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Milí spoluobčané,
skončila doba

dovolených a děti se
opět vrátily do škol.
Doufám, že jste si
užili příjemné léto

a od po či nuli si. Máme za sebou
úspěšnou turistickou sezonu a příro-
da se již obléká do podzimních barev.
S příchodem tohoto ročního období
nás letos čekají volby do krajských
zastupitelstev. Proč to připomínám?
Kraje jsou nejbližším a zároveň nej-
důležitějším partnerem měst, rozho-
dují o balících peněz, které jdou do
dopravy, zdravotnictví, škol, a tak bych
mohl pokračovat. Proto je důležité
přijít k volbám a zvolit si své zástupce,
kteří budou hájit vaše zájmy a celého
regionu. Volby se blíží, volební míst-
nosti se otevřou v pátek 7. a sobotu
8. října. Adam Kalous

Slovo starosty

Ministryně Karla Šlechtová zavítala
na tradiční akci do lázní a pak na radnici
V areálu Priessnitzových léčeb-
ných lázní probíhala v pátek
9. září tradiční akce pod názvem
Bezpečnost bez hranic. K vidění
byla policejní a armádní tech-
nika včetně složek integrova-
ného záchranného systému
a BESIPu. Do Jeseníku přijeli
také zástupci polské strany
a ministryně Karla Šlechtová.

Velký zájem veřejnosti sklidily
dynamické ukázky policie, napří‐
klad zadržení nebezpečného
pachatele, výcvik psů nebo simulo‐
vaná dopravní nehoda. Příchozí si
zároveň mohli prohlédnout nový
vůz Městské policie Jeseník nebo si
vyzkoušet jízdu na trenažéru pro
auta i motocykly. Odpoledne násle‐
doval program pro děti a kulturní
vystoupení. Součástí programu se

již počtvrté stala charitativní akce
Pomáhejme, když můžeme. Tento‐
krát byla peněžní pomoc určena
dvanáctiletému Vojtovi Procházko‐

vi z Jeseníku, který trpí cukrovkou
a epilepsií, na provoz přístroje, kte‐
rý mu pomáhá v jeho nelehkém boji
s nemocemi. 

Na akci Bezpečnost bez hranic
zavítala také ministryně pro místní
rozvoj Karla Šlechtová, která se
zájmem zhlédla například policejní
nebo vojenskou techniku, prohlédla
si pěchotní zbraně české armády
a také si vyzkoušela brouzdání
v hasičské pěně. Následovala pro‐
hlídka Balneoparku a pracovní
oběd, během kterého se živě zají‐
mala o problémy jesenického regio‐
nu. Po besedě s odbornou veřejností
zavítala ministryně na místní rad‐
nici, kde se zapsala do Pamětní kni‐
hy města Jeseníku. (rik)
Fotoreportáž z akce Bezpečnost
bez hranic naleznete na str. 15

Stavbaři se pustili do další cyklostezky
Od září pracuje těžká technika na
výstavbě dalšího úseku cyklo-
stezky v Jeseníku. Po jeho dokon-
čení spojí již hotovou cyklostezku
na nábřeží Staříče v Tyršově ulici
s vyústěním na zpevněnou plo-
chu za minipivovarem. Úsek se
smíšeným provozem o délce 258
metrů má být hotov do konce lis-
topadu. Hodnota díla představu-
je 5 065 425 korun včetně DPH,
z  toho dotace Státního fondu
dopravní infrastruktury pokryje
3 815 000 korun.  

„Stavba je technicky náročná, pove-
de složitým terénem ve svahu, aproto
se musí vybudovat například více než
stometrová opěrná zeď z gabionu,“
uvedl již dříve vedoucí Oddělení
investic a rozvoje Městského úřadu
Jeseník Jiří Uher. Počítá se také
s veřejným osvětlením, zábradlím
nebo úpravou stávajících chodníků.
Stezka, která bude kopírovat řeku,
bude mít asfaltový povrch ajejí šířka
se bude pohybovat od 2 do 2,5 metru. 

Po dokončení stavby bude k dobu‐
dování páteřní cyklostezky v Jesení‐

ku chybět jediný úsek o délce 287
metrů, a to v lokalitě Za plynárnou.
„Zatím je vše na dobré cestě. Bodově
jsme v žádosti o dotaci uspěli a nyní
se vyhodnocují další kritéria. Nejhorší
fázi ale máme za sebou a koncem lis-
topadu bychom měli dostat oficiální
vyjádření,“řekla Jana Dekanová z od ‐
dělení investic a rozvoje jesenické

radnice. Jak dále poznamenala, chy‐
bějící část propojí už dokončené úse‐
ky cyklostezky z Bobrovníku do
centra města k ulici Lipovská a na
nábřeží mezi ulicemi Lipovská aTyr‐
šova. Na stavbu za necelé 4 miliony
korun včetně DPH může město získat
dotaci z IROP ve výši až 90 % uzna‐
telných nákladů.                           (rik)

Cyklostezka pod pracovním názvem Minipivovar – Česká Ves má být hotova do
konce letošního listopadu. Foto: Richard Kapustka

Zastupitelstvo
Další zasedání Zastupitelstva měs‐

ta Jeseníku se uskuteční ve čtvrtek
3. listopadu v Kapli. Jednání zastu‐
pitelů začíná v 15 hodin. (red)

Do konce zářímá být hotova opra‐
va lávky, která spojuje ulici Slunnou
se Šumperskou. Od července byla
uzavřena kvůli jejímu havarijnímu
stavu. Během opravy dojde
kdemontáži poškozených nosných
částí, původních příčníků včetně
profilů, odstraní se původní asfalt,
beton atrapézové plechy. Ty nahra‐
dí nové části lávky, která dostane
novou protikorozní ochranu
a nátěr proti povětrnostním vli‐
vům. Původní povrch lávky nahra‐
dí dřevěná mostovka. Oprava lávky
je předběžně vyčíslena na 260 tisíc
korun s DPH. (rik)

Foto: Richard Kapustka
Ministryně Karla Šlechtová živě disku-
tuje se starostou města Adamem
Kalousem. Foto: R. Kapustka



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

Pomník „vodního doktora“ se dočkal opravy
Celkem 170 tisíc korun včetně
DPH si vyžádalo restaurování
pomníku Vincenze Priessnitze
ve Smetanových sadech v Jese-
níku. Práce probíhaly od konce
července do září.

„Problémem, který se objevil na
pomníku Vincenze Priessnitze, bylo
uvolněné spárování a viditelné, este-
tiku narušující bělavé výtoky tzv.
„sintru“. Jedná se o silně porézní
bělavou horninu chemogenního
původu, která vzniká vysrážením
uhličitanu vápenatého z roztoků
obsahujících rozpuštěný vápenec,“
uvedl akademický sochař a restau‐
rátor Jakub Gajda, který prováděl
práce na pomníku. Jak dále pozna‐
menal, sousoší bylo lokálně znečiš‐
těno usazenými prachovými
nečistotami, lišejníky a mechy, kte‐

ré zarůstaly také do uvolněného
spárování. 

Stěžejním bodem opravy pomní‐
ku pak bylo provedení nových
výplní spárování mezi jednotlivé

mramorové díly. Zvolení správné
technologie restaurátor konzulto‐
val s odborníky. Po řádném vyzrání
spárování získalo mramorové sou‐
soší hydrofobní úpravu. (rik)

Pomník Vincenze Priessnitze, který je kulturní památkou, zhotovil sochař Josef
Obeth v roce 1909. Foto: Richard Kapustka

Rekonstrukce
vodovodu
omezí provoz

Do 30. listopadu letošního roku
potrvá omezení provozu v Husově
ulici v Jeseníku. Důvodem je rekon‐
strukce vodovodu a kanalizace
v této části města. Stavební práce
budou do 14. října probíhat od kon‐
ce hřbitova po č.p. 708 v rámci čás‐
tečné uzavírky. Od 17. října do
30. listopadu bude komunikace zce‐
la uzavřena od č.p. 708 po odbočku
s ulicí Kaplického. Objízdná trasa
povede ulicemi Seifertova, Bezru‐
čova a U Jatek. (rik)

Foto: Richard Kapustka

Příjmy:
Celkové příjmy byly za 1. pololetí

roku 2016 ve výši 152 632 tis. Kč,
což představuje plnění na  59,42 %
upraveného rozpočtu. U daňových
příjmů se v  1. polovině roku neopa‐
koval loňský propad jejich výběru
a při částce 84 271 tis. Kč byly
o 7 031 tis. Kč vyšší než loni. Upra‐
vený rozpočet byl splněn na
52,91 %, což vytváří  dobrý před‐
poklad pro naplnění rozpočtova‐
ných příjmů i na  konci  letošního
roku. Kapitálové příjmy (z prodeje
majetku) byly v uvedeném období
ve výši 6 338 tis. Kč (plnění na
99,27 % upraveného rozpočtu)
a jsou rezervovány pro financování
akce „Sportovní hala“.

Výdaje:
Čerpání běžných výdajů ve výši

90 575 tis. Kč bylo v 1. polovině roku
plynulé a v souladu s upraveným
rozpočtem (plnění na 43,74 %). Ve
srovnání s loňským rokem pak bylo
nižší o 842 tis. Kč.  Kapitálové výdaje
dosáhly v uvedeném období pouze
výše 10 334 tis. Kč, což představuje
6,77 %  upraveného rozpočtu
a pokles o 46 451 tis. Kč ve srovnání
s loňským rokem.  Na rozdíl od loň‐
ského roku, kdy byly v tomto období
před dokončením velké investiční
akce zahájené koncem roku 2014
(„Centrum sociálních služeb“, „Zate‐
plení IPOS“), v letošním roce ještě
nebyla zahájena realizace žádné
z velkých rozpočtovaných  investič‐

ních akcí, což se odrazilo v nízkém
plnění. Vzhledem k vývoji  lze i přes
předpokládanou vyšší  dynamiku
čerpání v závěru roku očekávat
úsporu investičních prostředků
a jejich přesun do roku 2017. 

Zadluženost:
Během 1. pololetí bylo splaceno

22 187 tis. Kč jistiny úvěru a zadlu‐
ženost města poklesla z 60 987
tis. Kč na 39 516 tis. Kč. Vzhledem
k posunu zahájení investičních akcí
nebyla potřeba čerpat sjednané
investiční  úvěry  (ze 40 mil. Kč, čer‐
páno pouze 716 tis.) ani revolvin‐
gový úvěr.

Vývoj zadluženosti a nákladů na
obsluhu dluhu – výše nákladů na
obsluhu dluhu vzhledem k nízkým
úrokovým sazbám zůstane na úrov‐
ni předchozích let a z pohledu
financování nepředstavuje pro ‐
blém.

Ing. Karel Buchta,
vedoucí Odboru finančního

MěÚ Jeseník

Zastupitelstvo města schválilo 17. prosince 2015 rozpočet na rok
2016 v celkovém objemu 241 639 tis. Kč, který byl k 30. červnu
2016 upraven rozpočtovými opatřeními a třemi změnami rozpočtu
na konečný stav 359 713 tis. Kč. Výrazně se na tom podílelo zvýšení
kapitálových výdajů o 101 775 tis. v souvislosti se zařazením inves-
tičních akcí,  „Sportovní hala“, „Změna dispozic a úpravy budovy
IPOS“, „Regenerace sídliště 9. května“ a dalších, do rozpočtu
města. 

Město pořádá
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 městského úřa‐
du a zástupci Technických služeb
Jeseník. Během setkání zazní infor‐
mace například z oblasti investic –
výstavba nové sportovní haly, rege‐
nerace sídliště 9. května, vybudo‐
vání parkoviště pod IPOS, dále
informace z dopravy, majetku měs‐
ta a další. Akce se uskuteční v kině
Pohoda od 16.30 hodin. (red)

Ilustrační foto R. Kapustka V ulicích města se objeví koše na psí exkrementy

„Odpadkové koše budou umístě-
ny především na sídlištích a v mís-
tech, kde městská vyhláška
umožňuje volný pohyb psů. Jedná
se například o ulice K. Čapka, Kal-
vodova nebo lokality směrem k Čer-
tovým kamenům nebo ke Zlatému
Chlumu,“ uvedla vedoucí Odboru
životního prostředí Městského
úřadu Jeseník Regina Weiserová.
Vybraných míst na umístění

odpadkových košů je v současné
době zhruba dvacet. „Přivítáme
podněty od občanů s dalšími tipy
na jejich umístění,“ poznamenala
Regina Weiserová. 

Nákup odpadkových košů při ‐
jde na 78 043 korun, město přitom
využije daru od Olomouckého kra‐
je ve výši 30 tisíc korun, které
 získalo za 1. místo v soutěži
O keramickou popelnici. Zbytek

uhradí město ze svého rozpočtu.
V Jeseníku je evidováno zhruba
kolem 800 psů, nejvíce za své čtyř‐
nohé kamarády zaplatí jejich maji‐
telé v domech s více než pěti
bytovými jednotkami. „Roční
poplatek představuje 1500 korun,
v domech do pěti bytových jednotek
se platí polovina této částky. Maji-
telé rodinných domů  zaplatí 300
korun a senioři 200 korun,“ dodala
Libuše Rašková z Odboru finanč‐
ního Městského úřadu Jeseník.

(rik)

Celkem třicet odpadkových košů na psí exkrementy pořídí město
Jeseník. První koše by se v ulicích města měly objevit koncem září
letošního roku.

Hospodaření města v 1. pololetí roku 2016

Kronika města
za rok 2015

Na oddělení školství je uložena
Kronika města za rok 2015, kte‐
rou mohou připomínkovat obča‐
né do konce října 2016. (mj)
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Řada opatření má zamezit kolapsu
Kvůli dopravnímu kolapsu v Jeseníku, který nastal počátkem září z důvodu opravy mostu v Bezručově
ulici, proběhl vzápětí na popud představitelů města kontrolní den. Situace, kdy částečná uzavírka
výpadovky na Českou Ves paralyzovala provoz na této a přilehlých komunikacích, by se neměla
opakovat. Řidiči přesto musí počítat se zdržením.

Stavba haly zahájena
V průmyslové zóně Za podjez‐

dem, kde město během září dokon‐
čilo plynofikaci, vyroste nová
výrobní hala jesenické firmy Natur‐
fyt‐BIO. Slavnostní zahájení stavby,
při kterém byla odhalena socha
Romana Borečka Žena krajina, pro‐
běhlo 16. září. Dokončení stavby
se předpokládá v říjnu příštího
roku. Následovat bude montáž
technologií a k zahájení samotné
výroby by mělo dojít v lednu 2018.
V první fázi bude firma zaměstná‐
vat 20 až 25 lidí, v průběhu násle‐
dujících let by mohla nabrat další
pracovníky. (rik)

„Vznesli jsme několik požadavků,
například aby zhotovitel stavby zajis-
til plynulejší provoz při částečné uza-
vírce, který je řízen semaforem.
Dodavatel dopravního značení a svě-
telné signalizace má zase upravit
interval kyvadlového provozu tak,
aby se v době ranní a odpolední
dopravní špičky co nejvíce zamezilo

vytváření kolon v dané části města,“
uvedl vedoucí Odboru dopravy a sil‐
ničního hospodářství Městského
úřadu Jeseník Josef Liberda. V pří‐
padě dopravního kolapsu se zástup‐
ce zhotovitele zavázal řídit provoz
pomocí vyškolených osob s vysílač‐
kami. Zástupce města zároveň požá‐
dal republikovou policii, aby během

dopravních špiček občasně dohlí‐
žela na silniční provoz. 

Během kontrolního dne se také
diskutovalo o průběhu stavebních
prací. „Zástupci přítomných stran
požadovali, aby stavební práce pro-
bíhaly s využitím maximální pracovní
doby a s maximálním možným nasa-
zením pracovních sil a mechanizace.
Zástupce firmy přislíbil, že práce kro-
mě technologických přestávek budou
probíhat v pracovních dnech od 7 do
17 hodin a v sobotu bude na stavbě
pracovat přibližně 8 pracovníků,“
dodal Josef Liberda.  Ten zároveň
požaduje, aby zástupce města Jese‐
ník byl zván na kontrolní dny stavby. 

Řidiči se obousměrného provozu
na Bezručově mostě dočkají od pro‐
since, stavební práce mají podle
harmonogramu skončit 30. listo‐
padu. (rik)

Fotosoutěž
Město Jeseník vyhlašuje u pří‐

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

Nejzdařilejší fotografie budou
prezentovány v IC Katovna a auto‐
ři nejlepších snímků budou
odměněni. Snímky, nejvíce však
tři, zasílejte 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 ama térským
fotografům bez rozdílu věku. Celá
pravidla soutěže na www.jese‐
nik.org. (red)

Vydají se po stopách historie

Lázeňské město Jeseník a významné turistické cíle v okolí navštíví
během září a října početná skupina turistů z Opolského vojvodství. Jedná
se o členy Svazu sociální a kulturní společnosti Němců ve Slezsku, který
sdružuje německou národnostní menšinu ve Slezsku. Celkem do města
zavítá přes 1500 návštěvníků, kteří pravidelně jezdí na poznávací zájezdy
po místech bývalého německého osídlení. Na orga‐
nizaci zájezdů společně s polskou stranou z part‐
nerského města Glucholazy spolupracují pracovníci
IC Katovna Jeseník.

Česko-polské IC Katovna Jeseník (LT)

Nová zastávka
Do konce listopadu vznikne nová

autobusová zastávka na obratišti
u vlakového nádraží v Jeseníku.
V polovině září si staveniště převzaly
Technické služby Jeseník, které zde
vybudují také nový chodník, jenž
propojí zastávku s nádražím. Cestu‐
jící tak budou mít přímý přístup
z nástupišť a z nádražní budovy
k autobusové zastávce, kterou doplní
krytý přístřešek. Zároveň zde dojde
ke stavebním úpravám, které zajistí
bezpečné otáčení autobusů. (rik)

Výstava zahrádkářů
Výpěstky zahrádkářů, ochut‐

návka ovoce, moštu a medu, pro‐
sklený včelí úl. 

To vše můžete vidět a zažít na
jejich třídenní výstavě, 14. a 15. říj‐
na od 9 do 17 hod., 16. října od 9
do 12 hod. Místo konání: klubovna
ZO 1 Českého zahrádkářského sva‐
zu, Husova ul. 274. Vstupné dob‐
rovolné. (red)

Novinka pro cykloturisty

V rámci projektu Jescyklo, který
nabízí více než 100 km značených
tras, byl nainstalován v Jeseníku na
parkoviště před MěÚ Jeseník
v Tovární ulici cyklobox – úložný
prostor pro kola. Jedná se o 4 modu‐
ly, které mohou pojmout dohroma‐
dy až 8 kol. Uschování kol je na
maximálně na 24 hodin a je zdarma.
V letošním roce probíhá zkušební
provoz, a to do konce října, řádný
provoz začne na jaře roku 2017.
V nejbližší době doplní prostor
cykloboxu mapa pro cyklisty. Pro‐
jekt finančně podpořil Olomoucký
kraj a Mikroregion Jesenicko.(jm)

Foto: Richard Kapustka

Kolony se vytvářejí v ranní špičce, kdy nejvíce řidičů směřuje z České Vsi do Jese-
níku, odpoledne je tomu zase naopak. Foto: Richard Kapustka

Česko-polský projekt tří partnerů 
V rámci výzvy z Fondu mikroprojektů Euroregio-
nu Praděd se Jeseník zapojil do česko-polského
projektu pod názvem „Společnou propagací
k rozvoji turismu v česko-polském příhraničí“. 

Jedná se o projekt tří partnerů ‐ města Jeseník, města
Krnov a Gminy Prudnik. Hlavním cílem projektu je
realizace společné atraktivní propagační a informační
kampaně a vytvoření nového turistického produktu
o rozhlednách a vyhlídkových místech v příhraničí.

Smyslem projektu je také zlepšení koordinace infor‐
mačních a propagačních aktivit a prezentace na vele‐
trzích cestovního ruchu a v médiích v České republice
a Polsku. Součástí projektu, který bude realizován
v průběhu roku 2017, je také výroba TV spotu, propa‐
gačních materiálů, vyhlášení soutěže a organizace čes‐
ko‐polských turistických setkání s výlety na území
ORP Krnov, ORP Jeseník a Gminy Prudnik. 

Bc. Lucie Tenekedzi, oddělení cestovního ruchu
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Poděkování
Téměř každý z nás se minimálně jednou za život dostane do situace, kdy

neví kudy kam. Ani já nejsem výjimkou. Umírání je velké téma, o kterém se
mnoho nemluví, často pak vše řešíme za pochodu – stresu a nevíme si rady. 

Občas čteme v tisku poděkování lékařům a zdravotním sestřičkám v Jese-
nické nemocnici za poskytnutou péči, ale o poskytovatelích sociálních služeb
se toho mnoho nepíše.

Stářím a nemocí odchází někdo blízký, chceme mu pomoci důstojně dožít,
ale bez pomoci odborníků to nejde. Podporu jsem našla v Centru sociálních
služeb Jeseník pana ředitele Jana Rottera. Mimo profesionální přístup jsem
poznala sehraný tým lidí, vytížený na 120 %, který mimo svou odbornou
práci stačí kolem sebe vytvářet příjemnou atmosféru. Tito lidé mi umožnili
doprovázet v posledních dnech naši babičku a poskytovali podporu nám
oběma. 

Poznala jsem, že od pečovatelek, zdravotních sester, kuchařek, sociálních
pracovnic až po ředitele, jsou jeden vedle druhého lidé na správném místě.
Jejich pracovní a osobní nasazení a především souhra není náhodná. Chtěla
bych jim touto cestou poděkovat za vše, co pro nás udělali jak profesně, tak
i lidsky. Lenka Tichavská

Virtuální univerzita třetího věku
V roce 2010 byl Centrem sociálních služeb Jeseník (dříve Penzionem

pro seniory Jeseník) ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity v Praze zahájen nový projekt vedoucí ke
zvyšování kvality života seniorů prostřednictvím studia Virtuální uni‐
verzity třetího věku (VU3V).

V minulých letech jsme úspěšně ukončili studijní programy na téma např.
Astronomie, Lesnictví, Myslivost, Pěstování avyužití jedlých a léčivých hub,
Lidské zdraví, Vývoj a současnost Evropské unie, Dějiny oděvní kultury.

V Klubu seniorů v Jeseníku v Dukelské ulici zahajujeme 4. října 2016
v 9 hodin další, již XIII. blok (zimní semestr) studia virtuální univerzity
třetího věku, tentokrát na téma: Umění rané renesance v Itálii. Cyklus
přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění
v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem
Florencie. Průvodcem tématu bude Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. 

Další termíny přednášek: 18. října – Filippo Brunelleschi, 1. listopadu
– Masaccio, 15. listopadu – Donatello, 29. listopadu – Sandro Botticelli
a 13. prosince – Andrea del Verrocchio.

Za konzultační středisko Jeseník Bc. Alice Macečková
(alice.maceckova@cssjes.cz, tel.: 584 411 391, mob.: 737 241 059)

Více na www.e-senior.cz

Akademie třetího věku
Akademie třetího věku, pořádaná Centrem sociálních služeb Jeseník,

bude začínat úvodní přednáškou v rámci „Dnů seniorů města Jeseníku“,
a to na téma „Slovenské hory“ s cestovatelem PaedDr. Liborem Turkem.
V přednášce Slovenské hory vás autor provede Malou i Velkou Fatrou.
Zavítáme do Slovenského ráje. Stěžejní část však čerpá z krásy Tater. Pro‐
jdeme křížem krážem Západní Tatry – Roháče, Nízké Tatry, projdeme
hlavní doliny, vystoupíme i na některé vrcholy Vysokých Tater a zvláštní
pozornost bude autor věnovat své lásce – Belianským Tatrám. Nezůsta‐
neme pouze v horách, ale sestoupíme i do podhůří – k lidem a jejich zvy‐
kům, budeme obdivovat kroje při goralských folklórních slavnostech.
Navštívíme i skanzeny, hrady, rázovité vesničky, termály a další. Horská
fauna, flora, krása hor v různých ročních obdobích. Pro mnohé posluchače
návrat do míst, která jistě sami navštívili, pro jiné inspirace pro budoucí
cesty. Přednáška s promítáním diapozitivů se uskuteční ve čtvrtek 13. října
2016 v 16 hodin v Kapli v Jeseníku. 

Dále vás v říjnu pozveme na naučnou přednášku se zdravotní tématikou
s názvem „Metabolické a endokrinologické onemocnění v závislosti
na věku“. MUDr. Lada Slováčková, odborná lékařka – internista a endo‐
krinolog společnosti UNIMED Jeseník, s. r. o., probere nejčastější meta‐
bolická a endokrinologická onemocnění, jejich příčiny, vznik a léčbu.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 27. října 2016 v 16 hodin v Klubu
seniorů v Jeseníku. Vstup je vždy volný pro seniory, jejich přátele a zná‐
mé. Věra Vymětalová, OSVZ, MěÚ Jeseník, tel: 584 498 421.

Informace rovněž najdete na: www.cssjes.cz

Město Jeseník – Dny seniorů 2016
Program dne 14. 10. 2016 Poznávací zájezd pro seniory

8.00 hod. odjezd autobusem z Jeseníku (u Billy, u Jesenky, v Lipovské
ulici – u nemocnice) 
Dolní Morava – Stezka v oblacích: procházka v korunách a nad koru-
nami stromů s výhledem na horské masivy. 

Stezka je bezbariérová, i pro lidi na vozíčku a kočárky. Nahoru se dosta‐
neme lanovkou, stejně tak i zpět. Unikátní 55 metrů vysoká dřevěná
stavba umožní zažít intenzivní pocit pobytu ve výšce, kterou brázdí jen
ptáci.
Hedeč – restaurace, oběd
Hedeč – Hora Matky Boží, prohlídka kláštera s průvodcem
Cena: 300 Kč, cena zahrnuje dopravu a vstupenky (stezka + lanovka,
klášter)
Přihlášky: Vymětalová Věra, tel.: 584 498 421
E‐mail: vera.vymetalova@mujes.cz

Dny seniorů Jeseníku
13.–16. října 2016

Město Jeseník ve spolupráci 
s Centrem sociálních služeb Jeseník,

Městskými kulturními zařízeními Jeseník
a Priesssnitzovými léčebnými lázněmi, a. s.

pořádá Dny seniorů.

Program
Čtvrtek 13. října

10.00–12.00 Divadlo Petra Bezruče
– „Pojďme si spolu zavzpomínat“ – kulturní program se seniory a pro

seniory, 
vstup volný (do naplnění kapacity)

16.00 Kaple, Průchodní ulice 
– „Slovenské hory“ zahajovací přednáška dalšího ročníku Akademie

třetího věku – cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka, 
vstup volný (do naplnění kapacity)

Pátek 14. října
8.00 „Poznávací zájezd pro seniory“
– Dolní Morava – Stezka v oblacích (procházka v korunách a nad koru‐

nami stromů s výhledem na horské masivy), Hedeč (prohlídka kláštera
s průvodcem) – cena 300 Kč zahrnuje dopravu a vstupné. 
Přihlášky u paní V. Vymětalové (Městský úřad Jeseník, OSVZ, 
tel. 584 498 421) 

Sobota 15. října
10.00 a 14.00 Kino Pohoda
– „Teorie tygra“ česká rodinná komedie, která má výborné herecké

obsazení (J. Bartoška, E. Balzerová, I. Janžurová, T. Vilhelmová 
a další), 
vstup volný pro seniory nad 55 let; bez rezervace. 

17.00 Kongresový sál Priessnitzovy léčebné lázně, a. s. – Lázně Jeseník 
– „Senioři se baví“ – taneční podvečer, k tanci a poslechu hraje trio

Fantazia Milana Domese, 
vstup volný (určeno výhradně seniorům do naplnění kapacity)

Neděle 16. října
10.30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku
– Bohoslužba

15.00 Divadlo Petra Bezruče 
– „Odjezd Nejistý“ autora Jeana‐Marie Chevreta, divadelní představení

mikulovického Divadelního spolku „Kantoři“ o pařížských manželech,
kteří by chtěli ještě uskutečnit svoje nesplněné sny, vstup volný (do
naplnění kapacity)
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Spánek novorozenců střeží nové monitory dechu

Monitor umístěný pod matrací
identifikuje pohyby dýchání dítě‐
te. Ty se elektronicky přenášejí
do mikroprocesoru, ve kterém bli‐
kající zelené světýlko značí, že je
vše v pořádku. V případě, že dítě
nedýchá déle než dvacet vteřin,
vydá monitor akustický signál.

V tomto okamžiku je ještě dosta‐
tek času zasáhnout a vyhnout se
tak poškození zdraví novorozence. 

„Na novorozeneckém oddělení
nemocnice máme teď díky daru cel-
kem 5 monitorů dechů, které jsou
na pokojích porodnického oddělení.
Přístroje se však musí co dva roky

měnit, což je doba garantovaná
výrobcem a schválená Státním
ústavem pro kontrolu léčiv pro
používání,“ vysvětlil MUDr. Anto‐
nín Kořenek, Ph.D., primář gyne‐
kologicko‐porodnického oddělení
Jesenické nemocnice.

Novorozenecké oddělení Jese‐
nické nemocnice nabízí novope‐
čeným rodičům také službu
zapůjčení monitorů dechu domů,
a to díky spolupráci s Nadací Kři‐
žovatka za poplatek 150 korun za
měsíc.

V České republice umírá na
 syndrom náhlého úmrtí každým
rokem okolo deseti dětí, ve světě
jsou to však desetitisíce kojenců.
Statistiky ukazují, že nejvíce dětí
tento syndrom postihuje mezi
druhým a pátým měsícem života,
přičemž nejnebezpečnější je čas
mezi půlnocí a šestou hodinou
ranní. Jedna z uváděných příčin
tohoto syndromu může být nasta‐
lá drobná změna v mozku dítěte,
která vede k problémům s dýchá‐
ním či krevním oběhem. (TZ)

Celkem pět nových monitorů dechu hlídá před zástavou dýchání
nejmenší pacienty novorozeneckého oddělení Jesenické nemoc-
nice. Nové monitorovací pomůcky, které chrání kojence před tak-
zvaným syndromem náhlého úmrtí, získala nemocnice jako dar
od Nadace Křižovatka.

Matrika
V srpnu se v Jesenické nemocnici

narodilo celkem 30 dětí, z toho mat‐
kám s trvalým pobytem v Jeseníku
7 dětí. Jsou to: Izabel Gurgulová,
Dominik Janeček, Sebastian Žiga,
Adam Kostka, Gita Hockicko, David
Gábor, Michael Malčic. (mj)

Nová úpravna vody 
umožní ošetřit 
více pacientů

Vhemodialyzačním středisku Jese‐
nické nemocnice byla nainstalována
nová úpravna vody v hodnotě dvou
milionů korun. Moderní vybavení
zjednoduší nejen samotný provoz,
ale rovněž zvýší kapacitu obslužnosti
pacientů, ato téměř na dvojnásobek.

Hemodialýza je terapie, při které
dochází u pacientů se selhávajícími
ledvinami, k čištění krve. 

Během jedné dialýzy projde
přístrojem asi tolik litrů krve, kolik
pacient sám váží v kilogramech,
a proteče asi 160 až 200 litrů dia‐
lyzačního roztoku. „Provoz hemo-
dialýzy vyžaduje nákladné technické
vybavení. Stará úpravna vody zde
sloužila již 25 let, byla poruchová
a již nevyhovovala požadavkům
dnešní doby. Nyní můžeme na 9 kře-
slech našeho oddělení obsloužit den-
ně namísto dosavadních 12 až 18
pacientů,“ uvedla MUDr. Ondra Bar‐
tošová, vedoucí lékařka dialyzační
stanice Jesenické nemocnice.

Hemodialyzační stanice Jesenické
nemocnice zajišťuje péči o pacienty
v chronickém hemodialyzačním
programu. Dojíždějí zde nejen lidé
z Jeseníku, ale ze všech koutů jese‐
nického okresu, ze Zlatých Hor nebo
z Bílé Vody. (TZ)

Nová úpravna vody. Foto: JN
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Podzimní koncert ke státnímu svátku
Tradiční podzimní koncert

Moravské filharmonie Olomouc ke
státnímu svátku se uskuteční
v sobotu 22. října v 15 hodin v Kon‐
gresovém sále Priessnitzových
léčebných lázní. Během koncertu
zazní skladby W. A. Mozarta,
A. Vivaldiho, F. Carulliho, A. Dvořáka
a B. Smetany. Těšit se můžete na
sólisty Miriam Rodriguez Brüllovou
(SK), kytara a Massimo Mercelliho
(It), flétna, diriguje Petr Vronský.
Vstupné 150 Kč. Předprodej v sys‐
tému MKZ Jeseník. Pořádají MKZ
Jeseník a PLL a. s. (fs)

Program:
W. A. Mozart – Kouzelná flétna pře dehra
k opeře
W. A. Mozart – Andante C dur pro flétnu
a orchestr KV. 315
A. Vivaldi – Koncert D dur pro kytaru
a orchestr RV. 93

F. Carulli – Dvojkoncert pro flétnu, kyta‐
ru a orchestr
B. Smetana – Tři tance z opery Prodaná
nevěsta
A. Dvořák – Slovanské tance č. 8, 10, 15

Miriam Rodriguez Brüllová

XII. ročník Varhanního festivalu v Jeseníku 
Zveme vás k návštěvě tří sobot-
ních koncertů, které se usku-
teční vždy v 17 hodin v Klášterní
Kapli v Jeseníku v rámci XII. roč-
níku Varhanního festivalu.

Zahajovací koncert, 29. října,
bude patřit Triu Barokní hudby –
Tomáš Thon (varhany), Pavel Hro‐
mádka (trubka), Dušan Foltýn
(hoboj). Druhý koncert festivalu
je na programu o týden později,
5. listopadu, kdy se na pódiu kaple
představí Přemysl Kšica (varha‐
ny), Roman Fojtíček (saxofon)
a Virginie Walterová (zpěv). Závě‐
rečný koncert festivalu je naplá‐
nován na 19. listopad, kdy se
jesenickému publiku představí
varhaník Petr Čech a houslistka
Alena Čechová.

Mnohdy netradiční spojení
nástrojových kombinací, spolu se
zvučnými jmény profesionálních
umělců z České republiky, slibuje
nevšední umělecký zážitek, který
by si rozhodně neměli nechat ujít
nejen příznivci varhanní hudby.

Festival pořádá ZUŠ Jeseník se
Spolkem přátel umění ve spolu‐
práci s MKZ Jeseník za finančního

přispění města Jeseník a Fenix
Trading, s. r. o.
Za pořadatele Bc. Tomáš Uhlíř,

ředitel ZUŠ Jeseník

Varhanní festival slibuje hluboký umělecký zážitek. 
Foto: archiv ZUŠ Jeseník

Slavnostní vernisáž
se odehraje na
půdě Katovny

Zveme vás na slavnostní vernisáž
výstavy SONS pod názvem Vidíme
srdcem, která se koná 4. října v 10
hodin v IC Katovna v Jeseníku.
Během slavnostního zahájení se
uskuteční vystoupení nevidomého
Zdeňka Janečka. 

V rámci Dnů umění nevidomých
na Moravě bude vKatovně probíhat
do 30. října výstava, kde můžete
zhlédnout reprodukce obrazů nevi‐
domého malíře Jonathana Huxleyho
a barevný svět, tak jak ho vidí naši
nevidomí na Jesenicku. Výrobky jsou
rozděleny do několika témat. Může‐
te cestovat i v čase, neboť některé
exponáty pocházejí z roku 1974, kdy
se naše členka již jako mladá musela
potýkat s těžkou oční vadou. Můžete
spočinout v námi vlastnoručně bati‐
kovaném snovém loži, seznámit se
s bábuškami, Růženkami, faunou
a flórou. Naše výrobky jsou možná
nedokonalé, leč s láskou tvořené
a prezentují činnost naší jesenické
odbočky. (SONS)



říjen 2016 | www.jesenik.org KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ ŘÍJEN 2016 7

Sobota 1. října v 19 hodin
Zrcadlový sál
PERU
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka. 
Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a. s.

3. října – 9. října
TÝDEN VINCENZE PRIESSNITZE
Vyvrcholení pořadů v sobotu 8. října 2016 kon‐
certy DOM s mažoretkami ve 14 hodin před
Sanatoriem Priessnitz (v případě nevlídného
počasí v hale Sanatoria Priessnitz) a skupiny
PRIESSNITZ ve 20 hodin v Kongresovém sále.
Sledujte speciální plakáty!
Pořádá PLL a. s. a Společnost Vincenze Priess-
nitze.

Úterý 4. října v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ
Přednáška Mgr. J. Glabazni s diapozitivy. 
Pořádá PLL a.s.

Úterý 4. října v 10 hodin
Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY: SONS VIDÍME SRDCEM
Slavnostní zahájení výstavy v rámci Dnů umění
nevidomých na Moravě, kde můžete zhlédnout
reprodukce obrazů nevidomého malíře Jona‐
thana Huxleyho a barevný svět tak, jak ho vidí
naši nevidomí na Jesenicku. Výrobky jsou roz‐
děleny do několika témat, můžete cestovat
v čase, neboť některé exponáty pochází z roku
1974, kdy se naše členka již jako mladá musela
potýkat s těžkou oční vadou.
Vstup volný.
Pořádají SONS Jeseník ve spolupráci s MKZ Jese-
ník.

Úterý 4. října v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
VERNISÁŽ VÝSTAVY: TAJEMSTVÍ STROMŮ
Vernisáž výstavy fotografií a ukázek prací z ple‐
néru práce se dřevem žáků VO ZUŠ Jeseník.
Výstava potrvá do 28. října 2016.
Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník ve spolupráci s MKZ Jeseník.

Středa 5. října v 10 hodin
Kongresový sál
VÝTVARNÁ AKCE 
Uvedená výtvarná akce Ivety Filipové. Jsme
jedině tím, co sami ze sebe vydáme a rozdáme.
Malujeme hrníčky, tašky, trika a jiné, myšlen‐
kově a duševně si odpočinete a ještě, co vytvo‐
říte, si odnesete a nemusíte být ani výtvarně
nadaní.
Pořádá Iveta Filipová a PLL a.s.

Středa 5. října v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
HLEDÁM MILENCE, ZN.: SPĚCHÁ!
Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po
dvaceti letech manželství s podnikatelkou Mila‐
dou však na něj přišla druhá míza, a tak se schá‐

Akce zí s mladou milenkou Anetkou. Se svou man‐
želkou, která jej již ničím kromě peněz nepři‐
tahuje, by se nejraději rozvedl, ale pak by ztratil
dobré finanční zázemí. A mladé milenky, Anetka
vůbec není výjimkou, jsou v tomto směru přece
dosti náročné a vynalézavé. Jaroslav s Anetkou
vymyslí variantu, jak se rozvést a přesto z toho
získat dost peněz. Obsazení: Lucie Linhartová,
Markéta Šandová, Jindra Kriegel, Václav Upír
Krejčí, Marcel Rošetzký a Braňo Polák. 
Hra v předplatném. Doprodej volných míst
v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 250 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

Neděle 9. října v 17 hodin
Kongresový sál
SUITE FOR MR. J. COLTRANE
Jazzový koncert díla Františka Kopa u příleži‐
tosti XXIV. ročníku Mezinárodního hudebního
festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu. Účinkují:
František Kop, sopránsaxofon, tenorsaxofon,
Petr Malásek, klavír, Martin Lehký, bass, Pavel
Bady Zbořil, bicí nástroje, vstupné 150 Kč, děti,
školní mládež a senioři 100 Kč. Předprodej Olga
Papadopulosová, Květinka Javorník, kontakt
festivalditters@email.cz a +420 702 028 072,
www.festivalditters.cz.
Pořádá Sdružení Karla Ditterse z Ditters -
dorfu, z. s. a PLL a. s.

Pondělí 10. října v 17 hodin
Kino Pohoda
JIŘÍ KOLBABA 
– VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY
Neopakovatelné setkání se známým a jedineč‐
ným cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou,
každodenním spolupracovníkem Rádia Impuls.
Projděte si webové stránky plné nádherných
fotografií www.theworld.cz. Téma VELKÝ
OKRUH JIHEM AFRIKY vybrali jeseničtí diváci
v naší anketě. 
Prodej vstupenek v rezervačním sy,stému MKZ
Jeseník.
Vstupné 170 Kč v předprodeji, 200 Kč v den
konání pořadu.
Pořádají MKZ Jeseník.

Pondělí 10. října v 19 hodin
Zrcadlový sál
PÍSNIČKY KARLA HAŠLERA
V podání Karla Šedivého z ND Praha. 
Vstupné 60 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

Pondělí 10. října v 19.30 hodin
Kino Pohoda
JIŘÍ KOLBABA – ETIOPSKOU VYSOČINOU
K PŮVODNÍM KMENŮM AFRIKY
Setkání se známým a jedinečným cestovatelem
a fotografem Jiřím Kolbabou pokračuje večer
dalším tématem. Téma ETIOPSKOU VYSOČI‐
NOU K PŮVODNÍM KMENŮM AFRIKY vybrali
rovněž jeseničtí diváci v naší anketě. 
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník.
Vstupné 170 Kč v předprodeji, 200 Kč v den
konání pořadu.
Pořádají MKZ Jeseník.

Úterý 11. října v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Přednáška s diapozitivy Mgr. Jiřího Glabazni. 
Pořádá PLL a. s.

Středa 12. října v 10 hodin
Kongresový sál
VÝTVARNÁ AKCE
Výtvarná akce Ivety Filipové. 
Pořádá Iveta Filipová a PLL a.s.

Středa 12. října v 18 hodin
Divadlo P. Bezruče
VESELÁ TROJKA
Tři dlouholetí kamarádi, kteří celý život hráli
muziku pro široké vrstvy posluchačů. Doba ale
rychle plyne, a tak i oni se dostali do důchodo‐
vého věku a hudbu, kterou nyní hrají, tvoří pro
všechny, kteří si rádi poslechnou lidovou pís‐
ničku. Jejich hlavní náplní je skládání vlastních
písní s důrazem na pěkný text. Více informací
na stránkách www.vesela‐trojka.webnode.cz.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník.
Vstupné 1.–3. řada 250 Kč, 4.–18. řada 220 Kč.
Pořádá AKAKA s. r. o.

Čtvrtek 13. října v 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
DNY SENIORŮ JESENÍKU 
– POJĎME SI SPOLU ZAVZPOMÍNAT
Kulturní program se seniory a pro seniory.
Vstup volný.
Pořádá Město Jeseník ve spolupráci s Centrem
sociálních služeb Jeseník, MKZ Jeseník a PLL a. s.

Čtvrtek 13. října v 16 hodin
Kaple
DNY SENIORŮ JESENÍKU – SLOVENSKÉ HORY
Zahajovací přednáška dalšího ročníku Akade‐
mie třetího věku. Cestopisná přednáška PaedDr.
Libora Turka. Vstup volný.
Pořádá Město Jeseník ve spolupráci s Centrem
sociálních služeb Jeseník, MKZ Jeseník a PLL a. s.

Pátek 14. října v 8 hodin
DNY SENIORŮ JESENÍKU 
– POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO SENIORY
Dolní Morava – Stezka v oblacích (procházka
v korunách a nad korunami stromů s výhledem
na horské masivy), Hedeč (prohlídka kláštera
s průvodcem). 
Cena 300 Kč zahrnuje dopravu a vstupné. 
Přihlášky u paní V. Vymětalové (Městský úřad
Jeseník, OSVZ, tel. 584 498 421).
Pořádá Město Jeseník ve spolupráci s Centrem
sociálních služeb Jeseník, MKZ Jeseník a PLL a. s.

Sobota 15. října v 10 hodin
Kino Pohoda
DNY SENIORŮ JESENÍKU – TEORIE TYGRA
Česká rodinná komedie, která má výborné
herecké obsazení (J. Bartoška, E. Balzerová,
I. Janžurová, T. Vilhelmová a další).  Vstup volný
pro seniory nad 55 let; bez rezervace. 
Pořádá Město Jeseník ve spolupráci s Centrem
sociálních služeb Jeseník, MKZ Jeseník a PLL a. s.
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Sobota 15. října v 17 hodin
Kongresový sál
DNY SENIORŮ JESENÍKU – SENIOŘI SE BAVÍ
(TANEČNÍ PODVEČER)
K tanci a poslechu hraje trio Fantazia Milana
Domese. Vstup volný.
Pořádá Město Jeseník ve spolupráci s Centrem
sociálních služeb Jeseník, MKZ Jeseník a PLL a. s.

Neděle 16. října v 10.30 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
DNY SENIORŮ JESENÍKU – BOHOSLUŽBA
Pořádá Město Jeseník ve spolupráci s Centrem
sociálních služeb Jeseník, MKZ Jeseník a PLL a. s.

Neděle 16. října v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
DNY SENIORŮ JESENÍKU – ODJEZD NEJISTÝ
Divadelní představení mikulovického Divadel‐
ního spolku „Kantoři“ o pařížských manželech,
kteří by chtěli ještě uskutečnit svoje nesplněné
sny. Autor: Jean‐Marie Chevret.
Vstup volný.
Pořádá Město Jeseník ve spolupráci s Centrem
sociálních služeb Jeseník, MKZ Jeseník a PLL a. s.

Úterý 18. října v 17 hodin
Kaple
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN A DIPLOMŮ
Z CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOU-
TĚŽÍ ŽÁKŮM VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
JESENÍK ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

Úterý 18. října v 19 hodin
Zrcadlový sál
NOSTALGICKÉ SWINGOVÁNÍ
Nechte se unést atmosférou 30. a 40. let v podá‐
ní populární zpěvačky Moniky Maláčové a kla‐
vírního virtuosa a varhaníka prof. Martina
Jakubíčka. Vraťme se o několik let zpátky, do
doby zapomenuté grácie a noblesy, a poslech‐
něme si špičkové výkony obou umělců. 
Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL a. s.

Středa 19. října v 10 hodin
Kongresový sál
VÝTVARNÁ AKCE
Výtvarná akce Ivety Filipové. 
Pořádá Iveta Filipová a PLL a. s.

Středa 19. října v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ
Přednáška s diapozitivy Mgr. Jiřího Glabazni. 
Pořádá PLL a. s.

Čtvrtek 20. října v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

Čtvrtek 20. října v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
DNY SENIORŮ JESENÍKU 
– KDYŽ DVA SE RÁDI MAJÍ...
Hudebně zábavný pořad určený nejen pro
seniory, účinkují přední sólisté operety Jiřího

Myrona v Ostravě. Pořad je složený z klasických,
nejkrásnějších a nejznámějších operetních
melodií. 
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

Pátek 21. října v 19.30 hodin
Pentagon
SLOVENSKÉ DNY V JESENÍKU 
– HORKÝŽE SLÍŽE (SK)
Koncert slovenských festivalových velikánů
Horkýže Slíže v rámci Slovenských dnů
v Jeseníku. Jako support vystoupí slovenská
kapela Sitňan. 
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné v předprodeji 280 Kč, v den
konání 380 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

Sobota 22. října v 15 hodin
Kongresový sál
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
Tradiční podzimní koncert MFO ke státnímu
svátku, s dirigentem Petrem Vronským a sólisty
Miriam Rodriguez Brüllovou (SK), kytara a Mas‐
simo Mercellim (It), flétna. V programu před‐
staví W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, F. Carulliho,
B. Smetanu a A. Dvořáka. 
Předprodej v systému MKZ Jeseník. 
Vstupné 150 Kč. 
Pořádá Město Jeseník a Olomoucký kraj.

Sobota 22. října v 16 hodin
Jeskyně Na Špičáku
KONCERT KOMORNÍHO SBORU FLORIAN
Vstup volný.
Pořádají Jeskyně Na Špičáku.

Sobota 22. října v 19 hodin
Zrcadlový sál
SKOTSKO
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka. 
Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a. s.

Neděle 23. října v 19 hodin
Kongresový sál
KDO SE BOJÍ POSTELE
Francouzská veselohra v podání amatérského
divadelního spolku Kantoři v režii Luďka Jeh‐
ličky. 
Vstupné 60 Kč. Pořádá PLL a. s.

Úterý 25. října v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Přednáška s diapozitivy Mgr. Jiřího Glabazni. 
Pořádá PLL a.s.
Pátek 28. října v 10 hodin

Kongresový sál
VÝTVARNÁ AKCE
Výtvarná akce Ivety Filipové. 
Pořádá Iveta Filipová a PLL a. s.

Sobota 29. října v 17 hodin
Kaple
XII. VARHANNÍ FESTIVAL
Zahajovací koncert 12. ročníku Varhanního fes‐
tivalu v Jeseníku, který pokračuje dalšími dvě‐
ma koncerty. Koncerty se budou konat:
29. října, 5. a 19. listopadu. První koncert zahájí

Trio barokní hudby – Tomáš Thon (varhany),
Pavel Hromádka (trubka) a Dušan Foltýn
(hoboj). Bližší informace naleznete na
www.zusjes.cz.
Pořádají ZUŠ Jeseník, MKZ Jeseník a SPU.

Neděle 30. října v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
O KOCOURU MIKEŠOVI
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník.
Vstupné 60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

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

Vlastivědné muzeum Jesenicka

3. září – 2. října
Katovna
PROTI PRAVIDLŮM
Výstava fotografií studentů Gymnázia Jeseník
Anežky Dostálové, Karla Kubíčka, Magdaleny
Kuchejdové, Marie Strakové, Davida Žichov‐
ského, Tomáše Horčičky a Kateřiny Žákové.
Vstup volný.
Pořádají Studenti Gymnázia Jeseník a Studentská
rada ve spolupráci s MKZ Jeseník.

4. října – 30. října
Katovna
SONS VIDÍME SRDCEM
Výstava, kde můžete zhlédnout reprodukce
obrazů nevidomého malíře Jonathana Huxley‐
ho a barevný svět tak, jak ho vidí naši nevidomí
na Jesenicku. Výrobky jsou rozděleny do něko‐
lika témat, můžete cestovat v čase, neboť někte‐
ré exponáty pocházejí z roku 1974, kdy se naše
členka již jako mladá musela potýkat s těžkou
oční vadou.
Vstup volný.
Pořádají SONS Jeseník ve spolupráci s MKZ Jese-
ník.

4. října – 28. října
Divadlo P. Bezruče
TAJEMSTVÍ STROMŮ
Výstava fotografií a ukázek prací z plenéru prá‐
ce se dřevem žáků VO ZUŠ Jeseník.
Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník ve spolupráci s MKZ Jeseník.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2016:
5. 11. XII. ROČNÍK VARHANNÍHO FESTIVA‐

LU – 2. KONCERT
6. 11. RAPPER

12. 11. XII. ROČNÍK VARHANNÍHO FESTIVA‐
LU – 3. KONCERT

12. 11. KONCERT STUDENTŮM
27. 11. PRVNÍ JESENICKÝ ADVENT – ROZSVÍ‐

CENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Výstavy
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předklasického Řecka z oblastí Egejského moře.
Výstava pochází ze soukromé sbírky cestova‐
tele 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 umě‐
leckých děl, které překvapí svým dokonalým
řemeslným zpracováním a autenticitou.
Kurátor výstavy: Ján Hertlík.
Vstupné 40/20 Kč.

13. září – 13. listopadu
Hlavní výstavní sál
,,HUDEBNÍ ŽIVOT JESENICKA“
Výstava vás provede postupně od hudební
minulosti jesenického regionu spojené přede‐
vším 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 hudeb‐
ního salonku. Především fotografiemi si připo‐
meneme čilý hudební život regionu
v uplynulých několika desetiletích a stranou
nezůstane ani úspěšná činnost místních umě‐
leckých škol. 
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.

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.

STÁLÁ EXPOZICE SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Expozice se věnuje vzniku a vývoji Země a geo‐
morfologickému vývoji Jesenicka. Návštěvníky
provede expozicí hlas známého herce Arnošta
Goldflama. Expozice se otevírá vždy 15 minut
po celé hodině. Max. počet návštěvníků ve sku‐
pině je 12. Vstupné 60/30 Kč.

STÁLÁ EXPOZICE ČARODĚJNICKÝCH PRO-
CESŮ NA JESENICKU V 17. STOLETÍ
Expozice, v níž jsou poprvé veřejnosti prezen‐
továny dokumenty ze 17. století uložené ve
wroclavských archivech. Představuje informace
o procesech s údajnými čarodějnicemi na Jese‐
nicku v kauzálních souvislostech.
Vstupenky nutno rezervovat předem na
muzeum.rezervace@jen.cz nebo na čísle 
584 401 070. Expozice se otevírá vždy v každou
celou hodinu. Maximální počet návštěvníků 
ve skupině je 12.
Vstupné 70/35 Kč.

STÁLÁ EXPOZICE 
FAUNY A FLÓRY JESENICKA
Expozice Fauny a Flóry byla v roce 2013 pře‐
sunuta do Rytířského sálu. Díky tomu bylo
původní centrální dioráma upraveno tak, že
vznikly dvě hlavní vitríny, místo původní jedné. 
V první jsou umístěny dravci a sovy, ve druhé
jsou různorodí zástupci živočišné říše předsta‐
veni ve svém přirozeném prostředí.
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.
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinc-
kovo kafe“.
Otevřeno: 
pondělí až neděle 10.00–21.00.

EXKURZE
15. října

Bílá Voda
Za historií obce Bílá Voda
Malá procházka za historií obce Bílá Voda, kdysi
velmi významného místa na území našeho kra‐
je, později spíše zapadlé obce, kde, jak se říká,
lišky dávaly dobrou noc. Dnes Bílá Voda jako
Fénix vstává ze svého popela.
Exkurze se koná v sobotu 15. 10. 2016.
Odjezd z autobusového nádraží v Jeseníku
v 7.30 hodin, stanoviště autobusu č. 6.
Návrat v odpoledních hodinách.
Minimální počet účastníků exkurze jsou 4 oso‐
by.
Exkurzi povede Bc. Milan Rychlý, archeolog
VMJ.

PŘEDNÁŠKA
Úterý 20. října

SVČ DUHA, místnost č. 3
Železo přichází nejen z hvězd
Přednáška o železe od meteoritů až po každo‐
denní „obyčejnou“ rez. O minerálech a horni‐
nách, které železo obsahují. Jak železo ovlivňuje
barvu některých minerálů. Kde najdeme železo
v živé přírodě i v lidském těle. Jak železo využí‐
vali naši předkové, jak ovlivnilo náš region,
o vzniku řemesel i průmyslových odvětví. Nej‐
významnější oblasti těžby železa v Jeseníkách. 
Přednáší RNDr. Viera Večeřová.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba 1. 9.–31. 12. úterý až neděle
9.00–17.00 hodin
Mimořádné dny
28. 10. Den vzniku samostatného českoslo-
venského státu
– 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 
 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

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 3. 10.–úterý 4. 10. v 19.30 hodin
TAXI 121
Snímek Taxi 121 je českým thrillerem, inspi‐
rovaným skutečnými událostmi z roku 2014,
kdy sériový vrah připravil o život tři pražské
taxikáře. Režie: Dan Pánek. Hrají: Filip Tomsa,
Roman Vojtek, Lenka Zahradnická, Dušan Sitek,
Petr Buchta a další. 2016. Premiera.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nepřístupný.

středa 5. 10. v 17.00 hodin  2D/DABING
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste
doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí
každý kočičkář a pejskař, najdete v animované
komediální lahůdce, stvořené autory filmo‐
vých hitů Já, padouch a Mimoni.USA 2016.
Cinemart. 
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč. Mládeži
přístupný.

čtvrtek 6. 10.–sobota 8. 10. v 19.30 hodin
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný
instalatér z vesnice Tuchlovice u Prahy. Je to
poctivý, šikovný řemeslník, který si nedokáže
říci ani o lásku, ani o peníze. Všem všechno
spraví, ale svůj život spravovat nedokáže.
Režie: Tomáš Vorel. Hrají: Jakub Kohák, Eva
Holubová, Petra Špalková, Filip Blažek, Jan
Budař, Petr Čtvrtníček, Tomáš Matonoha, Bar‐
bora Poláková a další. Česko 2016. Falcon.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nepřístupné.

Kino Pohoda
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knižních bestsellerů s názvem Deniky Ostra‐
vaka. Režie: David Kočár. Hrají: Igor Chmela,
Dušan Sitek, Jitka Smutná, Pavel Kikinčuk, Jan
Vondráček, Michal Čapka, Vladimír Polák, Filip
Čapka. Česko 2016. Bohemia MP.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

pondělí 31. 10.–úterý 1. 11. v 19.30 hodin
DÍVKA VE VLAKU
Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Wat‐
son vlakem kolem města Witney. Projíždí kolem
svého starého domu, kde bydlí její exmanžel
se svou novou manželkou Annou. O pár domů
dál každý den vidí jiný manželský pár. Jednoho
dne, když projíždí kolem jejich domu, stane se
svědkem něčeho, co od základu změní vše, co
si dosud o tomto páru myslela.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný.

středa 2. 11.–čtvrtek 3. 11. v 19.30 hodin
DEVÁTÝ ŽIVOT LUISE DRAXE
Devítiletý Louis Drax, jako zázrakem přežije
téměř smrtelný pád. Psycholog Allan Pascal se
snaží odkrýt podivné okolnosti chlapcovy
nehody. Zároveň čelí zvláštním, temným náho‐
dám, které sužují jeho život. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný.

neděle 2. 10.–pondělí 31. 10.
HISTORIE HORSKÉ SLUŽBY V JESENÍKÁCH
Výstava k 60. výročí okrsku Šerák. 
Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 
2. října v 17 hodin.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC LISTOPAD 2016 
* DOCTOR STRANGE * TROLLOVÉ * SNOW-
DEN * NOČNÍ ZVÍŘATA 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

pondělí 10. 10. v 17.00 hodin
JIŘÍ KOLBABA 
– VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY
Neopakovatelné setkání se známým a jedineč‐
ným cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou,
každodenním spolupracovníkem Rádia Impuls.
Téma VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY vybrali
jeseničtí diváci v naší anketě. 
Vstupné 170 Kč v předprodeji, 200 Kč v den koná-
ní pořadu.

pondělí 10. 10. v 19.30 hodin
JIŘÍ KOLBABA – ETIOPSKOU VYSOČINOU
K PŮVODNÍM KMENŮM AFRIKY
Setkání se známým a jedinečným cestovatelem
a fotografem Jiřím Kolbabou s dalším tématem.
Téma ETIOPSKOU VYSOČINOU K PŮVODNÍM
KMENŮM AFRIKY vybrali rovněž jeseničtí divá‐
ci v naší anketě.
Vstupné 170 Kč v předprodeji, 200 Kč v den koná-
ní pořadu.

úterý 11. 10. v 19.30 hodin
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. DABING.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

středa 12. 10. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
KAMENNÝ MOST
Hořká komedie a v pořadí třetí celovečerní film
režiséra Tomáše Vorla (Pražská pětka, Kouř),
odehrávající se v samém srdci Prahy – na Kar‐
lově mostě, tak jak jej známe. Je to příběh plný
romantiky, vášní, černého humoru a temné
pražské mystiky. Režie: Tomáš Vorel st. Hrají:
Tomáš Hanák, Milena Dvorská, Václav Strasser,
Hana Tallerová a další. Česko 1996. AČFK.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč. Mládeži do 12
let nevhodný.

čtvrtek 13. 10.–sobota 15. 10. v 19.30 hodin
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný
úvazek milující manželkou charismatického
abohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do
té doby, než ji na prahu čtyřicítky, milým akorekt‐
ním způsobem, požádá orozvod. Když nový život,
tak od základů. Režie: Tomáš Hoffman. Hrají:
Ondřej Vetchý, Petra Hřebíčková, Václav Postrá‐
necký, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer, Tereza
Kostková, Pavla Tomicová. Česko 2016. Cinemart.  
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

sobota 15. 10. v 10.00 a 14.00 hodin
TEORIE TYGRA 
– Představení v rámci Dnů seniorů
Komedie s Eliškou Balzerovou a Jiřím Bartoš‐
kou v hlavní roli. Režie: Radek Bajgar. Dále hrají:
Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla Bereto‐
vá, Jakub Kohák, Iva Janžurová, Arnošt Goldflam
a další. Česko 2016. CinemArt.
Představení pouze pro seniory. Vstupenky na
obě představení nelze rezervovat.

pondělí 17. 10.–úterý 18. 10. v 19.30 hodin
INFERNO
Harvardský symbolog Robert Langdon (Tom
Hanks) se tentokrát ocitá vsamotném srdci Itálie,
aby pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně
propojena s jedním z největších literárních děl
všech dob – Dantovým Peklem. Režie: Ron
Howard. Hrají: Tom Hanks, Felicity Jones, Omar
Sy, Ben Foster, Irrfan Khan. USA 2016. Falcon.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

středa 19. 10. v 19.30 hodin
SLOVENSKÉ DNY 
RYTMUS: SÍDLISKOVÝ SEN
Dokument o osmi letech života jedné z nejzná‐
mějších postav česko‐slovenské hudební scény.
Scénář a režie: Miro Drobný. Hrají: Patrik „Ryt‐
mus“ Vrbovský, Michal „Ego“ Straka, Anys, Dara
Rolins a další. Slovensko/Česko 2015. Falcon.
Vstupné 70 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 20. 10. v 17.00 hodin
SLOVENSKÉ DNY 
SEDMERO KRKAVCŮ
Klasická pohádka Boženy Němcové. 
Vstupné 90 Kč. Rodinné pasy 75 Kč. Mládeži přís-
tupný.

pátek 21. 10.–sobota 22. 10. v 17.00 hodin
LICHOŽROUTI
Rodinný animovaný dobrodružný film o rados‐
tech a strastech zlodějů ponožek – LICHO ‐
ŽROUTŮ a jejich soužití s námi lidmi. Podle
bestselleru spisovatele Pavla Šruta a výtvarnice
Galiny Miklínové. Česko 2016. Falcon.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. Mládeži
přístupný.

pondělí 24. 10.–úterý 25. 10. v 19.30 hodin
JACK REACHER: NEVRACEJ SE
Bývalý vojenský vyšetřovatel Jack Reacher
(Tom Cruise) přijíždí na svou bývalou vojen‐
skou základnu, kde je ke svému překvapení
obviněn, že je zodpovědný za vraždu, která se
na základně stala před mnoha lety. Režie:
Edward Zwick. Hrají: Tom Cruise, Cobie Smul‐
ders, Aldis Hodge, Danika Yarosh, Patrick Heu‐
singer, Holt McCallany. USA 2016. Cinemart.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

středa 26. 10. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
TONI ERDMANN
Život učitele Winfrieda Conradiho plyne
v naprosté rutině, kterou mohutný muž jen
občas naruší svou pubertální vášní – drobným
žertovným převlekem. Poté, co mu zemře jediný
věrný druh, slepý pes, se Winfried rozhodne
investovat veškerou pozornost do své dcery
Ines, která vše podřídila kariéře.
Vstupné 100 Kč. Členové FK 80 Kč. Mládeži do
12 let nevhodné.

čtvrtek 27. 10.–sobota 29. 10. v 19.30 hodin
OSTRAVAK OSTRAVSKI
Nová česká filmová komedie, navazující na nej‐
lepší tituly z této oblasti naší filmové tvorby,
„Ostravak Ostravski“, byla volně vytvořena dle
námětu legendárního blogera a jeho sedmi
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NOVINKY
Znáte národní putovní výstavu

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN? Její
osmý ročník také letos přináší svě‐
dectví o zvelebování opomíjených
míst a objektů v sídlech i krajině.
V říjnu se sproměnami chátrajících
staveb v důstojné objekty s užiteč‐
nou náplní, zkrášlenými náměstími,
návsemi, nádražími a sakrálními
stavbami můžete setkat také vy. Celý
říjen bude výstava k vidění na Rip‐
perově promenádě. 

Ještě do 10. října můžete hlaso‐
vat pro náš Balneopark v unikátní
anketě PARK DESETILETÍ. Tuto
soutěžní přehlídku organizuje Svaz
zakládání aúdržby zeleně. Instituce
chce takto veřejnost upozornit na
díla zahradní a krajinářské archi‐
tektury, která v čase stále naplňují
ideje původních projektů, a na nut‐
nost jejich stálé a odborné péče
anezastupitelnou funkci v životním
prostoru společnosti. Hlasování je
dostupné na www.parkdesetileti.cz

TRADIČNĚ
Přijďte za námi v týdnu 3. až

9. října, opět slavíme výročí naro‐
zení našeho zakladatele! Těšit se
můžete na výstavu na Ripperově
promenádě, přednášky, společen‐
ské večery s živou hudbou, komen‐
tované procházky i program pro
děti. Podrobný program TÝDNE
VINCENZE PRIESSNITZE je zve‐
řejněn na našich webových strán‐
kách a na facebooku.

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 Gräfen‐
berg Walking se můžete zúčastnit
každou středu od 16 do 17 hodin
v lázeňském bazénu. Nutná rezer-
vace na tel. 584 491 109.

LÁZEŇSKÉ FITNESS
PO 15.00–16.30
ÚT–PÁ 15.00–20.00
SO 8.00–12.00
NE 15.00–20.00
Jednorázové vstupné 60 Kč.
VacuFit Thermal 60 Kč.
Happy hours (každé úterý a čtvrtek
18.00–20.00) 30 Kč.
Permanentka měsíční 500 Kč.
Permanentka 10 vstupů Fitness /
VacuFit Thermal 540 Kč.

DISCGOLFPARK
V provozu je celoročně. Možnost

zapůjčení disků v Lázeňském Infor‐
mačním Centru nebo na recepci
Priessnitz.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA 
na Sanatoriu Priessnitz otevřena
několikrát týdně – více informací
na www.priessnitz.cz nebo tele‐
fonním čísle: +420 720 979 831.

ZA ZDRAVÍM 
Ošetření zarostlého nehtu šponou – ortonyxie – 500 Kč 
Efektivní metoda vám pomůže v boji proti zarůstajícím nehtům. Namísto

bolestivého strhávání nehtového lůžka nebo plastiky vám špona z kovo‐
vých chirurgických drátů nebo vzpružin bezbolestně postupně rovná
nehet do jeho přirozeného tvaru, aniž by se jakkoliv nehet nebo nehtové
lůžko poškodily či narušily. Špona podporuje přirozený růst nehtů a navíc
ji lze použít i v případě, že okolní tkáň je zanícená.

V pátek 9. září jsme již počtvrté organizovali charitativní akci POMÁHEJME, KDYŽ MŮŽEME. Tentokrát
jsme ji věnovali 12letému Vojtovi, kterého trápí cukrovka spojená s epilepsií. K běžnému životu tak potřebuje
přístroj na 24hodinové měření hladiny cukru v krvi, který nehradí zdravotní pojišťovna. Pro Vojtu jsme společně
s vámi, významnými firmami Jesenicka a našimi obchodními partnery vybrali 73 084 Kč! Po 10 000 korunách
přispěly Priessnitzovy léčebné lázně a.s., NATURFYT‐BIO s.r.o. a Bidvest Opava s.r.o., 6 000 korun věnovala
firma WTC Písečná. Pět tisíc věnovaly firmy Omya CZ s.r.o., UNISTAV spol. s r. o., MK Fruit a LEGO muzeum
kostek Lemi a město Jeseník. Jeseničtí policisté mezi sebou vybrali částku 8 450 korun. A díky vám jsme ještě
vybrali 3 634 Kč. Hnutí ANO 2011 věnovalo Vojtovi mobilní telefon. Foto: PLL

Společnými silami jsme na speciální přístroj 
pro Vojtu vybrali přes sedmdesát tisíc korun 
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Jeseník očima návštěvníků: Lidé jsou tu milí a pohostinní 
Kdo a odkud jste? 

Jmenuji se Ingrid R. a je mi 42 let,
ale uvnitř se cítím na 21. Již několik
let žiji v Lounech v severních
Čechách, narodila jsem se ve střed‐
ních Čechách. Jsem odmalička zvyk‐
lá na lesy a přírodu. Příroda je mým
druhým domovem a v lese, na louce
a u vody, se cítím jako doma.

Co vás sem přivedlo? Jste zde
poprvé? 

V Jeseníku jsem už potřetí během
posledních dvou let. Poprvé jsem
přijela minulé léto do lázní po léčbě
vážné nemoci a po úrazu.

Kde nebo co se vám v Jeseníku
(a okolí) líbilo?

Musím říci, že o mne personál
vždy pečoval s úsměvem, líbila se
mi i některá vylepšení v lázních

oproti loňskému roku. Přestože
byla doba dovolených a lékaři toho
měli za kolegy více, byli ochotní
a vstřícní. Bylo milé, že si na mne
udělal čas i pan primář, když jsem
to nutně potřebovala a že se vždy
zeptal, jak se mi daří, když jsme se
viděli jen namátkou. 

Z míst v okolí jsem si nejvíce oblí‐
bila Jitřní pramen, kde je moc dobrá
voda, taková ledově svěží a osvěžu‐
jící. Moc se mi líbilo i v bylinkové
zahradě, kde si člověk mohl přečíst
také názvy bylin, nebo jen přivonět
k bylinkám a třeba si lehnout do trá‐
vy a odpočívat. Ve městě jsem zare‐
gistrovala zprovozněné opravené
koupaliště.

Co se vám zde nelíbilo, co zde
chybí?

Často mě trápilo, když jsem

nacházela odpadky v lese i na mís‐
tech u pramenů, kde byl koš nebo
v balneoparku. Mrzelo mě také, že
některé děti trápí pulce v dolním
jezírku a hází tam zbytečně kameny.
Letos bylo v lázních dost potíží
s parkováním. I když jej lidé měli
často zaplacené dopředu skrz poby‐
ty, nebylo místo, často byla potíž se
závorou i s kartami, když vypadl
systém. Ale zaměstnanci se vždy
maximálně snažili vše řešit a s las‐
kavostí a ochotou vždy ve všem
pomohli. 

Taky mi chyběl ten starší milý
pan portýr před hotelem  Priessnitz,
který loni každého s úsměvem vítal.
Pomáhal nám se zorientovat a vše
věděl, od možnosti zaparkování až
po to, kam se jak dostat a byl velmi
ochotný pomoci, aniž by ho o to člo‐
věk poprosil.

Až budete po čase doma, co se
vám vybaví, když se řekne Jese-
ník (slovo, pocit, zážitek)?

Jsem moc vděčná, že jsem mohla
zde v Jeseníku díky lázním a návště‐
vě pobýt, pokaždé 28 dní a pak ještě
přes týden. Velmi mi vyhovovalo
místní klima a dobila jsem se ener‐
gií, vyčistila jsem si hlavu, zastavila
se a zklidnila. Poznala jsem zde
nové úžasné lidi a krásnou příro‐
du.

Umíte si představit, že byste zde
žila trvale?

Byla jsem mile překvapena, jak
jsou tu lidé milí a pohostinní, přes‐
tože je tu tvrdá krajina a málo práce,
mají to prostě v povaze. Kdybych
měla možnost tu bydlet, hned bych
to udělala. Zatím se sem budu ráda
vracet. (jg)

„Výtvarka“ jesenické ZUŠ
Jistě mi dáte za pravdu, že se nemusíme nijak zvlášť představovat,
protože se léta můžete s naší prací setkávat u nejrůznějších pří-
ležitostí. Práce žáků jsou ke zhlédnutí na čtyřech až pěti výstavách
ročně. Nejobsáhlejší je výroční výstava (IPOS) zahrnující práce
až sto padesáti žáků. Také my, učitelé, se pravidelně představu-
jeme s vlastní tvorbou a vystavují s námi i naši hosté z řad mladých
umělců, bývalých absolventů školy. 

Znají nás rodiče, prarodiče a bývalí absolventi, z nichž řada studovala
nebo studuje na středních a vysokých školách uměleckého směru. Znáte
nás také z každoroční slavnosti na počest vítězů nejrůznějších výtvarných
soutěží celostátního i mezinárodního významu. Letošní ročník slavno‐
stního předávání ocenění bude 18. října 2016 v 17 hodin v jesenické
Kapli, kam jste srdečně zváni. Děti obdrží Diplomy za reprezentaci města
i republiky v řadě soutěží, kde získaly Ceny a Čestná uznání za uplynulý
školní rok (Toruň 2015, Bienále fantázie, Evropa ve škole, Zvíře není věc,
Celostátní soutěž na počest výročí Karla IV., Lidice). 

Výtvarný obor pořádá každoročně tematické kurzy – letos to byl sochař‐

ský kurz práce se dřevem, k němuž uspořádáme výstavu s fotografiemi
a ukázkami prací (od 4. října 2016 ve Výstavní síni Divadla P. Bezruče
Jeseník). I nadále budeme připravovat žáky na talentové zkoušky podle
požadavků středních a vysokých uměleckých škol.

Tímto připomenutím chceme ujistit veřejnost, že výtvarné vzdělávání,
postavené na kvalitních základech předcházejících učitelů (H. Jurková,
D. Akritidisová, J. Krhánková), bude i nadále uspokojovat zájem a potřeby
nadaných dětí Jeseníku a okolí. Zárukou je mladá generace kvalifikovaných
a nadšených učitelů (I. Svobodová a J. Hanulík), přicházejících s novými
metodami (počítačová grafika, animace) i tradičními technikami (sochař‐
ství, keramika...). Proto oceňujeme přístup města Jeseník, které rozhodlo
o přidělení budovy bývalé Soukromé výtvarné ZUŠ naší škole. Po ne ‐
zbytných úpravách připadne tento objekt naší „výtvarce“. 

Děkujeme za důvěru rodičům těch žáků, kteří se rozhodli pokračovat
ve studiu výtvarné výchovy u nás. Velký dík náleží vedení naší školy za
pochopení a vstřícnost. Všem žákům přejeme hodně krásných zážitků
a pohody ve studiu. Za „výtvarku“ Jana Krhánková

Prázdniny skončily, prvňáčci poprvé usedli do lavic

Vážení rodiče,

začátek letošního školního roku
provází pravé letní počasí. Přeje
především našim žákům, které čeká
v září několik důležitých akcí. Žáci
šestého ročníku stráví tři dny na
adaptačním pobytu v Račím údolí,

naši osmáci prověří svou tělesnou
zdatnost na týdenním cykloturis‐
tickém kurzu a v 2. ročníku zahájí‐
me plavecký výcvik.

Nejdůležitější akcí ale bezpochy‐
by bylo vítání prvňáčků, které se na
pracovišti Průchodní neslo ve zna‐
mení pasování mezi děti školou

povinné. Pasování provedl sám
„pan král“ a na pracovišti B. Němco‐
vé pro změnu prvňáčky odvedli do
svých tříd, už jako školáky, jejich
starší spolužáci z 5. ročníku. 

Všechny přítomné byli zároveň
pozdravit a přivítat i představitelé
města Jeseníku – starosta Ing. Adam

Kalous a místostarostka Mgr. Zdeň‐
ka Blišťanová. 

Věřím, že školní rok bude pro nás
všechny úspěšný a od října se bude‐
me opět setkávat na stránkách
Našeho města.

Mgr. Svatopluk Sekanina, 
ředitel ZŠ

Nejmenší školáci dostali kufříky se základními pomůckami. Foto: R. Kapustka Pasování dětí na prvňáčky na pracovišti Průchodní. Foto: R. Kapustka
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Malá ochutnávka některých letních táborů v Duze
Letošní novinkou v Duze byl tábor zaměřený na fotografování a natáčení

filmu. Během týdne si děti vyzkoušely fotit krajinu, architekturu, zvířecí
mazlíčky, makro i portréty, natočily film o táboře a zkusily si střih a zpra‐
cování filmu. Fotili jsme digitálními kompakty a zkusili si i práci se zrcad‐
lovkou. 

Vybrané fotografie si mohli všichni prohlédnout na vernisáži v podloubí
Duhy a také na FB duhajes. Kromě focení si děti užívaly výlety, soutěže
a hry, které ke správnému táboru patří. Celý týden jsme jako cestovatelé
objevovali různé kontinenty, vyrobili jsme si námořnickou vlajku a kera‐
mickou mořskou rybu, vyjeli jsme fotit krajinu do Priessnitzových lázní,

opalovali se, cvičili v přírodní tělocvičně a bloudili v přírodním bludišti,
navštívili jsme jeskyně Na Špičáku a zařádili si na hřišti Cihelna v Písečné. 

Navštívili jsme hasičskou zbrojnici v Jeseníku, kde nám sympatičtí
hasiči předvedli hasičská auta, techniku, hydraulické nůžky a děti si
vyzkoušely hašení požáru vodou. Soutěžili jsme ve výrobě nejlepší italské
pizzy a zpracovávali film a fotografie. V noci jsme pak pozorovali hvězdy
ve hvězdárně a pak si děti našly svůj cestovatelský poklad. Během tábora
jsme si stihli vyrobit keramické ryby, fotografické tašky a lampičky. 

Na závěr proběhl slavnostní nástup s vyhlášením nejlepších táborníků
a rozdáním hezkých odměn. SVČ Duha Jeseník

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SE ZVÍŘÁTKY

Pro milovníky zvířat byly určeny dva příměstské tábory – Hrátky se
zvířátky a Máme rádi zvířata. První byl pro malé děti od 6 let a druhý pro
starší chovatele, kteří měli okolo 10 let. Obou táborů se zúčastnila skvělá
parta dětí. Zvířátek jsme si užili opravdu do sytosti. Pečovali jsme o zvířátka
v DUZE, která jsme krmili, poklízeli, ale také si s nimi hráli. Děti jezdily
na koních, prohlédly si zvířata ve Faunaparku, na Ekofarmě na Rejvízu,
nakrmily ovce, kozy a lamy a vyráběly mýdlová zvířata z glycerinových
mýdlových hmot. Samozřejmě nescházely ani napínavé táborové hry, hle‐
dání pokladu, koupání v bazénu, opékání špekáčků, soutěže, hřiště a pěkné
výlety. Na obou táborech nám přálo počasí a vše vyšlo dle našich představ
ke spokojenosti všech dětí, vedoucích, rodičů i všech zvířátek. 

Mgr. Marie Horáčková, vedoucí táborů

NÁCHODSKO – pobytový tábor
Týden s čarodějem Vigem prožili chlapci a dívky v pobytovém táboře

v Náchodě. Celotáborová hra Kouzelný plášť čaroděje Viga jim umožnila
seznámit se s vybranými evropskými zeměmi, dovědět se něco o tradicích,
zvycích, ale také ochutnat tradiční jídla zemí – Itálie, Španělska, Maďarska,
Ruska aPolska. Kromě toho jsme poznávali zajímavá akrásná místa Náchod‐
ska. Navštívili jsme Muzeum Merkur aMuzeum papírových modelů v Polici
nad Metují, vojenskou pevnost v Dobrošově a nejzajímavější byla návštěva
funkčního mlýna v Horním Dřevíči, kde jsme nejen zhlédli výrobu mouky,
ale také ochutnali chléb z kvásku pečený ve staré kachlové peci. Nezapomněli
jsme na sport, koupání, soutěže a hry. Na závěr tábora nás navštívil sám
čaroděj Vigo a předal dětem odměny. Iva Janošťáková, vedoucí tábora

ZVONILKA A PIRÁTI – příměstský tábor
Malí piráti a víly si užili týden plný her, soutěží a výletů. Tábor jsme

zahájili vyráběním vlajek, vymýšlením pirátských pokřiků a malováním
pirátských šátků. Děti si vyzkoušely ve střeleckém trojboji střelbu ze
vzduchovky, střelbu lukem a hod na terč, chodili jsme na výlety, opalovali

se, koupali, plnili různé úkoly a bloudili v přírodním bludišti. Uprostřed
týdne jsme navštívili Ranč Orel, vyzkoušeli si péči o koně i ježdění na koni
a výlet zakončili koupáním v bazénu. Večer nás čekal zajímavý  program
– pirátský a vílí karneval, bubenická šou a táborák. V noci jsme pozorovali
hvězdy ve hvězdárně a pak si děti našly svůj pirátský poklad. Během
tábora jsme si stihli vyrobit pirátské keramické masky a kouzelné lampičky
na hledání pokladů. V pátek jsme soutěžili v hledání drahokamů a po
obědě se příjemně unavené, ale snad spokojené děti, vrátily zpátky k rodi‐
čům. Pavla Ježová, vedoucí táborů

PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM – příměstský tábor
Hned na začátku prázdnin probíhal již tradiční příměstský tábor Puto‐

vání za pokladem. Stejně jako v minulých letech nás čekalo několik pěkných
výletů do okolí a hlavně spousta her. V pondělí sice naše nohy nezvyklé
na výletování trochu protestovaly, ale nakonec všichni zvládli cestu od
zlatorudných mlýnů na Rejvíz. V úterý děti „ochutnaly“ trochu toho adre‐
nalinu v lanovém centru u Ranče Orel a ve středu jsme se osvěžili v krytém
bazénu v České Vsi. Ve čtvrtek už všichni s přehledem zvládli cestu z lázní
na Pomezí a odtud do Lipové, no a v pátek se děti dočkaly dlouho očeká‐
vaného hledání pokladu a opékání špekáčků. Letos nám přálo i počasí,
a tak budeme všichni rádi vzpomínat na Putování za pokladem.

HRÁTKY SE ZDRAVÍKEM

Ve druhé polovině srpna měl premiéru příměstský tábor nazvaný
Hrátky se Zdravíkem. Tábor byl zaměřen na zdravý životní styl a pokusil
se nenásilnou a hravou formou přiblížit dětem tuto problematiku. Účastníci
například sbírali a sušili bylinky, ze kterých si vyrobili voňavý pytlíček,
zahráli si na prodejce zeleniny, nebo zkoušeli určovat množství cukru
v různých nápojích – tato hra měla asi největší ohlas. Kromě bazénu a jes‐
kyní děti nadchla návštěva labyrintu v lázních a také výlet do Písečné,
kde jsme na báječném hřišti se spoustou zábavných stanovišť strávili
krásné odpoledne. Tato novinka se určitě stane stálicí v nabídce našich
příměstských táborů. Ing. Jana Hálová, vedoucí táborů

Nabídku letních táborů zveřejňu‐
jeme vždy již v zimních měsících
nového roku, aby si každý mohl v kli‐
du vybrat ten „pravý“. Nechyběla ani
letos pestrá nabídka příměstských
táborů, které byly tematicky zamě‐
řené na turistiku, výtvarné činnosti,
techniku, vaření, sport, ekologickou
výchovu, zdraví či výuku angličtiny

hravou formou. Pobytové tábory se
tentokrát podařilo zorganizovat
v Náchodě a v Dolní Moravě. 

Celkem jsme připravili 12 letních
rekreačních akcí. Stejně jako v dří‐
vějších letech i letos jsme zajistili
tábory pro děti během celých
prázdnin, které byly částečně
financovány prostřednictvím dota‐

ce z Projektu prevence kriminality
MVČR, který bezplatně zajistil
pobyt pro 37 dětí ze sociálně a eko‐
nomicky znevýhodněných rodin
doporučených OSPODem (orgán
sociálně‐právní ochrany dětí). 

V rámci projektu „Letní tábory
s Duhou“ jsme také uspořádali opět
víkendový pobyt s policií pro děti

ze sociálně slabého prostředí, které
se účastnily i dalších našich táborů
financovaných z výše jmenovaného
projektu. Děkujeme za nadstan‐
dardní spolupráci s Městskou poli‐
cií Jeseník a těšíme se na příští léto
třeba právě s vašimi dětmi.

Mgr. Vladislava Fačevicová,
ředitelka SVČ DUHA Jeseník
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Tipy na výlet – Polsko
Dnes se podíváme v naší rubrice

do Otmuchova, městečka s více než
pěti tisíci obyvateli.

Otmuchów (počeštěně Otmuchov)
Otmuchov leží asi třicet kilome‐

trů od Jeseníku. Hlavní dominantou
městečka v Opolském vojvodství je
zámek se zámeckým parkem, vybu‐
dovaný přestavbou původně gotic‐
kého hradu, který v dnešní době
slouží návštěvníkům jako hotel. 

Hrad vratislavských biskupů
pochází zpoloviny 13. století, na kon‐
ci 16. století byl z gotické obranné
pevnosti přestavěn na renesanční
palác, v polovině 19. století pak byl
částečně přestavěn v barokním stylu
do dnešní podoby. Pro veřejnost je
zpřístupněn zámecký park a hradní
věž. Dalšími zajímavými stavbami ve
městě jsou renesanční radnice se slu‐
nečními hodinami, fragmenty měst‐
ského opevnění s Nyskou bránou
a věží či barokní kostel sv. Mikuláše
a Františka, novogotický kostel
sv. Anny a Ma riánský sloup. 

Zajímavým objektem je kino „Pod‐

zamcze“, které je vybaveno deseti
koly spojenými sgenerátorem, který
poháněn silou lidských svalů promítá
film. Milovníci aktivní dovolené určitě
nemohou minout Otmuchovské jeze‐
ro, přehradní nádrž na Kladské Nise.
Umělá nádrž byla dokončena Němci
v roce 1933 a slouží k výrobě
 elektrické energie, ale je především
známá díky ideálním podmínkám
pro rekreaci (písčité pláže, windsur‐
fing) a rybolov (candát, štika). 

Největší kulturní akcí vOtmucho‐
vě je každoroční Léto květů, které se
věnuje výstavě květin všech druhů
a barev na ploše přes 4000 m2 (díky
tomu se Otmuchovu přezdívá „Město
květů“). Kromě květin můžete na fes‐
tivalu obdivovat také práci lidových
tvůrců, umělců a řemeslníků.

Další informace a aktuality
z Otmuchova: www.otmuchow.pl

Jan Mrosek

Městečko Otmuchov patří k dalším zajímavým místům, kousek od Jeseníku, které
stojí za zhlédnutí. Foto: archiv města Otmuchova

Víte, že
Jeseníky mají 
svou Lurdskou
jeskyni? 

Jeskyně se nachází nad starým
Rejvízem a je spíše poutním místem
a ne jeskyní v pravém slova smyslu.
Pověsti o zjevení Panny Marie
a zázračných uzdraveních ve městě
Lurdy ve Francii doputovaly začát‐
kem 20. století i na Jesenicko. Na
Rejvízu, pod Josefovou skálou, bylo
kolem roku 1909 zbudováno poutní
místo s oltářem zasvěceným blaho‐
slovené Panně Marii. Není známo,
jaká mimořádná událost se na tom‐
to místě stala, ale je známo, že lidé
žijící v nepříznivých podmínkách
v této horské oblasti dobře věděli
o schopnostech nadpřirozené
ochrany a uzdravující moci Panny
Marie, ke které se prostřednictvím
svatostánků obraceli o pomoc.
Poutní místo bylo obnoveno v roce
2006, kdy zde za pomoci občanské‐
ho sdružení Příznivci kamenických
a sochařských děl na Jesenicku byl
vystaven nový oltář s obrazem Pan‐
ny Marie. IC Katovna

Lurdská jeskyně. 
Foto: Lucie Tenekedzi

Poskytovatelům služeb pro ohrožené rodiny s dětmi pomáhá lokální síťař

Do projektu pod názvem Systé‐
mový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně‐právní ochrany dětí, který
zahrnuje několik aktivit, a z nichž
jedna se týká síťování dostupných
služeb v daném regionu, se zapojilo
celkem 11 krajů a celkem 120 obcí
s rozšířenou působností.

Tento projekt, který je zaměřen
na podporu ohrožených dětí a rodin,
si klade za cíl udržitelně propojit
aktéry sítě služeb v území tak, aby
navzájem znali své možnosti a potře‐
by a uměli efektivně spolupracovat
při řešení konkrétních případů. 

Co projekt přinese místním
poskytovatelům služeb?

Postupně budou oslovováni
místní aktéři stávající sítě. Lokální

síťař se bude zajímat o jejich aktuál ‐
ní potřeby. Rovněž se bude zajímat
nejen o služby, které poskytovatelé
skutečně poskytují, ale také o ty,
které poskytovatel neposkytuje, ale
v regionu je po nich poptávka. Lze
tedy říci, že společně budeme iden‐
tifikovat potřeby v území, zejména
tzv. „bílá místa“ v síti služeb a vy ‐
víjet aktivity směřující k jejich
pokrytí. 

Úlohou lokálního síťaře je pak
motivovat jednotlivé aktéry ke vzá‐
jemné spolupráci a vytvářet podmín‐
ky pro realizaci jejich společných
řešení, které vedou k jednomu spo‐
lečnému cíli, a to vytvoření stabilní
a provázané sítě služeb pro ohrožené
rodiny s dětmi.

Vzhledem k tomu, že se lokální

síťař nebude pohybovat pouze
v systému sociálních služeb dle
zákona o sociálních službách, ale
bude se zajímat o všechny místní
poskytovatele služeb (např. ze škol‐
ství, zdravotnictví), dojde ke kom‐
plexnímu zmapování dostupných
služeb v regionu. Toto má vést
k zajištění mezirezortní spolupráce
mezi jednotlivými aktéry služeb
a nastavení provázanosti jednotli‐
vých poskytovaných služeb, stejně
tak jako zvýšení povědomí jednot‐
livých aktérů o dalších možnostech
pomoci pro jejich klienty, tedy
ohrožené rodiny s dětmi.

A co projekt přinese samotným
ohroženým rodinám s dětmi?

Ministerstvo vytvořilo a postup‐

ně doplňuje internetový portál
 Právo na dětství (www.pravona-
detstvi.cz), kde zejména ti, kteří
pomáhají ohroženým rodinám
s dětmi, najdou mj. „Interaktivní
katalog jevů a služeb“ a v něm
 definice situací, se kterými se rodi‐
ny s dětmi mohou potýkat (např.
záškoláctví, útěky z domova, uží ‐
vání návykových látek, apod.)
a k tomu se vztahující síť pomoci,
úlohu aktérů a jejich vzájemné
 vazby, postupy řešení z pohledu
pracovníků OSPOD, možné zdroje
pomoci dle principu multidiscipli‐
nární spolupráce, odkazy na so ‐
ciální, zdravotní, školské a jiné
odborné služby a také příklady
z praxe.

Tento portál je veřejně dostupný,
a tak potřebné informace mohou
čerpat i samotní rodiče či děti.

Ing. Markéta Bartáková,
lokální síťař pro ORP Jeseník

Člověk v tísni na Jesenicku zastavuje exekuce
V Česku je, podle odhadů, ve ‐

deno více než 100 tisíc exekucí,
které jsou neoprávněné. Jsou naří‐
zeny na základě neplatného exe‐
kučního titulu. Tím je rozhodčí
nález. 

Na základě rozhodnutí Nejvyšší‐
ho a Ústavního soudu z roku 2013
byla u mnohých nebankovních spo‐

lečností používána neplatná roz‐
hodčí doložka. 

Od loňského podzimu se podařilo
na Jesenicku zastavit prozatím pat‐
náct exekucí, u dalších dvaceti exe‐
kucí čekáme na vyjádření věřitele
nebo soudu. Na Jesenicku realizuje
organizace Člověk v tísni dluhové
poradenství v rámci poskytované

sociální služby Terénní programy,
přičemž se na tuto oblast speciali‐
zuje jeden pracovník, který dle
potřeby odborně radí ostatním
kolegům. 

Více informací lze získat u pra‐
covnice organizace Člověk v tísni,
o. p. s. Michaely Vrbové, tel.:
739 320 231. Jan Fukala

Z důvodu vytváření nových a zefektivnění stávajících sítí poskytovatelů služeb, kteří se zaměřují
na pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území ORP Jeseník, se Oddělení sociálně-právní ochrany
dětí (dále jen OSPOD) Městského úřadu Jeseník zapojilo do projektu, jenž byl v letošním roce
spuštěn pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen ministerstvo).
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V lázních proběhl další ročník Bezpečnosti bez hranic

Foto: Richard Kapustka

Kluky přitahovala veškerá vystavená technika, zbraně především.

Nový vůz Městské policie Jeseník. Stanoviště Horské služby.

Brouzdání v hasičské pěně pokaždé nadchne malé i velké.

Policisté předvedli ukázku zadržení nebezpečného pachatele.
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Ondřej Taraba se stal mistrem republiky

ne zjednodušoval ani fakt, že na
dráhové tréninky musel dojíždět
do Brna. Smysl těchto cest se ale
ukázal hned po prvních českých
pohárech v Brně a Prostějově, kde
se Ondra ve třech ze čtyř závodů
umístil v top 15. Tyto výkony zauja‐
ly i trenéra SCM Favorit Brno Luká‐
še Petra, který ho zařadil do výběru
závodníků družstva Sportovního
centra. Ty čekal nekonečný trénink

startů a najíždění tempa. Tempa,
kterým 4. září na dráhovém MČR
porazili druhý SKC Tufo Prostějov
a třetí favorizovanou pražskou
Duklu.

Ondrův titul je také velkým úspě‐
chem pro Force team Jeseník. Tento
klub již za svůj první rok fungování
posbíral úspěchy jak na dráze, tak
na závodech v silniční cyklistice. 

R. Brokeš

Obrovským úspěchem skončilo
MČR  v dráhové cyklistice pro
studenta sportovní třídy Gym-
názia Jeseník a závodníka Force
team Jeseník Ondřeje Tarabu.
S výběrem družstva Sportovní-
ho centra získal mistrovský titul.

Ondra se přitom cyklistice začal
věnovat teprve začátkem letošního
roku. Dříve jezdil na horském kole,
ale jeho specializací bylo sjezdové
lyžovaní a skikros, ve kterém ještě
letos reprezentoval na Olympiádě
dětí a mládeže na Klínovci. Přesto,
když se na jaře posadil na silniční
kolo, ukázal, jak jsou všestranně
nadaní sportovci v Jeseníku a  okolí.

Na prvním Českém poháru v sil‐
niční cyklistice v Kyjově se dostal
téměř mezi nejlepších 50 v repub‐
lice. O měsíc později v Žirovnici
obsadil již 29. místo. Vše směřovalo
k MČR v Příbrami, kde jeho útok na
nejlepší dvacítku zkomplikoval pád
a pozdější technické problémy.

V závěru silniční sezony přišla
na řadu dráhová cyklistika. Situaci
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39. ročník tradičního pochodu Zlatohorskem

Studio-4 s.r.o., Junák - český skaut, středisko Zlaté Hory, z. s.,  Svaz tělesně postižených MO Zlaté Hory pořádají

první sobota v říjnu

1.10. 2016
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Prezentace+start

MIC Zlaté Hory, Cíl MIC Zlaté Hory, GPS 50.263N, 17.395E

Trasy jsou vedeny po značených turistických cestách.
Účastníci pochodu obdrží popis trasy a kontrolní lístek.

předregistrovaní: Děti do 15 let 20,- Kč; členové KČT 20,- Kč, dospělí 40,- Kč

Další informace najdete
na stránkách pochodu a Facebooku.

Časy startu

Značení

Startovné

na místě: Děti do 15 let 30,- Kč; členové KČT 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
V ceně startovného občerstvení, pamětní list.

www.studio4.cz/treking
ZLATO-
HORSKÁ
BEHNA

3.00 hod. hromadný start

Noční šichta 25 km (pouze pro předregistrované)

6.00 hod. hromadný start

trasa 50 km

8.00 - 10.00 hod. průběžný start

5 ,15 , 25 ,km kočárková km km (pro rekreační a tréninkový horský běh)
ZlatoHORSKÁ BĚHNA 5, 15, 25 km

pro „běhny”
upomínkové
startovní číslo

tka

2:55 a 5:55  losujeme trička

O Pohár starosty města

Nejmenší fotbalisté z okresu si
během srpna dali dostaveníčko
v Jeseníku, kde se konal další ročník
turnaje mladších přípravek O Pohár
starosty města. Celkové vítězství si
odvezl tým z Bělé pod Pradědem.

Za účasti šesti okresních družstev
kategorie U‐9 připravil FK Jeseník
turnaj v minifotbale na zmenšeném
hřišti v již zavedeném formátu 4+1,
hrálo se spravedlivým systémem
každý s každým. Nejlepší fotbal od
prvního zápasu předváděli kluci
z Bělé pod Pradědem. Na cestě za
celkovým prvenstvím postupně
zdolali Lipovou 8:0, Řetězárnu 7:0,

Javorník 5:2, Vápennou 5:2 a Jese‐
ník 2:1. Po zásluze tak získali Pohár
starosty města Jeseník před dru‐
hým Javorníkem a třetí Vápennou.
Na domácí družstvo zbylo čtvrté
místo, pátá skončila Řetězárna
a šestá Lipová. Pořadatelé rozdali
také individuální ceny: nejlepším
hráčem byl vyhlášen Matěj Gajdoš
(FK Jeseník), nejlepším střelcem
Lukáš Vencálek (Bělá) a nejlepším
brankářem Jakub Čimbora (Lipo‐
vá‐lázně). Medaile a ceny pro všech‐
ny týmy předávali starosta Jeseníku
Adam Kalous a zastupitel Milan
Marcinov. Karel Tulis

O dramatické okamžiky nebyla na turnaji nouze. Foto: FK Jeseník

Program činnosti
KČT Jeseník

1. října: Zálesí, rozc. Travná –
Zálesí – Koníček – Černý kout – Buk
– Pod Rychleby – Javorník. Délka
trasy 19 km. Sraz na autobus. ná ‐
draží v 7.30 hodin. Vede J. Šimková.
Pro členy KČT Jeseník příspěvek na
dopravu.

15. října: Jeseník – lázně Jeseník
– Pomezí – Lipová lázně – Bobrov‐
ník – Jeseník. Délka trasy 15 km.
Sraz u koupaliště v 9 hodin. Vede
K. Dušek.

22. října: Vrbno p. Pradědem –
Bílý Potok – Dykova chata – Pásmo
Orlíka – Sedlo Videlský kříž. Délka
trasy 20 km, sraz na autobus. ná ‐
draží v 7.45 hodin. Vede D. Podaná.
Pro členy KČT Jeseník příspěvek na
dopravu.

Změna tras vyhrazena – podle
aktuálního počasí a terénu.

U vycházek organizovaných KČT
se od nečlenů vybírá poplatek 20
korun. 

http://jesenik.kct.cz/

Ondřej Taraba se stal součástí vítězného týmu na mistrovství republiky. Foto: RB
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