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Zastupitelstvo
Ve čtvrtek 21. února v 15 hodin

se v zasedací místnosti budovy
IPOS, v ulici K. Čapka 1147, koná 
2. zasedání Zastupitelstva města
Jeseníku. Přímý přenos zajišťuje
Kabelová televize Jeseník prostřed‐
nictvím kanálu YouTube. Záznam
z jednání můžete zhlédnout na
webu města. (red)

Vážení občané,
pravá zima již

v  lednu dorazila
a jak jste mohli
zaznamenat, město
je i letos připraveno

a prostřednictvím své městské
organizace Technické služby Jeseník
a.s. zajišťuje zimní údržbu bez vět-
ších problémů. Pro představu se
v Jeseníku jedná o cca 44 km míst-
ních komunikací a přibližně 26 km
chodníků. Jsou však také komuni-
kace, které se pro jejich malý
dopravní význam neudržují, aproto
je na nich nutné dbát o to více zvý-
šené opatrnosti. V této souvislosti
je také důležité připomenout, že
zimní údržbu na hlavním průtahu
a obchvatu města, stejně tak na sil-
nici přes Červenohorské sedlo, zajiš-
ťuje již druhým rokem soukromá
společnost placená státem. Za její
kvalitu zodpovídá státní příspěvková
organizace Ředitelství silnic adálnic
ČR, potažmo ministerstvo dopravy
coby zřizovatel. Město tyto vztahy
bohužel nemůže nikterak ovlivnit.
Jako garant pro dopravu však budu
hledat všechny možné cesty, jak
zlepšit dostupnost nejen k nám do
regionu, ale také od nás do vnitro-
zemí, zejména v zimním období.

Únorový sloupek bych zakončil
citátem římského filosofa Senecy:
„Není pravda, že máme málo času,
pravdou ale je, že ho hodně promar-
níme.“ Tento výrok jsem si kdysi 
vzal k srdci a snažím se jej mít
 dennodenně na mysli, a to jak
v osobním životě, tak i po stránce
pracovní. Za sebe, ale i za celé vede-
ní města mohu slíbit, že v tomto
volebním období uděláme pro vás,
občany města Jeseníku, maximum
možného.

Na úplný závěr mi dovolte, abych
vám touto cestou popřál hodně
úspěchů v novém roce, především
však štěstí a pevné zdraví!

Ing. Václav Urban
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Informační měsíčník města Jeseník

Slovo
místostarosty

Vedení města jedná s dodavatelem tepla

„Vstoupili jsme opakovaně do jed-
nání se Satezou, které jsme zároveň
zaslali zmiňovanou analýzu, aby se
seznámila s jejími výsledky a návrhy
řešení. Těch bylo několik, bohužel ani
jedno nebylo pro město finančně
výhodné, takže se nedala jednoznačně
vybrat varianta, která by se dala hned
použít,“ vysvětlila starostka města
Zdeňka Blišťanová. Předmětem jed‐
nání byla také samotná smlouva
mezi městem aSatezou. „Musím říci,

že smlouva nebyla zcela dobře plněna,
a to jak ze strany města, tak ze strany
Satezy. Jednalo se například o inves-
tice do modernizace systému,“upřes‐
nila starostka. Jak dále poznamenala,
jednou z cest, která by vedla ke sta‐
bilizaci CZT, je například přijetí
dodatku a revize smluvního vztahu.
Ten zahrnuje dvě smlouvy, jednu na
domovní adruhou na blokové kotel‐
ny. „Obě smlouvy jsou provázané, ale
bylo nám doporučeno, a taky to tak

Centrální zásobování teplem, zkráceně CZT. Letitý problém, který
se nyní snaží vyřešit nové vedení města. Opírá se přitom o nedáv-
nou analýzu vysoké školy v Ostravě, jež naznačuje východiska
z dané situace včetně rozboru smlouvy mezi městem a dodava-
telem tepla, firmou Sateza a. s.

vnímáme od lidí, že by bylo dobré zru-
šit smlouvu na domovní kotelny. Zřej-
mě přikročíme k tomuto kroku,“řekla
Zdeňka Blišťanová. Vedení města se
však zároveň snaží hledat další mož‐
nosti, jak optimalizovat systém CZT
audržet ho. „Proběhla revize objektů,
které by se daly připojit k systému
a jako nejjednodušší se jeví kotelna
v základní škole na pracovišti Boženy
Němcové,“upřesnila starostka města. 

Další jednání, kde by měla firma
Sateza reagovat na zaslanou analý‐
zu a společně s městem již hledat
konkrétní řešení, má proběhnout
koncem ledna (po redakční uzávěr‐
ce). (rik)

RADOST V PEŘINCE. Na svého prvního občánka roku 2019 čekalo
město Jeseník do 8. ledna, kdy v 10.55 hodin přišla na svět Stella Chromková.
Holčička váží 2,5 kg a měří 47 cm. Zástupci města, starostka Zdeňka Bliš‐
ťanová amístostarosta Václav Urban, předali šťastné mamince kytici a zlatý
přívěsek se znamením zvěrokruhu. Text a foto: Richard Kapustka

Jeseník v číslech 
V roce 2018 se narodilo 104 občánků města. Nejoblíbenějším žen‐

ským jménem byla Eliška, dále Adéla, Anna, Laura a Klára. U mužských
jmen pak Jakub, dále Jan, Matyáš, Štěpán a Michal. Rodiče mají čím dál
více v oblibě i netradiční jména dětí, u dívek například jména Cloe, Char‐
lotte, Mia, Rebecca, z mužských jmen pak Jacob, Mirzatimur, Samuel
a Tobias.

V uplynulém roce bylo uzavřeno 116 sňatků, zemřelo 151 občanů
města, do Jeseníku se přistěhovalo 280 obyvatel, odstěhovalo se 300.
Průměrný věk občanů města je 44,74 let.

Informativní počet obyvatel ve městě k 1. lednu 2019: 11 379, ve
srovnání s loňským rokem to je o 82 obyvatel méně. Počet cizinců s trvalým
pobytem: 138.

                     Ing. Veronika Klementová, vedoucí správního odboru

Téměř 300 dětí
V Jesenické nemocnici přišlo na

svět v uplynulém roce 296 dětí, tedy
o čtyři méně než v roce 2017. Mezi
novorozenci bylo 141 chlapců a 155
děvčat, z toho jeden pár dvojčat.
„Nejplodnějším měsícem bylo září,
kdy se narodilo 36 dětí. Naopak
nejméně jsme jich přivítali v dubnu,
kdy jich bylo pouze 16,“ prozradila
Mgr. Iva Mašlaňová, vrchní sestra
gynekologie Jesenické nemocnice.
Prvního letošního miminka se
porodnice dočkala až 3. ledna 
v 19 hodin 56 minut. (JN)

Matrika
V měsíci prosinci se v Jesenické

nemocnici a. s. narodilo celkem 
23 dětí, z toho rodičům s trvalým
pobytem v Jeseníku 6 dětí. Jsou to:
František Němec, Klaudie Kašpa-
rová, Anna Martinková, Erik Gábor,
Vanessa Janele, Tereza Svozilová.
Blahopřejeme. (MěÚ)
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Tři králové děkují Jeseníku

První dva lednové týdny patřily již tradičně Tříkrálové sbírce. Na
Jesenicku se do ulic vydalo kolem 140 tříkrálových skupinek, kte-
rým se podařilo vykoledovat neuvěřitelných 664 256 korun.

Lidé mohli tříkrálové koledníky potkat až do 14. ledna. Ať sněžilo, fou‐
kalo nebo pršelo, všichni ochotně koledovali a prosili také obyvatele Jese‐
níku o příspěvek do pokladničky. Právě zde se podařilo vykoledovat
úžasných 140 886 korun. Charita Jeseník děkuje všem dárcům za jejich
otevřená srdce pro rekonstrukci Domova pokojného stáří sv. Františka
v Javorníku a za vřelé přijetí koledníků. 

Souběžně s Tříkrálovou sbírkou probíhala jako obvykle také doprovodná
výtvarná a fotografická soutěž. Charita Jeseník v této souvislosti zve
širokou veřejnost na vernisáž výstavy „Cesta tří králů“, která proběhne
v pátek 8. února v 17 hodin v jesenickém kině Pohoda. Představeny a vyhlá‐
šeny budou nejlepší obrázky a snímky nejen tohoto ročníku soutěže.
Výstava potrvá do konce února. Hana Sychrová

Tři králové zavítali také na radnici v Jeseníku. Foto: Hana Sychrová

Jeseník opouští 
lázeňské sdružení 

Město Jeseník vystoupí ze Sdru‐
žení lázeňských míst České repu‐
bliky. Zastupitelé schválili tento
krok na svém prosincovém zasedá‐
ní. Důvodem byla dlouhodobá
nespokojenost s prací sdružení
a spíše jen formálnost členství.
Zastupitelé o tomto bodu jednali již
v roce 2011, tehdy však vystoupení
nepodpořili. (rik)

Na náměstí
opět jednosměrka

Ve spodní části Masarykova
náměstí bude od 1. února 2019 pla‐
tit opět jednosměrný provoz.
„Důvodem je vyšší bezpečnost chod-
ců a zvýšení nárůstu průjezdu
náměstím. V dopravní špičce pak
docházelo k problémům v křižovatce
ulic Lipovská a Gogolova,“ vysvětlil
místostarosta města Václav Urban
s tím, že rada města se při svém roz‐
hodnutí opírá také o názor doprav‐
ní komise, která v roce 2018 návrh
na zobousměrnění dvakrát zamítla
z obdobných důvodů. Zkušební
obousměrný provoz, jenž byl zave‐
den loni v červnu, tak skončí 31. led‐
na. (rik)

Jednání s ministerstvem o IPOSu pokračují
Vyjasnit si budoucnost ohledně
setrvání pracovníků úřadu prá-
ce a České správy sociálního
zabezpečení v budově IPOS
bylo hlavním tématem ledno-
vého jednání města Jeseníku
s  představiteli ministerstva
práce a sociálních věcí. Oběma
složkám MPSV totiž vyprší letos
v  červenci nájemní smlouva
s městem. Zástupci zaintereso-
vaných stran se sešli 17. ledna
ve výše zmíněném objektu
v takzvaném Pentagonu.

„Město potřebuje slyšet jasnou
odpověď, zda složky MPSV zůstanou
s námi v budově IPOS, nebo půjdou
cestou vybudování svého úřadu na
,zelené louce‘. Výsledek pak naznačí
i další směr ohledně zamýšleného
stěhování městských úředníků
z budovy v Tovární ulici do komplexu
IPOS. Proto jsme iniciovali tuto
schůzku,“ uvedla starostka města
Zdeňka Blišťanová. Stěžejním téma‐
tem se stala rekonstrukce budovy
IPOS, na kterou město nechalo již
dříve vypracovat projekt dle poža‐
davků všech stran za takřka dva
miliony korun. Nakonec ale mini ‐
sterstvo dospělo k názoru, že jim
objekt nevyhovuje. Mezitím ale

došlo ke změně požadavků, a to ze
strany úřadu práce na uspořádání
pracovišť včetně bezpečnosti jejich
obsluhy. „Náš projektant se bude
snažit tyto změny zapracovat do
projektu tak, aby vyhovovaly novým
požadavkům. Do dvou měsíců
bychom měli vědět, zda jsou reali-
zovatelné a poté se opět sejdeme
k jednání,“ řekla starostka města.
Dalším tématem lednové schůzky
byla výše nájmu v budově IPOS
včetně vypracování posudku. Ten

se stane podkladem pro vyjedná‐
vání ohledně stanovení ceny, za kte‐
rou město pronajme své prostory
složkám ministerstva práce
a sociálních věcí. „Jednání bylo kon-
struktivní a vstřícné a shodli jsme se,
že obě složky MPSV by měly zůstat
s námi v objektu IPOS,“ uzavřela
Zdeňka Blišťanová. 

IPOS vznikl v 70. letech jako sídlo
Rudných dolů a zahrnuje dva admi‐
nistrativní bloky včetně velkého
sálu a gastroprovozu. (rik)

Budova IPOS je velký administrativní komplex. Foto: Richard Kapustka
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Zimní skibus 
Možnost dopravy z Lipové‐lázní,

Jeseníku a Bělé pod Pradědem na
Červenohorské sedlo či do Koutů
nad Desnou a zpět nabízí zimní ski‐
bus. Ten jezdí každý víkend od
5. ledna do 17. března 2019, přesný
rozpis a ceník naleznete na
www.jesenik.org/skibus. Zájezdy
navazují na vlakové spoje z dale‐
kých i blízkých měst a obcí. Pořádá
Jeseníky – Sdružení cestovního
ruchu za podpory Olomouckého
kraje a partnerů. (TZ)

Jedny hory, 
jedna propagace

Organizace pro cestovní ruch
v regionu Jeseníků se právě
domlouvají na vzájemné spoluprá‐
ci, jejich aktivity by se v budoucnu
neměly překrývat. Například tis‐
koviny spojené s regionem mají
být využitelné pro všechny tři
oblasti. Spolupráce by tedy měla
probíhat napříč všemi třemi kraji
(Olomoucký, Moravskoslezský
a Pardubický), do kterých zasahuje
turistický region Jeseníků. Ten je
tvořen Hrubým Jeseníkem, Rych‐
lebskými horami a Králickým
 Sněžníkem. (TZ)

Rychlé odkazy na web města
Komise při RM: www.jesenik.org/komise
Výbory při ZM: www.jesenik.org/vybory
Měsíčník Naše město: www.jesenik.org/nasemesto
Informační centrum: www.jesenik.org/ic
Projekty města: www.jesenik.org/projekty
Volby: www.jesenik.org/volby
Dotace: www.jesenik.org/dotace
Zóna Za Podjezdem: www.jesenik.org/zona

Radní vybrali firmu na Rejvízský chodník

Samotná investice nebude ale
představovat pouze chodník o dél‐
ce zhruba 450 metrů včetně jeho
odvodnění a přilehlé komunikace.
„Vybuduje se dešťová kanalizace,
nové veřejné osvětlení, dvě ná -
stupní autobusové hrany včetně
samotné zastávky, která nahradí
současnou. Ta bude ve stejném

 stylu jako třeba u vlakového
 nádraží nebo před nemocnicí,“
uvedl vedoucí oddělení investic
Jiří Uher. Na rozsah stavby 
se můžete podívat na

https://www.jesenik.org/cz/m
esto-a-mestsky-urad/370-
chodnik-na-ul-rejvizska.html.

Na tuto investiční akci získalo
město dotaci z Integrovaného
regionálního operačního progra‐
mu, a to ve výši až 90 % uznatelných
nákladů, zbytek půjde z městského
rozpočtu. (rik)

Během jarních měsíců se má naplno rozběhnout výstavba chod-
níku v ulici Rejvízská. Rada města schválila uzavřít smlouvu s ví -
tězným uchazečem, firmou JVS. Stavební práce mají trvat
maximálně šest měsíců od předání staveniště. 

Dobrá zpráva
Jesenická nemocnice má k dispo‐

zici dvě nové sanitky, které jsou
určeny pro převozy pacientů nejen
na Jesenicku, ale i v rámci celé repu‐
bliky. Jsou vybaveny klimatizací
a polohovatelnými nosítky s odní‐
matelným podvozkem, který umož‐
ní jednodušší manipulaci s nimi.
Nové vozy přišly nemocnici na cca
2,6 milionu korun. (rik)

Revitalizace sídliště Pod Chlumem a Smetanových sadů
Více než 230 milionů korun bez
DPH, takový je hrubý odhad
revitalizace sídliště Pod Chlu-
mem a Smetanových sadů.
Vyplývá to z územních studií
těchto veřejných prostranství,
jejichž konečná podoba má být
známa v nejbližších týdnech.

Z výše zmiňované částky by pro‐
měna sídliště Pod Chlumem přišla
orientačně na 130 milionů korun.
Právě kvůli finanční náročnosti pro‐
bíhá mezi zpracovatelem studie
a městem jednání ohledně optima‐
lizace nákladů a etapizace prací tak,
aby bylo možné využít dotačních
programů  určených pro revitaliza‐
ce jako například u sídliště 9. květ‐
na, které má za sebou dvě etapy.
Žádost na třetí etapu byla bohužel
zamítnuta kvůli nedostatku finanč‐
ních prostředků v dané výzvě.
„Obdobná výzva by měla být vyhlá-
šena již na jaře, takže se tam opět
přihlásíme. Mezitím běží dokončení
studií sídliště Pod Chlumem a Sme-
tanových sadů. U studie Pod Chlu-
mem jsme vešli v  samém závěru do
jednání se zpracovatelem studie,
abychom přehodnotili postup etap,
kdy po námitkách obyvatel sídliště
bychom nejdříve měli začít s tou, kte-
rá je pro ně více významná, a to jsou
nová parkovací místa. Všichni víme,
že sídliště Pod Chlumem si zaslouží
tu investici, tak jako třeba ulice
Lipovská. Záleží na tom, kolik bude

mít město finančních prostředků.
Ideální by bylo, kdyby se tyto akce
rozběhly současně, ale to zřejmě
nepůjde. Prioritou tak asi bude
dokončit nejdříve sídliště 9. května,“
uvedla starostka města Zdeňka
Blišťanová. 

Co se týká samotného sídliště Pod
Chlumem, projekčně nejdál je roz‐
šíření spodní části úzké obousměr‐
né komunikace v Seifertově ulici
včetně vybudování přilehlého chod‐
níku. „Cílem je zvýšit bezpečnost

chodců a dopravní obslužnost území
nejen v tomto inkriminovaném úse-
ku, ale také dokončit zbývající část
chodníku podél frekventované cesty
v Bezručově ulici,“ vysvětlil Jiří Uher,
vedoucí oddělení investic. 

Oba návrhy studií si můžete pro‐
hlédnout a připomínkovat zde:
https://www.jesenik.org/cz/mes‐

to‐a‐mestsky‐urad/450‐uzemni‐
studie‐jesenik.html.

Po dokončení budou studie síd‐
liště Pod Chlumem a Smetanových
sadů zveřejněny na webu města.
Územní studie jsou pořízeny s při‐
spěním Integrovaného regionální‐
ho operačního programu.

(rik)

Sídliště Pod Chlumem. Foto: archiv města
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Rozpočet města Jeseník na rok 2019

Ve srovnání se schváleným roz‐
počtem r. 2018 se navyšují daňové
příjmy o cca 4 442 tis. Kč na
174 836 tis. Kč. Největší nárůst je
patrný u DPH (o 7,7 mil. Kč) a daně
ze závislé činnosti (o 6 mil. Kč), kte‐
rý je dán příznivým vývojem eko‐
nomiky a celorepublikovým růstem
mezd. Výrazný pokles je u daně
z příjmů OSVČ (z 2 na 0,5 mil. Kč)
a v důsledku „nového zákona
o hazardu“ u daně z hazardu
(o 8 mil. Kč). Nárůst nedaňových
příjmů o cca 1,5 mil. Kč ovlivnily zej‐

ména odvody městských příspěv‐
kových organizací z odpisů a nájem
sportovní haly. O cca 9,5 mil. Kč se
navyšují přijaté transfery (dotace
na realizované projekty).

Běžné výdaje (244 371 tis. Kč)
jsou ve srovnání se schváleným roz‐
počtem r. 2018 vyšší o cca
13,7 mil Kč. Z toho cca 10,2 mil. Kč
představují výdaje spojené s pro‐
vozem a údržbou městského majet‐
ku (komunikace, zeleň, veřejné
osvětlení, sportovní hala, bytový
fond, tepelné hospodářství atd.),
cca 3,6 mil. Kč pak nárůst osobních
výdajů (celostátní platová úprava).

Kapitálové výdaje jsou ve výši 3 684
tis. Kč, počátkem roku 2019 budou
do rozpočtu města zařazeny nerea‐
lizované či nedokončené investiční
akce zahrnuté v rozpočtu roku
2018 (parkoviště pod budovou
IPOS, Centrum společných aktivit,
chodník  Rejvízská, chodník
U Bělidla, rekonstrukce ulice Tyr‐
šova, Muzikantská stezka atd.). 

Podrobnější informace krozpočtu
najdete na webových stránkách měs‐
ta: https://www.jesenik.org/roz-
pocet/

Ing. Karel Buchta,
vedoucí finančního odboru

Východiskem pro sestavení
návrhu rozpočtu města na
rok 2019 je schválený středně-
dobý výhled rozpočtu města na
roky 2019–2021, schválený roz-
počet na rok 2018 včetně jeho
skutečného plnění a požadavky
vedení a správců ORJ. Zastupi-
telstvo města Jeseník schválilo
13. 12. 2018 přebytkový rozpočet
na r. 2019 s příjmy ve výši 258 749
tis. Kč, výdaji 248  055 tis. Kč
a financováním 10 694 tis. Kč.
V rámci financování je promít-
nuto zapojení zůstatku pro-
středků minulých let ve výši cca
10 mil. Kč a splátky dlouhodo-
bých úvěrů ve výši 20 694 tis. Kč.  

Letos se čtenáři dočkají nové knihovny v Centru společných aktivit.

Poděkování

Ve Vodní tvrzi se v závěru roku
2018 setkali všichni zaměstnanci
SOŠ a SOU strojírenského a staveb‐
ního Jeseník na pozvání ředitele
školy Mgr. Jiřího Viterny. Setkání se
mimo jiné zúčastnili také starostka
města Jeseník Mgr. Zdeňka Blišťa‐
nová a ředitel Vlastivědného muzea
Mgr. Pavel Rušar. Všichni tři podě‐
kovali jednotlivě zaměstnancům
eMka za jejich celoroční práci a pře‐
dali jim drobný dárek v podobě
vánočního stromečku, který vyro‐
bili žáci eMka pod vedením mistrů
odborného výcviku.

Při této příležitosti byl vyhlášen
ředitelem školy Pedagog roku, kte‐
rým se stal Ing. Ladislav Šuška za
pozitivní a lidský přístup k žákům.
Ocenění Nepedagog roku získal
Petr Kutlák za vynikající práci pro
rozvoj školy. 

Mgr. Adriana Kowalcze

Setkání v muzeu. Foto: archiv školy

Rekonstrukce pošty Jeseník 1 změní otevírací dobu

Poštu čeká rekonstrukce. Foto: RK

Z důvodu rekonstrukce přepáž-
kové haly a zázemí pošty Jese-
ník 1 v Poštovní ulici dojde od
30. 1. 2019 do předpokládaného
data 31. 5. 2019 k dočasné změně
otevírací doby.  Obsluha zá-
kaz níků bude probíhat u pře-
pážek v náhradních prostorách
pošty. 

Ve dnech 30. ledna až 1. února
2019 bude pošta Jeseník 1 posky‐
tovat jen omezené služby – na poště
se budou vydávat jen uložené lis‐
tovní a balíkové zásilky. Podej zási‐
lek v těchto dnech bude možný na
okolních poštách, především na
poště Lipová‐lázně 1, která bude
otevřena až do 18:00 hodin a také
v sobotu 2. 2. 2019.

Důchody se splatností 2. 2.
2019, které měly být vyplaceny
1. 2. 2019 na přepážce pošty Jese-
ník 1, budou doručovány na
domovní adresy důchodců. Pošta
nebude 1. 2. 2019 vyplácet
důchody.

Po dobu rekonstrukce pošty Jese‐
ník 1 a provozu pošty v náhradních
prostorách budou od 4.2.2019
v provozu čtyři přepážky. Přístup

k nim bude přes dvůr pošty. Vše
bude řádně vyznačeno a s navigací
k přepážkám budou klientům
pomáhat zaměstnanci pošty. Pro‐
voz pošty v omezeném režimu bude
podle předpokladů do 31. 5. 2019,
kdy je termín ukončení prací doda‐
vatelskou firmou. Je možné, že se
provoz pošty vrátí do normálního
režimu v dřívějším termínu. Česká
pošta zajistí v době rekonstrukce
maximum možného pro dobrou
obsluhu a spokojenost klientů
pošty Jeseník 1. Vzhledem k ome‐
zeným možnostem, především pro‐
storovým, však žádáme všechny
naše klienty o pochopení zhorše‐
ného komfortu obsluhy po dobu
rekonstrukce. Věříme, že nové pro‐
středí pošty Jeseník 1 vynahradí

všem klientům a našim zaměstnan‐
cům zhoršené podmínky po dobu
rekonstrukce. Předem se tímto
omlouváme všem klientům pošty
Jeseník 1 za vzniklé problémy
a komplikace.

Otevírací doba a přehled
poskytovaných služeb
poštou Jeseník 1:

30. 1. 2019: otevřeno 15:00 až
18:00 hod. Na poště bude možno
jen vyzvednout oznámené listovní
a balíkové zásilky. Ostatní služby
zajistí klientům okolní pošty –
podej zásilek a peněžní služby.

31. 1. 2019 a 1. 2. 2019: ote-
vřeno 9:30–18:00 hod. Na poště
bude možno jen vyzvednout ozná‐
mené listovní a balíkové zásilky.
Ostatní služby zajistí klientům
okolní pošty – podej zásilek
a peněžní služby.

2. 2. 2019: zavřeno. Podej zási‐
lek a peněžní služby zajistí klien‐
tům pošta Lipová‐lázně 1.

4. 2. 2019–31. 5. 2019: otevře-
no pondělí–pátek 9:30–18:00
hod., sobota 9:30–12:00 hod.
Pošta bude poskytovat veškeré
služby klientům.

Otevírací doba okolních
pošt:

Pošta Lipová-lázně 1, Lipová‐
lázně č. 514, ve dnech 30. 1. 2019
až 2. 2. 2019 otevřeno pon-
dělí–pátek 8:00–12:00 hod.,
12:30–18:00 hod., sobota 8:00 až
12:00 hod.

Pošta Lipová-lázně 1, Lipová
lázně č. 514, ve dnech 4. 2. 2019 až
31. 5. 2019 otevřeno pon-
dělí–pátek 8:00–12:00 hod.,
12:30–16:30 hod.

Pošta Lipová-lázně 3, Horní
Lipová č. 38, otevřeno pondělí až
pátek 9:30–10:30 hod., 14:15 až
16:15 hod.

Pošta Jeseník 3, ul. Priessnitzo‐
va 311/35 Jeseník, otevřeno
pondělí až pátek 8:30–10:30
hod., 14:00 až 16:00 hod.

Pošta Česká Ves, ul. Jánského
328 Česká Ves, otevřeno pondělí
a středa 8:30–10:30 hod., 13:00
až 17:00 hod., úterý, čtvrtek
a pátek 8:00 až 10:30 hod.,
13:00–16:30 hod.

Kamil Svačinka, 
manažer obvodu Šumperk,

Česká pošta, s. p.
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Slevy lze získat na Rodinné i Senior pasy

Rodinné pasy vznikly jako projekt
na podporu rodin sdětmi. Jeho pod‐
statou bylo vytvoření arealizace sys‐
tému poskytování slev a dalších
výhod rodinám sdětmi do osmnácti
let. Místem vzniku myšlenky a také
rozběh realizace proběhl v Jihomo‐
ravském kraji. Odtud se Rodinné
i Senior pasy postupně rozšířily i do
dalších krajů. Zapojení do projektu je

pro rodiny i seniory  zdarma. Na
základě registrace je rodinám
(i neúplným, tzn. také nesezdaným
partnerům a jejich dětem, samoži‐
vitelům, osobám mající dítě v péči)
a seniorům nad 55 let vystavena
 karta. Podmínkou je trvalé bydliště
v zapojeném kraji. 

A jak jsme na tom na Jesenicku
s poskytováním slev? Tak napří‐

klad slevy poskytuje divadlo, kino,
vlastivědné muzeum a další.
Aktuál ní možnost slev zjistíte na
webových stránkách www.rodin-
nepasy.cz a www.seniorpasy.cz.
Zde a také na dalších místech může‐
te získat přihlášku a po jejím odes‐
lání vám bude zaslána karta pro
využívání slev. Nejjednodušší je pak
vyplnit formulář přímo na interne‐
tových stránkách www.rodinnepa‐
sy.cz a www.seniorpasy.cz.

Bc. Alena Kalinová, 
Odbor sociálních věcí

a zdravotnictví, MěÚ Jeseník

Možnosti získání slev díky Rodinným pasům jsou již delší dobu
známé. Opětovně bychom chtěli připomenout také možnost slev
díky Senior pasům. V Olomouckém kraji se dlouhodobě realizuje
nabídka možností slev i pro seniory. A jak to celé začalo? 

Rada seniorů 
Další schůzky Rady seniorů měs‐

ta Jeseník se uskuteční v pondělí
4. února, 4. března a 1. dubna
v 10:00 hod. v zasedací místnosti
radnice, Masarykovo nám. 167/1.
Pokud máte zájem se zapojit se
svým podnětem nebo pravidelnou
účastí na radě seniorů, jste srdečně
zváni. (AK)

Klub turistů Jeseník   

2. února
Tomíkovice – Žlíbek – Černá

Voda. Délka trasy 10 km, vlak v 9:01
hod., vycházku připravil P. Hájek.
9. února

Žulová – Starost – Andělské
Domky – Rampa – Černá Voda.
Délka trasy 9 km, vlak v 9:01 hod.,
vycházku připravila M. Frgálová.
16. února

Ovčárna – Praděd a zpět, Kar-
lova Studánka. Délka trasy 10 km,
autobus v 7:45 hod., vycházku při‐
pravila M. Vlčková.
23. února

Ondřejovice – Jarnoltowek
(PL) – Zlaté Hory. Délka trasy
12 km, autobus v 7:45 hod., vycház‐
ku připravila M. Vlčková. 

Změna tras vyhrazena – podle
aktuálního počasí a povahy terénu.

(jš)

Paní zima zve na výlety. 
Foto: R. Kapustka

Vánoční strom plní přání
Příchod Tří králů znamená odstrojování vánočního stromku a roz-
loučení se s Vánoci. I my jsme náš Vánoční strom pro děti v nouzi
odstrojili a při ukládání ozdob do krabic jsme si opět uvědomili,
jak úžasní lidé žijí v Jeseníku a jeho okolí. 

Vždyť za dvanáct let, co tuto akci
pořádáme, jsme vykouzlili úsměv
na tvářích více než 600 dětí. Pomoh‐
li a udělali radost nejen jim samot‐
ným, ale také jejich rodičům. I přes
záplavu negativních zpráv z médií
a sociálních sítí jsme obklopeni lid‐

mi, kteří dokládají, že to s námi není
tak špatné a že záleží na každém
z nás, jaký si ten svět kolem nás udě‐
láme. 

Děkujeme všem, kdo se do cha‐
ritativní akce Vánoční strom pro
děti v nouzi 2018 zapojili a srdečně
děkujeme dárcům za jejich velký
zájem. Děkujeme také partnerům
naší akce – azylovému domu Boé‐
theia – SKP, z. s., Člověku v tísni,
o. p. s., Darmoději z. ú., ESTER z. s.,
IC Katovna, Studiu – 4 s. r. o. a Lesům
ČR s. p. – Lesní správa Jeseník.

Za organizátory 
Martina Fafílková a Marcel Šos

Virtuální
                                       Univerzita   

třetího věku
5.2.2019  v  9:00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku zahajujeme další, již 
XVIII. blok (letní semestr) studia virtuální univerzity třetího věku na téma: 

Klenoty barokního sochařství 
v českých zemích. 

Průvodcem tématu a vedoucím lektorem bude doc. Martin Pavlíček, PhD. 
Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie  all´antica

a barokní Řím - 5.2.2019
Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny 

přírody v umění - 19.2.2019
Vidění sv. Luitgardy a sv. František Xaverský na Karlově mostě

(1710-1711) - skvostné pomníky barokní slávy svatých - 5.3.2019
Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716)  

     - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla - 19.3.2019
Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi 

dobrem a zlem - 2.4.2019
Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení

        - 16.4.2019
Těšíme se na setkání s Vámi 
Za  konzultační středisko Jeseník Bc. Alice Macečková                 
(alice.maceckova@cssjes.cz, tel.: 584 411 391, mob.: 737 241 059) 
Více na www.e-senior.cz

Akademie třetího 
věku pro seniory 

Srdečně vás zveme na čtvrtek
28. února v 17.00 hodin do Klubu
seniorů v Jeseníku na zajímavou
a netradiční přednášku, kterou
připravila a povede paní Rafaela
Drgáčová pod názvem Mořeplav-
ba. V jejím průběhu se seznámíte
sněkterými písněmi omoři, zažijete
netradiční práci s Orff instrumen‐
tářem, rytmická apohybová cvičení,
spojení prvků dramatické výchovy
při práci s písní aposlechem, kresbu
s hudbou. Zkusíte si skupinovou
kooperaci s využitím netradičních
výukových pomůcek. Vstup je volný
pro seniory, jejich přátele a známé.

Bc. Alena Kalinová, OSVZ, 
MěÚ Jesenik, tel.: 584 498 406

Upozornění
Redakční uzávěrka březnového

vydání městského zpravodaje Naše
město je ve čtvrtek 7. února ve 12
hodin. Fotografie zasílejte prosím
mimo textový soubor, rozlišení min.
1 Mpx. (red)
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Šest večerů s jesenickými pověstmi ve Zdravé kavárně
Vlastivědné muzeum Jesenic-
ka si na rok 2019 (kromě tra -
dičních výstav, přednášek
a exkurzí) připravilo pro ve -
řejnost i poměrně netradiční
 program. Zhruba každé dva
měsíce si v  podvečerních
hodinách budete moci odpo-
činout při poslechu vybraných
pověstí tohoto kraje a zároveň
se dozvědět i zajímavé infor-
mace o původní mytologii
místních sudetských Němců.

Pověsti a legendy Pradědových
hor představují unikátní doklad
někdejšího předválečného života
těchto oblastí. Zrcadlí se v nich
kulturní a hospodářská specifika
tohoto regionu, stejně tak ale
obsahují i nezaměnitelné atributy
prastaré germánské mytologie.
Kromě toho výborně zachycují
onu jedinečnou atmosféru Jesení‐
ků, jež se odpradávna vyznačovala
zvláštní po chmurností a tajem‐
nem. Celý cyklus jsme rozdělili do
celkem šesti večerů, jež se odehrají
v útulném prostředí Zdravé kavár‐
ny, kde si při kávě či víně vyslech‐
nete tajuplné příběhy o gnómech,
hornících či loupeživých rytířích.
Čtení bude samozřejmě doplněno
odborným folkloristickým výkla‐
dem rozebírajícím nejtypičtější
motivy a postavy místních bájí
a legend.

Na prvním úvodním večeru
21. února se přítomní seznámí
s nejvýznamnějšími sběrateli
jesenických pověstí (zejména

se životem a dílem Josefa Lowa-
ga) a zdejší mytologií obecně.
Tématem druhého večera
18. dubna bude mocný duch hor
Praděd. Účastníci se mimo jiné
dozvědí, jakou pozici v pověstech
zastává, kde najdeme kořeny této
postavy apod. Ve třetí části
27. června se, obrazně řečeno,
přesuneme pod zem, kde si povy‐
právíme o hornických pověstech
tohoto kraje. Oblast Jeseníků se
může pochlubit nejhustější sou‐

stavou hradních zřícenin u nás,
které v původních obyvatelích
evokovaly nejrůznější strašidelné
představy. O pověstech spojených
s ruinami jesenických hradů
pojedná večer 29. srpna. Jedinou
skutečně autentickou mytologic‐
kou postavu Jeseníků můžete při
troše štěstí (či spíše smůly) potkat
na rejvízských rašeliništích.
Legendární pastýř Gill se z pod‐
zimních mlh vynoří 24. října.
Závěr tohoto ročního cyklu, jenž

symbolicky proběhne v předvá‐
nočním čase 12. prosince, bude
patřit nejrůznějším kapličkám,
kostelům a smírčím křížům, jed‐
noduše církevním památkám,
s nimiž se pojí celá řada pozoru‐
hodných příběhů.

Pásmo připravil a uvádět jej
bude Matěj Matela, který se dlou‐
hodobě zaměřuje na někdejší li ‐
dovou slovesnost Jeseníků, pře ‐
devším právě na oblast pověstí
a legend. (VMJ)

S hostem „Mezi strunami“ 
Příznivci dobré muziky a neformálního povídání se od února
letošního roku mohou těšit na nový pořad Mezi strunami. Jeho
autorem, protagonistou a moderátorem je jesenický muzikant
Ondra Kozák, který si bude také zvát zajímavé osobnosti regio-
nu. Jako první usedne do pomyslného křesla pro hosta v jese-
nickém Blue-s clubu František Surmík, a to 14. února. Pořad
začíná v 19 hodin.

Ondru Kozáka mnozí čtenáři znají jakožto všestranného hudebníka,
lektora a multiinstrumentalistu hrajícího jak sólově, tak v řadě žánrově
rozmanitých seskupeních. V rámci autorského pořadu Mezi strunami
však vezme do rukou nejen hudební nástroje, ale také moderátorskou
taktovku. V koncepci pořadu se potkává koncert s talk show a jam sessi‐
on, písně Ondry Kozáka budou prokládány rozhovorem se zajímavou
osobností z Jesenicka a zakončeny společným jamováním. Muzikanti,
kteří se zúčastní večera, by tedy rozhodně neměli nechávat své nástroje
doma.

Hostem premiérového pořadu bude František Surmík. Muzikant,
konferenciér a po několik dekád duše kulturního života v jesenických
lázních má pověst srdečného a dobrého vypravěče, o čemž se hosté
budou moci na vlastní smysly přesvědčit již 14. února. 

Dějištěm se od sedmé hodiny večerní stane jesenický Blue‐s club,
vstupné činí 100 korun (děti a senioři za polovic). Půjde‐li vše, jak má,
z pořadu Mezi strunami se stane pravidelný seriál odehrávající se každý
třetí čtvrtek v měsíci. Info o připravovaných pořadech a hostech lze
nalézt na www.ondrakozak.com. (jj)

Severská filmová zima 
Tradiční přehlídka severské kinematografie, kterou již sedmým
rokem pořádá v Jeseníku kavárna Ennea, nabídne v únoru čtyři
exkluzivní projekce snímků, které se do českých kin většinou
nedostanou. 

Zhlédnout můžete dánský thriller Neklid, islandsko‐estonský thriller
Mihkel, finskou hudební komedii Heavy Trip, litevské drama Soví hora,
norskou komedii Na západ a švédský dokument Bezva lidi. Festival se
snaží vyjít vstříc i divákům se sluchovým postižením, všechny filmy jsou
opatřeny barevně upravenými titulky.

Vstupenky v ceně 60 korun zakoupíte v kavárně Ennea. Díky omezené
kapacitě si nezapomeňte zajistit svá místa včas. Více informací v tomto
vydání v kulturně-společenském přehledu a na www.sfklub.cz nebo
na www.facebook.com/enneaa. (ea)

Benefiční koncerty pomáhají
V loňském roce jsme během tří adventních koncertů v evangelickém

kostele vybrali 17 tisíc korun, které byly předány společenství křesťanské
pomoci Boétheia, z. s. – azylový dům pro muže a ženy. Opět je to povzbuzení
v naší práci, ujištění, že takové akce mají smysl, protože vedou k pomoci
bližním, a to je také poslání církve.

Děkujeme každému z Vás, kdo přispěl na dobrou věc. Vaší ochoty si
moc vážíme. Děkujeme městu Jeseník, které nám každoročně přispívá
na benefiční koncerty.

Jana Poláková



S jakou vizí nastupujete do čela
Městských kulturních zařízení
Jeseník?

Do Jeseníků jsem se přistěhovala
z Opavy. Pořídili jsme si tady s pří ‐
telem před časem chalupu v jed‐
nom zapadlém údolí nad Písečnou.
Moje povědomí o Jeseníku a jeho
kultuře tedy nebylo velké. Měla
jsem ale zkušenosti z kultury
z Ostravy a Opavy, a tak jsem mohla
srovnávat a rychle se zorientovat.
Ráda bych v prvé řadě přinesla do
Jeseníku ty věci, které se osvědčily
v jiných městech, a určitě teď nechci
experimentovat. Koncepci a vizi,
kterou jsem si pro výběrové řízení
připravila, nyní s poznáváním orga‐
nizace postupně upravuji, ale ten
základ zůstává stejný. MKZ by se
mělo stát středobodem kulturního
dění ve městě. Mělo by pomáhat
kulturu tvořit a hrát také úlohu
vzdělávací. Kromě běžné zábavy
bych ráda přinesla netradiční for‐
máty a ukázala světové trendy v kul‐
tuře. MKZ by také nemělo bránit
klubům a spolkům v činnosti vytvá‐
řením konkurenčních programů,
ale mělo by kulturu doplňovat. Přá‐
la bych si, abychom více spolupra‐
covali se školami, zaměstnavateli
a pomáhali rozvíjet něco, čemu se
říká občanská společnost. Více
zapojovat Jeseničáky, kteří by se
pak mohli stát součástí jesenické
kultury a byli by na to také hrdí. Je
to jeden prvek, který snad pomůže
zpomalit nebo zastavit často zmi‐
ňovaný jesenický brain‐drain.

Co byste chtěla změnit a proč?
Zásadní změny zatím neplánuji.

MKZ je v poměrně dobré kondici
a pracují v něm šikovní lidé. Ale
některé úvahy již zveřejnit mohu.
Na jedné straně jde o lepší drama‐
turgii akcí ve městě, to co lidé nej‐
více vidí na vlastní oči, tedy
festivaly, koncerty a trhy, nabídka
v divadle a kině, jejich propojení
a lepší komunikace s místními
spolky. A pak co přímo lidé nevidí.
Zde jde především o komunikaci
s lidmi. Donedávna nám například
úplně chyběl Instagram, který je
jako sociální síť na špici mezi tee‐
nagery a překonává suverénně
i Facebook. Je jasné, že bych tedy
chtěla víc cílit na mladé publikum.
Ráda bych vyladila spolupráci
s polskou stranou, Jeseník by se
měl stát více „polish friendly“ měs‐
tem. Začala jsem již komunikovat

se školami v regionu a tímto smě‐
rem bych ráda rozvinula spoluprá‐
ci. A samozřejmě finance, pokusím
se zaměřit na další možnosti
v rámci fundraisingu a čerpání
peněz z fondů jako jsou Norské
fondy, V4, MŠMT, MKČR.

Jaký je Váš pohled na kulturu
v Jeseníku?

Jsem velmi mile překvapená, jak
je tady široká kulturní nabídka. Je
zde spousta kulturních nadšenců
a pořadatelů, kteří vytvářejí kvalitní
kulturní program. Těm bych byla
ráda partnerem prostřednictvím
MKZ.

Jako ředitelka MKZ máte pod
sebou divadlo, kino a knihovnu.
Jste spokojena s tím, jak fungují,
nebo plánujete změny? 

V podstatě jsem spokojená, ale
taky bych ráda uplatnila svou vizi
a s ní nějaké změny zajisté přijdou.
V divadle plánuji dramaturgické
změny, ale ještě ne v této sezoně.
V příští sezoně bych například ráda
rozšířila nabídku divadelních před‐
stavení o netradiční žánry, popří‐
padě doplnila o klasické tituly.

Kino je ve velmi dobré kondici,
má slušnou návštěvnost, ale chybí
mi nějaká další přidaná hodnota.
Takže bych ráda rozšířila nabídku
kin například o festivalová echa,
staré oscarové filmy, premiéry

s účastí autorů, a taky bych chtěla
udělat prostor foye přívětivější
návštěvníkům. 

Největší výzva ale přede mnou
stojí v podobě knihovny. Po dokon‐
čení rekonstrukce by právě zde měl
vzniknout prostor pro pořádání

akcí propojujících edukaci a zábavu.
Knihovna bude vytvářet programy
pro děti z mateřských a základních
škol a díky tomu podněcovat k čet‐
bě. To je šance jak naučit děti číst,
jak si vybrat správnou knihu, při‐
blížit tu jedinečnou možnost vlastní
imaginace během čtení. Zavedu
doplňkové služby, jako jsou donáš‐
ky knih seniorům, kulturně osvě‐
tové přednášky o kritickém
myšlení, kurzy jak správně vyhle‐
dávat a ověřovat informace.
Knihovna může rozšířit portfolio
o půjčování čteček e‐knih a desko‐
vých her. Jedním z bodů k diskuzi
bude razantní rozšíření otevírací
doby až do pozdního večera. Uzpů‐
sobení nově rekonstruovaného
prostoru jako prostoru pro příjem‐
né trávení volného i studijního času.
Měla by zde vzniknout něco jako
komunitní studovna. Především
mladí lidé musí mít motivaci přijít
do knihovny a nesmí jim stát v cestě
žádné překážky. Je to nejužitečnější
investice do budoucích generací
a způsob, jak následovat nejmoder‐
nější trendy. 

V letošním roce oslavíte 25.
narozeniny. Nevnímáte to jako
handicap při řízení organizace
s tak širokým záběrem, jakou je
MKZ?

Kultuře se věnuji od dětství. Pro‐
šla jsem několika kulturními orga‐
nizacemi, studovala dvě různé
školy zaměřené na umění a kulturu
a nyní dokončuji třetí. Mám roz‐
sáhlé kontakty v celé republice.
A i když je toto moje první mana‐
žerská pozice, nevnímám to jako
handicap. Spíše jako výzvu. Mám
blíž mladé generaci, která potře‐
buje nejvíce inovativní přístupy.
A jsem nejblíže věku, kdy se mnozí
z Jeseničáků rozhodují, zda zůsta‐
nou anebo odejdou z tohoto kraje.
Pokud jim má někdo říct, aby tady
zůstali a páchali třeba kulturu
nebo další dobré věci, pak věřím,
že k tomu mám nejlepší předpo‐
klady. 

Plán kulturních akcí na rok 2019
je už předpokládám hotový. Kte-
rá z nich bude podle Vás tím hlav-
ním tahákem a dočkáme se
novinek?

V letošním roce nás čeká spousta
zajímavých akcí, diváci se můžou
těšit na Divadlo Járy Cimrmana
nebo Schubertovu klavírní soutěž,
Divadelní žatvu či oblíbené Jesenic‐
ko se baví.

Vaše funkce je časově velmi
náročná, navíc studujete. Máte
vůbec čas odpočívat a jak vlastně
relaxujete, máte nějaké koníčky?

Popravdě, většinou si jezdím
odpočinout do školy. Jinak se ve vol‐
ném čase věnuji hudbě, chodím po
horách a také ráda běhám.

Pocházíte z Hradce nad Moravicí,
města dvou zámků. Jak na Vás
působí Jeseník a lidé v něm?

Jsem tady nastálo teprve měsíc,
ale musím říct, že jsem velmi mile
překvapena. Za tu krátkou dobu
jsem poznala spoustu zajímavých
a šikovných lidí, kteří mají obrov‐
skou chuť a energii něco dělat
a posouvat Jeseník o kus dál. Mys‐
lím, že se Jeseník zbytečně podce‐
ňuje. Je jen málo míst v zemi, která
by byla tak krásná a tak perspek‐
tivní.
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Rozhovor připravil:
Richard Kapustka

Petra Fusová: MKZ by se mělo stát středobodem kultury
Od 1. prosince 2018 vede Městská kulturní zařízení Jeseník BcA. Petra Fusová Dis. Je absolventkou Slezské univerzity v Opavě, obor
kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde studovala klasický zpěv. A studuje i nadále,
a to obor Management v kultuře.

Ředitelka MKZ Jeseník BcA. Petra Fusová Dis. Foto: archiv P. Fusové 
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Besídka v duchu mistra Lady
V předvánočním čase probíhaly v naší školce přípravy na vánoční
besídku pro rodiče. Děti a paní učitelky pilně nacvičovaly cho-
reografii, kreslily „ladovskou vesničku“, pekly perníčky a neza-
pomněly ani vyzdobit školku.

Besídka se nesla v duchu ladovských Vánoc, a tak i naše nejstarší děti
byly k nerozeznání od těch z dávných dob ladovských a provázely rodiče
kouzelným vánočním dějem od počátku až do konce. Maličké, jemné sněhové
vločky v podání našich nejmenších dětí roztomile poletovaly jako peříčka
mezi těmi nejkouzelnějšími sněhuláky (prostřední třída), jaké si jen dove‐
dete představit. Děti plné radosti a nadšení zazpívaly rodičům vánoční pís‐
ničky a koledy, zatančily, zarecitovaly, s láskou a pohlazením napekly cukroví,
ulovily kapříka a ještě stihly sjet kopec na saních a zahnat ovečky domů. 

Atmosféru besídky umocnily děti závěrečným zdobením stromečku.
Některé vystupovaly před rodiči poprvé, a tak velký potlesk, který se na
konci besídky rozezněl, byl pro ně opravdu zasloužený. Na závěr vánočního
vystoupení přišel děti pozdravit Mikuláš s andělem a čertem a každému
donesl sladkou odměnu.

Tímto bychom rády poděkovaly všem rodičům za krásné kostýmy pro
děti a všem, kteří se na vystoupení podíleli, nejvíce však dětem.

Kolektiv MŠ Křížkovského („Modrá“)

Vystoupení dětí na vánoční besídce sklidilo úspěch. Foto: archiv školky

Hvězdičky zářily, byly rovnocenným partnerem Hvězd

Z pohledu pořadatele mi dovolte
poděkovat také pěveckému sboru
Radost v čele se sbormistryní
Hanou Zápecovou, která se zaslou‐
žila o to, aby tradiční Závěrečná árie
z Lejskovy Rekreační opery Noc
s Kobr a Štejnem zazněla přesně
tak, jak ji zesnulý autor napsal. Moje
díky patří také moderátorce Sylvii
Mikulíkové a všem „neviditelným“,
bez nichž by večer pod názvem
S profesionály ruku v ruce nezane‐
chal ve vašich srdcích  neopakova‐
telný zážitek.

Jak to obvykle bývá, není člověk
ten, který se zavděčí lidem všem,
ale soudě podle ohlasů, se těm, kteří
stáli za závěrem Hvězd a hvězdiček
2018, podařilo naplnit očekávání
převážné části přítomných. A sta‐
čilo tak málo a nejen komorní těleso
Jesflet, ale také pěvecký sbor Radost
přišly o radost doprovodit sólistku
Zlaté kapličky, která se vrátila

z francouzského turné s nemocným
hlasem. Aby toho nebylo málo, tak
dva dny před koncertem ani ne roč‐
ní syn pianistického dua měl úraz.
Klavírista Jiří Hrubý, který podle
slov pedagožky Dany Macečkové,
má „na svědomí“ rozhodnutí flét‐
nistky Hany Maškové pokusit se
o přijetí na konzervatoř v Pardu ‐
bicích, stál před vážným roz ‐
hodnutím. Odmítnout doprovody
trumpetistů Štěpána Dvořáka a Ště‐
pána Jatiho, anebo napnout síly
a učinit vše proto, aby dramaturgie
večera nedoznala zásadních změn?

Těžko si kdokoliv z vás dovede
představit, co korepetitor prožíval.
Přesto, že se potřeboval soustředit
především na doprovody Petra
Šporcla a Michaely Zajmi, rozhodl
se tak, jak mu velelo jeho svědomí.
Nezklamat jesenické příznivce, za
což jsem mu nesmírně vděčná
a věřím, že vy také.

Závěrem mi dovolte poděkovat
generálnímu řediteli Fenix Group
a. s. Cyrilu Svozilovi za neutucha‐
jící podporu kulturního života
v jednom z nejchudších regionů
České republiky a Základní umě‐

lecké škole Jeseník popřát do dal‐
ších let šťastnou ruku při výběru
pedagogů, bez nichž by dlouhodo‐
bě nedosahovala přímo hvězdných
výsledků!

Jarmila Pohlová

S velkou úctou se skláním před žáky ZUŠ Jeseník, kteří se 27. lis-
topadu představili po boku violoncellisty Petra Šporcla, sólistky
Národního divadla v Praze Michaely Zajmi a brněnského pianisty
Jiřího Hrubého v jesenické Kapli. Nebyli jen pouhým „doplňkem“
profesionálů, ba naopak! S obrovským entuziasmem předvedli
to, čím je vybavili jejich pedagogové Zdeňka Kainarová, Dana
Macečková, Jaromír Staněk a Václav Dvořák mladší.  

Brněnský pianista Jiří Hrubý s violoncellistou Petrem Šporclem vystoupili v jese-
nické Kapli. Foto: Václav Dvořák ml.  
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Moderní stroje i učebna Merkur zatraktivňují výuku

Díky zapojení naší školy do pro‐
jektu byl pro naše žáky, obráběče
kovů a strojní mechaniky, pořízen
konvenční soustruh s digitálním
odměřováním, který nám
dodala První hanácká BOW spol.
s.r.o. Tento soustruh je umístěn ve
strojírenské hale v části obrobna.
Následně jsme získali další dva stro‐
je ‐ Frézovací a vrtací CNC centrum
a CNC soustruh od firmy ROMI. 

Jelikož žáci během svého studia
získávají nejen teoretické vědomos‐
ti, je zapotřebí poskytnout jim také
dostatečné praktické zkušenosti,
jež vedou k lepšímu uplatnění na
trhu práce.

Cílem je zvýšit kvalitu infrastruk‐
tury střední školy a modernizovat
výuku v oborech stavebnictví, stro‐
jírenství, strojní mechanik, obráběč

kovů, instalatér a zedník. Některé
prostory v objektu praktické výuky
nebyly využívány, a proto v rámci
modernizace vznikla i multifunkční
výuková učebna, do níž byly zakou‐
peny stavebnice MERKUR. Díky
realizaci projektu se významně
podpoří zkvalitnění a zatraktivnění
výuky a zároveň napomůže lepšímu
uplatnění žáků na trhu práce. Mul‐
tifunkční výukovou učebnu „MER‐
KUR“ mohou využívat i žáci a děti
ze ZŠ a MŠ, a tak se podpoří větší
zájem dětí o technické a řemeslné
činnosti. Spolupráce byla uzavřena
se ZŠ Jeseník, ZŠ a MŠ Lipová‐lázně,
ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem, OU

Lipová‐lázně. Žáci 2. stupně ZŠ
absolvují praktickou výuku v roz‐
mezí 4 vyučovacích hodin za každé
pololetí. Výuka je zaměřena přede‐
vším na rozšíření dosavadních

praktických znalostí. V rámci pro‐
jektu spolupracujeme s místními
firmami jako Ondřejovická strojír‐
na a.s., Řetězárna a.s. Česká Ves,
Semaco tools and software s.r.o.
A za jejich ochotu, vstřícnost a čas
s námi spolupracovat a rozvíjet
dovednosti našich žáků jim děku‐
jeme. Dagmar Tlamková

Zvýšit kvalitu vzdělávání a zároveň reagovat na stálý nedosta-
tek řemeslníků. To je cílem projektu ve Střední odborné škole
a Středním odborném učilišti strojírenském a stavebním v Je -
seníku pod názvem Pořízení CNC strojů, konvenčních obrá -
běcích strojů a vybudování multifunkční výukové učebny
(CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002577). 

Multifunkční výuková učebna „MERKUR“. Foto: archiv školy

Kaleidoskop ZŠ Jeseník
Deváťáci učili páťáky

Ve čtvrtek 5. prosince přijali
všichni žáci 5. ročníku naší školy
pozvání od svých nejstarších spo‐
lužáků na akci „Deváťáci učí páťá‐
ky“. Po přivítání ve vestibulu školy
na Nábřežní byly děti rozděleny
a zahájily svou cestu po škole. Podí‐
valy se do tělocvičny, dílen, kuchyň‐
ky, učebny ruského a německého
jazyka a také do chemické labora‐
toře. Všude byly připraveny prak‐
tické ukázky učení na 2. stupni, do
kterých se děti s chutí zapojily. Svou
cestu pak zakončily ve školním klu‐
bu, odkud se přesunuly na oběd do
školní jídelny. Velmi povedená akce
se dětem moc líbila, užily si ji a pří‐
padné obavy z přechodu na 2. stu‐
peň jsou pryč díky starším
spolužákům a vyučujícím.

Pololetní (a roční) kvapík
Vážení přátelé školy, 
máme tady 2. pololetí. Zdá se to jenom mně, nebo ten čas opravdu tak

letí? Jak to vnímají rodiče a jak to vnímají žáci? Vnímání času často
souvisí s emocemi prožívaného období a obyčejně to pozitivní ubíhá
rychle a to méně pozitivní ubíhá pomalu (jiná situace je, když se blíží
těžká zkouška nebo termín odevzdání práce). Mám za sebou nejen pozi-
tivní půlrok, ale i pozitivní rok působení ve škole a děkuji všem spolu-
pracovníkům, kteří to způsobili. Velmi si cením i přístupu radnice a všech,
kteří dokáží ocenit i konstruktivně kritizovat.

Z kraje druhého pololetí nás ve škole čekají zimní kurzy a rád bych
zmínil také projekt EDISON, ve kterém budeme v únoru týden hostit
zahraniční studenty z různých koutů světa. Aktivitu ve druhém pololetí
rozjíždí i školní parlament a chystá se konat. 

Dominik Liberda, ředitel školy

Předávání slabikářů

Kamarádi ze 4. C přišli v pondělí
10. prosince předat prvňáčkům Sla‐
bikáře. Nejprve jim všichni před‐
nesli svou říkanku, kterou sami
vymysleli. Pak prvňákům pomohli
splnit úkoly, které pro ně nachystali.
Při předávání dětem popřáli mnoho
radosti ze čtení ve Slabikáři.

Cestování v minulosti
Letošní kolo dějepisné olympiá‐

dy bylo tematicky zaměřeno na
cestování za poznáním, obchodem
i za prací. Cesty jako tepny civili‐
zace hrály v historii vždy důležitou
úlohu – přinášely nové výrobky,
vynálezy a pomáhaly šířit vzdě ‐
lanost a kulturu. Putování napříč
staletími a ověřování dějepisných
znalostí se zúčastnilo 12 žáků 
z 8. a 9. ročníků. Nejúspěšnějšími
„cestovateli ča sem“ byli Matias
Kavický, Hana Řehová, Štěpán
Šolc. Dva úspěšní řešitelé budou
reprezentovat školu v okresním
kole.

Vánoční atmosféra v Kapli

Adventní čas na Jesenicku již tra‐
dičně zpříjemňuje prezentační akce
Střední školy gastronomie a far‐
mářství Jeseník. Žáci ZŠ Jeseník si
každoročně přijdou do Kaple
vychutnat pohodovou atmosféru,
přiučit se mnoha dovednostem
a hlavně poznat všechny obory, kte‐
ré se v této střední škole vyučují.

Sdílené zážitky a zkušenosti tak
žáky obou škol úspěšně propojují.
Naši žáci názorně vidí, jak budoucí
cukráře, číšníky, řezníky, kováře
a brašnáře zvolený obor baví, jak
se ve své práci každoročně zlepšují
a sledují nové trendy. Studenti opět
představili tradiční i moderní pojetí
slavnostně prostřených stolů. Inspi‐
rovali stovky spokojených návštěv‐
níků k vánoční či novoroční
výzdobě svých domovů.

Střední škola gastronomie uká‐
zala, co všechno jejich studenti
umějí a do příštích školních let urči‐
tě nalákala další zájemce o studium
nejen z naší školy.



Pane řediteli, při nástupu do
funkce jste hovořil o vytvoření
akčního týmu, který se bude
podílet na strategii dalšího roz-
voje školy. Jak jste spokojen
s realizací této myšlenky?

Za tento tým jsem velmi rád. Od
září proběhlo již šest setkání kole-
gia vedení (tak tento útvar nazý‐
váme). Kolegium se již aktivně
zabývalo významnými tématy jako
např. koncepce školních akcí, jiná
forma vzdělávání při základní ško‐
le, úpravy školního řádu a souvi‐
sející témata – mobilní telefony ve
škole, domácí úkoly apod. V plánu
činnosti kolegia jsou v tomto roce
další zajímavá témata, třeba stra‐
tegie práce s nadanými žáky a žáky
se speciálními vzdělávacími potře‐
bami, vztah k přírodě a k regionu,
mediální a etická výchova, spolu‐
práce se středními školami, přes ‐
hraniční spolupráce a projekty.
Vše má vy ústit v živý strategický
rozvojový dokument školy. 

Díky komorní formě kolegia lze
lépe a hlouběji věci diskutovat
nebo takzvaně přežvýkat pro další
kolegy. Informace a výstupy se pak
snadněji projednávají na širších
grémiích školy. Tímto způsobem
lze jednodušeji najít shodu
a pocho pení ze strany vedení školy
vůči zaměstnancům a naopak.
Předpokládám, že tento orgán
pomůže našemu většímu sjedno‐
cení a současně umožní posouvat
školu dopředu principem ztotož‐
nění se na úkor direktivních prin ‐
cipů. 

Také jste mluvil o tom, že škola
se může pochlubit řadou dob-
rých věcí, ale málokdo o nich ví.
Podařilo se Vám změnit image
školy?

Škola se může pochlubit řadou
dobrých věcí a málokdo o nich ví.
To je asi stále ještě pravda, ačkoliv
jsme se jako škola zlepšili v sebe‐
prezentaci. Například máme sys‐
tematickou personálně zajištěnou
správu webu i facebooku, kde nám
to výrazně ožilo. Podařilo se taky
propagovat některé aktivity for‐
mou zdařilých letáků. Významné
úspěchy našich žáků, zajímavé

projekty, nápady a kvality jednot‐
livých učitelů bych mohl dlouze
a nadšeně popisovat… Nicméně
tato kvantita a osobitá kvalita
zatím není prezentovatelná jako
společný standard. Otázkou je, co
nám tedy chybí? Je to pojmenování
a prezentace naší společné jedi‐
nečnosti a kvality a deklarace cílů,
ke kterým jednotně směřujeme.
Úzce to souvisí se vznikající vizí
a tvorbou strategického dokumen‐
tu. Chceme veřejnosti jasně sdělit,
k jakým cílům směřujeme, na
jakých hodnotách stavíme a jaké
nástroje k tomu používáme. Pevně
věřím, že se nám tento materiál
podaří představit a prezentovat
na začátku nového školního roku. 

Důležitou roli při vzdělávání
hraje zavádění inovativních
prvků výuky včetně vtažení
rodičů do výchovně-vzdělávací-
ho procesu. Došlo k těmto kro-
kům?

Nesmírně se těším na to, až
bude toto téma naší aktuální pri‐
oritou. Při svém téměř ročním
působení jsem se doposud zabýval
zejména pozorováním chodu ško‐
ly, personálními a strukturálními
změnami v řízení organizace,
nastavením komunikačních kaná‐
lů a prostředků směrem dovnitř
organizace i směrem k žákům
a rodičům. Než se více zaměříme
na inovace, jsou ještě potřeba udě‐
lat poslední kroky. Musíme zejmé‐
na „nalajnovat hřiště“, tedy
zaměřit se na školní řád ‐ „společ‐
ná pravidla hry“. Rodiče jsme se
snažili vtáhnout do tohoto proce‐
su možností vyjádřit se k vybra‐
ným tématům. V dnešních dnech
už podoba školního řádu finalizuje
i na základě podnětů mnohých
rodičů. 

Významnou novinkou je nyní
rozjezd paralelní formy vzdělává‐
ní. Na podzim jsme oslovili rodiče
předškoláků se zájmem o jiné for‐
my vzdělávání. Ti nám dali stěžejní
indicie pro pokračování v úsilí
a výběru Montessori pedagogiky.
Věřím, že fungování Montessori
vzdělávání v naší škole přinese
vzájemné obohacení.

I přes důraz na jiná témata jsou
inovativní formy vzdělávání pří ‐
tomny v práci většiny pedagogů.
Velmi si cením jejich nápaditosti
a snahy udělat výuku pestrou. Pro‐
jektové vyučování, práce s osob‐
ními portfolii, výuka v přírodě,
výuka v blocích nejsou dnes ničím
neobvyklým.

V prosincovém vydání Našeho
města jste psal o tom, že jste se
setkal s ostrou kritikou, že za
tři čtvrtletí se nic podstatného
k dobru školy nezměnilo
a z pohledu mnohých rodičů je
to nejspíš i pravda. Můžete to
blíže vysvětlit?

Kritika se týkala zejména neře‐
šení stížnosti rodičů na počkání.
Řešili jsme také nepříjemnou
výměnu učitelek. Byly zde snahy
o démonizaci učitelů a rychlé
vypořádání se s nimi i mnohá oče‐
kávání, že škola bude fungovat za
pár měsíců zcela jinak na základě
okamžitých direktivních rozhod‐
nutí. Mnohé věci se také měnily ‐
elektronická žákovská  knížka od
4. ročníku, elektronizace komuni‐
kace. Tyto kroky jsou pro celek
nezpochybnitelným přínosem
a jsou většinově kvitovány, mají
však i hlasité odpůrce. 

Snažím se vždy s oponenty vést
dialog a vysvětlit objektivní důvo‐
dy rozhodnutí, ale opravdu záleží
jen na příjemci, zda to chce nebo
nechce přijmout. Je nevyhnutel‐
ným faktem, že ředitel musí dělat
rozhodnutí a ta se budou setkávat
s nevolí. Důležité je, aby v těchto
situacích byl ředitel ten, kdo usi‐
luje o dialog a je‐li kritika opod‐
statněná, něco si z ní také vezme. 

A že se pro rodiče možná nic
moc nezměnilo, může být pravda.
V předchozí otázce jsem předsta‐
vil kroky své vstupní strategie. Jak
se zatím tato snaha projevila nave‐
nek nemohu objektivně posoudit

ani porovnat. Osobně  nyní vní‐
mám klima ve škole velmi dobře
a mám radost z nového týmu vede‐
ní školy, který nyní může k celko‐
vému pozitivnímu šíření jenom
prospět.

Škola se v minulosti potýkala
s „nedostatkem“ prvňáčků, kdy
si někteří rodiče vybrali pro své
děti třeba školu v sousední Čes-
ké Vsi. Jaká je situace nyní?

Tato tendence se v tomto škol‐
ním roce rozhodně nepotvrdila
a nad očekávání jsme otevřeli úpl‐
né čtyři první ročníky v obou
budovách. Uvítali jsme i některé
prvňáčky z okolních obcí. Ještě
výraznější pozitivum bylo otevře‐
ní tří úplných šestých tříd, kdy
jsme opět uvítali i přestupující
žáky. Ti se objevili ve výběrové tří‐
dě s programem SPORT+. Část
žáků vždy odejde na nižší gymná‐
zium nebo na konzervatoř. Odliv
do jiných škol se nekonal a máme
naději, že mýtus o Nábřežce se již
rozplynul. Dokazují to naši samot‐
ní žáci druhého stupně, kteří spon‐
tánně bojují za pověst své školy
například živým svědectvím
žákům na prvním stupni. Krásným
počinem s tímto sdělením byla
akce Deváťáci učí páťáky, která
proběhla začátkem prosince.

V loňském roce došlo k moder-
nizaci počítačových učeben na
všech pracovištích školy. Jsou
v plánu další novinky?

Novinkou bude již zmíněná
Montessori výuka na pracovišti
Boženy Němcové. Pokud jde o jiné
investice, soustředíme se v nej‐
bližší době na provozní potřeby.
Největším soustem bude výměna
vodovodního potrubí na dvou pra‐
covištích. Do dalšího školního
roku chceme zatraktivnit prostory
školního klubu a zušlechtit areál
školy na Nábřežní. V dlouhodo‐
bém časovém horizontu budeme
hledat finanční příležitosti pro
zužitkování obrovského potenciá‐
lu půdních prostor na pracovišti
Průchodní. 
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Rozhovor připravil:
Richard Kapustka

Tvář školy se mění. Postupně, kurz je ale pevně nastaven
Specifikum Základní školy Jeseník spočívá
v tom, že má tři pracoviště. V ulicích Prů-
chodní a Boženy Němcové chodí žáci na 
1. stupeň, na Nábřežní se vyučuje 2. stupeň.
V čele školy stojí Mgr. Dominik Liberda,
který na ředitelskou židli usedl 1. února
2018. A právě jeho jsme se zeptali na 
dojmy a názory z ročního působení v této
škole.

Ředitel ZŠ Jeseník Dominik Liberda 
s žáky. Foto: archiv ZŠ
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PRO DĚTI
ŠKOLIČKA BRUSLENÍ – 7. 2. a 21. 2.
od 14:00 do 15:30 – vstupné dle
ceníku, lázeňští hosté (děti) vstup
zdarma
VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA – 16. 2.
od 16.00 do 17.30 – vstupné dle
ceníku, lázeňští hosté vstup zdar‐
ma
MAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ – 22. 2. od
16:00, vstupné dle ceníku, lázeňští
hosté vstup zdarma

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA
Na Sanatoriu Priessnitz otevřena
několikrát týdně – více informací
na www.priessnitz.cz.

LÁZEŇSKÉ FITNESS
Provozní doba 
Po – zavřeno; Út–Pá 15:00–20:00
So 8:00–12:00; Ne 15:00–20:00
Jednorázové vstupné 70 Kč. VacuFit
Thermal 90 Kč. Happy hours (každé
úterý a čtvrtek 18:00–20:00) 40 Kč.
Permanentka měsíční 600 Kč. 
Permanentka 10 vstupů Fitness
600 Kč. Permanentka 10 VacuFit
Thermal 800 Kč.

TANEČNÍ VEČERY
Srdečně vás zveme na úterní taneč‐
ní večery s živou hudbou od 19.30
hod. ve Wiener Kaffeehaus res-
taurant. Nově parkování zdarma
při návštěvě této restaurace.

TRADIČNĚ
V našich lázních se 23. února 2019 uskuteční jubilejní 25. REPREZEN-
TAČNÍ PLES MĚSTA JESENÍK A PLL a. s. Tradiční ples s exkluzivním
hostem Kateřinou Brožovou tentokrát VE STYLU PRVNÍ REPUBLIKY.
Připraven je bohatý program, raut, Ruleta a Blackjack. Vstupné v předprodeji
590–690 Kč v MONDI Tour a na recepci hotelu Priessnitz. Pořádá město
Jeseník a PLL a. s.

ZA SPORTEM – LÁZEŇSKÉ KLUZIŠTĚ
Provozní doba
Pondělí, úterý: 14:00–15:30; 16:00–17:30;

18:00–19:30 – hokejová mužstva
Středa, čtvrtek: 14:00–15:30; 16:00–17:30;

18:00–19:30 – hokejová mužstva
Pátek: 14:00–15:30; 16:00–17:30; 18:00–20:30
Sobota: 14:00–15:30; 16:00–17:30; 18:00–20:30
Neděle: 14:00–15:30; 16:00–17:30; 18:00–19:30

Vstupné:děti do 15 let 40 Kč, zapůjčení bruslí 30 Kč
dospělí 80 Kč, zapůjčení bruslí 60 Kč

Celé kluziště pro školy 
a jiné organizace: základní školy 500 Kč/90 min., ostatní organizace
a hokejová družstva: 1600 Kč/90 min.

Pronájem kluziště možný i mimo otevírací dobu po domluvě na tel.
čísle 584 491 128 nebo 724 305 126. Tel. na kluziště 584 491 154,
601 052 702.

PERMANENTKA KLUZIŠTĚ:
10 VSTUPŮ 300 Kč/děti, 600 Kč/dospělí

Kniha Maléry něžných romantiků zavede čtenáře do lázní
Jaké je tajemství lázní v Jesení-
ku? Lidé do nich jezdí nejen za
zdravím, ale také za láskou!
Tento dlouho tušený, ale
naplno zatím nevyřčený fakt
rozepsal ve třinácti povídkách
publicista a novinář Jan Hůla.
Knihu s názvem Maléry něž-
ných romantiků vydalo nakla-
datelství Petrklíč.

„V lázních Priessnitz, kde se povídky
odehrávají, se léčí především bolavé
duše. Scházejí se zde lidé mimořádně
citliví avnímaví, kteří dokáží své emo-
ce prožívat svelkou intenzitou. Často
létají ke hvězdám, protože jsou zami-
lovaní. Proměny citů přinášejí silné
zážitky, strhující děj; velkou radost,
ale ismutek. Iten však může být krás-
ný, nebo alespoň sladce hořký,“uvádí
oficiální intro autora knihy.

Jan Hůla působil většinu své pro‐
fesní dráhy jako kulturní redaktor

v Československém a později Čes‐
kém rozhlase. Jde o zkušeného
publicistu, který vydal řadu knih
o známých osobnostech z řad čes‐
kých herců – Lubě Skořepové, Janu
Krausovi, Vítězslavu Jandákovi,

známá je zejména Zpověď na konci
cesty – knižní rozhovor s Mirosla‐
vem Horníčkem. 

Pro novou knihu čerpal náměty
z řady svých pobytů v jesenických
lázních. Nechal se inspirovat jejich

atmosférou, která podle něj přeje
nezávaznému flirtování, ale i vzni‐
ku hlubokých vztahů. „Ty končí
někdy uzavřením manželství, jindy
deziluzí. Vždycky však přinášejí
povznášející prožitky romantické
lásky, které umocňuje krásná příro-
da. Vztahy vznikající v lázních mají
proto výjimečný citový náboj.“

Čtenář se na stránkách knihy
setká i s některými osobnostmi
z řad zaměstnanců lázní, i když vět‐
šinou pod změněnými jmény. Kaž‐
dá z povídek je kromě názvu
uvedena citátem a podtitulem
z hudební italštiny, například Ani‐
moso (vážně), Con spirito (ohnivě)
a podobně.

Díky akcentu na láskyplné emoce
jsou Maléry něžných romantiků
určené především ženám. Knihu
lze zakoupit na recepci LD Priess‐
nitz za 200 Kč. (jg)

Ukázka z knihy
Slunečné nedělní ráno jej naplno vrátilo do skutečnosti, která byla

o patnáct let starší. Na Ivetu čekal v kavárně pod točitými schody. Ty
schody jsou v hlavní budově Priessnitze architektonickým zázrakem,
vznášejí se v prostoru. A ženám v sukních, které po nich kráčejí dolů,
přidávají tolik půvabu, že se z toho mužům točí hlava. Někteří právě
z tohoto důvodu pod schody vysedávají. Petr nebyl výjimkou. Když viděl,
jak Iveta k němu sestupuje, rozbušilo se mu srdce. A když se laskavě
usmála, splašil se mu tep. Měl dojem, že omdlí, ale nakonec své smysly
zvládnul. A na Ivetu se vděčně usmál. 

Vyrazili po snídani. Šli Muzikantskou stezkou, zkratkou, kterou kdysi
vyšlapali muzikanti. Neobešla se bez nich tehdy žádná tancovačka ani
pohřeb. Petr měl dojem, že cosi veselého po nich na té pěšině zůstalo.
Nebo ten zázrak vyvolalo hřejivé slunce? 
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úterý 5. února v 17 hodin
Výstavní síň Katovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 
OBJEKTIVEM STUDENTA
Výstava fotografií studentů Gymnázia Jeseník.
Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

středa 6. února v 19 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
PODVEČERNÍ KONCERT
Mimořádně se nejedná o koncert ZUŠ, ale před‐
staví se jedinečná skupina PLÁN B i s Karolínou
Furmánkovou. Přijďte se pobavit. Srdečně zve‐
me. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 7. února v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
V zábavném pořadu pro děti a jejich rodiče se
představí jedinečná Danuše Šenkyříková. 
Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 7. února v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY MARIE ONDRYÁŠOVÉ 
A MIKOLÁŠE DVOŘÁČKA
Představí se žáci hry na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 7. února v 19.30 hodin
Wiener Kaffee Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

pátek 8. února od 15.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník
MAŠKARNÍ PAPUČKOVÝ BÁL
Tanečky, hry, soutěže pro nejmenší, soutěž
o nejhezčí masku a nejlepší sladké/slané občer‐
stvení maminek. Přihlášky předem na emailu:
jezova@duhajes.cz. Vstupné 60 Kč nebo občer‐
stvení do soutěže.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník a MRC Krteček.

pondělí 11. února v 15 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
ODPOLEDNE DĚTEM
Představí se populární umělec Slávek Janoušek
(dříve i Semafor…). Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

úterý 12. února v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY MGR. DANY
MACEČKOVÉ
Představí se žáci hry na zobcovou a příčnou
flétnu. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 14. února v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY MGR. HELENY ŠTĚPÁNOVÉ 
A BCA. ALŽBĚTY NOVOTNÉ
Představí se žáci hry na akordeon a EKN.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 14. února v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
KONCERT K POCTĚ PAVLA JURKOVIČE

Akce Účinkují žáci ZUŠ Jeseník, ZŠ Česká Ves a SZUŠ
taneční.Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

čtvrtek 14. února v 19.30 hodin
Wiener Kaffee Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

pátek 15. února v 19 hodin
Kino Pohoda
SLÁVEK JANOUŠEK & LUBOŠ VONDRÁK 
– RECITÁL
Recitál legend folku. Slávek Janoušek je pís‐
ničkář známý folkovému publiku už od poloviny
80. let. Je autorem řady výrazných písní, které
jsou dodnes základem pro jeho písničkový reci‐
tál (Halleyova kometa, Náš dům, Škoda 1000
MB, Rozhovor s nádražákem, Pochodové cviče‐
ní, Imaginární hospoda nebo Spokojená spo‐
lečnost) a jenž doplňuje novinkami ze součas‐
ného repertoáru. Ve známost vešel po úspěšném
působení ve dvojici s Lubošem Vondrákem na
Portě vPlzni, kde získali nejvyšší ocenění – inter‐
pretační a autorskou Portu. Jeho debut, LP Kdo
to zavinil z roku 1988, se dle slov kritika Jiřího
Černého řadí mezi deset nejvýznamnějších čes‐
kých folkových alb. Více na www.slavekjanou-
sek.cz. Pořádají MKZ Jeseník.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 150 Kč.

sobota 16. února v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
SCREAMERS – VELKÝ FLÁM
Chcete zažít velkolepou párty? Máte rádi zába‐
vu, smích a humor? Pak neváhejte a navštivte
nové představení skupiny Screamers, tentokrát
s názvem VELKÝ FLÁM. Čeká vás opět spousta
českých i zahraničních písniček, krásných kos‐
týmů a vtipných scének o všem, co ke správné‐
mu flámu patří. Přijďte se pobavit, nechte se
vtáhnout do děje a prožijte pohodový večer.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 220 Kč v předprodeji, 250 Kč
v den konání akce. Pořádají MKZ Jeseník.

středa 20. února v 8.30 hodin
Divadlo P. Bezruče
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Starší a mladší muž se náhodně setkávají při
legendárním startu Nadarova balónu v Paříži
v roce 1871. Jsou to Jules Verne, který v té době
ještě nenapsal svou slavnou knihu, a soudobý
čtenář, který ji zná nazpaměť. Spisovatel si začí‐
ná příběh vymýšlet, zatímco znalý čtenář jej ve
svých komentářích konfrontuje s poznatky
20. století. Verne vstupuje do děje, aby osobně
hrál svého hrdinu Philease Fogga, druhý mu
sekunduje coby věrný sluha Passeparteut. Beze
změny se přitom odehrává příběh slavné sázky,
zda lze za osmdesát dní objet zeměkouli.
Představení je určeno pro II. stupeň ZŠ a SŠ.
Uvádí Nezávislá divadelní scéna SemTamFór.
Doprodej volných míst na místě. Vstupné 70 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 20. února v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
Představí se vynikající trio sólistů MFO v pořa‐
du Zimní variace s Trio CON AMORE v obsazení
Iveta Trojanová ‐ hoboj, Radana Beláková – kla‐
vír a Michal Pášma – kontrabas. Vstupné 100 Kč.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 21. února v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
V zábavném pořadu pro děti a jejich rodiče se
představí Danuše Šenkyříková. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 21. února v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY ZDEŇKY KAINAROVÉ
Představí se žáci hry na housle a kontrabas.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 21. února v 19.30 hodin
Wiener Kaffee Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

pátek 22. února v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY BARBORY UHLÍŘOVÉ
Představí se žáci hry na kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 23. února v 19.30 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
25. REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTA JESENÍK A PLL
Tradiční ples, tentokrát ve stylu první republiky.
Účinkují orchestr BLUE STAR Václava Marka
se svými sólisty, V.I.P. host Kateřina Brožová,
Klub sportovního tance Jesenicka, ruleta
a Blackjack, tradičně atraktivní tombola, vstup‐
né 590 až 650 Kč, včetně bohatého rautu, před‐
prodej v MONDI Tour a v recepci Léčebného
domu Priessnitz. 
Pořádá město Jeseník a PLL a.s.

neděle 24. února v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé
nic, do hrsti se to vešlo, ale až to mělo pár čer‐
ných ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je
to psisko, a protože jsme si přáli psí holčičku,
dali jsme jí jméno Dášenka.
Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od
Karla Čapka nyní na jevišti.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 70 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 27. února v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
Představí se skvělý Brass Quintet – Jesenické
žestě v čele s Františkem Mechem. Vstupné
80 Kč.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 28. února v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY BLANKY ANTO-
NIE BLAHOVÉ
Představí se žáci hry na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 28. února v 19.30 hodin
Wiener Kaffee Restaurant
TANEČNÍ VEČER
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K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

pátek 1. března v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY KLAUDIE BANKÓOVÉ 
A CARMEN LANGEROVÉ
Představí se žáci hry na kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2019:
8. 3.  DIVADLO JÁRY CIMRMANA – BLANÍK

12. 3.  ENIGMATICKÉ VARIACE
17. 3.  BUDULÍNEK
20. 3.  BACKWARDS – BEATLES REVIVAL

5. února – 28. února
Výstavní síň Katovny
OBJEKTIVEM STUDENTA
Výstava fotografií studentů Gymnázia Jeseník.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

4. února – 28. února
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
BARVY KOLEM NÁS
Galerie výtvarníků je volné sdružení převážně
amatérských výtvarníků z Čech a Moravy. 
Ivana Visičová maluje olejem, pastelem, kreslí
tužkou i pastelkami energetické a intuitivní
obrazy. Pořádá kurzy kreslení pravou mozko‐
vou hemisférou. Pavel Bartoň je srdcař, kte‐
rého nepřízeň osudu upoutala na vozík a dispo‐
nuje pouze jednou nedominantní rukou. V jeho
obrazech je úsměv a láska. 
Jana Burešová ‐ Mounajjed maluje akrylem,
pastelem, olejem, uhlem i grafitem. Potěší vás
krajinou i zátiším. Darina Vosáhlová maluje
pastelem, akrylem, akvarelem, také horkým
voskem a kreslí uhlem. Námětem je jí krajina,
příroda a zátiší. Stanislava Šrejbrová se zabý‐
vá paličkováním a olejomalbou. Tyto dvě tech‐
niky kombinuje a tak vznikají obrazy plné snění
a romantiky. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

Výstavy

VÝSTAVY
16. ledna – 3. března 2019

Galerie
ZE ŽIVOTA ARISTOKRATICKÝCH DĚTÍ
Výstava Miroslavy a Jiřího Pecháčkových
nabídne návštěvníkům pohled do světa
malých šlechticů a šlechtičen. Zaměří se na
jejich vzdělávání, odívání, vystupování ve spo‐
lečnosti a zábavu od narození až po dospívání.
V galerii Vodní tvrze si prohlédnete napří‐
klad rozmanité technické hračky z přelomu
19. a 20. století, naučné stolní hry, sportovní
potřeby či historické učební pomůcky. Pozor‐
nost děvčat jistě upoutají porcelánové panen‐
ky, pokojíčky nebo historické kuchyňky
s bohatým vybavením. Překvapivé pro dnešní
děti bude také zjištění, že malí aristokraté čas‐
to procházeli velmi přísnou výchovou a paml‐
sky dostávali pouze příležitostně a za odměnu.
Zato se běžně domluvili několika jazyky a sou‐

Vlastivědné muzeum Jesenicka

časně zvládali společenské chování. Výstava
je zapůjčena z Muzea hraček v Rychnově nad
Kněžnou.
Kurátor výstavy: Mgr. Božena Kaňáková
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková
Vstupné: 40/20 Kč

30. ledna 2019 – 3. března 2019
Hlavní výstavní sál
VYPRÁVĚJ
V rámci tzv. T‐praxe připravili žáci 2. stupně
Základní školy Česká Ves společně s týmem
Vlastivědného muzea Jesenicka výstavu, na
níž se návštěvníci přenesou do docela nedávné
doby. Do časů, kdy se stávaly fronty na různé
druhy zboží, protože jich byl akutní nedosta‐
tek, a kdy se člověk dostal na dovolenou jen
do zemí tzv. východního bloku. Výstava bude
rozdělena do čtyř částí, z nichž každá má za
cíl představit jednu místnost tehdy běžného
bytu. Zařízení bude dobové – žáci vyhlásili
rozsáhlé sbírky u svých rodičů a prarodičů,
kteří zažili dobu před Sametovou revolucí
v Československu. Na pozadí sbírkových před‐
mětů a aranžovaných místností z této doby
budou návštěvníky doprovázet i historické
texty na panelech, které pojednají o tom, že
za okny kuchyní a pokojíčků existovala poli‐
tická realita tehdejšího totalitního zřízení.
S koncepcí i názvem výstavy přišli sami žáci.
Inspirovali se seriálem Vyprávěj, který popi‐
suje 70. a 80. léta 20. století.
Autoři výstavy: Mgr. Milan Rychlý, Základní
škola Česká Ves
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková
Vstupné: 40/20 Kč

21. února 2019
Zdravá kavárna – Kavárna a vinotéka v Jesení‐
ku
JOSEF LOWAG A MYTOLOGIE JESENÍKŮ
Úvodní večer z celkem šesti dílů vyprávění jese‐
nických pověstí pojedná nejen o životě a díle
nejvýznamnějšího sběratele původní lidové
slovesnosti Jeseníků, hutního odborníka
z Vrbna Josefa Lowaga (1849–1911), ale také
o jeho předchůdcích a především následovní‐
cích (Oldřich Šuleř, Sotiris Joanidis). Těšit se
na vás bude Mgr. Matěj Matela, odborný pra‐
covník VMJ, spolu s tajemnými bytostmi
Medvědské a Pradědské hornatiny... Začínáme
ve čtvrtek 21. 2. 2019 v 18.00 hodin ve Zdravé
kavárně, Vodní ul. 227, Jeseník.
Přednášející: Mgr. Matěj Matela
Vstupné: 20 Kč

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Moderní interaktivní expozice, jež se věnuje
geomorfologickému vývoji Jesenicka i obecně
vzniku a vývoji naší planety, vznikla díky
finančnímu příspěvku Olomouckého kraje ve
výši 7 milionů korun. Hlas známého umělce
Arnošta Goldflama seznámí návštěvníky
s řadou pozoruhodných faktů o geologických
jevech tohoto kraje, k vidění jsou zajímavé
modely sopky, trilobita, jeskyně či snímky
z produkce BBC. Sbírkové předměty jsou pre‐
zentovány v moderním výstavním fundusu.
Kromě dotykové obrazovky s doplňujícími
texty a animacemi zaujme návštěvníky fasci‐
nující model ledovce, který představuje
pomyslný vrchol celé expozice. Otevírá se vždy
15 minut po celé hodině. Maximální počet
návštěvníků ve skupině je 12. 
Vstupné 60/30 Kč.

ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ
Expozice představuje mimořádný počin po
stránce odborné, technické, výtvarné, ale i sta‐
vební. Návštěvníci na své cestě do temné his‐
torie Jesenicka využívají audio průvodce ve
čtyřech jazykových mutacích. Zajímavostí
expozice je tzv. fog screen, unikátní promítací
zařízení do suché mlhy, které představí
nešťastný osud první oběti jesenických pro‐
cesů Barbory Schmiedové. Maximální počet
osob ve skupině je 12, prohlídky probíhají
každou celou hodinu kromě poledne. Vstup
do expozice je zakázán dětem mladším 10 let,
nedoporučuje se ani pro děti do 13 let.
Vstupenky nutno rezervovat předem na
muzeum.rezervace@jen.cz nebo na čísle
(+420) 725 073 539. Vstupné 70/35 Kč.

FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Expozice Fauny a Flóry byla v roce 2013
 přesunuta do Rytířského sálu. Díky tomu bylo
původní centrální dioráma upraveno tak, 
že vznikly dvě hlavní vitríny místo původní
 jedné.
V první jsou umístěni 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, č. p. 175
VINCENZ PRIESSNITZ 
A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba: do 31. ledna 2019 provozní
přestávka
Tel. kontakt: (+420) 775 459 323, 
e‐mail: muzeum.priessnitz@jen.cz.
Vstupné: 40/20 Kč.
V objektu se nachází rovněž kavárna Vinckovo
kafe, otevřeno každý den.
Každou středu od 19.00 hod. přednášky
PhDr. A. Perutkové na téma Uzdravení 
a prevence.

Vodní tvrz v Jeseníku
Zámecké nám. 1, Jeseník 790 01
Otevírací doba:
2. 1.–30. 6. 2019 
úterý až neděle 9.00–17.00 hod.
Tel. kontakt: (+420) 725 073 539, 
e‐mail: muzeum.pokladna@jen.cz, 
muzeum.rezervace@jen.cz.

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

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

pátek 1. 2. v 19.30 hodin
ŽENY V BĚHU
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je
pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání
– zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná
matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají

Kino Pohoda
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těch více než 42 kilometrů jako rodinná šta‐
feta. Režie: Martin Horský. Hrají: Zlata Ada‐
movská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová,
Jenovéfa Boková. Česko 2019. Cinemart. 
Vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

sobota 2. 2. v 19.30 hodin
ÚNIKOVÁ HRA
Psychologický thriller vypráví příběh šesti
lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové
hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven
neexistuje a začíná boj o přežití. Režie: Adam
Robitel. Hrají: Taylor Russell, Deborah Ann
Woll, Logan Miller. USA 2019. Falcon. Titulky. 
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

pondělí 4. 2. – úterý 5. 2. v 19.30 hodin
TICHO PŘED BOUŘÍ
Všechna tajemství jednou vyplují na povrch.
Baker toho má asi dost za sebou. Svoje životní
rány si léčí v klidu a vedru rajského exotického
ostrova kdesi v Karibiku. Živí se tu jako rybář‐
ský průvodce, má svou loď s názvem Ticho
před bouří, ve vesnici má domek i milenku
a nehezkou minulost zapíjí v baru. Režie: Ste‐
ven Knight. Hrají: Matthew Mc Conaughey,
Anne Hathaway, Jason Clarke. USA 2019. Bon‐
tonfilm. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

středa 6. 2. v 19.30 hodin
NA CHESILSKÉ PLÁŽI – FILMOVÝ KLUB
S hlavními hrdiny, dvacátníky Florence
a Edwardem, se poprvé setkáváme během
jejich svatebního dne. Novomanželé jsou uby‐
tovaní ve staromódním hotelu v Dorsetu blíz‐
ko Chesilské pláže. Když se pomalu začne blí‐
žit okamžik prvního manželského sexu, napětí
se stupňuje a do pokoje se vkrádá trapnost.
Režie: Dominic Cooke. Hrají: Saoirse Ronan,
Billy Howle, Emily Watson. Velká Británie
2017. AČFK. Titulky.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 7. 2. v 19.30 hodin
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
Bylo jí pouhých šest dní, když se po smrti otce
stala Marie skotskou královnou. V šestnácti
přidala díky sňatku titul královny francouz‐
ské, ale když o dva roky později ovdověla, srd‐
ce ji odtáhlo domů. Osmnáctiletá dívka musela
od počátku obhajovat svůj trůn před rebelu‐
jícími skotskými klany, navíc čelila otevřené‐
mu nepřátelství rodově spřízněné anglické
královny Alžběty, jejíž vládu odmítala uznat.
Režie: Josie Rourke. Hrají: Saoirse Ronan, Mar‐
got Robbie, Guy Pearce. Velká Británie, USA
2018. Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 8. 2. – sobota 9. 2. v 19.30 hodin
BOHEMIAN RHAPSODY
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzi‐
ka, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popi‐
suje hudební dráhu i nekontrolovatelnou
životní spirálu Freddieho Mercuryho od zalo‐
žení skupiny Queen až po památný koncert
Live Aid v roce 1985. Režie: Bryan Singer, Dex‐
ter Fletcher. Hrají: Rami Malek, Joseph Maz‐
zello, Gwilym Lee, Ben Hardy, Allen Leech.

Velká Británie, USA 2018. Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 11. 2. v 17.00 hodin 3D/ DABING
úterý 12. 2. v 17.00 hodin 2D/ DABING

LEGO PŘÍBĚH 2
V pokračování úspěšného animovaného filmu
se opět setkáme s hrdiny z Bricksburgu, kteří
se ve zcela novém akčním dobrodružství
pouštějí do boje za záchranu svého milova‐
ného města. Uplynulo již pět let od chvíle, kdy
všechno bylo boží a obyvatelé města musí
čelit nové obrovské hrozbě. Režie: Mike Mit‐
chell, Trisha Gum. USA, Austrálie, Dánsko,
Kanada 2019. Vertical Ent.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 13. 2. v 17.00 hodin
HOVORY S TGM – SENIOR KLUB
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba
jako T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho
z nejslavnějších rozhovorů naší historie. Fil‐
mové „Hovory s TGM“ přinášejí na plátna kin
nečekané napětí, emoce a střet dvou význam‐
ných mužů. Režie: Jakub Červenka. Hrají: Jan
Budař, Martin Huba. Česko 2018. Bontonfilm.
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 14. 2. a sobota 16. 2. v 19.30 hodin
LÉTO S GENTLEMANEM
Anna tráví se svým manželem každé léto
v chatové oblasti pár desítek kilometrů za
Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže
jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do
rutiny a stereotypu. Muž svůj čas už dlouho
spravedlivě dělí mezi karban s kamarády
v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek
 uvnitř lahví, jeho žena je pro něj prakticky
neviditelná. Režie: Jiří Adamec. Hrají: Jaromír
Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie
Vondráčková, Ivana Chýlková, Pavla Tomicová.
Česko 2019. Bioscop. 
Vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 15. 2. v 19.00 hodin
SLÁVEK JANOUŠEK, LUBOŠ VONDRÁK
A LÁĎA ZÍTKA
Recitál legendy folku, známého brněnského
písničkáře. Více na www.slavekjanousek.cz
Vstupné 150 Kč.

pondělí 18. 2. – úterý 19. 2. v 19.30 hodin
NA STŘEŠE
Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště Son‐
govi, mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého
na střeše svého domu. Mohou však dva  takto
odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby
z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom
jejich drzý plán? Režie: Jiří Mádl. Hrají: Alois
Švehlík, Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk, Mária Bar‐
talos. Česko 2019. Falcon.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 20. 2. v 19.30 hodin
DÍVKA – FILMOVÝ KLUB
Lara je trans žena, která se narodila s tělem
a jménem chlapce. Podstupuje hormonální
a chirurgické procedury, které z ní udělají ženu.
Zároveň se zapisuje na prestižní baletní školu,

kde si chce splnit sen a stát se tanečnicí. Režie:
Lukas Dhont. Hrají: Victor Polster, Arieh Wor‐
thalter, Valentijn Dhaenens. Belgie 2018. Art‐
cam. Titulky.
Vstupné 100 Kč. Členové FK 90 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 21. 2. v 19.30 hodin
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všed‐
ních dnů, se kterým nejde přestat. Úhoři mají
nabito je černá komedie o partě chlapů, pro
které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení)
stala únikem z jejich nudných životů. Zasahují
u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do
svých her zatahují nicnetušící okolí. Režie: Vla‐
dimír Michálek. Hrají: Oldřich Kaiser, Matěj
Hádek, Kryštof Hádek. Česko 2019. Falcon.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

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

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo
vikingský ráj obývaný draky, jak se to vezme.
Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné
harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák,
který miluje létání s okřídleným parťákem Bez‐
zubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen
jí to ještě nestačil naplno říct. Režie: Dean
DeBlois. USA 2019. Cinemart.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 25. 2. v 19.30 hodin
MRAZIVÁ POMSTA
Ve strhujícím akčním thrilleru plném černého
humoru je Nels Coxman, muž od rodiny, jehož
klidný život s manželkou je obrácen vzhůru
nohama, když jim za podivných okolností zemře
syn. Nels začne pátrat po pravdě o smrti svého
potomka na vlastní pěst a jeho touha po spra‐
vedlnosti se rychle změní v krutou mstu. Režie:
Hans Petter Moland. Hrají: Liam Neeson, Emmy
Rossum, Tom Bateman. Velká Británie 2019.
Vertical Ent. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

úterý 26. 2. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
středa 27. 2. v 19.30 hodin 3D/DABING

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
Svět vzdálené budoucnosti není ideálním mís‐
tem k životu, přesto v něm žijí lidé, kteří
nezištně pomáhají jiným. Tak třeba kyber‐
doktor Ido prolézá skládky, aby našel funkční
součástky, které může implantovat lidem, jež
přišli o část těla. Takhle objeví Alitu, poniče‐
ného kyborga se srdcem a duší dospívající
dívky, a vrátí jí život. Režie: Robert Rodriguez.
Hrají: Rosa Salazar, Jennifer Connelly. USA,
Kanada, Argentina 2019. Cinemart.
Vstupné 2D 130 Kč. Vstupné 3D 150 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

čtvrtek 28. 2. – pátek 1. 3. v 19.30 hodin  
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Mladinká Sidonie‐Gabrielle Colette se zamiluje
do o 15 let staršího, charismatického pařížské‐
ho literáta Willyho. Poté, co se vezmou, je Colet‐
te z klidného venkovského prostředí katapul‐
tována do světa zářivých pařížských salónů
a opojných večírků francouzské smetánky.
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Colette se přizpůsobuje novému životu a noří
se do bohémského světa svého manžela. Režie:
Wash Westmoreland. Hrají: Keira Knightley,
Dominic West, Eleanor Tomlinson, Fiona Shaw.
Velká Británie, USA 2018. Bioscop. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
pátek 8. 2.–čtvrtek 28. 2.

CESTA TŘÍ KRÁLŮ
Výstava tříkrálových obrázků a fotografií dětí
i dospělých z Jesenicka
Vernisáž: 8. 2. v 17.00 hodin
Vstup volný.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC BŘEZEN 2019
* CAPTAIN MARVEL * GREEN BOOK * PSÍ
VELIČENSTVO * a další *
FOYER A „CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
www.kinopohoda.cz
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek do Kina
Pohoda! 
Pro rezervaci navštivte naše internetové 
stránky!
NOVINKA: 
Možnost zakoupení e-vstupenek!

Jarní blok přednášek 
jesenického muzea
Přednášková činnost patří mezi pilíře čin-
nosti Vlastivědného muzea Jesenicka.
Zatímco v předchozích letech se přednášky
odborných pracovníků odehrávaly postup-
ně, tj. odstup mezi jednotlivými večery činil
několik týdnů, letos se o zajímavých téma-
tech spojených s naším regionem můžete
dozvědět novou, netradiční formou. 

Byly vytvořeny dva bloky, jarní a podzimní, po
celkem sedmi přednáškách. První série jarního
bloku určená žákům a studentům základních
a středních škol proběhne (ve zkrácené podobě)
již 1. března v Kině Pohoda. Pro širokou veřejnost
se pak přednášky uskuteční v sobotu 2. března
v prostorách Státního okresního archivu Jese-
ník, následně pak ve středu 6. března v Zrca-
dlovém sále Priessnitzových léčebných lázní.
V obou případech začne program v 9.00 hodin.
A na co se účastníci mohou těšit?

Přednáškový blok otevře ředitel VMJ
Mgr. Pavel Rušar, který se bude zabývat termí‐
nem „sudetoněmecký“ v historiografii. Poté
vystoupí Mgr. Matěj Matela s povídáním o nej‐
významnějším rodákovi z Vidnavy, Dr. Adolfu
Lorenzovi, jenž je právem pokládán za otce
moderní ortopedie. Následovat bude přednáška
Mgr. Ondřeje Koláře, Ph.D, o tom, jak probíhal
konec první světové války na Jesenicku. O něco
hlouběji do historie se vypravíte s Mgr. Milanem
Rychlým, který vás, obrazně řečeno, zavede do
pevnosti Nysa. Poválečné historii obce Bělá pod
Pradědem se bude věnovat Bc. Kamil Tomášek,
obraz Jesenicka na starých mapách pak přiblíží
příspěvek Mgr. Boženy Kaňákové. Blok uzavře
Ing. Radim Kapavík s přednáškou o moravských
a slezských vojácích na frontách Velké války. 

Konkrétní harmonogram (časový rozpis apořa‐
dí jednotlivých přednášek) bude brzy zveřejněn
na internetových stránkách muzea i tradičních
plakátech. Přednášky jsou nově zdarma. (VMJ)

Víte, že MRC Krteček už slaví patnáctý jubilejní rok?

Rádi bychom i tento jubilejní rok vytvářeli pro‐
stor pro společné sdílení rodičů adětí. Ovýhodách,
které tato spolupráce přináší, hlavně dětem před
příchodem do mateřské školky, jsme již často psali.
Říká se, že nejlepší způsob, jak zažít inspirující
anaplňující rok, je vytvořit ho dopředu. Takže pře‐
mýšlíme aplánujeme, co by bylo pro zdejší rodiny
s dětmi zajímavé a prospěšné a co by je lákalo do
našeho centra. V minulém roce proběhla anketa
mezi rodiči o tom, jakou nabídku programů by
uvítali aco je v současné době nejvíce láká do MRC
Krteček. Z toho bychom rádi vycházeli.

Organizujeme pro vás, mimo pravidelných
programů, zajímavé semináře, přednášky
a workshopy. Také nás s naší Krtečkovou hernou
můžete potkat na Jesenických trzích, které pořá‐
dá spolek Sudetikus. Snažíme se zapojovat do

spolupráce s ostatními organizacemi a institu‐
cemi. Dále spolupracujeme se SRSS Jeseník, OHK
Jeseník, SVČ DUHA Jeseník, Člověkem v tísni,
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko a Komisí
pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci
při Radě města Jeseník. Výhledově nás čeká spo‐
lupráce s Centrem společných aktivit a s Úřadem
vlády ČR – Agenturou (Odborem) pro sociální
začleňování v oblasti inkluzivního vzdělávání.

V rámci velkého vzdělávacího projektu stále
nabízíme kurzy na podporu zaměstnanosti
pro rodiče nejen na rodičovské dovolené, ale
i pro rodiče pečující o děti do 15 let věku dítěte.
V nejbližší době to bude kurz Počítačových
dovedností. Obdobné vzdělávání realizujeme
v Javorníku v MC Krtkův flek. A také stále běží
maminkami hojně vyhledávané pravidelné Cvi‐

čení pro rodiče s dětmi, těhotné maminky a Cvi‐
čení po porodu s Kamilou Benešovou. 

V únoru máme pro vás hned několik nových
akcí. Kromě Papučkového bálu (ve spolupráci
se SVČ DUHA Jeseník) chystáme v Krtečku Tvo‐
ření senzorických pomůcek, ukázkovou hodinu
Jógy pro děti s Kamilou Benešovou. V březnu
bychom rádi otevřeli další kurz deseti lekcí (plus
dvě náhradní) Jógy pro děti. Také pro vás chys‐
táme setkání s dulou. A povídání o bylinkách
s Maruškou Vršanovou, které u nás probíhá od
října 2018 jednou měsíčně, chystáme obohatit
pozorováním rostlin z pohledu Goethovy meta‐
morfózy rostlin. 

Letos budeme slavit, a co všechno zají ‐
mavého pro vás máme nachystané? To na ‐
jdete průběžně nejen na našem facebooku
 Krteček Jeseník, našich webových stránkách 
www.krtecekjesenik.cz, ale také na nástěnce
v průchodu z náměstí k poště a na dveřích MRC
Krteček v Kostelní ulici nad Čokoládovou manu‐
fakturou. Těšíme se na vás. 

Za MRC Krteček Jeseník Marie Vršanová,
Kamila Benešová a Alena Šosová Řehová

Milí přátelé a příznivci MRC Krteček, v letošním roce bude naše centrum slavit již 15 let
svého působení zde v Jeseníku. Krteček by mohl poděkovat za podporu a přízeň i spo-
lupráci mnohým z vás, a to nejen z řad rodičů. Za všechny ty společné roky, které jste
nás navštěvovali a spolutvořili náplň naší práce, která přinesla mnohým dětem i mamin-
kám určitě plno zajímavých podnětů a inspirací, ale také zázemí pro navazování nových
kamarádských vztahů. Vždyť prvním malým návštěvníkům Krtečka bude již více než 
15 let. 

PROJEKT KINEDOK: 
čtvrtek 7. 2. v 19:00

ZELÍ, BRAMBORY A DALŠÍ DÉMONI
Režisér Serban se rozhodne strávit v rumunské
vesnici jeden rok a živit se jako farmář, aby zjis‐
til, proč se místní lidé, kteří se živí prodejem
zelí, dostali do bezvýchodné situace. Rumun‐
sko, Německo 2016, 60 minut, 50 Kč.

Ennea caffe & shop

čtvrtek 14. 2. v 19:00
DUM SPIRO SPERO
Chorvatský spisovatel Pero Kvesič za pomoci
ruční kamery sepisuje strhující osobní doku‐
mentaristickou esej, za kterou po právu získal
ocenění na nejprestižnějších filmových festi‐
valech. Chorvatsko 2016, 50 minut, 50 Kč.

SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA: 
úterý 19. 2. v 19:00 hodin

NEKLID
Psychologický thriller se zaměřuje na mladou
ženu Robin, která se probudí v tajemném lese,
nahá a zmatená. Bez hmatatelných důkazů
dospěje k přesvědčení, že byla svědkem vraždy.
Obává se nejhoršího, že vrah teď půjde po ni.
Dánsko 2018, 90 minut, 60 Kč.

čtvrtek 21. 2. v 19:00 hodin
MIHKEL
V touze zajistit si lepší život přijímá Mihkel nabíd‐
ku svého přítele z dětství propašovat ve svém
těle heroin zEstonska na Island. Snímek natočen
na základě rekonstrukce kriminálního případu.
Island, Estonsko 2018, thriller, 105 minut, 60Kč.

úterý 26. 2. v 19:00 hodin
HEAVY TRIP
Finská heavy metalová kapela se vydá na jeden
z nejbrutálnějších metalových festivalů v Nor‐
sku. Začíná divoká jízda, na které vás čeká spous‐
ta heavy metalu, vykrádání hrobů, vikingské
nebe a ozbrojený konflikt mezi Finskem a Nor‐
skem. Finsko, 2018, komedie, 92 minut, 60 Kč.

čtvrtek 28. 2. v 19:00 hodin
SOVÍ HORA
Litva v letech 1947‐1952. Snímek o partyzá‐
nech, boji za svobodu a strachu ze smrti. Příběh
poválečné generace o oddanosti, lásce, nená‐
visti a touze po nezávislosti. Litva, 2018, drama,
128 minut, 60 Kč.

Předprodej na všechna filmová představení
v caffé & shop Ennea – zajistěte si svá místa
včas! Více na www.facebook.com/enneaa. 
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Kategorie žáci: 
Jan Cimburek, SK Řetězárna, šachy.
Štěpán Dubec, Cyklistika Jeseník,
cyklistika. Daniel Karásek, Bikros‐
klub Jeseník, BMX (bikros). Jan
Kožušník, Bikrosklub Jeseník, BMX
(bikros). Patrik Turza, Tělový‐
chovná jednota Zlaté Hory, fotbal.
Ondřej Vyhlídal, KST Jeseník, stol‐
ní tenis.

Kategorie žačky:
Anna Kofroňová, La Pirouette
Jeseník, moderní gymnastika. Vik-
torie Sekaninová, Karate Klub
Jeseník, karate. Dominika Spille-
rová, La Pirouette Jeseník, moderní
gymnastika. Šarlota Staňová,
Bikrosklub Jeseník, BMX (bikros).
Viktorie Vajglová, La Pirouette
Jeseník, moderní gymnastika.

Kategorie junioři:
Radek Hřebíček, Bikrosklub Jese‐
ník, BMX (bikros). Ondřej Ježek,
Klub vodáků Jeseník, kanoistika.
Filip Řeha, Cyklistika Jeseník,
cyklistika.

Kategorie juniorky:
Eliška Bartůňková, Bikrosklub
Jeseník, bikros.

Kategorie muži:
Roman Augustýn, závody do vrchu
v autocrossu a vytrvalostních okru‐
hových závodech. Pavel Kozubal,
Klub vodáků Jeseník, kanoistika.
Martin Kučera, Paraklub Jeseník,
parašutismus. Mgr. Emil Vodák,

bez oddílové příslušnosti, vytrva‐
lostní běhy.

Kategorie ženy:
Romana Labounková, Bikrosklub
Jeseník, horská kola (fourcross).
Helena Schrommová, sjezdové

lyžování. Hanka Slúková, Tělový‐
chovná jednota Zlaté Hory, silový
trojboj.

Kategorie veterán:
Alois Uchytil, Tělovýchovná jed‐
nota Zlaté Hory, cyklistika.

Kolektivy:
FK Jeseník, družstvo mladších
žáků U13, fotbal. FK Jeseník,
družstvo starších žáků U15 fotbal.
KST Jeseník, družstvo mužů, stol‐
ní tenis. Raft team H2O Jeseník,
družstvo YOUNGSTER‐YES, raf‐
ting. SK Řetězárna, družstvo
žáků, šachy. Taneční studio LB
Jeseník – Senior baton podio.
Taneční studio LB Jeseník –
Senior mix podio.

Kategorie trenér:
Rostislav Brokeš, Cyklistika Jese‐
ník, cyklistika. Renata Krsičková,
bez oddílové příslušnosti, aerobik.
Jan Malysa, FK Jeseník, fotbal.
Marek Schromm, sjezdové lyžo‐
vání.

Osobnost sportu:
Jiří Tománek, Tělovýchovná jed‐
nota Zlaté Hory, fotbal.

Kategorie zdravotně
handicapovaných sportovců:
Tomáš Kajnar, Tělovýchovná jed‐
nota Zlaté Hory, cyklistika.

Sportovní akce roku: 
Český pohár mládeže a žen v sil-
niční cyklistice. Jeseník-Vidnav-
ské okruhy. 
Ing. Josef Kalina, tajemník OS ČUS

Nejúspěšnější sportovci okresu se představí v Pentagonu 
Anketa Nejlepší sportovec
okresu 2018, kterou vyhlašuje
Okresní sdružení České unie
sportu Jeseník, se uskuteční
26. února od 18 hodin ve velkém
sále budovy IPOS, tzv. Penta-
gonu. Níže přinášíme přehled
nominací dle jednotlivých kate-
gorií.

Školáci soutěžili v plavání a zdolávali Vánoční laťku
Máme skvělé plavce

Třináct žáků prvního stupně ZŠ
Jeseník se 29. listopadu zúčastnilo
okresního kola plaveckých závodů.
Svými výkony ukázali, že jim voda
svědčí a že se v ní cítí jako „ryba ve
vodě“. Nejdříve se téměř hodinu ve

vodě vydováděli a potom předvedli,
co umí. A bylo opravdu na co se
dívat. Skvělá plavecká technika
kombinovaná s rychlostí nám
vynesla osm ocenění, a to čtyři
první místa, tři druhá místa a jedno
třetí místo. Medaile získali: Ester
Jurčáková 5. B, Nela Smolíková 3. B,
Adam Jurčák 2. B, Vít Christmann
5. D, Viktorie Christmannová 2. C,
Natálie Hrancová 5. D. Školu dále
reprezentovali Jiří Havlíček 5. D,
Tomáš Olejníček 4. C, Jan Vlachov‐
ský 3. A, Dan Jankov 4. A, Viktorie
Sekaninová 4. A, Nela Poskerová
4. B, Nikol Juříková 4. A., kteří bojo‐
vali se stejným nasazením.

28. ročník Vánoční laťky

Ve čtvrtek 20. prosince se ZŠ Jese‐
ník zúčastnila Vánoční laťky Gym‐
názia Jeseník. Plná tělocvična
sportovců nejdříve zhlédla vystou‐
pení studentů pořádající školy, poté
se rozběhl samotný závod. Z naší

školy se letos na stupně vítězů
vyšplhala, a to rovnou na stupínek
nejvyšší, Natálie Skálová, která způ‐
sobem „nůžky“ překonala v mlad‐
ších žačkách výšku 131 cm.
Ostatním chybělo trochu toho štěs‐
tíčka a bohužel několikrát skončili
na čtvrtém či pátém místě. 
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