
www.jesenik.org březen 2017

Informační měsíčník města Jeseník

Důvodem pokácení
vzácného dubu byl
jeho špatný stav

3 Rizikové mládeži
se nově věnují 
specialisté

5 Bikrosové naděje
sbírají medaile 
u nás i na ME

15–16Velikonoční
slavnost zahájí
svátky jara

6

Setkání s občany
Město Jeseník pořádá v pondělí

13. března pravidelné Setkání
s občany, na kterém budou přítomni
představitelé radnice, vedoucí
oddělení a odborů a zástupci Tech‐
nických služeb Jeseník. Během
setkání zazní informace z oblastí
investic, dopravy, majetku města
a další. Akce se uskuteční v kině
Pohoda od 16 hodin. (red)

„Nový kabát dostalo gynekologic-
ké oddělení, kde byla kompletně
vyměněna okna. Oddělení bylo dovy-
baveno novými lůžky se stolky a pro
zvýšení odborné úrovně zde byly
pořízeny také zcela nové přístroje –
laparoskopická věž, kolposkop,
resektoskop, ultrazvuk či kardioto-
kograf (CTG),“ uvádí gynekoložka
a členka představenstva Jesenické
nemocnice MUDr. Jana Chrastinová
s tím, že v nejbližší době proběhne

na tomto oddělení úprava sociálních
zařízení a částečná rekonstrukce
porodního sálu. „I během této
modernizace budeme rodičky inadá-
le přijímat,“ říká Chrastinová.

Do Jesenické nemocnice byly rov‐
něž pořízeny nové ultrazvuky, ope‐
rační sály byly vybaveny novými
operačními stoly či stacionárním
rentgenovým přístrojem. Na novo‐
rozeneckém oddělení slouží
nejmenším pacientům nová venti‐

lační jednotka. Vedení nemocnice
již zahájilo přípravy dalších inves‐
tičních projektů. „Plánujeme obmě-
nu vybavení pro pracoviště ARO,
chirurgické operační sály, interní
obory všeobecné i specializované
kardiologické péče a akutní a inten-
zivní interní lůžkovou péči,“ prozra‐
zuje Chrastinová.

Rovněž je dokončován projekt
rekonstrukce Léčebny dlouhodobě
nemocných, který zahrnoval obnovu
zázemí i vybavení oddělení a vý ‐
znamné rozšíření prostor oddělení.
„V rámci tohoto projektu jsme se doda-
tečně rozhodli zrekonstruovat také
prostory vstupu do nemocnice. Vše by
mělo být hotovo v březnu, na kdy chys-

táme slavnostní otevření a den ote-
vřených dveří,“ nastiňuje předseda
představenstva Jesenické nemocnice
MUDr. Vítězslav Vavroušek.

Jesenická nemocnice se stala čle‐
nem skupiny AGEL v únoru loňské‐
ho roku. Od té doby se novému
vedení podařilo nemocnici nejen
zmodernizovat, ale rovněž stabili‐
zovat po personální stránce.
Nemocnice posílila o 10 nových
plně erudovaných lékařů a 9 vše ‐
obecných sester, díky kterým může
svým pacientům nabídnout další
odbornosti. Nově tak již vznikly tři
ambulance – oční, ortopedická
a ambulance nutričního terapeuta
(pozn. red. – více na str. 4). (TZ)

Nejmodernějšími přístroji, které umožní co nejšetrnější vyšetření
pacientů i průběh samotných zákroků, se úspěšně vybavuje Jese-
nická nemocnice. Jen během posledních několika měsíců inves-
tovala do nákupu přístrojového vybavení 25 milionů korun.
Modernizací průběžně prochází také samotné prostory nemoc-
nice.

Jesenická nemocnice se mění v moderní zařízení

Nově v IPOSu
Jednání zastupitelů se přestěho‐

valo z Kaple, kde se konají různé
kulturně‐společenské akce, do
IPOSu. Hlavním důvodem změny
místa byl však opakovaný přesun
a instalace techniky, která tímto
trpí a svou roli také sehrálo více
parkovacích míst před budovou
IPOS. Na únorovém zasedání kri‐
tizovali ale někteří zastupitelé tuto
změnu, argumentovali méně dů ‐
stojnými prostory a poukázali na
fakt, že zde chybí bezbariérový
přístup. Zastupitel David Raif
vyvolal hlasování o návratu konání
zastupitelstva zpět do Kaple, pro
byla ale jen třetina zastupitelů
z pří tomných 21. Vedení města při‐
slíbilo, že prostory se postupně
změní, aby zastupitelům lépe
vyhovovaly a byl zajištěn přístup
také vozíčkářům. (rik)

Senior taxi se rozjelo za prvními klienty
Radnici v Jeseníku se podařilo
spustit projekt Senior taxi,
které se rozjelo za prvním kli-
entem 1. února. Smyslem je
usnadnit lidem v důchodovém
věku cestování k lékaři, na úřa-
dy nebo třeba na nádraží
v tomto městě. Podmínkou je
trvalý pobyt v  Jeseníku, věk 
75 let a výše a průkazka na tuto
službu, kterou mohou senioři
využít čtyřikrát během jedno-
ho kalendářního měsíce.

„Vyhlásili jsme čtyři kola výbě-
rového řízení, první dvě nebyla
úspěšná, ve třetím byl vážný zájem-
ce, smlouvu ale nakonec nepode -
psal. Do čtvrtého kola se pak
přihlásily Technické služby Jeseník,
které 1. února poprvé nabídly tuto
službu,“ uvedla místostarostka
Jeseníku Zdeňka Blišťanová. Pro
klienty bude jezdit zcela zánovní
Ford Tourneo s označením Seni‐

orBus, druhým vozem je tři roky
stará Škoda Yeti. „Druhé vozidlo
jsme schopni nasadit v případě pře-
tlaku objednávek. Řidiče jsme zajis-
tili z řad našich zaměstnanců,“
vysvětlil ředitel Technických slu‐
žeb Jeseník Jaroslav Ryčl. Senior,
kterého může bezplatně doprová‐
zet jedna osoba,  zaplatí za jízdu
dvacet korun, zbytek uhradí město
ze svého rozpočtu. „Chtěla bych
zdůraznit, že to není komerční služ-
ba. Je to poděkování lidem, kteří
tady žijí celý život. Dostupnost

v Jeseníku není jednoduchá a řada
seniorů tuto službu vítá,“ řekla Bliš‐
ťanová. Její slova potvrzuje i počet
vydaných průkazek, který už pře‐
kročil stovku. „Občanů nad 75 let
žije v Jeseníku více než 900. Uvidí-
me, jak se tato služba ujme. V pří-
padě malého počtu jízd bychom
snížili věkovou hranici pro další
zájemce,“ dodala Blišťanová. 

Senior taxi funguje ve všední
dny, a to od 6 do 15 hodin. 

Další informace najdete na stra‐
ně 4. (rik)

Nový vůz Senior Taxi. Foto: Richard Kapustka
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Nejvíce přestupků řeší strážníci v dopravěTříkrálová sbírka
s rekordem

Ve čtvrtek 19. ledna skončilo
v Charitě Javorník otevírání a počí‐
tání tříkrálových pokladniček. Tří‐
královí koledníci vykoledovali ve 23
obcích Jesenicka rekordní částku,
ato 559 026 korun, například v Jese‐
níku lidé darovali 106 349 korun,
ve Zlatých Horách 56 779 korun,
v Bělé pod Pradědem 49 837 korun
a v České Vsi 38 215 korun. Ve srov‐
nání s loňským rokem je výtěžek
sbírky o 24 093 korun vyšší. Po roz‐
dělení zůstane z vykoledované část‐
ky javornické Charitě 363 367 Kč.
Tyto finanční prostředky využijeme
v souladu se schváleným záměrem
na rekonstrukci prádelny v Domově
pokojného stáří sv. Hedviky ve Vid‐
navě, která zajišťuje praní prádla
pro všechny domovy Charity Ja ‐
vorník.

Mgr. Helena Paschkeová,
Charita Javorník

Tříkráloví koledníci. Foto: Filip Worm

Inovace webu 
MKZ Jeseník

Od začátku měsíce března bude
postupně docházet k inovaci webu
www.mkzjes.cz. Uživatelské novin‐
ky budou spočívat v re‐designu,
vytvoření nové mapy stránek, pře‐
hlednosti a moderním pojetí uživa‐
telského prostředí. Novinkou bude
také oddělení stránky pouze pro
Kino Pohoda, které by mělo vést
k lepší orientaci v programu.
V rezervačním systému se v posled‐
ní části nově objeví i možnost náku‐
pu vstupenek platební kartou.
Zvolená vstupenka opatřená spe‐
cifickým QR kódem pak po zapla‐
cení přijde zákazníkovi do emailu.
Na představení pak bude záležet,
jestli se klient prokáže vstupenkou,
kterou si doma vytiskne z emailu,
nebo ji bude mít s sebou uloženou
v chytrém telefonu.

Samozřejmě možnost stávající
rezervace a vyzvednutí vstupenek
v některém z prodejních míst bude
zachována. Celý systém inovace
vychází z potřeb a poptávek uživa‐
telů našich stránek. Našim cílem je
také jít ruku v ruce s moderními
technologiemi a nabídnout divá‐
kům maximálně pohodlný, uživa‐
telský servis. 

Jiří Juráš, ředitel MKZ Jeseník

Občané se nejčastěji dopouštěli
přestupků proti bezpečnosti a ply‐
nulosti provozu na pozemních
komunikacích (1324), proti veřej‐
nému pořádku a porušení obecně
závazné vyhlášky (510), proti
majetku (233), proti občanskému
soužití (217), proti alkoholismu
a toxikomanii (63). 

Na policii nebo ke správnímu
orgánu bylo předvedeno 11 osob.
Policii ČR byla předána jedna hle‐
daná osoba. Policii ČR bylo v 50 pří‐
padech předáno podezření ze
spáchání trestného činu. 

Městská policie poskytuje také
součinnost při výjezdech a asisten‐
cích na žádost republikové policie,
HZS, ZZS apodobně, vloni se jednalo
o 340 případů, z toho nejvyšší podíl
asistencí je na žádost Policie ČR (169
– v tom je zahrnuta například iúčast
strážníka jako nezúčastněné osoby
u procesních úkonů trestního říze‐
ní). Strážníci se při výkonu služby
setkávají také sprotiprávním jedná‐
ním nezletilých osob, které oznámili
rodičům (31) a OSPODu (5). 

Z dalších činností, které zaměst ‐
návají městskou policii, je odchyt

zvířat. V roce 2016 strážníci odchy‐
tili 60 toulavých zvířat, ve velké vět‐
šině se jednalo o psy, byly však
zaznamenány i odchyty jiných
domácích zvířat nebo zvířat žijících
ve volné přírodě jako například
zmije nebo vydry, nechyběl však ani
odchyt poraněných pernatců, ať již
volně žijících (sova, dravec) nebo
v zájmovém chovu (papoušek).
I v loňském roce se zabývala měst‐
ská policie odklidem kadáveru do
kafilerního boxu.

Strážníci v souvislosti s plněním
služebních úkonů a zákroků použili
v sedmi případech donucovací pro‐
středky bez poškození na zdraví
omezované osoby. Ve všech přípa‐
dech v rámci zákonných zmocnění.
Služební zbraň nebyla použita.
Strážníci čelili dvěma fyzickým úto‐
kům na svoji osobu v právním pos‐
tavení úřední osoby.

Bc. Miroslav Táborský, 
Městská policie Jeseník

Při plnění svých povinností v roce 2016 zaznamenala Městská
policie Jeseník 4129 evidovaných událostí. V hodnoceném období
strážníci řešili celkem 2469 přestupků, a to jak na základě přijatých
oznámení, tak zjištěných vlastní činností. Z tohoto počtu bylo
projednáno 1141 přestupků domluvou, 279 přestupků uložením
blokové pokuty na místě zaplacených. Ve 310 případech byl pře-
stupek nebo jiný správní delikt oznámen příslušnému správnímu
orgánu, popřípadě předán Policii ČR k dalšímu šetření. U 567 udá-
lostí, z podnětu občanů, došlo na místě k vyhodnocení, že se
nejedná o přestupek.

Exkurze ve společnosti PRO-BIO 
Město Jeseník, které je realizátorem místního akč‐

ního plánu (MAP) v ORP Jeseník, uspořádalo v rámci
tohoto projektu 19. ledna exkurzi ve společnosti PRO‐
BIO ve Starém Městě pod Sněžníkem.

Exkurze byla zaměřena pro výchovné poradce
a pedagogy, kteří se věnují polytechnickému a envi‐
ronmentálnímu vzdělávání. Jejím obsahem byla návště‐
va mlýna a minifarmy na chov ovcí. Během ní pedagogy
provázel manažer výroby p. Martin Hutař ml. Samot‐
nou prohlídku obohatil o historii společnosti, fungování
mlýna a o způsob výroby a expedici produktů. V další

části měli pedagogové možnost seznámit se s podmín‐
kami uplatnění žáků ve firmě.

Cílem exkurze bylo poskytnout a šířit informace
mladší generaci, která se rozhoduje, zda se odstěhovat
do velkoměsta, že i v tomto kraji, kde je nádherná pří‐
roda, se dá uplatnit v prosperující firmě. A navíc v tako‐
vé, které není lhostejné místo vzniku a podílí se mimo
jiné i na kulturním dění ve svém městě. Sám zakladatel
je rodák, a tak jeho firma předává poselství ostatním,
že právě zde na Jesenicku je pro ambiciózního člověka
nemožné možným. (mj)
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Zálohová cena za teplo v letošním roce oproti minulému vzrostla v Jese‐
níku z 522 na 595 Kč za GJ. Jelikož se jedná o cenu předběžnou pro sta‐
novení záloh a vycházející z množství odběrateli přihlášených GJ, nelze
(jak se to již ale bohužel stalo) hovořit o zdražení. Tento příkrý verdikt
lze vynést opravdu až po vyúčtování a stanovení výsledné ceny, kdy od
našeho převzetí provozu výsledné ceny oproti ČEZ Energo z roku 2013
stále klesají. Jelikož v našem oboru pracujeme s různými průběhy zimních
teplot, jejich hodnoty neumíme snad nikdo z nás předem určit. Pro sta‐
novení předběžné ceny a výše záloh tak musíme vycházet z množství
tepelné energie, které si Vy odběratelé úplně stejně „předběžně“ přihlásíte
a na které my kalkulujeme předběžné náklady.

Pro letošní rok je pokles takto přihlášeného množství oproti roku
2016 o 7 038 GJ (2016 – 38 560 GJ, 2017 – 31 522 GJ). Toto snížení
jednak vyplývá z ukončení provozu kotelny Husova a některých odběr‐
ných míst na ostatních zdrojích, ale také z dalšího snížení „objednaného“
množství tepelné energie od ostatních odběratelů, domnívajících se
možná, že zimy už budou jen mírné (SBD Jeseník). První skutečnost je
eliminována snížením nájmu ze strany města o 178 tis. a pro tento rok
nižší cenou nakoupeného zemního plynu. Druhý faktor je již ale ničím
nepodložený a možná i účelový. Díky této skutečnosti jsou tak v před‐
běžné kalkulaci rozpočítány naše fixní režijní náklady do menšího
množství tepelné energie (GJ), které ve výsledku jednotkovou zálohovou

cenu oproti roku 2016 zvýšily. Obsluha výroby, opravy, revize, servis
a jiné úkony se musí realizovat ať je množství prodaného tepla jakékoliv. 

Z uvedeného je zřejmé, že někteří odběratelé při určení předběžného
množství na rok 2017 vycházeli z roků 2015 a 2014, kdy byly zimy velmi
mírné. Z již dnes známých hodnot množství GJ za rok 2016 (32 654 GJ)
a průběhu teplot měsíce ledna je zřejmé, že „objednané“ množství GJ v zálo‐
hové kalkulaci 2017 je pravděpodobně některými odběrateli podhodno‐
cené a skutečné bude vyšší s pozitivním dopadem na jednotkovou cenu.

Občané také často srovnávají ceny s ostatními městy. Pokud si dají tu
práci, srovnají velikostně stejná tepelná hospodářství a druh použitého
paliva, zjistí, že cena tepla v Jeseníku je srovnatelná, ne‐li i významně
nižší (Zábřeh, Mohelnice). Samostatnou a neobjektivní kapitolou jsou
trendy odpojování se od CZT a zavádějící výpočty dodavatelů malé tepelné
techniky, kteří ve snaze prodat své zboží a služby se uchýlili k účelovým
výpočtům výhodnosti tohoto kroku. Bohužel výsledné náklady z těchto
zdrojů již nebudou prezentovány v ceně za GJ a následně odběratelé prav‐
děpodobně zjistí, že jim nejenom neklesly náklady za otop, ale možná
i stouply. Nesmí při tomto porovnávání ale zapomenout, že realizace
domovního zdroje něco finančně stála a podívat se, kam jsou účtovány
kromě paliva ostatní náklady provozu domovního zdroje (el. energie,
servis, opravy, revize, pojištění, obsluha atd.). Ing. Roman Macek, 

ředitel společnosti SATEZA a. s.

SATEZA – jaká je skutečná cena tepla pro rok 2017?

Alej nářků se stala
alejí celého kraje

Na celkové prvenství v soutěži
Alej roku 2016 Alej nářků z Jeseníku
sice nedosáhla, nicméně získala titul
Alej roku Olomouckého kraje s 211
hlasy. V celorepublikovém měřítku
zvítězila alej Kaštanka z Hradce Krá‐
lové (1262 hlasy) před alejí v Lysé
nad Labem (923 hlasů) a březovou
alejí u Jilemnice (788 hlasů), Alej
nářků skončila na 8. místě. Lidé cel‐
kem nominovali 53 alejí ze všech
koutů republiky. (rik)

Tazatelé zamíří 
do domácností

Český statistický úřad organizuje
v roce 2017, v souladu se zákonem
o státní statistické službě, výběrové
šetření o životních podmínkách
domácností v České republice. Vlastní
šetření proběhne od 4. února do
28.května. Do vybraných domácností
zamíří vyškolení tazatelé, kteří se
budou prokazovat průkazem tazatele
apříslušným pověřením, které je spo‐
lu s občanským průkazem opravňují
k šetření nebo průkazem ČSÚ. V ČR
se šetření uskuteční v 11 460 domác‐
nostech na základě náhodného výbě‐
ru počítačem. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů avšichni pracovníci
jsou vázaní mlčenlivostí. (mj)

Pravidla oceňování k výročí 750 let města 
Město Jeseník, u příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky o Jeseníku, ocení významné osobnosti
a počiny. Slavnostní předání ocenění proběhne během zářijových oslav města.

OCENĚNÍ je udělováno za mimořádný přínos související s rozvojem a prezentací města v oblasti:
podnikatelské a hospodářské * kulturní, sportovní a společenské * přírodních věd, architektury a urbanismu
* žurnalistiky, publicistiky a rozvoji zahraničních vztahů.

KDO může podat nominaci: Zastupitelé města Jeseníku * úřady, spolky, kluby a sdružení, hasiči, policie,
příspěvkové a neziskové organizace  s působností v Jeseníku.

TERMÍN podání nominací: fyzicky nebo elektronicky (richard.kapustka@mujes.cz) do 30. května 2017
na formuláři dostupném na stránkách města. 

Oceněné, na základě splněných kritérií, vybere na svém červnovém jednání Rada města Jeseníku.
Město Jeseník

Důvodem pokácení dubu byl špatný stav 
Třiadvacet metrů vysoký dub
červený ve Smetanových
sadech je už bohužel minulostí.
Technické služby, které se zde
starají o správu a údržbu zele-
ně, ho nechaly pokácet. Důvo-
dem byl špatný stav této
vzácné dřeviny. Veřejnost tento
krok kritizuje.

„Podle pařezu, který po tomto
dubu zůstal, se skutečně může zdát,
že strom byl zdravý. Jedna ze dvou
kosterních větví koruny byla ale
napadena plošně hnilobou v délce
přibližně dva a půl metru a hrozil
její pád. Tato větev, která měřila
zhruba 15 metrů, přitom tvořila
polovinu koruny stromu,“ pozname‐
nal ředitel Technických služeb Jese‐
ník Jaroslav Ryčl. 

Bohužel ani velký ořez této větve
apřípadná instalace vazby pro zajiš‐
tění druhé z větví by strom neza‐
chránily. „Zbytek napadené větve by
nebyl schopen udržet tahovou sílu
druhé větve a hrozilo by ulomení
i druhé z větví a pád na zem. Navíc
bylo zjištěno, že hniloba již postupo-

vala ido kmene přes místo základního
větvení koruny a takový trend nelze
zastavit. Strom byl napaden ze směru
od koruny dolů, a proto se na řezné
ploše pařezu neprojevily příznaky
hniloby,“ uvádí se ve zprávě o důvo‐
dech kácení stromu, kterou vypra‐
covala Správa a údržby zeleně TSJ. 

Důvodem rozhodnutí pokácet
strom tak nebylo poškození kmene,
ale koruny ve hlavním větvení. Reál‐
ně hrozil pád větví, z nichž každá

vážila jednu až dvě tuny, na místa,
kde se pohybují návštěvníci parku.
„V případě takové situace jsme jako
správci povinni učinit příslušné opa-
tření k ochraně osob pohybujících se
v prostoru s nebezpečím pádu, a pro-
to, že by arboristický zásah a za -
jišťovací vazby neeliminovaly
dostatečně toto nebezpečí, bylo roz-
hodnuto o odstranění stromu,“ uvádí
se ve zprávě technických služeb.

(rik)

Dub ve Smetanových sadech byl napaden hnilobou. Foto: TSJ 
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Rada seniorů
Máte zajímavé postřehy a nápa‐

dy, jak si zpříjemnit volné chvíle,
nebo co ve městě změnit? Přijďte
se o ně podělit na další schůzce
Rady seniorů, která se uskuteční
v pondělí 6. března v 10 hodin
v zasedací místnosti radnice města
Jeseníku, Masarykovo nám. 161/1.

Bližší informace najdete ve vitríně
průchodu, nebo u Bc. Aleny Kalino‐
vé, na tel. 584 498 406, Odbor sociál‐
ních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jese‐
ník, ul. K. Čapka 1147/10. (mj)

Filmy pro seniory
Rada seniorů města Jeseníku, ve

spolupráci s Městskými kulturními
zařízeními Jeseník a Městským úřa‐
dem Jeseník, vás srdečně zvou na
filmová představení pro dříve naro‐
zené, která se budou promítat
jedenkrát měsíčně, a to vždy ve stře‐
du v 17 hodin v Kině Pohoda. Titul
filmu a termín filmového předsta‐
vení najdete v programu kina. (mj)

Matrika
V lednu se v jesenické nemocnici

narodilo celkem 38 dětí, z toho 10
dětí matkám s trvalým pobytem
v Jeseníku. Jsou to: Natálie Kousalo-
vá, Nikol Ševinská, Anna Všetičková,
Johann Chwistek, Michal Dimitrov,
Beáta Raszková, Michaela Lukešová,
Bedřiška Klosowská, Vanessa Miži-
kárová a Melissa Mižikárová. (mj)

SENIOR TAXI 

Od 1. února 2017 byla pro naše
spoluobčany zavedena nová služba
SENIOR TAXI města Jeseníku. 
K 10. únoru letošního roku si 
z 923 obyvatel města Jeseníku
 starších 75 let s trvalým pobytem
ve městě Jeseník podalo žádost
o sjednání této služby celkem 140
seniorů. Do téhož data se usku ‐
tečnilo 22 jízd. Podmínkou využití
této služby není průkaz ZTP ani
ZTP/P. Tiskopisy k vyřízení SENIOR
TAXI města Jeseníku (žádost, plná
moc) najdete na stránkách města
www.jesenik.org. Bližší infor -
mace: Bc. Alena Kalinová, tel.
584 498 406, e‐mail: alena.kalino‐
va@mujes.cz, budova IPOS, K. Čap‐
ka 1147/10, 4. patro, blok B (vlevo
od výtahu). (mj)

Akademie třetího věku pro seniory 

Dnes je již povědomí o českých
enklávách žijících ve světě mimo
svoji domovinu poměrně široké.
Byla natočena řada dokumentů,
napsáno množství článků. Platí to
i o české menšině, která žije po více
než 180 let v Rumunsku, na území,
které se nazývá Banát. Přesto je na
tomto tématu co objevovat i obdi‐
vovat. Je pozoruhodné, jak si

„rumunští“ Češi po mnoho deseti‐
letí, žijící v těžko přístupných oblas‐
tech v horách nad Dunajem, udrželi
zvyky, jazyk a mnoho tradic tak, jak
si jej kdysi přinesli ze svých původ‐
ních českých domovů. 

Přijďte si poslechnout povídání
o historii osidlování Banátu český‐
mi vystěhovalci, která je velmi zají‐
mavá, ale i dramatická. Tématem

budou i začátky zájmu českých
turistů o tuto oblast (v období 
„Čaušeskova“ totalitního režimu
v Rumunsku), postupné objevování
krás zdejší krajiny, porevoluční
vývoj a proměny v českých komu‐
nitách až do současnosti. 

Vstup je volný pro seniory, jejich
přátele a známé. Další informace
získáte na telefonu 584 498 406
nebo na stránkách Centra sociál‐
ních služeb: www.cssjes.cz.

Bc. Alena Kalinová, 
odbor sociálních věcí

a zdravotnictví, MěÚ Jeseník

Srdečně vás zveme ve čtvrtek 30. března 2017, v 16 hodin, do Klubu
seniorů v Jeseníku, na zajímavou přednášku, kterou připravil
a povede Ing. Jan Rotter s názvem „Jak se žije české menšině
v rumunském Banátu“. 

Senioři a doprava – Jak levně cestovat
JESENÍK

ARRIVA 
– IDSOK měsíční občanská – zóna 31, 120 

230 Kč přenosná
– IDSOK měsíční čipová – senior 65+ 

172 Kč nepřenosná
– pro vyřízení průkazky předložit fotografii, OP

www.arriva‐morava.cz
Město Jeseník + TSJ – SENIOR TAXI – senior 75+, jed‐
nosměrná jízda 20 Kč 
– pro vyřízení průkazky na IPOSU předložit žádost

a OP – objednat na tel. 737 258 525 
OK TAXI – senior 65+ – senior OK kartu na slevu –
vydá řidič tel. 603 759 565
– jednorázová sazba po městě 40 Kč
– ostatní trasy s 40% slevou, asistence pro seniory

www.taxiok‐jesenik.cz
LEO EXPRES – senior 60+ – jízdné vlakem 

25% sleva
www.le.cz

REGIOJET – senior 60+ – jízdné vlakem – na vybrané
spoje 25% sleva

www.regiojet.cz

ČESKÉ DRÁHY
– InKARTA s RAIL PLUS s aplikací IN 50 – Senior

57+ roční 350 Kč
– pro vyřízení průkazky předložit fotografii, důcho‐

dový výměr, OP, senior pas 
– In KARTA s RAIL PLUS s aplikací INSENIOR síťová

jízdenka Senior 70+ roční 
– pro vyřízení průkazky předložit fotografii, OP 

1 490 KČ

– cestování osobními a spěšnými vlaky zdarma, rych‐
líky s 50% slevou 

– InKarta s aplikací In Důchodce – Senior 70+ roční
od 1. 7. 2017 100 Kč

– cestování s 25% slevou 
Končí platnost papírových průkazů k 30. 6. 2017
www.cd.cz

OLOMOUC
DPMO
– přestupní jízdenka zóna 71/24 hod, senior 57+ 

23 Kč
– pro vyřízení průkazky předložit fotografii, důcho‐

dový výměr, OP 
– Senior 70+ – pro vyřízení průkazky předložit foto‐

grafii, OP zdarma
www.dpmo.cz

PRAHA 
DP města Prahy
– s průkazkou PID senior 60+ 50% sleva

(příklad 55 Kč/24 hod.)
– s průkazkou PID senior 65+ zdarma
– pro vyřízení průkazky předložit fotografii, OP 
– senior 70+ zdarma

Pásmo P zahrnuje metro, tramvaje, autobusy MHD
(linky č. 100 – 299 a 501 – 599), lanovku na Petřín,
přívozy a vybrané traťové úseky železnice. 
www.dpp.cz/jizdne‐na‐uzemi‐prahy/
Uvedené informace jsou jen některými příklady, jak

levně cestovat, jsou orientační, platné k 8. lednu 2017,
během roku je mohou poskytovatelé dopravy měnit.

Marie Hundáková

Nemocnice otevřela tři nové ambulance

Nová ortopedická ambulance je
otevřena od úterý do pátku a nabíd‐
ne pacientům vyšetření, diagnosti‐
ku, prevenci a léčbu nemocí
pohybového ústrojí, a to jak kon‐
zervativní, tak i operační. V ambu‐
lanci totiž budou prováděny menší

operační výkony v lokální anestezii. 
Pět dní v týdnu bude v Jesenické

nemocnici nově k dispozici také
ambulance pro pacienty s obtížemi
zraku, která nabídne diagnostiku
a léčbu akutních i chronických
očních onemocnění, strabismu,

tupozrakosti, glaukomu či onemoc‐
nění sítnice. 

Poslední nově otevřená nutriční
poradna pak nabídne poradenství
avyšetření nutričním terapeutem při
nadváze aobezitě, po bariatrické ope‐
raci, při diabetu, při onkologickém
onemocnění aonemocnění trávicího
ústrojí, před operací na dolním trá‐
vicím traktu ipři potravinových into‐
lerancích. Poradna bude otevřena
vždy ve čtvrtek od 7 do 11 hodin, ato
pro pacienty s žádankou ovyšetření,
odeslané odbornými lékaři. (TZ)

Bolesti kloubů, zad, poruchy zraku i kila navíc, mohou pacienti
z Jeseníku a okolí řešit v nových ambulancích, které nedávno ote-
vřela Jesenická nemocnice, člen skupiny AGEL. Díky posílení týmu
lékařů i všeobecných sester mohla nemocnice rozšířit spektrum
poskytovaných služeb a nově zřídit oční a ortopedickou ambulanci
a nutriční poradnu, které jsou určeny dospělým i dětským pa -
cientům. 
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Klub turistů zve na vycházky
4. března: Velké Kunětice – Hasičské minimuzeum Hradec‐Nová Ves –

Písečná(cihelna). Délka trasy 12 km, odjezd autobusu v 8.30 hod. Vycházku
připravila M. Vlčková.

18. března: Staré Město pod Sn. – rozc. Štvanice sedlo – Stříbrnice
kostel – Stříbrnice okraj – Staré Město pod Sn. Délka trasy 13 km, odjezd
vlaku v 8.54 hod. Vycházku připravil M. Rydvan.

25. března: Lipová‐lázně – Miroslav – Pod Sněhulákem – Lipová‐lázně,
závod. Délka trasy 8 km. Odjezd vlaku v 8.54 hod. Vycházku připravila 
E. Havrilová. (jš)

MĚSTO JESENÍK, RADA MĚSTA

v y h l a š u j e

konkurzní řízení na obsazení funkce
ředitele příspěvkové organizace

Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2017.

Termín podání přihlášek: do 10. 3. 2017 do 12 hod.

Písemné přihlášky včetně požadovaných náležitostí zasílejte 
doporučeně na adresu: 

Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 27 Jeseník.

Obálku označte heslem:
„Neotvírat – konkurzní řízení na pracovní místo ředitele 
Mateřské školy Jeseník, Křížkovského 1217, přísp. org.“

Rizikové mládeži
se věnují specialisté
Tématy kriminality mládeže a rizikového chování dětí se bude
v jesenickém okrese věnovat nově vznikající Tým pro mládež. Do
projektu Probační a mediační služby „Na správnou cestu! II“ se
v loňském roce zapojilo deset soudních regionů včetně Jeseníku.

Týmy pro mládež tvoří především
zástupci specialistů na mládež z řad
orgánů činných v trestním řízení,
Probační amediační služby ČR, orgá‐
nu sociálně‐právní ochrany dětí,
zapojit se také mohou neziskové
organizace, školská zařízení a další
subjekty. „Ve snaze o předcházení
problematického chování a jednání
dětí bude úkolem Týmu pro mládež
hledat řešení a navrhovat konkrétní
opatření související s kriminalitou
mládeže apéčí oohrožené děti vregio-
nu,“uvedla koordinátorka Týmu pro
mládež Jeseník Karolína Petřeková.
Již zpředběžného mapování lokality
vyplynuly oblasti, kterým by se Tým
pro nadcházející období mohl věno‐
vat. Kriminalita mládeže sice ve sta‐
tistikách stabilně klesá, na druhou
stranu jsou zde témata, kterým je
potřeba se věnovat. Pozornost je tře‐
ba zaměřit na to, jak děti tráví svůj
volný čas, prevenci páchání trestné
činnosti, ale také zvýšení informo‐

vanosti dětí. Inad těmito tématy Tým
pro mládež poprvé diskutoval na
společném jednání 16. 2. 2017.
 Projekt ve svých aktivitách navazuje
na úspěšný projekt „Na správnou
cestu! I“, realizovaný Probační
a mediační službou ČR v letech
2012–2015. Projekt je spolufinan‐
cován ze zdrojů Evropského sociál‐
ního fondu. „Cílem projektu je rovněž
podpora multidisciplinární spoluprá-
ce v oblasti práce s ohroženou mlá-
deží. Každá další spolupráce napříč
organizacemi je přínosná, protože
umožňuje rychlejší řešení problémů
akomplexnější pohled na věc,“uzavírá
manažer projektu Ing. Milan Hel.
O aktivitách Týmu pro mládež vás
budeme i nadále informovat.

Více informací o projektu získáte
na https://www.pmscr.cz/na-
spravnou-cestu-ii/nebo kontakto‐
váním Bc. et Bc. Karolíny Petřekové,
tel.: 727 940 198, e‐mail:
petrekova.pms@gmail.com. (pms)

Kdo a odkud jste, čím se živíte? 
Petra R., východní Čechy, 48 let,

nejraději mám Pardubice a Prahu.
Podruhé vdaná, dvě dospělé děti,
pracuji ve finančním sektoru.

Co vás sem přivedlo a na jak dlou-
ho? Jste zde poprvé? 

Čtyřdenní zimní pobyt jako dárek
od dětí. Na delší dobu jsem zde byla
poprvé, dříve jsem jen projížděla.

Co se vám v Jeseníku a okolí líbi-
lo?

Hotel, kde jsme bydleli, byl na
obstojné úrovni. Kromě zimní
atmosféry a hor se mně líbilo cen‐
trum města a také v lázních, archi‐
tektura a okolí Sanatoria Priessnitz.

Kde nebo co se vám zde nelíbi-
lo?

Lidé jsou zde jaksi pomalejší, úro‐
veň služeb zaostává za vnitroze‐
mím. Sousedská nevraživost je
velká – při shánění jedné konkrétní
služby jsme si projeli „kolečko“ po
městě, až jsme ji našli hned vedle
provozovny, kde jsme se na ni prvně

ptali, ale místo ke svým sousedům
nás poslali kamsi na druhý konec
Jeseníku.

Odvážíte si od nás nějaké zajíma-
vé zážitky či zkušenosti?

Potřebovali jsme co nejrychleji
provést jednoduchou opravu spor‐
tovního náčiní. V servisu nám bylo
řečeno, že to bude trvat do druhého
dne. Protože nám bylo líto ztrace‐
ného času, nabídli jsme pětistovku
navíc za vyřízení na počkání. I přes ‐
to jsme byli odmítnuti.

Až budete po čase doma, co se
vám vybaví, když se řekne Jese-
ník?

Rychle zpátky do civilizace!

Umíte si představit, že byste zde
žila trvale?

Upřímně řečeno, nedovedu.

Co byste vzkázala obyvatelům
Jeseníku?

Mohli byste se snažit nedávat
ostatním najevo svoji špatnou nála‐
du. (jg)

Jeseník očima návštěvníků:
Rychle zpátky do civilizace!
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Fotosoutěž
Město Jeseník vyhlásilo u příle‐

žitosti nadcházejících oslav
750. výročí první zmínky o Jese‐
níku fotosoutěž na téma: Jeseník
a jeho okolí v proměnách ročních
období. 

Nejzdařilejší fotografie budou
prezentovány v IC Katovna a pět
autorů nejlepších snímků získá
hodnotnou knižní publikaci o Je ‐
seníku, dalších pět obdrží drobné
upomínkové předměty. 

Snímky, nejvíce však tři, zasí-
lejte pouze v elektronické
podobě do 31. července 2017
na e‐mailovou adresu: fotojese‐
nik@seznam.cz. Názvy fotografií
ani doprovodné texty nevpisujte
přímo do obrázku. Soutěžní sním‐
ky zasílejte ve formátu JPEG.
Snímky mohou být na výšku i na
šířku. Minimální rozlišení každé
fotografie: 800×600 px. Nekvalit‐
ní fotografie budou vyřazeny. 

Fotosoutěž je určena amatér‐
ským fotografům bez rozdílu
věku. Celá pravidla soutěže na
www.jesenik.org, na úvodní stra‐
ně v sekci Nepřehlédněte – Oslavy
výročí 750 let města Jeseníku, kde
rovněž najdete propozice výtvar‐
né soutěže a také přehled kultur‐
ních akcí. (red)

Vychází nový Atlas pramenů
Po deseti letech, od prvního vydání Atlasu jesenických pramenů,
se na pultech místních knihkupectví objeví jeho druhé, rozšířené
vydání. Slavnostní křest publikace, kterou svépomocí připravili
Lukáš Abt a Jan Macháček, proběhne v lázních u Slovanského
pramene ve středu 22. března od 15.30 hodin.

Atlas jesenických pramenů
a jiných drobných památek vydává
Jesenická platforma s podporou Pri‐
essnitzových léčebných lázní. Křest
knihy se koná v rámci oslav Světo‐
vého dne vody, který připadá na
22.března. Atlas vyšel poprvé v roce
2007 a je zatím nejucelenější publi‐
kací popisující slovem iobrazem uni‐
kátní soubor pramenů v okolí Jese‐
níku. 

„V knize je řada nových informací,
které jsme získali během uplynulého
desetiletí. Obnoveny, objeveny nebo
znovuobjeveny byly iněkteré prame-
ny, takže část obsahu byla aktualizo-
vána a opravena. Snažili jsme se cel-
kově o širší a komplexnější záběr
fenoménu pramenů. Kromě popis-
ných vlastivědných informací jsme
přidali příběhy lidí, kteří se podíleli
na výstavbě či obnově a vše je ucho-
peno ze sociálního a kulturního
pohledu. Apelujeme také na přístup
člověka ke krajině samotné a jistým
způsobem hodnotíme vývoj vposled-
ních letech. Jsem sám překvapen, kolik
zajímavých souvislostí se podařilo
objevit a jak je mozaika tak malého
místa pestrá. Věříme, že kniha pomů-
že lépe rozpoznat ‚poklad‘, který
jakožto místní ve Studničním vrchu
a jeho okolí máme. Je totiž až s podi-
vem, jak se neustále přehlíží!” uvádí
Lukáš, který se památkám věnuje
nejen co se týče psaní, ale sám jich
také několik obnovil, naposledy
minulý rok na jaře Gilbertovo odpo‐
čívadlo. (jg)

Výzva z Vlastivědného muzea Jesenicka
Vlastivědné muzeum Jesenicka

již nyní připravuje VIII. ročník tra‐
dičního Vánočního jarmarku, který
se bude konat v termínu od 8. do
9.prosince 2017 v prostorách Vodní
tvrze a Zámeckého náměstí. Bohatý
program jarmarku bude doplněn
výstavou betlémů ve Vodní tvrzi. 

V letošním roce bychom velice
rádi prezentovali betlémářské
umění z Jesenicka a obracíme se
tímto na veřejnost, která vlastní
a byla by nám ochotna zapůjčit na
adventní čas (na samotné Vánoce
klidně vrátíme) své zajímavé bet‐
lémy či jejich části. Podělte se

s ostatními o svou radost a pomoz‐
te nám vytvořit tu správnou
atmosféru jesenických Vánoc. 

Kontaktovat nás můžete na
telefonním čísle 584 413 972 
nebo prostřednictvím e‐mailu
muzeum.historik@jen.cz.

(vmj)

Velikonoční slavnost zahájí svátky jara
Přijďte 2. dubna v 9 hodin na Masarykovo náměstí v Jeseníku přivítat jaro a oslavit Velikonoce! Na
letošní Velikonoční slavnosti nakoupíte regionální produkty a velikonoční zboží, jako například
pomlázky, kraslice, věnce, perníčky aj., pochutnáte si na dobrotách u mnoha stánků s občerstvením
a popovídáte si s přáteli a známými. 

V rámci doprovodného progra‐
mu se pro vás připravuje krásné
vystoupení dětí z Mateřské
školy Kopretina, divadelní pohádka
a chybět nebude ani hudební
vystoupení. Podíváte se také na
ukázky tradičních velikonočních
zvyků a řemesel, například pletení
pomlázek a košíků, malování kras‐
lic, plstění ovčího rouna. Děti se zde
potkají se zvířátky ve zvířecím kout‐
ku. Chystají se pro vás i kreativní
dílny – malování kraslic, výroba
Morany, výroba vajíček z ovčího
rouna. Těšíme se na setkání! 

Velikonoční trhovou slavnost
pořádá spolek Sudetikus, z. s. ve

spolupráci s městem Jeseník
a MKZ. Aktuality naleznete na

www.jesenicketrhy.cz nebo na
Facebooku. (ms)

Ilustrační foto.
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čtvrtek 2. března v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad Danuše Šenkyříkové pro děti
a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. Pořádá PLL a.s.

pátek 3. března od 10 do 17.30 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE
Populární akce Ivety Filipové.
Pořádá PLL a.s.

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 spe‐
ciálním upraveném okruhu v blízkosti chaty
Férovka. Občerstvení zajištěno.
Pořádá Apostolos Joanidis.

neděle 5. března v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
BARBUCHA
Pohádka o medvědáři jménem Kuba Kubikula,
kterého doprovází medvídek Kubula, velký
neposeda a mlsoun. Kuba si s ním už neví rady,
atak na jeho nezbednosti vymyslí medvědí stra‐
šidlo Barbuchu.
Na motivy Vladislava Vančury upravila Luisa
Dufourová. Režie, výprava, loutky: Petr Baran.
Hraje Divadlo ŠUS.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník.
Vstupné 60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 7. března v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Vincenz Priessnitz, Viktor Schauberger a další
známí i méně známí muži, kteří pracovali s nej‐
obyčejnější látkou na naší planetě – vodou. Pre‐
zentace Mgr. Jiřího Glabazni. 
Pořádá PLL a.s.

středa 8. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY TIBORA NOVOTNÉHO
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu,
trubku, baryton a EKN.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 9. března od 10 do 17.30 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE
Populární akce Ivety Filipové. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 9. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY MILANA DOMESE
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu,
trombon, tenor, baryton a saxofon.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

Akce pátek 10. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY ANTONÍNA SLÁMKY
Představí se žáci ve hře na kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 11. března v 19.30 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
UČITELSKÝ BÁL
Tradiční učitelský bál. K tanci a poslechu hraje
skupina FANTASIA Milana Domese, předtan‐
čení, bohatá tombola. 
Vstupné 150 Kč, předprodej CK MODI Tour
a Alena Poskerová tel.: 724 824 584, e‐mail:
aposkerova@seznam.cz.
Pořádá OROS Jeseník.

neděle 12. března v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
MANON LESCAUT
Román francouzského spisovatele Abbé Pré‐
vosta (1697–1763) Manon Lescaut se stal pře‐
dlohou pro nejedno zpracování. A jestli nějaké
zpracování v našich zemích Prévostovu Manon
zastínilo, tak je to zcela určitě veršované drama
Vítězslava Nezvala (1900–1958). Nastudovalo
Divadlo Šumperk: www.divadlosumperk.cz.
Doprodej volných míst v rezervačním systému
MKZ Jeseník. 
Hra v divadelním předplatném.
Vstupné 270 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 13. března v 17.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Studenti z klavírní třídy Renáty Jeřábkové. 
Pořádá ZUŠ a PLL a.s.

pondělí 13. března v 19 hodin
Zrcadlový sál
KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Představí se světoznámé DUO ADAMUS v obsa‐
zení: Jan Adamus, anglický roh a hoboj a Martin
Levický – klavír. 
Vstupné 80 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

úterý 14. března v 13 hodin
Kaple
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT 
VE HŘE NA KYTARU
Pořádá ZUŠ Jeseník.

úterý 14. března v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ
Proměna kulturního dědictví v posledních 
20. letech. Prezentace Mgr. Jiřího Glabazni. 
Pořádá PLL a.s.

středa 15. března v 8 hodin
Kaple
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT 
VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE
Pořádá ZUŠ Jeseník.

středa 15. března v 17.30 hodin
Knihovna Vincenze Priessnitze
RADOMÍR ČÍŽEK –
NA MÁMINĚ KOLE NAPŘÍČ BALKÁNEM
Cestovatelská beseda šumperského rodáka Rado‐
míra Čížka, který se vydal sám na vlastní pěst na
dvoutýdenní cestu na kole napříč Balkánským
poloostrovem. 
Vstupné 30 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 16. března od 10 do 17 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE
Populární akce Ivety Filipové. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 16. března v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 16. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY MARIE ONDRYÁŠOVÉ 
A BC. MARTINY STEPAŇUKOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 17. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY KAROLINY VYSIKAN
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 17. března v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se vynikající soubor JESFLET pod
vedením Mgr. Macečkové.
Pořádá ZUŠ a PLL a.s.

sobota 18. března v 18 hodin
Klub Plíživá Kontra
EXPEDIČNÍ KAMERA 2017
ODVAHA ‐ DOBRODRUŽSTVÍ ‐ CESTOVÁNÍ NA
FILMOVÉM PLÁTNĚ. Největší cestovatelská
a outdoorová akce u nás, unikátní projekt, který
přináší nejlepší filmy sezony z celého světa
i novinky z domácí produkce.
Vstupné 70 Kč.
Pořádá Jesenický týdeník.

neděle 19. března v 19 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
ODJEZD NEJISTÝ
Francouzská veselohra v podání amatérského
divadelního spolku Kantoři. 
Vstupné 60 Kč. Pořádá PLL a.s.

pondělí 20. března - středa 22. března
Kaple
BURZA OBLEČENÍ, OBUTÍ, HRAČEK A SPOR-
TOVNÍCH POTŘEB PRO DĚTI
Výkup v pondělí 8.30–17.30, prodej v úterý
8.30–18.00 a ve středu 8.30–17.30.
Pořádá Sudetikus, z.s.
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7. února 2017 - 21. května 2017
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 urči‐
tě pamatujeme ze svého dětství. Součástí výsta‐
vy je tvořivý koutek pro děti, kde si budou moci
vyrobit svoji originální papírovou hračku.
Kurátorka výstavy: Mgr. Božena Kaňáková
Výtvarnice výstavy: Bc.A Ivana Kužílková 
Vstupné: 40/20 Kč.

24. ledna 2017 - 26. března 2017
Hlavní výstavní sál
KRÁSA KOVU, OHNĚ 
A DAMASCENSKÉ OCELI
Výstava zapůjčená z Technického muzea v Brně
se věnuje především nožům, avšak podívaná
to bude nejen pro pány. 
Kurátor výstavy: Bc. Milan Rychlý
Výtvarnice výstavy: Mgr. Helena Šiková
Vstupné 40/ 20 Kč.

PŘEDNÁŠKA
Rodný dům Vincenze Priessnitze 
- kavárna „Vinckovo kafe”
16. 3. 2017 v 19.30 hodin

BIODIVERZITA
Přednáška osvětluje základní pojmy ekologie
spojené s funkční strukturou ekosystému a eko‐
systémovými službami. Vysvětlíme si, co je
vlastně ekosystém a jak funguje. Ukážeme si,

Vlastivědné muzeum Jesenicka

1. března - 29. března
Divadlo P. Bezruče
ÚHEL POHLEDU
Výstava obrazů Anny Bochenek (PL). Výstava
je bez vernisáže. Otevřeno dle otevírací doby
Divadla P. Bezruče. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

3. února - 31. března
Katovna
KOUPALIŠTĚ
Výstava Anny Hálové „Koupaliště“ se váže
k tématu lidské existence. Představuje post‐
apokalyptickou vizi, obraz veřejného prostoru
zaplněného lidmi, vyprázdněného a zbaveného
funkce. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

Výstavy

pondělí 20. března v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se žesťové kvinteto Jesenické žestě
v čele s Mgr. Františkem Mechem. 
Pořádá ZUŠ a PLL a.s.

úterý 21. března v 8.30 a 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
Z POVÍDEK MALOSTRANSKÝCH
Uvádí Divadlo Náměstíčko. Představení je urče‐
no pro II. st. ZŠ a SŠ. Doprodej volných míst
v Divadle P. Bezruče.
Vstupné 60 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 22. března v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
NA STOJÁKA
Ty nejlepší sólové výstupy a scénky bavičů
z oblíbené televizní show Na Stojáka. Bavič na
pódiu se postaví před publikum a během něko‐
lika minut vás zkouší pobavit vtipy, zpěvem či
improvizovanými scénkami. Věřte, že to dokáží
Lukáš Pavlásek, Karel Hynek a Arnošt
Frauenberg v originální české „stand‐up come‐
dy“, která vychází z tradice známé z angloame‐
rických barů. Více info na www.nastojaka.cz.
Vstupné v předprodeji 220 Kč, v den konání
270 Kč. Prodej vstupenek ve všech místech
rezervačního systému MKZ Jeseník.
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 24. března v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se Kytarový orchestr pod vedením
Václava Dvořáka.
Pořádá ZUŠ a PLL a.s.

sobota 25. března ve 14.30 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
LEGENDY FILMOVÉ HUDBY
Tradiční jarní koncert Dechového orchestru
mladých ZUŠ Jeseník s dirigenty Tomášem Uhlí‐
řem, Milanem Domesem a Vladimírem Vraňov‐
ským. Spoluúčinkují mažoretky SZUŠ taneční,
spol. s r.o. pod vedením Zuzany Fritscherové,
průvodní slovo Jan Štencl. 
Vstupné dobrovolný příspěvek.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

sobota 25. března ve 20 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
MUZIKANTSKÝ BÁL
Tradiční ples s jesenickými kapelami na pod‐
poru činnosti DOM ZUŠ Jeseník. K tanci a posle‐
chu hrají: Dynybyly Band, Eva a Jindra, Melodic,
pestrý program, bohatá tombola. Vstupné
150 Kč. Předprodej v ZUŠ Jeseník na Březinově
ulici a CK MONDI‐Tour. 
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

neděle 26. března v 19 hodin
Kaple
KLASIKA VIVA - MIROSLAV VILÍMEC
Houslista Miroslav Vilímec je umělcem, který
úspěšně spojuje svou profesi v symfonickém

orchestru s bohatou činností sólisty. Více se
dozvíte na www.miroslavvilimec.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.

pondělí 27. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY BCA. DANIELA BOTHA
Představí se žáci ve hře na housle a violu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 28. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY BLANKY ANTONIE BLAHOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 30. března v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč.
Pořádá PLL a.s.

pátek 31. března v 16.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
Vernisáž výstavy k výročí 750 let založení města
Jeseník, vyhlášení vítězných fotografií na téma
„Příroda a přírodní živly nejen Jesenicka”.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

pátek 31. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY ANNY BEŤÁKOVÉ
Představí se žáci pěveckého oddělení. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 31. března v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírní třídy Lenky
Polcrové z Mikulovic. 
Pořádá ZUŠ a PLL a.s.

sobota 1. dubna v 15 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
JARNÍ KONCERT 
SMYČCOVÉHO ORCHESTRU JESENÍK
Diriguje František Mech. Průvodní slovo
Rafaela Drgáčová. Jako sólisté se představí:
Marie Mechová j.h. – lesní roh a členové orche‐
stru Anežka Konečná – housle, Monika Ban‐
díková – housle, Filip Ondruch – violoncello
a Ivana Vondrušková – kontrabas. Jako host
se představí smyčcový soubor Benjamínci pod
vedením Daniela Botha.
Dobrovolný příspěvek. 
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
2. 4. VELIKONOČNÍ 

TRHOVÁ SLAVNOST
7.–8. 4. 21. DIVADELNÍ ŽATVA

25. 4. KLASIKA VIVA ‐ MAREK KOZÁK
25. 4. TŘI PŘADLENY
26.–29. 4. 20. MEZINÁRODNÍ 

SCHUBERTOVA SOUTĚŽ 
PRO KLAVÍRNÍ DUA
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proč potřebujeme květnatou louku s tuctem
rozličných opylovačů a ne s jedním či dvěma.
A položíme si otázku: „Opravdu musíme chránit
všechno?“ Doporučujeme využít autobusového
spojení ‐ odjezd z aut. nádr. Jeseník v 19.10 hod.
Přednášku povede biolog Vlastivědného muzea
Mgr. Zuzana Blažková.

EXKURZE
25. 3. 2017

ZANIKLÁ VESNICE HRANIČKY 
Exkurze po stopách zaniklé obce Hraničky
s pohnutou historií. Procházka horskými lou‐
kami uprostřed pohraničního hřebene, na kte‐
rých osada Hraničky stávala, zaujme nejen
historií, ale také půvabem místa, které se řadí
k nejkrásnějším v Rychlebských horách.
Začátek na autobusovém nádraží v Jeseníku,
odjezd v 7.30, příjezd do Uhelné v 8.06, přestup
na autobus, který vyjíždí v 8.44 a v Nových Vilé‐
movicích ‐ příjezd v 8.51.
Cena za autobus 35 Kč, návrat v odpoledních
hodinách. Exkurzi povede archeolog Vlastivěd‐
ného muzea Jesenicka Bc. Milan Rychlý.

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
Otevírací doba: 
úterý až sobota 14.00–17.00.

Vstupné: 20 / 40 Kč.
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo
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

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

středa 1. 3. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
SPOJENÉ STÁTY LÁSKY
Čtyři ženy a jejich bolestně nenaplněné touhy.
Jeden znejvýraznějších anejtalentovanějších pol‐
ských režisérů současnosti Tomasz Wasilewski
přináší syrový portrét milostných vztahů, zachy‐
cený precizní kamerou Olega Mutua. Titulky.
Vstupné 100 Kč. Členové FK 90 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

Kino Pohoda

čtvrtek 2. 3. v 19.30 hodin
JOHN WICK 2
V pokračování úspěšného akčního thrilleru
z roku 2014 přinutí legendárního Johna Wicka
k návratu ze zabijáckého důchodu jeho bývalý
spolupracovník, který se pomocí intrik snaží
převzít kontrolu nad tajemným mezinárodním
sdružením nájemných zabijáků. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 3. 3. - sobota 4. 3. v 19.30 hodin
MUZZIKANTI
Film plný písniček a melodií od folklorních
kořenů, až po mladou rockovou současnost,
odehrávající se na československopolském troj‐
mezí.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 6. 3. - úterý 7. 3. v 19.30 hodin
LOGAN: WOLVERINE
Wolverine se vrací a opět zachraňuje lidstvo.
Jenže nyní je na tom trochu hůř. Jeho schopnost
uzdravování pomalu vyprchává. Titulky.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

středa 8. 3. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ
Beatrice je upovídaná bájivá lhářka a samozva‐
ná miliardářka, která ráda věří tomu, že se zná
se všemi důležitými lidmi. Donatella je oproti
tomu potetovaná zamlklá introvertka, která
v sobě skrývá tíživé tajemství. Obě ženy jsou
pacientkami v moderní, ale střežené psychia‐
trické klinice a postupně se mezi nimi vyvine
silné přátelství. Společně pak z léčebny utečou
a snaží se během své bláznivé cesty najít štěstí.
Titulky.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

čtvrtek 9. 3. - pátek 10. 3. v 19.30 hodin
MASARYK
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká
gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extra‐
vagantního umělce s povinností a morálkou
úředníka, diplomata. Velkou část života pro‐
cestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž
pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec
Tomáš Garrigue.
Vstupné 130 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 11. 3. v 17.00 hodin
BALERÍNA
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky,
jejíž největší vášní je tanec. Dabing.
Vstupné 110 Kč. Rodinné pasy 95 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 13. 3. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY 
úterý 14. 3. v 19.30 hodin 3D/TITULKY

KONG: OSTROV LEBEK
Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin
neprobádaného, stejně krásného jako zrádného,

ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měli sebemenší
tušení, že vstupují na území mytického Konga. 
Vstupné 2D 110 Kč. Vstupné 3D 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 15. 3. v 17.00 hodin
SENIOR KLUB
POHÁDKY PRO EMU
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační
úřad v Londýně. Zaběhnutý rytmus jeho života
jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. 
Vstupné 60 Kč. Senior pas 45 Kč.
Mládeži přístupný.

čtvrtek 16. 3. v 19.30 hodin
ROCCO
Filmový dokument ROCCO sleduje životní pří‐
běh stejnojmenného slavného italského porno‐
herce Rocca Siffrediho. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 18 let nepřístupné.

pátek 17. 3. v 18.00 hodin 2D/ DABING
sobota 18. 3. v 18.00 hodin 3D/ DABING

KRÁSKA A ZVÍŘE
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska
a zvíře společnosti Disney, jež je ohromující fil‐
movou oslavou jednoho z nejpopulárnějších
příběhů vůbec, velkolepým způsobem ožívá
příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují.
Dabing.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. 
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 20. 3. - úterý 21. 3. v 19.30 hodin
BÁBA Z LEDU
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá
Hana pozvolna měnit svůj stereotypní život,
který se doposud točil výhradně kolem jejích
synů, snach a vnoučat. 
Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 22. 3. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
MLČENÍ
V polovině 17. století je Japonsko zcela uzavře‐
né kontaktu se západními mocnostmi. Křes‐
ťanství je zde postavené mimo zákon a křesťané
musí svou víru skrývat. Dva portugalští jezuité,
otec Rodrigues a otec Garupe, se vydávají do
země vycházejícího slunce s velmi nebezpeč‐
ným cílem. Titulky.
Vstupné 110 Kč. Členové FK 100 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 23. 3. - pátek 24. 3. v 19.30 hodin
ŽIVOT
Snímek Život vypráví příběh šestičlenné posád‐
ky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá
na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších
objevů lidských dějin: prvního důkazu o exis‐
tenci mimozemského života na Marsu. Titulky. 
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.
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sobota 25. 3. v 19.30 hodin
RANDE NASLEPO
Vzrušující práce v luxusním hotelu – to je vysně‐
ná budoucnost, kterou si hýčká Saliya už od
dětství. Pak ale jako teenager začne ztrácet
zrak, až nakonec vidí jen mlhavé světlo a matné
obrysy. Saliya i přes svůj handicap postupně
získává větší sebevědomí, vrací se do normální
školy a nakonec se odváží poslat přihlášku na
stáž do pětihvězdičkového hotelu. Dabing.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 27. 3. 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 knižní‐
ho fenoménu. Začínat bude přesně tam, kde
skončil jeho předchůdce. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

úterý 28. 3. v 19.30 hodin
KRUHY
Kruhy se odehrávají třináct let po událostech
předchozího dílu. Příběh o vraždícím filmu je
považován jen za hororovou historku, přesto
studentku Julii zneklidní změna chování jejího
přítele Holta, který prý toto video viděl. Titulky. 
Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

Memoriál Věry Tišnovské
Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu
Mistrovství Hanácké oblasti sprintových štafet

v orientačním běhu

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního běhu TJ Zlaté Hory (ZLH)
Datum: sobota 1. 4. 2017
Centrum: Jeseník - gymnázium, GPS: 50.2309275N, 17.2030339E
Informace: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3769 (sprint)

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3899 (sprintové štafety)
http://www.zlh.banda.cz/

Mapa: Jeseník, 1:5 000, E=2,5 m, stav duben 2016
Terén: městská zástavba, parky (prostor kvalifikace sprintu na Mistrovství Evropy)
Vzdálenosti: parkoviště – centrum do 800 m
centrum – start do 200 m
centrum – cíl do 400 m
Občerstvení: stánek s občerstvením s obvyklým sortimentem
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a SŘ HO 2017.
Typ závodu: závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Program: 9:00 – 10:00 prezentace
11:00 start 00
13:00 předpokládané vyhlášení výsledků
Kategorie: D10C, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55

H10C, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65
HDR (fáborky, děti s doprovodem), DH10N (fáborky, bez doprovodu), P – příchozí

Typ závodu: jednorázový závod čtyřčlenných sprintových štafet
Program: do 13:30 prezentace
14:00 hromadný start ve vlnách
15:30 předpokládané vyhlášení výsledků
Kategorie: DH14 (žactvo). DH15-99 (dospělí).DH40-99 (veteráni 1977 a starší)

čtyřčlenné štafety složené vždy ze ze dvou závodnic kategorií D a dvou závodníků
kategorií H (pořadí úseků DHHD; na 1. a 4. úseku musí běžet žena), štafety mohou
být složeny ze závodníků různých klubů, do hodnocení mistrovství oblasti budou
zahrnuty pouze klubové štafety.

Přijďte  si  zkusit,  co  ještě  neznáte.  Zvou  pořadatelé.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří na základě platných smluv o nájmu
pozemků užívají pozemky ve vlastnictví města Jeseník, na povin-
nost zaplacení ročního nájemného v termínu do 31. března 2017.
Platbu lze provést hotově na pokladně Městského úřadu Jeseník, Továr‐
ní ul. č. p. 4/1287 nebo převodem na účet pronajímatele číslo 
19‐1520841/0100, Komerční banka a.s., exp. Jeseník. U převodu 
na účet vždy uvádějte variabilní symbol, který je uveden ve smlouvě
o nájmu pozemku.
Žádáme proto poplatníky, užívající pozemky ve vlastnictví města Jese‐
ník, o plnění povinností, vyplývajících z platných smluv o nájmu pozem‐
ků.

Agendu nájmu pozemků na MěÚ Jeseník, 
Oddělení majetku vyřizuje p. Jaroslava Hajdová, 

tel.: 584 498 184, e‐mail: jaroslava.hajdova@mujes.cz.

středa 29. 3. v 19.30 hodin.
LVÍ ŽENA
Příběh nás zavádí do chladného severu Evropy
na začátku 20. století. Děvčátko Eva se narodilo
shypertrichózou – onemocněním, díky kterému
jí po celém těle roste nadměrné množství chlu‐
pů. Odmala tak prochází rukama doktorů, kteří
si s ní neví rady, a spolužáků, kteří se jí smějí.
Ani vlastní otec netuší, jak má ke své dceři přis‐
tupovat a drží ji raději v ústraní.  Titulky.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. 

čtvrtek 30. 3. v 17.00 hodin 2D/DABING
pátek 31. 3. v 17.00 hodin 2D/DABING
sobota 1. 4. v 17.00 hodin 3D/DABING

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
V tomto novém, zcela animovaném filmu
o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné
mapy vydává společně se svými nejlepšími
kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na
vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem. 
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
středa 1. 3. – pátek 31. 3. 2017  
Vernisáž 1. 3. v 17.00 hodin

PARK MINIATUR MINIEUROLAND V KLODZKU 
Představíme Vám fascinující fotky rostlin
z největšího festivalu Květin v Dolním Slez-
sku a zároveň proslulé miniatury staveb
z celého světa. Vstup volný.

Spoluorganizátorem je Česko-polské infor-
mační centrum Katovna v Jeseníku.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC DUBEN 2017
* ŠPUNTI NA VODĚ * RYCHLE A ZBĚSILE 8 *
MIMI ŠÉF * ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍ -
TEL 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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TRADIČNĚ

Snad nejsme příliš domýšliví, když
mezi tradiční události v lázních ten‐
tokrát zařazujeme také OCENĚNÍ
VE VELKÉ CENĚ CESTOVNÍHO
RUCHU, která se každoročně vyhla‐
šuje v rámci mezinárodního veletrhu
cestovního ruchu GO & REGION‐
TOUR v Brně. Ano, i letos jsme v sou‐
těžní kategorii Nejlepší lázeňský
a wellness balíček byli úspěšní.
S balíčkem „Tradiční Priessnitzova
kúra“ jsme získali třetí místo.

Tradičně si tento měsíc u nás v láz‐
ních připomeneme nepopiratelný
význam vody a SVĚTOVÝ DEN
VODY 2017, který připadá na středu
22. března! V rámci programu pro
vás opět chystáme zajímavé před‐

PRO DĚTI
Školička bruslení pro děti – 8. března, 15. března od 14 do 15 hodin.
Vstupné dle ceníku, pro lázeňské hosty ZDARMA.
Maškarní rej na ledě – 10. března od 14 do 15 hodin. Vstupné dle ceníku,
lázeňští hosté vstup ZDARMA.
Tupá brusle – 18. března, celý den bruslení ZDARMA. Zakončení bruslařské
sezony.

ZA RELAXACÍ
Koupel při nachlazení
Esenciální olej z eukalyptu, obsa‐
žený v koupeli, jedinečně působí na
regeneraci těla i mysli. Účinně uvol‐
ňuje dýchací cesty při nachlazení,
kromě toho mírní bolesti hlavy. Na
pokožku působí hojivě, dodává jí
výživu, zklidnění a potřebnou
hydrataci. Eukalyptové aroma pozi‐
tivně působí také na psychiku, posi‐
luje koncentraci a odbourává stres.
Dopřejte si tedy příjemnou koupel,
která vás celkově zklidní a preven‐
tivně působí proti nachlazení!
340 Kč /20 min. koupel/ 10 min. zábal

Koupel Klidná mysl
Oddejte se nezaměnitelné vůni tro‐
pické pačule a santalového dřeva!
Esence pačuli i sladkého santalu,
které jsou oblíbenými složkami
luxusních parfémů, mají zároveň
protizánětlivý, antiseptický a anti‐
bakteriální charakter. Silice obou
rostlin se v teplé lázni dokonale
uvolňují a skrze kůži i dýchací cesty

ZA SPORTEM
AQUA GRÄFENBERG WALKING

Znáte Gräfenberg Walking? Zkuste také jeho vodní variantu! Zábavnou
a intenzivní pohybovou aktivitu, která vám vlije novou energii do žil.
Lekce Aqua Gräfenberg Walking se můžete zúčastnit každou středu od
16 do 17 hod. v lázeňském bazénu. Nutná rezervace na tel. 584 491 109
nejpozději v den konání do 12 hod.

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. 3. a 15. 3. 14.00–15.30 – Školička bruslení
POZOR!!! ZMĚNY VYHRAZENY. SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
www.priessnitz.cz/cz/volny‐cas/k2221‐odkaz/32‐lazenske‐kluziste.html

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:
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)

NOVINKY

Foťte lázeňskou zimu a získejte
dárek
MRZNE, AŽ PRAŠTÍ! Pošlete nám
mrazivé fotky plné ledu a sněhu z láz‐
ní… ze Studničního vrchu, od prame‐
nů, z promenády… ty nejpovedenější
odměníme dárky z Priessnitz Bouti‐
que. Vaše úlovky nám můžete posílat
až do 31. března na soutez@priess‐
nitz.cz. LOVU ZDAR! 

nášky, procházky s průvodcem po
Studničním vrchu i tematický pro‐
gram pro děti. Více se brzy dozvíte na
našem facebooku. Zároveň můžeme
prozradit, že budeme křtít zbrusu
nový ATLAS PRAMENŮ od Lukáše
Abta a kolektivu. Věřte, máme se na
co těšit!

pronikají do organismu. Koupel
vám navodí nezapomenutelné
okamžiky naprostého uvolnění.
340 Kč /20 min. koupel/ 10 min. zábal
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Jesenický „Dortík“ nominační soutěží pro Gastrojunior
V jesenických lázních porovnávali na konci ledna své odborné dovednosti mladí cukráři z šestnácti škol Moravy i Čech. Mezinárodní
charakter soutěže O Priessnitzův dortík, která se nesla ve znamení sv. Valentýna, letos udržovala Katarzyna Król z Opole. Celkovou
vítězkou soutěže se stala Svatava Zalotěnková z Frenštátu pod Radhoštěm. Soutěž pořádala SŠ gastronomie a farmářství Jeseník. 

Pod křišťálovými lustry Kongre‐
sového sálu si nejdřív soutěžící
chystali svoji malou expozici pro
první disciplínu, kterou byla výroba
slavnostního dortu. Ten připravo‐
vali žáci pod vedením odborných
učitelů ve svých školách. Anonym‐
ně, pod vylosovaným číslem, pak
svůj výrobek předložili především
k posouzení odborné porotě
a potom i k hodnocení četným
návštěvníkům. Ty na soutěž přilá‐
kala hlavně tato disciplína, ve které
mohli svými hlasy rozhodnout, kdo
si odveze Cenu diváků. Porotu vedla
viceprezidentka Asociace kuchařů
a cukrářů ČR Pavlína Berzsiová. Dal‐
šími členkami poroty byla Eliška
Dernerová, předsedkyně AKC
v Brně a Pavla Permendlová, místo‐
předsedkyně AKC Brno. 

Předvedená bohatá škála tvarů,
barev a originálního zdobení sou‐
těžících exponátů ukazovala, že
zvolené téma sv. Valentýna budou‐
cím kuchařům vyhovovalo. Jak by
ne, když se jedná o téma lásky. Ta
je přece vždycky krásná a sladká.
A přiznejme si také, že nová valen‐
týnská tradice je také už osvědče‐
ným marketingovým tahákem.
Proto z barev převládala růžová.
A srdce, jako symbol lásky, se tu
objevovalo v nespočetných způ ‐
sobech provedení. Z použitých
materiálů převládala barevná cuk‐
rářská modelovací hmota a ozdoby
z taženého karamelu. V této disci‐
plíně nejlépe obstála Svatava Zalo‐

těnková z HŠ z Frenštátu pod Rad‐
hoštěm, druhá byla Kristýna
Matýsková ze SŠ hotelové a služeb
Kroměříž, třetí místo obsadila
Daniela Koutná z Šilhéřovic. Celou
pětinu z odevzdaných hlasů
obdržel právě tento tyrkysový dort
a jasně zvítězil v hlasování o Cenu
diváků, do kterého se zapojila
pětistovka návštěvníků.

Úvodní, tzv. pódiovou, disciplí‐
nou bylo zdobení perníkových kor‐
pusů cukrovou glazurou přímo
před zraky diváků a porotkyň. Tvar
korpusů byl do poslední chvíle před
soutěžícími utajován, takže ti muse‐
li část šedesátiminutového časové‐
ho limitu věnovat přemýšlení
o rozvržení a volbě použitých orna‐
mentů a výjevů. Glazuru si mohli

dovézt soutěžící vlastní nebo využít
materiál dodaný pořadatelem.
Novinkou letošního ročníku byla
možnost použití takzvaného 2D
Artu. Zjednodušeně řečeno, jde
o ozdoby nebo spíše obrázky vytvo‐
řené pomocí glazurového reliéfu,
který je ještě ručně kolorovaný.
První byla Sabina Fagulcová z Brna,
druhá Alena Nepustilová z Litovle
a třetí Svatava Zalotěnková z Fren‐
štátu.

Přestávky mezi disciplínami
vyplnil program, který připravili
ubytovaní z domova mládeže pořa‐
datelské školy a exhibice cukrář‐
ského mistra světa z roku 2001
Mieczyslawa Chojnowského z Pol‐
ska, který předváděl výrobu kara‐
melových ozdob.

Poslední disciplínou bylo doho‐
tovení čtyř kusů dezertů. V časovém
limitu 60 minut zdobili soutěžící
své buffery cukrovou modelovací
hmotou podle své fantazie. Porota
sledovala nejen estetickou stránku,
ale i hmotnost výrobku a techniku
provedení. K této disciplíně měla
v závěrečné řeči mluvčí poroty Eliš‐
ka Dernerová nejvíc připomínek.
Na základě zkušeností z tohoto
i z minulého ročníku se porota roz‐
hodla tuto disciplínu vypustit
a nahradit ji jinou dovednostní sou‐
těží. Nejvíc jejich představám vyho‐
věla práce Aleny Nepustilové
z Litovle, druhé místo obsadila
Daniela Koutná z Šilhéřovic a třetí
byla Lucie Hanková z pořádající
školy.

Celkovou vítězkou soutěže se sta‐
la Svatava Zalotěnková z Frenštátu,
druhá skončila Daniela Koutná z Šil‐
héřovic, jejíž dort získal cenu diváků
a celkově třetí byla Alena Nepusti‐
lová z Litovle. Četné věcné ceny nej‐
lepším cukrářům pak předávali
zástupci kraje, města a partnerů,
kteří svou podporou umožnili pořá‐
dání soutěže. 

Na úspěšném setkání mladých
cukrářů měli svůj podíl soutěžící,
jejich učitelé, odborná porota
a především žáci a pracovníci pořá‐
dající školy. Protože „Priessnitzův
dortík“ dlouhodobě drží a zvyšuje
svoji úroveň, zařadila AKC tuto sou‐
těž jako nominační pro účast
na Gastrojunior Brno. J. Krutil

Cenu diváků získal dort v tyrkysové barvě. Foto: Richard Kapustka

Adéla Mondeková – barista Junior Mistr kávy 2016
Velké úspěchy sklízí Adéla Mondeková
z Hotelové školy Vincenze Priessnitze
a Obchodní akademie Jeseník, která
v letošním roce zvítězila ve dvou soutě-
žích baristů – Junior Mistr kávy, a to
v  Žatci a Kroměříži. Navázala tak na
úspěšnou sezonu z loňského roku, kdy
získala několik prvenství. Na Lázeňském
poháru 2016 obhájila první místo z přede-
šlého roku a stala se tak mistryní České
republiky v soutěži Barista Junior Mistr
kávy 2016. 

„Tohle všechno bych ale nedoká-
zala sama. Pan učitel Kamil Hégr
mě zasvětil do přípravy kávy
a naučil mě spoustu věcí potřeb-
ných k soutěžení.  Je několikaná-
sobný vicemistr republiky a stejně
jako já i mistr republiky v soutěži
Professional Mistr kávy za rok
2016. Učila jsem se od toho nejlep-
šího,“ vysvětluje Adéla Mondeko‐

vá, kterou baristika zaujala již od
prvního připraveného espressa.
Jak dále uvedla, v letošním roce by
chtěla opět zaútočit na první pří‐
čku. A nutno poznamenat, že zatím
úspěšně. Na letošní první soutěži
Žatecký cup získala první místo
a v Kroměříži také zvítězila. A jak
tyto soutěže pod názvem Ju nior
Mistr kávy vlastně probíhají? „Sou-

těž má dvě části. V první musíme
nastavit mlýnek tak, aby bylo při-
praveno espresso. V druhé části při-
pravujeme 2 espressa, 2 cappucci-
na a ve většině případů 2 volné
nápoje z espressa. Samozřejmě jsou
i soutěže, kde se snažíme připravo-
vat alternativní přípravy kávy, jako
například irskou kávu z French pre-
ssu, nebo džezvu. Drinky z espressa
se připravují docela snadno, když
víte, co k čemu sedí. Drink můžete
připravovat ze smetany, mléka,
džusu, ovocných pyré, sirupů atd.
Je opravdu z čeho vybírat. Můj nej-
lepší drink se skládá z espressa,

jablečné šťávy, bio sirupu z agáve
a bezinkového sirupu. Zvláštním
drinkem se pro mě stal drink
z espressa, pyré z liči, konopného
sirupu z guarany, tonicu bitter rose
a bitteru z aztécké čokolády,“ pro‐
zradila baristka, která se nemusí
obávat o šikovné nástupce.

„Ve škole se snažíme naučit nové
studenty připravovat kávu. Jsou
velice šikovní. V letošním roce
máme pět nováčků a jedna z nich
už zaznamenala úspěch ve formě
třetího místa na soutěži v Žatci,“
uzavřela Adéla Mondeková.

(ru)

Barista – zná historii pěstování kávy a její výrobu. Umí připravit
suroviny pro přípravu teplých nápojů, zvolit postup práce, potřebné
suroviny a zařízení pro přípravu teplých nápojů. Umí vyrábět teplé
i studené drinky z kávy.
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Začátek roku se nesl ve znamení sněhových radovánek
Letošní leden zajisté potěšil všechny milovníky zimních sportů. I naši žáci 7. ročníku absolvovali lyžařský kurz a někteří se mohli pochlubit
tím, že i přes počáteční obavy bravurně zvládli sjíždět lázeňský svah. Leden byl také obdobím zvýšeného úsilí ze strany žáků, protože
končilo první pololetí a 31. ledna si převzali od třídních učitelů vysvědčení. Především prvňáčci se na tento den těšili, neboť si odnesli
domů své první vysvědčení v životě. A pokud se vám něco nepodařilo, nezoufejte, ve druhém pololetí máte novou šanci.

V divadle 
Ve středu 11. ledna jsme se 

všichni z „Boženky“ a z Průchodky
(1.–3. ročník) vypravili velkým prů‐
vodem za kulturou. Šli jsme plni
očekávání do divadla na představe‐
ní O pračlovíčkovi, které nám při‐
jelo zahrát olomoucké Divadlo
Tramtarie. Naše představy byly
naplněny, smáli jsme se malí i velcí,
človíčkovi jsme napovídali a také
jsme s ním sdíleli nadšení z prvních
slov i postaveného domku. Pohádka
se nám líbila a jak říkaly děti, bylo
to hodně srandovní.

Úspěch v kraji!
V Olomouci na Gymnáziu v Hej‐

číně proběhlo v lednu krajské kolo
přeboru škol v šachu.  Naši školu
reprezentovali v nejmladší katego‐
rii A (1.–5. třída) Jan Cimburek IV. A,
Adam Pirek III. D, David Pirek I. C,
Kryštof Liewehr IV. B, kteří vyhráli
okresní kolo. Mezi třinácti školními
týmy jsme se umístili za prvním ze
ZŠ Hálkova Olomouc a druhým ze
ZŠ Zábřeh na 3. místě, což je nejlepší
umístění, které jsme na této úrovni
v šachu dosáhli. 

Hokus Pokus
aneb Hravá věda

Od pondělí 23. ledna do čtvrtka
jsme na prvním stupni měli mož‐
nost vyzkoušet si, jak chutná Hravá
věda. Navštívil nás náš starý dobrý
známý Hokus Pokus – Radek Chaj‐
da, učitel a autor populárně nauč‐
ných knih pro děti. Jak bývá jeho
dobrým zvykem, seznámil děti
s vlastnostmi vody, vzduchu, půdy,
a to vše zábavnými pokusy, které
dělali i žáčci sami. Odstřelovali jsme
raketu, pouštěli horkovzdušný
balon – sáček na odpadky, zkoumali
jsme barvy fixek, vyzkoušeli, jak se
dělá vysavač z krabičky, filtrovali
jsme vodu, nechali růst kouzelnou
zahrádku… Prostě jsme si hodinu
fyziky a chemie v každém ročníku
řádně užili a přesvědčili se o tom,
že věda není žádná věda. Děkujeme
panu Chajdovi za poučení a zábavu
a těšíme se na příští rok!

TĚLOCVIK NA SNĚHU A VE SNĚHU.  Letos nám zimní počasí opravdu přeje
akrásně nám naděluje sněhovou peřinu. Proto jsme se na Boženě Němcové
rozhodli, že budeme trávit tělocvik nejen v tělocvičně, ale i ve sněhu a na
sněhu. Děti vyběhnou ven vždy s velkou radostí a rychlostí a užívají si jízdy
na bobech, saních, lopatách a jiných, nejrůznějších klouzadlech. Ti větší si
vyzkoušeli ihod sněhovou koulí na cíl, sprint ve sněhu, jak se hraje honička,
když to pekelně klouže. Prostě si užíváme zimu se všemi jejími dary.

Beseda o školní zralosti v MŠ Karla Čapka
Víte, jakou otázku si kladou nejčastěji rodiče malých předškoláků

v tomto měsíci? Je naše dítě dostatečně připravené nastoupit v příštím
školním roce povinnou školní docházku? Je naše dítě zralé? Toto téma
a mnoho dalších otázek bylo součástí besedy o školní zralosti, kterou kaž‐
dým rokem pořádají učitelé naší školy, aby spolu s logopedem, psycho‐
logem a učiteli MŠ pomohli rodičům s nelehkým rozhodnutím. Jsme rádi,
že se v tomto roce sešel opravdu rekordní počet rodičů, kteří jevili velký
zájem o daná témata. Také proto se letošní beseda v úterý 10. ledna pro‐
táhla do pozdních odpoledních hodin. 

Naše pracoviště Průchodní i Boženy Němcové, jako každým rokem, tak
i letos, připravuje v měsíci únoru pro předškolní děti a jejich učitele Den
otevřených dveří pro mateřské školky a v březnu pak Den otevřených
dveří pro rodiče. Už se všichni těšíme na nové školáky u zápisu, který
letos proběhne později než v minulých letech, a to 11. dubna na obou
pracovištích ZŠ Jeseník. 

Děkujeme také paní ředitelce Kolářové z MŠ K. Čapka a všem dalším
ředitelkám MŠ za dlouholetou úspěšnou spolupráci.

Za kolektiv ZŠ Jeseník 
Mgr. Svatopluk Sekanina

Lyžák je za námi

Sedmáci zakončili v pátek 27. ledna lyžařský a snowboardový výcvik,
který byl plný zážitků, nových dovedností a zábavy. Poslední den si všichni
užili nezapomenutelnou jízdu vmaskách, při které předvedli nejen kostýmy,
ale ioriginální prvky zručnosti. S obrovským nasazením všech lyžařů isnow‐
boarďáků proběhl také závod vobřím slalomu. Podmínky, počasí, atmosféra
a výkony našich žáků si letos na Lázeňském vrchu zaslouží jedničku.

Jak prožila leden 
školní družina?

Naše přání, aby napadl sníh, se
hned na počátku měsíce ledna
naplnilo. Přineslo nám spoustu
nových nápadů na práci v odděle‐
ních – takoví sněhuláci všemi
možnými technikami, vločky, zimní
náměty, nabízí spoustu kreativních
prací. A pak samozřejmě sportovní
vyžití venku, v přírodě, na hřišti.
Slunečné počasí a dobrý sníh při‐
pravilo výborné podmínky pro
aktivní činnost venku, proloženou
spoustou různých soutěží. Házení
sněhovou koulí na cíl, a do dálky,
závody v běhu s lopatou a s kama‐
rády, běhy ve stopách pozpátku.
I zimní kopaná má svoje kouzlo.
Největší zážitek děti měly ze stavění
sněhuláků, bunkrů a zvířátek. Sme‐
tanové sady a jejich terénní kopečky
nám posloužily k bobování. A co
nového máme ve školní družině?
Zprovoznil se zabezpečovací sys‐
tém, který dopomůže k lepší ostra‐
ze budovy školní družiny. Rodiče
a blízcí  se nyní dostanou do budovy
až po zazvonění na dané oddělení.

Úspěšný vstup 
do florbalové ligy

První únorový den zahájily mlad‐
ší žákyně Jesenickou florbalovou
ligu této kategorie, a to velmi úspěš‐
ně! V tělocvičně naší školy holky ze
VII. B ve složení Hana Řehová,
Michaela Mičkerová, Natálie Malá,
Pavlína Janků, Klára Hrubá, Nikola
Zdařilová, Anita Hamšíková, Adéla
Bretová a Anna Kuchejdová sehrály
čtyři utkání a z toho byly tři vítězné.
Těmito výsledky si zajistily celkové
dnešní prvenství. Holkám gratulu‐
jeme a přejeme vítězství v dalších
dvou kolech.
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Z letopisů města Jeseníku – Jesenická monstrance
S nejcennější jesenickou movitou památkou se prakticky 99 % obyvatel našeho města nikdy nesetkalo. Zato v Římě si ji v roce 2000
na výstavě gotického a renesančního umění Moravy a Slezska prohlédlo několik tisíc návštěvníků. Je tedy namístě si tento „majstrštyk“
představit.

ORIGINÁLNÍ PRODUKT

Obecně monstranci popisujeme jako ozdobnou prosklenou schránku,
která v nejstarších dobách (asi od 12. stol.) sloužila k ukazování svatých
ostatků, byla tedy původně relikviářem. Monstrance od vrcholného stře‐
dověku slouží k vystavování a uctívání svěcené hostie v katolickém kostele.
Používá se mimo mši k její adoraci (klanění), čímž se připomíná symbolika
proměnění hostie v Tělo Kristovo. Dříve se ve svátek Božího Těla pořádala
četná eucharistická procesí, v nichž byla monstrance nesena nebo vezena
na voze. Monstrance se skládá z několika článků: tvoří ji noha členěná na
podstavnou patku a dřík s ořechem (lat. nodus) mezi prstenci. Na noze
je vztyčena prosklená schránka s architektonickým rámečkem. Ve schránce
je hostie upevněna v držátku zvaném lunula ve tvaru ležatého půlměsíce.
Lunula podle liturgického předpisu má být zhotovena ze zlata,
může být zdobena drahokamy nebo plastickými okřídlenými
hlavičkami andělů. Gotická monstrance je tzv. architektonic‐
kého typu, má systém věžic, oblouků arkád, opěráků a fiál, při‐
pomínající trojlodí či pětilodí gotického chrámu. Pod oblouky
arkád či ve výklencích nik bývají na soklech umístěny figurky
světců.

Jesenická více než metr vysoká stříbrná a pozlacená mon‐
strance se skládá právě ze dvou částí: gotického tabernáklu
se schránkou k uchování eucharistie z doby okolo roku 1500
a z renesanční nohy a nodu. Zhotovena byla Mistrem ER (nebo
GR?) z Nisy a do Jeseníku se dostala v roce 1610. Nožka, tvořená
šestilistou rozetou, nese nápis NOBILI ᶓ STRENVO . MAXIMI‐
LIANA . STRACHWICZ . DE . M. ZAVCHA . ᶓ STREHOFF . CAPI‐
TANEO . IOANNE . GROCH . PAROCHO . LAVBRENTIO .
RASSMANNO . COADIVTORE . CASPARO – HUFFNAGEL .
CONSVLE 1610, což ve volném překladu zní: „V roce 1610 byl
urozený Maxmilián Strachwitz z Velké Zauchy a Střehova hejt‐
manem, Johann Groch farářem, Lorenz Rassmann kaplanem
a Kašpar Huffnagel starostou.“ Šestihranný nodus je zdoben
plastickými postavičkami apoštolů a jejich atributy, zobrazení
jsou svatí Petr, Matouš, Bartoloměj, Jan Evangelista, Ondřej

a Jakub Starší. Vrchní plošky nad nimi nesou jména šesti osobností města
‐ čtyř radních a dvou kostelních správců: S. GEORGIO / EHRLICH, S. THOMA
KILIAN, VITREC BARTHOLOMEO WOLFF, VITREC GEORGIO KRISTEN,
SENA IOANNE FERSTER, S. GEORGIO BOBEST. Jde zřejmě o donátory
monstrance.

Třívěžový gotický tabernákl je tvořen skleněnou schránkou s andělem
držícím lunulu, ve středu postranních věží vidíme sošky sv. Jana Křtitele
a Jana Evangelisty s pilastry přidržovanými anděly. Centrální věž nese
sošku Panny Marie Nanebevzaté ve svatozáři. Věž je zakončena ukřižo‐
vaným Kristem.

Na otázku, proč byla monstrance pořízena, může odpovědět charak‐
teristika doby za vlády biskupa Baltazara z Promnic
(1540–1562), kdy se zde šířilo Lutherovo učení. V jeho duchu
vychovávala i katedrální škola v Nise, kam biskup Baltazar
uvedl protestantské učitele. Pronikání reformace podporovali
ze zištných důvodů někteří šlechtici a šoltysové. Je přirozené,
že luterství proniklo i do Jeseníku, protože jeden ze zdejších
rodáků studoval i na luterské akademii v Německu. Navíc to
potvrzuje i série několika farářů, která byla zřejmě luterská.

Do r. 1610 spravoval faru zmíněný Johann Groch, zvaný též
Gloccius, rodák z Vidnavy. Podrobné zprávy o jeho činnosti
zachytily vizitační protokoly z r. 1579. Pro tehdejší teologickou
neujasněnost je příznačné, že byl na jesenickou faru uveden
biskupem Kašparem z Logau jako ženatý. Přesto byl vizitátory
ponechán na svém místě, protože vynikal horlivostí, sloužil
mše v katolickém ritu a přechovával ve svatostánku svátost
oltářní. Pořízení monstrance bylo evidentně vedeno obhajobou
římskokatolické církve proti obrazoboreckému protestantis‐
mu.

Monstrance byla několikrát v ohrožení, poprvé ji ukradli
Švédové, od nichž byla vykoupena, podruhé za josefínských
reforem unikla roztavení opět po zaplacení značné finanční
částky. Květoslav Growka, SOkA JeseníkReprofoto

Za rychlebskou zvířenou 
V novém pravidelném cyklu se v tomto roce zaměřujeme na místní výrobce, kteří získali
na svůj jedinečný výrobek certifikát Jeseníky originální produkt. Třetím výrobkem, který
si představíme, jsou výrobky s motivy „Malované zubaté a  usměvavé zvířeny z Rych-
lebských hor“.

„Vznikli jsme pod rukama naší tvořivé stvo‐
řitelky z hor, časem jsme si ji my řádně ochočili.
Leč všichni dohromady víme, že Vám chceme
přinést radost, zubatý úsměv na tváři a závan
hlubokých kouzelných lesů na severu, a proto
občas proběhneme a divokým skokem skončíme
na kabelce, peněžence, tašce a odhalíme tak kou‐
sek sebe i kousek zdejšího kouzelného nebe...“
Tak začíná příběh výrobků s motivy „Rychlebské

zvířeny“. Za naším dalším místním výrobcem
jsme se vydali do Žulové, kde vyrábí své jedi‐
nečné produkty Kateřina Preisová. Jedná se
o textilní a papírové výrobky (obaly na mobilní
telefony, klíčenky, pouzdra, kabelky, pohlednice,
kalendáře, atd.) dekorované stylizovanými moti‐
vy Rychlebských hor a zvířat v nich žijících. Zví‐
řata to ale nejsou ledajaká, najdeme mezi nimi
např. puntíkaté kocoury, zelené chlupaté vlky či
divoké tříprsťáky. 

Kateřina Preisová maluje celý život, nápad na
malovanou zvířenu vznikl v době, kdy žila mimo
Jesenicko a stýskalo se jí po domově. Po návratu
domů postupně začala své ideje realizovat a sna‐
ží se tak nyní ukázat krásu neoprávněně opo‐
míjeného Jesenicka a především Rychlebských
hor dětem a široké veřejnosti. 

Rychlebskou zvířenu můžete kromě již zmí‐
něných výrobků najít také v knižní podobě,
například v Pohádkách a pověstech z Rychleb‐
ských hor, či v interiéru místních kaváren
a muzeí.

Jan Mrosek
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Bikrosové naděje z Jeseníku sbírají medaile u nás i na ME
Plný napětí, dynamiky a kontaktních soubojů,
to je bikros. A právě Jeseník slaví v tomto sportu
velké úspěchy, a to nejen v rámci celé České
republiky, ale také v Evropě. Před nadcházející
sezonou jsme požádali o rozhovor místopřed-
sedu jesenického oddílu bikrosu Petra Laboun-
ka.

V loňském roce se jesenickému
bikrosu dařilo. Získali jste dva
tituly mistra ČR, Romana La boun -
ková vyhrála závod Evropského
poháru, Eliška Bartůňková vybo-
jovala bronz na mistrovství Evro-
py. Jste spokojen s loňským
ročníkem?

Ano, jsme spokojeni, protože
výsledky ukazují, že oddíl pracuje
dobře, drží významnou pozici mezi
oddíly v republice a má stále poten‐
ciál vychovávat špičkové jezdce.
Bikros je individuální sport, a tak
výsledky těch nejlepších utváří cel‐
kový dojem a povědomí o nás. Pro
mladé jezdce jsou ti nejlepší vzo‐
rem, a proto je důležité mít v týmu
silné individuality.

Kolik členů má váš oddíl a jakých
soutěží se mohou zúčastnit?

Oddíl má 21 členů, z toho 14 jezd‐
ců má licenci svazu cyklistiky amůže
se účastnit oficiálních závodů. V pří‐
pravce (kroužku Duha) máme kolem
dvaceti dětí, které mohou závodit
v náborových závodech pro neregi‐
strované v rámci seriálu Moravské
ligy. Všichni minimálně vyzkouší své
ambice na těchto závodech v Jese‐
níku. Ti šikovní pak mohou zažádat
o licenci a začít závodit se svými
vrstevníky z celé republiky.

Od kterého roku se mohou děti
věnovat bikrosu? 

Děti většinou začínají se začát‐
kem školní docházky, což je takový
ideál, protože se doporučuje začít
ve věku 6–8 let. Do pěti let je to
předčasné, protože motorika ještě
není na potřebné úrovni. Ve věku
do 10–12 let se získávají návyky
v technice spontánně a přirozeně.

Začít později lze také, ale vše potom
stojí více úsilí. To se týká samo‐
zřejmě jezdců se závodními ambi‐
cemi. Jezdit pro radost můžete začít
v každém věku.

Bikros jezdí chlapci i děvčata,
závodí společně nebo odděleně?
Pokud společně, není to velký
handicap pro holky, které přeci
jenom nemají takovou fyzičku
jako kluci?

V závodním BMX jsou věkové
kategorie odstupňovány po roce od
šesti let až do kategorie junior, která
je pro jezdce věku 17–18 let. Od 19
let se už závodí v kategorii dospě‐
lých. Chlapci a děvčata mají v mezi‐
národních pravidlech oddělené
kategorie a ve všech mezinárodních
závodech jezdí samostatně.

V řadě zemí, a to platí i pro ČR, se
dívky z důvodu nižší členské základ‐
ny zařazují v národních závodech do
kategorií s chlapci o rok mladšími.
Umladších kategorií tak mají trochu
výhodu díky tělesnému vývoji holky,
kolem 10 let se výkonnost srovnává
a potom začínají mít už obecně
navrch kluci, kteří silově vyspívají
rychleji. Nejlepší holky ale dokáží
s kluky vyrovnaně závodit až do 15
až 16 let.

K samotným závodům, můžete
přiblížit jejich průběh?

Je nutno si uvědomit, že bikros
je, co se týče zátěže, sprinterská dis‐
ciplína a odpovídá intenzitou
a dobou výkonu atletickému běhu
na 400 metrů. Specifikum této dis‐
ciplíny je spojení čistého cyklistic‐
kého sprintu s freestylovými
dovednostmi,  jako jsou skoky, pro‐
jíždění po zadním kole, předhazo‐

Dan Karásek (uprostřed) a Šarlota Staňová patří k nadějím jesenického bikrosu. 

Licenční závodníci bikrosklubu Jeseník. Foto: archiv klubu.

vání a driftování v zatáčkách. Tyto
prvky musí závodníci zvládnout
v průběhu závodu v maximální
rychlosti a v kontaktu s ostatními
jezdci.  Dráha začíná startovním
pahorkem, má tři zatáčky a čtyři
rovinky s terénními prvky. Celková
délka je v rozmezí 350 až 400
metrů. Startovní pahorek má osm
drah, takže závodníci přihlášení do
závodu se v daných kategoriích roz‐
řadí do rozjížděk, z kterých se
postupně eliminuje finálová osmič‐
ka. Pořadí ve finálové jízdě určuje
pořadí v závodě. Ve většině závodů
musí závodník, na cestě do finále,
zvládnout 6 až 7 jízd.

Závodníci jezdí na speciálních
kolech, musí splňovat daná krité-
ria, třeba jako váhu a vybavení?

V rámci přípravky mohou děti jez‐
dit na jakémkoliv vhodném kole, což
jsou většinou horská kola nebo růz‐
né typy BMX kol. Pro nácvik základ‐
ních dovedností to stačí. Pro
závodění je ale nutný speciál, který
vyniká nízkou hmotností a přitom
pevností, předepsaná je velikost kol
(20 palců) azadní brzda. Žádné další
omezení neexistuje. Tato kola nejsou
sice běžně na prodejnách, ale dají se
dnes lehce sehnat přes internet.

Bikros je náročný na fyzičku,
důležitá je však i technika jízdy.

Učíte děti, jak si počínat při
samotných závodech, které jsou
velmi kontaktní?

BMX je kontaktní sport, kde
dochází k řadě kontaktů a pádů, kte‐
ré ale ve většině případů skončí jen
naraženinou nebo odřeninami, pro‐
tože jezdci povinně používají helmy,
rukavice, vyztužené kalhoty a vět‐
šina z nich i nad rámec povinné
výbavy i různé typy chráničů loktů,
kolen, páteře, krku apod.

Základem je technika jízdy, a pro‐
to se nejprve děti učí projíždět
zatáčky a terénní nerovnosti, aby
je dokázaly zdolávat ve větší rych‐
losti. Atletická a rychlostní připra‐
venost se u malých dětí samostatně
netrénuje, nechává se na přiroze‐
ném vývoji v rámci tréninku tech‐
niky.

Cílené tréninky na rozvoj rych‐
losti se zařazují až v dorosteneckém
věku a se speciální silovou sprin‐
terskou přípravou se začíná zpra‐
vidla až od juniorů. Tady končí
zábavné závodění v dětských kate‐
goriích a začíná tvrdá příprava
vrcholových sportovců stejně jako
v jiných olympijských sportech.
Výkonnostní posun v juniorských
a elitních kategoriích je obrovský,
závody Světového poháru se jezdí
na opravdu těžkých, někdy i nebez‐
pečných tratích a k závodění na této
úrovni se propracuje jen hrstka nej‐
lepších. Všichni nejlepší jezdci světa
prošli závoděním v dětských kate‐
goriích. Tento sport, bez dlouhole‐
tého tréninku techniky už od
dětských let, dělat prostě nelze.
Jsme hrdí, že mezi 5‐6 jezdci z ČR,
kteří jsou schopni jezdit Světové
poháry a závodit na světové úrovni
jsme dva z nich vychovali v Jesení‐
ku. Jsou to Honza Švub a Romana
Labounková, kteří už léta reprezen‐
tují ČR na závodech po celém svě‐
tě.  Honza sice poslední tři roky
závodil za pražský klub, ale my ho
máme pořád jako našeho…

Dokončení na straně 16
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Jaká máte předsevzetí pro letoš-
ní rok, čeho byste chtěli dosá -
hnout?

Víte, pro každý sport je důležitá
základna. Proto víc než výsledky
bych si přál, aby u nás v oddíle jez‐
dilo na kole více dětí. Dovednosti,
které získají, se jim budou hodit po
celý zbytek aktivního života, a to
nejen při závodech, ale i při turistice
na horském kole nebo silničce,
a třeba i v autoškole.

Děti se postupnou přirozenou
cestou naučí skvěle ovládat kolo,
mít odhad, brzdit atd. Vždyť třeba
drift obou kol v zatáčce zvládají úpl‐
ně přirozeně už v osmi letech.
A když je silná základna, tak se dříve
nebo později objeví talenty, se kte‐
rými je možno pracovat a posunout
je až na hranici absolutní špičky.

Samozřejmě výsledky jsou také
důležité, protože prezentují naši
práci. Máme teď skupinku talento‐
vaných dětí, které mají našlápnuto
do republikové špičky. Takže bych
strašně rád viděl v republikovém
finále jezdce jako Dana Karáska,
Šarlotu Staňovou, Honzu Kožušní‐
ka, Lukáše Látku…

No a pak tu máme Radka Hřebíč‐
ka a Elišku Bartůňkovou, kteří už
jsou v dorosteneckém věku,  pilně
a systematicky trénují a tady už si
přejeme a očekáváme medaile. Zej‐
ména Eliška se jeví jako velký talent
i v mezinárodním měřítku a jedno‐

značný cíl pro letošní rok je prezen‐
tovat se i v zahraničí výsledky, které
ji v příštím roce posunou do junior ‐
ské reprezentace ČR.

Trénujete na bikrosové trati, kte-
rá vznikla jako jedna z prvních
v republice. U jejího zrodu jako
i celého oddílu stál Jiří Heger, kte-
rý je předsedou vašeho oddílu.
Vyhovuje tato trať dnešním
požadavkům na tento sport nebo
se musí čas od času upravovat?
Existují pravidla pro její para-
metry a je každá trať stejná?

Ano, už je to více než dvacet let.
Dráhu jsme postavili ještě
v setrvačnosti dle svazarmov‐
ských parametrů a kdo chodí

občas kolem, tak viděl, jak se za ta
léta radikálně změnila. Protože
jsme vychovávali jezdce s meziná‐
rodními ambicemi, tak se terénní
prvky každý rok upravovali dle
světových trendů, abychom mohli
nacvičit techniku pro typy tratí,
které se jezdí ve světě. Dnes má
parametry výborné tréninkové
dráhy, ale bohužel má i vrozené
vady, které nám brání v pořádání
významnějších akcí než závodů
seriálu moravské ligy, kterou tu
každý rok organizujeme. 

Konkrétními vadami na kráse
jsou příliš krátká první rovinka
a nezpevněné zatáčky. Právě zpev‐
ňování zatáček asfaltem nebo
zámkovou dlažbou je novým tren‐

dem, který přináší  změnu techniky
a taktiky jízdy v zatáčkách a zvý‐
šení rychlosti při nájezdu do rovi‐
nek. To je věc, kterou musíme
neodkladně řešit, abychom neza‐
ostávali za ostatními. Většina tratí
v ČR už má zatáčky upravené. Je to
právě jeden z parametrů pravidel,
které stanovují parametry pro
pořádání mezinárodních závodů.
Dráha má stanovenou výšku star‐
tovního pahorku, celkový výškový
rozdíl do cíle, šířku první rovinky,
šířku zbytku dráhy, počet a povrch
zatáček a rovin, délku do 400
metrů atd.

V Čechách striktní pravidla nej‐
sou, ale oddíly se snaží respektovat
mezinárodní parametry. (rik)
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Romana Labounková na vedoucí pozici na Evropském poháru v Praze.

Bikrosové naděje z Jeseníku sbírají medaile u nás i na ME

Lukáš Látka rovněž patří k nadějím jesenického bikrosu. Snímky: archiv klubu.

Eliška a Radek na domácí trati v Jeseníku.

Radek Hřebíček vítězí v rozjížďce.
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