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Nad městem vyroste třešňová alej
Více než stovka lidí z Jeseníku
a okolí vyrazila v sobotu 11. listopadu na kopec u Muzikantské stezky, kde vysadila
třešňovou alej vedoucí k Editinu prameni. Celkem padesát
stromů bylo opatřeno opěrným
systémem a ochranou proti
okusu a jmenovkou tzv. patrona
stromu.
„Na místě panovala dobrá nálada,
pro zhruba 120 přítomných bylo přichystáno občerstvení, které připravili také i někteří ze sázejících. Ti pak
společně podepsali prohlášení, ve
kterém si kladou za cíl pečovat
o stromy a zároveň vyzývají Město
Jeseník, aby pomohlo zajistit následnou péči nové aleje a rozvoj lokality,“
uvedla Martina Seidlerová ze spolku
Sudetikus. Jak dále poznamenala,
celá akce je výsledkem spolupráce
jesenických imimojesenických spol‐

Prezidentské volby
Volba prezidenta ČR proběhne
12. a 13. ledna 2018. Počátek lhůty
pro vydání voličského průkazu pro
prezidentské volby je 28. 12. 2017.
Posledním dnem je pak středa
10. ledna 2018 do 16 hodin. O volič‐
ský průkaz si může občan požádat
na kontaktním místě Czech Point
v budově radnice, tel. 584 498 174
nebo na pracovišti evidence oby‐
vatel městského úřadu, odbor
správní, tel. 584 498 498. (MěÚ)

Výsadba třešňové aleje.

ků a občanů, firem, organizací, škol
a Města Jeseník. „Hlavními organizátory byli spolky Arnika, sáňkaři
TJ Jiskra, Sudetikus a Eberesche
a Oddělení majetku Města Jeseník.

Foto: Markéta Turková

Výsadba aleje byla hrazena z veřejné
sbírky, do které přispěli firmy a občané z Jesenicka i z celé republiky,“ uza‐
vřela Martina Seidlerová. Více na
www.sudetikus.cz.
(red)

Advent okoření čertovská show
I v letošním roce ozdobí v čase adventním Masarykovo náměstí
vánoční strom. Děti jej pak společně rozsvítí v neděli 3. prosince
v 18 hodin.
Seriál vánočních akcí bude pokračovat Mikulášskou nadílkou 5. prosince
a nově také 6. prosince čertovskou show. Ani letos pak nebude chybět
sváteční polévka, která se bude podávat na náměstí v rámci programu
Zlaté neděle 17. prosince. Nezbytnou součástí prosincového kulturního
kalendáře jsou také adventní koncerty a spousta dalších zajímavých akcí.
Proto sledujte pozorně program a informace na stránkách
www.mkzjes.cz.
Jiří Juráš, ředitel MKZ Jeseník

O tváři sídliště a parku rozhodne i veřejnost
Jak by mohlo vypadat sídliště Pod Chlumem a Smetanovy sady?
To napoví územní studie těchto dvou lokalit v podání architektonické kanceláře City Upgrade z Dukovan. V rámci jednotlivých
fází zpracování studií se počítá také se zapojením veřejnosti.
„Na webové stránce www.jese- plánování Dana Kašparová. Jak
nik.cityupgrade.cz mohou občané dále poznamenala, vyplněný do‐
vyplnit ankety pro obě zmíněné tazník mohou respondenti odevz‐
lokality. Navíc, lidé na sídlišti Pod dat nejpozději do 5. ledna 2018.
Chlumem obdrží v prosincovém Sběrnými místy jsou radnice, vrát‐
vydání Našeho města dotazník nice MěÚ v IPOS a Tovární ulici
v papírové podobě, aby se do ankety a Katovna. Informace o průběhu
zapojilo co nejvíce občanů této zpracování studií budou zveřejňo‐
lokality,“ vysvětlila vedoucí Odbo‐ vány kromě výše uvedeného
ru stavebního úřadu a územního webového odkazu také na inter‐

netových
stránkách
města
www.jesenik.org.
Bližší informace podá pořizova‐
tel územních studií, MěÚ Jeseník,
Odbor stavebního úřadu a územní‐
ho plánování, Tovární ul. 4/1287,
Jeseník, Ing. Dana Kašparová – tel.
584 498 108 nebo Bc. Eliška Had‐
wigerová – tel. 584 498 178.
Na zpracování územních studií
byla poskytnuta dotace z Integro‐
vaného regionálního operačního
programu ve výši 90 % nákladů.
(red)

Ohlédnutí moderních 16
gymnastek za rokem
2017

Slovo starosty
Vážení a milí
spoluobčané, starý
rok se pomalu chýlí
ke konci a nastává
doba adventu. Čas,
kdy rozjímáme
a přemýšlíme o tom, jaký byl ten
letošní rok, který se nesl ve znamení
oslav 750 let města. Osobně jsem
velmi rád, že v Jeseníku proběhly
u této příležitosti desítky velmi
povedených kulturních i sportovních akcí. Všem lidem, kteří se na
nich podíleli včetně našich
nejmenších dětí ze školek, patří mé
uznání a obdiv. Dokázali jste vytvořit skvělou a neopakovatelnou
atmosféru, pocit sounáležitosti
a hrdosti na rodné město. Také mě
těší kladné ohlasy na květinovou
výzdobu města, ptačí voliéru,
dokončení páteřní cyklostezky
a zahájení velkých investičních akcí,
od revitalizace sídliště 9. května až
po sportovní halu, která se napřesrok stane důstojným stánkem
všech našich sportovců. Věřím, že
tvář města změní i studie Smetanových sadů a sídliště Pod Chlumem, do nichž se může zapojit
i veřejnost.
Vrátím se však zpátky k současnosti. Během adventu bychom
neměli zapomínat na naše nejbližší, přátele a známé. V naší moderní
hektické době to někdy bývá problém, a právě proto jim věnujme náš
čas, lásku a vzpomínky. Přeji všem
lidem, aby se u štědrovečerního
stolu setkali se svými blízkými
a prožili kouzelné Vánoce. Do nového roku vám přeji pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.
Adam Kalous

Zastupitelstvo
Další zasedání Zastupitelstva
města Jeseníku se uskuteční ve
čtvrtek 14. prosince 2017 v budově
IPOSu, ul. Karla Čapka. Jednání
zastupitelů začíná v 15 hodin.
(red)
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Hasiči získali
nové vybavení

Fotodokumentace aut nově i na emisích
Novela zákona o podmínkách provozu na
pozemních komunikacích platná od 1. června
2017 rozšířila povinnosti Stanic měření emisí. Od
1. prosince 2017 jsou tyto stanice povinny pořizovat fotodokumentaci měřených vozidel.
Stejně jako stanice technické kontroly budou stanice
měření emisí připojeny do centrálního informačního
systému stanic technické kontroly, do kterého se budou
ukládat obrazové záznamy a výsledky měření. Nový
způsob zaznamenávání měření emisí by měl zabránit
podvodům s kontrolami. Už nebude možné, aby vozid‐
lo, které neprojde měřením na jedné stanici, odjelo na

Rozbrušovací pila.

Báň se vrátila na věž radnice

Nové záchranářské přilby a ben‐
zinovou rozbrušovací pilu včetně
příslušenství získala jednotka Sbo‐
ru dobrovolných hasičů v Jeseníku.
Na nové vybavení v celkové hodno‐
tě 96 666 korun přispěl Olomoucký
kraj dotací ve výši 43 800 korun,
zbytek částky zaplatilo město Jese‐
ník ze svého rozpočtu.
(rik)

Záchranářské přilby.

jinou. V protokolech totiž budou zaznamenávány časy
a doba kontrol. Stejně jako na stanici technické kontroly
bude mechanik na emisích dokumentovat pohled na
vozidlo zepředu i zezadu, výrobní štítek, tachometr
a VIN kód. Pořízené snímky poslouží i jako další zdroj
kontroly počtu najetých kilometrů.
Změna zároveň zjednoduší administrativu na sta‐
nicích měření emisí. Pokud jednou stanice zapíše údaje
o vozidlu do systému, tak při dalším měření už jej pouze
vyhledají a nebudou muset údaje zapisovat znovu. Lze
tedy očekávat, že se od 1. prosince doba kontroly na
stanici měření emisí prodlouží.
(MěÚ)

Makovice radniční věže je už zpátky na svém místě. Kromě původních artefaktů obsahuje předměty ze současnosti.
„Do báně jsme vložili sadu oběho- stál u zrodu Československa,“ vysvět‐
vých mincí z roku 2017, pamětní lil starosta. Soudobý tisk včetně
minci s odznakem připomínající 750 městského zpravodaje pak doplnil
let Jeseníku a pamětní zápis. Nechybí obsah nové schránky.
Báň obsahuje tři pouzdra, původ‐
ani listina s podpisy osobností, které
byly oceněny u příležitosti letošního ní měděné z roku 1976 a dvě nová.
výročí města,“ vyjmenoval starosta V prvním z nich jsou předměty ze
Jeseníku Adam Kalous. Do nově současnosti a ve druhém pak arte‐
zhotoveného pouzdra byla vložena fakty ze dvou skleněných nádob,
také pětitisícová bankovka. „V příš- které byly vyňaty 25. září po sun‐
tím roce slavíme 100 let od založení dání makovice. „Toto pouzdro obsarepubliky, proto jsme tam pro další huje předměty, které byly v dobrém
generace zanechali tuto bankovku stavu včetně malého zinkového
s podobiznou Masaryka jako památ- pouzdra z roku 1826,“ řekl Květoslav
(rik)
ku na výjimečného státníka, který Growka ze SOkA Jeseník.

Foto: SDHJ

Máte zájem o nevšední dárek?
Jedním z nich může být třeba pivní
půllitr s výročním logem 750 let
města. K mání je v Divadle P. Bezru‐
če, v prodeji je i kelímek. Další dár‐
kové předměty jako např. výroční
poštovní známku, odznak nebo kni‐
hu ohistorii města můžete zakoupit
v IC v Katovně.
(red)

Pracovní setkání ředitelů MP

HLEDÁME KOLEDNÍKY
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
„Když se převlečeme za Tři krále,

Pracovní setkání proběhlo na radnici.

je to velká zábava.
Lidé nás už čekají a jsou rádi,
že nás opět vidí...“
Tobík 9 let
Jonáš 11 let
Jáchym 5 let

Přidejte se k nám...

www.jesenik.charita.cz
Ideální je vytvořit tříčlennou skupinu „králů“
s jedním vedoucím starším 15 let
Hlaste se na tel.: 731 140 095, nebo e-mail:
zuzana.hanulikova@jesenik.charita.cz

Foto: Richard Kapustka

Předání poznatků a informací o činnosti městských a obecních
policií, projednání problematik, legislativy a postupů, s kterými
se strážníci potýkají v praxi, to bylo cílem pracovního setkání
ředitelů městských policií z Olomouckého kraje, které proběhlo
24. října v Jeseníku.
„Novinkou bylo seznámení se s koncepcí ochrany tzv. měkkých cílů, vytvořenou MV ČR pro roky 2017–2020 a Metodikou pro aplikaci nové technické
normy Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci
a užívání škol a školských zařízení a její uvedení do praxe,“ uvedl ředitel
Městské policie v Jeseníku Miroslav Táborský. Jak dále vysvětlil, termínem
měkké cíle jsou označovány objekty, prostory nebo akce charakterizované
častou přítomností většího počtu osob a současně absencí či nízkou úrovní
zabezpečení proti násilným útokům. „Z orgánů se tak na jejich ochraně
musí podílet nejen Policie České republiky a Ministerstvo vnitra, ale i místně
příslušné samosprávy, pod které městské a obecní policie patří,“ dodal
Táborský. Závěrečným bodem pak byla prezentace informačních tech‐
nologií, která výrazným způsobem dokáže zkvalitnit práci městských
policií.
Pracovní setkání, které bylo prvním v rámci kraji, vzniklo z iniciativy
Městské policie Jeseník a olomouckého hejtmanství.
(red)
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V budově městského koupaliště vznikne wellness zóna
Technické služby Jeseník se pustily do budování wellness zóny,
která vznikne v pravém křídle budovy městského koupaliště. Přípravné práce začaly počátkem listopadu a zahájení provozu se
předpokládá v květnu příštího roku. Investici za 25 milionů korun
bez DPH financují technické služby ze svých zdrojů.
„Dle projektu by zde měla být
vybudována vířivka, finská sauna,
herbal sauna, parní sauna a ochlazovací bazén, odpočívárna a recepce.
Předpokládaná kapacita je 18 osob,“
uvedl ředitel Technických služeb
Jeseník Jaroslav Ryčl. Úpravu těchto
prostor budou kvitovat také
návštěvníci městského koupaliště,
neboť zde vznikne důstojné sociál‐
ní zázemí. To současné už nevyho‐
vuje hygienickým předpisům.
„Také jsme věděli, že v nejbližších
dvou letech bude nutné provést
výměnu všech vnitřních rozvodů, od
elektra, vody až po topení. Dalším
důvodem, proč jsme se pustili do této
investice, je rekonstrukce kotelny

v budově koupaliště,“ řekl Jaroslav
Ryčl. Jak dále poznamenal, původně
se s těmito pracemi počítalo při
budování aquaparku, tento projekt
ale skončil pod stolem. „Po zrušení
tohoto investičního záměru a následné rekonstrukci letního koupaliště
tak vznikly otázky, jak dořešit stav
budovy včetně sociálního zázemí,
zda jen provést výměnu rozvodů
a vybudovat sociální zázemí pro hosty letního koupaliště nebo rozšířit
nabízené služby v budově koupaliště,“ nastínil zvažované možnosti
ředitel Ryčl. Nakonec zvítězila vari‐
anta vybudovat zde wellness zónu.
S touto myšlenkou, kterou podpo‐
řily orgány Technických služeb

Předpokládaná kapacita wellness zóny je 18 osob.

Tři druhy saun, vířivku a ochlazovací bazén nabídne nové wellness.

Jeseník, pak byli seznámeni zastu‐
pitelé města na červnovém zasedá‐

Vizualizace wellness zóny. Zdroj: TSJ a. s.

Město rozdělí na dotacích 5,5 milionu
Zastupitelstvo města Jeseník schválilo na listopadovém zasedání Pravidla pro poskytování
dotací a vyhlásilo Dotační programy pro rok 2018.
Oproti loňsku byla celková alokace navýšena
o 318 tisíc korun. Město Jeseník tak v nadcházejícím roce rozdělí až 5,5 milionu korun.
Na podporu jednorázových akcí je alokována částka
700 tisíc Kč, na podporu sportu 1,5 milionu, na podporu
sociálních služeb 360 tisíc a na individuální žádosti

2 940 000 Kč. Lhůta pro podání prvních žádostí poběží
od 11. prosince 2017 do 9. ledna 2018 do 14 hodin.
Aktuální znění Pravidel pro poskytování dotací z roz‐
počtu města Jeseník (2018), formulář žádosti a smlou‐
vy jsou ke stažení na webových stránkách města:
www.jesenik.org, v sekci Dotace města.
Kontaktní osoba: Vendula Doleželová, tel.
584 497 136, e‐mail: vendula.dolezelova@mujes.cz.
(MěÚ)

ní. Součástí projektu je i turniketový
systém, který bude sloužit pro letní
provoz koupaliště.
Technické služby Jeseník vlastní
areál městského koupaliště včetně
přilehlé budovy od roku 2012. (rik)

Přípravné práce.

Foto: R. Kapustka

Matrika
V říjnu se v jesenické nemocnici
narodilo celkem 21 dětí, z toho mat‐
kám s trvalým pobytem v Jeseníku
7 dětí. Jsou to: Jáchym Kautz, Linda Arztová, Jakub Ondruch, Ondřej Džuga,
Antonín Fukala, Veronika Janošcová,
Evelina Pur.
(MěÚ)

Zaznamenali jsme

Zničenou lavičku nahradila plastová
Třídit má smysl. Přesvědčit se
o tom mohou lidé v parčíku na
náměstí Hrdinů, kde byla instalována první celoplastová lavička.
Ta je na první pohled k nerozeznání od původní dřevěné, kterou
vandalové zcela zničili.
„Je to výrobek našeho největšího
odběratele vytříděného směsného
plastu a dodatečně zde bude umístěna cedulka s poděkováním za to,
že lidé třídí odpad a lavička je výsledkem recyklace,“ uvedl ředitel Tech‐

Lavička z plastu.

Foto: R. Kapustka

nických služeb Jeseník Jaroslav
Ryčl. O lavičku včetně cedulky již

projevili zájem i starostové na Jese‐
nicku. „V České Vsi by chtěli umístit
lavičku před školou, další by se měla
objevit v obci Písečná,“ dodal ředitel
technických služeb. Svou roli zřej‐
mě sehrává fakt, že celoplastová
lavička kromě osvětové výchovy by
měla mít delší životnost než dřevě‐
ná a navíc je zajímavá i její cena. Ta
se pohybuje kolem dvou tisíc korun
bez DPH. Technické služby celkem
zakoupily deset těchto laviček.
(rik)

Informační centrum a organizace
EduArt uspořádaly v Katovně ke
Svátku zesnulých celodenní akci
„Prožít dušičky“, která zahrnovala
tvořivé dílny, noční hru a také
hudební program. Foto: Jan Mrosek
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Rada seniorů
města Jeseník
Další schůzky Rady seniorů se
uskuteční v pondělí 4. prosince
2017, 8. ledna 2018 a 5. února
2018 v 10.00 hod. v zasedací míst‐
nosti radnice města Jeseníku, Masa‐
rykovo nám. 167/1. Pokud máte
zájem zapojit se se svým podnětem
nebo pravidelnou účastí v Radě
seniorů, jste srdečně zváni.
Tímto chceme poděkovat všem
členům Rady seniorů města Jeseník
za celoroční aktivní práci v Radě
seniorů, zprostředkování potřeb
seniorů a při přípravě a organizo‐
vání akcí pro seniory ve městě.
Bc. Alena Kalinová,
odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, MěÚ Jeseník

Bezplatná
zdravotnická linka
Málokdo ví o existenci bezplatné
zdravotnické linky 800 888 155.
Ta již několik let úspěšně funguje
v podobě Call centra středočeské
záchranné služby jako doplňková
součást linky 155. Pokud potřebu‐
jete jen poradit a myslíte si, že to
není na výjezd záchranky a nechce‐
te blokovat linku 112 nebo 155,
můžete použít bezplatnou linku
800 888 155, na které vám podá
informace zdravotní sestra v rámci
své kompetence. Jestliže se však
jedná o náhlý, život ohrožující stav,
zejména bolest na prsou, tlak na
hrudníku, dušnost, poruchy vědo‐
mí, náhle vzniklé poruchy hybnosti
nebo řeči, křeče, vážné úrazy, otravy
apod., okamžitě volejte linku 155.
(rik)
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Senior taxi – co nového a jak v roce 2018?
Celkem 276 průkazů na službu
SENIOR TAXI bylo vydáno
k 31. říjnu 2017 obyvatelům města Jeseníku starších 75 let s trvalým pobytem ve městě Jeseník.
V návaznosti na vyhodnocení
poskytování této služby snižuje
město Jeseník od 1. prosince
2017 věkovou hranici možnosti
využívání této služby na 73 let.
Podmínkou jejího využití není
i nadále průkaz ZTP ani ZTP/P,
pouze trvalé bydliště ve městě
Jeseník a věk 73 let a více.
Tiskopisy k vyřízení služby SE‐
NIOR TAXI města Jeseníku (žádost,
plná moc) najdete na stránkách
města Jeseník www.jesenik.org.,
a můžete je vyřídit také v budově
IPOS, K. Čapka 1147/10, 4. patro,
blok B (vlevo od výtahu), dveře
č. 437 nebo v budově radnice, Masa‐
rykovo nám. 167/1, v přízemí,
v kanceláři Czech Pointu.
A jak v novém roce 2018? Noví
žadatelé si podají žádost způsobem,
jak je výše uvedeno. Stávající drži‐
telé mohou od 15. prosince 2017
telefonicky požádat na čísle

Senior taxi funguje od letošního února.

584 498 406 o vydání průkazu
na rok 2018 nebo se dostavit osob‐
ně na výše uvedená pracoviště.
Bližší informace získáte na tel.
584 498 406, e‐mail: alena.kalino‐
va@mujes.cz.

Foto: archiv MěÚ

Služba Senior taxi, kterou provo‐
zují Technické služby Jeseník a.s.,
funguje v Jeseníku od 1. února letoš‐
ního roku. Bc. Alena Kalinová,
odbor sociálních věcí
a zdravotnictví

Akademie třetího věku zve na Adventní táčky
Advent je časem příprav na vánoční svátky, ale také období, kdy
se v rodinách začíná péct a v mnoha kuchyních voní perníkové
koření, vanilka či citrónová kůra.
Jedno z dalších adventních setká‐ sboru Laudate Dominum v kompo‐
ní prožijeme ve čtvrtek 14. pro- novaném pořadu sestaveného
since v 17.00 hodin při tradičním z hudby a poezie Adventní táčky
programu v útulném prostředí Klu‐ 2017.
Společné chvíle jsou určeny pri‐
bu seniorů v Jeseníku, v Dukelské
ulici. Můžete si vyslechnout vystou‐ márně pro jesenické seniory, pro‐
pení vybraných žáků ZUŠ v Jeseníku gram bude ale samozřejmě volně
a členů jesenického chrámového přístupný všem, kdo jej chtějí

Klub turistů zve v sobotu 2. prosince všechny příznivce
pohybu na podzimní sedmikilometrovou turistickou vycházku.
Sraz je v 9.30 hod. u Infocentra v lázních.
Trasa: Nassauská stezka.

navštívit, neboť se scházíme přede‐
vším proto, abychom se v onom
posvátném adventním čase těšili
z lidské pospolitosti. Jako vždy si
také společně zazpíváme a naučíme
se novou koledu – jaká to bude, to
je ještě tajemství…
Na setkání se těší všichni účin‐
kující a autorka pořadu Rafaela
Drgáčová.
(AK)

Mikulášské tanečky pro seniory
KDY? pondělí 4. prosince 2017 od 16.00 hod.
KDE? Kaple, Průchodní ul.,
Důvod? Popovídání si s tancem za doprovodu
hudební skupiny CALIFORNIA
PRO? Seniory a jejich přátele a kamarády
Co s sebou? Dobrou náladu a vlastní občerstvení
… a možná přijde i Mikuláš
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Ortopedie vznikla v nemocnici „na zelené louce“
Ještě dva roky zpátky se museli v Jeseníku pacienti s ortopedickými potížemi obracet na privátní ambulance a na zákroky dojíždět do vzdálenějších měst za hranice okresu. To už je naštěstí
minulostí.
„Po vstupu nového vlastníka, spo- rativu v plném rozsahu možností
lečnosti AGEL, v únoru 2016 se v Jese- nemocnice okresního typu. „Jako
nické nemocnici začala rozvíjet jedna z mála nemocnic v regionu
nejen ortopedie, ale i další oddělení,“ nabízí Jesenická nemocnice díky spouvádí ortoped MUDr. Jaroslav Kotrč, lupráci s MUDr. Karlem Ročákem,
který se do Jeseníku přestěhoval který působí taktéž v přerovské
v roce 2016 společně i se svou nemocnici, specializovanou péči pro
ženou, zdravotní sestrou Alenou, děti. Taktéž poskytujeme ultras níž společně v nemocnici vybu‐ zvukové a klinické vyšetření kyčlí
doval zcela novou ortopedickou novorozenců. V součinnosti s chirurgickým oddělením zajišťujeme péči
ambulanci.
„Mé první pocity po nástupu byly o pacienty s úrazy pohybového ústrosmíšené. Okolí nemocnice je nádher- jí. Podařilo se nám zajistit moderní
né, ale v samotném areálu jakoby se instrumentária, například moderní
zastavil čas. Viděl jsem, že lékaři typ hřebu pro zlomeninu krčku stea sestry by rádi pomáhali a léčili, ale henní kosti. Pacienti tak nemusejí
chybělo jim základní vybavení i příst- ležet dlouhé týdny na lůžku, ale MUDr. Jaroslav Kotrč.
roje. Od té doby se už hodně změnilo,“ mohou časně po operaci rehabilitovzpomíná Jaroslav Kotrč a na otáz‐ vat. Dále rozšiřujeme spektrum trau- a to jak konzervativně, tak operačně,“
ku, jaké byly jeho vlastní profesní matologie o operace nitrokloubních vysvětluje Jaroslav Kotrč. Lékaři
cíle v oblasti ortopedie, odpověděl: zlomenin a řešíme i poúrazové stavy, mají k dispozici nejmodernější
„Poskytnout místním lidem péči, na
jakou nebyli zvyklí a za kterou museli
jezdit do jiných okresů a mnohdy i za
hranici kraje. Nyní již máme zcela
pochází z Děčína. Všeobecné lékařství absolvoval
fungující ortopedickou ambulanci,
na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
o čemž svědčí neustálý nárůst pakde v roce 2008 promoval. Jako sekundární lékař
cientů, i s navazující operativou.
zahájil svou profesní dráhu v nemocnici v Pří‐
Nadále mám v plánu vybudovat funbrami. Následně působil na ortopedicko‐trau‐
gující oddělení Jednodenní ortopematologickém oddělení Nemocnice Přerov
die.“
a profesní zkušenosti získal také ve Zdravotnické
záchranné službě Olomouckého kraje. Na orto‐
pedické oddělení a ambulanci do Jesenické
Jesenická ortopedie dnes
nemocnice nastoupil v roce 2016.
V současnosti nemocnice nabízí,
kromě výměny kloubů, péči i ope‐

MUDr. Jaroslav Kotrč

Foto: archiv Jesenické nemocnice

přístroje, neboť ortopedie vznikla
v nemocnici vloni jako nový obor
„na zelené louce“ a bylo tak nutné
nakoupit zcela nové vybavení.
Nemocnice spolupracuje s Orto‐
pedicko‐traumatologickým oddě‐
lením Nemocnice Prostějov, jež
zajišťuje péči o pacienty, kteří
potřebují náhradu kloubu tzv.
endoprotézu. „Po zákroku už ale lidé
nemusejí na kontroly dojíždět jinam,
jako tomu bylo kdysi, ale kontroly
probíhají u nás. Rovněž v případě
nenadálých komplikací po zákroku
se mohou pacienti obracet na naše
pracoviště,“ dodává ortoped Jaro‐
slav Kotrč.
(JN)

Přínos projektu vzdělávání – spolupráce a informace
Projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Obce s rozšířenou působností Jeseník (dále jen MAP) jde po roce a půl realizace do poslední čtvrtiny. Co se tedy podařilo během této doby?
„Vytvořila se rámcová koncepce podílejí se na jejich tvorbě a připovzdělávání celého okresu. Společně mínkování,“ dodala Bartáková.
Hlavním přínosem projektu je
se školami jsme vyspecifikovali
rámec jejich konkrétních investič- vybudování systému komunikace
ních záměrů, vyjasnili jsme si jejich mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělá‐
plánované „měkké“ aktivity a nyní vání v daném území. Podporu vzá‐
se zaměřujeme na plán aktivit spo- jemné spolupráce deklarují partneři
lupráce,“ řekla vedoucí projektu podpisem Memoranda o spolupráci.
Markéta Bartáková. Jak dále pozna‐ Seznam zapojených škol a aktivně
menala, podpora spolupráce všech spolupracujících aktérů je průběžně
aktérů, kteří se pohybují v oblasti aktualizován a zveřejněn na webu
vzdělávání, je hlavním cílem pro‐ www.zs‐jeseniky.cz.
Kromě samotné tvorby koncepce
jektu MAP. Ten je naplňován pod‐
porou spolupráce zřizovatelů, škol, v projektu probíhají vzdělávací akce
zájmových a neziskových organi‐ dle požadavků všech zapojených,
zací, sociálních služeb, zástupců stejně jako tematická setkávání
příslušných úřadů, apod. „Pro nás apod. „Navštívili jsme například Cento znamená společné informování, trum ekologických aktivit Sluňákov,
vzdělávání a plánování partner- Pevnost poznání, ScioŠkolu v Olomouských aktivit při řešení místně spe- ci, celostátní konferenci Počítač ve
cifických problémů a potřeb. Lokální
aktéři tak jsou nejen pravidelně
informováni o dílčích výstupech, ale

Účastníci setkání v Centru ekologických aktivit ve Sluňákově.

škole, konferenci Matematika Hejného metodou v Brně, Montessori třídu
ve Vápenné, firmu PRO - BIO ve Starém Městě. Pedagogové byli vyškoleni
v oblasti specifických poruch učení,
badatelsky orientovaném vyučování,
ale také v rozvoji digitálních kompetencí. Proběhla setkání škol, zástupců
příslušných úřadů, neziskových organizací a sociálních služeb,“ vyjmeno‐
vala Bartáková s tím, že dochází
k propojování základních a střed‐

Foto: MěÚ

ních škol v okrese, aby už děti první‐
ho stupně získaly dostatek informací
pro jejich budoucí rozhodování
o volbě školy.
Na projekt MAP naváže MAP II.
„I v následném projektu chceme ctít
nastavené priority, tedy kontinuální
zlepšování kvality vzdělávání
v mateřských a základních školách
a podporu diskuze a spolupráce
všech aktérů v oblasti vzdělávání
v našem regionu,“ uzavřela vedoucí
projektu Markéta Bartáková.
Aktuální informace:
www.zs-jeseniky.cz
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Nový ředitel muzea

Autogramiáda

Od 1. listopadu má Vlastivědné
muzeum Jesenicka nového
ředitele, Mgr. Pavla Rušara.
„Mojí prioritou je stabilizace
muzea po změně vedení, výhledově
pak posílení výzkumné a vzdělávací
role instituce. Vize budou diskutovány s městem, archivem, MKZ,
školami, odbornou veřejností a mnohými dalšími institucemi,“ uvedl
nový ředitel, který je historik. Stu‐
doval na Univerzitě Palackého
v Olomouci a jeho specializací byly
regionální dějiny. Pracoval pro
Národní institut dalšího vzdělávání
a věnoval se práci s nadanými dětmi
v oblasti dějin vědy či v přípravě
badatelských projektů a výstav.
(VMJ)

V pondělí 4. prosince
od 14 do 16 hodin se
v Katovně, expozici Nis‐
kého knížectví, koná
autogramiáda, na které
bude místostarosta Petr Procházka
podepisovat knihu 750 let města
Jeseník 1267–2017. Knihu si lze
zakoupit v knihkupectví Domeček
nebo v Informačním centru
v Katovně za 380 korun.
(rik)

Vlastivědné muzeum Jesenicka Vás srdečně zve
na

VIII. vánoční jarmark
v prostorách Vodní tvrze a Zámeckého náměstí.
Přijďte si vychutnat sváteční atmosféru tradičních trhů
v duchu dob minulých se vším, co k nim patří.

8. 12. 2017
9. 12. 2017

15–19 hodin
9–17 hodin

Přehled pravidelných
bohoslužeb v Jeseníku
Církev Nová naděje, sbor Jeseník, Tovární 1332/1a (bývalý Mora‐
volen), neděle 10.00 hod. Sbor Křesťanské společenství, Husova 191/2,
neděle 10.00. Římskokatolická církev, Palackého 179/8, středa, pátek
17.00, neděle 10.30. Církev československá husitská, Tyršova 306/20,
neděle 14.00. Křesťané, Tyršova 306/20, neděle 9.00. Pravoslavná
církev, bohoslužby nejsou pravidelné. Informace na bočních dveřích
katolického kostela nebo na tel. 731 073 017. Adventisté sedmého dne,
Náměstí Svobody 878. Sobota 9.00 – chvály, studium bible. Sobota 13.00 –
odpolední program. Českobratrská církev evangelická, Bezru‐
čova 41/7, neděle 9.30.
(VD)
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ZPRÁVY ZE ŠKOL A SVČ DUHA

Den pro včelu

S robotem do USA – St. Louis (3. díl)
Jsme tým CO3 složený z devíti studentů jesenického gymnázia, dvou učitelů a jednoho rodiče.
Postoupili jsme s robotem do USA na největší robotický festival WF FIRST LEGO League. Překonali
jsme 8 000 km, cesta z Jeseníku až do St. Louis trvala 24 hodin.

JEDNA KARTA

Mikroskopování.

Foto: SVČ DUHA

Mladí včelaři ze zájmového
kroužku SVČ DUHA Jeseník se jedno
podzimní ráno vydali na výlet do
Opavy, kde se konal Den pro včelu.
Pro včelaře byly připraveny zajíma‐
vé přednášky – Včelí produkty
a Včelí vosk. Celý jeden sál byl věno‐
ván dětem, které se například
dozvěděly spoustu zajímavostí
o včelách, prohlédly si včelařské
pomůcky nebo hádaly množství
včel v proskleném úlu. A nechyběla
ani ochutnávka medu. U dětí suve‐
rénně vyhrál malinový, dospělým
chutnal nejvíce javorový a akátový.
V dílničkách si děti vyzkoušely
výrobu svíček z včelího vosku,
malování medových perníčků
a sádrových odlitků. Po obědě jsme
si prohlédli historickou Opavu
a vydali se zpátky domů.
Pavla Ježová

Uspávání broučků
Nádvoříčko SVČ DUHA se 2. lis‐
topadu proměnilo v místo plné lam‐
pionů, lampiček a světýlek. Uspat
broučky přišlo více než 60 dětí,
maminky s kočárky a prarodiče
s vnoučátky. Nejprve jsme si popo‐
vídali o broučcích, odměnili děti za
krásné ručně vyrobené lampiony
a rozdali dětem kartičky. Nebyly to
jen obyčejné obrázky na památku,
děti měly důležitý úkol, na kartičku
posbírat čtyři symboly ročních
období, které získávaly za splněné
úkoly. Pak už jsme mohli vyrazit na
průvod městem a ozářit světýlky
celý Jeseník. V zahradě Duhy pak
čekali na děti broučci, a protože se
choulili zimou, zahrabali jsme je
hezky do listí a zazpívali jim ukolé‐
bavku, aby se jim dobře spalo. Za
splněné úkoly si děti zasloužily
poklad, který si však musely v noční
zahradě osvícené jen svíčkami najít.
Na závěr jsme si pěkně popovídali
u občerstvení a horkého čaje a měli
jsme dobrý pocit, že se nám i letos
podařilo dobře broučky uspat, pro‐
tože zanedlouho usne celá příroda
zimním spánkem. Pavla Ježová

Po přistání na letišti v St. Louis
o půlnoci místního času ze soboty
na neděli 23. 4. 2017 jsme se pře‐
sunuli do půjčovny vyzvednout dvě
předem rezervovaná auta. Zdálo by
se, že půjčení aut nemůže být prob‐
lém, ale omyl. K půjčení auta potře‐
bujete kreditní kartu, kterou máme
jen jednu, speciálně pořízenou kvů‐
li cestě do USA. Avšak ukázalo se,
že jeden člověk si nesmí půjčit dvě
auta, přestože je má řádně rezer‐
vované přes firemní on‐line systém.
Nechápeme proč, jsme ochotní vše
i předem uhradit, ale paní za pře‐
pážkou půjčovny je nekompromis‐
ní. Po delším dohadování nakonec
přece jen půjčuje druhé auto dru‐
hému kolegovi na jeho debetní kar‐
tu, aby po návratu do ČR byly
všechny poplatky za obě auta strže‐
ny z jedné kreditní karty řidiče, kte‐
rý si druhé auto nesměl půjčit.
Rozumíte tomu? My ne. Ale hned
po příletu do USA se začínáme smi‐
řovat s tím, že Amerika je opravdu
jiný svět a to, co normálně funguje
v Evropě, je zde nemožné, a naopak.

TRABLE S POSTELÍ
Blíží se druhá hodina ranní
a konečně je na obzoru hotel. Už se
opravdu těšíme do postele. Není to
kdovíjaký luxus, upřímně řečeno to
nejlevnější, co šlo v rozumné vzdá‐
lenosti od místa soutěže najít.
Máme tři čtyřlůžkové pokoje. Za
chvilku přibíhají kluci: „Paní učitelko, my máme dokonce dvě místnosti,
ale je tam jen jedno dvoulůžko a my
jsme čtyři. Kde máme spát?“ Za chvíli
se s tímtéž problémem objevují
i další členové týmu. Opravdu je ve
dvou pokojích připravené jediné
dvoulůžko pro čtyři osoby. Vydá‐
vám se na recepci s dotazem, co to
má znamenat. Paní recepční nehne
brvou, vymění klíče od pokojů
s poznámkou, že nám tedy dá lev‐
nější pokoje s jednou místností
a dvěma dvoulůžky, ale cena zůsta‐
ne stejná. Opět nechápu, ale jsem
šťastná, že má každý svou postel.
Ještě poslat zprávu a nějaké foto‐
grafie rodičům dětí, aby věděli, že
jsme v pořádku, a můžeme poprvé
upadnout do amerického snu.
Dobré ráno, Ameriko! Je neděle
ráno a probouzíme se do slunečné‐
ho dne v St. Louis. Hned po snídani
vyrážíme okamžitě na průzkum
okolí. Robotická soutěž FLL začíná
ve středu, takže máme tři dny času
a chceme je co nejlépe využít.

Nejznámější dominantou města St. Louis je oblouk Gateway Arch, 192 m vysoký
ocelový monument, nejvyšší v USA.
Foto: archiv školy

St. Louis je druhé největší město
ve státě Missouri, má přibližně
300 000 obyvatel a leží na březích
řeky Mississippi. Založili jej v roce
1673 francouzští kolonisté (odtud
pochází název města po francouz‐
ském králi Louisi – Ludvíku IX.).
Před tím zde bylo významné cen‐
trum původních obyvatel Ameriky
– stavitelů mohyl, kteří území obý‐
vali přibližně 5 000 let. Po původ‐
ních obyvatelích zde ale dnes
mnoho nenajdete. Expozici o his‐
torii města jsme si prohlédli
v místním muzeu, stáda bizonů pro‐
hánějících se po prériích však byla
pouze namalovaná, živého bizona
jsme nepotkali. Městu se přezdívá
„Brána na západ“, proudily tudy
v 19. století zástupy nových osad‐
níků.

V poslední nejkritičtější fázi před
spojením museli celou konstrukci
chladit vodou, protože tepelná roz‐
tažnost byla vyšší, než předpoklá‐
dali. Celá konstrukce je samonosná
a má průřez tvaru rovnostranného
trojúhelníku.
Samozřejmě jsme museli nahoru.
Oblouk je totiž dutý a vede jím výtah
v podobě řady malých kabin ve tva‐
ru vajíček, určených pro 5 osob. Nic
pro klaustrofobiky. Ale výhled
z oken v horní části oblouku stojí
za trochu nepohodlí. Monument je
postaven na břehu Mississippi,
v jeho ocelovém plášti se zrcadlí
řeka i obloha a jeho tvar je neuvě‐
řitelně elegantní. Škoda, že výsle‐
dek své práce Eero Saarinen nikdy
nespatřil.

ÚŽASNÝ OBLOUK

Gateway Arch je tak vysoký, že je
vidět takřka odevšad a tvoří dobrý
orientační bod. V centru St. Louis
se kromě již zmíněného muzea his‐
torie nachází také zajímavý měst‐
ský sochařský park, který je oázou
volného interaktivního umění, fon‐
tánek a zahrad rozprostírajících se
na ploše dvou bloků. Stezky vedou
návštěvníky kolem 24 soch, které
spočívají na širokých travních
porostech, šesti zahradách, vodo‐
tryskovém náměstí a bazénu o dél‐
ce 55 metrů s vodopádem. Kolem
parku se do výše tyčí místní mra‐
kodrapy, v dálce se leskne stříbřitý
Gateway Arch a mezi kapkami vody
z vodotrysků poskakuje černošská
modelka na vysokánských podpat‐
cích s korunkou na hlavě, kterou
fotí profesionální fotograf. Tak
nějak si člověk může představovat
Ameriku.
Magda Dostálová

Nejznámější dominantou města
je oblouk Gateway Arch, 192 m
vysoký ocelový monument, nejvyš‐
ší v USA. Jen pro srovnání, pocho‐
deň Sochy Svobody v New Yorku
sahá pouze do 93 metrů. Gateway
Arch byl postaven jako symbol
významu města pro osidlování
amerického Západu. Autorem
oblouku je architekt finského půvo‐
du Eero Saarinen, který se svým
návrhem zvítězil v roce 1947.
Samotná realizace ale proběhla až
v letech 1963–1965, po Saarineno‐
vě smrti. Je to opravdu bez přehá‐
nění úžasná stavba, a přestože jsme
zhlédli dokumentární film o její rea‐
lizaci, stále nechápu, jak to kon‐
struktéři a dělníci zvládli. Nejprve
stavěli oba základy oblouku tak, aby
se ve výšce 192 m střetly obě části
na zlomek milimetru přesně.

SOCHY V PARKU
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ZPRÁVY ZE ŠKOL

Jezdeckou sezonu ukončila Hubertova jízda
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Zprávy z MŠ
Karla Čapka
Povedená akce

Milovníci koní se přišli rozloučit s jezdeckou sezonou.

Tradiční Hubertovu jízdu v Horních Heřmanicích
uspořádala 4. listopadu Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník. A jako každý rok byl
program bohatý.
K vidění byl parkur do 50 centimetrů, samotná
Hubertova jízda, jejíž celá trasa byla zprůjezdněna pro
osobní auta a dvě traktorové soupravy, jež umožnily
všem zájemcům sledovat jízdu přímo v ohnisku dění.
Dále hon na lišku, kterou vyhrála polská účastnice a jíz‐

Foto: archiv školy

da dětí na koních. Mohli jsme se potěšit pohledem na
školní hříbátko, které bylo pokřtěné minulý rok na stej‐
né akci. Oči návštěvníků zajisté potěšily i ukázky kovář‐
ských a sedlářských výrobků v dílnách zdejšího
odborného pracoviště. Také chuťové buňky hostů si
přišly na své. Zdejší školní jídelna nabídla tradiční vyni‐
kající guláš a stánek v areálu školy řeznické a cukrářské
výrobky. Kolektiv pracovníků školy se těší na další roč‐
ník této oblíbené akce.
Mgr. Lenka Lukešová

Školní kaleidoskop ZŠ Jeseník
Jesenický podzim hýří barvami, příroda láká k procházkám, a tak i žáci vyráželi do Smetanových sadů,
putovali za Duhovou vílou nebo absolvovali výuku přímo mezi pestrobarevnými stromy. Ti, co zůstali v prostorách
školy, nelenili a třídili velké množství exponátů, aby mohli pozvat žáky i rodiče na zajímavou výstavu a nechali
je nahlédnout do nedávné historie.
Mgr. Magdalena Bendová

Třeťáci ve Fenixu

V úterý 3. 10. se třeťáci vydali na
exkurzi do firmy Fenix Trading s.r.o.
Vedení firmy a zaměstnanci pro ně
připravili úžasný náhled do výroby.
Děti se dověděly spoustu zajíma‐
vostí o výrobcích, nejvíc je však
zaujali roboti. Celé firmě patří velký
dík za jejich obětavý přístup a dárky
pro děti. Na oplátku třeťáci nama‐
lovali své zážitky a postřehy
z exkurze a výkresy darovali firmě.

Za Duhovou královnou

Začátkem října děti z 1. A a z 1. B
vyrazily vybaveny kouzelnými hůl‐
kami hledat Duhovou královnu.
Během cesty do Smetanových sadů
plnily zajímavé úkoly, učily se spolu‐
pracovat ve skupinách a vzájemně
si pomáhat. Poznávaly, jak je důležité

chránit přírodu, hledaly pohádkové
postavičky, zazpívaly si písničky zfil‐
mových pohádek, házely šiškou na
cíl a dokonce luštily záhadnou šifru.
Anakonec je čekala hádanka sobráz‐
kem aříkankou. Všechny děti splnily
nelehké úkoly Duhové královny
ajejich hůlka zářila všemi duhovými
barvami. Tu sladkou odměnu musely
ještě samy najít schovanou vlese, ale
to už byla hračka.

Hokus pokus
V říjnu se celý týden na prvním
stupni nesl v duchu fyzikálních
pokusů na téma voda, vzduch
a půda v Hravé vědě pana Radka
Chajdy. Po roce měli žáci opět mož‐
nost projít fyzikou hravě a hlavně
s pokusy. Zkoušeli, jak hoří pěna,
jak voda v lahvi poslouží coby čoč‐
ka, viděli, že voda může být nalitá
do kopečka. Dozvěděli se, proč se
ponorka umí potopit i vynořit, jak
funguje vodní špunt. Pozorovali
barevné spektrum fixek, vyráběli
stříkačku z pet lahví a také pouštěli
rakety na vodě pomocí jaru. Z půdy
si udělali plísňovou zahrádku
a pozorovali, jak i plíseň může být
krásná. Hodiny s panem Chajdou
byly opět plné zábavy a aktivit.

Velký úspěch malé výstavy
Od úterý 24. října se jedna ze tříd
na Nábřežní ulici proměnila díky

usilovné práci dvou paní učitelek,
Jany Zlámalové a Romany Grosi‐
čové, v muzejní expozici nabízející
pohled do minulého století. Výsta‐
vu rozdělily do 4 sektorů – domác‐
nost, sport, školství a vojenství.
Hned po vstupu se návštěvníků
ujali mladí průvodci v dobovém
oblečení, aby podali zasvěcený
výklad o tom, jak to u nás kdysi
vypadalo. Malé hospodyňky jako
vystřižené z časopisu Květy z 60.
let 20. století ukázaly vybrané
předměty, které tehdy nesměly
chybět v žádné typické české
kuchyni nebo obývacím pokoji –
např. sifonovou láhev, žehličky na
uhlíky nebo magnetofon. Lyžař
Franta zase velmi bravurně osvětlil
vývoj lyžařského vybavení
a módy. Děvčata v pionýrském
a svazáckém oblečení mimo jiné
ukázaly návštěvníkům učebnice
a atlasy používané v éře socialis‐
mu. Závěr komentované prohlídky
patřil ukázkám vojenské techniky,
k níž měli chlapci ve vojenském
oblečení velmi odborný a interak‐
tivní komentář.
Velké díky patří všem, kteří nám
ze svých rodinných nebo osobních
sbírek zapůjčili exponáty a děkuje‐
me i Školnímu parlamentu pod
vedením Alice Pecinové, která
pomáhala s realizací a instalací
výstavy.

Na přání rodičů našich dětí jsme
společně vymysleli krásnou, zají‐
mavou a podnětnou akci u nás na
zahradě. Jedno sobotní dopoledne
jsme se sešli, abychom vyzkoušeli
dovednosti dětí i dospělých. A věřte
nebo ne, POVEDLO SE.
Dýně a přírodniny byly mottem
celého dne. Společně jsme nejen
tvořili skřítky, strašidýlka, pavouč‐
ky a květinové krásky, ale již doma
se rodiče pustili do pečení nejrů‐
znějších dobrot a pochoutek pro
všechny kamarády, kteří přišli.
Nezapomnělo se ani na pečení
brambor v popelu. Vrcholem byla
také výborná dýňová polévka k obě‐
du uvařená šikovnými maminkami.
Na ukončení a pro zpestření celé
akce připravily paní učitelky zají‐
mavou a úkolů plnou cestu na kopec
Fučík, kde jsme pouštěli draky. Užili
jsme si plno krásných a příjemných
chvil strávených společně.

Cestou Děda Praděda

V pátek 13. října se děti z naší
školky sešly se svými kamarády
z MŠ Česká Ves Holanova. Tentokrát
na společné akci Cestou Děda Pra‐
děda. Po vyznačené trase ve Sme‐
tanových sadech jsme plnili
spoustu zajímavých úkolů z přírody,
ale také jsme si vyzkoušeli znalosti
o našem blízkém okolí. Odměnou
nám byla nejen radost ze splněných
úkolů, ale i medaile a drobná hrač‐
ka. Už se těšíme na další společné
setkání.

Text: Bc. Olga Kolářová,
ředitelka MŠ,
foto: archiv MŠ.
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Společná propagace turistického ruchu boří hranice
Podpořit cestovní ruch v česko-polském pohraničí. To bylo cílem projektu, do kterého se v polovině minulého roku zapojila slezská
města Krnov, Prudnik a Jeseník. V rámci této spolupráce vzniklo množství aktivit, představme si alespoň ty hlavní.

Návštěva Katovny.

Polští turisté v Jeseníku.

Letos proběhla tři společná setkání v každém z měst. Jeseník připravil
program pro své partnery v červnu, a to prohlídku centra města (náměstí,
Katovna, areál bývalého kláštera sv. Voršily, kostel), výstup na lázeňskou
vyhlídku a vycházku v přilehlém areálu. Cílem turistů z Jeseníku se v Krno‐
vě stala věž kostela sv. Martina a synagoga. V Prudniku zájemci zhlédli
vilu významného slezského továrníka Hermanna Fränkla či sanktuarium
sv. Jozefa.
Pro návštěvníky regionu připravila města společnou soutěž – Putování
po devíti vyhlídkových věžích v pohraničí. V každém z měst byla vybrána
tři místa, která pokud turista navštívil a dostal razítko do vandrovní
knížky, tak si mohl vyrazit pamětní minci v daném informačním centru.
V případě, že byl na všech devíti místech a získal tři pamětní mince, pak
měl možnost vyhrát dárkový poukaz či upomínkové předměty. Vzhledem
k velmi pozitivnímu ohlasu bude tato soutěž probíhat i v příštím roce.
Města také intenzivně spolupracovala na propagaci česko‐polského
pohraničí jako zajímavé destinace pro aktivní i pasivní dovolenou. Partneři
se společně zúčastnili veletrhů cestovního ruchu v Česku i Polsku, vydali
společnou mapu, brožuru s atraktivními místy a natočili společné pro‐
pagační spoty, které naleznete na Youtube kanálu města Jeseníku.
Po desetiletích, kdy bylo Slezsko rozděleno na dvě oddělené části, se
začínáme opět pomalu sbližovat a hranice tak zůstávají jen na papíře.
Polští i čeští turisté postupně objevují přírodní krásy pohraničí, taje místní
gastronomie, propojuje se kulturní scéna, ale také i ekonomika. Otvírá
se nám středoevropský prostor, který je odedávna naším domovem.
Jan Mrosek, vedoucí oddělení cestovního ruchu

Návštěva Vokovy věže v Prudniku.

Vila Hermanna Fränkla v Prudniku.

Každý si mohl vyrazit minci sám.

Foto: archiv MěÚ Jeseník
a města Prudnik.
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Z letopisů města Jeseníku – Zimní kraj Jana Krejčího
Dne 16. prosince vzpomeneme 55. výročí úmrtí Jana Krejčího, Čecha, který jako voják z povolání přišel do tehdejšího Frývaldova,
dnešního Jeseníku. Oženil se zde, aktivně působil v Klubu českých turistů a maloval obrazy s motivy krásné jesenické přírody.
dohledem. Během válečných let mu
Jan Krejčí se narodil 1. ledna 1895
malování pomáhalo uniknout z tíživé
v Bouzově (okr. Litovel). Po absol‐
atmosféry. Jeho tvorba vykazovala
vování obecné školy navštěvoval
stejné znaky, jakými promlouvali
v letech 1906–1913 českou zem‐
kupř. filmoví umělci a spisovatelé
skou vyšší reálku v Litovli ukonče‐
v protektorátu. Vzpomeňme, že vět‐
nou maturitou. Po vypuknutí války
šina filmů začínala táhlými záběry na
byl 15. března 1915 prezentován
okouzlující krajinu, na panorama
v Odrách jako jednoroční dobrovol‐
měst, spisovatelé se vraceli k českým
ník praporu polních myslivců č. 5
klasikům. Ale ve výsledku to nebyl
a již 1. srpna vytáhl jako velitel druž‐
únik, ale posila krásou ve zlých
stva aposléze čety do pole na ruskou
časech.
frontu. Válku ukončil jako poručík
Krejčí měl rád jedno místo, z ně‐
a vstoupil do rodící se českosloven‐
hož se mu otevíralo panoráma hor
ské armády. Po jmenování do hod‐
a pár horských chalup vtisklo doza‐
nosti nadporučíka 27. června 1919
a po přijetí do stavu důstojníků Obraz z tvorby Jana Krejčího.
Foto: SOkA Jeseník du táhnoucímu se osídlení ráz sta‐
rých litografií. Namaloval několik
z povolání velel kulometné rotě mys‐
liveckého praporu č. 5, přejmenova‐ nické župy v Olomouci. Oproti ných proměn a nálad. Věnoval se takových obrazů, pokaždé v jiné
né na hraničářský prapor č. 7, s nímž velkému Moravsko‐slezskému především krajinomalbě, namaloval roční době. Zimní – dnes v soukro‐
1. října 1919 přišel do Jeseníku. sudetskému horskému spolku však i řadu květinových zátiší, v jeho mém držení – je zcela výjimečný.
musel malý odbor KČT o svou exis‐ tvorbě najdeme itolik pro zdejší kraj Majestátní ticho zimní přírody,
V roce 1927 z činné služby odešel.
Krejčí se stal majitelem penzionu tenci v Jeseníkách bojovat a každá příznačné lovecké motivy. Velkým zasněžené „chaloupky pod horama“
Domov, který byl využíván pře‐ jím uspořádaná akce byla proto podnětem pro jeho tvorbu bylo setká‐ (evokující nostalgickou píseň Fran‐
devším českou klientelou lázní – úspěchem. Krejčí mj. inicioval vznik ní s významným českým malířem tiška Voborského a Josefa Dalecké‐
pro ni vydal Krejčí propagační fotokroužku, dbal na odebírání tis‐ Aloisem Kalvodou (1875–1934), kte‐ ho: Chaloupky pod horama, co se to
pohlednici a po svém vstupu do kovin a pohlednic. V roce 1937 klub rý rok před svou smrtí se přijel léčit stalo s váma, /byly jste takové hezké,
místního odboru Klubu českých vydal v nákladu 5 000 ks vlastní na Gräfenberk; 4. ledna 1933 se uby‐ vy naše chaloupky české,/ smutně
turistů, založeného r. 1926, ho nabí‐ pohlednici, reprodukci obrazu Jana toval v Priessnitzově sanatoriu. Pro teď jdeme světem, štěstí je zvadlým
krajináře bylo Kalvodovo dílo legen‐ květem,/ o vás vyprávíme s láskou
zel i k ubytování lyžařských kurzů. Krejčího Vřesová studánka.
Jan Krejčí totiž získal prostor pro dou – „kalvodovská krajina“ se stala pohádky našim dětem) předzname‐
Krejčí v turistickém odboru aktivně
pracoval, již po roce se stal jeho svůj koníček, malování. V Jeseníku ve světě výtvarného umění pojmem nává vánoční čas. Vůbec je s podi‐
místopředsedou a do roku 1938 však stál mimo „oficiální“ scénu a ovlivnila generace následovníků. vem, že malíři tak málo sahali
vystřídal řadu funkcí, přes tisko‐ regionálních německých malířů, Jenže rok 1938 změnil osudy nejen k zimním motivům Jeseníků; o to je
vého referenta dopisujícího do jejich výstav se nezúčastňoval. Jana Krejčího, ale všech českosloven‐ Krejčího obraz pro nás cennějším.
Květoslav Growka,
časopisu Bezkydy‐Jeseníky, opět Obdobně jako řadu jiných malířů ho ských občanů. Po připojení Sudet
SOkA Jeseník
místopředsedu, po delegáta Jese‐ okouzlily Jeseníky, hory plné barev‐ k Německu zde zůstal, za války žil pod

Projekt pomáhá lidem v nouzi
Ocitnout se bez střechy nad hlavou je
velmi snadné. Naopak přimět lidi bez
domova řešit svou aktuální situaci,
především pak co se vlastního zdraví
týče, je záležitostí velmi složitou. Ambice
v tomto směru má projekt „Předsudek
je jako nemoc“, který si klade za cíl zlepšit zdravotní stav i povědomí o něm u klientů azylových domů a ambulantních
sociálních služeb organizace Boétheia
v Jeseníku.
Lidé bez domova jsou velmi často sužo‐
váni nemocemi, které jsou vyvolány celko‐
vým oslabením organismu. Vzhledem k tomu,
že ztráta zázemí a sociálních vazeb umocňuje
stresové zatížení a psychické strádání jedince,
jsou tito lidé různými nemocemi i komplika‐
cemi při jejich léčení vystaveni daleko častěji,
než zbytek populace. Platí to také v obraně
proti infekci, v rychlosti hojení ran anebo
v psychické odolnosti vůči vnějším vlivům.
U psychicky nemocných jedinců je tak těžké
odhadnout, zda k jejich psychickému stavu
vedl sociální propad (ztráta bydlení), anebo
naopak. „V jesenickém regionu žije velký počet
osob bez domova, které si neuvědomují svůj
zdravotní stav a potíže, které si jeho neřešením

způsobují. Lékařskou péči nevyhledávají,
a pokud ano, pak jen sporadicky anebo v akutních záležitostech,“ řekl Kamil Archel, ředitel
azylového domu Boétheia v Jeseníku.
„Projekt řeší poskytování zdravotně sociální pomoci lidem v nouzi, poskytování dostatečných informací o zdravotní prevenci
a zdravém životním stylu, zajištění odborného
poradenství, zvýšení motivace osob bez domova a osob ohrožených sociálním vyloučením
k řešení své situace a eliminaci bariér či předsudků ze strany zdravotnického personálu ve
vztahu k těmto osobám,“ uvedla Martina Fafíl‐
ková, která má realizaci projektu na starosti.
Projekt je realizován po dobu tří let – od
července 2017 do června 2020. Podílet se na
něm budou zaměstnanci azylového domu
Boétheia – společenství křesťanské
pomoci, především pak Aneta Koprnová,
sociální pracovník pro projekt (kontaktní
telefon +420 725 454 773). Projekt „Před‐
sudek je jako nemoc“ je financován z Evrop‐
ského sociálního fondu a rozpočtu České
republiky.
(TZ)
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LÁZEŇSKÉ INFO

TIP NA DÁREK

PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

Věnujte VÁNOČNÍ DÁREK, který
pohladí tělo i duši! Zvolte si u nás
dárkový poukaz na procedury či
pobyt v libovolné hodnotě. Dárko‐
vý poukaz můžete zakoupit na pro‐
deji procedur v hotelu Priessnitz
kdykoliv v pracovní dny od 8.00 do
15.00 hodin.

Provozy Priessnitzových léčebných lázní budou uzavřeny od 18. do 27. pro‐
since 2017.

v hodnotě
dle vlastního výběru

PF 2018
Vážení a milí
přátelé lázní,
těšíme se na Vaši
přízeň
i v roce 2018.

Ilustrační foto.

Vaše
Priessnitzovy lázně
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Akce
pátek 1. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY MGR. VĚRY STŘÍŽOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 1. prosince v 18 hodin
Pentagon
ZÁVĚREČNÁ LEKCE TANEČNÍHO KURZU
Řídí lektoři společenského tance Iva Obšilová
a Martin Sochor. Vstup ve společenském oble‐
čení rodičů i všech hostů je nezbytnou součástí
tohoto večera. K tanci a poslechu hraje skupina
California. Vstupné 70 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 2. prosince od 14 hodin
SVČ DUHA Jeseník
ADVENTNÍ DÍLNA
Vyrábění pravého adventního věnce, ozdob na
stromeček z včelího vosku. Vstupné 120 Kč
(svíčky na věnec si pořídí každý sám podle vku‐
su nebo zakoupí v dílně). Přihlášky do 1. 12.
na: jezova@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

sobota 2. prosince v 19 hodin
Hotel Slovan
FOLKLORNÍ VEČER U CIMBÁLU
Folklorní soubor TRNKA Vás zve na předvá‐
noční vystoupení s cimbálovou muzikou DONA‐
VA. Dále účinkuje hostující soubor Nysa z Polska
a jesenická skupina TRSEN. Přijďte si zazpívat
a třeba si i společně zatančit. Vstupné 100 Kč.
Pořádá Folklorní soubor TRNKA.

neděle 3. prosince v 17 hodin
Evangelický kostel v Jeseníku
PRVNÍ ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT –
MELODIE VÁNOC
Hraje kvinteto Jesenické žestě: trubky – Jaromír
Staněk a Tibor Novotný, lesní roh – Jitka Moková,
trombon – Milan Domes a tuba – František
Mech.
Pořádá Českobratrská církev evangelická.

neděle 3. prosince v 18 hodin
Masarykovo náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční rozsvícení vánočního stromu na Masa‐
rykově náměstí v Jeseníku. V 18:00 hodin roz‐
svícení stromu, v 18:15 hodin „Zimní“ projekce
filmu Anděl Páně 2 (pouze v případě příznivého
počasí!). Drobný vánoční program, stánky, punč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 4. prosince v 8.30 a 10.00 hodin
Divadlo P. Bezruče
OD ČERTA K JEŽÍŠKOVI
Ve vystoupení pro děti „Od čerta k Ježíškovi“
prosvištíte celý svět, kde každý slaví Vánoce
trochu jinak. Chybět samozřejmě nebudou dět‐
ské hity, koledy a na pódiu bude dokonce padat
sníh! Uvádí Agentura Pavel Novák Family. Před‐
stavení určeno pro MŠ a I. stupeň ZŠ. Doprodej
volných míst v Divadle Petra Bezruče. Vstupné
60 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 4. prosince v 17 hodin
Výstavní síň Katovna
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VERNISÁŽ VÝSTAVY:
VĚTŠÍ NEŽ VELKÁ VÝZVA
Rakovina, zvlášť rakovina dětí, je větší než jen
velkou výzvou. Není výzvou jen pro lékaře, děti,
rodiče, ale pro celou společnost. Fotografie,
které se toto všechno snažily zachytit, nemohou
pomoci těm, které na nich vidíme. Mohou ale
přizvat nás všechny ke chvíli ztišení, zamyšlení,
pomoci. Autorka fotografií: Alena Skřipská. Ver‐
nisáž je spojena s akustickým koncertem
„PAVEL NOVÁK DĚTEM”, jehož výtěžek bude
věnován Dětské klinice FN v Olomouci. Vstupné
dobrovolné.
Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 5. prosince v 15 a 17 hodin
SVČ DUHA Jeseník a Masarykovo náměstí
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Program pro děti od 15 hodin v SVČ DUHA
Jeseník, areál ZŠ Jeseník v Průchodní ulici:
výtvarné a vyrábějící dílničky pro děti. Od 17
hodin na Masarykově náměstí hlavní pro‐
gram s PAVLEM NOVÁKEM ml. & skupinou
FAMILY, zpívaní koled, pravý hasičský punč
a další… Více info na www.pavelnovak.cz.
Pořádají MKZ Jeseník a SVČ DUHA Jeseník.

úterý 5. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY MGR. FRANTIŠKA
MECHA
Představí se žáci ve hře na trombon, tubu a zob‐
covou flétnu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 6. prosince v 17 hodin
Masarykovo náměstí
ČERTOVSKÁ SHOW
Letos poprvé projdou městem Jeseník hroziví
pekelníci. Alpská tradice pro odhánění zlých
duchů k nám dorazí v předvánočním období
a náměstí tak bude prosyceno nejen vůní sva‐
řeného vína, ale i sírou a strachem.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 7. prosince v 16.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník
PERNÍKOVÉ ČAROVÁNÍ
Pro maminky s dětmi, pečení a zdobení per‐
níčků. Přihlášky předem na e‐mailu:
janostakova@duhajes.cz. Vstupné 50 Kč.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 7. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY VÁCLAVA DVOŘÁKA
Představí se žáci ve hře na kytaru a příčnou
flétnu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 8. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY BC. JITKY MELICHERÍKOVÉ
A BCA. JITKY MOKOVÉ
Představí se žáci ve hře na lesní roh, zobcovou
a příčnou flétnu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 9. prosince v 17 hodin
Kostel v Kobylé
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: zpěv – Zdeňka Beťáková, Anna Beťá‐
ková, Pavlína Anastázie Říhová, Jana Beťáková,
klavír a varhany Klára Kovářová a Blanka Anto‐
nie Blahová, žáci Dany Macečkové ze ZUŠ Jese‐
ník.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
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neděle 10. prosince v 16 hodin
Kostel ve Vápenné
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: zpěv – Zdeňka Beťáková, Anna Beťá‐
ková, Pavlína Anastázie Říhová, Jana Beťáková,
klavír a varhany Klára Kovářová a Blanka Anto‐
nie Blahová, žáci Dany Macečkové ze ZUŠ Jese‐
ník.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

neděle 10. prosince v 17 hodin
Kostel sv. Kateřiny ve Vidnavě
JAKUB JAN RYBA –
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ, MISTŘE“
Hrají a zpívají: Smyčcový orchestr Jeseník, sbo‐
ry a muzikanti Jesenicka. Sólisté: Kateřina Zápe‐
cová – soprán, Veronika Pazderová – alt, Miro‐
slav Luňák – tenor, Jiří Svoboda – bas. Diriguje
František Mech.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pondělí 11. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT SOUBORU JESFLET
Jako hosté vystoupí žáci pěveckého oddělení
A. Beťákové, smyčcový soubor Benjamínci, var‐
hanice Klára Kovářová a žáci Klubu sportovního
tance Jesenicka Matias Kavický a Kristýna Har‐
bichová.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 12. prosince od 16 hodin
SVČ DUHA Jeseník
PEČEME VÁNOČKY A NETRADIČNÍ CUKROVÍ
Přihlášky předem na e‐mailu:
janostakova@duhajes.cz. Pro dospělé, vstupné
100 Kč.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

úterý 12. prosince v 17 hodin
Kaple
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
ZVONKY A ZVONEČKY
Sbory pracují pod vedením Anny Beťákové. Kla‐
vírní doprovod B. A. Blahová.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 13. prosince v 18 hodin
Masarykovo náměstí
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Zpíváme koledy v jeden okamžik po celé ČR.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 14. prosince od 15.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník
VÁNOČNÍ JARMARK –
LINECKÉ CUKROVÍ STOKRÁT JINAK
Soutěž o nejlepší a nejnápaditější cukroví
z lineckého těsta, zúčastnit se může každý,
dospělí i děti (příjem cukroví 13. 12. ve 14–18
hodin v Duze, 10 ks + recept).
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 14. prosince v 17 hodin
Kaple
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY JIŘÍHO DVOŘÁKA
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu
a elektrickou kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 14. prosince v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
ANETA LANGEROVÁ – NA RADOSTI 2017
VYPRODÁNO!
Pořádají MKZ Jeseník.
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pátek 15. prosince v 17 hodin
Kaple
VÁNOČNÍ KONCERT KYTAROVÉHO SOUBORU A ŽÁKŮ TŘÍDY B. UHLÍŘOVÉ
Představí se žáci ve hře na kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 16. prosince v 17 hodin
Kostel sv. Mikuláše v Mikulovicích
JAKUB JAN RYBA –
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ, MISTŘE“
Hrají a zpívají: Smyčcový orchestr Jeseník, sbo‐
ry a muzikanti Jesenicka. Sólisté: Kateřina Zápe‐
cová – soprán, Veronika Pazderová – alt, Miro‐
slav Luňák – tenor, Jiří Svoboda – bas. Diriguje
František Mech.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 29. prosince v 18 hodin
Kostel v Černé Vodě
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: zpěv – Zdeňka Beťáková, Anna Beťá‐
ková, Pavlína Anastázie Říhová, Jana Beťáková,
klavír a varhany Klára Kovářová a Blanka Anto‐
nie Blahová, žáci Dany Macečkové ze ZUŠ Jese‐
ník.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pondělí 1. ledna v 18 hodin
Masarykovo náměstí
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ S PŘÍPITKEM
2018
Novoroční přání starosty města. Ohňostroj
a start nového roku 2018.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 17. prosince od 9 hodin
Masarykovo náměstí
JESENICKÁ ZLATÁ NEDĚLE
Vánoční program s jarmarkem, sváteční polév‐
kou, vánočním punčem, koledami a dalším...
Vystoupí kapela Fleksible v blocích od 10 hodin.
V případě nepřízně počasí bude hudební pro‐
dukce zrušena.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 17. prosince v 17 hodin
Evangelický kostel v Jeseníku
TŘETÍ ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT –
J. J. RYBA –
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ, MISTŘE“
Hrají a zpívají: Smyčcový orchestr Jeseník, sbo‐
ry a muzikanti Jesenicka. Sólisté: Kateřina Zápe‐
cová – soprán, Veronika Pazderová – alt, Miro‐
slav Luňák – tenor, Jiří Svoboda – bas. Diriguje
František Mech.
Pořádá Českobratrská církev evangelická.

Upozorňujeme návštěvníky Divadla P. Bezruče, že v době od 21. prosince do 7. ledna
2018 je provozní přestávka.
Vstupenky k dostání v ostatních prodejních
místech rezervačního systému MKZ Jeseník.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2018:
1. 1. NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ S PŘÍPITKEM
2018
14. 1. MACH A ŠEBESTOVÁ
15. 1. KOUZELNÉ KŘESADLO
23. 1. BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID
27. 1. KONCERT K 221. VÝROČÍ NAROZENÍ
FRANZE SCHUBERTA
28. 1. O STATEČNÉM KOVÁŘI

Výstavy

pondělí 18. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY MGR. HANY VAŠÍČKOVÉ
A MGR. JIŘÍHO SVOBODY
Představí se žáci ve hře na klavír, EKN a žáci
sólového zpěvu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 19. prosince v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
BLÁZINEC
Hra BLÁZINEC Jaroslava Gillara je napínavou
groteskou o světě, ve kterém se vlády zmocní
blázni z jednoho psychiatrického ústavu. Neče‐
kané zvraty a konflikty jsou doprovázeny crazy
situacemi jako z němého filmu. Hraje: Miroslav
Táborský. Hra v divadelním předplatném.
Doprodej volných míst v rezervačním systému
MKZ Jeseník. Vstupné 290 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 21. prosince v 17 hodin
Kaple
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební
nástroje a žáci LDO. Můžete se těšit na vánoční
melodie z celého světa.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

1. listopadu - 20. prosince
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
ZE STARÝCH RÁMŮ
Výstava Františka Klenera, absolventa Hudební
fakulty AMU v Praze. Kromě kreseb a obrazů
výstavu zdobí karnevalové masky tzv. škraboš‐
ky pražského typu. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

4. prosince - 4. ledna
Výstavní síň Katovna
VĚTŠÍ NEŽ VELKÁ VÝZVA
Výstava fotografií Aleny Skřipské o zhoubné
nemoci, rakovině. Vstupné dobrovolné.
Pořádají MKZ Jeseník.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
VÝSTAVA
7. listopadu 2017 - 14. ledna 2018
Galerie
MNOHO TVÁŘÍ GEOLOGIE.
Česká geologická služba v zahraničí
Vstupné: 40/20 Kč

28. listopadu 2017 – 7. ledna 2018
čtvrtek 28. prosince v 17 hodin
Kostel sv. Acháce v Horním Údolí
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: zpěv – Zdeňka Beťáková, Anna Beťá‐
ková, Pavlína Anastázie Říhová, Jana Beťáková,
klavír a varhany Klára Kovářová a Blanka Anto‐
nie Blahová, žáci Dany Macečkové ze ZUŠ Jeseník.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

Hlavní výstavní sál
ČAS ADVENTU A VÁNOC –
VÁNOČNÍ BETLÉMY Z BLÍZKA I Z DALEKA
Přijďte se podívat na naši tradiční vánoční
výstavu, která tentokrát představí unikátní
africké a jihoamerické betlémy ze sbírky Jaro‐
míra Tlustého z Chotěšova na Litoměřicku.
Vstupné 40/20 Kč.
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Dne 16. prosince se uskuteční výtvarná dílna od 10 do 11 hodin, kde si můžete vyrobit
vlastní betlém po vzoru afrických a jihoamerických obyvatel. Vstupné 30 Kč.

PŘEDNÁŠKA
TĚŽKÉ MINERÁLY – CO MŮŽEME
NARÝŽOVAT V POTOCÍCH,
ŘEKÁCH A MOŘÍCH?
14. 12. 2017
O získávání zlata i drahokamů z náplavů řek,
potoků a moří vám bude přednášet RNDr. Viera Večeřová. Přednáška se koná 14. 12. od
19:30 v prostorách ,,Vinckova kafe“. Minimální
počet účastníků 4 osoby. Doporučené autobus.
spojení z Jeseníku – aut. nádraží je v 19:10,
zastávka P. Bezruč, odjezd nazpět ve 20:45;
22:12. Vstupné 20 Kč.

VÁNOČNÍ JARMARK
V prostorách Vodní tvrze a Zámeckého náměstí
se uskuteční VIII. vánoční jarmark.
Přijďte si vychutnat sváteční atmosféru tradič‐
ních trhů v duchu dob minulých se vším, co
k tomu patří. A to ve dnech 8. 12. od 15 do 19
hodin, 9. 12. od 9 do 17 hodin.

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.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba
1. 9.–31. 12. 2017 úterý až neděle 9:00–17:00
hodin
Otevírací doba přes vánoční svátky
24. 12.
9–12 hodin
25. 12.–26. 12. zavřeno
27. 12.–30. 12. 9–17 hodin
31. 12.
9–14 hodin
1. 1. 2018
zavřeno
JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz

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

pátek 1. 12. - sobota 2. 12. v 18.00 hodin
PADDINGTON 2
Další dobrodružství oblíbené postavičky Pad‐
dingtona, který se usadil u rodiny Brownových.
Dabing.
Vstupné 110 Kč. Rodinné pasy 95 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 4. 12. - úterý 5. 12. v 19.30 hodin
7 ŽIVOTŮ
Přelidněný svět roku 2073 se řídí drastickým
zákonem jednoho dítěte na rodinu. V jednom
bytě se ale už třicet let skrývá a žije sedm sester.
Venku však vystupují jako jedna osoba a žijí
jeden společný oficiální život. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.
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středa 6.12. v 19.30 hodin
NÁDECH PRO LÁSKU
Robin a jeho manželka Diana milují cestování
a dobrodružství. Během pobytu v Keni Robin
ale ochrne. Diana se i přes odpor lékařů roz‐
hodne splnit mu jeho přání žít bez nemocnič‐
ního lůžka. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 7. 12. - sobota 9. 12. v 18.00 hodin
PŘÁNÍ K MÁNÍ
Laskavý, hravý a humorný příběh o trampotách
zamilovaného náctiletého Alberta se odehrává
v předvánočním lázeňském městě.
Vstupné 110 Kč.
Rodinné pasy 95 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 11. 12. - úterý 12. 12. v 19.30 hodin
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
Tři matky rebelky se vzbouří a rozhodnou se,
že tento rok si Vánoce konečně pořádně užijí.
Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

středa 13. 12. v 19.30 hodin
ČTVEREC – FILMOVÝ KLUB
Cristian je kurátor prestižního muzea moder‐
ního umění, které právě chystá odvážnou kon‐
ceptuální výstavu. Titulky.
Vstupné 90 Kč.
Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.
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Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

úterý 19. 12. v 19.30 hodin
NA SHLEDANOU TAM NAHOŘE
Do konce první světové války zbývá jen pár dní,
přesto poručík Henri d´Aulnay‐Pradelle žene
svou jednotku do nesmyslného útoku. Tato zby‐
tečná zteč na kótu 113 nerozlučně spojí dva
vojíny, nenápadného účetního a nadaného
umělce. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 20. 12. v 17.00 hodin
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR – SENIOR KLUB
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví
se odehrává na pozadí převratných událostí
v letech 1947–1953. Hlavní postavou je maji‐
tel noblesního kadeřnického salonu Valentino
v centru Prahy Otto Bock a jeho rodina.
Vstupné 60 Kč.
Senior pasy 45 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 21. 12. - pátek 22. 12. v 17.00 hodin
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vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává.
Dabing.
Vstupné 130 Kč.
Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

sobota 30. 12. - neděle 7. 1. 2018
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
pátek 1. 12. - pátek 29. 12. 2017
S FOŤÁKEM ZA HUMNY
MARTIN ŽATKA
Výstava fotografií

KINO POHODA PŘIPRAVUJE
NA MĚSÍC LEDEN 2018
* ČERTOVINY * INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
* THE COMMUTER * COCO * ZMENŠOVÁNÍ
a další *
FOYER A „CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ
KINO POHODA NA INTERNETU
www.kinopohoda.cz

FERDINAND
Ferdinand je velký býk s velkým srdcem, který
je odhodlaný vrátit se z koridy zpět na farmu,
ke své rodině. Dabing.
Vstupné 130 Kč.
Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

sobota 23. 12. - úterý 26. 12.
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

čt 14. 12. a so 16. 12. v 19.30 hodin TITULKY
pátek 15. 12. v 19.30 hodin
DABING
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Postavy předchozího filmu prožívají spolu
s legendárními hrdiny galaxie strhující dobro‐
družství, během kterých odhalí prastará tajem‐
ství.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 27. 12.- čtvrtek 28. 12. v 19.30 hodin
ŠPINDL
Do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží
sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu.
Mají v plánu užít si odpočinek, zábavu a možná
i trochu milostného dobrodružství. Jak to ale
dopadne?
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 18. 12. v 19.30 hodin
THOR: RAGNAROK
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru
bez svého mocného kladiva a je nucen pustit
se do závodu s časem, aby zastavil zkázu svého
domova. Dabing.

pátek 29. 12. v 18.00 hodin
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
Když čtveřice školáků objeví starou video‐
herní konzoli se hrou, o které nikdy předtím
neslyšeli, zvanou Jumanji, ocitají se všichni

Adventní přástky v Krtečkovi - pohádky a výroba ozdob
Hezkou vánoční tradicí, kterou si naši předkové užívali v adventním čase, byly vánoční
přástky. Lidé se při nich po svátcích svatého Martina pravidelně scházeli ke společnému
předení lnu, vlny nebo draní peří. A přitom se zpívalo, vyprávělo, starší generace vzpomínala na prožité časy a děti hrály společné hry. Nechybělo pohoštění, ale důležité bylo
především společné setkávání a vzájemná pomoc při práci, která se musela udělat.
Také my bychom vás rádi v tento předvánoční
čas pozvali do MRC Krteček na společné přástky
v rámci adventních Tvořivých úterků, a to od 15
hodin. Máme sice bohatý program, na který se
můžete podívat na našich stránkách www. krtecekjesenik.cz nebo na facebooku Krteček Jeseník, ale pro adventní dobu nám jako
nejvhodnější připadá právě kreativní setkávání
u jednoho stolu s předvánoční atmosférou.
V úterý 5. prosince vás zveme na Mikulášskou
dílničku, která bude plná andělů a čertů, uslyšíte
Mikulášské pohádky a naši nejmenší se dočkají

nadílky. Následující úterní Tvořivá dílnička se
uskuteční 13. prosince v duchu společného
povídání o tom, jak to máte vy s adventní před‐
vánoční dobou a budeme vyrábět vánoční svícny
společně s vašimi dětmi. Ty, které nebudou chtít
s námi tvořit, si mohou hrát v naší herně. Posled‐
ní Tvořivou dílničku v tomto kalendářním roce,
která se koná 19. prosince, bychom rádi věno‐
vali výrobě vánočních ozdob. Ze sněhobílé hmo‐
ty budeme vykrajovat pomocí formiček závěsné
ozdoby na stromeček. Nebude u toho chybět
vánoční atmosféra a krátká vyprávěná pohádka.

V prosinci probíhá v MRC Krteček školení pro
maminky v rámci Komplexního programu pod‐
pory žen na Jesenicku. Je určen všem ženám
s dětmi do 15 let. Tedy nejen těm, které jsou na
mateřské a rodičovské dovolené. Jsme proto
nuceni občas přesunout pravidelný program na
jiné dny, jako třeba Cvičení s dětmi z 6. prosince
na pátek 8. prosince. Proto, chystáte‐li se k nám
poprvé, doporučujeme sledovat naše stránky
nebo facebook.
Naše společné programy jsou ale určené nejen
pro maminky! Rádi u nás uvítáme také tatínky,
babičky i dědečky. Mohou si tady pohrát s dítě‐
tem například při nevlídném počasí venku, ale
také načerpat podnětné informace o potřebách
vašeho dítěte a jeho zdravém vývoji.
Na setkání s Vámi a na společné předvánoční přástky se těší Vaše Marie Vršanová.

16

www.jesenik.org | prosinec 2017

SPORT

Ohlédnutí moderních gymnastek za rokem 2017
V uplynulém roce moderní gymnastky z La Pirouette Jeseník
dosáhly významných úspěchů nejen v České republice, ale
i v zahraničí. Pojďme si je tedy společně připomenout.
Již v jarní sezoně se děvčata pra‐ vě jsme v září vyjely změřit výkon‐
videlně umisťovala na medailových nost na mezinárodní závod do
pozicích, což potvrdila i na Přeboru italského Udine. V konkurenci špič‐
Olomouckého a Moravskoslez‐ kových evropských klubů obsadila
ského kraje v Ostravě. Na stupně Anna Kofroňová 1. místo v sestavě
nejvyšší zde vystoupily Anna Kofro‐ se švihadlem a Viktorie Vaiglová
ňová, Kateřina Blahová a Mira Láz‐ 5. místo v sestavě s obručí. Kromě
níčková, která se tímto ve své řady tuzemských závodů se v pro‐
kategorii jako jediná z Olomoucké‐ sinci chystáme do Varšavy, v lednu
ho kraje kvalifikovala na Mistrov‐ do Vídně a v únoru do Katowic. Od
ství ČR. Zde jako první z jesenické března pak začíná jarní část závodní
líhně reprezentovala nejen město sezony.
Závěrem bychom rádi poděkovali
Jeseník, ale i náš kraj a se svým
náročným čtyřbojem s náčiním městu Jeseník a všem našim dalším
obruč – míč – kužele – stuha se zařa‐ sponzorům za podporu a čtenářům
dila mezi nejlepší závodnice měsíčníku Naše město popřáli krás‐
v republice. Po kvalitní letní přípra‐ né Vánoce. Petra Anna Kofroňová

Soutěžní družstvo moderních gymnastek La Pirouette Jeseník.

Program Klubu
turistů Jeseník
2. prosince: Jeseník – lázně –
Nassauská stezka – Jeseník, délka
trasy 13 km, sraz u koupaliště v 8.30
hod., vycházku připravil F. Novot‐
ný.
9. prosince: Mikulášská
vycházka v okolí Jeseníku, délka
trasy 10 km, sraz u koupaliště
v 8.30 hod., vycházku připravila
K. Voráčová, po vycházce následuje
posezení v Klubu seniorů.
26. prosince: Štěpánská
vycházka k Mechovému jezírku,
délka trasy 14 km, autobus v 7.40
hod., vycházku připravila M. Fryčo‐
vá.
Změna tras vyhrazena – podle
aktuálního počasí a povahy terénu.
Klub turistů přeje všem turistům a příznivcům turistiky
v novém roce hodně štěstí, pevné
zdraví a ještě spoustu našlapaných kilometrů.
(jš)

Mira Lázníčková na MČR v kategorii Naděje starší.

Děvčata ZŠ Jeseník přivezla
9. místo z republikového finále
Krosová sezona Asociace školních sportovních klubů je už
minulostí. Poslední líté boje se
rozhořely ve čtvrtek 19. října
v areálu Stříbrného jezera
v Hradci Králové, kde se konalo
republikové finále v přespolním
běhu družstev.
Jak jste již zaznamenali, účast si
na tomto velkém podniku vybojo‐
val také tým mladších děvčat ze
Základní školy Jeseník, a to vítěz‐
stvím postupně v okresním i kraj‐
ském kole. Na rychlou rovinatou,
jednu míli dlouhou trať, se vydalo
celkem 15 šestičlenných týmů
a ten náš ve složení Viki Gajdošová (5. C), Ema Kouřilová, Aneta
Pešová (obě 6. B), Ema Korytářová, Kristýna Harbichová
(obě 7. C) a Michaela Mičkerová
(8. B).

Tým ZŠ Jeseník.

Foto: archiv školy

V ohromně nabité konkurenci se
individuálně prosadila Ema Kouři‐
lová, která skvělým 6. místem při‐
psala cenné body do soutěže týmů.
Ostatní členky družstva se umístily
ve čtvrté a páté desítce, a to pak sta‐
čilo na krásné 9. místo v soutěži
týmů.
Všem děvčatům patří velký dík
za nádherné sportovní výkony
a reprezentaci školy a města Jese‐
ník.
(ZŠ Jeseník)

Foto: archiv oddílu

Král Habiny aneb
„Šest statečných“
Počátkem října se šest dětí ze ZŠ
Jeseník vydalo na závody v orien‐
tačním běhu do Velké Kraše. Závody
pod názvem Král Habiny byly
vypsané pro kategorii 6.–9. ročník,
ale naše škola vyslala děti z prvního
stupně, a to jednoho třeťáka a pět
páťáků. Závodilo se ve dvojicích,
každá z nich měla čip a mapu. Délka
tratě a počet kontrol byl upraven
podle věku, jen naše děti se musely
smířit s tím, že budou závodit
v kategorii 6.–7. třída. Podle jejich
výsledku si s tím ale nedělali hlavu,
protože chlapci brali zlato a bronz,
děvčata obsadila 6. místo.
A kdo vlastně hájil barvy naší ško‐
ly a jak se umístili? 1. místo: Václav
Mrkvica (3. A) a Benjamin Ševčík
(5. B), 3. místo: Jakub Pňáček, Petr
Joklík (oba 5. A), 6. místo: Barbora
Osladilová, Eliška Brabencová (obě
5. A).
(ZŠ Jeseník)
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