
Jeseník se stane jedním z míst
dobré praxe v oblasti rozvoje
technologií spojených s 5G sítí,
který nás v nejbližších letech
čeká jak v Česku, tak v celé
Evropě. Na několika vybraných
místech se bude ověřovat efek-
tivní zapojení nové technologie
pro rozvoj v různých oblastech
života, například v dopravě,
zdravotnictví nebo vzdělávání,
či také zkvalitnění výroby v sou-
kromém sektoru. Na sklonku
minulého roku město Jeseník
uspělo v konkurenci desítek
měst z celé republiky se svým
projektem rozvoje sítí 5. gene-
race a po prvních jednáních se
již rýsují konkrétní příklady spo-
lupráce operátora a místních
subjektů.

Pohled do budoucnosti
„Mimo mnoha úkolů a povin -

ností, které město má vůči svým
občanům, se domníváme, že by
mělo také vytvářet příležitosti.
Myslíme, že díky geografické poloze
Jesenicka je vhodné začít pře -
orientovávat se na produkci služeb,
maximálně podpořit kreativní
obory a výrobu s vysokou přidanou
hodnotou. Hlavní motivací je
především naše snaha připravit
Jeseník na velmi blízkou bu -
doucnost, která bude postavená na
datové komunikaci. Informační
a komunikační infrastruktura už
dnes patří ke standardnímu vy -
bavení podobně jako elektřina
a postupný přechod na její další
generaci je nevyhnutelný,“ vy ‐
světluje místostarosta Jeseníku
Tomáš Vlazlo.

5G jako konkurenční výhoda
Konkrétní formy spolupráce

v oblasti využití nejmoderněj‐
ších technologií byly načrtnuty
s Gymnáziem Jeseník, které sklízí
dlouhodobé úspěchy na poli
robotiky. Zároveň proběhlo jednání
se Střední průmyslovou školou. 
„5G pro nás znamená příležitost

inovovat a rozvíjet vzdělávací
nabídku školy směrem k novým
technologiím, jako jsou například
virtuální laboratoře. Díky této
konkurenční výhodě získáváme
prostor pro novou spolupráci
s firmami při vzniku nových
povolání, která v budoucnu bude
požadovat trh práce,“ říká ředitel
školy Jiří Viterna. Mezi zapojené
zástupce soukromého sektoru patří
například společnost Fenix Group
s.r.o. „Tento projekt je pro naši firmu
příležitostí otestovat si v předstihu
možnosti sítě 5G a IoT (internetu
věcí) pro řízení našich výrobků
i výrobních technologií,“ zdůrazňuje
majitel společnosti Cyril Svozil,
který vnímá zavádění 5G v Jeseníku
jako velkou příležitost k rozvoji
nových technologií pro výrobu
a vývoj své firmy a značky Fenix.

Město vnímá názory občanů 
V souvislosti s úspěchem města

vznikly snahy navodit v lidech
obavy z nové technologie. Texty

v místním tisku se v lidech snaží
vzbudit strach a tvrdí, že bude
probíhat experiment s jejich
zdravím. „Tyto informace samo -
zřejmě dlouhodobě sledujeme a již
do soutěžního návrhu jsme
zapracovali debaty a setkání
s občany, kde se tématu budou
věnovat odborníci,“ dodává Vlazlo.
Jak dále poznamenal, vedení města
nepřipustí a nemůže ani připustit
zavádění a provoz čehokoliv, co by
nesplňovalo hygienické limity.
Takzvané 5G sítě budou v České
republice zaváděny po aukci
kmitočtů v tomto roce a operátoři
budou mít v budoucnosti povinnost
pokrýt území celé republiky, tedy
i Jeseníku. 

Pásmo využívané pro televizní 
vysílání uvolněno pro 5G

Přechodem na novou generaci sítí
se z fyzikálního, a tedy ani ze zdra ‐
votního hlediska nic nemění. Pásmo
700 MHz se v současnosti využívá
pro televizní vysílání DVB‐T, které se

postupně vypíná a uvolňuje tak
pásmo pro připravovanou aukci 5G.
Není pravdou, že zdravotní rizika 
se odvíjí od použité frekvence, tedy
alespoň ve frekvenčním rozsahu
používaném pro rádiovou komu ‐
nikaci. Pro spektrum používané
mobilními operátory platí stejně
přísné hygienické limity bez ohle‐
du na službu, která je na daných
frekvencích používána. „Město
Jeseník nemá možnost vyjadřovat se
k tomu, jak bude zavádění nových
standardů sítě stejně jako v případě
sítí 1G, 2G, 3G a 4G zaváděných
v minulosti probíhat. V projektu 
„5G pro 5 měst“ je úloha města pouze
v pozici zprostředkovatele, který 
spojí operátora s místními partnery,
a tak vytváří podmínky pro rozvoj
Jeseníku,“ konstatuje místostarosta
města Tomáš Vlazlo. Vlastní
zavádění 5G sítí v Jeseníku bude
probíhat v režii jednoho z operá‐
torů (Vodafone), který bude přímo
spolupracovat s místními part‐
nery. (jm, red)
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Jedinečná příležitost pro Jeseník – moderní technologie

Jedním z partnerů projektu 5G pro 5 měst je gymnázium, které sklízí úspěchy na poli robotiky. Foto: Jan Mrosek
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Milí spoluobčané,
první rok v  tomto volebním
období byl pro nás, vedení
města, ve znamení určování
investičních priorit, jejich koor-
dinace a intenzivní přípravy na
jejich realizaci. Jednotlivé
investiční akce jsou dle jejich
náročnosti v  různém stádiu
rozpracovanosti, nicméně již
tento rok počítáme s realizací
některých z nich. 

Již na jaře se rozběhnou sta-
vební práce na kompletní
rekonstrukci Tyršovy ulice, která
si vyžádá dočasná omezení jak
pro samotné obyvatele bydlící
v této lokalitě, tak řidiče. Při-
pravena je i třetí etapa revita-
lizace sídliště 9. května
a „nultá“ etapa sídliště Pod
Chlumem zahrnující mimo jiné
výstavbu chodníku v Seifertově
ulici. Už nyní se však rozbíhají
projektové práce na revitalizaci
zbývající části sídliště Pod Chlu-
mem a na části sídliště v lokalitě
Lipovská. 

V druhé polovině roku počí-
táme s výstavbou slibovaného
skateparku v  Bukovicích pro
mladou generaci obyvatel
našeho města a pokud vše
 půjde podle plánu, tak by se
koncem roku mohla široká
veřejnost dočkat ledové plochy
s multifunkčním povrchem pro
ostatní populární sporty v pro-
storu za sportovní halou
v Dukelské ulici. Během roku
budou samozřejmě standard-
ně probíhat opravy chodníků
a komunikací. Nově také inten-
zivně nabízíme vhodné
pozemky pro potenciální
zájemce o vybudování nových
bytových či rodinných domů
v  lokalitách ul. Raisova
a Vrchlického. 

Mimo zmíněné investiční
akce nás také čekají některá
velká strategická rozhodnutí,
která se dotknou všech občanů
ve městě. Tím pravděpodobně
největším z nich bude řešení
dopravní situace v centru měs-
ta u hotelu Praděd. Toto místo
bylo samotnými občany před
dvěma lety vyhodnoceno jako
dopravně nejnebezpečnější.
Nyní už máme různé varianty
řešení tohoto problému. Veřej-
ná diskuze nad tímto tématem
se s obyvateli i odborníky usku-
teční začátkem března.

Vedení města Jeseník

Úvodník Přijďte diskutovat na Setkání s občany

Největší diskuse se čeká kolem
možného vybudování kruhového
objezdu v centru města. Ve hře je
přitom několik dalších variant, kte‐
ré budou na veřejném projednává‐
ní představeny. „Dopravní komise
se po seznámení s dopravní studií
přiklání k variantě kruhového objez-
du, nicméně i veřejnost může danou

studii připomínkovat, a to nejen na
Setkání s občany, na kterém bude
přítomen i její autor, ale dostatečný
prostor pro veřejnou diskuzi nad
tímto tématem nabídneme i poté.
Konečné slovo budou mít zastupitelé
na některém ze svých zasedání,“
uvedl Václav Urban, místostarosta
města Jeseník. 

Debata v kině se bude týkat také
výstavby ledové plochy v kombi‐
naci s multifunkčním hřištěm a ska‐
teparku. Ten nahradí zastaralé
sportoviště v Bukovicích, místní
části Jeseníku. 

Projektová dokumentace je již
dokončena, nyní se začne vyřizovat
stavební povolení a samotná rea‐
lizace by se měla uskutečnit ještě
v tomto roce.

(rik)

Dopravní situace poblíž hotelu Praděd, ledová plocha a skatepark
jsou témata, která zazní na Setkání s občany, jež se uskuteční
4. března v 17 hodin v jesenickém Kině Pohoda. 

Chcete, aby v Jeseníku vznikl ovocný sad?

Restaurace na koupališti zahájí provoz v dubnu
Představenstvo Technických
služeb Jeseník vybralo nového
provozovatele restaurace v bu -
dově městského koupaliště. Ta
byla uzavřena počátkem ledna
poté, co předchozí nájemce
obdržel výpověď. 

V termínu do 22. ledna se při‐
hlásili tři zájemci, z nichž nejvíce

bodů ve výběrovém řízení získal
pan Libor Trochta, který aktuálně
v Jeseníku provozuje i Style Bar
Yesenka. 

Termín uvedení restaurace do
opětovného provozu závisí na
výsledku jednání s předchozím
nájemcem, neboť většina jejího
vybavení zůstává bez ohledu na

uplatnění zadržovacího práva ze
strany TS Jeseník ve vlastnictví
bývalého provozovatele. Dojde‐li
k dohodě o odkupu vybavení,
mohla by být restaurace otevřena
začátkem dubna. V opačném pří‐
padě restaurace zahájí provoz
během dubna.

(TSJ)

Město jedná ohledně CZT
Cestu, jak co nejkvalitněji zajistit občanům Jeseníku zásobování
teplem (CZT), hledá vedení města. 

„Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo jasně deklarovalo vůli ukončit nájemní
vztah se současným provozovatelem CZT, hledáme nejvýhodnější řešení pro
občany, kteří  jsou tímto způsobem zásobeni teplem a teplou vodou,“ říká
místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo. Radnice oslovila Stavební bytové
družstvo Jeseník (SBD), které spravuje přibližně 1500 bytů, z toho 570
je připojeno na CZT, a je tak logickým partnerem pro jednání o budoucnosti
celého systému zásobování teplem. „SBD Jeseník jako individuální majoritní
odběratel tepla ze systému CZT považuje za správné ucházet se o možnost
provozování CZT pro své členy a další klienty. Pro obyvatele Jeseníku to
bude jistě výhodnější, než kdyby jim teplo dodávala nadnárodní korporace
zaměřená čistě na tvorbu zisku,“ komentuje postoj SBD předseda před‐
stavenstva Vít Dorničák. O budoucnosti celého systému CZT budeme
občany průběžně informovat. (red)

Ve zkratce
Větrná bouře Sabine se z 10. na

11. února prohnala také Jesení‐
kem. Zanechala za sebou spoušť
ve Smetanových sadech, kde
vyvrátila a poškodila více než 50
stromů. Škody napáchala také
v lázních a dalších lesních poros‐
tech. ■Vedení radnice připravuje
částečnou změnu organizační
struktury úřadu, cílem je maxi‐
mální zefektivnění jeho činnosti
a optimalizace provozních nákla‐
dů. Komplexní změna má proběh‐
nout v polovině roku, některé dílčí
kroky se již uskutečnily, jedním
z nich je například nedávné slou‐
čení oddělení strategického roz‐
voje s oddělením informatiky. ■
Novým ředitelem Městské policie
Jeseník se stal Martin Novotný,
dosavadní šéf strážníků Radek
Sedlář je jeho zástupcem. ■Město
Jeseník uspělo s žádostí na výsad‐
bu téměř 190 stromů, dotace kry‐
je 100 % nákladů. (red)

Město Jeseník zvažuje mož-
nost založit ovocný sad, tento
nápad vzešel z občanské iniciativy.
Poprvé se o této myšlence debato‐
valo na sklonku minulého roku

v Ranním klubu za účasti odbor‐
níků a vedení radnice. Řekněte
nám svůj názor prostřednictvím
elektronického dotazníku viz 
QR kód. Nebo k jeho vyplnění
navštivte webové stránky
www.jesenik.org. O co se vlastně
jedná? Město má možnost získat
zdarma až 300 ovocných stromů,
a to jabloně a hrušně. Sad by vznikl
na jednom či více místech o celko‐
vé ploše 3 až 4 hektary. Sloužil
by přírodě a občanům Jeseníku
například pro potřeby samosběru,

v případě přebytků se nabízí mož‐
nost moštování pro školy a měst‐
ské akce. Více informací vyčtete
z QR kódu. (pk)

Ilustrační foto: Pixabay

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET AKTUÁLNĚ. U vítězných projektů pra‐
cuje město Jeseník na přípravě projektové dokumentace a zajištění
potřebných povolení. Během této fáze se zároveň řeší s autory návrhů
jejich konečná podoba. Poté  budou projekty vysoutěženy a realizovány,
tak jako všechny investiční akce města. V roce 2020 se občané mohou
těšit na nové lavičky v letním divadle, oživení parku na náměstí Svobody
a okrášlení okolí rybníka na ulici Denisova. (red)
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Rozpočet města skončil přebytkem. Výhled na rok 2020 
Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu města na r. 2020 byl
schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020–2022,
schválený rozpočet na rok 2019 včetně jeho skutečného plnění
a požadavky vedení města a správců ORJ. Zastupitelstvo města
Jeseník schválilo 12. 12. 2019 rozpočet na r. 2020 s příjmy ve výši
261 124 tis. Kč, výdaji 271 616 tis. Kč a financováním 10 492 tis. Kč.
V rámci financování je promítnuto zapojení zůstatku prostředků
minulých let ve výši cca 22 605 tis. Kč a splátky dlouhodobých
úvěrů ve výši 12 113 tis. Kč.  

Ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2019 se navýšily daňové
příjmy o 7,1 mil. Kč na 181 929 tis. Kč. Největší nárůst je patrný u DPH
(o 5,5 mil. Kč) a daně ze závislé činnosti (o 3,5 mil. Kč), který je dán oče‐
kávaným růstem ekonomiky a celorepublikovým navýšením mezd.
S výjimkou daně z příjmů právnických osob za obec (pokles o 1 mil. Kč),
kde je město zároveň plátcem i příjemcem, jsou další daňové příjmy roz‐
počtovány v obdobné výši jako v roce 2019. Nedaňové příjmy 
(cca 32 mil. Kč) jsou rozpočtovány na úrovni loňského roku. Přijaté trans‐
fery (cca 47 mil. Kč) jsou o 5 mil. Kč nižší v porovnání se schváleným
rozpočtem r. 2019, kdy město čerpalo dotace na dokončované projekty

(chodník Rejvízská, Centrum společných aktivit, chodník U Bělidla, Škola
pro všechny atd.)

Běžné výdaje (cca 259 mil. Kč) jsou ve srovnání se schváleným rozpoč‐
tem r. 2019 vyšší o 14,6 mil. Kč. Z toho 4,5 mil. Kč představují výdaje
spojené s úhradou DPH za koncem r. 2019 realizované prodeje majetku,
5,5 mil. Kč osobní náklady, 2,4 mil. Kč oprava střechy ZUŠ,  0,9 mil. provozní
příspěvek MKZ a 0,8 mil. příspěvek na dopravní obslužnost. Kapitálové
výdaje (12 634 tis. Kč) jsou o necelých 9 mil. Kč vyšší ve srovnání se schvá‐
leným rozpočtem r. 2019 (rekonstrukce MK a chodníku Seifertova, před‐
financování projektu IROP zázemí azylového domu). V lednu 2020 byly
do rozpočtu města zařazeny nerealizované či nedokončené investiční
akce zahrnuté v rozpočtu r. 2019 ve výši 40,9 mil. Kč (rekonstrukce ulice
Tyršova, III. etapa regenerace sídl. 9. května, chodník Šumperská, výměna
parkomatů, atd.). 

Dle předběžných výsledků skončilo hospodaření města za rok 2019
přebytkem 41,8 mil. Kč (příjmy 344,5 mil. Kč a výdaje 302,7 mil. Kč).
Podrobnější informace k rozpočtu města najdete na webu města
https://www.jesenik.org/rozpocet/.

Ing. Karel Buchta, Vedoucí Odboru finančního

Matrika
V měsíci lednu se v Jesenické

nemocnici a.s. narodilo celkem 31
dětí, z toho rodičům s trvalým
pobytem v Jeseníku 14 dětí. Jsou
to: Lydie Tobrmanová, Stella
Nagyová, Stanislav Škrabánek,
Ondřej Baťa, Klára Lužná, Magda-
léna Halfarová, Viktorie Weisová,
Jindřich Závada, Emma Šulganová,
Oliver Kautz, Kreisinger, Matteo
Řegucký, Patrik Glac, Jasmína Šubr-
tová. Blahopřejeme. (MěÚ)

ŽIVOTNÍ JUBILEUM. Ve středu 29. ledna oslavila své 100. narozeniny Emilie Bořutová, druhá nejstarší
občanka města Jeseník. K tomuto krásnému jubileu ji popřáli vše nejlepší zástupci města (starostka Zdeňka
Blišťanová a Alena Šosová Řehová) a představitelé České správy sociálního zabezpečení. Paní Bořutová, která
je původem z Valašska, vychovala čtyři dcery a dnes má již kromě vnoučat a pravnoučat také dva prapravnuky.

Text a foto Jan Mrosek

Revitalizace Tyršovy ulice přinese dopravní omezení

Orientační časový a pracovní plán s uzavírkami (může dojít ke
změnám s ohledem na počasí, či jiné nepředvídané okolnosti)
0. etapa: rozmístění dopravního značení, zařízení staveniště, frézování
v celé délce (částečné dopravní omezení), březen
1. etapa: výkop kanalizace Š1 až Š2, demontáže, montáž obrub a dlažeb,
demontáž chodníku k nádraží (plná uzavírka středního úseku), březen
2. etapa: výkop kanalizace Š3 až Š4, demontáže, pokládka obrub a dlažeb,
demontáž  chodníku k nádraží (úplná uzavírka horního úseku),
březen–duben
3. etapa: práce na VO, komunikace, štěrky, příprava podkladů asfaltů,
montáž chodníku k nádraží (úplná uzavírka středního úseku),
duben–červen
4. etapa: práce na VO, komunikace, štěrky, příprava podkladů 
asfaltů, montáž chodníku k nádraží (úplná uzavírka horního úseku),
červen–srpen
5. etapa: dokončovací práce, pokládka asfaltů, (2–3 dny), montáž
mobiliáře apod. (částečné dopravní omezení), srpen–září
Průběžná etapa: kompletní práce ve spodním úseku u mostu po celou
dobu stavby (částečné dopravní omezení), březen–září

Investiční akce zahrnuje několik
stavebních objektů. V rámci komu‐
nikace bude proveden především
nový asfaltový povrch vozovky
včetně konstrukčních vrstev. Par‐
kovací plochy budou nově vydláž‐
děny ze žulových kostek, chodníky
částečně z mramorové mozaiky,
částečně ze žulových kostek. Dojde
k vybudování dešťové kanalizace,
vznikne nové veřejné osvětlení
a nebude chybět mobiliář (lavičky,
koše, zábradlí) včetně úpravy zele‐
ně. Časový plán počítá s provádě‐
ním stavební činnosti do září 2020. 

Finančně vyjde samotná stavba
na 21,3 milionu korun. Projekt
„Oprava místní komunikace ul. Tyr‐
šova, město Jeseník“ je realizován
za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu minister‐
stva pro místní rozvoj, Program
podpory obcí nad 10 000 obyvatel.
Cílem projektu je zkvalitnění uží‐
vání jedné z centrálních ulic města
s vazbou na ztvárnění Masarykova
náměstí. Marek Fatura, 

oddělení investic

bude s omezením zachován přístup
k vlakovému nádraží, kdy je potře-
ba využít místo opravovaného
chodníku náhradní trasu přes
schodiště naproti mateřské škol-
ky. Po dobu realizace celé stavby

nastanou i úplné uzavírky dílčích
úseků, bez kterých se stavba bohu‐
žel neobejde. Sledujte prosím prů-
běžné informace v městském
tisku a aktuality na stránkách
www.jesenik.org.

Dlouho očekávaná obnova
povrchu vozovky místní komu-
nikace v Tyršově ulici začíná,
v první polovině března zahájí
firma Kareta stavební práce.
Realizace je rozdělena do něko-
lika etap, dle úseků a druhů
prací. Aktuální fáze zahrnuje
především dopravní organizaci
(rozmístění značek) a frézování
starého asfaltu. V této souvi-
slosti upozorňujeme občany,
aby v této ulici už neparkovali.

Přípravná „nultá“ etapa, během
níž se bude cesta frézovat, proběh‐
ne za provozu. Je však nutné si uvě‐
domit, že uliční prostor musí být
stavbě zcela k dispozici bez jakých ‐
koliv stabilních překážek a takto
bude nutné vydržet až do konce
stavby směrovaného k podzimu
tohoto roku. Průchod a nejnutněj-
ší průjezd do veřejných zařízení
jako jsou mateřská školka,
nemocnice, lékařské služby UNI-
MED Jeseník nebo Vila Elis bude
samozřejmě umožněn. Obdobně
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Senátor Kantor
v Jeseníku
Zdravotnictví bylo stěžejním
tématem schůzky vedení města
Jeseník se senátorem Lumírem
Kantorem, předsedou senátní-
ho Výboru pro zdravotnictví
a sociální politiku, který zavítal
6. února na místní radnici. 

„Pan senátor se zajímal, jak vní-
máme péči a úroveň zdravotnictví
v jesenickém regionu. Hovořili jsme
o novinkách v jesenické poliklinice,
jež prochází postupnou modernizací
nebo o novém neurologovi, který zde
dlouhodobě chyběl. Také díky inicia-
tivě radnice se podařilo získat tohoto
odborníka,“ uvedla Zdeňka Blišťa‐
nová, starostka města Jeseník.
V rozhovoru zazněly i otázky přes ‐
hraniční lékařské péče, kdy na
 polské straně brání legislativa vyko‐
návat práci ošetřovatele v českých
zdravotnických zařízeních. Odstra‐
něním této bariéry by se otevřela
cesta například ke spolupráci
s nemocnicí v nedalekých Glucho‐
lazech. Na přetřes přišlo i téma
 zřízení protialkoholní záchytné sta‐
nice na Jesenicku, která pro Olo‐
moucký kraj funguje až ve sto
kilometrů vzdálené Olomouci.
„Senátor Kantor slíbil, že se těmito
podněty bude zabývat. Podle jeho
slov třeba přeshraniční česko –
německá spolupráce funguje dobře,
tak proč by to nešlo i s našimi pol-
skými sousedy,“ dodala starostka
Jeseníku. Ta zároveň senátora infor‐
movovala o záměru šumperské
zdravotní školy, který by umožnil
studentkám z Jeseníku vykonávat
praxi v místní nemocnici. Byl by to
jeden z kroků, jak posílit vazbu
místních lidí na region a důvod,
proč neodcházet za prací jinam.
Vzhledem k důležitosti a rozsahu
témat nevyloučil senátor Kantor
možnost výjezdního zasedání
senátního výboru přímo v Jesení‐
ku. (rik)

Jesenická poliklinika má nový špičkový rentgen

Práce na opětovném zřízení rent‐
genu v poliklinice zahájil nový maji‐
tel bezprostředně po převzetí
objektu. „Založili jsme novou společ-
nost JESENICKÝ RENTGEN s.r.o., která
získala v minulých měsících postupně
všechna potřebná povolení a splnila
nutnou administrativu, aže toho vše-
ho nebylo zrovna málo. Koupil se nový
přístroj DRGEM GRX-SD s přímou digi-

talizací, zajistil lékařský a odborný
personál, zrekonstruovaly se potřebné
prostory a nyní rentgenovou ambu-
lanci uvádíme v praktický život,“
podělil se o historii vzniku majitel
firmy Milan Plesar s tím, že celý
záměr realizuje pro vyslyšení přání
lékařů a pacientů v jesenické poli‐
klinice. Veřejnost apacienti tak nově
najdou RTG ambulanci přímo v jese‐

nické poliklinice. Ušetří tím svůj čas
a v zimních měsících jistě i zdraví.  

Rentgen se tak na polikliniku vrací
po téměř 4 letech. Byl zde v činnosti
různých provozovatelů od 70. let
minulého století až do poloviny roku
2017, kdy si jej jeho poslední majitel
odvezl a ukončil činnost. Stavební
rekonstrukci a speciální odborné
úpravy realizovaly místní firmy
MOUNT SH, s.r.o. a Elektromontáže
Petr Dostál. Dodavatelem nového
digitálního přístroje je společnost
MEDIFINE, a.s. Rentgen je vybaven
vysokofrekvenčním rentgenovým

generátorem svelmi výkonnou rent‐
genkou adigitálním detektorem, což
umožňuje vynikající kvalitu obrazu
při velmi nízké dávce. „Právě tím doj-
de ke snížení dávky radiační zátěže
na pacienta oproti běžným standar-
dům, a tak se tento přístroj i celé pra-
coviště v rámci Jesenicka posouvá na
úroveň 21. století,“dodal produktový
specialista MEDIFINE, a.s. 

Náklady na zřízení nové rentge‐
nové ambulance, která začíná
v těchto dnech sloužit všem obyva‐
telům Jesenicka, dosáhly téměř deset
milionů korun. (TZ)

Výrazné snížení dávky záření oproti doposud používaným běžným
přístrojům, i tak se dá představit nový rentgen v jesenické poli-
klinice. Je umístěn v nové RTG ambulanci hned u hlavního vchodu
do budovy. Jde o nové plně digitalizované pracoviště splňující
všechny normy, standardy a potřebná povolení. 

Nemocnice má za sebou úspěšný rok, 
otevře pracoviště magnetické rezonance 

Pane doktore, v loňském roce se
vám v Jesenické nemocnici poda-
řilo výrazně navýšit počet oše-
třených ambulantních pacientů.
Prozradíte o kolik? 

V našich ambulancích jsme loni
ošetřili téměř 79 tisíc lidí, což je
nárůst téměř o jednu pětinu oproti
statistikám z roku 2018. Tohoto
navýšení jsme docílili díky dlouho‐
dobému posilování a rozšiřování
spektra nabízené péče. Řadu zdra‐
votních problémů, se kterými
museli lidé v minulosti dojíždět za
lékaři do jiných měst, už pohodlně
vyřešíme přímo u nás v Jeseníku. 

To je ambulantní sféra. A co
hospitalizovaní pacienti a ope-
race, rostou čísla i v této oblasti?

Ano, a vůbec ne málo. Celkově
jsme u operací zaznamenali mezi‐
roční nárůst o více než desetinu.
Pokud vás zajímají i jednotlivé obo‐
ry, pak se v loňském roce nejvíce
rozvíjela ortopedie, jejíž lékaři pro‐
vedli o 63 % operačních zákroků

více než v roce předchozím. Orto‐
pedii jsme v nemocnici otevřeli jako
zcela nový obor v roce 2017 a je
vidět, že zájem pacientů o její služby
neustále roste. Když se vrátím
k operacím, tak také na gynekologii
se operovalo více a operační zákrok
u nás loni podstoupilo o 15 % více
žen než v roce 2018. Mírný nárůst
odoperovaných pacientů zazname‐
nalo i chirurgické oddělení. 

Zmínil jste otevření ortopedické
ambulance. Kromě tohoto pra-
coviště otevřel AGEL po převzetí
nemocnice postupně i oční či
hematologickou ambulanci, tedy
rovněž obory, které v nemocnici
dosud chyběly. Jaká služba při-
byla v roce 2019? 

Loni jsme nově otevřeli pracoviš‐
tě infuzní terapie, a to v rámci zmo‐
dernizované ortopedie. Abychom
pacientům nabídli větší komfort,
přestěhovali jsme ji z hlavní budovy
do zrekonstruovaných prostor
samostatného objektu Medicentra.

Celková investice do modernizace
a pořízení nových přístrojů přišla
na 1,2 milionu korun. Na infuzním
stacionáři jsou pacientům ambu‐
lantně přímo do žíly doplněny chy‐
bějící látky, zejména vitamíny
a antioxidanty, důležité pro meta‐
bolický koloběh.

Loni se rekonstruovalo také na
šestinedělí. Je to tak? 

Ano, vyslyšeli jsme četné žádosti
maminek a rozhodli se rozšířit
kapacitu nadstandardních pokojů,
o které je takový zájem, že jsou per‐
manentně obsazené. Vybudovali
jsme tedy dva nové nadstandardy.
První je pokoj pro jednu maminku
a druhý je skutečně prostorově vel‐
korysý apartmán, který disponuje
i kuchyňským koutem.

Jaký je objem financí, který AGEL
už do Jesenické nemocnice za
čtyři roky provozování proinves-
toval?

Celkově se jedná o více než 100
milionů korun, přičemž dvě třetiny
směřovaly do nákupu zdravotnické
techniky. Modernizaci nutně potře‐
boval také nemocniční informační
systém a IT vybavení, částečně jsme
obnovili vozový park sanitních vozů
a zakoupili na oddělení nový náby‐
tek. 

Po třech letech se vloni podařilo
nemocnici hospodařit v černých
číslech se ziskem 13 milionů
korun. Proč to nešlo i dříve?

Vše vyžaduje určitý čas. Musíme
si uvědomit, že procesy v nejrůzněj‐
ších oblastech nebyly v nemocnici
dlouhá léta nastaveny zcela správ‐
ně. Po svém vstupu se AGEL zaměřil
jednak na hospodárnost provozu
a také na postupné navyšování pro‐
dukce. Dokončení na str. 5

Ještě několik let zpátky bojo-
vala Jesenická nemocnice
o přežití a nikdo nevěděl, jaký
bude její další osud. Přesně
před čtyřmi lety ji pod svá křídla
převzala skupina AGEL. Ačkoliv
to nový majitel neměl jedno-
duché, podařilo se mu zdravot-
nické zařízení nejen udržet, ale
postupně dále rozvíjet. Loňský
rok pak může Jesenická nemoc-
nice dokonce označit za velmi
úspěšný. Kromě kladného hos-
podaření je vedení nemocnice
hrdé především na výrazný
nárůst počtu ošetřených paci-
entů, kterým je nabízeno širší

spektrum poskytované péče. Co všechno se nemocnici v roce
2019 povedlo změnit k lepšímu a jaké jsou plány pro letošní rok,
jsme se zeptali jejího ředitele, MUDr. Vítězslava Vavrouška,
MBA, MPH. 
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Akademie třetího 
věku pro seniory
Srdečně vás zveme na zajíma-
vou a netradiční přednášku,
kterou připravil a povede Zde-
něk Svoboda na téma Kritické
myšlení pro seniory aneb Jak se
nenechat zmást. Akce se koná
ve čtvrtek 26. března ve 14:00
hodin v Klubu seniorů v Jesení-
ku.

Je dokázáno, že senioři jsou jed‐
nodušeji přesvědčitelní a mají sklo‐
ny k podceňování úmyslu, se
kterým daná zpráva v mediích
vyšla. Jsou také více orientováni
na tištěná média a falešné zprávy
nebo dezinformace se samozřejmě
v poslední době dostávají i tam. 
O e‐mailu a internetu nemluvě.
Cílem je naučit seniory jednoduché
nástroje, které jim pomohou odha‐
lit právě fake news, dezinformace
a podpoří jejich kritické myšlení,
které jim pomůže poznat pravdi‐
vost informací. 

Bc. Alena Kalinová, 
Odbor sociálních věcí

a zdravotnictví, MěÚ Jeseník

Rada seniorů 
Další schůzky Rady seniorů města

Jeseník se uskuteční v úterý 3.břez-
na, 7. dubna a 5. května v 10:00
hod. v zasedací místnosti radnice.
Pokud máte zájem se zapojit se svým
podnětem nebo pravidelnou účastí
na radě seniorů, jste zváni. (AK)

Klub turistů zve  
7. března: Filipovice, Pepova

bouda, Domašov, Jeseník. Délka tra‐
sy 12 km, autobus v 7:45 hod. 

14. března: Z Mikulovic do Miku‐
lovic /přes Přední Kopu a rozhled‐
nu v Glucholazích/. Délka trasy
13 km, autobus v 7:45 hod. 

21. března: Ramzová, Pod Obří‐
mi skalami, Lipová. Délka trasy
14 km, vlak v 9:01 hod. 

28. března: Kobylá n.V., U dubu,
Černá Voda, Žulová. Délka trasy
15 km, vlak v 9:01 hod. (jš)

Město Jeseník pořádá jarní Setká-
ní dříve narozených jesenických
seniorů se zástupci města. Akce se
koná v úterý 28. dubna v 15:30
hod. v městském sále na ulici Karla
Čapka, Jeseník. K tanci a poslechu
hraje trio Fantazia, vstup zdarma,
občerstvení zajištěno. (MěÚ)

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Senioři v Jeseníku nezahálí, svědčí o tom
například jejich zájem o studium virtuální univerzity třetího věku, kterou
provozuje jako jednu z forem celoživotního vzdělávání Provozně ekono‐
mická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. 

Jedním z konzultačních středisek je i Klub seniorů v Jeseníku. V úterý
4. února před začátkem zahajovací lekce letního semestru obdrželi „stu‐
denti“ z rukou starostky města Zdeňky Blišťanové pamětní listy za aktivní
účast v semestrálním studiu „České dějiny a jejich souvislosti I.“ a někteří
také Osvědčení o absolutoriu univerzity třetího věku „Svět okolo nás“.
Pro úspěšné absolventy, kteří splní všechny studijní povinnosti, bývá po
šesti semestrech slavnostním zakončením studia promoce přímo v aule
pražské univerzity. Text a foto Richard Kapustka

Jesenická nemocnice má za sebou úspěšný rok…
Dokončení ze str. 4

Co si pod tím máme představit?
Jedná se jednak onavyšování poč‐

tu výkonů, zajišťování nových lékař‐
ských a zdravotnických posil, a s tím
spojené rozšiřování poskytované
péče. Zdravotníci už pacienty se slo‐
žitějšími diagnózami neposílají do
zdravotnických zařízení mimo Jese‐
ník, ale dokážou jim adekvátní péči
poskytnout sami. S tím je spojeno
i vyjednání se zdravotními pojišťov‐
nami, u kterých má každé zdravot‐
nické zařízení na dané časové
období nasmlouvanou péči v urči‐
tém objemu a podmínky nelze
měnit ze dne na den. Proto jsme pro‐
dukci navyšovali postupně každý

rok zhruba o desetinu. Pomohla
nám také bonifikace od zdravotních
pojišťoven, která byla loni prosaze‐
na pro nemocnice v odlehlých regio‐
nech s horší dopravní dostupností.

Co čeká Jesenickou nemocnici
v letošním roce? 

Doufám, že čtenáře a všechny
obyvatele regionu potěším našim
plánem pro letošní rok, kdy vybu‐
dujeme v naší nemocnici vlastní
pracoviště magnetické rezonance.
Záměr již schválilo ministerstvo
zdravotnictví a na projektu se již
intenzivně pracuje. 

Lidé tedy už nebudou muset
dojíždět na toto vyšetření do

Šumperku či Krnova? A co čekací
doby?

Nebudou. Pacienty vyšetříme
přímo u nás v nemocnici v Jeseníku.
Rozšíření samozřejmě zkrátí čekací
doby v celém regionu, předpoklá‐
dám, že o několik týdnů. A velkým
benefitem bude především další
rozšiřování spektra poskytované
péče, protože díky magnetické
rezonanci budou mít lékaři opět
přesnější diagnostické možnosti. 

Co všechno je nutné v souvislosti
s vybudováním nového pracoviš-
tě připravit a zařídit?

V prvé řadě jsme museli vybrat
vhodné prostory. Kromě stavebních
úprav musíme také posílit výkon tra‐

fostanice acelou nemocnici plně digi‐
talizovat. Veškeré rentgenové aultra‐
zvukové snímky už budou zpra ‐
covávány aarchivovány pouze v digi‐
tální podobě, což usnadní i mezi ‐
oborovou spolupráci. Například v pří‐
padě, kdy se pacient léčí na více oddě‐
leních či ambulancích nemocnice. 

Jak to vypadá s generální rekon-
strukcí nemocnice?

Aktuálně finalizujeme potřebné
podklady pro rekonstrukci tak, aby
ještě letos začaly přípravné práce.
Jedná se ozásadní arozsáhlý projekt,
který vyžaduje důslednou přípravu.
To, že jsme teď oprojektu chvíli mlče‐
li, rozhodně neznamená, že na něm
intenzivně nepracujeme. (JN)

Senior taxi – další poskytovatel 
Jak jsme již informovali v listopadovém vydání městského zpravo‐

daje, ve městě může být více provozovatelů služby Senior taxi. Ke
smlouvě s městem Jeseník přistoupila taxi služba Black & White Taxi
a vy si můžete objednat senior taxi na následujících číslech:

Black & White Taxi – 792 25 26 25

TAXI z Yesu – 775 02 12 92

S případnými dotazy se můžete obrátit na Bc. Alenu Kalinovou, 
tel. 584 498 406, e‐mail: alena.kalinova@mujes.cz, (IPOS) ul. K. Čap‐
ka 1147/10, blok A, 4. patro, dveře č. 406. (MěÚ)

E-BEZPEČÍ pro seniory
Rada seniorů vás zve na seminář, který je zaměřen na bezpečný
pohyb seniorů na internetu a sociálních sítích i na případné řešení
následků jednání v tomto prostoru. 

Seminář se uskuteční 16. března a 18. března v učebně Centra spo‐
lečných aktivit, ul. 28. října 870/18 (vedle Divadla P. Bezruče), vždy
od 9:00 hod. do 11:00 hod. pod vedením lektorky Ing. Danuše Jaku‐
bíkové. 

Přihlásit se můžete od 2. března telefonicky, e‐mailem nebo osobně
u A. Kalinové, MěÚ Jeseník, alena.kalinova@mujes.cz, 584 498 406, budova
IPOS, K. Čapka 1147/10, 4. patro, blok A, dveře č. 406

Senioři jsou v online prostředí cílem podvodných reklam a dezin-
formací, které jsou pouze jedním z celé řady rizik.

„I virtuální svět může být nebezpečný, nepodceňujte jeho rizika!“

přednáška
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Koncert k poctě 
Pavla Jurkoviče 
Ve čtvrtek 5. března v 17 hodin se v sále Divadla Petra Bezruče
uskuteční pod patronací Základní umělecké školy Jeseník, Spolku
přátel umění při ZUŠ Jeseník a Městských kulturních zařízení Jese-
ník další Koncert k poctě Pavla Jurkoviče, který je součástí festivalu
probíhajícího napříč Českou republikou.

O připomenutí odkazu tohoto významného českého pedagoga, hudeb‐
níka a skladatele se letos postarají žáci několika tříd hudební nauky
a instrumentální výuky ZUŠ Jeseník, soubor Folklorek Z. Kainarové, malé
tanečnice ze Soukromé základní umělecké školy – taneční s.r.o. Jeseník,
děti ze ZŠ Česká Ves a Vidnava a také rodiče a děti z kurzu Hrátky s hudbou
při ZUŠ Jeseník. 

Přijďte se na nás podívat a potěšit se hezkými lidovými písničkami
i skladbami českých skladatelů pro děti!

Za všechny účinkující vás srdečně zve Rafaela Drgáčová

Časem jara v Katovně
Od 11. března do 9. května zaplní Katovnu díla Romana Borečka.
Slavnostní vernisáž za účasti autora se uskuteční v úterý 10. března
v 17 hodin.

„Touto výstavou prací z mých mladých let se chci představit hlavně mladé
generaci, která mě nezná. Snad jim budu blízký svými objevy a touhou po
volnosti. Moje obrazy a sochy vznikaly z lásky k domovu, k rodné krajině
a sem patří. Rád bych rodnému městu zanechal  svoje výtvarné dílo v jeho
celku. Myslím na regionální galerii, která by měla v Jeseníku vzniknout.
Vzhledem k dlouhé výtvarné tradici a k současné mnohotvárné výtvarné
aktivitě tady galerie citelně chybí,“ uvedl Roman Boreček. 

Vstup na výstavu je volný a veřejnosti je přístupná dle otevírací doby
Informačního centra Jeseník. (red)

Ženy pomáhají patchworkem

V Jeseníku jsou lidé, kteří mají nejen šikovné ruce, ale také dobré
srdce. Místní patchworkářky zareagovaly na výzvu z  daleké
Austrálie, jež sužuje velká přírodní katastrofa.

„Pomoc spočívá ve zhotovení patchworkových bloků s motivem stromu
jako symbolu domova a naděje, což bylo přání našich kolegyň z Austrálie.
Ty pak jednotlivé kousky sešijí a vytvoří z nich přikrývky pro lidi, kteří
jsou nejvíce postiženi obrovskými požáry,“ vysvětluje smysl této akce
Zdeňka Pěkná z patchworkového klubu Střediska volného času DUHA
Jeseník. Šest jeho členek vytvořilo během krátké doby patnáct obrazců,
přitom každý z nich představuje zhruba dvě až tři hodiny práce.
V pondělí 10. února už zamířily do Austrálie, bezplatnou přepravu
zajistila další patchworkářka z České republiky. „Každý pomáhá, jak
může. Hotové výrobky si lze prohlédnout na facebookových stránkách
organizace, která přišla s myšlenkou, jak mohou šikovné ženy přispět ke
zmírnění následků živelní pohromy,“ dodává Zdeňka Pěkná. Výrobky
putují k protinožcům ze všech koutů světa, například z Francie, Kanady,
USA, Anglie a Itálie.

Patchworkářky ze SVČ DUHA se již několikrát zapojily do dobročinnosti,
v minulosti třeba vytvořily deku, jež se vydražila za pět tisíc korun.
Výtěžek byl pak věnován rodině na Jesenicku, kterou postihla blesková
povodeň. Také šily deky pro děti z místního dětského domova. Ani teď
však jejich ruce nezahálejí, připravují dalších dvacet zavinovaček do
jesenické porodnice. Ta již dříve obdržela od těchto žen peřinky
a háčkované čepice pro miminka. „Děláme to z lásky a těší nás, že naše
výrobky rozdávají lidem radost,“ uzavírá za  klub patchworkářek SVČ
DUHA Jeseník Zdeňka Pěkná. (rik)

Barevná paleta Jesenicka
Na další zajímavou výstavu pod názvem Barevná paleta Jesenicka
se mohou těšit příznivci umění, kteří navštíví Hlavní výstavní sál
Vodní tvrze. Navazuje na loňské XIX. svatováclavské sympozium,
jehož tématem bylo výtvarné umění na Jesenicku a v Jeseníkách
ve 20. století. 

V depozitářích muzeí, archivů, soukromých sbírkách a v dalších pra‐
menech se podařilo najít překvapivé množství jmen malířů, kreslířů a gra‐
fiků (bez ohledu na jejich národnost), pro které se tento podmanivý kraj
stal inspirací jejich umění. Nejen místní tvůrci, ale i renomovaní umělci
z Opavy, Vídně či Německa zanechali svá tvůrčí svědectví například
o návštěvě lázní na Gräfenberku, Vřesové studánky či drsných horských
úbočí s rozeklanými skalami a prastarými stromy. 

Výstavu, jež je pojatá jako výběr jmen a motivů, zahájí vernisáž v úterý
31. března v 18.00 hodin. Široké veřejnosti je pak přístupná od 1. dubna
do 7. června. (VMJ)

Členky patchworkového klubu SVČ DUHA s obrazci. Foto: Richard Kapustka
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Nestor českého folku Žalman vystoupí v Jeseníku

Pamětníci folkového festivalu
Jesenický nugget ví, že Pavel Lohon‐
ka Žalman býval na Miroslavi pra‐
videlným hostem. Do Jeseníku se
vrací po šesti letech od posledního
ročníku a přiveze jak obměněnou
sestavu muzikantů, tak písně z při‐
pravovaného alba.

Žalman je stálicí na české folkové

scéně již od roku 1969, kdy začal
působit v jihočeské folkové kapele
Minessengři, s níž nahrál devět alb.
V roce 1982 dal dohromady kapelu
Žalman a spol. (v úplně první inkar‐
naci s Pavlínou Jíšovou a Antonínem
Hlaváčem), s níž působí po různých
obměnách sestavy dodnes. Žalman
a spol. vydali od roku 1987 rovnou

dvacítku studiových alb, čímž se
řadí mezí ty nejplodnější folkové
kapely. Tvorba Pavla Lohonky
Žalmana je ceněna pro svou hloub‐
ku, sentimentální poetiku a teskné
až temné ladění, čímž se podstatně
vzdaluje od trampských písniček
k táboráku.

V současné době tvoří sestavu
kapely kromě Žalmana také kyta‐
rista Petr Havrda, baskytarista
Petr Novotný a zpěvačka Michaela
Hálková. V letošním roce je krom
koncertní činnosti bude zamě‐

stnávat také příprava speciálních
narozeninových vystoupení (Žal ‐
man napřesrok oslaví 75 let)
a natáčení nového alba, na němž
se objeví například i harfenistka
orchestru Národního divadla Iva‐
na Pokorná. První ochutnávku
snad uslyší i návštěvníci jesenic‐
kého koncertu, který se uskuteční
v pondělí 23. března v Divadle Pet‐
ra Bezruče. Vstupenky jsou v pro‐
deji v rezervačním systému MKZ
za 290 Kč, v den koncertu za
320 Kč. (jj)

Jméno Pavla  Lohonky Žalmana je v kronice tuzemského folku
zapsáno zlatým písmem. Nestárnoucí muzikant, kterému ani blí-
žící se pětasedmdesátiny nebrání v intenzivní tvůrčí činnosti,
vystoupí se svou kapelou Žalman a spol. v pondělí 23. března
v Divadle Petra Bezruče.

Proměny
Autorská výstava soch a obrazů

Ivy Svobodové s názvem Proměny
představí jak figurální sochařskou
tvorbu (klasický portrét v promě‐
nách či návrhy na lázeňské prame‐
ny), tak něco z malířství. V sochách
je hlavním námětem člověk a jeho
emoce. Materiály pak hlína, cement,
sklo, sádra. V obrazech se kromě
figurálních motivů objeví i kousek
jesenické přírody. Vernisáž se koná
26. března v 18 hodin v prostoru
galerie Vodní tvrze. Na vernisáži
zahraje žákyně ZUŠ Jeseník Jana
Svobodová na příčnou flétnu pod
vedením Jitky Melicheríkové. Vstup
na vernisáž zdarma. (VMJ)

Festival IQ Play v muzeu
Ve Vlastivědném muzeu Jesenicka se chystá Festival IQ Play, akce plná

zábavy pro děti i dospělé.  Budou zde k vidění a vyzkoušení hry a hračky
edukativního charakteru, smyslové hračky a logické hry, stavebnice a Mon‐
tessori pomůcky. Nebude chybět ani koutek pro nejmenší. Festival se
uskuteční od 20. do 22. března. Otevřeno od 9.00 do 17.00 hod. Orga‐
nizátorem akce je spolek Inspirace Zlín, z. s. (VMJ)

Nový domov pro staré knihy
Patříte mezi ty, kteří na svou domácí knihovničku nedají dopustit
a vůně starých knih vás vábí stejně jako Sirény antické námořníky?
Pak vám jistě udělá radost premiérový bazar knih, který se usku-
teční v sobotu 21. března v Knihovně Vincence Priessnitze.

Kdo někdy navštívil antikvariát, ví, že se jedná o místo, které má nejen
osobité kouzlo, ale také dovedně ukrytá tajemství v podobě výtisků knih,
které jsou již v pultovém prodeji jen obtížně (pakliže vůbec) k sehnání.
Kam ale zajít „na průzkum“, když v Jeseníku antikvariát v klasickém slova
smyslu neexistuje? Řešení nabízí bazar starých knih, který se premiérově
uskuteční 21. března v Knihovně Vincence Priessnitze od 8 do 12 hodin.
Za symbolický poplatek se budou prodávat publikace vyřazené z fondu
knihovny. Vlastní knihy k prodeji tedy, prosím, tentokrát nenoste. „Knihy
byly vyřazeny z fondu v rámci poslední revize, která proběhla v loňském roce,
ato buď zdůvodu toho, že knihovna disponuje stejným titulem ve více svazcích,
nebo z důvodů estetických – kniha již není způsobilá na to, aby pravidelně
kolovala mezi čtenáři,“ upřesňuje vedoucí Knihovny Vincence Priessnitze
Eva Pavlíčková. Neznamená to ovšem, že by vám někdo chtěl prodat „salátové
vydání“.  Dostupné knihy sice zestárly, ovšem nezřídka se mezi nimi najde
skutečně zajímavý titul, který buďto již není dostupný vůbec, či nikoli vdané
edici. Kdo by tedy chtěl za drobný peníz doplnit své zásoby čtiva na jarní
měsíce, nebo byl pouze zvědav, co za „poklady“ se ve skladech knihovny
nachází, nechť si třetí březnovou sobotu udělá chvíli času. Vpřípadě úspěchu
se bazar knih bude konat pravidelně, a to na jaře a na podzim. (jj)

Soutěž pro mladé fotografy 
U příležitosti XX. svatováclavského setkání připravují

organizátoři řadu doprovodných akcí reflektujících
téma letošního sympozia. Tento rok se doslova ponese
na vlnách potoků, řek, rybníků a pramenů našich krás‐
ných hor a podhůří. Téma‐
tem je totiž VODA
v nejrozmanitějších podo‐
bách. A protože životodár‐
ná kapalina představuje vedle všech svých zásadních
funkcí pro planetu i neodmyslitelný estetický prvek
naší krajiny, vyhlašujeme tímto Fotografickou soutěž
o nejkrásnější snímky zpodobňující metamorfózy
jesenické vody. 

Soutěž je určena třem kategoriím: 1. stupeň ZŠ, 2. stu‐
peň ZŠ a studenti středních škol. Své snímky prosím
odevzdávejte vytištěné na fotopapíru ve formátu

A3 nebo A4 nejpozději do 30. 6. 2020 v Katovně
(MIC) nebo v Knihovně Vincenze Priessnitze. Každý
účastník může odevzdat maximálně 2 fotografie, na
jejichž zadní straně uvede své jméno a kontakt. Pro‐

síme, dané snímky pro pří‐
padné další použití
zálohujte v elektronické
podobě.

Práce budou vystaveny v Centru společných aktivit
od 1. září, kdy se ve večerních hodinách uskuteční ver‐
nisáž, do konce měsíce. Vyhlášení vítězů a předání
ocenění proběhne v pondělí 28. září před koncertem
ke Dni české státnosti.

Těšíme se na Vaše snímky! 
VMJ, SOkA Jeseník, 

MKZ Jeseník a Společnost Vincenze Priessnitze

metamorfózy vody
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Zajímavé akce v Krtečku
Přestože ve vzduchu začínáme cítit jaro a těšíme se na každý slunečný
den, zaskočí nás březen častokrát svým chladným a sychravým poča-
sím. Ale s dětmi je potřeba jít ven za každého počasí. Jestliže se
nechystáte na větší výlet do lesa a v parku je ještě bláto, udělejte si
třeba procházku městem a stavte se na chvíli ohřát do Krtečku. Ostat-
ně MRC Krteček nevzniklo pouze na pomoc rodičům a dětem, aby
navázali základní sociální vazby mezi sebou a pomohlo dětem k leh-
čímu přechodu do pozdější mateřské školky. Ale také proto, aby se
měly maminky s dětmi kam uchýlit, když se venku čerti žení. 

Březnový program je bohatý, 2. března zavítá do našeho mateřského
centra psycholožka Mgr. Milena Mikulková, autorka knihy Hlavu vzhůru
rodiče. Zároveň začátkem měsíce proběhne poslední výuka počítačových
dovedností. Zájemci se naučí založit facebookové stránky, vlastní web
a vytvářet jednoduchou grafiku. Dále nám nabídla spolupráci zubní lékařka
MDDr. Jana Schwarzerová a přijde za námi na tři krátké semináře, kde si
budeme povídat o tom, co dělat, aby zuby nebolely. Začínáme v pátek
13. března a budeme se učit čistit zuby těm nejmenším. 

Ve čtvrtek 19. března pokračujeme Finanční gramotností, a to s odbor‐
nicí na slovo vzatou, s finanční poradkyní Mgr. Tamarou Koudelovou.
A třebaže jste zrovna na mateřské, má pro vás pár přínosných triků, jak
nejlépe naložit s vašimi financemi. Mnohým z nás dala velmi zajímavé
rady. Vše zdarma a hlídání dětí je v tuto dobu zajištěno. 

A v pátek 20. března proběhne seminář Podpora základních smyslů
jako prevence poruch učení achování. Přijede za námi speciální pedagožka
Mgr. Eva Mílková, která si s rodiči bude povídat o dvanácti smyslech. Že jste
nikdy neslyšeli o tom, že by člověk měl dvanáct smyslů? Zajímá vás, které
to jsou a jak nás ovlivňují? Přijďte k nám na seminář. Základy pro všechny
smyslové schopnosti jsou totiž vystavěny již v dětství. A jak zdravě a při‐
rozeně podpořit tyto smysly u dětí vám vysvětlí a ukáže naše přednášející.
Hlídání je opět zajištěno. A to nejdůležitější, na co vás chceme v březnu
pozvat, jsou 16. Krtečkovy narozeniny. Přijďte je snámi oslavit v týdnu
od 23. do 27. března za každého počasí. Budeme mít na každý den pro
vás i děti nachystaný Krtkův dort a vstup zdarma. MRC Krteček 

Letní tábory SVČ DUHA JESENÍK
1. 7.–7. 7. LÉTO NA BAZÉNĚ – Pro děti 8–15 let, mimo so a ne, výuka plaveckých

stylů, hry ve vodě, turistika. Cena 1500 Kč, vedoucí Daniel Krčmář: krcmar@duhajes.cz
6. 7.–10. 7. HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY – Pro děti 6–11 let, hry, péče o zvířátka, krátké

výlety, tvoření… Cena 1800 Kč, vedoucí Jana Hálová: sev@duhajes.cz
13. 7.–17. 7. MALÍ KUCHAŘÍCI – Pro děti 8–12 let, program v SVČ DUHA, vaření,

pečení, výlety... Cena 1800 Kč, vedoucí Zdeňka Pěkná:  pekna@duhajes.cz
18. 7.–25. 7. DOLNÍ MORAVA – pobytový turistický – Pro děti 8–15 let, poznáváme

krásu našich hor, koupání, hry, sport... Cena 3700 Kč, vedoucí Zdeňka Pěkná:
pekna@duhajes.cz

26. 7.–31. 7. EXPEDICE BAŤŮV KANÁL – pobytový rybářský tábor – Pro děti 10–15
let – členy ČRS, rybaření, kanoe, kajak, koupání... Cena 4000 Kč, vedoucí Daniel Krčmář:
krcmar@duhajes.cz

27. 7.–31. 7. DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA – Pro děvčata 8–12 let, program v SVČ DUHA,
výtvarné techniky, keramika... Cena 1800 Kč, vedoucí Iva Janošťáková:
janostakova@duhajes.cz

1. 8.–8. 8. BUČOVICE jižní Morava – pobytový tábor – Pro děti 8–14 let, táborová
hra, poznávání Brněnska, výlety, koupání, soutěže... Cena 3900 Kč, vedoucí Iva Janoš‐
ťáková: janostakova@duhajes.cz

3. 8.–7. 8. CESTA DO ŘÍŠE DIVŮ – Pro děti od 6 let, objevování tajemné říše za
zrcadlem, výlety, tvoření, hry, koupání... Cena 1800 Kč, vedoucí Pavla Ježová:
jezova@duhajes.cz

10. 8.–14. 8. PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM – turistický – Pro děti 8–12 let, výlety do
okolí (denně až 10 km), celotáborová hra, koupání, lanové centrum... Cena 1500 Kč,
vedoucí Jana Hálová: sev@duhajes.cz

10. 8.–14. 8. FILMAŘSKÝ A FOTOGRAFICKÝ TÁBOR – Pro děti od 8 let, CTH Harry
Potter, natáčení filmu, fotografování, hry, výlety, tvořivé dílny... Cena 1800 Kč, vedoucí
Pavla Ježová: jezova@duhajes.cz

17. 8.–21. 8. Z POHÁDKY DO POHÁDKY – Pro děti 7–9 let, seznámení s pohád‐
kami, soutěže, hry, ruční práce, výlety... Cena: 1800 Kč, vedoucí Iva Janošťáková:
janostakova@duhajes.cz

Bližší informace v SVČ DUHA Jeseník denně 8–17 hod nebo na
www.duhajes.cz/tabory 

Redakční uzávěrka
Dubnové vydání městského zpravodaje Naše město má uzávěrku

v úterý 10. března ve 12 hodin. Příspěvky zasílejte na adresu:
 nasemesto@mujes.cz. (red)

Nový web o vzdělávání 
Milí příznivci vzdělávání, oddělení školství MěÚ Jeseník za
finanční podpory z OP VVV v rámci projektu  Místní akční plán II
(MAP II) vytvořilo zbrusu nový informační web o vzdělávání na
Jesenicku. Je určen nejen pro rodiče, děti, žáky, studenty a peda-
gogy, ale také širokou veřejnost. Nový portál funguje od února
letošního roku.

Cílem bylo mít veškeré informace na jednom místě. K tomuto účelu
slouží interaktivní mapa, která umožní získat přehled o všech vzdělávacích
a zájmových zařízeních na Jesenicku. Dále portál poskytne informace
o seminářích, školeních, besedách a workshopech, jež se konají na Jese‐
nicku. Můžete zde otevřeně debatovat přes diskuzní fórum, které mimo
jiné nabízí i burzu práce, učební pomůcky, apod. Více o těchto projektech,
které jsou realizovány díky městu Jeseník, najdete na webové adrese
www.vzdelavanijesenicko.cz. Informace jsou zde průběžně doplňovány,
proto budeme rádi za vaše případné návrhy.

Děkujeme Komisi pro výchovu a vzdělávání, že se kreativně se vší
vervou zapojila do tvorby nového webu, stejně tak díky patří i všem zapo‐
jeným mateřským, základním a středním školám.

Oddělení školství MěÚ Jeseník a realizační tým MAP II



Táta synovi: „Běž dělat něco,
kde si dobře vyděláš.“ Máma
dceři: „Jako zdravotní sestra
budeš sloužit i v noci.“ Spolužák
kamarádovi: „Pojď se mnou na
internát, bude sranda.“ Učitelka
žákovi: „Rozhodně nechoď na
maturitní obor, nemáš na to.“
Nějak takhle vypadá výběr
střední školy mezi osmáky
a deváťáky, čest výjimkám.
Nechybí vám tam prostor pro
samotné dítě, aby se zamyslelo,
jaké povolání by ho bavilo
dělat?

S touto motivací jsem kývnul na
nabídku lidí z MAP (Místní akční
plán při Oddělení školství MěÚ Jese‐
ník), kteří se zabývají rozvojem
vzdělávání na Jesenicku. Do rukou
„regionálního kariérového porad‐
ce“, jak jsme mou novou roli nazvali,
se svěřilo pět základních škol (Čes‐
ká Ves, Javorník, Jeseník, Vápenná,
Vidnava). Dostal jsem úžasný man‐
dát, dvakrát měsíčně předstoupit
před osmáky (asi 170 dětí) a dis‐
kutovat s nimi o jejich budoucnosti. 

Poctivě jsem si připravil obsah
pro celkem 17 vyučovacích hodin
v každé třídě. Narazil jsem na bystré
a po informacích hladové žáky.
Bavíme se společně o jejich silných
a slabých stránkách, o profesích,

které jsou ohroženy třeba roboti‐
zací, o zaměstnáních majících před
sebou skvělou budoucnost, o kri‐
tériích, podle nichž si mají vybrat
střední školu, o tom, jak se mají
během studia připravovat, aby
uspěli na pracovním trhu, až na něj
za pár let vstoupí. Především ale
o tom, jak to provést, aby je ten eko‐
nomicky produktivní věk, po škole
až do důchodu, bavil.

Je to hodně teorie, protože mno‐
ho témat žáci slyší vůbec poprvé,

ale v několika hodinách za nimi
 přicházejí i lidé z praxe. Už měli
možnost mluvit s policistou, psy‐
chologem, ajťákem nebo manažer‐
kou středně velké firmy. A další
zajímaví hosté ještě přijdou. 

Netvářím se před dětmi tak, že
jim ukazuji jedinou správnou cestu,
jen jim do jejich rozhodování
 vnáším další hledisko, jak mohou
přemýšlet o volbě povolání. Nejšťa‐
stnější je přece ten, kdo dělá to, co
ho baví. Kamil Kavka,

regionální kariérový poradce
MAP rozvoje vzdělávání 
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Angličtina, sport, příroda, technologie. Nová volba
Nový školní rok přinese významnou novinku ve vzdělávacím plánu
na druhém stupni ZŠ Jeseník. V souvislosti s jeho úpravami připraví
škola nabídku specializace pro všechny. Vedle již tradičního zamě-
ření na sport si budou žáci moci volit rozšíření výuky i v dalších
oblastech. Talentovaní žáci přitom zůstanou ve svých třídách.

Přes 160 respondentů z řad rodičů se nám v anketě z přelomu roku vyjá‐
dřilo ke vzdělávacímu plánu a jak je vidět, uvažujeme o směřování školy
podobně. Jako stěžejní předměty vidí rodiče ve škole Angličtinu, Tělesnou
výchovu, Matematiku a Český jazyk. Za druhý výukový jazyk (bude‐li stále
povinný) by si vybrali němčinu, případně ruštinu. Mezi nejvýznamnější
kompetence řadí osobnostní asociální (komunikace, spolupráce,..), finanční,
čtenářskou adigitální gramotnost. Pokud jde onabídku volitelných předmětů,
na prvním místě zájmu jsou jazyky (angličtina), následují informační akomu‐
nikační technologie, manuální a technické dovednosti a tělesná výchova. 

Po déletrvajících úvahách a inspirováni výsledky dotazníku nabíd‐
neme v novém školním roce vedle tradičního programu SPORT+ s roz‐
šířením výuky tělesné výchovy také programy JAZYKY+ s rozšířením
výuky angličtiny, TECHNOLOGIE+ s rozšířením výuky informatiky
a manuálně‐technických dovedností a PŘÍRODA+ s rozšířením výuky
přírodovědných předmětů. Žákům 2. stupně chceme také poskytnout
možnost mezi programy přestupovat. Školáci přitom nebudou tvořit
čtyři třídy, ale zachováme běžné třídy bez tříd výběrových. Od tohoto
kroku si slibujeme, že se v nich bude snadněji budovat zdravé klima
pro výuku a dobré vztahy. 

Milí přátelé, děkujeme všem, kdo nám pomáháte budovat sebevě‐
domou a otevřenou školu s kvalitní nabídkou pro všechny.

Dominik Liberda,
ředitel ZŠ Jeseník

Úspěšný projekt: „Škola pro všechny II“

Odstartoval 1. září 2019 a Jese‐
nicku přinesl téměř 40 milionů
korun. Cílem projektu je opět pod‐
pora rovného přístupu ke kvalitní‐
mu vzdělávání. Oproti projektu
„Škola pro všechny I“, kde bylo zapo‐
jeno 15 ZŠ z ORP Jeseník, jsou
v tomto navazujícím projektu zapo‐

jeny i mateřské školy. Na základních
školách je podporováno 43 doučo‐
vacích skupin, v rámci mimoškol‐
ních aktivit bylo vybaveno a je
financováno 59 zájmových kroužků
s různou tematikou od sportovních,
hudebních a dramatických aktivit
až po tvůrčí kroužky. S žáky pracuje

15 školních asistentů, kteří mají
možnost účastnit se různých setká‐
ní s metodiky nebo lektory a záro‐
veň si mezi sebou vyměnit své
zkušenosti. Na některých školách
opět působí školní psychologové.

Za úspěšným projektem se vždy
skrývá tým sehraných lidí, ani tady

tomu není jinak. Velké poděkování
patří všem, kteří se mu aktivně
věnují a podílí se na tom, abychom
mohli našim dětem poskytnout
kvalitní podmínky pro společné
vzdělávání na Jesenicku.

Oddělení školství 
a realizační tým projektu ŠPV II

Pod tímto názvem se skrývá projekt Oddělení školství MěÚ Jese-
ník, který je spolufinancován EU a navazuje na již ukončený projekt
„Škola pro všechny I“.

Nechme žáky přemýšlet o jejich práci snů

Spojení teorie s praxí pomáhá při volbě povolání. Foto: Markéta Poskerová

Školní střípky 
Mladší žáci a žákyně ve florbalu

zvítězili v okresním kole a zajistili
si postup do krajského kola. 
■ Krajského šachového přeboru
škol na Přírodovědné fakultě UP
Olomouc se zúčastnili také naši
žáci. V první kategorii, 1.–5. třída,
obsadili Jan Josef Basler, David
Pírek, Gabriel Liewehr a Jan Pleva
šesté místo z dvanácti. V kategorii
6.–9. tříd Robert Liewehr, Adam
Pírek, Kryštof Liewehr a Karl
Hubert Semerád skončili na pátém
místě z celkového počtu sedmnác‐
ti škol. ■Hostem Křesla pro hosta
byl koncem ledna ředitel školy,
který zavítal mezi páťáky. Odpo‐
vídal na různé dotazy, které se
týkaly nových předmětů, přípravy
na vyučování a vztahů mezi star‐
šími spolužáky. ZŠ Jeseník

Zlato pro Jeseník
Ve středu 29. ledna proběhl již

16. ročník soutěže Priessnitzův
dortík za účasti studentů z 12 škol.
A kdo vyhrál? Anna Plášková
z naší Střední školy gastronomie
a farmářství Jeseník! Žáci své
dovednosti předvedli ve třech kate‐
goriích, a to ve zhotovení dortu, res‐
tauračního moučníku a zdobení
perníku. Anička zabodovala u poro‐
ty především zdobením perníku
a ve zbylých dvou disciplínách také
patřila k nejlepším. Celkově tak
z toho bylo první místo!

SŠ GaF Jeseník
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Život s motýly aneb Zapomenutý rodák Sigmund Hein
Co nevidět začne jaro a s ním se opět do přírody vrátí nesčetné množství živých tvorů, mezi jinými i stovky druhů motýlů. A právě
této křehké ozdobě našich luk a zahrad zasvětil svůj život Sigmund Hein, rodák z Jeseníku, který však v záplavě velkých synů a dcer
našeho města trochu zapadl v prachu dějin. Nicméně v oblasti lepidopterologie, tj. nauky o motýlech, platil ve své době za jednoho
z největších odborníků monarchie. 

Sigmund Hein přišel na svět
6. února 1868 v domě čp. 62
(objekt bychom dnes hledali mar‐
ně, jednalo se o měšťanský dům
stojící na náměstí v místech dneš‐
ního elektra) do poměrně dobře
situovaných poměrů – otec Johann
pracoval jako c. k. soudní příručí
okresního soudu. Zájem o říši hmy‐
zu v malém Sigmundovi probudil
jeho učitel, zapálený entomolog,
kterého směl zvídavý chlapec
doprovázet na toulkách okolní pří‐
rodou. Láska k motýlům jej
neopustila do konce života, byť se

profesně vydal zcela odlišným smě‐
rem. 

Po absolvování nižšího gymnázia
ve Štýrském Hradci nastoupil na
kadetní školu v místní části Liebe‐
nau, z níž odešel s důstojnickou
hodností. Neustálé změny místa
působnosti, tolik typické pro vyšší
šarže rakousko‐uherské armády, se
nevyhnuly ani Heinovi. Nejprve byl
coby nováček umístěn do odlehlého
a politicky neklidného Nového
Pazaru, historického centra regionu
Sandžak (dnes jih Srbska). Poté se
vrátil do Štýrského Hradce, násle‐
doval Marburg an der Donau a Gori‐
zia (město dnes rozděleno mezi
Itálii a Slovinsko), kde se oženil. 

Neustálý pohyb po zalitavské čás‐
ti země sice zapříčinil, že byl Hein
v podstatě entomologickým samo‐
tářem, leč, jak známo, každá mince
má dvě strany. Vandrování napříč
monarchií nadmíru prospívalo
jeho sbírce motýlů, která se
vyznačovala několikanásobně
větší pestrostí, než jakou se moh-
li pochlubit nejvýznamnější
z evropských vědců.

O to více Hein komunikoval
s uznávanými lepidopterology teh‐
dejší doby, kupř. s baronem Con‐
stantinem von Hormuzaki
(1863–1937), profesorem entomo‐

logie a biogeografie na univerzitě
v Černovicích (Bukovina).

Později jej nadřízení převeleli do
tyrolského Imstu, odkud s vidinou
nových objevů podnikal náročné
výstupy do blízkých hor (vystoupal
např. na nedaleký Muttekopf, štít
vysoký 2 744 metrů). Z rakouských
zemí byl převelen do Mladé Bolesla‐
vi, jejíž okolí jej ale vědecky nenapl‐
ňovalo, a často proto zajížděl do
Krkonoš, oblasti na motýly mnohem
bohatší. Ze středních Čech se zane‐
dlouho dostal do Olomouce, díky
čemuž začal objevovat faunu nejvyš‐
ších pater hor, pod nimiž vyrostl. Čas-
to arád mířil na Praděd aPetrovy
kameny, odkud si odnesl bohatou
sbírku okáče menšího sudetské-
ho, jesenického endemitu.

V hanácké metropoli zastihla Hei‐
na první světová válka, jíž se aktivně
coby kapitán zúčastnil. Po jejím
skončení odešel s hodností plukov‐
níka do výslužby. Jeho uniformu
mimo jiné zdobil Vojenský zásluž-
ný kříž sválečnou dekorací ameči
i Karlův vojenský kříž, na který
měli nárok pouze vojáci pobýva-
jící v první linii. Zakotvil v Linci,
kde po smrti rady Dr. Müllera vedl
Entomologickou pracovní skupinu.
Konečně se mu dostalo času, aby se
mohl naplno věnovat své zálibě. Nej‐

více jej zajímali píďalkovití, jež se
řadí mezi nejpočetnější čeledi motý‐
lů na světě (především rod Tephroc‐
lystia aEupithecia, dle odborníků se
jedná opoměrně obtíž nou skupinu).
Zvláštní jméno, lat. Geometridae,
bylo odvozeno podle typického
pohybu housenky – odměřují 
tzv. pídě. Motýly, zejména můry,
ovšem Hein nejen sbíral, ale icho-
val, a dokonce se mu podařilo
vyšlechtit nový hybridní druh,
nazvaný po něm Codonia hybr.
orbialbiocellaria Hein.

Roku 1939 se usadil ve Vídni, kde
prožil celou válku. Dění ve vědec‐
kých kruzích se sice již neúčastnil,
stále však chodil na dlouhé pro‐
cházky do okolní přírody, kde
neúnavně sbíral larvy černopásek.
Ke konci života jej zastihla nevylé‐
čitelná urologická choroba, před
jejímž bolestivým průběhem plu‐
kovníka zachránila srdeční mrtvice,
které podlehl 16. prosince 1945.
Jak později vzpomínal jeho kolega,
entomolog a dobrý přítel Franz
Koschabek, protinacisticky orien‐
tovanému Heinovi se v posledních
měsících života alespoň vyplnilo
dlouholeté přání zemřít jako Raku‐
šan v opět svobodné zemi, kterou
tolik miloval. Matěj Matela
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Sigmund Hein. Zdroj: www.zobodat.at

Vzpomínka na čestného občana města Jaroslava Skácela
Ve věku 91 let skonal 16. ledna
čestný občan města Jeseník,
doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc.
Poslední rozloučení s tímto
předním českým geologem,
který celý svůj život zasvětil prá-
ci na Jesenicku, se uskutečnilo
24. ledna ve smuteční obřadní
síni v Jeseníku – Bukovicích.

Jaroslav Skácel se narodil
19. června 1928 ve Ždánicích na
Moravském Slovácku. Po absolvo‐
vání reálného gymnázia ve Strážnici
studoval od roku 1947 na přírodo‐
vědecké fakultě v Brně. V roce 1951
obhájil svou disertační práci v prob‐
lematice rudních ložisek. Vědeckou
hodnost kandidáta věd CSc. získal
v roce 1955. Právě rudy přivedly
Jaroslava Skácela do Jeseníků, které
byly v období poválečného nadšení
a očekávání označovány jako „čes‐
koslovenský Ural“. Výsledky jeho
práce při ověřování desítek jese‐
nických lokalit a v rámci vyhledá‐
vacích geologických průzkumů
kyzových polymetalických ložisek

v Horním Benešově, v Horním Měs‐
tě i ve Zlatých Horách prokázaly, že
jesenická ložiska představovala nej‐
významnější surovinovou základnu
rud barevných kovů tehdejšího Čes‐
koslovenska. Z období 60. let pochá‐
zí jeho ucelená studie o rudách typu
Lahn‐Dill v Jeseníkách. V rámci
regionálního výzkumu se také podí‐

lel na geologickém mapování oso‐
blažského výběžku. V roce 1968
vypracoval rozsáhlou surovinovou
studii Jeseníků. Vedle podílu na pro‐
gnózních výzkumech je třeba
z tohoto období zmínit také geolo‐
gické mapování na listu speciální
mapy – tzv. padesátky Jeseník, jehož
byl docent Skácel redaktorem.

Opakovaně pracoval jako expert
v zahraničí. Po krátké expertize na
polymetalických ložiscích ve Viet‐
namu roku 1976 pracoval úhrnem
téměř 10 let v rámci několika poby‐
tů v Maroku. Zde se zabýval přede‐
vším geologickým průzkumem
měděných a stříbrných rud v Atlasu
i Antiatlasu, ale pomáhal též vycho‐
vat jednu generaci marockých rud‐
ních geologů a techniků. Výraznou
měrou přispěl k tomu, že česká geo‐
logie má stále v Maroku dobré jmé‐
no. O svém pobytu v této zemi
napsal knihu Maroko očima geolo‐
ga, ve které mapoval nejen vlastní
poznání přírodních poměrů, geo‐
logie, mineralogie a ložiskových
nerostných surovin, ale všímal si
také života marockého lidu, jeho
historie, zvyků a tradic.

Jaroslav Skácel je autorem mno‐
ha desítek původních prací, které
publikoval doma i v zahraničí. Po
celý život se zajímal o slovácký folk‐
lor, hudbu, umění a historii.

Bohumila Tinzová

Docent Jaroslav Skácel při křtu své knihy o Maroku. Foto: SOkA Jeseník
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SVĚTOVÝ DEN VODY U PRIESSNITZŮ
Světový den vody vznikl z iniciativy OSN v roce 1993. Důvodem
byla skutečnost, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostat-
kem pitné vody nebo nemá přístup k vodě. V České republice se
do této události aktivně zapojují zejména vodárenské společnosti.
A na půdě prvního vodoléčebného ústavu světa si i letos připo-
meneme Světový den vody řadou zajímavých akcí.

Cvičení v bazénu, procházka okolo pramenů a výlet k vodopádům
zastupují v programu turistické a sportovní aktivity. Kulturní a vzdě‐
lávací stránku oslav Dne vody naplní přednášky, projekce filmu „Vincenz
Priessnitz“ a koncert. Přednáškám je vyhrazen čtvrtek, kdy v Zrcadlo‐
vém sále začne od 16 hodin přednáška etnografa VMJ Matěje 
Mately na téma „Voda v jesenické mytologii“ a od 19 hodin bude násle‐
dovat přednáška lázeňského průvodce Jiřího Glabazni „Géniové živé
vody“. 

Novinkou v programu je sobotní dopolední Degustace vody u Slovan‐
ského pramene. Kdo zavítá v první jarní den na tuto akci, bude se moci
na vlastní chuťové buňky přesvědčit, že „není voda jako voda“ a možná,
že „není pramen jako pramen“. Týdenní program uzavře nedělní klavírní
recitál Jakuba Knápka. (jg)

KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE
Taneční večery ve Wiener Kaffeehaus Restaurantu se konají vždy v 19:30
v následujících dnech: 3. 3., 5. 3., 10. 3., 12. 3., 17. 3., 19. 3., 24. 3., 26. 3.
a 31. 3. Vstupné 50 Kč.
Mše svaté v Zrcadlovém sále (sanatorium Priessnitz) se uskuteční ve
14 hodin v těchto dnech: 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. a 29. 3.
Na Klavírní recitál v hale sanatoria Priessnitz se můžete těšit 15. 3.
a 29. 3., začátek v 15:30 hodin.

ZA SPORTEM – lázeňské kluziště
Aktuální provozní doba a další informace o konaných akcích naleznete
na www.priessnitz.cz. Pronájem kluziště je možný i mimo otevírací
dobu po domluvě na tel. čísle 584 491 128 nebo 724 305 126.

Začíná oprava střechy a fasády hlavní lázeňské budovy
V termínu od 1. března do
23. června 2020 proběhne oprava
střechy a fasády jižní části sana-
toria Priessnitz. V daném období
bude uzavřena věžička s vyhlíd-
kou. Gastro služeb a lázeňských
procedur se tyto stavební práce
téměř nedotknou, zmenší se
pouze kapacita ubytování. 

Celkově je oprava střechy afasády
sanatoria naplánována do tří etap,
další dvě etapy se uskuteční v násle‐
dujících dvou letech ve stejném
období roku.  Termíny mohou být
ovlivněny počasím a dalšími okol‐
nostmi. Cílem je dostat sanatorium
Priessnitz do kvalitního stavebně–
technického stavu, aby mohlo dále
sloužit svým hostům bez obav
ojejich pohodlí. Oprava je navržena
tak, aby svým termínem, délkou
realizace, navrženou technologií
a zbudováním zařízení staveniště
co nejméně omezila provoz budovy
sanatoria a chod celých lázní.

„Priessnitz je po architektonické
stránce nejcennější budovou lázní.
Návrh opravy byl konzultován
s architekty a historiky, aby nedošlo
ke změně jedinečného rázu této
mimořádné stavby. Celkem půjde

Sanatorium Priessnitz je po architektonické stránce nejcennější budovou lázní. Foto: PLL a.s.

o investici za více než 50 milionů
korun, práci bude provádět sedm sta-
vebních firem z Jesenicka. Věříme, že
naši klienti a příznivci tuto investici

v budoucnosti ocení. Děkujeme všem
za trpělivost a pochopení při prová-
dění stavebních prací,“uvádí technic‐
ký ředitel lázní Roman Illek. (jg)

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA je dočas‐
ně mimo provoz z důvodu opravy
střechy sanatoria Priessnitz.



12 KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ BŘEZEN 2020 www.jesenik.org | březen 2020

pondělí 2. března v 8.30 hodin
Kaple
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT 
VE HŘE NA KLAVÍR
Pořádá ZUŠ Jeseník.

úterý 3. března v 16 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
ASTROLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA
Seznámení se s významem planet a astrologickou
symbolikou. Vstupné 60 Kč. Pořádá PLL a.s.

úterý 3. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
KRISTINY MACHAČÍKOVÉ
Představí se žáci ve hře na housle a violu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 3. března v 19 hodin
Divadlo Petra Bezruče
KOUZELNÁ VYHLÍDKA
Hudební komedie plná divokých historek! Hrají:
Martin Trnavský, Barbora Munzarová, Daniela
Šinkorová, Radim Novák. Uvádí Divadelní spolek
Frída. Hra v předplatném, doprodej volných míst
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 450 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 3. března od 9 hodin
SŠ Gastronomie a farmářství Jeseník
MASTERCHEF JESENÍK 2. KOLO
Kulinářská soutěž pro žáky ZŠ ‐ akce MAP Jeseník.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník, město Jeseník a SŠ Gastro-
nomie a farmářství Jeseník.

středa 4. března v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOUZELNÁ FLÉTNA
Komorní koncert K. Vaculové, flétna a J. Hrubého,
klavír. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 5. března v 9 hodin
Kino Pohoda Jeseník
VÝSTAVA POHÁDKY Z KUFŘÍKU 
Výtvarná soutěž pro žáky 2. tříd ZŠ okresu Jeseník ‐
akce MAP Jeseník. Vernisáž výtvarných výrobků
v atriu Kina Pohoda, poté vyhlášení nejhezčích výtvo‐
rů soutěže a promítání pohádky pro děti.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník a Město Jeseník.

čtvrtek 5. března v 15.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ HODINKA PRO DĚTI
Tanečně‐hravé odpoledne pro děti pod vedením zku‐
šených lektorů z taneční školy A. Kratochvílové.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 5. března v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče Jeseník
KONCERT K POCTĚ PAVLA JURKOVIČE
Více informací na str. 6
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

čtvrtek 5. března v 18 hodin
Klub Plíživá Kontra
OLIN JURMAN: STŘÍPKY Z NEDÁVNÉ HISTORIE,
JAK JI NEZNÁTE
Beseda nad knihami o ruských legiích a souboji roz‐
vědek za studené války. Prodej knih autora: Legionáři,
Vlastizrádce a Dvojitý agent 2 a 3. Vstupné dobro‐
volné. Pořádá Jesenický týdeník.

pátek 6. března v 16 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
HOROSKOPY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Výklad horoskopů významných světových osobností
v podání Ing. Zuzany Šmídové. Vstupné 60 Kč.
Pořádá PLL a.s.

Akce pátek 6. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY KAROLINY VÍTKOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 6. března v 19 hodin
Divadlo Petra Bezruče
NĚMÝ BOBEŠ
VYPRODÁNO! Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 7. března ve 20 hodin
Klub Plíživá Kontra
ŠPIČKOVÁ KULTURA
Příběh jednoho uskupení 2007–2019. Píše se rok
2007 a ve výrobně hořčice, takzvané hořčičárně, se
potkali čtyři mladí lidé – amatérský kašubolog JJK,
konstruktér šlapohybu Blahoslavený, mormon Šávek
a rádiový orientační běžec Ježek. Při výrobě lahodné
pochutiny si řekli, že spolu založí kapelu. A slovo dalo
slovo, zanedlouho se k nim přidali další lidé.
Pořádá kapela Špičková kultura.

pondělí 9. března – středa 11. března
Kaple
BAZAR OBLEČENÍ, OBUTÍ 
A SPORTOVNÍCH POTŘEB PRO DĚTI
Pondělí 8.30–17.00 výkup. Úterý, středa 8.30–18.00
prodej. Bližší informace na plakátech.
Pořádá Sudetikus, z.s. ve spolupráci se SVČ DUHA
 Jeseník

úterý 10. března v 16.15 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad populární Dadly Šenkyříkové pro děti
a jejich rodiče. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

úterý 10. března v 17 hodin
Výstavní síň Katovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY: ČASEM JARA 
Z rané tvorby Romana Borečka. Výstava potrvá do
9. května 2020. Více na str. 6 
Pořádají MKZ Jeseník a IC Jeseník.

středa 11. března v 9 hodin
Knihovna Vincence Priessnitze
KOMIKS – PŘEDNÁŠKA KLÁRY SMOLÍKOVÉ
Interaktivní přednáška s oblíbenou dětskou spiso‐
vatelkou. Vyhrazeno pro školy.
Pořádá knihovna Vincence Priessnitze.

středa 11. března v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
Populární, muzikálové a klasické melodie zazpívají
Anna Beťáková, soprán a Peppa Khol, tenor. Vstupné
100 Kč.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 12. března v 15.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ HODINKA PRO DĚTI
Tanečně‐hravé odpoledne pro děti pod vedením zku‐
šených lektorů z taneční školy A. Kratochvílové.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 12. března v 18 hodin
Knihovna Vincence Priessnitze
RUSKO A MONGOLSKO
Multimediální přednáška fotografa Pavla Svobody
z velké cesty „Napříč Asií“. Sedm měsíců dobrodruž‐
ství na trase z Moskvy do Bangkoku. Po přednášce
autogramiáda nové knihy.
Vstup volný.
Pořádá Centrum společných aktivit ve spolupráci s KVP
Jeseník.

pátek 13. března v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se skvělý Kytarový orchestr pod vedením
Václava Dvořáka. Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

pátek 13. března v 9 hodin
Knihovna Vincence Priessnitze
KNIHTISK – STUDIO BEZ KLIKY
Interaktivní přednáška o historii knihtisku s Roma‐
nem Prokešem a Pavlínou Wolfovou.
Vyhrazeno pro školy
Pořádá Centrum společných aktivit ve spolupráci s KVP
Jeseník.

sobota 14. března v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
SKOTSKO
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka. Vstupné
70 Kč. Pořádá PLL a.s.

neděle 15. března v 15 hodin
Divadlo Petra Bezruče
VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ
Uvádí Divadélko Věž. Vstupné 70 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 17. března v 19 hodin
Kaple, Průchodní ulice
KLASIKA VIVA: PAVEL SVOBODA 
& IVA KRAMPEROVÁ
Pavel Svoboda je český varhaník a dramaturg, vítěz
mezinárodních varhanních soutěží a sólista souboru
Barocco sempre qiovane. Iva Kramperová je vyhle‐
dávanou sólistkou a komorní hráčkou, spolupracuje
s osobnostmi jako Václav Hudeček, Jiří Bárta, Ivan
Ženatý a další. Obdržela řadu ocenění, stala se sti‐
pendistkou firmy Yamaha a laureátkou Mezinárodní
soutěže Leoše Janáčka. Koncert zahájí žáci p.uč. Zdeň‐
ky Kainarové – Jonáš Doležel, Anežka Konečná – hous‐
le, klavírní doprovod Karolina Vítková.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jese‐
ník. Vstupenky 150 Kč (s kartou KPKV 110 Kč), ŽÁCI
ZUŠ VSTUP ZDARMA. Zvýhodněné vstupné pouze
pro držitele karty klubu přátel Klasika Viva. Kartu je
možné vyřídit na webu www.klasikaviva.cz. Pořádá
KLASIKA VIVA, z. s. ve spolupráci s MKZ Jeseník.

středa 18. března v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
S pestrým repertoárem se představí Jesenický smí‐
šený pěvecký sbor pod vedením Jitky Melicheríkové.
Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 19. března v 15.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ HODINKA PRO DĚTI
Tanečně‐hravé odpoledne pro děti pod vedením zku‐
šených lektorů z taneční školy A. Kratochvílové. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 19. března v 18 hodin
Knihovna Vincence Priessnitze
ZDRAVÍ JE V NAŠÍ HLAVĚ
Přednáška spisovatelky a odbornice na zdravou výži‐
vu Jarmily Mandžukové. Vstupné 50 Kč.
Pořádá KVP Jeseník.

čtvrtek 19. března
SVČ DUHA Jeseník
KURZ ŠITÍ pro začátečníky i pokročilé 
1. dílna – nákupní taška 19. 3., 2. dílna – kosmetická
taštička 16. 4., 3. dílna – kabelka 14. 5. Tři šicí kurzy
navazující na sebe, cena za celý blok kurzů 500 Kč.
Bližší informace pekna@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

pátek 20. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY BARBORY UHLÍŘOVÉ
Představí se žáci ve hře na kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
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pátek 20. března v 17.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se flétnový soubor JESFLET pod vedením
Mgr. Danušky Macečkové. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

pátek 20. března v 19 hodin
caffé & shop Ennea
RICHARD BAKSEVANIDIS
Richard Baksevanidis, zpěvák a kytarista, představí
své autorské písně z debutového alba „Můj svět“, na
kterém se prolínají prvky indie, rocku i folku. Více
info na www.facebook.com/enneaa. Vstupné 60 Kč.
Zajistěte si své místo včas!
Pořádá caffé & shop Ennea.

pátek 20. března v 20 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
HANULÍK BROTHERS
U příležitosti Dne vody se představí jesenická hudeb‐
ní skupina s bohatým repertoárem. Vstupné 100 Kč.
Pořádá PLL a.s.

sobota 21. března v 8 hodin
Knihovna Vincence Priessnitze
BAZAR KNIH
Prodej vyřazených knih z fondu knihovny. Vstup vol‐
ný. Pořádá KVP Jeseník.

sobota 21. března v 18 hodin
Klub Plíživá Kontra
EXPEDIČNÍ KAMERA
V letošním programu najdete 6 filmů oceněných
například na Kendal Mountain Festivalu, Vancouver
International Mountain Film Festival, ale i čerstvé
novinky z domácí produkce.
Vstupné 80 Kč. Pořádá Jesenický týdeník.

neděle 22. března v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
ANI S TEBOU, ANI BEZ TEBE
Francouzská divadelní veselohra v podání Divadel‐
ního spolku Kantoři. Vstupné 100 Kč.Pořádá PLL a.s.

pondělí 23. března v 19 hodin
Divadlo Petra Bezruče
ŽALMAN & SPOL. – PAVEL LOHONKA
Více na str. 7, vstupné 290 Kč, v den konání koncertu
320 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 24. března v 13 hodin
Kaple
2. ROČNÍK PĚVECKÉ 
SOUTĚŽNÍ OKRESNÍ PŘEHLÍDKY
Představí se žáci ze ZUŠ Javorník, Jeseník, Zlaté Hory
a Vidnava. Pořádá ZUŠ Jeseník.

středa 25. března v 16.15 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad Dadly Šenkyříkové pro děti a jejich
rodiče. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

středa 25. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
MARIE ONDRYÁŠOVÉ A MIKOLÁŠE DVOŘÁČKA
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 25. března v 18.30 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
SWINGOVÁ TANČÍRNA
Tanečně‐swingový večer pro širokou veřejnost pod
vedením zapálených tanečníků. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 26. března v 15.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ HODINKA PRO DĚTI
Tanečně‐hravé odpoledne pro děti pod vedením zku‐
šených lektorů z taneční školy A. Kratochvílové.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 26. března v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební nástroje
a žáci LDO. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 26. března v 19.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
HOSPODSKÝ KVÍZ
Přijďte si zasoutěžit a procvičit své mozkové závity,
vstupné 30 Kč. Pořádá Quiz Crew.

pátek 27. března v 18 hodin
Knihovna Vincence Priessnitze
NOC S ANDERSENEM
20. ročník noci plné her, soutěží a čtení. Pro děti ve
věku 6‐10 let. Pouze pro přihlášené.
Pořádá KVP Jeseník.

sobota 28. března ve 14.30 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
JARNÍ KONCERT DOM ZUŠ JESENÍK
Představí se Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník
s dirigenty Tomášem Uhlířem, Milanem Domesem
a hosty, s mažoretkami SZUŠ taneční Jeseník pod
vedením Kláry Drgáčové. Vstupné dobrovolné.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

sobota 28. března v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KANADA
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka. Vstupné
70 Kč. Pořádá PLL a.s.

neděle 29. března v 15 hodin
Divadlo Petra Bezruče
MICHALOVI MAZLÍČCI 
Přijďte si hrát, přijďte se bavit a HLAVNĚ SMÁT s dět‐
mi, s Michalem Nesvadbou! Hodinové zábavné diva‐
delní představení pro děti 2–9 let! Dítě 1 a 2leté v době
konání představení v doprovodu DVOU platících
ZDARMA na klíně rodiče. Prodej vstupenek v rezer‐
vačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 195 Kč.
Pořádá Kouzelná školka ve spolupráci s MKZ Jeseník.

březen
SVČ DUHA Jeseník
FOTOSOUTĚŽ – TAJEMSTVÍ ARCHITEKTURY
Soutěž pro děti i dospělé – amatérské fotografy. Infor‐
mace na www.duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník ve spolupráci s Knihovnou
VP Jeseník.

pátek 3. dubna v 19 hodin
caffé & shop Ennea
THE SHOOKIES
Vystoupení brněnské kapely The Shookies, kterou
inspiruje především písničkářská tradice zahranič‐
ního folk‐rocku a acoustic‐rocku. Více info na
www.facebook.com/enneaa nebo www.theshooki‐
es.com. Vstupné 80 Kč. Zajistěte si své místo včas!
Pořádá caffé & shop Ennea.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
03.–04. 04.  DIVADELNÍ ŽATVA
16. 04.  DUO JAMAHA
17. 04.  VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROU‐

KA
21. 04.  KLASIKA VIVA: J. MACEK ‐ LOUTNA, P. FEN‐

DRICHOVÁ ‐ ZPĚV
22. 04.  DÍVČÍ VÁLKA
28. 04.  NEPÁL POHODOVĚ ‐ CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠ‐

KA KVP

intuitivně teprve několik let, žije v blízkosti přírody,
uprostřed lesů a domácích zvířat a právě v tomto
spojení ji malba přináší radost a uspokojení. Bez ver‐
nisáže. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

10. března – 9. května
Výstavní síň Katovny
ROMAN BOREČEK – ČASEM JARA
Známý jesenický sochař a malíř přichází tentokrát
s výstavou rané malířské tvorby. Vernisáž 10. března
v 17 hodin. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

26. listopadu 2019 – 8. března 2020
Hlavní výstavní sál
REGENHART & RAYMANN
Vstupné 50/25Kč

15. leden 2020 – 15. březen 2020
Galerie
EXTRÉMNÍ JEVY NA JESENICKU – 
pohledem meteorologa
Vstupné 50/25Kč

27. březen 2020 – 26. duben 2020
Galerie
PROMĚNY
Výstava představí figurální sochařskou tvorbu Ivy
Svobodové, více na str. 7. Vernisáž ve čtvrtek 26. břez‐
na v 18.00 hod v prostoru galerie Vodní tvrze v Jese‐
níku. Vstup na vernisáž je zdarma. Kurátor výstavy:
Iva Svobodová, vstupné 40/20Kč.

20. březen 2020 – 22. březen 2020
Hlavní výstavní sál, Galerie
FESTIVAL IQ PLAY
Akce plná zábavy pro děti i dospělé, více na str. 7.
Organizátorem festivalu je spolek Inspirace Zlín,
z. s. Vstupné 50 Kč jednotlivec / 150 Kč rodinné vstup‐
né.

1. 4. 2020 – 7. 6. 2020
Hlavní výstavní sál
BAREVNÁ PALETA JESENICKA 
Výstava přiblíží obrazy známých i méně známých
malířů, kteří zachycovali krásy a proměny jesenické
krajiny, a to zejména v 19. století a v první polovině
století minulého.  Vernisáž se koná v úterý 31. břez-
na v 18.00 hod. v hlavním výstavním sále Vodní
tvrze, vstup na vernisáž zdarma. Autoři výstavy:
Mgr. Květoslav Growka, Doc. PhDr. Pavel Šopák,
Ph.D. Vstupné: 50/25Kč

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné 80/40 Kč
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU V 17.
STOLETÍ
Vstupné 110/55 Kč
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné 50/25 Kč
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné 50/25 Kč

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU:
 Knihovna Vincence Priessnitze Jeseník (ul. 28. října)
 Kino Pohoda Jeseník
 Cestovní kancelář MONDI‐tour Jeseník (Palackého ul.)
 Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour Jeseník (ul. 28. října) 
 IC Katovna Jeseník (Palackého ul.)
 Lázeňské informační centrum Jeseník 
 Knihovna Mikulovice
 Městské informační centrum Zlaté Hory
 Informační centrum Bělá pod Pradědem
 Informační centrum Vidnava
 Informační centrum Javorník
 Městský úřad Žulová
 Obecní knihovna Lipová‐lázně

Vlastivědné muzeum Jesenicka

3. března – 31. března
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
MAŁGORZATA GOCH (PL) - MALUJI TO, CO CÍTÍM
VE SVÉ DUŠI
Autorka výstavy nikdy nestudovala malbu, maluje

Výstavy
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Čtvrtek 12. 3. v 19:30 hodin
MALÉ ŽENY / drama‐komedie‐romantický / USA
2019 / titulky / 135 min. Vstupné 130 Kč ☺

Pátek 13. 3. v 17:00 hodin
ZAPOMENUTÝ PRINC / komedie‐dobrodružný‐
rodinný / Francie 2020 / titulky / 102 min. Vstupné
130 / 110 Kč ☺

Pátek 13. 3. v 19:30 hodin
3BOBULE / komedie / ČR 2020 / česky / 103 min.
Vstupné 130 Kč ☺

Sobota 14. 3. v 15:00 hodin
TLAPKOVA PATROLA: VŽDY VE STŘEHU / animo‐
vaný‐dětský / Kanada 2019 / dabing / 70 min.
Vstupné 130 / 110 Kč ☺

Sobota 14. 3. v 17:00 hodin
VOLÁNÍ DIVOČINY / rodinný‐dobrodružný / USA
2020 / titulky / 104 min. Vstupné 130 / 110 Kč☺

Sobota 14. 3. v 19:30 hodin
BLOODSHOT / akční‐thriller‐fantasy / USA 2020 /
titulky / 110 min. Vstupné 130 Kč 12+

Neděle 15. 3. v 17:00 hodin
V SÍTI / dokument / ČR 2019 / česky / 100 min.
Vstupné 130 / 80 Kč 15+

Neděle 15. 3. v 19:30 hodin
KINO NASLEPO / VÝBĚR FILMU NECHEJTE NA NÁS!
/ ?? min. Vstupné 100 Kč 12+

Úterý 17. 3. v 19:30 hodin
3BOBULE / komedie / ČR 2020 / česky / 103 min.
Vstupné 130 Kč ☺

Středa 18. 3. v 19:30 hodin
BOUŘLIVÉ VÝŠINY - FILMOVÝ KLUB / romantic‐
ký‐drama / Velká Británie 2011 / titulky / 129 min.
Vstupné 100 / 60 Kč

Čtvrtek 19. 3. v 17:00 hodin
VLASTNÍCI - SENIOR KLUB / komedie / ČR 2019 /
česky / 96 min. Vstupné 100 / 60 Kč 12+

Čtvrtek 19. 3. v 19:30 hodin
PROXIMA / drama / Francie, Německo 2019 / titulky
/ 107 min. Vstupné 130 Kč 15+

Pátek 20. 3. v 17:00 hodin
FRČÍME / animovaný‐dětský‐dobrodružný / USA 2020
/ dabing / 112 min. Vstupné 130 / 110 Kč ☺

Pátek 20. 3. v 19:30 hodin
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II / thriller‐horor / USA 2020
/ titulky / 100 min. Vstupné 130 Kč 15+

Sobota 21. 3. v 15:00 hodin
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE / pohádka‐fantasy / ČR
2020 / česky / 100 min. Vstupné 130 / 110 Kč ☺

Sobota 21. 3. v 17:00 hodin
PARAZIT - OSCAROVÝ HIT / komedie‐drama / Jižní
Korea 2019 / titulky / 132 min. Vstupné 100 Kč 12+

Sobota 21. 3. v 19:30 hodin
3BOBULE / komedie / ČR 2020 / česky / 103 min.
Vstupné 130 Kč ☺

Neděle 22. 3. v 15:00 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD / animova‐
ný‐rodinný / USA, Indie, Jižní Korea, Čína 2019 /
dabing / 90 min. Vstupné 130 / 110 Kč ☺

Neděle 22. 3. v 17:00 hodin
MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN / akční‐komedie‐rodinný / USA
2020 / dabing / 100 min. Vstupné 130 / 110 Kč ☺

Úterý 24. 3. v 17:00 hodin
KOMUNISMUS A SÍŤ ANEB... / dokument / ČR 2019
/ česky / 335 min. Vstupné 100 / 60 Kč 15+

Středa 25. 3. v 19:30 hodin
PSI NENOSÍ KALHOTY - FILMOVÝ KLUB / kome‐
die‐drama / Finsko, Lotyšsko 2019 / titulky / 105
min. Vstupné 100 / 60 Kč 15+

Čtvrtek 26. 3. v 17:00 hodin
BLOODSHOT / akční‐thriller‐fantasy / USA 2020 /
titulky / 110 min. Vstupné 130 Kč 12+

Čtvrtek 26. 3. v 19:30 hodin
EMMA / komedie‐romantický / Velká Británie 2020
/ titulky / 132 min. Vstupné 130 / 80 Kč ☺

Pátek 27. 3. v 17:00 hodin
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II / thriller‐horor / USA 2020
/ titulky / 100 min. Vstupné 130 Kč 15+

Pátek 27. 3. v 19:30 hodin
ŠARLATÁN / životopisný‐drama‐historický / ČR,
Irsko, Polsko, Slovensko 2020 / česky / 100 min.
Vstupné 130 Kč 12+

Sobota 28. 3. v 15:00 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD / animova‐
ný‐rodinný / USA, Indie, Jižní Korea, Čína 2019 /
dabing / 90 min. Vstupné 130 / 110 Kč ☺

Sobota 28. 3. v 17:00 hodin
MULAN 3D / rodinný‐dobrodružný / USA 2020 /
dabing / 105 min. Vstupné 150 / 130 Kč ☺

Sobota 28. 3. v 19:30 hodin
1917 / válečný‐drama / USA, Velká Británie 2020 /
titulky / 119 min. Vstupné 130 Kč 15+

Neděle 29. 3. v 15:00 hodin
MULAN / rodinný‐dobrodružný / USA 2020 / dabing
/ 105 min. Vstupné 130 / 110 Kč ☺

Neděle 29. 3. v 17:00 hodin
ŠARLATÁN / životopisný‐drama‐historický / ČR,
Irsko, Polsko, Slovensko 2020 / česky / 100 min.
Vstupné 130 Kč 12+

Úterý 31. 3. v 19:30 hodin
AFRIKOU NA PIONÝRU / dokument‐cestopisný /
ČR 2020 / česky / 104 min. Vstupné 130 Kč ☺

Středa 1. 4. v 19:30 hodin
MAJÁK / drama‐mysteriózní / USA, Kanada 2019 /
titulky / 110 min. Vstupné 100 / 60 Kč 12+

VÝSTAVA VE FOYERU KINA POHODA
Čtvrtek 5. 3. – Pátek 3. 4. 2020

POHÁDKY Z KUFŘÍKU
Výstava výtvarných prací 2. tříd žáků škol okresu
Jeseník. Vernisáž výstavy: 5. 3. v 9:00 hodin + pro-
jekce filmu. Vstup volný.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC DUBEN 2020
* NENÍ ČAS ZEMŘÍT * PINOCCHIO * ANTLERS * ŠTĚSTÍ JE
KRÁSNÁ VĚC * ŽÁBY BEZ JAZYKA * TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
A DALŠÍ *
FOYER A BISTRO OTEVŘENO PŮL HODINY PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
REZERVACE - www.kinopohoda.cz
Možnost zakoupení e-vstupenek!
PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA: Kino Pohoda Jeseník /
Divadlo Petra Bezruče Jeseník / CK MONDI‐tour Jese‐
ník (Palackého) / Půjčovna kol Jeseníky Tour (28. říj‐
na) / IC Katovna (Palackého) / Lázeňské informační
centrum / Knihovna Mikulovice / MIC Zlaté Hory /
IC Bělá pod Pradědem / IC Vidnava / IC Javorník /
Městský úřad Žulová / Obecní knihovna Lipo‐
vá‐lázně

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

Neděle 1. 3. v 15:00 hodin
TLAPKOVA PATROLA: VŽDY VE STŘEHU / animo‐
vaný‐dětský / Kanada 2019 / dabing / 70 min.
Vstupné 130 / 110 Kč ☺

Neděle 1. 3. v 17:00 hodin
KRÁLÍČEK JOJO / komedie‐drama‐satira / USA 2019
/ titulky / 109 min. Vstupné 130 Kč ☺

Úterý 3. 3. v 17:00 hodin
V SÍTI - PROJEKCE S DELEGACÍ / dokument / ČR
2019 / česky / 100 min. Vstupné 130 / 80 Kč15+

Středa 4. 3. v 19:30 hodin
DALEKÁ CESTA - FILMOVÝ KLUB / drama‐histo‐
rický / ČSR 1948 / česky / 108 min. Vstupné 100
/ 60 Kč 12+

Čtvrtek 5. 3. v 17:00 hodin
STUDENÁ VÁLKA - SENIOR KLUB / drama‐
romantický / Polsko, Francie, Velká Británie 2017
/ titulky / 84 min. / Vstup volný 12+

Čtvrtek 5. 3. v 19:30 hodin
SVIŇA / thriller / Slovensko, ČR 2020 / česky / 98
min. Vstupné 130 Kč 15+

Pátek 6. 3. v 17:00 hodin
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST / komedie‐romantický
/ ČR, Slovensko 2020 / česky / 107 min. Vstupné
130 Kč 12+

Pátek 6. 3. v 19:30 hodin
1917 / válečný‐drama / USA, Velká Británie 2020 /
titulky / 119 min. Vstupné 130 Kč 15+

Sobota 7. 3. v 15:00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II / animovaný‐dětský / USA
2019 / dabing / 100 min. Vstupné 130 / 110 Kč ☺

Sobota 7. 3. v 17:00 hodin
FRČÍME / animovaný‐dětský‐dobrodružný / USA
2020 / dabing / 112 min. Vstupné 130 / 110 Kč☺

Sobota 7. 3. v 19:30 hodin
NEVIDITELNÝ / thriller / USA 2020 / titulky / 124
min. Vstupné 130 Kč 15+

Neděle 8. 3. v 15:00 hodin
FRČÍME/ animovaný‐dětský‐dobrodružný / USA 2020
/ dabing / 112 min. Vstupné 130 / 110 Kč ☺

Neděle 8. 3. v 18:00 hodin!
CHLAP NA STŘÍDAČKU / komedie / ČR 2020 / česky
/ 112 min. Vstupné 130 Kč 12+

Pondělí 9. 3. v 19:30 hodin
KLIMT A SCHIELE: EROS A PSÝCHÉ / dokument‐
umění / Itálie 2018 / titulky / 90 min. Vstupné 130
/ 80 Kč ☺

Úterý 10. 3. v 19:30 hodin
V SÍTI / dokument / ČR 2019 / česky / 100 min.
Vstupné 130 / 80 Kč 15+

Středa 11. 3. v 17:00 hodin
11 BAREV PTÁČETE / dokument / ČR 2020 / česky
/ 120 min. Vstupné 100 / 50 Kč 12+

Středa 11. 3. v 19:30 hodin
CURIOSA - FILMOVÝ KLUB/ drama‐erotický / Francie
2019 / titulky / 107 min. Vstupné 100 / 60 Kč 15+

Čtvrtek 12. 3. v 17:00 hodin
V SÍTI: ZA ŠKOLOU / dokument / ČR 2019 / česky
/ 64 min. Vstupné 130 / 80 Kč 12+

Kino Pohoda
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ZLATO PRO ZUŠ. Vynikajícího úspěchu dosáhli 15. února členové
Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník. V prestižní mezinárodní sou‐
těži velkých dechových orchestrů v Praze získali ve své kategorii Zlaté
pásmo. Text a foto ZUŠ Jeseník

V pátek 20. března od 10 do
17 hodin se na Masarykově
náměstí uskuteční Velikonoční
trhy. Převážně lokální potraviny
a jarní a velikonoční sortiment
doplní lákavé občerstvení. Od 15
hodin návštěvníkům udělají
radost děti z jesenických mateři‐
nek. Dílny pro děti připraví MRC
Krteček a EduArti. V případě hez‐
kého počasí bude hrát živá hudba.
Akci připravuje spolek Sudetikus
s podporou města Jeseník a MKZ.
Více na www.sudetikus.cz.



Jeseník je doslova líhní spor-
tovních talentů. Důkazem jsou
čtyři medaile z IX. zimní olym-
piády dětí a mládeže 2020, kte-
rá se uskutečnila od 19. do
24. ledna v Karlovarském kraji.
Díky kamerám České televize
mohli úspěchy našich domá-
cích borců sledovat také diváci
na kanálu ČT SPORT. 

Sportovci reprezentovali své kra‐
je a výsledky do 14. místa se zapo‐
čítávaly do společného bodového
hodnocení. Nejvíce bodů na účet
Olomouckého kraje připsala Bára
Macurová z FENIX SKI TEAM
Jeseník, která v individuálních
závodech v běhu na lyžích vybojo‐
vala stříbro a bronz. V náročném
závodě klasickou technikou nene‐
chala nikoho na pochybách, že patří
do republikové špičky svého roční‐
ku. Ač v posledních dnech před
závody prožívala zdravotní trable,
excelentním výkonem a skvělou
technikou běhu získala 2. místo. Na
větrné hůrce na Božím Daru pak ve
vypjatém a těsném závodě brala
bronz. 

Taktéž s dvěma medailemi se
k nám do Jeseníku vrátil její oddí‐
lový kolega Tomáš Cenek. Ten ve
stopě s českou špičkou ukázal, že
patří mezi nejlepší. V obou indivi‐
duálních závodech vybojoval bron‐
zové medaile vždy ve velkém
souboji se synem známého českého
dálkového běžce Stanislava Řezáče. 

Rovněž další členové výpravy
z Jesenicka, lyžaři Jakub Kubíček,
Nela Mudrová, Karolína Korytá-
řová, Lucie Jurčáková a karatista

Alex Kirschner dosáhli v této pre-
stižní soutěži velmi dobrých
výsledků. A my věříme, že naši
sportovci neřekli své poslední slovo
a nabyté zkušenosti jednou zúročí
třeba i v boji o účast na velké olym‐
piádě.

Zimní Olympiáda Dětí a Mládeže
je setkáním nejlepších mladých

sportovců z celé republiky. Mnoh‐
dy ji okořeňují další sporty dle
návrhu pořádajících krajů. Letos
tak na Karlovarsko zavítali kara‐
tisté a šachisté. Nutno podotknout,
že ačkoliv se jednalo o olympiádu
dětí, svým  rozsahem si nezadala
s tou dospěláckou. Děti například
nebyly ochuzeny o atmosféru

zahajovacího ceremoniálu a na
vlastní kůži zažily, co obnáší spo‐
lečné bydlení nebo přejíždění
v rámci sportovišť. Nechybělo ani
společné medailové vyhlašování
a slavnostní uvítání medailistů
v olympijském domě v Karlových
Varech.

Petr Kubíček
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Nové naděje klubu sportovního tance: malí tanečníci

Nyní začínají v kategorii nejnižší,
tou je E, bojují za postup do kategorie
D, na který je potřeba 200 bodů. Za
každý poražený pár děti vytančí
1 bod apokud se jim podaří vsoutěži
zvítězit, dostanou bonus 15 bodů, za
druhé místo 10 a za třetí 5 bodů.
Z nových párů se zatím nejlépe daří
Michalu Vávrovi sMarkétou Fialovou,
kteří mají na svém kontě po dvou sou‐

těžích 8 bodů ve standardních tancích
a 11 v tancích latinsko‐amerických. 

Naši zkušení matadoři, Matias
Kavický s Kristýnou Harbichovou,
mají za sebou za uplynulý rok nespo‐
čet soutěží a pomalu klepou na brá‐
ny výkonnostní kategorie C ve
standardu a B v latině. Pozornému
čtenáři neunikne posloupnost
těchto kategorií, nejnižší je tedy E,

dále D, C, B, Aatřída nejvyššíM nebo‐
li Mistrovská. Aktivní tanečníky
v nejvyšších třídách náš klub sice
nemá, ale naše zkušené trenérky
v minulosti tyto třídy brázdily. Soňa
Petrová v latinsko‐amerických tan‐
cích ve třídě A, Iva Obšilová dokonce
obě disciplíny, standard i latinu ve
třídě A. Jana Schwarzerová soutěžila
ve tříděM vlatině azískala dva tituly
druhé vicemistryně vkategorii mlá‐
dež do 18 let. Doufáme, že s takto
kvalitním týmem se nám podaří
vychovat dalšího Mistra České repu‐
bliky právě na Jesenicku.

Kromě výuky sportovního tance
náš klub pořádá kurzy společen‐
ských tanců pro začátečníky. V sou‐

časnosti probíhají v Jeseníku a ve
Vrbně pod Pradědem. Poslední
kurz této sezóny bude ve Vidnavě
v termínu od 23. února do 29. břez‐
na každou neděli od 17.00 do 20.00
hod. v místní sportovní hale. Jste na
něj všichni srdečně zváni. A pro
dámy, které nemají taneční partne‐
ry na tyto kurzy, nabízíme celoroční
výuku latinsko‐amerických tanců
v Jeseníku v tzv. MAMA TEAMECH
a pro náročné i výuku FLAMENCA.

Nebojte se přijít mezi nás a Tan‐
cujte s námi! Kontaktovat nás
můžete na našem facebooku
kst.jesenicka nebo na stránkách
kst‐jesenicka.webnode.cz.

Jana Schwarzerová

Klub sportovního tance Jesenicka nezahálí a v uplynulém školním
roce prošel dynamickým vývojem, na jehož konci stojí čtyři nové
taneční páry, které nás od ledna jezdí reprezentovat na soutěže.
Jsou to malí tanečníci ve věku od 6 do 12 let a byť mají za sebou
pouze rok a půl soutěžní přípravy, daří se jim na poli Českého
svazu tanečního sportu (ČSTS) prosadit. Konkurenty ve svých
věkových kategoriích porážejí a sbírají tak cenné body na cestě
k vysněné vyšší výkonnostní kategorii. 

Lyžařům to na zimní olympiádě čtyřikrát zacinkalo 

Na trati 3 km klasicky vybojovala Bára Macurová stříbro, Tomáš Cenek bronz. Volnou technikou skončili na stejné trati
na třetím místě. Uprostřed krajský radní Petr Vrána. Foto: Petr Kubíček
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