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Zastupitelstvo
Další zasedání Zastupitelstva města

Jeseníku se uskuteční ve čtvrtek
16. února v Kapli. Jednání zastupitelů
začíná v 15 hodin. (red)

Jaká je skutečná cena tepla?
Zálohová cena za teplo v letošním roce
vzrostla v Jeseníku z 521 na 595 korun včet-
ně DPH za gigajoul (GJ). Podle dodavatele
tepla, firmy Sateza a.s., se však ozdražení
nejedná. Argumentuje tím, že to je cena
pro stanovení záloh, a ta skutečná bude
známa až po vyúčtování celého roku.
Například v roce 2015 byla výsledná cena
663,91 Kč/GJ a o rok předtím 666 Kč.
Cena za rok 2016 bude vyúčtována do
konce února. Nicméně, proč tedy došlo
ke zvýšení zálohové ceny? Podle Satezy
se jedná o dva důvody, prvním z nich je
odpojování se od systému centrálního

zásobování teplem, které činí téměř 15%.
Druhým aspektem je snížení objednané‐
ho množství tepla odběrateli, kdy tento
úbytek činí v souhrnu zhruba 7000 GJ.
Cenu záloh příliš neovlivnilo ani snížení
nájmu, z důvodu odpojení od CZT, za blo‐
kové kotelny, které město pronajímá Sate‐
ze. Částka cca 178 tisíc korun ročně za
odpojené kotelny se tak v celkovém sou‐
čtu cen prakticky neprojeví. 

Podle ředitele Satezy, a.s., Romana
Macka, se zálohová cena za teplo zřejmě
nebude příliš lišit od skutečné ceny, a to
kvůli tomu, že objednané množství na

letošní rok by se mělo blížit skutečnému
prodanému množství a v porovnání
s výslednými cenami z předcházejících
roků by tak měla být nižší. Vše ale bude
záviset na průběhu letošní zimy.

Občané často srovnávají ceny s ostat‐
ními městy, ale porovnání nelze hodnotit
jen tímto jediným kritériem. Každé CZT
má jinou velikost ahistorii vývoje. Napří‐
klad v přibližně stejně velkém Lipníku
nad Bečvou je zálohová cena za teplo
644Kč, ato z důvodu modernizace, v sou‐
sedních Hranicích je cena 595 korun ave
Šternberku 566 Kč. (rik)

Den se starostou
V úterý 28. února se koná Den se

starostou. Pokud máte zájem hovo‐
řit s ním na téma, které se týká měs‐
ta Jeseníku, kontaktujte sekretariát
radnice na telefonním čísle
584 498 151 nebo e‐mailem:
olga.hondlova@mujes.cz. (red)

Úspěch v dotacích – dokončí se páteřní cyklostezka a vznikne nový chodník
Na dvě významné stavební akce získalo město 90% dotaci. Jedná se o poslední chybějící úsek páteřní cyklostezky v Jeseníku

v lokalitě Za plynárnou. Na investici za zhruba 3,8 milionu korun by město mělo přispět desetinou částky, tedy 377 903
korunami. Druhou akcí je vybudování chodníku v Lipovské ulici. Dlouhý bude 600 metrů a povede od Jesdrevu až za Penzion
UPetra. Kromě samotného chodníku stavba zahrnuje například odvodnění anové osvětlení. Zároveň také dojde k úpravě sjezdu
do Kalvodovy ulice. Náklady představují zhruba 9,3 milionu korun, přitom dotace může dosáhnout až 8,4 milionu, zbytek by
dofinancovalo město. Obě akce mají být dokončeny do října letošního roku. (rik)

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který odstartoval oslavy 750 let města, přilákal stovky lidí na Masarykovo náměstí.
Další významnou akcí bude Reprezentační ples města Jeseníku a Priessnitzových léčebných lázní, který se
uskuteční v sobotu 25. února v Kongresovém sále. Foto: Martin Kotas

Opět Jeseník

První miminko Olomouckého
kraje se narodilo opět v Jeseníku,
a to  hodinu a pět minut po uplynutí
starého roku. Novorozenec Rosti‐
slav Zouhar z České Vsi vážil 3680
gramů a měřil 52 cm. Hejtman Olo‐
mouckého kraje Oto Košta, vedení
města Jeseníku a nemocnice navští‐
vili maminku chlapečka a předali ji
dárky. (rik) Foto: R. Kapustka

První občánek města

Na prvního občánka letošního
roku čekalo město Jeseník do 6. led‐
na, kdy ve zdejší porodnici přivedli
lékaři na svět holčičku, Natálii Kou‐
salovou. Ta vážila 2880 gramů
a měřila 49 cm. Zástupci města pře‐
dali mamince dárky, kytici a pro dítě
zlatý přívěsek ve znamení Kozoro‐
ha. (rik) Foto: R. Kapustka



2 ZPRÁVY Z RADNICE www.jesenik.org | únor 2017

Technické služby: Nově sbíráme jedlé oleje a tuky!
Vážení občané,
jistě mnozí z vás zaregistrovali těsně před Vánocemi, že na některých sta‐
novištích separačních kontejnerů přibyly další nádoby – popelnice z plastu
o objemu 120 l s označením „Jedlý olej a tuk“. Do těchto sběrných nádob
prosím vkládejte použité jedlé oleje a tuky z vašich kuchyní.

Co do těchto nádob ANO: Co určitě NE:
G olej a tuk ze smažení G oleje ropného původu (motorové, pře‐

vodové …)
G olej a tuk z pečení G oleje se zbytky jídel
G olej a tuk z fritéz G jakékoli jiné odpady

DŮLEŽITÉ – Použité oleje a tuky prosím slévejte do plastových lahví
a před vhozením do nádoby řádně uzavřete! Nevhodné jsou: skleněné
obaly – mohou se rozbít, krabičky s víčky – po vhození se otevřou a obsah
vyteče, papírové obaly (např. krabice od mléka) – olej postupně prosákne
ven.
Pro sběr použitých olejů a tuků je několik dobrých důvodů – jednak pro
ně existuje další využití, jednak se nemají vylévat do kanalizace, protože
se zde postupně usazují a mohou způsobit úplnou neprůchodnost potrubí.
Také by se neměly odkládat do popelnic se zbytkovým odpadem, protože
tak zbytečně zvyšují náklady města na likvidaci odpadu a také by se
neměly odkládat do kontejnerů na separovaný odpad, protože zbytečně
komplikují dotřídění.
Seznam ulic, kde se sběrné nádoby nacházejí:
Bezručova – autobusová zastávka sídl. Pod Chlumem
Křížkovského – křižovatka s ulicí B. Němcové

Čechova – u č. p. 1245 (pod Rentou)
nám. Svobody – „U štírů“
Habrová – u ZŠ
Husova – křižovatka s ul. Seifertova
Lipovská – vedle marketu COOP
Horská – u č. p. 1027
Vaškova – křižovatka s ulicí Dukelská (u telefonní budky)
Zeyerova – u č. p. 654

A samozřejmě můžete využívat oba sběrné dvory v ulicích Otakara Bře‐
ziny a Lipovská.

Děkujeme vám za spolupráci při recyklaci odpadů.
Technické služby Jeseník a. s.

Smlouva podepsána

Bourání staré sportovní haly
bude provádět firma Mrozek a.s.
Vítězný uchazeč, který nabídl cenu
6 003 478 korun s DPH, podepsal
s městem smlouvu ve druhé polo‐
vině ledna. 

Původně se počítalo se zahájením
bouracích prací ještě v průběhu loň‐
ského roku. Námitky proti rozhod‐
nutí o výsledku výběrového řízení
ale tento záměr zdržely. „Stará hala
bude zbourána do jara, mezitím
budeme připravovat výběrové řízení
na výstavbu nové sportovní haly tak,
aby obě akce na sebe plynule navá-
zaly,“ uvedl vedoucí Oddělení inves‐
tic Městského úřadu Jeseník Jiří
Uher. (rik) Foto: R. Kapustka

Porodné zůstane i pro roky 2017 a 2018

Tímto rozhodnutím si naše měs‐
to stabilizovalo pozici velmi štědré‐
ho dárce mezi městy s podobným
počtem obyvatel, a to ve srovnání
s příspěvky, které poskytují svým
nově narozeným občánkům jiná
města. 

V roce 2016 se řady jesenických

občanů rozšířily o další téměř stov‐
ku dětí. Pro tyto děti, jejich rodiče,
příbuzné a přátele pořádá čtvrtlet‐
ně Komise pro občanské záležitosti,
rodinu a sociální věci, slavnostní
obřady vítání občánků. Během
těchto obřadů rodiče dětí obdrží
nejen symbolický šek na městské

porodné, případně blahopřání
k narození miminka, ale také věcný
dar pro dítě a květinu pro mamin‐
ku.

Miminku, které se v kalendářním
roce narodí jako první a je zároveň
občanem našeho města, předá
zástupce vedení města zlatý řetízek
s přívěskem ve tvaru znamení
Kozoroha a mamince kytici.

Ing. Veronika Klementová, 
vedoucí správního odboru

Zastupitelstvo města Jeseníku na svém 14. zasedání, které se
konalo 15. prosince 2016, schválilo na roky 2017 a 2018 poskytování
městského porodného opět ve výši 5 tisíc korun na každé narozené
dítě s trvalým pobytem v Jeseníku. 

Zaznamenali jsme

Vlakové nádraží v Jeseníku se
dočkalo přístřešku. 

Foto: Richard Kapustka

V ulicích města se objevily nové plastové nádoby na sběr jedlých olejů a tuků.
Foto: Richard Kapustka
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Rozpočet města Jeseník na rok 2017

Východiskem pro sestavení
návrhu rozpočtu města na rok 2017
je schválený rozpočtový výhled
města na r. 2017–2019, schválený
rozpočet na rok 2016 včetně jeho
skutečného plnění a požadavky
vedení města a správců organizač‐
ních jednotek (ORJ).

Ve srovnání se schváleným roz‐
počtem r. 2016 došlo ke zvýšení
daňových příjmů o cca 4,6
milionu Kč na 158 788 tis. Kč,
k nárůstu nedaňových příjmů
o1 066 tis.Kč (zvýšené odvody odpi‐
sů) a poklesu přijatých transferů
occa 10 milionůKč (investiční dota‐
ce na realizované projekty). Běžné

příjmy jsou ve srovnání s rozpočtem
r. 2016 o cca 10 milionů Kč vyšší,
z toho cca 5 milionů Kč představuje
zapojení neinvestiční dotace v ORJ
školství, cca 3 miliony Kč nárůst

osobních výdajů (celostátní platová
úprava) a 1,1 milion Kč výdaje spo‐
jené s oslavami 750 let města. Kapi‐
tálové výdaje jsou navrženy pouze
ve výši 6,5 milionu Kč (v r. 2016 cca
50,8 mil. Kč). 

Počátkem roku 2017 budou do
rozpočtu města zařazeny nerealizo‐
vané investiční akce obsažené vroz‐
počtu r. 2016 ve výši cca 130
milionů Kč (např. sportovní hala –
cca 65 milionů Kč, budova IPOS +
parkoviště cca 48 milionů, most Rej‐
vízská – cca 10 milionů Kč).

Ing. Karel Buchta, 
vedoucí odboru finančního

Zastupitelstvo města Jeseník schválilo 15. prosince rozpočet na r. 2017 s příjmy ve výši 215 225 tis.
Kč a výdaji 208 129 tis. Kč. Přebytkový rozpočet spolu s čerpáním zůstatku z r. 2016 umožní snížit
zadluženost města o cca 19,9 milionu Kč. 

Statistika evidence 
obyvatel k 1. lednu 

Informativní počet obyvatel ve
městě Jeseníku: 11 585, tj. o 89 oby‐
vatel méně ve srovnání s loňským
rokem. Informativní počet cizinců ve
městě: 204, trvalý pobyt 135, pře‐
chodný pobyt 69. V roce 2016 se
narodilo 95 občánků města, zemřelo
107 občanů města, do města se při ‐
stěhovalo 190 nových obyvatel, od ‐
stěhovalo se 336 obyvatel. V rámci
města se přestěhovalo z adresy na
adresu 332 obyvatel. Historicky
poprvé jsme zaznamenali pokles
obyvatel vedených na tzv. úřední
adrese. Veronika Klementová, 

vedoucí správního odboru

Matrika
V prosinci se narodilo v jesenické

nemocnici celkem 21 dětí, z toho
matkám s trvalým pobytem v Jese‐
níku 4 děti. Jsou to: Matyáš Galík,
Emílie Uhlířová, Tobiáš Vinkler, Lukáš
Pavelka. (mj)

SENIOR TAXI města Jeseníku zahajuje provoz
Od 1. února 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. 

Služba je určena:
G pro občany s trvalým pobytem na území města

Jeseníku, kteří dosáhli 75 let (a výše). 

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

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

níku na předem určená stanoviště:
G Budovy Městského úřadu Jeseník

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

G Poliklinika
G Nemocnice
G Pošta
G Hřbitovy – Bukovice

– Jeseník
G Vlakové a autobusové nádraží
G Centrum sociálních služeb Jeseník

G Klub seniorů – Dukelská ul. 
G Praktický lékař

Výše úhrady:
G 20 Kč za jednu jízdu v jednom směru (nejvýše

5 ujetých km)
G službu lze telefonicky objednat na telefonním

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

G 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 využí-
vat?
G podat si žádost o zavedení služby SENIOR TAXI

města Jeseníku na Městském úřadě Jeseník,
u Bc. Aleny Kalinové, budova IPOS, K. Čapka
1147/10,  4. patro, blok B, dveře č. 437 (vlevo

od výtahu) nebo u Kamily Králové, budova
radnice, Masarykovo nám. 1/167, přízemí,
kancelář Czechpoint

G předložit občanský průkaz
G 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 https://www.jesenik.org/odbory‐
m e u / 5 ‐ o d b o r ‐ s o c i a l n i c h ‐ v e c i ‐ a ‐
zdravotnictvi.html. 
Bližší informace vám podá: 

Bc. Alena Kalinová, tel. 584 498 406, 
e-mail: alena.kalinova@mujes.cz

Vede Jakub a Anna
Nejčastějším jménem, které v loň‐

ském roce dávali rodiče svým novo‐
rozeným synům, byl opět Jakub. Dále
následovala jména Adam, Ondřej,
Jindřich, Martin, Michal. V případě
dívek drží prvenství opět Anna, v těs‐
ném závěsu je Natálie, dále Viktorie
a Sofie. U chlapců se jména častěji
dědí po otci, takže v pestré škále
chlapeckých jmen nechyběla ani sta‐
ročeská jména Přemysl, Václav,
Vavřinec. Naopak dívčí jména jsou
více náchylná na módní trendy, mezi
ta méně obvyklá patřila Amy, Elli,
Lilly nebo Josefína. (mj)

Zkontrolujte si platnost řidičských průkazů
Řidičských průkazů s platností
deset let bylo v České republi -
ce vydáno v roce 2007 celkem
1 146 518. V průběhu letošního
roku bude tedy nutné tyto dokla-
dy vyměnit. Podle údajů z roku
2007 končí platnost největšího
počtu řidičských průkazů v břez -
nu, říjnu a listopadu. 

Řidiči by si měli platnost svého
řidičského průkazu pohlídat
a dostatečně včas požádat o jeho

výměnu, aby se vyhnuli frontám.
V případě, že o vydání nového prů‐
kazu nepožádají včas a budou řídit
i po uplynutí jeho platnosti, vysta‐
vují se riziku pokuty. Za tento pře‐
stupek hrozí řidiči pokuta na místě
do 5000 korun, v případě správního
řízení od 2500 do 5000 korun.

Výměnu lze provést již 3 měsíce
před skončením platnosti řidičské‐
ho průkazu, a to zcela bezplatně.
Lhůta pro vydání nového řidičské‐

ho průkazu je nejpozději do 20 dnů
ode dne podání žádosti o vydání
řidičského průkazu. Při výměně je
možné požádat o vydání nového
řidičského průkazu ve zrychlené
lhůtě pěti pracovních dnů. Za
expresní vydání si však řidiči při‐
platí 500 korun.
K vydání nového řidičského průka‐
zu se musíte dostavit na příslušný
úřad obce s rozšířenou působností,
registr řidičů (podle místa trvalého
bydliště řidiče), předložit doklad
totožnosti, současný řidičský prů‐
kaz a aktuální průkazovou fotogra‐
fii.

Ing. Kateřina Ivanová,
vedoucí oddělení 

dopravně-správních agend
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Čaj o čtvrté pro seniory „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 6. 2. 2017. 
Přijďte se zúčastnit, neseďte doma a zajímejte se 

o dění kolem vás. 
Pravidelné schůzky RS  budou každé první pondělí v měsíci
v 10.00 hod., v zasedací místnosti radnice města Jeseníku.

(6. 3. 2017, 3. 4. 2017...)

Jsme přece jeden tým 

– senior tým!

Bližší informace najdete ve vitríně v průchodu, 
nebo přímo u paní 

Aleny Kalinové na tel.: 584 498 406.

Virtuální   univerzita   třetího věku
V roce 2010 byl Centrem sociálních služeb Jeseník (dříve Penzionem pro seniory
Jeseník) ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity
v Praze zahájen nový projekt vedoucí ke zvyšování kvality života seniorů
prostřednictvím studia Virtuální univerzity třetího věku (VU3V).
V minulých letech jsme úspěšně ukončili studijní programy na téma Astronomie, Etika
jako východisko z krize společnosti, Lesnictví, Myslivost, Pěstování a využití jedlých
a léčivých hub, Čínská medicína v naší zahrádce, Lidské zdraví, Vývoj a současnost
Evropské unie, Dějiny oděvní kultury I., II. a III., Obklopeni textilem, Umění rané
renesance.
7. 2. 2017 v 9.00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku zahajujeme další, již XIV. blok (letní
semestr) studia virtuální univerzity třetího věku, tentokrát na téma

M i ch e l a n g e l o B u o n a r r o t i
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475, Caprese –
18. února 1564, Řím). Florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším
umělcem v dějinách lidstva. Průvodcem tématu a vedoucím lektorem bude opět
Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

7. 2. 2017 Umělcovo mládí, školení a rané dílo
21. 2. 2017 Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce 1500
7. 3. 2017 Náhrobek papeže Julia II. della Rovere

21. 3. 2017 Malby v Sixtinské kapli
4. 4. 2017 Nová sakristie

18. 4. 2017 Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace

Těšíme se na setkání s Vámi ☺
Za konzultační středisko Jeseník Bc. Alice Macečková

(alice.maceckova@cssjes.cz, tel.: 584 411 391, mob.: 737 241 059).  Více na www.e-senior.cz

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY

DEN 
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ
Denní stacionář je zařízení pro denní pobyt seniorů, kteří nemohou
nebo nechtějí zůstávat sami doma, zejména po dobu, kdy jsou jejich
rodinní příslušníci v zaměstnání.
V rámci Dne otevřených dveří, který se koná 23. února, rádi přivítáme
v našich prostorách od 13 do 18 hodin všechny zájemce o službu
našeho Denního stacionáře a rovněž odbornou veřejnost zabývající
se problematikou péče o seniory.

PROGRAM
✓ Informace o poskytovaných službách
✓ Prohlídka prostor
✓ Seznámení s aktivizačními činnostmi a denním harmonogramem DS
✓ Paměťové hry a kvízy
✓ Ukázka místní gastronomie

Kontakt:
Centrum sociálních služeb Jeseník, Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
telefon: 584 411 391, e‐mail: info@cssjes.cz

Už nám není ...náct ani ...cet, ale
umíme se ještě pobavit. Přijďte
posedět se svými vrstevníky…

Rada seniorů města Jeseníku, ve
spolupráci s Městskými kulturními
zařízeními Jeseník a Městským úřa‐
dem Jeseník, vás srdečně zvou na
společné neformální první senior‐
ské posezení, které se koná vpondě‐
lí 6. února 2017, v 16 hod., vKapli. 

Na občerstvení se bude podávat
to, co si sami z domu přineseme,
můžeme nabídnout malou ochut‐
návku i ostatním. Čaj nebo kávu si

můžeme uvařit v kuchyňce, nápoje
(alko či nealko) nejsou zakázané,
ale jen ty, co si sami doneseme.

Jedná se o první akci tohoto dru‐
hu, budete‐li spokojeni, budeme se
setkávat častěji. Neseďte doma
a přijďte se mezi nás pobavit! Vstup
je volný pro seniory, jejich přátele
a známé.

Další informace získáte na tele‐
fonu 584 498 406.

Alena Kalinová, 
odbor sociálních věcí

a zdravotnictví, MěÚ Jeseník

Akademie třetího věku 
Srdečně vás zveme ve čtvrtek

23. února v 17 hodin do Klubu
seniorů v Jeseníku na zajímavou
a netradiční přednášku, kterou při‐
pravila a povede Rafaela Drgáčová
s názvem „Empedokles aneb Čtyři
živly v hudbě a říkadlech“.

V jejím průběhu se seznámíte se
čtyřmi živly – vodou, vzduchem,
zemí a ohněm – v hudbě, písních
a říkadlech. Obsahem budou ukáz‐
ky práce s písní a propojení ekolo‐

gické tématiky se světem hudby.
Dechová a rytmická cvičení, sou‐
středěný poslech hudby, kresba na
hudbu, využití netradičních výuko‐
vých pomůcek. 

Vstup je volný pro seniory, jejich
přátele a známé.

Další informace na telefonu
584 498 406 nebo na www.cssjes.cz

Alena Kalinová, 
odbor sociálních věcí

a zdravotnictví, MěÚ Jeseník

Oční ambulance Jeseník
MUDr. Marta Holoušová 
Tel. mobil: 722 225 149 (zde se objed‐
návejte)
Pevná linka: 584 459 953, 584 459 954
E‐mail: info@ocni‐jesenik.cz
Adresa: budova polikliniky – Dukel‐
ská 456/13, 790 01 Jeseník

ORDINAČNÍ HODINY:
Po: 7.30–12.30 13.30–16.00
Út: 7.30–12.30 13.30–16.00
St: 7.30–12.30
Čt: 12.00–17.00
Pá: 7.30–12.30
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Jeseníku k narozeninám…
V letošním roce čeká naše město významná událost – Jeseník
oslaví sedmisté padesáté výročí svého vzniku. Hlavní oslavy pro-
běhnou v září a jejich program bude bohatý a rozmanitý tak, aby
si každý mohl vybrat podle svého vkusu. Středisko volného času
DUHA Jeseník se rozhodlo také přispět svou trochou do mlýna.

SVČ Duha je zařízení hlavně pro děti, proto vznikl výukový program pro žáky
5. až 9. tříd o historii a významných osobnostech Jeseníku nazvaný Jeseník má
narozeniny! Děti se v něm v první části dozví o historii města a poté si ve skupinkách
zasoutěží u deskové hry o Jeseníku. Herní plán i se soutěžními otázkami si od nás
třídy mohou odnést a čerpat ze získaného materiálu i později ve vyučování. To
ale nebude jediný počin k tomuto velkému výročí. V měsíci květnu chystáme pro
děti soutěž na výše zmíněné téma, do které se mohou zapojit ti nejlepší z každé
školy (pravidla soutěže zveřejníme v únoru na www.duhajes.cz). Soutěž proběhne
ve dvou disciplínách – první z nich je test teoretických znalostí o historii města.
Tou druhou bude tzv. Jesenický narozeninový quest (viz článek o questingu na
našich stránkách v sekci Akce), při kterém budou soutěžní skupinky putovat po
Jeseníku a luštit vzkazy ukryté v hádankách a hledat poklad.

Věříme, že připravovaná soutěž i samotný výukový program děti zaujmou
a pomohou v nich vzbudit zájem o rodné město. A pokud se to podaří, bude to
ten nejlepší dárek k narozeninám, jaký může DUHA Jeseníku dát.

Ing. Jana Hálová, SVČ DUHA Jeseník

Informace pro rodiče:
Novinky v předškolním vzdělávání

Školský zákon stanoví v:
„§34 Organizace předškolního vzdě-
lávání 
(1) Předškolní vzdělávání se organi-
zuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do
6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte, je
předškolní vzdělávání povinné.“

§34a
(2) Zákonný zástupce dítěte je povi-
nen přihlásit dítě k zápisu k před-
školnímu vzdělávání vkalendářním
roce, ve kterém začíná povinnost
předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání
povinné, se vzdělává v mateřské škole
zřízené obcí nebo svazkem obcí se síd-
lem ve školském obvodu, vněmž má dítě
místo trvalého pobytu. Je-li dítě přijato
do jiné než spádové mateřské školy,
oznámí ředitel této školy tuto skutečnost
bez zbytečného odkladu řediteli spádové
mateřské školy. 
(3) Povinné předškolní vzdělávání
má formu pravidelné denní docház-

ky vpracovních dnech, ato vrozsahu
stanoveném prováděcím právním
předpisem. Povinnost předškolního
vzdělávání není dána ve dnech, které
připadají na období školních prázdnin
v souladu s organizací školního roku
v základních a středních školách; pro
účely tohoto ustanovení se termín jar-
ních prázdnin určuje podle sídla mateř-
ské školy v souladu s vyhláškou
oorganizaci školního roku. Právo dítěte
vzdělávat se v mateřské škole po celou
dobu provozu, v němž je vzděláváno,
není větou první a druhou dotčeno. 
(4) Podmínky pro uvolňování dětí
ze vzdělávání a omlouvání jejich
neúčasti ve vzdělávání stanoví
školní řád. Ředitel mateřské školy je
oprávněn požadovat doložení důvodů
nepřítomnosti dítěte; zákonný zástup-

ce je povinen doložit důvody nepřítom-
nosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode
dne výzvy. 

Novela zákona stanovila nově
i povinnost obce, která zřizuje více
mateřských škol (dále jen MŠ), stano-
vit školské spádové obvody. Město
Jeseník vydalo na sklonku roku 2016
obecně závaznou vyhlášku č.3/2016,
kterou se stanoví školské obvody MŠ
zřízených městem Jeseník. Vyhlášku
obdržely ředitelky MŠ a také je umís‐
těna na webových stránkách města
v sekci „vyhlášky a nařízení“ – více na
https://www.jesenik.org/obecne‐
zavazne‐vyhlasky‐a‐narizeni/k4126‐
obecne‐zavazne‐vyhlasky/140‐obecn
e‐zavazna‐vyhlaska‐3‐2016.html.

Ve vyhlášce je stanoveno spádové
území města dle ulic pro danou MŠ.

H. Machová, 
odd. školství MěÚ Jeseník

Novelou školského zákona se od 1. ledna 2017 stává poslední rok
předškolního vzdělávání povinný: 

Pro zákonné zástupce to v praxi znamená, že pro dítě, které dovrší věku 5 let,
je předškolní vzdělávání povinné a vyplývá pro ně povinnost přihlásit dítě do
MŠ, resp. musí se dostavit s dítětem k zápisu, pokud již MŠ nenavštěvuje. 

Zápis do mateřských škol na školní rok 2017/2018 bude probíhat v MŠ
Jiráskova, MŠ Karla Čapka, MŠ Křížkovského a MŠ Kopretina Jeseník, pra-
coviště Tyršova 4. května 2017 od 10 do 16 hod.  

Zápis v MŠ Kopretina, pracoviště Dittersdorfova, proběhne 3. května
2017 od 10 do 16 hod.

Fotosoutěž

Město Jeseník vyhlásilo u příleži‐
tosti nadcházejících oslav 750. výročí
první zmínky o Jeseníku fotosoutěž
na téma: Jeseník a jeho okolí v pro‐
měnách ročních období. Nejzdařilejší
fotografie budou prezentovány v IC
Katovna apět autorů nejlepších sním‐
ků získá hodnotnou knižní publikaci
oJeseníku, dalších pět obdrží drobné
upomínkové předměty. Snímky, nej‐
více však tři, zasílejte pouze v elekt‐
ronické podobě do 31.července 2017
na adresu: fotojesenik@seznam.cz.
Názvy fotografií ani doprovodné texty
nevpisujte přímo do obrázku. Sou‐
těžní snímky zasílejte ve formátu
JPEG. Snímky mohou být na výšku
i na šířku. Minimální rozlišení každé
fotografie: 800×600 px. Nekvalitní
fotografie budou vyřazeny. Fotosou‐
těž je určena amatérským fotografům
bez rozdílu věku. Celá pravidla sou‐
těže na www.jesenik.org, na úvodní
straně v sekci Nepřehlédněte – Oslavy
výročí 750 let města Jeseníku, kde
rovněž najdete propozice výtvarné
soutěže a také přehled kulturních
akcí. (red)
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Papírové hračky v muzeu
Vlastivědné muzeum Jesenicka zve na novou výstavu s názvem
Historie papírové hračky, která návštěvníky seznámí s unikátní
sbírkou manželů Miroslavy a Jiřího Pecháčkových z Muzea hraček
v Rychnově nad Kněžnou. Na výstavě mohou návštěvníci spatřit
několik desítek různých typů papírových hraček. 

Nejstarší kousky pocházejí z let 1870 až 1880, ty nejnovější si určitě
pamatujeme ze svého dětství. Kromě rozmanitých druhů papírových
modelů a vystřihovánek zde můžeme vidět například i karetní a deskové
hry, papírová loutková divadla nebo pohyblivé, mechanické a rozkládací
knihy. Pro menší děti byly určeny komplety, které nevyžadovaly velkou
zručnost. Příkladem je americká stavebnice Pretty Village, která měla
předem vyražené kartónové díly, z nichž si majitel složil roztomilou
vesnici. 

Zmínit lze též i fenomén modelů z ABC, na kterých vyrostly celé generace
dětí. Děvčata pak mohou obdivovat vystřihovací figurky, zejména ty oblé‐
kací, které se mnohokrát tiskly na různé spotřební materiály, aby byly
dostupnější. Přehlédnout nelze ani ty „levnější“ papírové varianty dívčích
pokojíčků pro panenky. Součástí výstavy bude i tvořivý koutek pro děti,
které si zde budou moci vyrobit svoji papírovou hračku.

Výstava bude zahájena v úterý 7. února 2017 v 18 hodin slavnostní
vernisáží ve Vodní tvrzi. Vstup na vernisáž je zdarma. Výstava potrvá do
21. 5. 2017. Muzeum je otevřeno od úterý do neděle vždy od 9 do 17
hodin. Vstupné na výstavu činí 40/20 korun. (VMJ)

Výtěžek koncertů
pomůže jiným dětem

V loňském roce jsme psali o rekordní částce, která se vybrala během
čtyř adventních koncertů v evangelickém kostele, a to jsme mluvili  o částce
27 400 korun. Co napsat letos, když máme téměř dvojnásobek? Vnímáme
to jako zjištění, že nám není jedno, jak se kdo má, jak žije a jaké má možnosti
žít důstojný život.  

V roce 2016 se během adventních nedělí vybralo pro postižené
děti Jesenicka (www.jine‐deti.cz) 42 000 korun. Opět je to povzbuzení
v naší práci, ujištění, že tyto akce mají jednoznačně smysl, protože vedou
k pomoci bližním, a to je také poslání církve. Děkujeme každému z vás,
kdo tam byl a přispěl na dobrou věc, nebo dokonce jen poslal peníze a řekl
„dej to tam, nemůžu přijít“, moc si vaší ochoty vážíme. Těšíme se i letos
koncem roku na setkání s vámi opět v evangelickém kostele!

Děkujeme městu Jeseník, které nám každoročně přispívá na benefiční
koncerty. Za organizaci Jana Poláková, 

http://fsccejesenik.webnode.cz/

Severská filmová zima v Jeseníku
Opět po roce dorazila do Jeseníku přehlídka Severská filmová
zima. Milovníci filmů se mohou těšit na pět snímků z produkce
převážně skandinávských zemí. Filmový festival, který odstartuje
dánská komedie z roku 2015 pod názvem Comeback, proběhne
ve dnech 9. až 23. února v kavárně Ennea na náměstí Svobody.
Zde si také můžete v předprodeji zakoupit lístky na jednotlivá
představení.

Dalšími filmy, které budou v Jeseníku k vidění, jsou finsko‐litevské
romantické drama Dvě noci do úsvitu a finský snímek Mimo mapu. Fil‐
movou přehlídku zakončí Norský dům a Ženy v příliš velkých pánských
košilích, obě představení pocházejí z norské produkce. 

Více na www.facebook.com/enneaa a v kulturně‐společenském servisu
tohoto vydání, který je zveřejněn na stránkách 7 až 10. (rik)

Hlasujte pro Rákosníčkovo hřiště
Chcete mít v Jeseníku pohádkové Rákosníčkovo hřiště? Tak neváhejte

a hlasujte od 1. února od 10 hodin do 28. února na webových strán-
kách www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a prostřednictvím aplikace
s názvem Vyhrajte Rákosníčkovo hřiště na facebooku. Hlasovat lze
každý den, a tak každý z vás může během února dát Jeseníku 56 hlasů!
Navíc se můžete zapojit do soutěže o zajímavé ceny pro děti! (rik)
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čtvrtek 2. února v 17 hodin
budova Březinova – uč. 1 a 2 (zkušebna DOM)
KONCERT ŽÁKŮ BICÍHO ODDĚLENÍ 
ZUŠ JESENÍK
Vystoupí žáci ve hře na bicí nástroje ze třídy
Bc.Tomáše Uhlíře, Milana Domese, Tibora Novot‐
ného aPetra Macečka. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 2. února v 17 hodin
Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY: KOUPALIŠTĚ
Vernisáž výstavy Anny Hálové „Koupaliště“
vychází z několikaměsíční práce a váže se
k tématu lidské existence. Představuje post‐
apokalyptickou vizi, obraz veřejného prostoru
zaplněného lidmi, vyprázdněného a zbaveného
funkce. Kresbu samotného koupaliště doplňuje
papírový model, drátěné figury „koupáčů“, text
a autorská hudba Vojtěcha Nekvapila, který
také osobně zahraje při zahájení výstavy.
Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 4. února ve 20 hodin
El Chorro Club / Hotel Praděd
KONCERT DW8 + DVACET FACEK
Již tradiční zimní koncert kapely DW8 v Jese‐
níku. Tentokrát otestujeme nově otevřený El
Chorro Club a přijede nás podpořit kapela Dva‐
cet Facek z Nového Malína, která večer zahájí.
Pořádá kapela DW8.

úterý 7. února v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Přednáška s diapozitivy v podání Mgr. Jiřího
Glabazni. Pořádá PLL a.s.

středa 8. února v 8.30 hodin
Kaple
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT 
ŽÁKŮ ZUŠ VE HŘE NA KLAVÍR
Soutěžit budou žáci ZUŠ Jeseník.
Pořádá ZUŠ Jeseník.

čtvrtek 9. února v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
MGR. HELENY ŠTĚPÁNOVÉ
Představí se žáci ve hře na akordeon.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 9. února v 17.30 hodin
Knihovna Vincenze Priessnitze
Z INDIE DO EVROPY – PAVEL DOBROVSKÝ
Co se stane, když roztrháte zpáteční letenku
z Indie do České republiky? Pak nezbývá nic
jiného, než nabrat západní směr a pokusit se
dostat domů po poušti.
Z Indie v této přednášce odjedeme do Pákistá‐
nu, Afghánistánu, Iránu a konečně do Turecka,
kde si v Istanbulu dáme čaj a řekneme si: Koneč‐
ně Evropa! Cesta trvala několik měsíců a ukáže
vám mediálně nechvalně známé země v pozi‐
tivním světle!
Více informací zde: www.paveldobrovsky.cz.
Vstupné 30 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

Akce pátek 10. února v 15.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník
PAPUČKOVÝ MAŠKARNÍ BÁL
Papučkový maškarní bál pro nejmenší, hry, sou‐
těže, tanečky, vyhlášení nejkrásnější masky,
soutěž maminek o nejlepší bábovku nebo
občerstvení.
Vstupné 50 Kč/dítě nebo občerstvení do sou‐
těže (bábovka, cukroví, slané občerstvení…).
Pro předem přihlášené děti –
jezova@duhajes.cz nebo
krtecek.jesenik@seznam.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník a MC Krteček.

sobota 11. února v 19 hodin
Zrcadlový sál
PERU
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka. 
Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

sobota 11. února v 19 hodin
Penzion Rejvíz
MAŠKARNÍ BÁL
Tradiční rejvízský karneval s více než dvaceti‐
letou tradicí, pořádaný zdejším sborem dob‐
rovolných hasičů v krásném prostředí
dřevěného sálu Penzionu Rejvíz. Čeká vás tra‐
dičně bohatá tombola, libé tóny zlatohorské
skupiny Jaguár, soutěž o nejlepší masky, bohaté
občerstvení a spousta zábavy. Přijďte se s námi
poveselit, těšíme se na vás! Rezervace na tel.:
602 730 845. Vstupné 100 Kč.
Pořádá SDH Rejvíz.

pondělí 13. února v 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
KABARET NAHATÝ SHAKESPEARE
Pět v jednom aneb Pět nejslavnějších tragédií
Williama Shakespeara v jedné divadelní kome‐
dii. Všechno, co jste chtěli vědět o Shakespea‐
rovi a báli jste se zeptat! Chytrá komedie, která
se s nadsázkou a humorem věnuje pěti nejzná‐
mějším shakespearovským tragédiím.
Uvádí Divadlo Tramtárie.
Představení je určeno pro II. st. ZŠ a SŠ.
Doprodej volných míst v Divadle P. Bezruče.
Vstupné 70 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 13. února v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY ZDENY BLECHTOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 14. února v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ
Přednáška s diapozitivy v podání Mgr. Jiřího
Glabazni. Pořádá PLL a.s.

úterý 14. února v 19 hodin
Kaple
KLASIKA VIVA – TIMBRETONE
Vokální kvintet TimbreTone se skládá z pěti
zpěváků/skladatelů české a polské národnosti
a vznikl v roce 2013. Repertoár je založen na
jejich autorských skladbách. Inspiruje je slo‐

vanský folklór, ale nejsou jim cizí ani hudební
žánry jako je pop, jazz či electro. Rádi impro‐
vizují a experimentují, spojují hudbu s poezií,
apod. Jsou kvintet a cappella, což znamená, že
v jejich skladbách využívají výhradně lidské
hlasy.
Více se dozvíte na www.timbretone.cz.
Prodej vstupenek ve všech místech rezervač‐
ního systému MKZ Jeseník. 
Vstupné 100 Kč, zvýhodněné vstupné pouze
pro držitele karty klubu přátel Klasika Viva
(sleva VIP). Kartu je možné vyřídit na webu
www.klasikaviva.cz.
Pořádá Roman Janků Management s.r.o. ve spo-
lupráci s MKZ Jeseník.

úterý 14. února v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
Zcela srozumitelná divadelní komedie, která
potěší oko i duši diváka, který představení
zhlédne, třeba jen koutkem oka. Děj se odehrává
na jednom hradě. Vrtochy pána hradu přivádí
jeho samého do komických situací při touze po
výměně ženy, kterou si přivedl v nedávné době
na sídlo. Vynikající herecké výkony umocní
kolektiv herců a mistrovské režijní zpracování.
Hrají: Ernesto Čekan, Jarmil Škvrna, Veronika
Arichteva, Antonín Duchoslav, Anna Kulovaná,
Karel Soukup.
Uvádí Agentura Karel Soukup: www.sophia‐
art.cz.
Doprodej volných míst v rezervačním systému
MKZ Jeseník.
Hra v divadelním předplatném.
Vstupné 270 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 15. února v 8.30 a 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Snad není nikdo, kdo by neznal Pipi Dlouhou
punčochu. Tu zrzavou, pihovatou holku a její
neuvěřitelná dobrodružství. Pravda, v dnešní
době, plné počítačových her a jejich až absurd‐
ních, neromantických hrdinů, jsou dobrodruž‐
ství Pipi trochu úsměvná. Na druhé straně
bychom měli mít trpělivost, ba povinnost uka‐
zovat dětem hrdiny, jejichž zbraní je chytrost
a fantazie. A toho má Pipi na rozdávání.
Uvádí Hoffmannovo divadlo Uherské  Hra‐
diště.
Představení je určeno pro MŠ a I. st. ZŠ. 
Doprodej volných míst v Divadle P. Bezruče.
Vstupné 60 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 16. února v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
KONCERT K POCTĚ PAVLA JURKOVIČE 2017
Pod patronací ZUŠ Jeseník a MKZ Jeseník se
uskuteční Koncert k poctě Pavla Jurkoviče,
který je součástí festivalu probíhajícího napříč
Českou republikou.
O připomenutí odkazu tohoto významného čes‐
kého pedagoga, hudebníka a skladatele se letos
postarají žáci ZUŠ Jeseník a Javorník, tanečnice
ze Soukromé Základní umělecké školy taneční
s.r.o. Jeseník, děti ze ZŠ Česká Ves a také rodiče
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a děti z kurzu Hrátky s hudbou při Městském
kulturním zařízení Jeseník – přijďte se na nás
podívat!
Pořádá ZUŠ Jeseník ve spolupráci s MKZ Jeseník.

čtvrtek 16. února v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
VINCENZ PRIESSNITZ
Životopisný celovečerní film režiséra Pavla Lin‐
harta. Průvodní slovo Jan Kratěna. 
Pořádá PLL a.s.

pátek 17. února v 18.30 hodin
Zrcadlový sál
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti kytarové třídy Václava
Dvořáka. 
Pořádá PLL a.s.

sobota 18. února v 10 hodin
náměstí Svobody
ZIMNÍ RESTAURANT DAY JESENÍK
Další Restaurant Day, festival pop‐up restau‐
rací – restaurací objevujících se na chvíli na
nějakém místě a potom zase mizících – se bude
konat v únoru!
V sobotu 18. února máte možnost otevřít res‐
tauraci či kavárnu podle svých představ na
náměstí Svobody v Jeseníku. Připravte s rodi‐
nou nebo kamarády menu a přijďte se pochlubit
svým kulinářským uměním a nápady. Přijďte
ochutnat a podpořit místní amatérské kuchaře.
Těšíme se na další setkání! Více informací:
www.restaurant‐day‐jesenik.webnode.cz
a www.restaurantday.org.
Kontakt na ambasadorku Restaurant Day pro
Jesenicko:
Martina Seidlerová, e‐mail: rdj@hotmail.cz,
tel.: 704 143 003.
Pořádá Sudetikus, z. s.

sobota 18. února v 16 hodin
Zrcadlový sál
KONCERT RODIN STUDENTŮ ZUŠ JESENÍK
Tradiční koncert studentů a jejich rodičů pod
vedením Mgr. D. Macečkové. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 19. února v 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
MICHAL JE PAJDULÁK
Budeme si spolu hrát a vyprávět o našem tělíč‐
ku – od hlavy až k patě a naopak. Nohy dáme
na ramena, budeme si držet palce, aby nám
nespadl kámen ze srdce, třeba rovnou na nohu!
Po celou dobu jsou děti v blízkém kontaktu
s Michalem, hrají si s ním a předvádí se! Před‐
stavení plné překvapení a legrace, malých a vel‐
kých loutek a kostýmů včetně dárků ze
samolepicí pásky... Dětské pořady Michala
Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly vel‐
ké množství nadšených diváků. Můžete čekat
spoustu legrace, soutěží, písniček a dárků.
Přijďte si hrát! Michal bude vaší hračkou!
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupenky: 
řada 1–4 (celkem 70 míst) – cena vstupenky 195 Kč
řada 5–14 (celkem 175 míst) – cena vstupenky
175 Kč

řada 15–18 (celkem 50 míst) – cena vstupenky
155 Kč
Děti do 2 let je možné si vzít na klín, tzn. není
potřeba pro ně mít lístek. Dítě pak nemá nárok
na sedadlo v sále a je nutné ho mít po celou
dobu představení na klíně.
Pořádá Agentura Pragokoncert.

neděle 19. února v 19 hodin
Kongresový sál
ODJEZD NEJISTÝ
Divadelní představení francouzské komedie
v podání amatérského studia Kantoři. 
Vstupné 60 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

pondělí 20. února v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY KATEŘINY ZÁPECOVÉ
Představí se žáci pěveckého oddělení.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 21. února v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé nástroje a žáci
LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 22. února v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY VERONIKY
VLČKOVÉ A BC. JITKY MELICHERÍKOVÉ
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu,
saxofon a příčnou flétnu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 23. února v 8.30 hodin
Kaple
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT 
ŽÁKŮ ZUŠ VE HŘE NA KLAVÍR
Soutěžit budou žáci ve hře na klavír ze všech
čtyř škol našeho okresu.
Pořádá ZUŠ Jeseník.

sobota 25. února v 19 hodin
Kongresový sál
23. REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTA JESENÍK A PLL a.s.
Populární ples tentokrát k 750. výročí města
Jeseník. K poslechu a tanci hraje východočeský
Relax Band s kapelníkem Janem Drejslem. Před‐
tančení v podání Spolku panstva na tvrzi
 Žíželeves pod vedením I. Hrdličkové zatančí
polonézu, romantický valčík, čtverylku a další.
Představí se jedinečný kouzelník, mistr ČR
v moderní magii Ondřej Sládek, připravena je
bohatá tombola, občerstvení a zábava. Exklu‐
zivním hostem je Leona Machálková, moderuje
půvabná MUDr. Soňa Šuláková. Předprodej
v MONDI‐tour a v recepci Léčebného domu
 Priessnitz.
Pořádá PLL a.s. a město Jeseník.

pondělí 27. února–pátek 3. března v 8.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník
JARNÍ PRÁZDNINY V DUZE
Výtvarné dílničky, hry, Merkur, pc herna, Xbox,

péče o zvířátka – program bude na jednotlivé
dny upřesněn na plakátech, pro předem při‐
hlášené děti – duha@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

sobota 4. března v 10 hodin
Férovka – horská chata Josefa Odložila, Rejvíz
ATEX SPRINT O GILLOVU BĚŽKU 2017
Šestý ročník čím dál populárnějšího běžkař‐
ského závodu, sprintu volnou technikou na
speciál ním upraveném okruhu v blízkosti chaty
Férovka. Po ranní kvalifikaci, závodníci rozřa‐
zení do výkonnostních košů, startují v rozjížď‐
kách po šesti jezdcích, přičemž první 2–3
postupují do dalšího kola, případně až do finále.
Závod je díky profesionálně připravené trati,
plné klopených zatáček a terénních překážek,
atraktivní nejen pro samotné závodníky, ale
zejména pro diváky. Přijeďte se podívat na napí‐
navé souboje nadějných běžkařů v cílové rovin‐
ce. Občerstvení zajištěno.
Pořádá Apostolos Joanidis.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
12. 3. MANON LESCAUT
25. 3. JARNÍ KONCERT DOM ZUŠ JESENÍK –

TÉMA „FILMOVÁ HUDBA“
26. 3. KLASIKA VIVA – MIROSLAV VILÍMEC

čtvrtek 9. února v 19 hodin
caffé & shop Ennea
SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA – COMEBACK
Bývalý úspěšný komik Thomas udělá cokoliv,
aby se dostal zpět na vrchol. V tutéž dobu bohu‐
žel vyžaduje veškerou pozornost jeho dospí‐
vající dcera a Thomasův comeback je
v ohrožení. Komedie o tom, že všichni potřebují
druhou šanci.
Komedie Dánsko, 2015, 81 minut.
Předprodej caffé & shop Ennea – zajistěte si
svá místa včas! 
Vstupné 50 Kč.
Více na www.facebook.com/enneaa.
Pořádá caffé & shop Ennea.

úterý 14. února v 19 hodin
caffé & shop Ennea
SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA 
– DVĚ NOCI DO ÚSVITU
Vztah na jednu noc mezi dvěma cizinci v cizí
zemi a bez společného jazyka se nečekaně změ‐
ní, když sopečný prach uzemní všechny lety.
Drama/romantický, Finsko/Litva, 2015, 107
minut.
Předprodej caffé & shop Ennea – zajistěte si
svá místa včas! 
Vstupné 50 Kč.
Více na www.facebook.com/enneaa.
Pořádá caffé & shop Ennea.

čtvrtek 16. února v 19 hodin
caffé & shop Ennea
SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA – MIMO MAPU
Žena středního věku zjistí, že její přítel žije tajný
dvojí život. Najde pytel peněz a rozhodne se
ode všeho utéct. Je doprovázena malou dívkou

Caffé & Shop Ennea
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7. února - 21. května
Galerie
HISTORIE PAPÍROVÉ HRAČKY
Výstava Miroslavy a Jiřího Pecháčkových chro‐
nologicky i tematicky mapuje hračky, jejichž
společným znakem je papír. Nejstarší kousky
pocházejí z let 1870–1880, ty nejnovější si
určitě pamatujeme ze svého dětství. Návštěv‐
níci zde mohou spatřit několik desítek
různých typů papírových hraček. Kromě roz‐
manitých druhů papírových modelů a vystři‐
hovánek to budou například i karetní
a deskové hry nebo pohyblivé, mechanické
a rozkládací knihy. Zmínit můžeme také i feno‐
mén modelů z ABC a vystřihovací figurky,
jejichž specifickou součást tvoří ty oblékací,
které se mnohokrát tiskly na různé spotřební
materiály, aby byly dostupnější. Součástí
výstavy je i tvořivý koutek pro děti, jež si zde
budou moci některé hračky vystřihnout samy.
Výstava je zapůjčena z Muzea hraček z Rych‐
nova nad Kněžnou.
Vernisáž výstavy v úterý 7. 2. 2017 v 18:00,
vstup na vernisáž zdarma.
Kurátorka výstavy: Mgr. Božena Kaňáková.
Výtvarnice výstavy: Bc. A Ivana Kužílková.
Vstupné: 40/20 Kč.

24. ledna - 26. března
Hlavní výstavní sál
KRÁSA KOVU, OHNĚ 
A DAMASCENSKÉ OCELI
Vlastivědné muzeum Jesenicka zahájilo vý ‐
stavní sezonu roku 2017 výstavou zapůjčenou
z Technického muzea v Brně, která se věnuje
především nožům, avšak podívaná to bude
nejen pro pány. Vysoce kvalitní čepele nožů
nesou charakteristickou kresbu tzv. mramo‐
rování, které připomíná vlnky na hladině
moře a jejíž vzor je vždy naprosto unikátní.
Název materiálu je převzat ze syrského města
Damašku, historického 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 před‐
měty z archeologických výzkumů, které jsou
uloženy v depozitářích VMJ, ale výstavu
doplní svými díly umělecký kovář Mg.A Jaro‐
slav Křížek. 
Kurátor výstavy: Bc. Milan Rychlý.
Výtvarnice výstavy: Mgr. Helena Šiková.
Vstupné 40/20 Kč.

PŘEDNÁŠKA
23. února 2017

Rodný dům V. Priessnitze v areálu Priessnitzo‐
vých léčebných lázní, kavárna „Vinckovo kafe“
OHEŇ A VODA. ŽIVELNÉ POHROMY NA JESE-
NICKU V MINULOSTI
Neovladatelné přírodní živly jako požár nebo
povodeň představovaly z mnoha důvodů v ději‐

Vlastivědné muzeum Jesenicka

6. prosince - 28. února
Divadlo P. Bezruče
JEZDCI, MOTORY, ADRENALIN
Výstava fotografií ze světa motorů Jiřího
a Daniela Štrajtových.
Otevřeno dle otevírací doby Divadla P.  Bezruče.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

3. února - 31. března
Katovna
KOUPALIŠTĚ
Výstava Anny Hálové „Koupaliště“ vychází
z několikaměsíční práce a váže se k tématu lid‐
ské existence. Představuje post‐apokalyptickou
vizi, obraz veřejného prostoru zaplněného lid‐
mi, vyprázdněného a zbaveného funkce. Kresbu
samotného koupaliště doplňuje papírový
model, drátěné figury „koupáčů“, text a autorská
hudba Vojtěcha Nekvapila, který také osobně
zahraje při zahájení výstavy.
Otevřeno dle otevírací doby IC Katovna.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

Výstavy

nách podstatný zásah do života měst, vesnic či
celých oblastí, kdy častokrát nastartovaný slib‐
ný vývoj nejenom načas zastavily, ale rovněž
vrátily o několik let nazpátek. Přednáška si kla‐
de za cíl představit vznik, průběh a především
důsledky těchto pohrom na území Jesenicka
od hluboké až po nedávnou minulost. 
Začátek přednášky v 19.30 hodin.
Doporučujeme využít autobusového spojení,
odjezd z aut. nádr. Jeseník v 19:10 hodin.
Přednášející: Mgr. Jan Petrásek.
Vstupné 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 GRÄFEN-
BERG
18. listopadu 2016–28. února 2017 provoz-
ní přestávka

V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinc-
kovo kafe“
Otevřeno: pondělí až neděle 10.00–20.45.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba
2. 1.–30. 6. 2017
úterý až neděle 9.00–17.00 hodin

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz

Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek! 

Pro rezervaci navštivte naše internetové strán‐
ky! 

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

jménem Anna, která utíká od nevlastního otce
s kriminální minulostí. Společně se rozhodnou
zamířit do domu Anniny babičky.
Drama, Finsko, 2016, 98 minut.
Předprodej caffé & shop Ennea – zajistěte si
svá místa včas! 
Vstupné 50 Kč.
Více na www.facebook.com/enneaa.
Pořádá caffé & shop Ennea.

úterý 21. února v 19 hodin
caffé & shop Ennea
SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA – NORSKÝ DŮM
Perský uprchlík přichází do Norska žádat o azyl.
Nepředvídatelná cesta jej svede k bydlení na
samotě a na akademii, kde musí projít řadou
testů, aby vůbec mohl zůstat.
Drama, Norsko, 2016, 80 minut.
Předprodej caffé & shop Ennea – zajistěte si
svá místa včas! 
Vstupné 50 Kč.
Více na www.facebook.com/enneaa.
Pořádá caffé & shop Ennea.

čtvrtek 23. února v 19 hodin
caffé & shop Ennea
SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA – ŽENY V PŘÍLIŠ
VELKÝCH PÁNSKÝCH KOŠILÍCH
Tři ženy hledají svou identitu a štěstí. Plachá
studentka literatury se zamiluje do o dvacet let
staršího spisovatele. Nekompromisní umělky‐
ně, které se konečně podařilo prorazit, zjistí,
že je těhotná. A žena, která je přesvědčená
o tom, že umírá, se chce setkat se svým synem,
kterého kdysi dala k adopci.
Drama/komedie, Norsko, 2015, 106 minut.
Předprodej caffé & shop Ennea – zajistěte si
svá místa včas! 
Vstupné 50 Kč.
Více na www.facebook.com/enneaa.
Pořádá caffé & shop Ennea.
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DIGITÁLNÍ 3D KINO DLE STANDARDU DCI 
Dittersdorfova 2/599, 790 01 Jeseník
telefon 773 588 002, e‐mail kino@mkzjes.cz

středa 1. 2. - čtvrtek 2. 2. v 19.30 hodin
SPOJENCI
V roce 1942, špión britské rozvědky Max se na
misi v Casablance zamiluje do francouzské
kolegyně, která je podezřelá ze spolupráce
s nacisty. Max dostane za úkol podezření
potvrdit či vyvrátit a případně zrádkyni
potrestat. 
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.

pátek 3. 2. - sobota 4. 2. v 19.30 hodin
MILUJI TĚ MODŘE
Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David
Bárta, se blíží Kristovým létům. Jeho život by
už měl mít „ustálenou“ podobu a pevné obrysy.
Opak je pravdou. Právě teď prožívá Bárta docela
smolné období. Dostane výpověď z Národní
galerie, žije stále pod jednou střechou s matkou,
posedlou jógou, nemá žádnou přítelkyni
a nedaří se mu ani skvělý výtvarný projekt,
který realizuje se svým bonvivánským otcem.
Režie: Miloslav Šmídmajer. 
Hrají: Václav Jílek, Denisa Nesvačilová, Vladimír
Kratina, Táňa Medvecká, Marek Vašut, Miroslav
Táborský. Česko 2017. Bioscop. 
Vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 6. 2. - úterý 7. 2. v 19.30 hodin
LA LA LAND
Moderní pojetí klasického hollywoodského
milostného románu, umocněné skvělými
písničkami doprovázenými velkolepými
tanečními čísly, líčí vášnivý milostný vztah od
něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké
zklamání z velkých ambicí. 
Režie: Damien Chazelle. 
Hrají: Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons,
John Legend. USA 2016. Freeman Ent. Titulky. 
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 8. 2. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
MILUJ MĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ
Dokument Dagmar Smržové otevírá
tabuizované téma sexuální asistence pro
hendikepované a nabízí citlivý pohled do
intimního života lidí s postižením.
Režie: Dagmar Smržová. 
Účinkují: Tomáš Pik, Tomáš Baxa, Adam Musil,
Vladana Augstenová. Česko 2016. Artcam. 
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

Kino Pohoda čtvrtek 9. 2. - sobota 11. 2. v 19.30 hodin
pondělí 13. 2. - úterý 14. 2. v 19.30 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako
Christian Grey a Anastasia Steeleová v Padesáti
odstínech temnoty, druhé kapitole milostného
příběhu, který vychází z celosvětového
knižního fenoménu. Začínat bude přesně tam,
kde skončil jeho předchůdce. 
Režie: James Foley. 
Hrají: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eloise
Mumford, Victor Rasuk, Luke Grimes, Jennifer
Ehle, Rita Ora, Max Martini, Eric Johnson, Bella
Heathcote, Kim Basinger, Marcia Gay Harden.
USA 2017. Cinemart. Titulky.
Vstupné 140 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

středa 15. 2. v 19.30 hodin
ODYSEA
Rok 1946. Kapitán Jacques Cousteau si díky
vynálezu akvalungu může pořídit vysněnou
vilu u Středozemního moře. Své syny Philippa
a Jeana‐Michela zasvěcuje do tajů potápění
a zázračného světa ticha. Zdánlivé idylické
rodinné soužití naruší Jacquesova touha po
dobrodružství a dobývání nesmírného
prostoru pod vodní hladinou. 
Režie: Jérôme Salle. 
Hrají: Audrey Tautou, Lambert Wilson, Pierre
Niney, Chloe Hirschman, Benjamin Lavernhe,
Vincent Heneine. Francie 2016. Film Europe.
Titulky.
Vstupné 90 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 16. 2. v 19.30 hodin
LÉK NA ŽIVOT
Mladý a ambiciózní manažer Lockhart (Dane
DeHaan) dostane od nadřízených jednoduchý
úkol. Přivézt ze sanatoria pana Pembrokea,
nepostradatelnou hlavu jejich společnosti.
Režie: Gore Verbinski. 
Hrají: Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth,
Adrian Schiller. USA, Německo 2016. Cinemart.
Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 17. 2. - sobota 18. 2. v 19.30 hodin
T2 TRAINSPOTTING
Na počátku byla příležitost... a pak přišla zrada.
Uplynulo dvacet let. Mnohé se změnilo, ale
stejně tak zůstalo mnohé při starém. Mark
Renton (Ewan McGregor) se vrací na jediné
místo, které mu kdy bylo domovem. 
Režie: Danny Boyle. 
Hrají: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny
Lee Miller, Robert Carlyle. Velká Británie 2017.
Falcon. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

pondělí 20. 2. - neděle 26. 2.
TECHNICKÁ PŘESTÁVKA 
– MODERNIZACE ZVUKU

pondělí 27. 2. - úterý 28. 2. v 19.30 hodin
ZLATO
Film je natočen podle skutečného příběhu
těžebního skandálu Bre‐X Mineral Corporation
na počátku 90. let. V hlavní roli skvělý Matthew
McConaughey. 
Režie: Stephen Gaghan. 
Dále hrají: Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard,
Corey Stoll, Toby Kebbell. USA 2016. Freeman
Ent. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

středa 1. 3. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
SPOJENÉ STÁTY LÁSKY
Čtyři ženy a jejich bolestně nenaplněné touhy.
Jeden z nejvýraznějších a nejtalentovanějších
polských režisérů současnosti Tomasz
Wasilewski přináší syrový portrét milostných
vztahů, zachycený precizní kamerou Olega
Mutua. 
Hrají: Julia Kijowska, Magdalena Cielecka,
Dorota Kolak, Marta Nieradkiewicz, Andrzej
Chyra, Łukasz Simlat. Polsko, Švédsko 2016.
Artcam. Titulky.
Vstupné 100 Kč. Členové FK 90 Kč.
Mládeži do 18 let nepřístupné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
středa 1. 2. - úterý 28. 2.   

VÝROČNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Vystavuje: JESENICKÝ FOTOKLUB
Vernisáž 1. 2. v 17.00 hodin.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE NA MĚSÍC
BŘEZEN 2017
* MASARYK * KRÁSKA A ZVÍŘE * ŽIVOT *
RANDE NA SLEPO 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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Foťte lázeňskou zimu a získejte dárek

MRZNE, AŽ PRAŠTÍ! Pošlete nám mrazivé fotky plné ledu a sněhu z láz‐
ní… ze Studničního vrchu, od pramenů, z promenády… ty nejpovedenější
odměníme dárky z Priessnitz Boutique. Vaše úlovky nám můžete posílat
až do 31. března na soutez@priessnitz.cz. LOVU ZDAR! 

23. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA JESENÍK A PLL a.s.
Populární ples tentokrát k 750. výročí města Jeseník. K poslechu a tanci
hraje východočeský Relax Band s kapelníkem Janem Drejslem. Předtan‐
čení v podání Spolku panstva na tvrzi Žíželeves pod vedením I. Hrdličkové
zatančí polonézu, romantický valčík, čtverylku a další. Představí se jedi‐
nečný kouzelník, mistr ČR v moderní magii, Ondřej Sládek, připravena
je bohatá tombola, občerstvení a zábava. Exkluzivním hostem je Leona
Machálková, moderuje půvabná MUDr. Soňa Šuláková. Předprodej v MON‐
DI‐tour a v recepci Léčebného domu Priessnitz.

ZA RELAXACÍ
S DOKONALOU POSTAVOU DO PLESOVÝCH ŠATŮ
Půjdete na ples a chcete se cítit co nejlépe a nejkrásněji? Vyzkoušejte
u nás moderní metodu odbourávání obtížně odstranitelných tukových
polštářků! Ultrazvuková kavitace je bezbolestná a vysoce účinná alter‐
nativa chirurgické liposukce. Jedná se o neinvazivní bezpečné ošetření.
Nevyžaduje hospitalizaci a anestézii, kůže při ní zůstává neporušena. 
ultrazvuková kavitace 800 Kč 620 Kč / 45 min.
Nebo vyzkoušejte jednu z našich neinvazivních metod ošetření obličeje.
Tyto moderní metody používané v našich lázních intenzivně zpevňují
jednotlivá svalová vlákna obličeje, napomáhají regeneraci a výživě pleti
a korekci vrásek. Staňte se díky nám královnou plesové sezony! 
ošetření obličeje liftingovým efektem ISOGEI 680 Kč 480 Kč / 25 min.
hubnutí obličeje a ošetření dvojité brady ISOGEI 680 Kč 480 Kč / 25 min.
korekce vrásek a ošetření obličeje efektem MICROGEI 800 Kč 620 Kč / 25 min.

NOVINKY

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k probíhajícím rekon‐
strukcím a výstavbě výtahu v hale
je v Sanatoriu Priessnitz až do
5. února OMEZEN PROVOZ
 PROCEDUR. Některé procedury
jsou přestěhovány na ostatní budo‐
vy, jejichž rozmístění vám sdělí
obsluhující personál. Bazén je rov‐
něž v provozu. Děkujeme za pocho‐
pení.

PRO DĚTI
Školička bruslení pro děti – 
8. a 15. února od 14.00 do 15.00 –
vstupné dle ceníku.

Maškarní rej na ledě – 24. února
od 16 hodin – vstupné dle ceníku,
lázeňští hosté vstup ZDARMA.

Valentýnská diskotéka – v sobotu
11. února od 16.00 do 17.00 – sou‐
těž o nejhezčí taneční pár na ledě,
vstupné dle ceníku, lázeňští hosté
vstup ZDARMA.

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 8. 2. a 15. 2. 14.00–15.30 – Školička bruslení
Vstupné: děti do 15 let 25 Kč, zapůjčení bruslí 25 Kč, dospělí 50 Kč, zapůj‐
čení 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:
PONDĚLÍ 15.00–16.30
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)
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V Jeseníku začala působit 
Poradna pro oběti trestných činů 

Mikulášská nadílka 
Pro děti tancující společenské

tance v Klubu sportovního tance
Jesenicka proběhla Mikulášská
nadílka v podobě dvoudenního
soustředění v Ostružné. Cílem
bylo naučit se taneční kroky
a figury nového tance walz
a zopakovat si vše, co se za tři
měsíce naučily, aby mohly úspěš‐
ně absolvovat první taneční sou‐
těž v latinsko‐amerických
tancích. Sobotní podvečer byl
zasvěcen zábavním a vědomo‐
stním soutěžím, kde děti ukázaly,
že jsou šikovné nejenom jako
tanečníci. Závěr soustředění pat‐
řil přípravám na soutěž v latin‐
sko‐amerických tancích (cha‐cha,
jive, samba, salsa). Porota nako‐
nec vybrala za vítěze soutěžní pár
Vojtěch Pánek a Elisabeth
Semerád. První medaile se roz‐
daly a plní dojmů a nových zku‐
šeností se všichni těšili na cestu
domů, aby se mohli podělit o své
zážitky se svými nejbližšími.
Poděkování patří státnímu pod‐
niku Lesy ČR, který formou spon‐
zorského daru spolufinancoval
naše soustředění v Ostružné.

Za Klub sportovního tance
Jesenicka z.s. 

Ing. Jaroslav Kavický

Sociální služby Člověk v tísni řeší oblast pracovního práva
Hledáte vhodné zaměstnání? Nebo jste zaměstnaní, ale nejste spokojeni s pracovními podmínkami? Zaměstnavatel nevyplácí mzdu
včas? Můžeme vám bezplatně pomoci.

Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna vám? Ovládají
vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s vaší tíživou situací
obrátit o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! 

Právě pro vás je tu poradna pro
oběti Probační a mediační služby
v rámci projektu „Proč zrovna já? II“,
který po celé České republice
pomáhá obětem trestné činnosti.
Poradny, které nabízejí pomoc v 55
městech po celé ČR, jsou financo‐
vány Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem. Poradenství
poskytují zkušení, empatičtí a vzdě‐
laní poradci, kteří se snaží o maxi‐
málně citlivý, diskrétní
a profesionální přístup. Můžete oče‐
kávat široké možnosti pomoci, jako
například poskytnutí právních
informací a psychosociální podpory
ve vaši svízelné situaci. Veškeré
služby jsou poskytovány naprosto
bezplatně, nebojte se tak v případě
potřeby na poradnu obrátit, dveře
jsou otevřeny všem, kdo se obětí
trestné činnosti byť i cítí.

V Jeseníku působí Poradna pro

oběti od 2. ledna 2017 na adrese
Sadová 881/4 v Jeseníku (v 1. pat‐
ře). Poradnu lze kontaktovat
 telefonicky +420 727 940 166,
elektronicky 
kotkova.pms@gmail.com nebo
i osobně bez objednání v rámci
poradenských hodin, a to v úterý
od 15 do 18 hodin a v pátek od 15
do 18 hodin. 

Pro více informací:
https://www.pmscr.cz/proc-
zrovna-ja-ii/

V České republice se mohou
poškození a oběti trestných činů
obrátit o pomoc i na Probační
a mediační službu (dále jen PMS),
státní organizaci spadající pod
Ministerstvo spravedlnosti, která
v ČR působí již 15 let a která bez‐
platně a anonymně pomáhá po celé
ČR všem, kteří se stali obětí.

U příležitosti otevření poradny

chceme také připomenout
Evropský den obětí dne 22. 2.
2017. V rámci Evropského dne si
připomínáme všechny, kteří se stali
obětí trestného činu. Za vyhlášením
tohoto mezinárodního dne stojí
podpis Charty práv obětí zVelké Bri‐
tánie ze dne 22. února 1990. O rok
později vznikl mezinárodní Evrop‐
ský den obětí, který má pomoci zvý‐
šit povědomí o možné pomoci
a podpoře obětí i jejich blízkým.

Mgr. Jana Kotková
Poradce pro oběti – lokalita Jeseník

+420 727 940 166,
kotkova.pms@gmail.com

Sadová 881/4, Jeseník

Regionální konzultant 
Mgr. Petr Hýl

+420 773 783 754,
phyl.pms@gmail.com

V rámci poskytování sociálních služeb se často setkáváme s lidmi, kteří
hledají zaměstnání. Během konzultací vytváříme životopis a průvodní
dopis, připravujeme se na výběrová řízení. Využít můžeme také profesní
diagnostiku. Díky ní klient zjistí, jaké pracovní pozice se nejlépe hodí
k jeho konkrétní povaze (osobnosti), co od práce očekává, kde jsou jeho
přednosti a na jakou oblast se zaměřit. Mnohdy pro návrat na pracovní
trh stačí málo – získání většího sebevědomí, ukázání jiné možnosti nebo
pouze informační podpora. 

Často se setkáváme s tím, že nemá při exekucích smysl pracovat. Smysl
to má! Zvlášť pokud zaměstnanec rozumí tomu, jak se exekuce promítne
do jeho mzdy. 

Během spolupráce s klienty také vyjednáváme se zaměstnavateli s cílem
vytvořit vhodné pracovní pozice, šité na míru konkrétnímu zaměstnanci.
Cílem spolupráce s klientem je nejen uzavření pracovní smlouvy se zamě‐
stnavatelem, ale zejména udržení se v práci co nejdéle. Podporu většinou
poskytujeme oběma stranám – zaměstnanci i zaměstnavateli. Usilujeme
o nastavení pracovních podmínek tak, aby lidé chodili do práce rádi,
s ohledem na jejich možnosti a schopnosti, a aby byla práce přínosem
pro obě strany.

Velmi těžce se hledá práce osobám např. se zdravotním postižením,
starším osobám, lidem bez vzdělání. 

Naší snahou je také vedení zaměstnavatelů k legalizaci pracovněpráv‐
ních vztahů a odbourávání tzv. práce „na zkoušku“ bez pracovních smluv
nebo dohod konaných mimo pracovní poměr.

Někteří zaměstnavatelé využívají strachu lidí ze ztráty zaměstnání.
A tak se v poslední době více setkáváme s porušováním právních předpisů
v oblasti pracovního práva, bezpečnosti práce nebo zákona o zaměstna‐
nosti. 

O co konkrétně jde - co řešíme?
Často se setkáváme s porušováním pracovněprávních předpisů. Vět‐

šinou se témata týkají odměňování za práci (nedodržení výplatního ter‐
mínu nebo špatně vypočtené mzdy), neproplácení přesčasů a příplatků,
neposkytování odpočinku mezi směnami nebo během týdne, a s tím spo‐
jené dvojí evidence docházky. 

Velkým problémem jsou pracovní podmínky a diskriminace, kterou
lze zaznamenat již u výběrových řízení vyžadováním nadbytečných nebo
diskriminačních údajů. Z tohoto důvodu na tyto situace klienty připra‐
vujeme. Jsou informováni, na co mají a nemají zaměstnavatelé a zamě‐
stnanci právo, jak reagovat a kde získat podporu.

Nezapomeňte, že i vy máte právo svou situaci řešit!
Zaměstnanec se může obrátit na odbory nebo na místně příslušné pra‐

coviště inspekce práce. Také je možné podat podnět elektronicky na Státní
úřad inspekce práce. Případně můžeme pomoci my.

Terénní pracovníci naší organizace poradí všem, kteří si nejsou jisti
v oblasti zákonných postupů a zásad zákoníku práce, zákona o zaměstna‐
nosti či právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce. Posky‐
tujeme pomoc ve formě bezplatného právního poradenství, nabízíme
podporu při vyjednávání se zaměstnavatelem nebo při podání podnětu
k inspekci práce nebo úřadu práce. V některých případech pak podáváme
žaloby k soudu.

Kam se obrátit - kde najdu organizaci Člověk v tísni?
Nejjednodušším způsobem je kontaktovat naše pracovníky telefonicky.

Na tuto problematiku se specializuje ing. Petra Vrbová, telefon:
739 320 222. Pomoci může ale kterýkoli z pracovníků.

Doporučujeme přijít do naší kanceláře v Jeseníku, Karla Čapka 1147/10
(budova IPOS) v rámci konzultačních hodin (středa 9–2 hodin). V této
době je minimálně jeden z pracovníků k zastižení a není třeba se objed‐
návat. Petra Vrbová



U nás v Mateřské škole Karla
Čapka Jeseník je pro děti při-
pravována neustále pestrá
vzdělávací nabídka, která je
smysluplně doplňována o nej-
různější zajímavé akce – prožit-
ky pro děti.

Vždyť jen v měsíci prosinci měly
děti velikou akci „Dětské čertovin‐
ky“ společně se svými kamarády
z mateřské školy v České Vsi. Umíte
si představit pospolu tančit, soutě‐
žit a hrát si téměř 120 dětí? A bylo
to perfektní.

Hned poté následovaly vánoční
besídky jednotlivých tříd. Vždy bylo
zcela „vyprodáno“. Který rodič by
se nepřišel podívat na svou rato‐
lest? A to ještě nebylo vše, akce

pokračovaly společnou vánoční
besídkou s tradičními lidovými zvy‐
ky a nadílkou. Už zcela před vánoč‐
ními svátky si děti pozvaly
kamarády z 1. tříd ZŠ Průchodní,
kterým zahrály pohádku O dvanácti
měsíčkách. 

A už se zase plně věnují přípra‐
vám na měsíc leden. Co děti čeká
v tomto měsíci? Beseda o školní zra‐
losti (samozřejmě pro rodiče
s účastí SPC a učitelek 1. tříd), odlé‐
vání stop ze sádry, lyžařský výcvik,
pohádka hraná dětem ležícím
v jesenické nemocnici, zimní olym‐
piáda, ukázkové hodiny pro rodiče.
Uznejte sami, že je o naše děti dobře
postaráno, když se my rodiče věnu‐
jeme své práci. Rodiče
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Tříkrálové koledování ukončilo vánoční atmosféru

U nás se pořád něco děje: od čertovinek až po lyžařský výcvik

Přivítali jsme nový rok, popřáli jsme si navzájem hlavně hodně
zdraví, štěstí a mnozí z nás si dali nejrůznější předsevzetí. Mým
přáním je, abychom vám i v tomto roce pravidelně přinášeli pozi-
tivní zprávy o akcích pořádané naší školou, o aktivitách žáků
v různých oblastech vědění a sportu včetně důležitých momentů
ze života školy. Tak ať se nám i vám všem rok 2017 vydaří!

Vánoční tvoření děti bavilo

Adventní čas se ve škole nesl v duchu vánočního tvoření a pečení skrz
všechny budovy, ročníky i oddělení ŠD.

Vzlety a pády se silnými osobními příběhy

Nad tímto tématem se zamýšleli žáci, kteří se zúčastnili v úterý 13. pro‐
since školního kola Olympiády v českém jazyce. A slohového úkolu se
zhostili na výbornou. Vedle úvah nad tím, že život je střídáním vzletů
a pádů, se objevily i silné příběhy z osobního života. Další část olympiády
tvořily nelehké úkoly z mluvnice. Po sečtení bodů obsadila 1. místo Nikola
Bundilová z IX. A, 2. místo Zuzana Žídková z IX. B a 3. místo Prokop Hála
z IX. A. Gratulujeme a děvčatům, která postupují do okresního kola,
přejeme hodně štěstí a originální nápady při psaní slohové práce.

Vernisáž výstavy ukončila projekt multikulturní výchovy
Ve slavnostním duchu, v adventním čase, jsme vernisáží výstavy

ukončili projekt multikulturní výchovy s názvem Emigrace, imigrace,
likvidace národů. V úvodním projevu zaznělo zhodnocení a připome‐
nutí všech částí velmi úspěšného a přínosného projektu, který v naší
škole probíhal pod vedením p. uč. Zlámalové a p. uč. Grosičové od září
tohoto školního roku. Nechyběl ani krátký kulturní program – společně
jsme se díky zvuku houslí a dětských hlasů ponořili do vánoční atmos‐
féry a vyslechli krásné koledy, zazněla také jedna melodie na téma
lásky. Poté si už každý mohl prohlédnout zajímavé fotografie, hezké
výtvarné práce i inspirativní literární díla. Kromě estetického zážitku
si mnozí odnášeli také získané vědomosti a informace související
s tematikou projektu. Součástí vernisáže bylo také vyhlášení vítězů
soutěže ve 4 kategoriích – vědomostní – Tomáš Achilis IX. B, výtvarná
– Nikola Bundilova IX. A, fotografická – Aneta Kubňová IX. B a literární
– Dominik Mrva IX. A. Akci jsme zakončili příjemným posezením
u malého pohoštění, které připravili naši žáci i učitelé.  V průběhu
následujících dvou měsíců zůstane výstava nainstalována v prostorách
školy na Nábřežní ulici (před jídelnou). Srdečně vás zveme k jejímu
zhlédnutí.

Dějepisná olympiáda a císařovna Marie Terezie
Marii Terezii neboli „Tchyni národů“, jak se jí kvůli sňatkové politice

přezdívalo, si asi každý z nás vybaví především jako panovnici, která
zavedla povinnou školní docházku. Málokdo ovšem už ví, že zavedla
také první papírové peníze u nás, tzv. bankocetle, používání příjmení
a čísel popisných, zrušila právo útrpné (mučení při výslechu) nebo že
byla milující manželkou a matkou 16 dětí. Všechny tyto i mnoho dalších
vědomostí zúročili žáci 8. a 9. ročníku, kteří se zúčastnili školního kola
dějepisné olympiády na téma Marie Terezie – žena, matka, panovnice
aneb Habsburkové 18. století. Celkem se do vědomostně historického
klání zapojilo 11 žáků a 2 z nich postoupili do okresního kola. Vítězem
školního kola se stal Petr Šemro z IX. A.,  2. místo obsadila Klára Sma‐
tanová  a 3. místo získal Tomáš Raděj, oba  z VIII. B.  

Tříkrálové koledování na „Božence“
V pátek, 6. ledna, podle prastaré tradice i u nás na Boženě Němcové

jste mohli spatřit Tříkrálový průvod. Byl poněkud větší, ale nám to
nevadilo. Třeťáci se rádi přeoděli za Tři krále a vypravili se na koledu
po třídách. Chtěli tak všem připomenout tuto tradici a symbolicky
ukončit vánoční čas, kdy se koledníci vydávali na koledu. Všem žákům
i paní učitelkám popřáli hodně zdraví a štěstí do nového roku. Ve
třídách si se spolužáky zazpívali Tříkrálovou koledu a podělili se o vzác‐
né dary.

Mgr. Svatopluk Sekanina,
ředitel ZŠ
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Z letopisů města Jeseníku – O městském znaku

Nejstarší kamenný doklad
o podobě jesenického městského
znaku pochází z roku 1605 a nachá‐
zí se v lapidáriu Vlastivědného
muzea Jesenicka.  Jde o desku ze
supíkovického mramoru o rozmě‐
rech 73x55x15 cm s reliéfem měst‐
ského znaku a trojřádkovým
nápisem ANNO 1605 IST DIS MELZ‐
HAUS / GEBAUET WORDEN ALS
CASPAR / HVFNAGEL BVRGEME‐
ISTER GEWESN (v překladu Tato
sladovna byla zbudována roku 1605,
když byl starostou Kašpar Hufnagel).
Deska byla nalezena při přestavbě

městského pivovaru se sladovnou
na hostinec Lidový dům na přelomu
let 1919/20 v základovém zdivu
a předána městskému muzeu. Des‐
ka byla vyhotovena u příležitosti
vybudování kamenné sladovny
(jako o rok dříve v těsném soused‐
ství postavený knížecí mlýn – dnes
prázdný prostor za Pradědem mezi
drogerií a sklenářstvím). Dříve zde
stála dřevěná sladovna, kterou roku
1568 prodal biskup Kašpar z Logau
starostovi a radním města za 40
tolarů. Teprve až r. 1827 byla sla‐
dovna nadstavena o patro a byl zří‐
zen městský pivovar a po r. 1870
hostinec…

Starosta Hufnagel se během své‐
ho funkčního období 1602‐1606
zasloužil i o postavení římskokato‐
lické fary, v níž byla umístěna i ško‐
la. Při této příležitosti byla na
budovu osazena  pamětní deska
z bílého mramoru ze Supíkovic
o rozměru 75x60 cm s městským
znakem: orlice vyrůstá za medvě‐
dem, v patě štítu je trávník symbo‐
licky zdobený třemi květinami. Pod

ním čteme nápis ANNO 1606
DOMVS PAROCHIALIS CVM SCHO‐
LA / A FVNDAMENTIS EXSTRVCTA
EST NOBILI ET STREN / WENCES‐
LAO CROMER A KRIPPENDORF
CAPITANEO IOAN / NE GROCH
PAROCHO CASPARO HVFNAGEL
CONSVLE (v překladu: V roce 1606
byla fara se školou od základů vysta-
věna ušlechtilými a horlivými hejt-
manem Václavem Kromerem
z Krippendorfu, farářem Janem Gro-
chem a starostou Kašparem Hufna-
gelem). Farář Jan Groch byl jako
absolvent olomoucké univerzity
zároveň učitelem. Byl na místní
poměry mimořádně vzdělanou
osobností. 

S barevným znakem města Jese‐
níku z roku 1710 se pak můžeme
setkat na jesenické radnici. Nedáv‐
no byl restaurován a byla mu vrá‐
cena původní polychromie. Jeho
popis z pera významného heraldika
Jiřího Loudy zní: na zlatém štítě krá-
čí doprava na zeleném trávníku hně-
dý medvěd, za jehož hřbetem vyrůstá
horní polovina nekorunované černé

orlice, s červeným zobákem a jazy-
kem, se stříbrným půlměsícem na
prsou zakončeným trojlístky a upro-
střed na prsou opatřeným křížem.

Bohužel především od 19. století
se setkáme s různými kresbami
znaku, některé z nich mají až komic‐
ký nádech: orlice má pařáty zaťaté
do hřbetu medvěda, jako by se na
něm vozila. Zákon o české státní
symbolice z roku 1993 definoval
přesně podobu slezské orlice – jako
heraldické figury (a nikoli skuteč‐
ného zvířete), čímž potvrdil plat‐
nost staré podoby jesenického
znaku. Mgr. Květoslav Growka,

SOkA Jeseník 

Město Jeseník znak údajně obdrželo s privilegiem biskupa Jana Turza v roce 1506. Dokládá to otisk
pečeti z roku 1509 uložený ve sbírce Vlastivědného muzea Jesenicka. Vzhledem k tomu, že ale ne -
známe přesné znění této listiny, zdá se, že šlo jen o povolení používat pečeť. S přihlédnutím ke
stáří městských znaků Vidnavy a Zlatých Hor lze totiž předpokládat, že Jeseník měl vlastní pečeť
již před 16. stoletím a mohl na ní být jen medvěd. Orlice se za něj dostala později jako znak vrchnosti
– vratislavských biskupů.

Pečeť Jeseníku z roku 1509.

Městský znak z r. 1606 na budově fary.

ORIGINÁLNÍ PRODUKT
Za vůní pečených dobrot do kavárny v Jeseníku

Láska, poctivost, kvalitní suro‐
viny, šikovné ruce. To jsou základní
suroviny, které charakterizují tyto
cukrářské a pekařské dobroty
z Jeseníku. Za vším stojí Eleni Akri‐
tidu se svým partnerem Petrem
Víšou. Nejprve začínali s kavárnou,
která nabízela jedinečný prožitek
z kávy, čaje a dalších nápojů. Ale
k dobré kávě bezesporu patří také
zákusky, a protože jim na kvalitě
záleželo a chtěli svým zákazníkům

nabídnout něco navíc, pustili se do
jejich výroby sami. Nyní vyrábí dle
sezony okolo 20 druhů sladkých
i slaných výrobků. Sortiment je
částečně stálý (založený na tradič‐
ních, oblíbených výrobcích) a čás‐
tečně proměnlivý. 

Snahou je vycházet vstříc záka‐
zníkům, jejich chutím a přáním, ale
také brát v potaz otázku sezonnos‐
ti a lokálnosti, na kterou je kladen
velký důraz, stejně tak na kvalitu
surovin (např. výhradní používání
másla při výrobě). 

Mezi nejpopulárnější dobroty
patří koláčky s tvarohovou, povi‐
dlovou a makovou náplní, celožitný
koláč s mákem, koláč s vlašskými
ořechy a karamelem či švestkový
koláč, který vychází z tradičních
slezských receptů. 

Zájem o tyto produkty podnítil
otevření samostatného obchůdku,
ve kterém naleznete jejich vlastní

výrobky, ale také další produkty
místních výrobců, mj. 24 z nich také
se značkou Jeseníky originální pro‐
dukt. Tím ale jejich aktivita nekončí.
V kavárně, ke kávě a dobrotám,
servírují také malé koncerty, bese‐

dy, Severský filmový podzim a zimu
či stále populárnější vědomostní
kvízy. Druhým rokem funguje
v sezoně kavárna také na nádvoří
zámku Jánský Vrch v Javorníku. 

Jan Mrosek

V novém pravidelném cyklu se v tomto roce zaměřujeme na místní
výrobce, kteří získali na svůj jedinečný výrobek certifikát Jeseníky
originální produkt. Druhým výrobkem, který si představíme, jsou
Dobroty z ENNEA CAFFÉ.

Vypadá to a také chutná – skvěle. Foto: archiv ENNEA CAFFÉ.
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Ohlédnutí za turistickou sezonou 2016 v Jeseníku
Jeseníky svým návštěvníkům nabízejí širokou škálu ubytovacích služeb a originálních zážitků, jsou oblíbenou destinací pro rodiny
s dětmi a pro milovníky nespoutané krajiny. Zájem o Jeseníky rok od roku roste. 

Návštěvnost IC Katovna Jeseník (otevírací doba 6–7 dní v týdnu):
G celková návštěvnost – 25 380 návštěvníků, z toho 3560 cizinců (PLR,

DE, SR, BENELUX, EN aj.)
G průměrná návštěvnost – 70 osob/den
G průměrná návštěvnost v hlavní sezoně – 159/den (nejvyšší návštěva

330/den) 
IC Katovna se v rámci marketingové podpory turistického produktu

Jesenicka zapojila do tzv. letní „Oplatkové soutěže“ ve spolupráci s Euro-
regionem Praděd prostřednictvím oblastního turistického portálu
Rodinné Jeseníky. Cílem soutěže bylo motivovat turisty k návštěvě
vybraných turistických cílů na Jesenicku, za což jim byla po splnění úkolu
věnována sladká odměna v podobě lázeňských oplatků. V některých oplat‐
cích se dále ukrývaly věcné ceny ve formě poukazů na zážitky věnované
štědrými sponzory z Jesenicka (Penzion Na Palubě, Adrenalin park Jese‐
níky, Půjčovna elektrokol JeseníkyTour, Faunapark, Kavárnička, Mevan‘s
Coffee, hotely: Helios, Slunný dvůr, Skiland a město Jeseník), za jejichž
vřelou spolupráci jim tímto ještě jednou srdečně děkujeme. V rámci sou‐
těže probíhalo také dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 400 sou‐
těžících.

Výsledky dotazování návštěvníků IC Jeseník v letní sezoně 2016:
Otázka: Ve kterém kraji bydlíte?
1. Moravskoslezský kraj (17 %)
2. Praha (15 %)
3. Jihomoravský kraj (13 %)

Otázka: Která z vybraných atraktivit v soutěži se vám nejvíce líbila?
1. Priessnitzovy léčebné lázně (21,5 %)
2. Jeskyně Na Pomezí/Jeskyně Na Špičáku (15 %)
3. Velké mechové jezírko na Rejvízu (14 %)
4. Rozhledna Zlatý Chlum (13,5 %)
5. Lesní bar – Horní Lipová (11 %)

Otázka: Co pro vás bylo hlavním impulsem pro návštěvu Jeseníků?
1. Dřívější pobyt a dobrá zkušenost (40 %)
2. Doporučení blízkých a přátel (23 %)
3. Webové stránky Jeseníků, ubytovatelů či jiné (9 %)
4. Reportáž v médiích (7 %)
5. Katalog či web cestovní kanceláře, reklama v médiích (5 %)

(Zdroj: Euroregion Praděd)

Prezentace města a MRJ Jesenicko:
Pracovníci oddělení cestovního ruchu města Jeseník aIC Katovna se v rámci
podpory marketingu a turistického rozvoje města Jeseník a Mikroregionu
Jesenicko budou v roce 2017 účastnit veletrhů zaměřených na podporu
regionálního rozvoje a cestovního ruchu (Regiontour a GO Brno, Holiday
World Praha, Dovolená Ostrava, polské veletrhy MTT Wroclaw aZa Sluncem
Opole). Produkty a atraktivní zážitky v lázeňském městě Jeseník a MR
Jesenicko budou v roce 2017 prezentovány na významných sportovních
a kulturních akcích v regionu i mimo něj, a to díky podpoře a spolupráci
aktérů soukromého a veřejného sektoru, destinačních kanceláří Jeseníky –
sdružení CR a Euroregionu Praděd, oddělení CR Olomouckého kraje, agen‐
tury CzechTourism, partnerských měst, MKZ Jeseník a dalších.

Tipy na zimní akce v Jeseníkách v roce 2017:
4. 2. Family párty – celodenní program pro rodiny s dětmi

(Skipark Filipovice)
5. 2. Pohár Orlických hor – závody v obřím slalomu (Skiareál Dolní

Morava)
9. 2. Mamutíkův závod – lyžařský maškarní závod pro nejmenší

(Skiareál Dolní Morava)
18. 2. WooXUP Czech Tour – hudební fesťák na lyžích a prknech (Ski ‐

areál Dolní Morava)
25. 2. Filipovické sněhobraní – den plný zábavy a soutěží

s rádiem Čas (Skipark Filipovice)
26. 2. Relax Hot Ski Tour – den plný soutěží a zážitků (Skiareál Čer‐

venohorské sedlo)
4. 3. O Gillovu běžku – tradiční běžkařský závod na Rejvízu
4.–5. 3. Jesenická 24hodinovka – běžkařský marathon (horský hotel Papr‐

sek)

Tipy na zimní výlet
Zámek Kolštejn - Branná
Příjemné novinky pro návštěvníky Jeseníků přináší horská obec Branná,
kde po náročné rekonstrukci znovu ožijí zdi a komnaty původně gotického
hradu Kolštejn. Nově můžete vyrazit na prohlídku hradu nebo se ubytovat
v hotelu v zámeckých komnatách. Otevírací doba září–květen: Út–Ne
11.00 hod., červen–srpen: Po–Ne: 10, 13, 15 hod.
V případě zájmu o prohlídku volejte telefonní číslo: +420 732 177 826,
732 237 296.
Více informací naleznete na: www.chateaugoldenstein.com.

Ski areál Dolní Morava
Na Dolní Moravě si můžete užít večerní výšlap s průvodcem na sněžnicích
do oblak. Letos výšlap nově zahrnuje i noční vstup na Stezku v oblacích.
Vyzkoušet si zde můžete také 2,5 kilometru dlouhou jízdu na saních po
zasněžených lesních cestách z horní stanice lanovky U Slona, nebo noční
sáňkování na osvětlené trati. www.dolnimorava.cz. Lucie Tenekedzi

Uplynulou hlavní turistickou
sezonu 2016 (červenec, srpen) lze
z hlediska návštěvnosti turistických
cílů a obsazenosti ubytovacích
kapacit hodnotit jako úspěšnou pro
všechny aktéry cestovního ruchu
na Jesenicku. Zvýšený zájem o uby‐

tování a zážitky v podobě wellness
a lázeňských pobytů byl zazname‐
nán také v podzimních měsících
(září, říjen). Nárůst domácích
„dovolenkářů“  hlásí všechny turis‐
tické destinace v ČR, a to řádově
o několik procent oproti minulým

sezonám. Prognózy z řad odborní‐
ků v oblasti cestovního ruchu hovo‐
ří o zvýšeném zájmu o domácí
turistiku také v letech následujících.
Poptávka roste po certifikovaných
zařízeních s garancí kvality služeb
(certifikované hotely, penziony, res‐

taurace). Velmi pozitivní pro ces‐
tovní ruch je také zpráva, že se prů‐
měrná délka pobytu návštěvníků
zvyšuje navzdory ne vždy ideální‐
mu horskému počasí. Připravili
jsme pro vás několik zajímavých
dat: 

Město Jeseník se prezentovalo na brněnském veletrhu cestovního ruchu Region -
tour v rámci stánku Olomouckého kraje a stánku Turistických známek.



Váš klub má kolem 180 členů,
jaké soutěže hrají a jste spokojen
se skladbou jednotlivých kate-
gorií? 

Klub momentálně působí v6 sou‐
těžních kategoriích a vede i florba‐
lový kroužek pro nejmladší. Muži
Ahrají nejvyšší Regionální ligu mužů,
muži B Olomoucký přebor. Juniorky
aktuálně, po polovině sezony, vedou
1. ligu juniorek sk. D. Dorost, starší
amladší žáci hrají Olomouckou ligu.
Se skladbou týmů jsme spokojeni,
ale hráčů, kteří jezdí pravidelně na
zápasy by mohlo být jistě více.

Staráte se také o nejmenší flor-
balisty, přípravkáře, pod názvem
„Trpaslíci“. Kolik takových hráčů
máte a zapojují se do turnajů? 

V přípravce máme okolo 20 dětí,
tento kroužek rozvíjí pohybové
schopnosti jedince formou her se
zaměřením na florbal. Vpříštím roce
plánujeme zaměřit se opravdu na ty
nejmenší a přihlásit soutěžní kate‐
gorii elévů, popřípadě přípravky, což
ovšem obnáší další vyškolené trené‐
ry, působící vnašem městě. Problém
je, že spousta vyškolených trenérů,
jsou studenti VŠ a tudíž přes týden
v Jeseníku nejsou. Naším cílem je
zapojit do chodu oddílu posily z řad
zapálených rodičů. Důležité je, aby
florbal děti pohltil, jako tenkrát nás.

Kde trénujete a která sportoviš-
tě, při absenci sportovní haly
v Jeseníku, nahrazuje vaše domá-
cí prostředí? 

Trénujeme v malé hale na SOUp
v Jeseníku, problém ale nastává teh‐
dy, když je na tréninku přes 20 dětí,
jelikož velikost haly je pro naše
potřeby zcela nedostačující. Ale
zvykli jsme si a jiná, alespoň trochu
adekvátní možnost, není. Uvažovali
jsme o přesunu tréninkových jed‐
notek do sportovní haly v Mikulo‐
vicích, což by ale přineslo problémy
s logistikou a úbytkem hráčů na tré‐
nincích. V letních měsících trénuje‐
me venku na veřejných sportovních
hřištích. Bohužel situace haly je
alfou a omegou vize budovat oddíl
amít vyšší cíle, než je tomu doposud.
Například muži, kdyby v základní
části zvítězili, postoupili by do celo ‐
státní soutěže hrané systémem co

14 dní doma venku. Pro nás by to
znamenalo pořádat domácí zápasy
co dva týdny v sobotu a v neděli. Což
je samozřejmě nereálné avpodstatě
k ničemu.  Většinu „domácích“ utká‐
ní pořádáme v Litovli (muži a juni‐
orky),  dorost a starší žáci zase hrají
v Libině nebo v Mohelnici.

Byl jste spokojený s uplynulou
sezonou a co považujete za nej-
větší úspěch? 

S minulou sezonou jsme byli spo‐
kojeni, zaznamenali jsme nárůst
nových členů, především z řad mla‐
dých florbalistů. Začnu od nejmen‐
ších, vloni nastupovali kluci
v Olomoucké lize mladších žáků,
která se nehraje formou tabulky,
ale dle švédského modelu turnajo‐
vým způsobem. Chlapci a děvčata
zde obsadili několikrát stupně vítě‐
zů. Starší žáci postoupili do nejvyšší
Olomoucké ligy st. žáků. Největším
úspěchem a týmem, co nám dělal
a dělá radost, jsou děvčata. V loň‐
ském roce jako jediný tým v repub‐
lice dokázal v domácí hale
v Mikulovicích porazit mistra repu‐
bliky v dorostenecké kategorii 1.
FBC ČPP Bystroň group Ostrava
nebo 1. SC WOOW Vítkovice. To je
absolutní špička ženského mládež‐
nického florbalu v ČR. Muži A v nej‐
vyšší regionální lize mužů, která se
hraje v Moravskoslezském a Olo‐
mouckém kraji, skončili na  6. místě
a bez problémů se v nabité soutěži
udrželi. Muži B vyhráli Olomouckou
soutěž mužů a postoupili do Olo‐
mouckého přeboru mužů. A třeš‐
ničkou na dortu, ve výčtu našich
úspěchů, je 2. místo na mezinárod‐

ním florbalovém turnaji Amster‐
damned Floorball tournament
2016 v konkurenci 34 týmů.        

Máte nějaká předsevzetí pro ten-
to rok? 

Přání máme spíše pro nadcháze‐
jící sezonu, než pro tu současnou.
A to zahrát si florbal v našem krás‐
ném městě Jeseník před domácími
fanoušky a ukázat tak lidem kouzlo
tohoto sportu. Sportovním cílem
a přáním je vítězství juniorek
vzákladní části 1. ligy sk. D apřípad‐
ná baráž oextraligu, kterou bychom
ovšem vzhledem kčasové náročnos‐
ti a absenci haly odmítli. U mládeže
chceme budovat kompletní struk‐
turu, alespoň té nejmladší, jelikož
vobdobí okolo 15. roku spousta dětí
vyráží studovat do jiných měst.
Nadále chceme vychovávat takové
florbalové talenty, jakými jsou
Marek Ďopan hrající extraligu za
Pardubice, Jitka Procházková hrající
za Herbadent Praha, nebo naše tre‐
nérky nastupující v extralize za FBS
Olomouc ‐ Nela Bouchalová a Petra
Sedláková. Muži mají ambice poprat
se o co nejlepší umístění v nejvyšší
regionální lize. Všechny další kroky
a fungování oddílu se budou odvíjet
od sportovní haly, která snad v Jese‐
níku vznikne.

Mezi velké naděje vašeho klubu
patří dorostenka Marta Horáč-
ková, která vloni dostala pozván-
ku na soustředění juniorské
české reprezentace. Může se
Jeseník pochlubit dalšími hráči,
kteří by posílili tým se lvíčkem
na prsou? 

Ano, Marta je velkou nadějí čes‐
kého florbalu, podobně je na tom
stejně stará Tereza Bořutová. Hráč‐
ky jsou věkem teprve dorostenky,
ale již nyní herně převyšují své star‐
ší kolegyně. Doufejme, že to děvča‐
tům vydrží. V létě jsme na hráčky
dostali několik nabídek, ale po kon‐
zultaci s rodiči děvčata ještě setrva‐
la v FBK. V nadcházející sezoně se
to s největší pravděpodobností
změní. A je to tak správně, pokud
se má člověk zlepšovat v něčem, co
ho baví, musí se posunout. Domní‐
vám se, že z větších oddílů, které
mají kvalitnější zázemí pro tréninky
a herní vytíženost hráček, je to
logický krok dopředu. Osobně Mar‐
tě přeji, ať se jí splní její budoucí
sen, protože pro něj dělá maximum
i ve svém volném čase. Tím je účast
na MS juniorek, které se bude konat
na jaře 2018 ve Švýcarsku. Na
všechna děvčata hrající za náš oddíl
jsme právem pyšní a hrdí!

V červnu plánujete společně
s MKZ velký florbalový turnaj na
náměstí v Jeseníku. Jak jste dale-
ko s přípravami a na kolik týmů
se mohou příznivci tohoto sportu
těšit?

Jeseník Open Air cup 2017 se
bude konat 10. června. Přípravy na
tuto akci začínáme. Momentálně je
spuštěna registrace, a pokud půjde
vše tak, jak má a domluvíme se na
potřebných záležitostech, máme
v plánu na jesenickém náměstí pos‐
tavit 3 mobilní hřiště. V tomto pří‐
padě je maximální kapacita 36 týmů.
Je to odzkoušený model z nultého
ročníku, který se uskutečnil vkvětnu
2015, kde jsme měli 24 týmů na 2
hřištích. Již kdnešnímu dni jsou regi‐
strované týmy z různých koutů
Moravy. Bude to sportovní show,
která na jesenickém náměstí nemá
obdoby s výjimkou Streetbasketba‐
lu, který každoročně pořádá Emil
Vodák, což je vlastně průkopník flor‐
balu na Jesenicku, za to bych mu
chtěl moc poděkovat! První florba‐
lová liga vznikla na gymnáziu, kde
pan Vodák, ve svém volném čase,
otevíral sportovní halu nám mladým
aukázal nám kouzlo tohoto nádher‐
ného dynamického a zábavného
sportu. Děkujeme, Emile. (rik)
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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.

Děvčata porážejí i florbalové mistryně České republiky
K úspěšným sportovcům, kteří velmi dobře reprezentují město Jeseník, patří také místní florbalisté. Historie současného
klubu sahá do roku 2005, když jako jediný florbalový klub na Jesenicku začal hrát oficiální soutěže České florbalové unie.
Do té doby zde byly týmy, které se zúčastňovaly místních soutěží a turnajů. Jak se jesenickému florbalu daří nyní, jsme se
zeptali Martina Trsťana, předsedy FbK Jeseník, trenéra a kapitána mužů v jedné osobě.

Tým dorostenek. Foto: archiv FbK Jeseník.
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