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Den se starostou 
V úterý 13. září 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)

Logo k oslavám
města Jeseníku

V polovině května byla vyhláše-
na soutěž o nejlepší logo oslav 
750 let města Jeseníku. Do konce
června se sešlo 20 soutěžních
návrhů, které posuzovala hodno-
titelská komise včetně odborníka
na grafické podklady. Ta jako nej-
lepší vybrala návrh Petra Ovsíka
ze Sušic. Jeho logo tak bude pro-
vázet město Jeseník během slav-
nostního roku 2017 na různých
akcích, propagačních materiálech
a dokumentech. (jm)

Škola pro všechny – nový projekt města 
Již od července tohoto roku realizuje město Jese-
ník ve spolupráci s 15 základními školami v ORP
Jeseník další projekt v oblasti školství s názvem
Škola pro všechny. Cílem projektu je podpora
rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, zej-
ména pak vyrovnávání příležitostí dětí a žáků ze
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně
odlišného prostředí. 

S tím souvisí i požadovaná změna v přístupu a nasto-
lení pozitivních podmínek pro společné vzdělávání
tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opa-
tření nezbytných pro zajištění vzdělávacích potřeb
každého žáka bylo možné uskutečňovat vzdělávání
prioritně v hlavním vzdělávacím proudu.

V rámci projektových aktivit tak bude cíleno na
usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdě-
lání, podporu školních poradenských pracovišť, pod-
poru prostřednictvím zavedení pozice školního
asistenta a rozvoj pracovníků ve vzdělávání. Projektové
aktivity budou tematicky i organizačně provázané
natolik, že bude využito jejich synergického efektu
a pro cílové skupiny pak budou znamenat komplexní

podporu. V rámci mimoškolních aktivit zaměřených
na rozvoj klíčových kompetencí budou podporovány
formy práce s žáky, které budou reflektovat jejich potře-
by a zároveň budou pro žáky dostatečně atraktivní,
např. formou zájmových kroužků. Jejich přidanou hod-
notou pak bude nejen rozvoj klíčových kompetencí
a prevence školního neúspěchu, ale i podpora vytváření
prostředí přátelského k žákům se SVP. 

Podpůrná personální opatření ve školních poraden-
ských pracovištích budou provázána s podporou zave-
dení pozic koordinátora inkluze ve škole a školního
asistenta za spolupráce školního psychologa a speci-
álních pedagogů. Zároveň dojde mezi školami k pro-
hloubení spolupráce v oblasti inkluzivního vzdělávání,
která byla rozvíjena v rámci projektu Společně za úspě-
chem. 

Další aktivity se již zaměřují na rozvoj znalostí
a dovedností pracovníků ve vzdělávání v oblasti vytvá-
ření inkluzivního prostředí. Jejich náplní bude zejména
realizace vzdělávacích kurzů, seminářů, odborných
poradenství a také supervizních setkání. 

Dokončení na straně 3

PŘES PADESÁT SKAUTŮ A SKAUTEK Z JESENÍKU si užívalo letní prázdniny ve stanech na malebné Skelné
louce, nedaleko Ramzové, na dohled pod Obřími skalami. Dívčí oddíl strávil týdenní tábor putováním za osadníky
a indiány. Etapová čtrnáctidenní hra chlapeckého oddílu se zase nesla  v duchu „Dvou roků prázdnin“ Julese
Verna. Děti tak měly možnost vyzkoušet si, že i v dnešní době lze příjemně strávit čas bez internetu a různých
elektronických vymožeností. Oba tábory zakončil táborák, kam dorazili také rodiče. Poděkování patří všem
vedoucím, kteří jsou ochotni věnovat se ve svém volném čase dětem a mládeži.
Jiří Kovalčík, Středisko Slunce Jeseník Foto: Jan Pecina

Setkání s občany
Město Jeseník pořádá v pondělí

3. října 2016 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 16.30 hodin. (red)



2 ZPRÁVY Z RADNICE www.jesenik.org | září 2016

Sídliště změní tvář, vzniknou parkovací místa i hřiště
Ještě v letošním roce se má roz-
běhnout první etapa regenera-
ce sídliště 9. května v Jeseníku.
V jejím rámci se počítá s rekon-
strukcí místních komunikací,
vzniknou nová parkovací místa,
dvě hřiště, dojde k výměně
veřejného osvětlení, chodníků
a chybět nebudou ani sadové
úpravy. Při financování této
investiční akce město počítá
s dotací z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj. Regenerace sídliště je
rozplánovaná do pěti etap, ta
první skončí v květnu příštího
roku.

„Rekonstrukce místních komuni
kací se bude týkat ulic U Kasáren
v délce zhruba 90 metrů a ulice Vaš
kova v délce 102 metrů. Po odfrézo
vání, doplnění podkladní vrstvy
štěrku a přespádování dostanou sil
nice nový asfaltový povrch,“ uvedla
Marcela Pučoková z Oddělení inves-
tic Městského úřadu Jeseník. Vznik-

nou však i nové komunikace, a to
pro příjezd k novým parkovacím
stáním. „Těch bude celkem 34,“
upřesnila Marcela Pučoková. Stá-
vající chodníky z betonových dlaž-
dic o rozloze 1790 m² nahradí

zámková dlažba a dojde i k jejich
částečnému rozšíření. Velkou pro-
měnu čeká i veřejné osvětlení, kdy
dojde ke kompletní demontáži
a staré lampy nahradí nové. Během
stavebních úprav vzniknou i dvě

nová hřiště. „První je určeno pro děti
do 6 let, bude tam pískoviště, dome
ček se skluzavkou, dvě houpačky
a kolotoč nebo pérové zvířátko,“
vyjmenovala Marcela Pučoková. Na
druhém hřišti, pro venkovní fitness,
si přijdou na své větší děti nebo
i dospělí. Zároveň se v této lokalitě
objeví klidová zákoutí s lavičkami
a sedacími soupravami. Během
první etapy se počítá také se sado-
vými úpravami. „Dojde ke kácení
ohrožených dřevin nebo dřevin, které
budou překážet plánovaným úpra
vám. Ty ale nahradí nové stromy
a solitérní keře,“ doplnila Marcela
Pučoková.

Předpokládaná částka první eta-
py představuje 7,7 milionu korun
bez DPH. „Dotace z ministerstva
může dosáhnout až 70 % uznatel
ných nákladů, maximálně však
4 miliony korun,“ podotkla Jana
Dekanová z Oddělení investic Měst-
ského úřadu Jeseník. (rik)

Regenerace sídliště 9. května v Jeseníku se uskuteční postupně, první etapa má
skončit v květnu 2017. Zdroj: MěÚ Jeseník

Dny seniorů
Od 13. října do 16. října proběh-

nou v Jeseníku Dny seniorů 2016.
Podrobný program bude zveřejněn
v příštím vydání městského zpra-
vodaje Naše město a na plakátech.
Senioři se mohou těšit například na
film Teorie tygra a další bohatý pro-
gram. (mj)

Matrika
Celkem se v jesenické porodnici

narodilo 21 dětí, z tohoto 9 dětí
rodičům žijícím v Jeseníku.

Jsou to: Thanh Tung Hoang,
Emma Šlosrová, Apolena Kocúrová,
Klára Gašpariková, Martin Dluhoš,
Štěpán Pessl, Richard Gvozď, Emílie
Mrázková, Antonín Podešva. (mj)

Den otevřených
dveří

Dobrovolnické centrum Maltéz-
ské pomoci v Jeseníku pořádá
19. září od 9 do 15 hodin Den ote-
vřených dveří 2016. Program je
určen jak pro studenty SŠ a Gymná-
zia Jeseník, tak i pro širokou veřej-
nost (volná prohlídka Centra,
prožitkové hry, propagační video,
povídání na téma dobrovolnictví
aspousta dalšího). Chcete se dozvě-
dět o našich aktivitách více, zajímá
vás téma dobrovolnictví, máte zájem
setkat se s koordinátorkou nebo
dobrovolníky aprožít něco neobvy-
klého? Jste srdečně zváni, těšíme se
na vás. Více info na plakátech, příp.
www.maltezskapomoc.cz/jesenik,
www.facebook.com/maltezskapo-
moc. (red)

Strážníci řešili více než 300 případů
Za měsíc červenec eviduje Městská policie Jeseník 310

oznámených nebo zjištěných událostí, z toho přestupky:
68 v dopravě, 23 proti veřejnému pořádku, 12 alkohol
na veřejném prostranství (porušení OZV č.3/2015), 10
proti majetku, 3 proti občanskému soužití, 2 žebrání
(porušení OZV č.3/2015), 16 – přestupky ostatní. Čtyřmi
přestupky se zabývá Policie ČR kvůli podezření z tre-
stného činu. Strážníci během července odchytili šest vol-
ně pobíhajících psů, poskytli nezbytnou pomoc čtyřem
řidičům a také dvěma podnapilým osobám. Městská
policie provedla kontroly s dechovou zkouškou u mla-
distvých v prostorách za sportovní halou v Dukelské

ulici, Smetanových sadech a v Lipovské ulici u lávky pro
pěší. Mimo běžnou přestupkovou agendu strážníci řešili,
ve spolupráci s HZS Jeseník,  například požár vozidla
v ulici U Kasáren, únik dusíku z tlakové láhve v Sadové
ulici nebo likvidovali včelí roj v Křížkovského ulici.  

Vážení spoluobčané, prázdniny se přehouply do dru-
hé poloviny, a i přes jejich poměrně klidný průběh bych
rád upozornil na některé nešvary. Jedním z nejčastěj-
ších je jízda na neosvětleném jízdním kole za snížené
viditelnosti a následné úrazy, dále jsou to drobné úrazy
spojené s letním grilováním a alkoholem. 

Miroslav Táborský, Městská policie Jeseník

Vývoj rozpočtu města v roce 2015
Zastupitelstvo města schválilo 16. prosince 2014
„úsporný“ návrh rozpočtu na rok 2015 s příjmy
ve výši cca 213 469 tis. Kč, výdaji cca 199 287 tis. Kč
(financování –14 182 tis. Kč). Tento rozpočet byl
v průběhu roku upraven šesti změnami rozpočtu
a rozpočtovými opatřeními na konečný celkový
objem cca 414 481 tis. Kč.  Přitom se příjmy navý-
šily o 137 607 tis. Kč, na cca 351 076 tis. Kč, výdaje
o cca 215 194 tis. Kč na 414 481 tis. Kč a financování
o 77 587 tis. Kč na 63 405 tis. Kč. 

Příjmy – u daňových příjmů bylo nutno reagovat na
jejich propad v první polovině roku snížením na
příjmové straně, vyšší výběr v závěru roku pak umožnil
navýšit daňové příjmy rozpočtu ve srovnání
s původním rozpočtem o cca 3 900 tis. na částku
157 599 tis. Kč, skutečné plnění pak bylo 157 870
tis. Kč (oproti loňsku nárůst o 1 253 tis. Kč).

V oblasti nedaňových příjmů došlo k navýšení
u kapitálových příjmů (prodeje majetku) o cca 6 500
tis. Kč jak v rozpočtu, tak i ve skutečném plnění na
7 080 tis. Kč. K výraznému navýšení došlo u přijatých
dotací o cca 134 226 tis. Kč oproti původnímu roz-
počtu, ve skutečnosti pak o 126 791 tis. Kč na cel
kových cca 149 740 tis. Kč (akce CSS, IPOS, Katovna,

Koupaliště, Parkoviště, Kolonáda v lázních, Revitalizace
Komenského atd.).

Celkové příjmy pak dosáhly cca 343 910 tis. Kč
tj. o 7 166 tis. Kč méně, než činí schválený rozpočet.
(posun dotací do dalšího roku). 
Výdaje – rozpočet na výdajové straně byl zvýšen
zejména v oblasti investic – nárůst o 207 729 tis.
na celkovou výši 212 289 tis. Kč – skutečnost pak
byla 190 814 tis. Kč, tj. o cca 22 475 tis. Kč méně (nižší
náklady, přesuny do r. 2016). Výrazně nižší bylo
navýšení rozpočtu u běžných výdajů o 11 466 tis. Kč
(předfinancování dotačních programů, opravy) na
202 192 tis. Kč, skutečné čerpání pak bylo 191 770
tis. Kč, tj. pouze o 1 043 tis. více, než dle původního
„úsporného“ rozpočtu.
Zadluženost –ve srovnání s rokem 2014 se zvýšila o cca
21 milionů Kč na celkových 60 987 tis. Kč, z toho
dlouhodobé úvěry činí 42 426 tis. Kč (dočerpání
úvěru na IPOS ve výši 28 300 tis. Kč). 

Vývoj zadluženosti a nákladů na obsluhu dluhu –
výše nákladů na obsluhu dluhu vzhledem k nízkým
úrokovým sazbám zůstane na úrovni předchozích let
a z pohledu financování nepředstavuje problém.

Ing. Karel Buchta,
vedoucí Odboru finančního MěÚ Jeseník 
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Divadlo se dočká důstojné změny
Divadlo Petra Bezruče v Jesení-
ku prochází rekonstrukcí. Stará
dřevěná okna nahradí plastová,
dojde k částečnému zateplení
budovy a změn se dočká také
vstup do tohoto kulturního
stánku. Jako poslední přijde na
řadu nová fasáda.

„Jsem rád, že se divadlo konečně
dočká této rekonstrukce. Je to jediné
divadlo v jesenickém okrese a tuto
proměnu si po zásluze zaslouží,“uvedl
ředitel MKZ Jiří Juráš. Jak dále pozna-
menal, od 50. let se do tohoto kultur-
ního stánku téměř neinvestovalo
s výjimkou let devadesátých, kdy
došlo k realizaci přístavby zadní části
budovy avzhled změnil i interiér. Po
dlouhých letech tak přišli ke slovu
řemeslníci. Ti se nejdříve pustili do
výměny dřevěných oken za plastová,
a to v přední části divadla, v zadní
přístavbě jsou už nová. Velkou změ-
nou projde vchod do divadla. „Stá
vající konstrukce, která spíše
připomíná botanickou zahradu, zmi

Nový ředitel TSJ
Technické služby Jeseník povede

od 1. září ing. Jaroslav Ryčl. Do této
funkce ho jmenovalo představen-
stvo společnosti na základě výběro-
vého řízení. Jeho zvolení doporučila
i personální agentura, která výbě-
rové řízení připravila. Jaroslav Ryčl
má dlouholeté zkušenosti s řízením
firmy, do svého nového jmenování
zastával například funkci výrobního
ředitele Touax v Supíkovicích.(rik)

Zájezd pro seniory
Centrum sociálních služeb Jeseník

– Akademie třetího věku zve seniory
na poznávací zájezd do Polska spoje-
ný s odborným výkladem pana Pavla
Macháčka. Účastníci zavítají do Pru-
dniku a Moszny. Zájezd se koná ve
čtvrtek 15. září, odjezd v 8 hodin auto-
busem z Jeseníku (Billa, Jesenka,
Lipovská – nemocnice). Stručný
orien tační program:Prudnik –měs-
to založené Rožmberky, zajímavosti
apamátky města ajeho okolí (pohan-
ská věž, Mariánský sloup, kostel sv.
Petra a Pavla, muzeum). Moszna –
pohádkový zámek, zámecké zahrady
a park. Cena 250 korun, zahrnuje
dopravu autobusem, průvodce, vstu-
penky. S sebou: pohodlnou a pevnou
obuv pro chůzi v nerovném terénu,
pláštěnku, svačinu, doklady (stačí
OP), průkaz zdravotní pojišťovny. 
Je nutné se předem přihlásit:
Vymětalová Věra, MěÚ Jeseník,
odbor soc. věcí a zdravot., K. Čapka
1147, tel: 584 498 421, e-mail:
vera.vymetalova@mujes.cz.

Fotosoutěž
Město Jeseník u příležitosti nad-

cházejících oslav 750. výročí při-
pravuje fotosoutěž na téma: Jeseník
a jeho okolí v proměnách ročních
období. Více informací zveřejníme
v říjnovém vydání městského zpra-
vodaje Naše město. (red)

Jesenické dožínky
Již XIII. ročník Jesenických dožínek

se uskuteční 3. září v Bělé pod Pra-
dědem. „Jako každoročně bude dožín
kový den zahájen v kostele sv. Jana
Křtitele v Domašově mši svatou,
v 11.30 hod. začne od Relaxcentra
dožínkový průvod, po celý den budou
na podiu vystupovat různé hudební
ataneční skupiny asoubory, dopoled
ne bude probíhat soutěž ve vaření kot
líkového guláše, budou zde soutěže
pro děti a dospělé,“ uvedla ředitelka
ZD Jeseník Gabriela Doupovcová.

Zároveň zde bude představena
moderní zemědělská technika.
Odjezdy autobusů: Jeseník (ČSOB) 
– Bělá pod Pradědem v 10.45 ho-
din, Ovčín – Jeseník v 17 a v 18 
hodin. (rik)

Budova divadla si nový kabát zcela zaslouží. Foto: Richard Kapustka

zí. Návštěvníci divadla se tak dočkají
důstojného kamenného vstupu,“ řekl
Jiří Juráš. Během stavebních prací
dojde i k zateplení budovy. „Bude
zateplena přední část divadla aboční
zeď směrem k autobusovému nádra
ží,“podotkl vedoucí Oddělení investic
a rozvoje Městského úřadu Jeseník

Jiří Uher. Zateplení s povděkem kvi-
tuje ivedení divadla. „Jsme tomu rádi,
neboť se to znatelně projeví na úspo
rách energií,“ dodal Jiří Juráš. 

Stavební práce, které provádí
jesenická firma Stavby VAPE, při-
jdou na 1 830 283 korun včetně
DPH.                                              (rik)

Škola pro všechny – nový projekt města 
Dokončení ze str. 1
Bude se tak jednat o(z názvu akti-

vit vyplývající) metodickou podpo-
ru pedagogů při práci s heterogenní
skupinou, podporu pedagogů při
zavádění a rozvoji inkluzivního
vzdělávání přímo v prostředí škol
a další vzdělávání a osobnostní roz-
voj pedagogických pracovníků.

Do projektu je v pozici partnera
též zapojena MAS Vincenze Priess-

nitze pro Jesenicko, o. p. s. a bude
tak přispívat ke společné koordinaci
postupu v rozvoji škol a naplňování
jejich potřeb v oblasti inkluzivního
vzdělávání. Výsledkem projektu tak
bude nejen zvýšení proinkluzivnos-
ti na 15 ZŠ z ORP Jeseník, ale i vyšší
kvalita práce s cílovými skupinami
adostatečně vzdělaní azkušení pra-
covníci ve vzdělávání připravení na
implementaci novelizace školského

zákona v oblasti inkluzivního vzdě-
lávání.

Projekt s rozpočtem přes 25 milio-
nů korun tak bude v následujících
třech letech pomáhat k rozvoji škol
avzdělávání na Jesenicku. Pokud vás
tato problematika zajímá, navštivte
webový portál pro vzdělávání na
Jesenicku www.zs-jeseniky.cz.

Ing. Iva Peitlová,
vedoucí oddělení školství 

Cestující na nástupišti moknout nebudou

Přístřešek na vlakovém nádraží
nakonec bude. Vyplynulo to z jed-
nání starosty města Adama Kalouse
na ředitelství SŽDC. „Přístřešek na
nástupišti bude dlouhý přibližně
sedm metrů, jedná se o typ takzvané
vlaštovky, který je například v Olo

mouci. Parametry tohoto přístřešku
s dvěma rameny jsou mimo jiné dané
i tím, aby bylo vidět na odjezdová
návěstidla,“ uvedl ředitel Stavební
správy východ Miroslav Bocák ze
SŽDC. Cestující se ale do zahájení
znovuobnovení provozu na želez-

niční trati, které je plánované během
října, přístřešku nedočkají. „Jen
výběrové řízení a podpis smlouvy
zabere dva a půl měsíce. Pokud vše
dobře půjde, tak se přístřešek objeví
koncem letošního roku,“ uzavřel
Miroslav Bocák. (rik)

Nástupiště vlakového nádraží v Jeseníku doplní přístřešek s mobiliářem.
Foto: Richard Kapustka, zdroj návrhu studie: SŽDC. 
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Jesenicko má další zajímavou atrakci
Sportovně zábavní centrum
„Bělá v pohybu“ bylo slavnost-
ně otevřeno v pátek 12. srpna.
Dlouhou dobu nevyužívaná
budova bývalého kina dostala
nový kabát a dnes je z ní cen-
trum indoorových aktivit. 

„Budova nabízí vyžití pro celou
rodinu. V přízemí se nachází Svět
sportu se spoustou prvků – lezecká
stěna, lanové překážky, elektronic
ká biatlonová střelnice, lyžařský
simulátor a další. V prvním patře
je návštěvníkům k dispozici Dětský
svět se spoustou prvků – jak her
ních, tak naučných,“ přibližuje
manažer centra David Migal. Pro-
story jsou tak velmi zajímavé pro
děti, ale ani dospělí se se svými
ratolestmi nudit nebudou, mohou
využít fitness části Světa sportu
(např. TRX cviky, analyzátor těles-
ného stavu, interaktivní prvky
věnující se zdravé stravě) či
knihovnu v prvním poschodí. Služ-
by objektu navíc doplňuje nově
také informační centrum, takže
o návštěvníky je postaráno ve
všech směrech. 

Výhodou prostorů centra je také

Beseda s hasiči pro zrakově postižené

Bývalé kino se proměnilo ve sportovně zábavní centrum pro děti i dospělé.
Foto: OÚ Bělá p. Pradědem

jejich multifunkčnost, dají se totiž
uzpůsobit pro různé přednášky či
místní kulturní akce. Těmto účelům
bude také sloužit vedlejší budova
(Klub seniorů), která byla rovněž
zrekonstruovaná.

Celý projekt nabízí na Jesenicku
ojedinělou, ucelenou nabídku pro
rodiny s dětmi, které chtějí aktivně
trávit čas za méně příznivého poča-
sí. Slavnostním otevřením projekt
„Bělá v pohybu“ ale ještě nekončí.

„Do budoucna plánujeme doplnění
některých aktivit a především vytvo
ření komplexního balíčku aktivit pro
větší skupiny, tedy i pro místní školy,“
doplňuje David Migal.

Projekt realizovala obec Bělá pod
Pradědem s přispěním evropských
dotací (ROP Střední Morava). Další
informace o celém projektu nalez-
nete na facebookovém profilu nebo
na webu www.belavpohybu.cz.

(jm)

Seniorské cestování 
Také v letošním roce přichystal

Olomoucký kraj tradiční projekt Seni-
orského cestování určený občanům
kraje starším 60 let. Lidé se tak
mohou podívat na zajímavá místa,
a to za cenu 200 korun, která za -
hrnuje dopravu klimatizovaným
autobusem, oběd, návštěvu atraktivit,
průvodce acestovní pojištění. Objed-
návku lze uskutečnit prostřednictvím
www.seniorskecestovani.eu, v klient-
ském centru MONDI-Tour v Palacké-
ho ulici v Jeseníku nebo telefonicky:
585 204 627, 606 780 178. V září
mohou lidé navštívit například Javo-
říčské jeskyně, zámek Náměšť na
Hané, arboretum Bílá Lhota a další
památky. (rik)

Nová pobočka 
Od 1. října 2016 otevírá Česká prů-

myslová zdravotní pojišťovna NOVĚ
pobočku v Jeseníku, Masarykovo
nám. 159/14, tel.: 584 452 307. Pro-
vozní doba Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt
8–12,13–15.30. Na pobočce můžete
vyřídit veškeré své záležitosti. Pro
zájemce je připraveno zdarma měře-
ní krevního tlaku. Pobočka v České
Vsi bude k 30. září 2016 uzavřena.

(red)

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ Marian Jurečka koncem července navštívil Jese-
ník. V hotelu Slovan, během pracovního obědu, diskutoval s představiteli
radnice, zemědělských a potravinářských subjektů, Agrární komory, SMOJ
aSOŠ gastronomie afarmářství Jeseník. Tam také následovala další návštěva
ministra, která pokračovala v zemědělské škole v Horních Heřmanicích.
Pracovní setkání zakončila beseda s občany, která se uskutečnila v hotelu
Slovan. (rik)  Foto: Miroslav Hrdlička 

Hasičský záchranný sbor Olo-
mouckého kraje připravuje na
čtvrtek 6. října v 10 hodin besedu
pro skupinu obyvatel zrakově posti-
žených v okrese Jeseník. Na této
besedě budou informováni, mimo
jiné, jak se chovat a odkud se jim
dostane pomoci při možných mimo-
řádných událostech (např. požár,
povodně, únik nebezpečných látek
atd.). Také budou upozorněni na to,
co jim hrozí v domácnosti při běž-
ném životě. Hasiči vysvětlí, jak rea-

govat v těchto situacích a názorně
předvedou spolupráci mezi „zachra-
ňovanými“ a zasahující jednotkou.
Součástí této akce bude i nabídka
na prohlídku hasičské stanice v Jese-
níku s určením termínu. Aby byl
znám přibližný počet zájemců otuto
akci, je potřeba se nezávazně nahlá-
sit na tel. 736 671 586 (p. Malá –
SONS Jeseník) do 3. října. Beseda se
bude konat v prostorách organizace
SONS Jeseník v Tovární ulici.

(HZS)

Co je MAP?
Město Jeseník bylo úspěšné při pře-

dložení projektové žádosti o dotaci
z Evropského sociálního fondu (Ope-
rační program Výzkum, vývoj avzdě-
lávání) „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ORP Jeseník“.

„MAPem“ neboli místním akčním
plánem bychom chtěli navázat na
zahájenou spolupráci při plánování
dalšího rozvoje vzdělávání v území
ORP Jeseník. Prostřednictvím tema-
tických setkávání, společných vzdě-
lávacích aktivit, zapojení ve work-
shopech při společném plánování
budou budovány vzájemné vztahy
a hledány možné formy spolupráce
mezi těmito aktéry. Společně bude-
me definovat investiční ineinvestiční
priority na základě místní potřeb-
nosti a naléhavosti. Očekávanou
změnou je větší míra spolupráce
nejen základních, mateřských, či
středních škol mezi sebou, ale také
s organizacemi působícími v oblasti
neformálního či zájmového vzdělá-
vání. Problém nedostatečné komu-
nikace, který vyplynul z předchozího
projektu Společně za úspěchem, je
částečně způsoben i jistou mírou
vzájemné soutěživosti mezi jednot-
livými aktéry ve vzdělávání. V regio-
nu taktéž schází komplexní přístup

k jednotlivým tématům v oblasti
vzdělávání (jako je např. čtenářská
či matematická gramotnost), každá
škola si řeší danou problematiku po
svém s různými stupni zapojení
ostatních lokálních partnerů pro
danou oblast. 

MAP si klade za cíl zlepšit kvalitu
vzdělávání tím, že bude podpořena
spolupráce zřizovatelů, škol a ostat-
ních aktérů ve vzdělávání, což zna-
mená společné informování,
vzdělávání aplánování partnerských
aktivit pro řešení místně specifických
problémů a potřeb. Spolupráce uve-
dených povede ksystémovému zlep-
šení řízení mateřských a základních
škol prostřednictvím začleňování
dlouhodobého plánování, orientací
na kvalitní ainkluzivní vzdělávání, ke
zlepšení spolupráce vúzemí avyuží-
vání místních mimoškolních zdrojů
pro rozvoj vzdělávání dětí ažáků ake
zlepšení spolupráce s rodiči. 

Do projektu je zapojeno 36 škol
ORP Jeseník. Projekt bude realizován
v období od 1. 6. 2016 do
31. 5. 2018. Rozpočet projektu činí
4 696 534 Kč. Více informací na
www.zs-jeseniky.cz.

Ing. Markéta Bartáková,
vedoucí projektu
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Hudební život Jesenicka
Pod tímto názvem proběhne
letošní již XVI. Svatováclavské
setkání v Jeseníku. Jeho hlavní
pořadatelé, Státní okresní
archiv Jeseník a Vlastivědné
muzeum Jesenicka ve spolu-
práci s řadou dalších podporo-
vatelů, připravili ke Dni české
státnosti dvoudenní akci, která
je určena jesenické veřejnosti.

Svatováclavské oslavy začnou
vúterý 27. zářívlastivědným semi-
nářem na téma Hudební život Jese-
nicka. Bude se konat vZimní zahradě
Priessnitzova sanatoria Lázní Jese-
ník od 9 do 13 hodin. Vstup na před-
nášky je volný. Zájemci zde mohou
získat sborník obsahující nástin
hudebních dějin Jesenicka v slez-
ském kontextu. V 15 hodin se účast-
níci semináře přesunou do
Vlastivědného muzea Jesenicka
k prohlídce stejnojmenné výstavy.

O státním svátku, ve středu
28. září, se uskuteční pietní setkání
v Bílé Vodě se vzpomínkou na násil-
nou internaci řádových sester

komunistickým režimem ve zdejší
obci. V 11 hodin proběhne v kostele
Navštívení Panny Marie mše svatá
a po ní vzpomínkový akt na hřbito-
vě, kde jsou řádové sestry pocho-
vány.

Sváteční atmosféru podtrhne

podvečerní koncert duchovní hud-
by Komorního ansámblu „Ad Libi-
tum“ s programem Od Bross-
manna k Martinů, který se koná
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Jeseníku od 18 hodin. Vstupné
50 Kč. (gw)

Lázeňský orchestr na Gräfenberku, 1875. Zdroj: SOkA Jeseník

Výstava 
U příležitosti konání XVI. Svato-

václavského setkání na téma
Hudební život Jesenicka připravilo
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve
spolupráci se Státním okresním
archivem v Jeseníku stejnojmennou
výstavu. 

Návštěvníci si ji budou moci pro-
hlédnout ve Vodní tvrzi a výstava
je provede postupně od hudební
minulosti jesenického regionu, spo-
jené především s osobností klasi-
cistního skladatele Karla Ditterse
z Dittersdorfu, přes čilý spolkový
hudební život a působení lázeň-
ských orchestrů v 19. století až do
současného dění na místní hudební
scéně. 

Bohatý hudební život regionu
bude prezentován zachovalými
notovými záznamy, zpěvníky a dále
nejrůznějšími dobovými hudební-
mi nástroji z muzejních i soukro-
mých sbírek. 

Výstavu zahájí v úterý 13. září
v 18 hodin slavnostní vernisáž ve
Vodní tvrzi, v programu vystoupí
Down Beat Dixieland Band v čele
s Tomášem Cetkovským. Vstup
zdarma. Výstava potrvá do 13. lis-
topadu,  muzeum je otevřeno od
úterý do neděle od 9 do 17 hodin,
vstupné 40/20 korun. (VMJ)

Pořádáte zajímavou kulturní nebo podobnou akci během příštího roku? Napište nám, zařadíme ji do celo-
ročního přehledu, aby se o ní dozvěděla co nejširší veřejnost a také i organizátoři, kteří teprve o akcích
přemýšlejí. Krátké texty s uvedením názvu akce, termínem konání, stručnou charakteristikou a tel. kontaktem
zasílejte na adresu redakcejesenik@seznam.cz. (red)
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Kardiochirurg Jan Pirk hostem Hovorů od klavíru
Komponovaný  večer otázek
a odpovědí s  významnými
osobnostmi a hudebním do -
provodem Ukulelebandu ZUŠ
pod názvem Hovory od klavíru
uzavře 30. září hudební cykly
koncertů Vlastimila Lejska. 

Tóny z pera  pianisty, skladatele
a pedagoga  však budou  znít stále,
ať už v menší či větší míře prostřed-
nictvím nového projektu pod
názvem Hvězdy a hvězdičky, nad
nímž převzala patronát sólistka
Zlaté kapličky Michaela Kapusto
vá.

Pátečním večerem v jesenické
Kapli, jenž otevře své brány v 18

Spirituál kvintet. Do křesla pro hos-
ta usedne významný český kardio-
chirurg, přednosta Kardiocentra
a Kliniky kardiovaskulární chirur-
gie IKEMu Prof. MUDr. Jan Pirk,
DrSc. 

A to není zdaleka všechno, při-
jďte a věřte, že nebudete litovat!
A dokonce jeden z vás, bude-li mít
štěstí, získá netradiční cenu. Vstup-
né dobrovolné.

Na vaši účast se společně s gene-
rálním ředitelem Fenix Group
a. s.  Cyrilem Svozilem, Věrou Lej-
skovou, Ukuleleband ZUŠ Jeseník
a dalšími partnery těší Jarmila
Pohlová. 

Jan Pirk. Foto: archiv Jana Pirka

hodin, provede moderátor Českého
rozhlasu Dvojka Jiří Holoubek
a člen legendární folkové formace

Setkání o víře
a smyslu života 

Deset inspirativních setkání ovíře,
která nabízejí možnost prozkoumat
smysl života, můžete zažít i v Jesení-
ku. Kurzy Alfa, které začínají společ-
ným jídlem, pokračují krátkou
promluvou, na kterou navazuje dis-
kuse, se uskuteční každé úterý, a to
od 27. září do 6. prosince. Setkání
budou probíhat vprostorách Církve
Nová naděje vTovární ulici 1332/1a,
naproti Státnímu archivu. Mediálně
letos Alfu podporuje známý cesto-
vatel, dobrodruh a moderátor Bear
Grylls. Bear před lety absolvoval Alfa
kurzy vAnglii, kde našel osobní víru
v Boha. (ku)

Zahrada Katovny ožívá kulturním
programem, v pondělí 26. září se zde
uskuteční koncert jazzového seskupe-
ní vynikajícího černošského baskyta-
risty – Steve Clarke Trio. Steve Clarke
natočil 6 CD, cestuje po USA a Evropě
více než 15 let. Vystupoval po boku ja -
zzových velikánů, jako jsou Mike Stern,
Sherri Winston aSam & Dave. Toto tur-
né je Steveovým návratem do Evropy
po čtyřleté přestávce. Začátek akce je
v 19 hodin, vstupné na místě 100
korun. V případě nepřízně počasí pro-
běhne koncert  v Blue-s Clubu. (red) Katovna. Foto: archiv města

Katovna opět slouží i původnímu účelu 
Není ve městě nejspíš druhý
objekt, který by měl to štěstí,
aby řekněme z pohledu „novo-
dobého“ byl rekonstruován
dvakrát v průběhu cca čtyřiceti
let. Je-li však takový objekt
využíván veřejností jako kultur-
ní stánek, tak to může být i nut-
nost.

V neděli, 18. září, to bude 35 let,
co se Katovna otevřela po „rekon-
strukci zgruntu“ poprvé, v rámci
tehdejších pravidel jako Klub mlá-
deže. Svaz mládeže si to vzal jako
„akci Z“, a tak mezi námi žije docela
dost spoluobčanů, kteří zdarma při-
dali ruku k dílu. Patří jim za to velký
dík a můj obdiv. A určitě mi dají za
pravdu, že se tam pak hrály docela
dobré kousky. Jako tehdejší drama-
turg musím říci, že KLUB měl pod-

poru „shora“, ale i „zespodu“, měl
velkou rodinu diváků, kteří tam rádi
chodili. To bylo řekněme unikátní.
Proto mnozí z těch „brigádníků“ už
mají ve svých PC pozvánku na sraz
lidiček z „první rekonstrukce“, který
bude v září. Není špatné si dobré
události připomínat.

Poslední den loňského července
se Katovna slavnostně otevřela
veřejnosti po druhé „rekonstrukci
zgruntu“. Nutno říci, že to zaintere-
sovaným úředníkům města dalo
hodně práce, než se podařilo získat
finanční podporu v rámci projektu
EU. Ale podařilo se. Napřed se začal
realizovat původní účel, Česko-pol-
ské informační centrum. Nikdo
však nezapomněl na hudební
zahradu Katovny, také proto, že se
ředitelem jesenické kultury stal po
mém odchodu Jirka Juráš, který tam
díky angažovanosti svého otce pro-
žil kus dětství. A tak se zahrada
Katovny pomalu a jistě blíží opět
svému původnímu využití, prostě
řečeno, už se tam zase hraje, už se
tam zase čepuje a vaří káva. Možná
trochu nesměle, třeba také proto,

že se ještě mnohé dodělává, ale
v duchu známého pomalu, ale jistě. 

Díval jsem se na tabulku návštěv-
nosti Informačního centra v Katov-
ně, které už také může prodávat
suvenýry (a že jich přibývá) a hlav-
ně vstupenky na pořady MKZ a kina
Pohoda. Co říci závěrem?

Držím palce nové „posádce“
Katovny, aby měla z měšťanského
domu z 18. století radost, jako jsme
ji měli my na konci osmdesátých let
minulého století. Přeji, aby MKZ
zahrála na svém novém pracovišti
mnohé dobré a zajímavé progra-
mové tituly. 

My diváci se těšíme už teď.
Za pamětníky z osmdesátých

let minulého století
Miroslav Hrdlička

Hudební zahrada 
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čtvrtek 1. září od 8 do 17 hodin
SVČ DUHA
ZÁPIS DO KROUŽKŮ
Dny otevřených dveří v Duze probíhají celé září,
děti se mohou přihlašovat do sportovních,
výtvarných, technických, hudebních, drama-
tických a chovatelských kroužků. Nabídka bude
zveřejněna poslední srpnový týden na duha-
jes.cz
KLUB ÁČKO
Klub Áčko nabízí dětem spontánní aktivity
a využití volného času: pondělí–pátek od 13
do 15 hodin. Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 1. září v 19 hodin
Zrcadlový sál
FOLKOVÝ RECITÁL
Populární písničkář Vojta Kiďák Tomáško se
představí především se svoji tvorbou. Čeká
vás večer plný poezie, písniček a veselých
příběhů. 
Vstupné 60 Kč. Pořádá PLL a.s.

pátek 2. září od 10 do 17.30 hodin
Hala Kongresového sálu
VÝTVARNÁ AKCE
Ve výtvarné dílně Ivety Filipové si namalujete
hrníček, tašku, tričko, připínací placku a jiné,
myšlenkově i duševně si odpočinete, všechno
si odkoupíte a nemusíte být ani výtvarně
nadaní… Jsme vlastně tím a jedině tím – co sami
ze sebe vydáme a rozdáme! Uvedené výtvarné
akce u nás pořádáme častěji. Sledujte
informační plochy! Pořádá PLL a.s.

sobota 3. září v 16 hodin
Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY „PROTI PRAVIDLŮM“
Výstava fotografií studentů gymnázia Jeseník
Anežky Dostálové, Karla Kubíčka, Magdaleny
Kuchejdové, Marie Strakové, Davida Žichov-
ského a Kateřiny Žákové.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 4. září v 15 hodin
Hudební altán na promenádě
PROMENÁDNÍ KONCERT
Poslední letošní promenádní koncert v podání
skvělého orchestru Brass Band Šohaj. V případě
nevlídného počasí se koncert koná v hale
Léčebného domu Priessnitz. 
Pořádá PLL a.s.

sobota 7. září v 17 hodin
Kaple Průchodní ul.
HRÁTKY S HUDBOU 
– ZPÍVÁNÍ RODIN S DĚTMI
23. ročník kurzu Hrátky s hudbou – zpívání
rodin s dětmi pod vedením Rafaely Drgáčové.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 8. září v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. Pořádá PLL a.s.

Akce pátek 9. září od 9.30 do 21 hodin
Hřiště PLL
BEZPEČNOST BEZ HRANIC
Ukázky práce bezpečnostních složek, policie,
hasičů, armády ČR i Polska s veškerou
technikou a vybavením jednotlivých složek
s bohatým kulturním pořadem (sledujte
speciální plakáty). Odpoledne se představí
i populární orchestr Euroregionu Praděd, pro
děti vystoupí jedinečný Honza Krejčík
s Eldorádem, nebudou chybět ani rodinné
soutěže a na závěr vystoupí skupina Vagon Rock
Machine. Součástí programu je i charitativní
akce „Pomáhejme, když můžeme!“
Pořádá PLL a.s., Město Jeseník, Policie ČR,
Olomoucký kraj a další.

pátek 9. září v 19 hodin
Zahrada Katovny
SIOUX, PĚTIČLENNÉ TRIO 
– HUDEBNÍ ZAHRADA KATOVNY
Další díl pohodového hudebního večera
v zahradě jesenické Katovny. Vystoupí šumper-
ská rocková kapela Sioux a jesenická rocková
kapela Pětičlenné trio. 
V případě nepřízně počasí se koncert uskuteční
v Blue-s Clubu.
Vstupné na místě 80 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 10. září ve 14 hodin
Před léčebným domem Priessnitz
LÁZEŇSKÝ KONCERT
Představí se světoznámý Dechový orchestr
mladých ZUŠ Jeseník s dirigenty Tomášem
Uhlířem a Milanem Domesem a mažoretky
Soukromé základní školy taneční v Jeseníku
pod vedením Zuzany Fritscherové s atraktivním
programem prezentovaným na zahraničních
zájezdech. Pořádá PLL a.s.

pondělí 12. září v 19 hodin
Kaple, Průchodní ul.
BENEFIČNÍ KONCERT PRO SVĚTLUŠKU
Na koncertě zazní premiéra skladby: Simone
Pirisi: Sonata per trombone e pianoforte.
Můžete se těšit i na samotného skladatele.
Účinkují: Iveta Trojanová, Kurt Neubauer, Trio
Con Amore a jejich hosté. Koncertem provede
Jana Trojanová. Na koncertě bude předán
výtěžek z koncertu Nadaci Světluška. Přijďte
i vy a staňte se aspoň na večer malou
hvězdičkou, která se rozsvítí lidem, kteří nemají
možnost vnímat krásu světa jako my.
Pořádá ZUŠ Jeseník a Sdružení přátel umění.

pondělí 19. září v 17.30 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
PRO MLÁDEŽ OD PATNÁCTI LET
Zahajovací lekce proběhne v pondělí 19. září
v 17.30 hodin 2016. Kurz je rozvržen do 12
lekcí a lekce stolování s večeří. Běžné lekce
budou probíhat v pondělí od 17.30 do 20.30
hodin. Taneční budou ukončeny závěrečnou
kolonou 25. listopadu 2016. Kurzovné činí
1250 Kč. Přihlášeni budete zaplacením kur-
zovného v kanceláři Divadla P. Bezruče nejpoz-
ději do 9. září 2016. Bližší informace na tel. 

777 118 970 nebo e-mailu
vinklerova@mkzjes.cz Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 22. září v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. Pořádá PLL a.s.

neděle 25. září v 19 hodin
Kongresový sál
ODJEZD NEJISTÝ
Francouzská veselohra Jean-Marie Cheveret
v podání Divadelního spolku Kantoři v režii
Luďka Jehličky. 
Vstupné 60 Kč. Pořádá PLL a.s.

pátek 26. září v 19 hodin
Zahrada Katovny
STEVE CLARKE TRIO (USA) 
– HUDEBNÍ ZAHRADA KATOVNY
Steve Clarke Trio je seskupení tří muzikantů
hrající Jazz, Funk a Fusion. Steve Clarke – bas-
kytara, Walter Fischbacher – klávesy, Vajco Dec-
zi – bicí. Steve Clarke se vrací do Evropy!
Rezident z Bridgeportu (Connecticut, USA),
excelentní basák se znovu spojil po pěti letech
s klávesistou Walterem Fischbacherem a bube-
níkem Vajcem Deczim, takže se všichni tři znají
hráčsky i lidsky více než dokonale. A vědí také,
jak udělat dohromady pořádnou show, jsou totiž
odborníci na crafting engaging sets, řemeslně
dokonalé sety chytlavých groove a oslnivých
sól. Steve Clarke natočil 6 CD, jako lídr svých
sestav a cestuje po USA a Evropě více než 15
let. Vystupoval po boku jazzových velikánů, jako
jsou Mike Stern, Sherri Winston a Sam & Dave.
Toto turné je Steveovým návratem do Evropy
po 4leté přestávce. V případě nepřízně počasí
se koncert uskuteční v Blue-s Clubu.
Vstupné na místě 100 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

27. září–28. září
XVI. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ
Tradiční bohatý program XVI. Svatováclavské-
ho setkání. Kompletní program na zvláštních
plakátech. Pořádají Vlastivědné muzeum Jese
nicka, příspěvková organizace zřízená a finan
covaná Olomouckým krajem / Státní okresní
archiv Jeseník / Priessnitzovy léčebné lázně /
Společnost Vincenze Priessnitze / Olomoucký
kraj / Městská kulturní zařízení Jeseník / Sdru
žení měst a obcí Jesenicka / ve spolupráci s obcí
Bílá Voda.

úterý 27. září v 9 hodin
Zimní zahrada Léčebného domu Priessnitz
HUDEBNÍ ŽIVOT JESENICKA
Vlastivědný seminář v rámci XVI. Svatováclav-
ského setkání v Jeseníku. Jeho cílem je zmapo-
vat široké spektrum hudebních zájmů obyvatel
Jesenicka v průběhu času. Ukázat, že vedle hlav-
ních hudebních proudů, reprezentovaných
významnými osobnostmi a institucemi, žily na
Jesenicku muzika a zpěv – a stále žijí – jako
vnitřní potřeba každého člověka. Vstup volný. 
Pořádají SOkA Jeseník, VMJ a Společnost
Vincenze Priessnitze.
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středa 28. září v 18 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku
OD BROSSMANNA K MARTINŮ
V rámci XVI. Svatováclavského setkání v Jese-
níku se v koncertu duchovní hudby představí
Komorní ansámbl „Ad Libitum“. Posluchači se
mohou těšit na hudbu nejen piaristických skla-
datelů z Bílé Vody (A. Brossmann).
Pořádají SOkA Jeseník,VMJ a Společnost Vincenze
Priessnitze.

2. června – polovina září
Pentagon
VÝROČNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
ZUŠ JESENÍK
Výstava prací žáků ze tříd učitelů ZUŠ Jeseník
J. Krhánkové, I. Svobodové, J. Hanulíka.
Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění.

3. září–2. října
Katovna
PROTI PRAVIDLŮM
Výstava fotografií studentů gymnázia Jeseník
Anežky Dostálové, Karla Kubíčka, Magdaleny
Kuchejdové, Marie Strakové, Davida Žichov-
ského, Kateřiny Žákové.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

PŘIPRAVUJEME ŘÍJEN 2016:
5. října HLEDÁM MILENCE, ZN: SPĚCHÁ
10. října JIŘÍ KOLBABA – VELKÝ OKRUH JIHEM

AFRIKY
10. října JIŘÍ KOLBABA – ETIOPSKOU VYSOČI-

NOU
13.–16. října DNY SENIORŮ
17.–23. října SLOVENSKÉ DNY V JESENÍKU
21. října HORKÝŽE SLÍŽE (SK)
22. října MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
29. října KONCERT XII. ROČNÍKU VARHANNÍ-

HO FESTIVALU

Výstavy

16. srpna–30. října
Galerie
STAROVĚKÉ ŘECKO
Vlastivědné muzeum Jesenicka si pro vás na
druhou polovinu letních prázdnin připravilo
výstavu věnovanou vyspělému období a umění
předklasického Řecka z oblastí Egejského moře.
Výstava pochází ze soukromé sbírky
cestovatele a sběratele Jána Hertlíka, který zde
již před dvěma lety představil úspěšnou
výstavu – Egypt dar Nilu. Výstava pojímá
významnou část řecké historie, od neolitu
(7000 př.n.l.) až do období rozpadu mykénské
kultury (kolem 1100 př.n.l.). Pan Hertlík vlastní
rozmanitou sbírku replik uměleckých děl, které
překvapí svým dokonalým řemeslným
zpracováním a autenticitou.
Kurátor výstavy: Ján Hertlík.
Vstupné 40/20Kč.

Vlastivědné muzeum Jesenicka

13. září–13. listopadu
Hlavní výstavní sál
,,HUDEBNÍ ŽIVOT JESENICKA“
Výstava vás provede postupně od hudební
minulosti jesenického regionu spojené
především s osobností klasicistního skladatele
Karla Ditterse z Dittersdorfu přes bohatý
spolkový hudební život a působení lázeňských
orchestrů v 19. století až po současné dění na
místní hudební scéně. Vaši pozornost jistě
upoutají nejrůznější dobové hudební nástroje
či notové záznamy, nahlédnete i do zámeckého
hudebního salonku. Především fotografiemi si
připomeneme čilý hudební život regionu
v uplynulých několika desetiletích a stranou
nezůstane ani úspěšná činnost místních
uměleckých škol. 
Vernisáž výstavy v úterý 13. 9. v 18:00.
V rámci vernisáže vystoupí Down Beat
Dixieland Band v čele s Tomášem Cetkovským.
Vstup na vernisáž zdarma.
Autoři výstavy: Mgr. Květoslav Growka,
Mgr. Jana Hradilová, Mgr. Michaela Neubaue-
rová, Mgr. Bohumila Tinzová, Mgr. Michaela
Kollerová.
Výtvarnice výstavy: Mgr. Helena Šiková.
Vstupné: 40/20 Kč.

27.–28. září
XVI. ROČNÍK SVATOVÁCLAVSKÉHO SETKÁNÍ 
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci
se Státním okresním archívem Jeseník pořádají
setkání s doprovodným programem:

Vlastivědný seminář – 27. 9., Zimní zahrada
Priessnitzova sanatoria, začátek v 9.00. Vstup
volný.
Pietní setkání v Bílé vodě – 28. 9., 11.00 mše
svatá v kostele Navštívení Panny Marie, poté
vzpomínkové setkání na hřbitově.
Koncert duchovní hudby – 28. 9., začátek
v 18.00, Komorní ansábl „Ad Libidum“
s programem Od Brossmanna k Martinů –
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku,
vstupné 50 Kč.
Výstava „Hudební život Jesenicka“ – Vodní
tvrz – Hlavní výstavní sál, 13. 9.–13. 11., vstup
20/40 Kč.

14. června–4. září
Hlavní výstavní sál
DĚJINY POŠTOVNICTVÍ NA JESENICKU
Letní výstava ve Vodní tvrzi otevře svým
návštěvníkům okénko do poštovní minulosti
(nejen) Jesenicka. 
Kurátorka výstavy: Mgr. Michaela Kollerová.
Vstupné 40/20 Kč.

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

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Jeseníku lázních

STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ 
A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Návštěvní doba: 
úterý až sobota 14.00–17.00 hodin

EXKURZE 
Sobota 10. září

Stezkou vody, žuly a mramoru
Zveme vás na exkurzi Stezkou vody, žuly
a mramoru. Exkurze povede z Priessnitzových
lázní Jeseník do Žulové. Účastníci se seznámí
se složitou geologickou stavbou Sokolího
hřbetu (část Rychlebských hor), navštíví
naleziště kontaktní mineralizace v lomu
Hagenwasserbruch, Staré Podhradí s málo
známými krasovými jevy a s těžbou mramoru,
lom na žulu Na rampě, naleziště křišťálu
Korálové jámy a oblast kontaktní mineralizace
pod Boží horou. Exkurzi povede geoložka
RNDr. Viera Večeřová. Sraz účastníků je 10. 9.
v 7.25 na stanovišti autobusu do Lázní Jeseník.
Trasa měří přibližně 15 km. K exkurzi je možné
se připojit také na konečné zastávce autobusu,
hned za lázeňským domem Priessnitz. Příjezd
autobusu na zastávku 7.50. Předpokládaný
odjezd 16.45 ze Žulové.

Čtvrtek 22. září
SVČ DUHA, místnost č. 3
PŘEDNÁŠKA
Ani voda, ani souš. Na pomezí těchto dvou
biotopů leží ještě jeden – mokřad. Je neméně
zajímavý a co do rozmanitosti přírody jde
o nejbohatší území, které v sobě snoubí
organismy vodní i suchozemské. Přednášku
povede bioložka Mgr. Ludmila Slezáková.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba 1. 9.–31. 12. úterý až neděle
9.00–17.00 hodin

Mimořádné dny
10. 9. Den evropského kulturního dědictví
– vstup za poloviční cenu
– otevřeno do 13.00
28. 9. Den české státnosti (Sv. Václava) 
– vstup zdarma

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

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

ho ul.)
 Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour (ul. 

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

Jeseník 
 Obecní úřad Česká Ves 
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 Knihovna Mikulovice 
 Městské informační centrum Zlaté Hory 
 Informační centrum Bělá pod Pradědem 
 Informační centrum Vidnava
 Informační centrum Javorník

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

čtvrtek 1. 9.
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA 

pátek 2. 9. v 18.00 hodin 2D/ DABING
sobota 3. 9. v 18.00 hodin 3D/ DABING

OBR DOBR
Příběh mladé dívky a laskavého obra známého
jako Obr Dobr, kteří se vydávají na dobrodruž -
nou cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské obry,
kteří pronikají do světa lidí. Režie: Steven Spiel -
berg. Hrají: Rebecca Hall, Mark Rylance, Bill
Hader, Ruby Bamhill. Freeman Ent. 2016. Pre-
miéra.
Vstupné 2D 110 Kč. Rodinné pasy 95 Kč.
Vstupné 3D 130 Kč. Rodinné pasy 115 Kč.
Mládeži přístupný.

pondělí 5. 9. v 17.00 hodin 2D/DABING
úterý 6. 9. v 17.00 hodin 3D/DABING

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste
doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí kaž-
dý kočičkář a pejskař, najdete v animované
komediální lahůdce, stvořené autory filmových
hitů Já, padouch a Mimoni.USA 2016. Cinemart. 
Vstupné 2D 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Vstupné 3D 140 Kč. Dětské vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupný.

středa 7. 9. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
BELGICA
Belgica je příběh dvou bratrů: charismatického
a temperamentního Franka – manžela, otce
a nevyléčitelného sukničkáře – a jeho ambició-
zního, ale nezkušeného bratra Joa, který je maji-
telem baru zvaného Belgica. Režie: Felix van
Groeningen. Hrají: Stef Aerts, Tom Vermier,
Dominique Van Malder, Charlotte Vander-
meersch, Jean-Michel Balthazar, Sam Louwyck.
ARTCAM. Belgie 2016. ČESKÉ TITULKY.
Vstupné 100 Kč. Členové FK 90 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodný.

čtvrtek 8. 9. – sobota 10. 9. v 19.30 hodin
SEZNAMKA
Všemožné peripetie, uvěřitelné i neuvěřitelné
situace a setkání při trnité cestě za tím pravým
protějškem ukáže oddychová komedie
Sezn@mka. Režie: Zita Marinovová. Hrají: Jiří
Langmajer, Adéla Gondíková, Zuzana Kajnaro-
vá, Marie Doležalová, Šárka Vaculíková, Ladislav
Hampl, Petr Vondráček, Lukáš Pavlásek, Mira
Nosek, Martin Kraus, Jaroslava Obermaierová,
Iva Kubelková. Česko 2016. Bontonfilm.

Kino Pohoda

Vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupný.

pondělí 12. 9. – úterý 13. 9. v 19.30 hodin
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
Zběhlý student geologie Pavel (Marek Adamc-
zyk) a nezaměstnaný zemědělec Kačmar (Pavel
Liška) se živí jako nelegální kopáči vltavínů,
zelených polodrahokamů z jižních Čech. Režie:
Dan Wlodarczyk. Hrají: Pavel Liška, Marek
Adamczyk, Jenovéfa Boková, Gabriela Míčová,
Šárka Vaculíková, Bolek Polívka. Cinemart. Čes-
ko 2016.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 14. 9. – čtvrtek 15. 9. v 19.30 hodin
SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
V lednu roku 2009 se svět stal svědkem „zázra-
ku na řece Hudson“, když kapitán „Sully“ Sul-
lenberger (Tom Hanks) nouzově přistál
s poškozeným letadlem na ledových vodách
řeky Hudson a zachránil tak život 155 pasažérů
na palubě letadla. Režie: Clint Eastwood. Hrají:
Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Holt
McCallany, Jerry Ferrara, Wayne Bastrup
USA 2016. Freeman Ent. ČESKÉ TITULKY.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupný.

pátek 16. 9. v 19.30 hodin TITULKY
sobota 17. 9. v 19.30 hodin DABING

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Trvalo to trvalo, ale nejslavnější single holka
na světě je konečně zpátky mezi námi.
Režie: Sharon Maguire. Hrají: Renée Zellweger,
Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent,
Gemma Jones, Emma Thompson. USA 2016.
Cinemart.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupný.

pondělí 19. 9. – úterý 20. 9. v 19.30 hodin
VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
Příběh o jednotlivci, vždy překračujícím čáru
zavedeného slušného chování. Je to filmař a tato
výlučnost ho dostane do aktivní účasti na osu-
dech Česka. Režie: Jan Němec. Hrají: Jiří Mádl,
Karel Roden, Martin Pechlát, Tatiana Pauhofo-
vá, Gabriela Míčová, Markéta Janoušková, Jiří
Menzel, Jiří Bartoška. Česko 2016. Artcam.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupný.

středa 21. 9. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
TOHLE JE NÁŠ SVĚT
Pozitivně laděný americký film o volnomyšlen-
kářské rodině, kterou podle vlastních představ
řídí pevnou rukou svérázný a charismatický
otec (Viggo Mortensen). Režie: Matt Ross. Hrají:
Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha
Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Shree
Crooks, Charlie Shotwell. Artcam. USA 2016.
ČESKÉ TITULKY.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži přístupný.

čtvrtek 22. 9. v 17.00 hodin 2D/DABING
pátek 23. 9. v 17.00 hodin 3D/DABING
sobota 24. 9. v 17.00 hodin 2D/DABING

ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Čápi nosí děti... nebo tomu tak alespoň bývalo.
Nyní doručují balíky pro globálního interne-
tového giganta. Junior náhodně však aktivuje
stroj na výrobu dětí, který vyprodukuje roz-
košnou holčičku. Režie: Nicholas Stoller, Doug
Sweetland. Hrají: Andy Samberg, Kelsey Gram-
mer, Keegan-Michael Key. USA 2016. Freeman
Ent. ČESKÝ DABING.
Vstupné 2D 110 Kč. Rodinné pasy 95 Kč.
Vstupné 3D 130 Kč. Rodinné pasy 115 Kč.
Mládeži přístupný.

pátek 23. 9. – sobota 24. 9. v 19.30 hodin
PRÁZDNINY V PROVENCE
Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta Kotek, Jakub
Prachař a Kryštof Hádek se po zimní komedii
Padesátka vrací na plátna kin s letní atmosférou
a s francouzskou vůní v komedii Prázdniny
v Provence. Režie: Vladimír Michálek. Hrají:
Vojta Kotek, Jakub Prachař, Kryštof Hádek, Deni-
sa Pfauserová, Jana Krausová, Igor Bareš. Bon-
tonfilm. 2016.
Vstupné 110 Kč.

pondělí 26. 9. – úterý 27. 9. v 19.30 hodin
KRYCÍ JMÉNO HOLEC
Napínavý snímek na motivy povídky režiséra
Jana Němce. Italská spojka se odehrává mezi
Prahou a Vídní v dramatickém roce 1968. Režie:
Franz Novotny. Hrají: Kryštof Hádek, Vica Kere-
kes, Johannes Zeiler, David Novotný, Ondřej
Brzobohatý, Vilma Cibulková a další. Falcon.
ČESKO 2016.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

středa 28. 9. v 19.30 hodin
THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
Tento jedinečný filmový projekt autenticky
zachycuje období jejich koncertních let
1962–1966 z perspektivy samotných členů The
Beatles. Film přinese exkluzivně rozhovory
s členy skupiny a také doposud nezveřejněné
záběry. Režie: Ron Howard. Hrají: John Lennon,
Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr.
Mirius FD. 2016. TITULKY.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupný.

čtvrtek 29. 9. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
pátek 30. 9. v 19.30 hodin 3D/DABING

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRÍNOVÉ 
PRO PODIVNÉ DĚTI
Jacobovi jeho otec vypráví příběhy o tajuplném
místu. O sirotčinci, který obývají osiřelé děti se
zvláštními schopnostmi. Sirotky chrání paní
Peregrinová. Režie: Tim Burton. Hrají: Eva
Green, Asa Butterfield, Chris O’Dowd, Ella Pur-
nell, Allison Janney, Rupert Everett, Terence
Stamp, Judi Dench, Samuel L. Jackson. Cinemart.
2016.
Vstupné 2D 120Kč.
Vstupné 3D 140Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.
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sobota 1. 10. v 19.30 hodin
ZHASNI A ZEMŘEŠ
Když Rebecca odešla z domova, myslela si, že
za sebou nechala i své strachy z dětství. Když
v době dospívání zhasla, nebyla si nikdy úplně
jistá, co je skutečné a co není. Režie: David F.
Sandberg. Hrají: Teresa Palmer, Maria Bello,
Billy Burke, Emily Alyn Lind, Gabriel Bateman
Freeman Ent. USA 2016. ČESKÉ TITULKY.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupný.

pondělí 7. 9. – středa 30. 9.
NEBOJTE SE NÁS 
– MY SE VÁS TAKY NEBOJÍME
Výstava  fotografií z destigmatizačních a pro-
pagačních akcí Sociálně rehabilitačního centra
na podporu duševního onemocnění – Zahrady
2000, z. s. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 
7. září v 17 hodin.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE
NA MĚSÍC ŘÍJEN 2016 
* INSTALATÉR Z TUCHLOVIC * Jack REACHER
* LICHOŽROUTI * INFERNO 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 internetové stránky!

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

ho ul.)
 Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour (ul. 

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

 Jeseník
 Obecní úřad Česká Ves 
 Knihovna Mikulovice 
 Městské informační centrum Zlaté Hory 
 Informační centrum Bělá pod Pradědem 
 Informační centrum Vidnava
 Informační centrum Javorník

Výstavy ve foyeru kina Pohoda

Výstava zahrádkářů
Výpěstky zahrádkářů spojenou s ochutnávkou

ovoce, moštu a medu, ukázku proskleného vče-
lího úlu. To vše můžete vidět a zažít na jejich tří-
denní výstavě, 14. a 15. října od 9 do 17 hod.,
16. října od 9 do 12 hod. Místo konání: klubovna
ZO 1 Českého zahrádkářského svazu, Husova 
ul. 274. Vstupné dobrovolné. (red)

Tip na říjen

Jeseníky plné zážitků – Tipy na výlety – podzim
Tajemné zříceniny

Zřícenin s nezvyklými názvy se v hlubokých
lesích Jeseníků ukrývá nemalé množství. Bývalé
hrady se nacházejí na celém historickém území
Vratislavského biskupství a jsou opředeny legen-
dami. Jejich hlavní náplní bylo střežit obchodní
stezky, zlaté doly a možná i poklady. Známé jsou
například zříceniny hradu Koberštejn u Rejvízu,
Edelštejn  u Zlatých Hor nebo Kaltenštejn v Černé
Vodě. Jeden z nejodlehlejších hradů, Quinburg,
leží v temných hvozdech údolí Černé Opavy. 

Hrad Quinburg 
Je údajně jediný hrad u nás, jehož název začíná

na písmeno „Q“ a zároveň je to nejvýše položená
zřícenina v Jeseníkách (950 m) ve Slezsku i na
Moravě. Odlehlý hrad vystavěný na rozeklané
skále na úbočí Medvědího vrchu (1216 m), byl
založen někdy na přelomu 13. – 14. století stejně
jako další hrady v blízkém okolí. Hrad s vysokou
věží střežil obchodní cesty vedoucí přes jihový-
chodní území Vratislavského biskupství údolím
Černé Opavy. Od 14. století je hrad Quinburg
pustý a přesné důvody jeho zániku nejsou zná-
mé. Z hradu se do dnešní doby dochovala nepatr-
ná část obvodové hradby a zbytky základů paláce
a věže. Hluboké a temné lesy v okolí, v kombinaci
s náročným výstupem strmou stezkou na vrchol
skaliska, dokreslují představu o drsném životě
na tomto opuštěném místě. Odměnou za nároč-
ný výstup je strhující výhled na okolní skály
a rázovitou horskou krajinu. Zajímavým sym-
bolem hradu je pamětní plaketa Johna Lennona
z 80. let min. století, připevněná na skále. Výcho-
zím bodem k dobrodružnému výstupu na trosky
Quinburgu může být např. osada Drakov ležící
nedaleko obce Mnichov u Vrbna p. Pradědem.
Přístup autem: Jeseník – Rejvíz – Drakov, vzdá-
lenost: cca 28 km, 40 minut. Pěšky z Jeseníku:
cca 24 km, 7 hod. Cyklotrasa č. 55 a 6248: Jese-
ník – Rejvíz – Drakov, vzdálenost 25 km, 2,5 hod.
Náročná trasa stoupání 865 m. n. m. Pěšky z osa
dy Drakov (Hájovna) – zřícenina hradu Quin-
burg, vzdálenost cca 5,2 km, 2 hod. Popis trasy:
od rozcestníku u hájovny Drakov se pěšky vydej-
te po NS Údolím lapků z Drakova (červená TZ)
a po 1,3 km odbočte podél Sokolího pramenu
ke zřícenině nad Sokolími skalami. Stezka ke
zřícenině je intuitivní, neznačená. 

Údolím lapků z Drakova 
To, že v okolí Quinburgu nebylo obzvlášť klid-

no, potvrzují názvy jako Zbojnická stráň, Lou-
pežník nebo Drachenburg – zbytky hradu
Drakov. V minulosti zde sídlil přísný ozbrojený
výběrčí cla, který byl dle pověsti obdarován dračí
silou, protože musel střežit hraniční území, kde
byly šarvátky a loupežení téměř na denním
pořádku. Nejen o příbězích loupežníků, ale také
o rýžování zlata, starých mlýnech a hutích se
dozvíte více, vydáte – li se na procházku naučnou
stezkou Údolím lapků z Drakova. Stezka začíná
ve Vrbně pod Pradědem v místní části Mnichov
a vede podél toku Černé Opavy přes Mnichov
na Rejvíz. Délka 12 km. Motivační body: bývalý
klášter Mnichov, Schnaubelova dřevěná kaple,
zbytky hradů Drakov, Quinburg a Koberštejn. 

Jesenická Niagara 
Vysoký vodopád je nejvyšším vodopádem

v Jeseníkách a vodní masy zde padají z výšky 28
metrů. V minulosti byl vodopád mnohem vyšší,
měřil až 45 m a dosahoval tak výšky dvou sedmi-
patrových panelových domů na sobě. V roce
1880 zasáhla oblast povodeň, která způsobila
mohutné sesuvy půdy a zmenšení vodopádu.
Vodopád je napájen vodami Studeného potoka,
jehož nenasytné vody trpělivě mění prastarou
tvář zdejších tvrdých skal a balvanů. V korytě
potoka můžete pozorovat zajímavé skalní umění
připomínající kamenné hrnce, misky a dutiny.
Přírodní rezervace Vysoký vodopád se nachází
ve výšce 840 – 1200 m a leží v obci Bělá pod Pra-
dědem. Pěšky se k vodopádu nejlépe dostanete
po modré TZ, zastávka autobusu „Vodopády“,
Bělá pod Pradědem. Vzdálenost cca 3,6 km. Po
stezce můžete dále pokračovat až k horské chatě
Švýcárna (1304 m. n. m.) pod vrcholem Malý
Děd 1368 m. n. m., cca 2,4 km. 

Zajímavosti v okolí

Slezská Harta 
Na vyhlídkovou plavbu krajem vyhaslých

sopek se můžete vydat do konce září lodí Santa
Maria po přehradě Slezská Harta. Kochat se
můžete pohledem na plachetnice a malebné
zátoky. Vyplouvá se z přístaviště v Leskovci nad
Moravicí. Rekreační rybaření pro radost je mož-
né vyzkoušet si v obci Roudná.  Zážitkové plavby
a základy jachtingu vás zase naučí v obci Nová
Pláň. Údolní nádrž na řece Moravici byla dokon-
čena po deseti letech stavby v roce 1997. Kame-
nitá hráz má celkový objem 2528 tis. m3 a díky
unikátním scenériím se zde natáčel velkofilm
Johanka z Arku. Vzdálenost autem: Jeseník –
Leskovec nad Moravicí (okres Bruntál) 57 km,
cca 1,2 hod. Více informací: TIC Leskovec nad
Moravicí, www.slezskaharta.eu

Připravilo: IC Katovna Jeseník 

Zdroje: NS Údolím lapků z Drakova, Přírodní
rezervace Vysoký vodopád, www.jesenik.org,
www.hrady.cz, europraded.cz,
www.zlatehory.cz

Foto: Lucie Tenekedzi, archiv města Jeseník
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www.priessnitz.cz

NOVINKY

V červnu byla s podporou Olomouckého kraje dokončena první ze tří
etap projektu HÁJ VÍLY OZDRAVY. Vznikla páteřní stezka, procházející
celým prostorem, a labyrint s kamenem přání, byla provedena řada terén-
ních úprav a příprav dalších herních ohnisek. Nyní probíhá druhá etapa,
s dokončením se počítá na konci roku 2017.

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK
Vláček Lázeňáček jezdí lázeňské okruhy a do Jeseníku, dále jezdí na výlety
do Faunaparku, na Čertovy kameny, do jeskyní Na Pomezí, a to vždy od
pátku do neděle. 
Více info na www.priessnitz.cz

TRADIČNĚ

Již počtvrté proběhne v rámci Dne bezpečnosti bez hranic, který se koná
na lázeňském hřišti 9. září, charitativní akce POMÁHEJME, KDYŽ MŮŽE
ME. V minulosti jsme společně s vámi přispěli Domovu Sněženka Jeseník,
devítileté Anetce se syndromem extrémně krátkého střeva, v loňském
roce roční Verunce s nemocí motýlích křídel. Letos chceme pomoci dva-
náctiletému Vojtovi z Jeseníku, kterého trápí cukrovka I. typu spojená
se silnými epileptickými záchvaty.  K běžnému životu mu může pomoci
přístroj, jehož roční provoz stojí více než 100 tisíc korun, a bohužel zdra-
votní pojišťovna jej nehradí. VĚŘÍME TEDY, ŽE I TENTOKRÁT POMŮ
ŽETE S NÁMI!

Háj víly Ozdravy.                                                                                     Foto: PLL

ZA SPORTEM
LETNÍ SPORTOVIŠTĚ jsou otevře-
na denně od 10 do 18 hodin.
Půjčovna kol, dětských kol, odráže-
del, koloběžek a sportovních her
(badminton, kroket, volejbal, nohej-
bal, míče). Nezapomeňte! Novin-
kou letošní sezony je půjčování
ELEKTROKOL v našem Lázeňském
Informačním Centru.
Park her (minigolf, ruské kuželky,
Člověče, nezlob se, pétanque).
Balneopark, Fitpark, DiscGolfPark
v provozu!

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA 
na Sanatoriu Priessnitz je otevřena
několikrát týdně – více informací
na www.priessnitz.cz nebo telefon-
ním čísle: +420 720 979 831.

ZA RELAXACÍ 
Ovesná koupel s lněným olejem
– 320 Kč 
Hojivá i zkrášlující! Obojí zaru-
čuje naše ovesná koupel s lněným
olejem. Oves působí blahodárně na
ekzémy, lupénku i akné, zklidňuje
svědění kůže. Regeneraci pokožky
výrazně podporují Omega-3 kyse-
liny lněného oleje. Po slunném létě
bude tato koupel pro vaši suchou
pokožku něžným pohlazením.
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Mažoretky doprovázely Dechový orchestr mladých na festivalu v Kolíně i v Chebu.
Foto: archív ZUŠ Jeseník

Jesenická ZUŠ se zúčastnila dvou významných festivalů
tivalu mládežnických dechových
orchestrů FIJO Cheb. Festivalového
klání se zúčastnily orchestry zČR, Slo-
venska, Maďarska, Polska, Německa,
Itálie aPortugalska. Kromě tradičního
zahájení festivalu na chebském
náměstí nechyběl ani průvod městem,
koncerty v Chebu i okolních městech
avSRN, show na náměstí azávěrečný
ceremoniál na stadioně. I DOM ZUŠ
Jeseník smažoretkami zvládl nacvičit
showprogram apředvedl jej vsobotu
súspěchem ve FIJO aréně. Potěšitelné
je, že pokud především počasí dovolí,
budete tzv. show moci zhlédnout
vsobotu 8. října 2016 na hřišti vJese-
níku v rámci vystoupení při hasič-
ských slavnostech.

Účast na zmíněných festivalech se
uskutečnila za finančního přispění
města Jeseník a Olomouckého kraje.

Veronika Vlčková, Tomáš Uhlíř

Ve dnech 10. až 12. června se čle-
nové Dechového orchestru mla-
dých ZUŠ Jeseník, společně
s mažoretkami SZUŠ taneční
s. r. o. Jeseník, zúčastnili 53. roč-
níku mezinárodního festivalu
Kmochův Kolín.

Program celého festivalu byl boha-
tý na koncerty jednotlivých orche-
strů z celé ČR i zahraničí, ale i na
koncerty slavných interpretů, jako
jsou Marie Rottrová a skupina Neřež,
Kumpánovi muzikanti nebo Čecho-
mor. Proběhl i tradiční sobotní prů-
vod městem Kolín za přítomnosti
široké veřejnosti a neděle se nesla
v duchu přehlídky mažoretek a mon-
strkoncertů. Organizátoři rozdělili
tuzemské orchestry do dvou bloků
– Čechy a Morava. V každém bloku
usedly na podium zhruba čtyři
orchestry, společně nazkoušely

a odpoledne na náměstí odehrály
dva krásné koncerty, které živě pře-
nášel Český rozhlas. Na závěr celého
festivalu všichni spolu zahráli něko-

lik pochodů z pera Františka Kmo-
cha. 

Na začátku července zamířili jese-
ničtí na 22. ročník Mezinárodního fes-

V reakci na záznam z jednání zastupitelstva
na konci června, který jsem vyslechla na inter-
netu, chci uvést na pravou míru některá tvrzení,
která bez ověření uvedení školy zkreslilo nega-
tivně počty žáků školy za poslední tři roky.

Soukromá výtvarná ZUŠ v Jeseníku, s.r.o., s his-
torií sahající k roku 1996, sídlí na Alšově ulici
od 1. 6. 2000, od roku 2013 provozuje ipobočku
vOlomouci. Svou činnost končí stejně jako školní
rok 31. srpna 2016. Probíhá jednání o převzetí
školy s novým zřizovatelem z krajského města.
Ze studentů a žáků jesenické části školy se roz-
hodlo přestoupit na městskou ZUŠ k dalšímu
studiu pouze 33. Na městské ZUŠ bude pokra-
čovat tedy necelá polovina zdejších žáků a stu-
dentů. Další odmítli zcela, někteří si místo toho
dokončili studium svého stupně tak, že zvládli
dva ročníky v jednom roce, neboť chtěli absol-
vovat výuku u své učitelky. Dovoluji si uvést na
pravou míru počty našich žáků astudentů např.
v posledních třech letech. Školní rok 2013/2014
škola zakončila s 97 žáky, 2014/2015 s 95 žáky
a2015/2016 s 90 žáky. Stavy žáků uvádím včet-
ně pobočky v Olomouci, kam docházelo každý

rok kolem 20 žáků. Děkuji vedoucí odboru škol-
ství Města Jeseník paní Peitlové iřediteli městské
ZUŠ panu Uhlířovi za seriózní avstřícné jednání
o pokračování zájemců ve studiu v rámci pro-
stupnosti škol. Jednání začala již na počátku
září, kdy jsem své rozhodnutí oznámila rodičům
i žákům. 

Stav budovy jsem vícekrát jako nájemce řešila
se Správou majetku Města Jeseník, pod kterou
budova města patřila. Jakákoliv náprava byla
omezena ekonomickými náklady. Například
vstupní chodník či dlažbu v kuchyni jsme pro-
váděli se souhlasem SMMJ svépomocí, na novou
střechu jsme čekali i přes zatékání 12 let. Kana-
lizaci jsme řešili několikrát, přičemž nejsilnější
problém proběhl v loňském roce. Situaci jsem
musela řešit ihned během výuky se soukro-
mou havarijní službou. Nájemné sice bylo sym-
bolické do 2000 korun měsíčně jako podpora
školy, která poskytuje vzdělávání, což je služba
veřejnosti. Režie budovy a školy však byla zcela
hrazena z našich prostředků. Soukromá škola
platí tržní cenu za otop, elektřinu, vodu a také
třeba alarm, který nesmíme mít připojený na
pult městské nebo republikové policie, tak jako
nemáme šanci získat cenu energií v aukci.

Škola končí nikoliv z důvodu nedostatku žáků,
ale proto, že ředitelka a pedagog je již pět let
v penzi a navíc dlouhodobě vnímá ekonomické
znevýhodnění soukromých škol. Velmi si vážím
rozhodnutí, že v budově bude pokračovat měst-
ská „výtvarka“. 

Vnímám postoje části veřejnosti, která má
zkreslenou představu oekonomické situaci sou-
kromých škol aojejich práci akvalitě vzdělávání.
Za svou školu mohu říct, že Česká školní inspek-
ce v říjnu 2015 byla velmi spokojená s vyba -
veností školy, dlouhodobým studiem žáků
apodmínkami vzdělávání. Koneckonců, setkala
jsem se i s obdivem za srovnání výsledků na
mezinárodním poli – ziskem ocenění povětšinou
za grafiku v Lidicích či v polské Toruni. Naši žáci
a studenti v soutěži ZUŠ fungující jako trienále
vždy postoupili hodnocením náročné poroty na
Národní přehlídku základních uměleckých škol
areprezentovali na této vrcholné akci nejen ško-
lu, ale i město Jeseník.

Z těchto důvodů jsem přesvědčena, že i na
zastupitelstvu měla zaznít fakta ověřená uzdro-
je.  Věřím, že hájím jméno školy nejen kvůli sobě,
ale i kvůli žákům, studentům a rodičům.

Mgr. Hana Jurková, ředitelka

Jak je to s „výtvarkou“

Učte se s námi
INTERLINGUA – jazyková škola, překladatelství, tlumočení

pořádá i ve školním roce 2016/17 odpolední a večerní kurzy
angličtiny, němčiny, francouzštiny, polštiny, španělštiny pro dospělé:
• pro začátečníky
• pro pokročilé (3 typy kurzů podle stupně znalosti)
• konverzační kurzy
• firemní kurzy

Jazyky vyučují kvalifikovaní zkušení učitelé i rodilí mluvčí (N). Výuka je
zaměřena na zvládnutí praktického jazyka a konverzační pohotovost.
Systematická práce, návaznost kurzů. 

INTERLINGUA nabízí překladatelskou a tlumočnickou činnost v oblasti
běžné, obchodní a odborné.
Informace a zápis od 19. 9. 2016 do 23. 9. 2016 od 14.30 do 17.00 hodin

na adrese: INTERLINGUA, Městská kulturní zařízení, 28. října 880,
Jeseník, tel : 773 588 001,721 122 010, www.interlinguajes.cz

Začátek výuky: 26. září 2016
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Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev
krajů v městě Jeseníku,
podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů. Č.j.: MJ/40826/2016

1. Volby se uskuteční:
1. den hlasování – dne 7. 10. 2016 v době od
14.00 hod. do 22.00 hod.
2. den hlasování – dne 8. 10. 2016 v době od
8.00 hod. do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost: PLL a.s – lázeňský dům
Priessnitz, Priessnitzova 299/12
pro voliče bydlící na ul. Kalvodova /část – čp.
172, 182, 195, 201, 265, 283, 290, 305, 310, 313,
315, 316, 326, 358, 369, 375, 376, 389, 390, 400,
403, 422, 432, 448, 454, 495, 510, 511, 513, 543,
549, 1334/, Myslbekova, Priessnitzova /část –
čp. 77, 78, 90, 174, 224, 268, 308, 311, 314, 333,
334, 388, 411, 906, 910, 913, 985, 1033, 1034,
1035, 1372, 1381/, Růžová, V Aleji.

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost: Mateřská škola Kopretina,
Tyršova 307/36
pro voliče bydlící na  ul. Alšova, Denisova, Janáč-
kova, Jaroslava Ježka, Kalvodova /část – čp. 189,
297, 298, 300, 301, 323, 368, 391, 392, 426, 430,
441, 463, 467, 472, 473, 530, 582, 607, 608,
1143, 1144, 1145, 1146, 1231, 1290, 1324,
1328/, Krameriova, Lipovská /část – čp. 107,
109, 110, 114, 177, 188, 206, 208, 211, 213, 217,
263, 264, 272, 317, 327, 328, 329, 330, 336, 355,
371, 377, 418, 512, 541, 611, 630, 682, 684, 685,
686, 733, 746, 775, 776, 782, 785, 792, 1004,
1207, 1208, 1384, 1390, 1396, 1402/, Majakov-
ského, Nádražní, Priessnitzova /část – čp. 419,
425, 521, Přímá, Purkyňova, Puškinova, Sokola
Tůmy, Tyršova /část – čp. 242, 255, 258, 279,
285, 292, 295, 319, 514, 557, 976, 1216/.

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost: Klub důchodců, Dukelská
718/6
pro voliče bydlící na ul. Čechova, Dukelská /část
– čp. 3, 203, 456, 681, 718, 1248, 1249/, Fučí-
kova, Lipovská /část – čp. 69, 91, 94, 95, 99, 100,
117, 119, 122, 129, 131, 169, 277, 321, 325, 413,
447, 523, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165,
1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1178, 1325,
1391, 1392/, Růžičkova, V Oblouku, Vrchlického,
Nám. Hrdinů.

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost: Gymnázium Jeseník,
Komenského 281/3 
pro voliče bydlící na  ul. Gogolova, K. H. Máchy,
Komenského, Kostelní, Masarykovo nám.,
Mašínova, Muzikantská stezka, Na Úbočí, Ota-
kara Březiny, Palackého, Průchodní, Školní,
Štefánikova, Tovární, Tyršova /část – čp. 248,
280, 289, 303, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1385/, Vodní, Zámecké náměstí,
Thámova.

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost: MKZ Jeseník – Divadlo Pet
ra Bezruče, 28. října 880/16 
pro voliče bydlící na ul. 28. října, Dittersdorfova,
Dukelská /část – č.p. 1387/, Jiráskova, Karla Čap-
ka, Nábřežní /část – čp. 173, 349, 350, 480, 532,
539, 1087, 1382/, Poštovní, Revoluční, Sadová,
Schubertova, Smetanova, Svobodova, Žižkova,
nám. Svobody.

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost: Penzion pro seniory Jese
ník, Beskydská 1298/6 
pro voliče bydlící na ul. Beskydská, Dukelská
/část – čp. 558, 730, 459, 807, 937, 938, 939,
940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 981, 982,
1047, 1241, 1242, 1243, 1244, 1269/, Mahenova
/část – čp. 603, 604, 605, 615, 616, 617, 618,
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 635, 636,
637, 638/, Moravská, Slezská, Tylova, U Bělidla,
U Kasáren /část – čp. 641, 642, 1021, 1023, 1264,
1265, 1266, 1267, 1268/, Za podjezdem.

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost: Základní škola Jeseník,
Boženy Němcové 1256/23
pro voliče bydlící na ul. Boženy Němcové, Hor-
ská, Klicperova, Křížkovského, Mahenova /část
– čp. 596, 597, 811/, Mánesova, U Kasáren /část
– čp. 1131, 1132, 1133, 1134, 1135/, Vaškova,
Wolkerova, Luční, Váchalova.

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost: Klubovna – ZO ČZS, Husova
274/5
pro voliče bydlící na ul. Bezručova /část – čp.
41, 186, 192, 194, 205, 244, 672, 710, 1326/,
Dobrovského, Husova, Josefa Hory, Na Svahu,
Nerudova, Raisova, Seifertova, Skupova, Zlatá
stezka.

ve volebním okrsku č. 9 
je volební místnost: SOU gastronomie a potra
vinářství, U Jatek 916/8 
pro voliče bydlící na ul. Bezručova /část – čp.
21, 26, 49, 210, 286, 320, 471, 506, 631, 632,
646, 648, 650, 662, 664, 666, 667, 1215, 1400/,
Halasova, Kaplického, Tkalcovská, U Jatek, Van-
čurova, Zeyerova.

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost: Základní škola Jeseník,
Nábřežní 413/28 
pro voliče bydlící na ul. Dvořákova, Erbenova,
Habrová, Havlíčkova, K Vodě, Krátká, Na Mýtince,
Na Stráni, Nábřežní /část – čp. 414, 415, 464,
Nová, Příčná, Rejvízská, Rudná, Sládkova, Strmá,
Úvoz, Vrchovištní, Za Pilou.

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost: Správa CHKO Jeseník,
Šumperská 93
pro voliče bydlící na ul. Mlýnská, Na Středisku,
Na Zahrádkách, Slunná, Šumperská, U Sokolovny,
Zátiší.

3. Zásady hlasování
1) Volič po příchodu do volební místnosti pro-

káže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky. Neprokáže-
li volič svou totožnost a státní občanství České
republiky, nebude mu hlasování umožněno. Po
učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu
obdrží volič od okrskové volební komise úřední
obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební
komise vydá za chybějící nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.

2) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stá-
lého seznamu a který prokáže své právo hlasovat
ve volebním okrsku, okrsková volební komise
dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně
a umožní mu hlasování.

3) Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrs-
ková volební komise zřízena. 

4) Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží
k výpisu ze stálého seznamu.

4. Způsob hlasování
1) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hla-

sovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
kúpravě hlasovacích lístků. Vtomto prostoru vloží
do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasova-
cím lístku, který vkládá do úřední obálky, může
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše 
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává před-
nost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

2) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrs-
kovou volební komisí do volební schránky. Za
voliče, který není schopen vložit úřední obálku
s hlasovacím lístkem do volební schránky, může
tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise.

3) Voliči, který se neodebral do prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková
volební komise hlasování neumožní.

5. Upozornění pro voliče
Z důvodu zkvalitnění distribuce hlasovacích líst-
ků voličům, žádáme občany o provedení kontroly
označení svých nemovitostí čísly popisnými
a jmenovkami na poštovních schránkách.
Náhradní volební lístky budou k dispozici 
ve volebních místnostech, nebo si je volič 
může vyzvednout před dnem konání voleb na
radnici města Jeseník, Masarykovo nám. 1/167
(CzechPoint), popř. na ul. Tovární 1287, Jeseník
(kancelář č. 217).

V Jeseníku dne 4. 8. 2016
Ing. Adam Kalous v.r.

starosta
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Tipy na výlet – Polsko

Dnes se podíváme v naší rubrice
do Złotého Stoku.

Złotý Stok (počeštěně Rychleby)
Skoro třítisícový Złotý Stok je měs-

tem v Dolnoslezském vojvodství, sou-
sedí s českou obcí Bílá Voda. Hory,
které obklopují město, obsahují ložis-
ka rud zlata a arzenu, které se zde
těžily již od 13. století, proto bylo měs-
to vystavěno jako typicky hornické.
Hornictví dosáhlo svého vrcholu
vprvní polovině 16. století, těžba byla
ukončena až roku 1961. Dodnes se
vterénu nacházejí viditelné doklady
otéto těžbě - propadliny po šachtách,
vyústění starých štol, haldy kamení
vytěženého ze šachet, atd. 

Právě odkaz na zlatokopectví je
hlavní atraktivitou města. Zlaté doly
jsou přístupné celoročně, součástí
devadesátiminutové prohlídky je
návštěva Štoly Gertruda s tajemnou
Chodbou smrti, kde byli odsouzeni
k smrti horníci podezřelí z krádeže

zlata. Návštěvníci, kteří mají zájem
oextrémní zážitek, mohou část trasy
projet na speciálně připravené osmi-
metrové skluzavce. Dále je součástí
prohlídky Černá štola sjediným pod-
zemním vodopádem v Polsku. Část
Štoly Gertruda lze také navštívit
netradiční formou, a to plavbou na
patnáctimístné lodi s názvem Tita-
nic. Mimo turistické trasy existuje
i možnost individuálně navštívit
s baterkou v ruce Knížecí štolu či
Blatnou štolu se studánkou lásky.

Legenda praví, že kdo se z ní napije
a pomyslí na osobu, kterou má rád,
už navždy zůstane s ní. K dalším
atrakcím areálu patří rýžování zlata,
muzeum minerálů amincovny, hor-
nická osada, vyražení pamětní min-
ce nebo také paintball.

Złotý Stok nabízí také další zají-
mavá místa, a to například: lanové
centrum Skalisko, ranč Nasza Szka-
pa s minizoo či turistickou „Zlatou“
stezku po okolí města. Co se týká kul-
turních akcí, tak mezi ty nejzajíma-

vější patří festival Piknik Folk-Count-
ry v městském parku, průvod koň-
ských spřežení „Parada Zaprzęgów
Konnych“ na ranči Nasza Szkapa či
bluesový koncert „Koncert z okazji
Międzynarodowego Dnia Bluesa“
v městském parku (16. září).

Další informace a aktuality ze
Złotého Stoku: www.zlotystok.pl či
www.kopalniazlota.pl

Text Jan Mrosek,
foto: archív Złotý Stok

Zlaté doly v sobě skrývají tajemnou Chodbu smrti

K turistickým lákadlům Złotého Stoku patří hornická osada.

Černá štola s jediným podzemním
vodopádem v Polsku.

Zlaté doly jsou přístupné celoročně.Štola Gertruda v sobě skrývá tajemnou Chodbu smrti.

Rýžování zlata je oblíbené především u dětí. Zlaté doly si můžete prohlédnout i z vláčku. 
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Prohřívaný sýr z Jeseníku znají i v pražských restauracích
Hospodaří na 1660 hektarech půdy, má 60 zaměstnanců, je významným dodavatelem italské sýrárny Brazzale Moravia v Července,
provozuje bioplynovou stanici, vyrábí sýry a jogurty,  zajišťuje prodej a servis zemědělské techniky, má zahradnickou výrobu s realizací
a údržbou zahrad a autobusovou dopravu. To je hlavní výčet činností ZD Jeseník. Jak se zemědělcům daří a co je naopak trápí, jsme
si povídali s výkonnou ředitelkou družstva, ing. Gabrielou Doupovcovou.

V médiích často zaznívá kritika
výkupních cen mléka. Vaše druž
stvo chová 500 krav holštýnského
plemene, které je určeno právě
na produkci mléka. Jak se vám
daří v této souvislosti udržovat
ekonomickou stabilitu podniku? 

S cenou mléka to je jako na hou-
pačce, jednou je nahoře a jednou
dole. Samozřejmě, že velká část cho-
vatelů dnes, v době mléčné krize,
velice silně uvažuje o omezení cho-
vů dojného skotu a ani my nejsme
výjimkou. Rozhodnutí není jedno-
duché, do chovu mléčného skotu
jsme v posledních letech investovali
nemalé finanční prostředky. Máme
moderní stáje s moderní technologií
získávání a skladování mléka, jedná
se o farmy s vysokou produktivitou
práce a i kvalita mléka je na vysoké
úrovni. Uvědomujeme si, že snížení
stavů či zrušení dojného skotu je
nevratný proces.  Velice těžce se
nám hospodaří v současně nasta-
vených dotačních podmínkách EU.
Na začátku loňského roku byl zru-
šen kvótový systém u mléka, který
omezoval nadprodukci mléka. Silné
agrární země díky zrušení kvótové-
ho systému začaly produkovat mlé-
ko ve větší míře, a přestože i u nich
je výkupní cena mléka nízká, jsou
to převážně země se silným národ-
ním rozpočtem, který je drží a pod-
poruje v produkci. Tyto země
vyvážejí mléčné výrobky v obrovské
míře a samozřejmě i do ČR. Věříme,
že česká vláda pochopí, že nemůže-
me mít nevýrobní zemědělství a že
půda nemůže sloužit jen jako pro-
středek k pobírání dotací na plochu
bez jakéhokoliv benefitu pro spo-
lečnost.

Není tedy jednodušší chovat mas
ný skot?

Ano, chovat masný skot by bylo
asi jednodušší, nejsem však pře-
svědčena, že by to bylo správné.
Museli  bychom propustit polovinu
zaměstnanců, opustili bychom
moderně vybudované stáje adojírny
anaší společnosti bychom nepřines-
li žádný produkt, protože většina
zemědělců chovající masné krávy
vyveze telata v živé hmotnosti cca
260 kg do zahraničí. Když toto udě-
lají všichni producenti mléka, obra-
tem zde budou dovezeny veškeré
mléčné potraviny ze zahraničí, za
kolik ahlavně v jaké kvalitě, to nikdo
z nás neví.

Ředitelka družstva Gabriela Doupovcová a starosta Jeseníku Adam Kalous při
prohlídce automatizované dojírny. Foto: Richard Kapustka

Při prohlídce vaší farmy jsem si
všiml, že dojení je už taková malá
věda. Krávy mají čip, který na
displeji ukáže výsledky posled
ního dojení, zdravotní stav atd.
Jsou tedy na dojičku kladeny vyšší
nároky? 

V dnešní modernizované době
i v systému získávání mléka nastaly
vposledních letech obrovské pokro-

ky. Dojnice přicházejí dvakrát denně
do automatizovaných dojíren, kde
se již dnešní dojič neobejde bez zna-
lostí počítače. Musí to být člověk
s kladným vztahem a citem ke zví-
řatům, se znalostí zdravotních pro -
blémů dojnic a s obrovskou
zodpovědností. Denně dodáváme do
mlékárny 11000 litrů a jediné
pochybení tohoto zaměstnance
může znamenat znehodnocení celé
dodávky.

Mléko si lidé nejčastěji kupují
v supermarketech, pak se objevi
ly automaty na prodej čerstvého
mléka. Jejich počáteční boom se
ale zastavil a prodej stagnuje.
V Jeseníku máte dva automaty,
u Penny a městského koupaliště.
Jak jste spokojena s prodejem
a čím byste přesvědčila lidi, aby
si kupovali právě čerstvé mléko? 

Počáteční boom byl velmi příjem-
ný, bohužel i zde postupem času
nastal zlom a čím dál méně lidí je
ochotno si vzít vlastní láhev amléko
si koupit. A proč kupovat čerstvé
mléko? Na to snad nemusím ani
odpovídat, všechno čerstvé je přece
nejlepší. Mléko v automatu je čerstvě
nadojené, není vezeno 100 km do
mlékárny, tam zabaleno, skladováno

ve skladech a transportováno další
stovky kilometrů do supermarketů,
je prostě čerstvé. A tak, jak se každá
správná máma stará o to, aby při
kojení dbala o svoji výživu, tak i my
pečlivě kontrolujeme, co naše dojni-
ce dostanou do žlabu. Jako jedni
z mála v letním období část mléčné-
ho stáda paseme na našich horských
pastvinách na čerstvém jesenickém

vzduchu. Naše mléko je denně sle-
dováno akaždá dodávka splňuje nej-
vyšší kvalitativní třídu – Q jakost.
Aasi nemusím připomínat, že mléko
je zdrojem lehce stravitelného tuku,
jeho největší význam pro člověka je
obsah hodnotných bílkovin, vitamí-
nů a minerálních prvků. 

Kromě mléka prodáváte také
vyhlášené sýry a jogurty, které si
sami vyrábíte. Kvůli tomu chováte
300 ovcí a 50 koz.  Jak velký je
zájem o tuto produkci a kde je
možno tyto výrobky zakoupit?

Naše sýrárna v Bělé má dlouhou
historii. Nejdříve se zde vyráběl jen
ovčí sýr, poté díky poptávce jsme
začali s výrobou kozích sýrů
a v posledních letech jsme přidali
i výrobky z kravského mléka.
Výrobky je možno zakoupit v sýrár-
ně v Bělé, v mléčném automatu
u koupaliště, v Jeseníku dále
v Selské pekárně, v Ennea caffé, ve
zdravé výživě SALVO, v Obchůdku
zdravé výživy.  S naším prohříva-
ným sýrem, který je vhodný ke gri-
lování, jsme napojeni na
cateringové společnosti v Praze
a dnes již dodáváme náš sýr do více
než šesti desítek restaurací po celé
České republice. 

S chovem ovcí mne napadá ještě
jedna věc. Chováte plemeno cigája
s trojstrannou užitkovostí, tedy
mlékem, vlnou a masem. Je
v dnešní době vůbec zájem
o vlnu?

Původní cigájské plemeno ovcí už
pátým rokem křížíme s mléčným ple-
menem LACOUNE na vyšší mléčnou
užitkovost, ale samozřejmě ityto ovce
mají vlnu a je potřeba ji minimálně
1x za rok ostříhat. V současné době
vlnu nikdo nechce ajejí výkupní cena
nepokryje ani náklad na ostříhání.

Zřejmě nejvyšší investicí za
poslední roky je bioplynová sta
nice za 50 milionů korun. Jaká je
návratnost této investice a kam
dodáváte vzniklou tepelnou ener
gii? Uvažujete o rozšíření odběr
ních míst? 

Hodinový výkon bioplynové sta-
nice je 400 KW/hod. a návratnost je
přibližně spočítána na 9 až 10 let.
Odpadní teplo využíváme na vytá-
pění správní budovy, dojírny ašaten
pro zaměstnance adále na ohřev veš-
keré užitkové vody v areálu živočišné
výroby a na ohřev mléka pro telata.
V příštím roce máme naplánovanou
investici na další rozšíření teplovodu
do okolních rodinných domů a na
vytápění vstupní budovy, která bude
sloužit jako agroubytovna.

Je o práci v zemědělství zájem
a jak jste spokojena s úrovní
absolventů zemědělských škol? 

Zatím se nám daří získávat mladé
a schopné lidi. Musím zmínit, že se
velmi zlepšila úroveň absolventů
učňovské školy v Heřmanicích.
Nejen, že k nám učni této školy při-
cházejí na praxi, ale jsou natolik
zdatní, že řadu z nich zaměstnáváme
do stálého pracovního poměru
s dobrými výsledky.

Koncem července navštívil Jese
ník ministr zemědělství Marian
Jurečka. S čím by vám mohl jako
družstvu pomoci?

Nevím, čím by mohl konkrétně
pomoci nám, ale určitě může pomoci
celému zemědělství. Pozitivně vní-
mám fakt, že jeho tým zpracoval
Strategii zemědělství do roku 2020,
kde podstatnou věcí je to, že se
ministerstvo bude zasazovat o to,
aby již dále neklesaly stavy hospo-
dářských zvířat. Uvidíme, jak se jim
bude dařit tyto cíle splnit. (rik)
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Jesenické bikrosařky se prosadily na mistrovství Evropy

Romana Labounková v kategorii
Elite odjela dva závody, v Time trial
(jízda na čas) skončila těsně pod bed-
nou, bronz ji unikl o 0,045 vteřiny.
V hlavním závodě bez problémů

postoupila do finále a zde si dojela
také pro 4. místo. Ještě na cílové rovin-
ce jela třetí a chystala se zaútočit na
místo druhé, ale zde ji nedovoleně
zbrzdila lotyšská závodnice, a to

Závodu všestrannosti se zúčastnil rekordní počet dětí
Dětský závod všestrannosti (DZV)

se uskutečnil 6. srpna jako doprovod-
ný program Běhu na Šerák – Mistrov-
ství České republiky v běhu do vrchu
mužů, žen, juniorů ajuniorek. Šestého
ročníku DZV se účastnil rekordní
počet dětí, 28 chlapců a 18 dívek, ve
věku od tří do patnácti let. Trojboj, tj.
skok z místa, hod míčem a běh, pro-
běhl v prostorách autocampingu Bob-
rovník, jehož vedení současně
uspořádalo Bobrovnický den. Děti si
tak mohly zkrátit čekání na vyhlašo-
vání výsledků po závodě v útrobách
nafukovacího hradu, prohlédnout si
výstavu fotografií zvířat, či ochutnat
regionální produkty.

Děti byly rozděleny dle pohlaví
a věku do dvanácti kategorií tak, aby
každé z nich mohlo pocítit úspěch.
Nejvyšší počet bodů ze všech dětí
nasbíral Damián Hastík, ostatní

výsledky jsou zveřejněny online na
www.behnaserak.cz, stejně jako
fotodokumentace ze závodu. Úsilí,
které děti vložily do závodu, bylo

odměněno vlastním uspokojením,
potleskem rodičů aprarodičů, včetně
starostů města Šumperku a Jeseníku
diplomy a věcnými dárky, které

Doprovodným programem Běhu na Šerák se stal Dětský závod všestrannosti.
Foto: archiv pořadatelů

Program činnosti
KČT Jeseník

3. září • Videlský kříž – Jelení
palouk – Domašov (houbová
vycházka). Délka trasy 14 km, bus
v 7.45 hod., vede M. Fryčová. 10. září
• Karlova Studánka – NS Bílá Opava
– Ovčárna – Nad Velkým kotlem –
Temná – Malá Morávka. Délka trasy
15 km, bus v 7.45 hod., vede E. Havri-
lová. 17. září • Písečná – Studený
Zejf – Prameny Javorné – Čertovy
kameny – Jeseník. Délka trasy 13
km, bus v 7.40 hod., vede K. Dušek.
24. září • Uhelná – Nové Vilémovice
– zřícenina hradu Rychleby – Račí
údolí – Tančírna – Javorník. Délka
trasy 16 km, bus v 7.30 hod., vede A.
Černíčková. Pro členy KČT Jeseník pří-
spěvek na dopravu.

Změna tras vyhrazena – podle
aktuálního počasí a terénu. 

              U vycházek organizovaných KČT se
od nečlenů vybírá poplatek 20 Kč.
Schůze výboru se koná 1. září ve 13
hodin v Klubu seniorů, Dukelská ul.,
Jeseník. http://jesenik.kct.cz/

Bronzem a dvakrát bramborovou medailí skončilo mistrovství
Evropy pro jesenické bikrosařky Elišku Bartuňkovou a Romanu
Labounkovou. Velká sportovní akce se konala v italské Veroně
od 7. do 10. července. 

Romanu stálo medailové umístění.
Více se dařilo patnáctileté Elišce

Bartuňkové, která v konkurenci 36
závodnic vybojovala ve své kategorii
Girl 15 bronzovou medaili. Celým
závodem prošla bez zaváhání až do
finálové osmičky. Ve finále udělala
chybu hned na startu, vyjížděla až
poslední – osmá, ale zabojovala a po

prvním skoku byla už pátá a stále
v kontaktu s čelem závodu. Na třetí
technické rovince přeskákala Holan-
ďanku Gerritse ado poslední zatáčky
jela na čtvrtém místě. V dobře najeté
zatáčce dostala rychlost, kterou využi-
la kpředjetí další soupeřky tentokrát
ze Švýcarska adojela si tak pro krásné
třetí místo. (IB)

poskytly Městské úřady v Šumperku
a Jeseníku.

Jsme rádi, že se do závodů i v době
prázdnin mohlo zapojit 11 dětí z dět-
ských domovů z Jeseníku-lázní aČer-
né Vody. Již tradičně si děti z domovů
odnesly věcné dary, samonafukovací
karimatky a míče, kterými organizá-
toři chtějí alespoň takto zprostředko-
vaně pomoci vytvářet podmínky pro
sportovní vyžití v dětských domovech.

Velké poděkování za pomoc s orga-
nizací patří pěti dobrovolnicím, obča-
nům města Jeseníku, personálu
i vedení autocampingu Bobrovník,
zodpovědným osobám z DD a Petře
Ivanové, ředitelce celého závodu. Ale
především tleskáme dětem, které na
chvíli odložily mobily a notebooky,
oblékly se do sportovního, a jejich
doprovodu, který je dopravil na Bob-
rovník. (JI)

Predator Race na Červenohorském sedle
prověří zdatnost malých i velkých závodníků

Extrémní překážkový běžecký
závod Predator Race se uskuteční
druhý záříjový víkend v Jeseníkách.
Trať závodu je vytyčena převážně
na sjezdovkách a v lesích Červeno-
horského sedla. Tento závod je oje-
dinělý zejména tím, že organizátoři
kladou velký důraz na kvalitu
a důmyslnost překážek a výběr tra-
sy. Během celého závodu na trati
,,škodí“ a znesnadňují závodníkům
průchod terénem Predátoři. 

V sobotu 10. září se běží Predator
RACE Dril, délka trati je nastavena
na 5km+ a 20 překážek+. O den poz-
ději, v neděli 11. září, se koná Pre-
dator RACE Masakr, délka trati je
15km+ a 30 překážek+. Na trati se
nachází přes tři desítky nesnadných
překážek, které prověří závodníky
ve všech směrech. Závod je možné
absolvovat jako jednotlivec, či
vytvořit tým z více závodníků.
Výhodou týmu je možnost spolu-

práce při překonávání jednotlivých
překážek a úkonů na trase. 

Závodníci budou muset plavat
nebo brodit se ve vodě, prolézat
bahnem pod ostnatým drátem, zdo-
lávat lanové sítě, překonávat vysoké

vertikální překážky a na závěr pře-
konat legendární Mega vlnu a další.
V průběhu celého závodu budou
účastníci měřit své síly se všemi
nástrahami, překážkami na trati
a samozřejmě také s Predátory. 

Během závodu je zajištěn dopro-
vodný program pro rodiny, přátele
a fanoušky. 

V sobotu 10. září se uskuteční
také překážkový závod pro malé
predátory, Predator JUNIOR. 

Sobotní i nedělní závod startuje
ráno v 9 hodin, první borci se vydají
na trasu o dvacet minut později.
Zázemí a start závodu je na Červe-
nohorském sedle! V místě je zajiš-
těno parkování, lékařská služba,
registrace závodu, občerstvení
a mnoho dalšího. 

Podrobnosti o vývoji závodu
můžete sledovat zde: 
www.predatorrace.cz,
www.facebook.com/officialPR


