulou Klukovou)

24.–28. května, Jeseníky 
(Kouty nad Desnou) 
– vyhlášení na Masarykově náměstí 27. 5.???
RALLYE REJVÍZ 2017

27. května, Smetanovy sady
POHÁDKOVÝ LES

27. května, Masarykovo náměstí
SOUSEDSKÁ SLAVNOST

27. května, Rejvíz
ODEMYKÁNÍ MECHOVÝCH JEZÍREK

1.–4. června, PLL a.s. a okolí 
ZÁVOD MÍRU U23 2017

3. června, Jeseníky
JESENICKÁ 60
(44. ročník horského pochodu)

4. června, areál PLL a.s.
DEN DĚTÍ

9. června, Státní okresní archiv Jeseník
MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ
(Den otevřených dveří s tématem 
750 let města Jeseníku)

10. června, Masarykovo náměstí
JESENÍK 
OPEN AIR FLOORBALL CUP ´750´ 2017

10. června, Rychlebské hory
RYCHLEBSKÁ 40, 30, 20, 7
(Horský pochod)

24.–25. června, Masarykovo náměstí, 
areál PLL a.s.
XIV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DECHOVÝCH HUDEB

8. července, areál Astur
TŘI SESTRY RADEGAST TOUR 2017

15. července, zahrada Katovna
FOLKOVÁ KATOVNA

6., 13., 20., 27. července, Masarykovo náměstí
BIOGRAF LETNÍ POHODA

5. srpna
22. JESENICKO SE BAVÍ 2017
(Fleret, Alkehol, Harlej, Staré Pušky…)

12. srpna, Rejvíz
CHŘÁSTALFEST

26. srpna, Masarykovo náměstí
KEJKLÍŘSKÁ SLAVNOST

8. září, areál PLL a.s.
DEN BEZPEČNOSTI

15.–17. září, Kongresový sál PLL a.s., 
Masarykovo náměstí
OSLAVY 750 LET MĚSTA JESENÍK

16. září, Vlastivědné muzeum Jesenicka
EHD – DNY EVROPSKÉHO 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

27.–28. září, Zimní zahrada PLL a.s., 
Bílá Voda, Jeseník
XVII. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ
(Téma 750 let města Jeseníku)

1.–8. říjen
DNY SENIORŮ V JESENÍKU

14. říjen, Masarykovo náměstí
DÝŇOVÁ SLAVNOST

21. říjen, Jeseník-Rejvíz
ATEX POSLEDNÍ KILOMETR SEZONY

16.–22. říjen
SLOVENSKÉ DNY V JESENÍKU 
(hudba, umění)
(Ve znamení 30. výročí partnerství měst Jeseník
a Bojnice)

18. listopadu
NOC DIVADEL 2017 / KONCERT 
STUDENTŮM (hudba, umění)

3. prosince, Masarykovo náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, 
1. adventní neděle

5. prosince, Masarykovo náměstí
MIKULÁŠ DĚTEM

8.–9. prosince, Zámecké náměstí
VÁNOČNÍ JARMARK

17. prosince, Masarykovo náměstí
JESENICKÁ ZLATÁ NEDĚLE

Jedná se o rámcový program, 
změny vyhrazeny. 

Veškeré informace o aktuálním programu 
na webových stránkách 

www.mkzjes.cz.

Pořadatel: Městská kulturní zařízení
Jeseník

Pořadatel: PLL a.s.

Pořadatel: ostatní (ZUŠ, Státní okresní
archiv Jeseník, SVČ Duha,
VMJ, Sudetikus z.s., atd.)

Kalendář 2017 – připravované společenské, kulturní a sportovní akce

www.mkzjes.cz
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NOVINKY
Na knižních pultech, a samozřejmě
i u nás v Lázeňském Informačním
Centru, se v listopadu objevilo
2. vydání knihy spisovatele Miloše
Kočky anašeho emeritního primáře
Aloise Kubíka VINCENZ PRIESS
NITZ. SVĚTOVÝ PŘÍRODNÍ LÉČI
TEL. Kniha je stále považována za
nejucelenější zdroj informací oosob-
nosti zakladatele moderní vodoléčby
a lázních na Gräfenberku.

PRO DĚTI

27. ledna 2017 od 16 hodin KARNEVAL NA LEDĚ. Soutěže, společné bruslení, maškarní rej na ledě, ceny
pro nejlepší masky, sladkost pro každého. 

ZA SPORTEM – LÁZEŇSKÉ KLUZIŠTĚ
Provozní doba:

pondělí, úterý: 14.00–15.30 16.00–17.30
18.00–19.30 hokejová družstva
20.00–21.30 možnost rezervace

středa, čtvrtek: 14.00–15.30 16.00–17.30
18.00–19.30 hokejová družstva
20.00–21.30 možnost rezervace

pátek, sobota: 14.00–15.30 16.00–17.30 18.00–19.30 20.00–21.30
neděle 14.00–15.30 16.00–17.30 18.00–19.30
Středa 18. 1. a 25. 1. 14.00–15.30 – Školička bruslení
Vstupné: děti do 15 let 25 Kč, zapůjčení bruslí 25 Kč, dospělí 50 Kč, zapůjčení
bruslí 50 Kč.
Celé kluziště pro školy a jiné organizace: základní školy 350 Kč/90 min.,
ostatní organizace a hokejová družstva 1000 Kč/90 min.
Pronájem kluziště je možný i mimo otevírací dobu po domluvě na tel. čísle
584 491 128 nebo 724 305 126.
PERMANENTKA NA KLUZIŠTĚ
10 vstupů 225 Kč/děti • 450 Kč/dospělí
25 vstupů 575 Kč/děti • 1150 Kč/dospělí

LÁZEŇSKÉ FITNESS CENTRUM
Otevírací doba 1. 1.– 8. 1.

NEDĚLE, PONDĚLÍ, ÚTERÝ ZAVŘENO
STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK 15.00–19.00
SOBOTA 8.00–12.00
NEDĚLE 15.00–19.00

Otevírací doba 19. 1.–31. 1.
PONDĚLÍ 10. 1. ZAVŘENO
ÚTERÝ–PÁTEK 15.00–20.00
SOBOTA 8.00–12.00
NEDĚLE 15.00–20.00

Happy hours  30 Kč (každé úterý, čtvrtek 18.00–20.00)
Vacu Fit Thermal 60 Kč (na 30 minut)
Permanentka
540 Kč (10 vstupů Fitness / VacuFit) • 500 Kč (neomezený měsíční vstup)

TRADIČNĚ
Je všeobecně známo, že Priessnitzo-
vy léčebné lázně patří ke špičkovým
lázeňským zařízením zabývajícími

se léčbou duševních poruch. A je také
známo, že jsme každoročně hostiteli
odborné československé psycho
farmakologické konference. Leit-
motivem 59. ročníku, který se v našich
lázních koná 4. až 8. ledna 2017, je
umění psychofarmakologie. 

ZA RELAXACÍ
Vibrosauna
Kombinovaná terapie, která využívá
účinků vibrační masáže, tepla a aro-

materapie. Působí na všechny smys-
ly, navozuje stav fyzické a psychické
rovnováhy, uvolňuje svalstvo, zlep-
šuje prokrvení avýživu tkání, zrych-
luje metabolismus, snižuje krevní
tlak. 

190 Kč/30 min.

Suchá vodní masáž AQUAI
Suchá vodní masáž představuje jedi-

nečnou kombinaci suché vodoléčby,
terapie teplem a masážní terapie.
Přesně řízené proudy vody pod pru-
žnou membránou působí na problé-
mové partie zad a celé horní i dolní
poloviny těla. Její blahodárné účinky,
podobné účinkům klasické ruční
masáže, jsou potvrzeny celou řadou
odborných studií a publikací.

50 Kč/20 min.
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Voda bourá bariéry, akce se vydařilaHubertova jízda 
Střední škola gastronomie a far-

mářství Jeseník pořádala koncem
října již tradiční Hubertovu jízdu.
Milovníci koní na Jesenicku i z okolí
neznají lepší příležitost, jak se roz-
loučit s jezdeckou sezonou, než ve
skupinové krasojízdě v podzimním
panoramatu heřmanicko-bernar-
tické krajiny.

Také letos byl velmi bohatý pro-
gram. Mimo tradičního parkuru do
50 centimetrů, honu na lišku
a neodmyslitelného guláše se
konal křest klisničky Thetis, o kte-
ré jsme čtenáře tohoto zpravodaje
již v předchozím čísle informovali. 

Celá trasa honu na lišku byla
průjezdná pro osobní auta a dvě
traktorové soupravy, jež umožnily
všem zájemcům sledovat jízdu pří-
mo v ohnisku  dění. Pro všechny se
také otevřela budova školy, do kte-
ré mohli nahlédnout, nebo si v ní
zavzpomínat na studentská léta.
Nejen zrak, ale i chuťové buňky
hostů byly uspokojeny školními
cukrářskými a řeznickými výrob-
ky, nabízenými ve stánku areálu
školy. 

Kolektiv pracovníků školy se těší
na další ročník této oblíbené akce.

Mgr. Lenka Lukešová

Vodu si žáci náramně užívali,
někteří ztratili strach z vody, jiní se
zdokonalovali v plaveckých doved-
nostech. Na závěr byli žáci tradičně
odměněni mokrým vysvědčením
a sladkými medailemi. Některé děti
byly na poslední plavecké lekci
smutné, že plavání končí, ale nekon-
čilo! Jelikož jsme plynule navázali
projektem – Plavecký přebor míst-

ních ZŠ, jenž se uskutečnil s finanč
ní spoluúčastí města Jeseník, za
podporu velmi děkujeme! Žáci
z naší ZŠ měli možnost v rámci této
akce strávit tři celá dopoledne s žáky
z jiných ZŠ. Konkrétně přijaly naše
pozvání: ZŠ Bělá pod Pradědem,
ZŠ Písečná a ZŠ Mikulovice. Pla-
vecký přebor neměl pouze doved-
nostní charakter, žáci společně

Děti si užily vodních radovánek dosytosti. Foto: archiv školy.

Na bazéně vládla skvělá nálada, děti závodily s nadšením

vůle nebo úsilím lidí, které považuji
v oblasti sportu a rekreace za „osví-
cené“, či tak nějak vším dohromady,
ale krytý bazén v České Vsi přečkal
doposud všechna úskalí, včetně ana-
báze ohledně výstavby jesenického
aquacentra a stojí a slouží našim
dětem a široké veřejnosti úspěšně
dodnes.  Dokonce se plánuje jeho
celková rekonstrukce. Doufejme, že
pokud k ní dojde, tak se najde dosta-
tek finančních prostředků, aby
bazén splňoval veškeré rekreační
a hlavně sportovní parametry, pro-
tože současné rozměry a počet pla-

veckých drah nesplňuje požadavky
pro pořádání plaveckých závodů na
úrovni oficiálních soutěží.      

Pro pořádání okresního kola pla-
veckých závodů základních a střed-
ních škol okresu Jeseník je však zcela
dostačující, a proto se zde počátkem
října sešlo více než 80 dětí z šesti
základních a dvou středních škol.
Věkové rozmezí závodníků bylo
opravdu široké, od 7 do 18 let. Závod-
níci byli rozděleni na chlapce aděvčata
do celkem pěti věkových kategorií
a podle svého věku plavali také buď
plavecký styl prsa, nebo volný způsob.

Vážení rodiče, učitelé a obecně
všichni občané jesenického
regionu, dříve než se dostanu ke
zhodnocení okresního kola v pla
vání, pořádaného AŠSK a SVČ
Duha Jeseník, dovolte mi pár slov
úvodem.

Historie plavání se na Jesenicku
začíná, de facto, psát někdy v roce
1971, kdy se otvírá krytý bazén
v České Vsi. Postupně vzniká plavec-
ká škola, plavecký oddíl a plavání se
někdy v průběhu 70. let minulého
století dostává do osnov tělesné
výchovy pro základní školy. Na kry-
tém bazénu je celkem živo, probíhá
zde výuka žáčků třetích, čtvrtých
a pátých tříd, plavecký oddíl pořádá
čas od času plavecké závody a vypa-
dá to, že plavecká budoucnost v Jese-
níku je úspěšně zajištěna a nic ji
nemůže ohrozit. Nicméně přichází
sametová revoluce a poměry se,
ostatně jako u většiny jiných objektů
sloužících pro relaxaci a sportovní
vyžití, mění a budoucnost bazénu
začíná být nejasná. Objekt se pozvol-
na začíná podvolovat nezvratnému
zubu času, financování je pro obec
Českou Ves čím dál víc nákladnější
a obtížnější a postupem doby se
začíná nabízet řekněme „hamletov-
ská“ otázka: „Být či nebýt“. Nevím,
jestli je to souhrou okolností, boží

Do krajského kola postupovala pouze
kategorie 2.–3. třída, ostatní žáci si
přišli vlastně zasportovat azazávodit.
Vždyť podobné závody se tady nepo-
řádaly už pěknou řádku let. Jako pořa-
datelé jsme byli velice mile překvapeni
tím, že naprosto všichni žáci si přišli
zazávodit s velkým nadšením. Je znát,
že plavání, které je pro žáčky 2. a3.tříd
na základních školách povinné a je
součástí školních vzdělávacích pro-
gramů, není zbytečným počinem ado
tělovýchovného vzdělávání neodmys-
litelně patří.

A jak to všechno dopadlo? Na
prvním místě v kategorii 2. a 3. tříd
se umístila ZŠ Boženy Němcové
z Jeseníku a postupuje do krajského
kola. Výsledky v ostatních katego-
riích už nejsou v naších očích tak
podstatné a vyjmenovat jednotlivé
úspěšné borce a borkyně by zabralo
mnoho řádků a místa, vždyť celkem
jsme předávali více než 30 diplomů
a drobných cen. Akce se vydařila
a moc děkujeme za pomoc při její
realizaci, ať už to byli samotní orga-
nizátoři ze SVČ Duha Jeseník a AŠSK,
zaměstnanci krytého bazénu v Čes-
ké Vsi a také všichni pedagogové,
kteří s dětmi přijeli. Pevně doufáme,
že se nám podobné závody podaří
zrealizovat i příští rok.  

Bc. Daniel Krčmář

Více než 80 dětí se zúčastnilo okresního kola plaveckých závodů. Foto: AN

S nástupem nového školního roku čekalo na žáky
naší ZŠ Jeseník, Fučíkova 312, milé překvapení
v podobě plaveckého výcviku. Žáci měli opět po
mnoha letech možnost jezdit v rámci hodin tělesné
výchovy na plavecký bazén do České Vsi. Tuto novi-
nu přijaly děti s nadšením a v podzimních měsících

tohoto školního roku jsme s žáky absolvovali šest plaveckých
lekcí. 

a taktéž proti sobě hráli ve vodě hry,
soutěžili, každý žák si vyzkoušel
aqua-aerobic a na závěr se jednot-
livé školy utkaly ve vodním pólu.
Celá akce měla tedy nejen soutěž
ní a sportovní charakter, ale tak
též sociální a integrační. Reakce
žáků a učitelů byly velmi pozitivní,
radovánky ve vodě jsme si všichni
užili, ztratili jsme vůči sobě před-
sudky a zjistili jsme, že přesto, že
jsme každý jiný, můžeme spolu zaží-
vat bezvadné věci. Bylo by hezké
i v budoucnu pokračovat v partner-
ství škol v rámci okresu Jeseník.

Kateřina Gajdošová,
Jana Mrázová, 

ZŠ Jeseník, Fučíkova 312



leden 2017 | www.jesenik.org ZPRÁVY ZE ZŠ JESENÍK 13

Školou se linuly tóny písniček a vánočních koled 
Každoročně se v listopadu nebo v prosinci ve školních lavicích odehrává stejná scéna. První sněhové vločky za okny upoutají
pozornost žáků víc než výklad učitele. Vždycky se totiž najde někdo, kdo radostně vykřikne, že sněží. Sněhová nadílka je předzvěstí
adventu, příchodu Mikuláše a Vánoc. Chodby školy provoní pečené perníčky, které děti s nadšením zdobí, pouštějí se také do výroby
adventních věnců a drobných dárečků. Přesto se ještě stihnou zapojit do soutěží a nejrůznějších předvánočních akcí.

Hudební koncert 
Ve středu 16. listopadu se v naší

třídě rozezněly struny kytary amíst-
ností se nesly melodie známých písní.
Naši třídu navštívil kytarista azpěvák
skupiny Plán B a NOEROADS Honza
Mrosek. Seznámil děti s hudebními
nástroji kytarou a ukulele a při po -
mněl dětem známé písničky Jaromí-
ra Nohavici. Děti si nejen písničky
zazpívaly, ale také si připomněly zají-
mavosti ze života zvířat doprovázené
vtipnými obrázky. Nechyběla ani
známá písnička z pohádky O Zlato-
vlásce a tajuplný zámek Červená
Lhota. A co zazpívat si písničku
v anglickém jazyce? Dětem se malý
hudební koncert moc líbil, a tak se
muselo přidávat. Rozloučili jsme se
ve vánoční náladě písničkou Václava
Neckáře Půlnoční.

Duhová písnička
Po první adventní neděli jsme se

podívali do jesenické kaple, odkud
zněly krásné písničky. Sjely se tu nej-
talentovanější děti z celého okresu,
aby předvedly své pěvecké umění.
Vpondělí 28. listopadu totiž proběh-
lo další kolo oblíbené soutěže Duho-
vá písnička, kterou tradičně pořádá
Středisko volného času DUHA. Anaše
děti byly skvělé, tak jako každý rok.
Pod vedením a doprovodem paní
učitelky Václavkové získali naši žáci
dvě 3. místa, a to: Terezka Blašková
zV.A, a Adélka Kropáčová zII. A. Na 2.
místě se umístila Vendulka Zatlou-
kalová z III. D. První místo a tedy
zlatou slavicí se ve své kategorii stala
naše hvězdička Zuzanka Pavlíčková
z V. A, která všechny přítomné potě-
šila krásnou písničkou Hvězda na
vrbě. Také ostatní děti se velmi sna-
žily, ale vtak velké konkurenci může

Mikulášská nadílka a jarmark

Krásný starobylý areál na Průchod-
ní byl v pondělí 5. prosince vánočně
vyzdoben, dvorem voněla skořice
azněly vánoční koledy. UKaple jsme
našli stany s drobnými vánočními
předměty, které vyráběly děti ve tří-
dách na obou stupních i školní dru-
žině, perníčky a cukroví, které pekly
maminky na „vánočním bazárku“
a další poutavé předměty. Rodiče,
kamarádi a známí si naše výrobky
hojně kupovali, děkujeme. Hned ved-
le jsme se mohli podívat a také si
zakoupit výrobky dětí ze SVČ Duha.
Začala Mikulášská nadílka! Rozsvítili
jsme stromeček, přišel Mikuláš s čer-
tem a následovala vystoupení dětí,
které si připravily společně se svými
paní vychovatelkami v družinách.
Přidal se i malý sbor zpěváků z BN
ati jednotlivci zPrůchodky, kteří byli
úspěšní na pěvecké přehlídce Duhová
písnička. Svatá trojice se nestačila
divit, jaké máme šikovné děti! Všech-
na vystoupení byla nádherná
a nezbylo, než tleskat a tleskat. 

Závěrem bych rád popřál všem
žákům, jejich rodičům a všem
zaměstnancům naší školy do nové-
ho roku hlavně pevné zdraví, a dny
plné lásky a spokojenosti.

Mgr. Svatopluk Sekanina

vyhrát jen jeden. Proto i jim patří
poděkování za přípravu a vzornou
reprezentaci: Elišce Podešvové z II.
B, Valerii Ilíkové zIII. A, Nicol Juříkové

z II. A, Anně Švancarové z IV. A, Voj-
těchovi Grygovi z V. A, Emě Cenkové
z V. C, Natálii Hrancové z V. C a Agátě
Dudíkové z II. D.

Beseda s lesníkem zaujala, děti byly nadšené

Za našimi zvídavými druháky se přišel podívat pan Bandik z Lesů ČR.
Připravil nám velmi pěkné povídání o živočiších našich lesů a přípravě
zvířátek na zimu. Děti si také měly možnost prohlédnout a osahat paroží
a rohy a hmatem poznávat přírodniny z lesa. Druháčci na oplátku nasbírali
a nasušili kaštany, které dali panu lesníkovi pro zvířátka na přilepšenou.
Besedování se nám velmi líbilo, děkujeme panu Bandikovi za poutavé
vyprávění.

Vánoční výstava ve Sněžence
Ve čtvrtek 1. prosince jsme se

s dětmi ze III. A a IV. A vydali do
domova Sněženka na vánoční výsta-
vu. (Domov Sněženka je  zařízení, kte
ré poskytuje sociální služby lidem
s mentálním postižením). Provázelo
nás ne úplně nejlepší počasí, foukalo
aobčas trochu zasněžilo, ale neodra-
dilo nás nic. Prohlédli jsme si krásné
vánoční výrobky – svíčky, svícny,
obrázky, ozdoby, betlém, které vytvo-
řili klienti Domova Sněženka. Mnohé
znich jsme si nakoupili pro výzdobu
do našich domovů a jako drobné
dárečky pro své blízké. Díky výstavě
jsme nasáli úžasnou vánoční atmo -
sféru.

Jsme výborní plaváčci

Druháci vobou budovách ukončili vrámci tělesné výchovy výcvik vplavání.
Už jsou znich zdatní plaváčci, dobře zvládají naučené plavecké styly, plavou
pod vodou jako potápky a umí lovit puk v hloubce. Všichni se díky našim
trenérům s vodou skamarádili. Děkujeme.
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Pišlické hračky v sobě skrývají celý svět příběhů
V novém pravidelném seriálu se v tomto roce zaměříme na místní výrobce, kteří získali za svůj jedinečný výrobek certifikát Jeseníky
originální produkt. Certifikát uděluje pro oblast Jeseníků MAS Horní Pomoraví o. p. s., která spadá pod celorepublikovou Asociaci
regionálních značek, která sdružuje všechny regionální značky v Česku. Nás budou v tomto cyklu zajímat výrobci v našem blízkém
okolí, tedy na území okresu Jeseník. Prvním výrobkem, který si představíme, jsou Pišlické dřevěné hračky.

Za prvním výrobcem se vydáme
do Vidnavy, a to konkrétně za Vác-
lavem Kvapilem a jeho Pišlickými
dřevěnými hračkami. Václav Kvapil
je duchovním otcem hraček, při
celém procesu jejich zrodu spolu-
pracuje také s dalšími převážně
místními umělci. Mezi hračkami naj-

deme například letadélko, lodičku,
ponorku či formuli. Velký důraz je
při výrobě hraček kladen na kvalitu
zpracování – hračky jsou ergono-
mické, výborně padnou do dětské
ruky. Vyznačují se také vysokou pev-
ností, k výrobě se používá přednost-
ně místní jasanové dřevo. 

Na počátku celého příběhu pišlic-
kých hraček byla postavička pišlika,
která všechny hračky propojuje
a kterou lze zasadit do každé z nich.
Pišlické hračky nejsou jen hračkami,
ale skrývá se za nimi celý svět pří-
běhů. Zrod pišliků a jejich dobro-
družství jsou popsány v tzv. pišlické
kronice – jak v knižní podobě, tak
v audioverzi namluvené Ivanem
Trojanem. Pišlik je malá postavička,
která je výjimečná tím, že je neutrál-
ní. Děti si tak charakter hračky
mohou určit samy či případně si
mohou pišlika dozdobit dle svých

Pro výrobu hraček se používá kvalitní jasanové dřevo. 
Foto: archiv Václava Kvapila.

představ. S tímto také Václav Kvapil
pracuje při svých výtvarných díl-
nách, které pořádá pro malé děti.
Další jeho aktivitou je vydávání série
ručně tištěných archů příběhů piš-
liků s ilustracemi Jana Hanulíka či
nově také od začátku roku 2017 stí-
nové divadlo s postavičkami pišli-
ků. Jan Mrosek

Postavu pišlika si mohou děti dozdobit
samy. Foto: archiv Václava Kvapila.

Oslavme významné výročí – 750 let města Jeseníku

„...quod, cum Gisla relicta Kuricomanni quondam advocati de Vrienwalde,
Iohannes et Heidinricus filii eiusdem cum aliis pueris suis advocaciam in
Vrienwalde civitate et villa nostra, quam ibidem iure hereditario
a nostra Wratislaviensi ecclesia obtinebant, Hartmanno dicto de
Grunow et Mecze relicte Gotfridi de Vrienwalde
cum suis pueris vendidissent et in nostra pre
sencia legitime resignassent, nos condicionem
advocacie huiusmodi et utilitatem sive commo
dum, quod in eadem civitate et villa nobis et ecc
lesie nostre obvenire consweverit, indagare volentes
privilegium seu instrumentum locacionis predicte
civitatis et ville nobis a predictis Gisla et filiis suis
requisivimus exhiberi. Verum cum idem instru
mentum huiusmodi per exustionem deperditum
affirmarent, tandem testes ydoneos perduxerunt,
quorum testimonio, cum legitime nobis constat,...", 
který v překladu R. Zubera zní:

„...že když Gisla, vdova po Kuricomanovi, kdysi
fojtu ve Vrienwalde, Jan aJindřich, synové její sostat
ními dětmi prodali v našem městě a vsi Vrienwalde,
které tamtéž dědičným právem obdrželi od našeho
kostela vratislavského, Hartmannovi řečenému z Gru
nowa a Mecze, vdově po Gottfrídu z Vrienwalde, se jich
v naší přítomnosti zákonitě vzdali, my chtějíce poznati stav
tohoto fojtství aužitek či důchody, nám zněho plynoucí, požádali
jsme, aby nám jmenovaná Gisla se svými syny předložila privile
gium neboli zakládací listinu řečeného města a vsi. Když tvrdili, že
taková listina byla ztracena ohněm, a pak předvedli vhodné svědky, jejichž
svědectvímbylo potvrzeno, což nám i zákonitě známo,..."

Město a ves bylo zřízeno podle německého zákupního práva.
Je též evidentní, že se Kurzik oženil s Němkou Giselou. Bylo

by však zpozdilé tato fakta vykládat vduchu vypjatého nacionalismu
20. století … Vzhledem k nedostatečné pramenné základně toho

o počátcích našeho města víme poskrovnu. Z té doby se ale
v zahraničních archivech dochovaly jiné listiny opatřené

pečetí znamenitého vratislavského biskupa Tomá-
še I. (vládl v letech 1232–1268) – proto ji našim čtená-

řům představujeme.
Víme kupříkladu, že rozloha vsi a města 40 lánů

nebyla příliš veliká a biskup z nich dostával „úrok
po jednotlivé roky na svátek svatého Martina jednu
polovici marky čistého a dobrého zlata, protože lány
zde osázené jsou zvětší části vhorách, vkamení akřo
viskách a nelze z nich více platit.“ Pozoruhodná je
zde informace o čistém a dobrém zlatě, které se
tím pádem muselo v okolí města dobývat! Tedy již
od samých počátků bylo naše město spjato s hor-

nictvím, což mu vyneslo počátkem 16. století pový-
šení na svobodné horní město (o tento statut přišlo

až r. 1752). 
Nelze se zde zabývat dějinným „vlnobitím", které

nejen naše město provázelo. Jde jen o připomenutí, že
zde po více než 750 let žili lidé, kteří zgenerace na generaci

předávali svůj um, své zkušenosti, prali se spřírodou, svlast-
ními životy, budovali toto město i zažívali jeho hořkou zkázu.

Vlastně tak, jako dnes. Proto pojďme v příhodný čas oslavit toto
výročí a ukažme světu, že to umíme!

Květoslav Growka, SOkA Jeseník

Jeseník (dříve Frývaldov) byl zcela jistě založen před rokem 1267. Toho roku totiž vratislavský biskup Tomáš I. daroval svému služebníkovi
Kurzikovi ves Wissoka u Vriwaldu. Listina stvrzující tento právní akt však shořela. Ještě v roce 1284 je Jeseník označen jako ves, nelze
tedy vyloučit, že fojtství bylo právě zničeno požárem. Jméno biskupova kolonizátora slovanského původu Kurzika (Cursicus, Kuri-
comanus) a jméno města a vsi Vriwald (tj. Freiwaldau, Frývaldov) však nacházíme v textu listiny z 14. července 1295, kterou jsou
potvrzena práva vdovy a dětí po fojtu Kurzikovi. Jde tedy o nepřímý důkaz založení našeho města:

Pečeť vratislavského biskupa Tomáše I.
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Jesenické zimní radovánky aneb Tipy pro malé i velké
Okouzlující bílé horské hřebeny, azurové nebe, nejčistší klima v Evropě a zářivá hvězdná obloha bez smogového stínu! Jeseníky
rozdávají radost návštěvníkům zdaleka i místním usedlíkům také v zimě. Inspirujte se zajímavými tipy zimních radovánek a namíchejte
si léčivý koktejl plný zimních zážitků, který nabije pozitivní energií vás a vaše blízké.

Lyžovačka 
na Jesenicku

Jesenické stráně a svahy nabízejí
skvělé podmínky i pro ty nejnároč-
nější sportovce od prosince do konce
března. Střediska sjezdového lyžování
v Jeseníkách dnes nezapomínají ani
na ty nejmenší nebo začínající lyžaře
aposkytují svým návštěvníkům širo-
kou škálu moderních služeb azábav-
né a sportovní akce na zasněžených
svazích. Připravili jsme pro vás infor-
mace onovinkách avýběr zajímavostí
pro příjemně strávený volný čas
v Jeseníku a nejbližším okolí. 

Ski areály
Novinky přináší lyžařské středisko

Červenohorské sedlo ležící v nad-
mořské výšce 1013 m n. m., kde bylo
vybudováno moderní zasněžování,
dětský park a rozšířen počet parko-
vacích míst. Nově byla otevřena lávka
přes silnici první třídy. Lávka umo-
žňuje bezpečný přesun lyžařů ke sjez-
dovým tratím na severních svazích.
K rychlé přepravě na oblíbených
severních svazích můžete využít pěti
vleků a čtyřsedačky. Ve Skiparku
Filipovice v Bělé pod Pradědem vás
kromě sedačkové lanovky čeká mimo
jiné Apres ski bar, snowpark, test cen-
trum lyží Elan adětský park s pojízd-
ným pásem. Ski centrum Miroslav
v Lipové – lázních nabízí svým
návštěvníkům mimo jiné také večerní
lyžování nebo skibus ze záchytného
parkoviště po celý den zdarma
asnowpark s railovými překážkami.
Mezi oficiálně nejdelší sjezdové tratě
v ČR se řadí sjezdovka na Ramzové
ocelkové délce tratě 3381m (Šerák –
Ramzová, 1351 – 782 m n. m.), kde
na vás čeká například nová restau-
race vpřestupní stanici Čerňava, půj-
čovna a lyžařská škola s animačním
programem a lyžařským kolotočem
pro děti a bezplatné parkování. Na
Ramzové si můžete vychutnat také
jízdu na sněhovém člunu tzv. snow-
cart nebo snowtubing. V malebném
Petříkově, ne náhodou přezdívaném
moravský Kitzbühel, můžete využít
výhodných společných skipasů pro
více vleků a skibusu, který vás zdar-
ma vyveze ke sjezdovkám. Ve Ski
areálu Ostružná, který nabízí šest
sjezdovek, si přijdou na své rodiny
s malými dětmi. Pro děti je zde v pro-
vozu dětský vlek a pohyblivý pás
s kolotočem asnowtubing. Dále je na
Ostružné k dispozici červená amodrá
sjezdovka ve Ski areálu Řetězárna. 

K vyhledávaným zimním střediskům patří Červenohorské sedlo. Foto: Radek Leskovjan

Zážitky nejen pro rodiny s dětmi 
Ostružná: velmi oblíbená je dětská

sjezdovka UJasanu(nejdelší má 450
metrů), pohyblivý pás s kolotočem
a snowtubing. Více na: www.ostruz-
na.cz a www.skiostruzna.cz.

Lázeňský vrch – Lipová lázně:
ideální svah pro rodiny s dětmi, v pro-
vozu je i večerní lyžování do 20 hod.
(délka 700 m, občerstvení, víkendové
akce). Více na: www.lazenskyvrch.cz.

Ramzová: snowtubing asnowcart
– jízda na sněhu ve člunu. Více na
www.haltmar.cz.

Červenohorské sedlo: zdejší
lyžařská škola pořádá oblíbené
pohádkové víkendy (každý víkend
jsou instruktoři lyžařské školy pře-
vlečeni za pohádkové bytosti), páteční
dny fantazie nebo středeční dětské
závody v brankách. Více na www.loap-
ski.cz.

Psí spřežení – Lipová lázně
Vyzkoušejte si, jaké to je vzimě řídit

spřežení sibiřských aaljašských hus-
ky. Spřežení řídíte sami v doprovodu

tzv. „mushera“. Na své si přijdou také
děti, které se svezou jako pasažéři buď
ve vaku saní nebo na sedačce čtyřkol-
ky.  Více na www.psisprezeni.com.

Bělá v pohybu – lyžařský simu
látor

Sportovně zábavní centrum
v Bělé pod Pradědem nabízí zába-
vu pro celou rodinu a je ideální zej-
ména v době, kdy počasí na horách
moc nepřeje. Najdete zde Dětský
svět, Svět sportu a vůbec první
lyžařský simulátor v Jeseníkách
(rezervujte předem). Více na
www.belavpohybu.cz.

Muzeum
Ve Vodní tvrzi vJeseníku sídlí Vlas

tivědné muzeum Jesenicka, kde
můžete od úterý do neděle pronik-
nout do tajů Čarodějnických proce
sů či obdivovat zajímavosti stálých
expozic věnovaných jesenické historii,
floře afauně. Do konce ledna navštivte
interaktivní výstavu pro malé i velké,
nazvanou Expedice středověk. 

Hvězdárna při SVČ DUHA
Rádi pozorujete hvězdnou oblohu?

Tak vězte, že ta nad jesenickými hora-
mi je vzhledem k čistotě ovzduší ta
nejzářivější široko daleko. Zářivou
noční oblohu můžete pozorovat
s odborníkem v jesenické hvězdárně.
Zájemci oprohlídku hvězdárny volejte
předem na tel.: 739 438 211 adomluv-
te si vhodný termín. Hvězdárna se
nachází v areálu ZŠ v Průchodní ulici
v Jeseníku.  

Lázeňské kluziště a Muzeum
kostek LEGO 

Zimní osvětlené kluziště v Priess
nitzových léčebných lázních je
v provozu od poloviny prosince do
března a nabízí možnost zapůjčení
bruslí. Při procházce lázněmi navštiv-
te také první muzeum stavebnice
LEGO na Moravě ave Slezsku. Najdete
ho v těsné blízkosti Sanatoria Priess-
nitz, v budově „Dětský svět Sofie“.
Více na www.priessnitz.cz.

Dokončení na str. 16

Ski areál Červenohorské sedlo
(cca 18 km, směr Šumperk)
Provozní doba: 8.30–16.00 hod .
Skipark Filipovice
(Bělá pod Pradědem, cca 12 km, směr Šumperk)
Provozní doba: 9.00–16.00 hod.
Večerní lyžování:  18.00–21.00 hod.
Skicentrum Miroslav Lipová – lázně
(cca 10 km směr Hanušovice)
Provozní doba denně: 9.00–21.00 hod.

Skiareály Ramzová (cca 15 km směr Hanušovice)
Provozní doba: 8.30–16.00 hod.
Skiareál R3 Ramzová 
Provozní doba: 8.30–17.00 hod.
Skiareály Petříkov a Kaste
(18,6 km směr Hanušovice)
Provozní doba: 8.30–16.30 hod. 
Skiareály Ostružná (16,5 km směr Hanušovice)
Jonas park, provozní doba: 9.00–17.00 hod. 
Ski Řetězárna, provozní doba: 9.00–16.00 hod.

Skiareály Jesenicko,  vzdálenost od města Jeseníku a provozní doba: 



16 SPORT | VOLNOČASOVÉ AKTIVITY www.jesenik.org | leden 2017

Naše město. Informační měsíčník města Jeseník, periodický tisk územního samosprávného celku, www.jesenik.org. Vychází jednou za měsíc. Uzávěrka příspěvků do únorového čísla: 

12. ledna 2017. 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. Grafické zpracování a tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s. Brno,  

tel.: 543 210 364. Do všech schránek v Jeseníku distribuuje Kaufland Česká republika. Dále k dispozici v IC Katovna. Evidenční číslo: MK ČR E 14429.

Zimní Spartan Race zavítá na Dolní Moravu
Extrémní překážkové závody
Spartan Race narostly do tako-
vé popularity, že se již třetím
rokem budou konat i v zimním
období. Závodění na sněhu
mohou vyzkoušet i ti nejmenší
Spartani. Kdy a kde? V sobotu
14. ledna 2017 ve Ski areálu Dolní
Morava.

Festival aréna, kde se bude ode-
hrávat to nejpodstatnější z těchto
překážkových závodů, bude situová-
na k Chatě U slona. Tam návštěvníci
Spartan Race uvidí v akci ty nejlepší
závodníky. Start elitní kategorie je v 9
hodin ráno. Tím vše vypukne, ale
v rámci celodenního programu
odstartují v12.05 hodin idětské kate-
gorie ve věku od 4 do 14 let.  

A nejmladší Spartani si rozhodně
přijdou na své. Zajímavé tratě pro
ně pořadatelský tým chystá již pra-
videlně během klasické „letní“ sezo-
ny a jsou velmi populární. Děti do
cíle doběhnou s velkými zážitky
a těší se ze získaného trička a medai-

le, které na všechny čekají na konci
závodu. „Vidět dětský úsměv v cíli
a radost ze závodění, je k nezaplace
ní,“ prohlásil spartanský trenér Jan
Jirkal, který se o dětské spartanské
závody stará. Své děti můžete do
závodu přihlásit buď na místě, nebo
v předstihu na www.spartan
race.cz! 

Pokud se nechcete závodu zúča-
stnit a přijdete se jen podívat, roz-
hodně neprohloupíte. Kromě
dramatické sportovní podívané plné
zajímavých překážek se o vaši zába-
vu budou starat moderátoři Spartan
Race a spolu s nimi i DJ. Buďte s námi
u toho v sobotu 14. ledna. 

Michal Pavlík

Lázeňská
hokejová liga

Každou zimu se hraje Lázeňská
hokejová liga. Týmy, které se jí účastní,
v týdnu absolvují tréninky (mají již
dopředu vyblokovaný den a hodinu)
akaždý víkend hrají zápasy vždy v době
od 9 do 14 hod. Tato liga má isvé webo-
vé stránky – http://www.lazenskali-
ga.wbs.cz/. (fs)

Judisté vybojovali
cenné kovy

Jako každý rok se oddíl juda
z Javorníku zúčastnil mezinárodního
turnaje v Mohelnici. V konkurenci
oddílů z Německa, Slovenska, Polska
a Rakouska, v kategorii mláďat do 32
kg, zvítězil Vojtěch Konečný, stříbro
vybojoval Martin Hammer a Jiří Cha-
draba skončil bronzový. V kategorii
mladších žáků do 38 kg se turnaje
zúčastnil Dominik Pokuta, který sice
nedosáhl na první tři místa, ale svým
výkonem a předvedením technik
nedal jako nováček v soutěži soupe-
řům nic zadarmo. (dk)

Jesenické zimní radovánky aneb Tipy pro malé i velké
Vodoléčebné procedury

Při návštěvě prvního vodolé
čebného ústavu na světě – Pri-
essnitzových léčebných lázní
v Jeseníku nevynechejte originální
vodoléčebné procedury Vincenze
Priessnitze (1799–1851), které
byly v roce 2014 zapsány na
národní seznam, kulturního dědic-
tví. Kartáčování a polévání stude-
nou vodou uzdravuje a dokáže
perfektně nabudit organismus.
Nevěříte? Přírodní léčitel V. Pri-
essnitz dávno věděl, co potvrzuje
současná moderní medicína, a to,
že léčebný účinek nemá chlad jako
takový, ale teplo, které je studenou
vodou následně vyvoláno. Z pestré
nabídky lázeňských procedur
vybírejte na www.priessnitz.cz.

Koupele aneb Omlazovací kúra vašeho
organismu

Horkých koupelí s příměsí von-
ných horských bylin či aromatic-
kých solí není nikdy dost, a proto
svému znavenému tělu dopřejte
například perličkovou relaxační
koupel, při které dochází k celko-
vému uvolnění a omlazení orga-
nismu pomocí drobných perliček
vzduchu.

Více na www.priessnitz.cz,
www.villaregenhart.cz.

Sauny a wellness
Pokud jste se právě vrátili z lyží či

zimní procházky apřejete si prohřát
své prokřehlé tělo, navštivte horkou
saunu. V jesenické Ville Regenhart
můžete každou neděli prožít tzv.
Saunovou noc, při které vyzkoušíte
různé druhy saun nebo zrelaxujete
své tělo ve venkovní vířivce přímo
pod hvězdami (více na www.villare-

genhart.cz). Saunový a wellness
svět s bazénem a vířivkou můžete
navštívit také v hotelu Helios v Lipo-
vé - lázních nebo v hotelu Slunný
dvůr vJeseníku, kde pro vás mají při-
pravenou specialitu v podobě tra
dičních thajských masáží, které
zde odborně praktikuje rodilá Thaj-
ka. Více na www.hotelslunnydvur.cz
a www.heliosjeseniky.cz.

Dokončení ze str. 15
Tip pro běžky nebo sněžnice: 

Bílé stopy – Za příznivých
povětrnostních podmínek jsou
Jeseníky rájem běžkařů. Inspirujte
se běžkařskými trasami na unikát-
ním portálu informujícím o stavu
upravených běžeckých stop na
www.bilestopy.cz. „Za borůvko
vými knedlíky“ se vydejte z Ram-
zové na chatu Paprsek přes
malebnou osadu Petříkov. Trasa
je značená a vhodná i pro rekre-
ační lyžaře (délka trasy tam i zpět
je cca 16 km, převýšení 601 m).
Sladká knedlíková odměna
a skvostné výhledy z hřebenů na
vás čekají také cestou na Chatu
Jiřího na Šeráku (1351 m n. m.),
kam se můžete vydat z Červeno-
horského sedla (délka trasy tam
i zpět je cca 19 km, převýšení
693 m).

Co dělat, když počasí nepřeje?  
Nejen lyžařská střediska jsou

důvodem, proč navštívit Jeseníky
v zimě. V lázeňském městě Jeseník
a blízkém okolí můžete vybírat
z bohaté nabídky wellness zařízení
a procedur i v období zimních plís-
kanic.  Máme pro vás několik tipů,
které ve vás zaručeně rozproudí
pozitivní energii. 

• Informace o ubytování, stravování, wellness.
• Kulturní a sportovní akce, tipy na zimní výlety a zážitky.
• Lyžařská střediska a školy, půjčovny a servisy lyží.
• Prodej vstupenek MKZ Jeseník (divadlo, kino, koncerty).
• Upomínkové předměty, brožury, mapy, internet. 
• Historická expozice o Niském knížectví. 
• Podrobné informace z Jesenicka naleznete na www.jesenik.org.

Další tipy na jesenické zimní zážitky najdete v únorovém měsíčníku
Naše město. Naše informace o Jesenicku neustále aktualizujeme a při-
vítáme také vaši spolupráci, proto nás neváhejte kontaktovat. 

Všem milým návštěvníkům a stálým rezidentům Jeseníků v novém
roce 2017 přejeme mnoho pozitivních zážitků v práci i v soukromí!

IC KATOVNA JESENÍK

Palackého 176/12, Jeseník 790 01, tel: 584 453 693, E-mail: ic@mujes.cz


