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Milí spoluobča-
né, když jsem v roce
2014 dostala nabíd-
ku dělat místosta-
rostku, mísily se ve
mně dvě emoce.

Radost a nejistota. Radost, že můžu
udělat město lepším anejistota, zda
to všechno zvládnu. 

Proto jsem se od začátku snažila
být co nejvíce mezi lidmi, abych zjis-
tila, co je trápí nebo co jim v Jeseníku
chybí. Volby ukázaly, že vy, občané
města, tenhle přístup oceňujete.
S pozicí starostky ale přišla i větší
zodpovědnost. Kvalitní vedení by
nemělo jen reagovat na to, co lidem
vadí, ale mělo by těmto nepříjem-
ným situacím předcházet. V těchto
dnech se proto ptáme na budouc-
nost zdravotní péče na Jesenicku.
Někteří tvrdí, že zbytečně „plašíme“,
ale já budu spát lépe, když to bude-
me řešit dříve než příliš pozdě.
Občané na Jesenicku musí mít stej-
nou péči jako v jiných částech ČR.
Naším úkolem není, aby věci v Jese-
níku „tak nějak“ fungovaly, ale aby
fungovaly na 100 %. To je i důvod,
proč je potřeba, aby na některých
místech došlo k personálním změ-
nám. Nemůžeme tolerovat, když
věci nefungují tak, jak by měly. Kdy-
bychom nad tím zavírali oči, doplá-
celi byste na to především vy,
občané. Ato není pro nás přijatelné. 

I po pěti letech, co jsem nastou-
pila na radnici, stále cítím radost
i nejistotu. Radost, že každý den
Jeseník zlepšujeme a starost, že se
ke všem nedostanou správné infor-
mace otom, proč některé věci dělá-
me.  Pevně ale věřím, že už mě znáte
a víte, že mi nejde o osobní pro-
spěch, o funkce nebo o moc. Chci,
aby zde lidé žili rádi, a budu pro to
dělat maximum, i když to občas
nebude pro některé lidi příjemné.
Přeji všem hezkou dovolenou
a dětem super prázdniny.
Vaše starostka Zdeňka Blišťanová

Slovo
starostky

Filmové trháky
v letním divadle 
Prázdniny jsou tady a s  nimi
i promítání letního kina. 

„Líbí se nám iniciativa pro vrácení
života do Smetanových sadů, atak pře-
souváme letní kino do prostor letního
divadla,“uvedla ředitelka Městských
kulturních zařízení Jeseník Petra
Fusová. Včervenci zde uvidíte letošní
hit, Bohemian Rhapsody, a další fil‐
mové trháky. Těšit se můžete na letní
atmosféru, dobré pivo ivíno. Ahlavně
nezapomeňte – deku s sebou! (rik)

Zahrada Katovny 
ožije pohádkami

V loňském roce se podařilo opra‐
vit zahradu Katovny, a protože má
toto místo jistý genius loci, tak se
zde kromě koncertů budou letos
konat také pohádky pro děti. Ty 
se uskuteční 7. a 28. července
a 11. srpna. Malí diváci se mohou
těšit na představení plné pohádko‐
vých postav a světa čar a kouzel.
Pohádky začínají v 10 hodin. (pf)

Vylepšení a novinky na městském koupališti

„V prostoru bývalého zázemí
plavčíků u hlavního vstupu do
areálu byl otevřen nový bufet, kte-
rý doplnil služby občerstvení dopo-
sud nabízené v mobilním stánku
vedle tobogánu a na terase restau-
race. Od poloviny června do polo-
viny září bude nový stánek otevřen
vždy od 9 do 18 hodin,“ sdělil nový
ředitel TSJ Patrik Tomáš Pavlíček.
Druhou již realizovanou novinkou
je výsadba zeleně směrem ke
Kauflandu a fotbalovému hřišti.
„Nově vysázené stromy by do
budoucna měly poskytnout
návštěvníkům příjemný stín

a zároveň areál více ,odclonit‘ od
přilehlé zástavby a komunikací.
Pro příští sezóny se počítá zároveň
s další výsadbou keřů, které by
měly oddělit čisté plavecké plochy
od takzvaně ,nečistých‘ pochozích
a dalších ploch,“ doplnil ředitel
technických služeb.

Funkci zastínění by do budouc‐
na měla plnit i další plánovaná
investice do areálu, a to částečné
zastínění travnaté plochy u dět‐
ského brouzdaliště a instalace
lehacích roštů. Technické služby
tam plánují odpočinkovou zónu,
kterou ocení především maminky

při hlídání dětí. První část zastí‐
nění a nové převlékárny by měly
být v provozu již od začátku letoš‐
ních prázdnin.

Právě s koncem školního roku
je spojen vstup na koupaliště
ZDARMA, a to pro všechny žáky
a studenty, kteří v pátek 28. června
dorazí na letní koupaliště s aktu‐
álním vysvědčením. V případě
nepříznivého počasí bude stano‐
ven náhradní den, kdy bude bez‐
platný vstup „za vysvědčení“.

Aktuálně platný ceník a pro ‐
vozní dobu letního koupaliště
naleznete na str. 14 tohoto vydání
a také na webových stránkách
www.jesenickekoupaliste.cz.
 Užijte si léto! (TSJ a. s.)

Několik novinek, které pro letošní sezónu na městském koupališti
připravily Technické služby Jeseník (TSJ) ve spolupráci s městem
Jeseník, má za sebou první týdny zatěžkávacího provozu.

Máme mistry světa v raftingu

Vítězslav Ručka prochází slavobránou, vlevo Ondřej Ježek, vpravo trenér jese-
nického týmu Aleš Raděj. Foto: Richard Kapustka

Jeseník uvítal 22. května na Masarykově náměstí posádku Young-
ster Yes, která vybojovala na raftovém mistrovství světa v Austrálii
zlaté medaile ve slalomu, bronz ve sprintu a do třetice bronz v cel-
kovém pořadí v raftingu.

„Vůbec jsme to nečekali, bylo to obrovské překvapení a nejen pro nás.
Nepatřili jsme k favoritům mistrovství, k nim se naopak počítala domácí
Austrálie nebo Indonésie, která trénuje na australských řekách,“ uvedl
trenér našich borců Aleš Raděj. Tým, který reprezentoval Českou repu‐
bliku, soutěžil v kategorii juniorů do 19 let ve složení: Tomáš Raděj, Pavel
Drastich, Michael Šlesingr (Letohrad), Ondřej Ježek, Jakub Vyroubal, Vítěz‐
slav Ručka a Matěj Čížek (náhradník). Mistrovství světa probíhalo od 
13. do 20. května na řece Tulle. (rik)

Redakční uzávěrka srpnového
vydání je 10. července ve 12
hodin. Příspěvky zasílejte na
adresu: nasemesto@mujes.cz.
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Táhneme za jeden provaz

Vítězné družstvo starší kategorie. Foto: MP Jeseník

Již dvanáctým rokem poměřují své síly děti ze základních škol
z celého Jesenicka v branném závodu „Táhneme za jeden provaz“,
který pro ně připravují složky integrovaného záchranného sys-
tému (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchran-
ná služba, Městská policie Jeseník) ve spolupráci s IPA Jeseník.

V pátek 31. května se na startovní čáru postavili tentokrát mladší žáci
(2.–5. třída) v počtu 84 dětí. Na trati dlouhé cca 2 km se tříčlenná smíšená
družstva musela popasovat s úkoly nejen fyzického rázu, ale také vědo‐
mostního. Na jednotlivých stanovištích museli závodníci ukázat, jak dobře
umí spolupracovat a „táhnout za jeden provaz“. Na nejvyšší stupínek se
v mladší kategorii (2.–3. třída) postavili žáci ze ZŠ Jeseník (B. Němcové)
před školáky z Vidnavy a Lipové‐lázní. Ve starší kategorii (4.–5. třída)
pak kov nejcennější získali svěřenci ze ZŠ Jeseník (Průchodní), stříbro
putuje do Zlatých Hor a bronz do Černé Vody. Díky příspěvku města Jeseník
všichni výherci obdrželi krásné hodnotné ceny.

por. Ing. Tereza Neubauerová, tisková mluvčí PČR Jeseník

Školáky prověřily
paragrafy
V jesenické Kapli proběhlo
3. června okresní kolo soutěže
,,Právo pro každý den“ za účasti
čtyřčlenných smíšených druž-
stev žáků osmých a devátých
tříd a čtvrtých ročníků osmi -
letého gymnázia. V pátém roč-
níku soutěže se utkalo 11 týmů
z 10 školských zařízení z okresu
Jeseník. Po vyrovnaném boji
zvítězila ZŠ Javorník před gym-
náziem Jeseník a ZŠ Bělá pod
Pradědem.  

Cílem soutěže je podnítit zájem
nejen žáků, ale i pedagogů a širší
veřejnosti o právní problematiku,
a tím rozvinout a posílit právní
vědomí mladé generace zajíma‐
vým a efektivním způsobem. 

Zároveň chtějí organizátoři
podrobněji poznat současnou úro‐
veň právního vědomí žáků, aby
série jimi pořádaných i připravo‐
vaných besed mohly navazovat na
tyto znalosti nebo je dále doplňo‐
vat. Za pořadatele (Mgr. Bc. Karo‐
lína Petřeková – koordinátor týmu
pro mládež, Bc. Miroslav Táborský
– MP Jeseník, Ing. Tereza Neuge‐
bauerová – PČR Jeseník) patří
poděkování nejen všem soutěží‐
cím, ale i pedagogům, kteří se na
přípravě soutěže podíleli.

(red)

Obnova kamerového systému pokračuje

„V letošním roce měníme dvě ka -
mery, první z nich už funguje na
 autobusovém nádraží, druhá bude
instalována v Lipovské ulici. Celkové
náklady na jejich pořízení včetně polo-
hovacího zařízení pro rychlejší ovlá-
dání kamerového systému představují
200 tisíc korun, z kraje jsme získali
dotaci 57 tisíc korun, zbytek uhradí
náš rozpočet,“ uvedl Miroslav Tá ‐
borský z městské policie. Poslední
analogovou kameru, která je ve Sme‐
tanových sadech, nahradí starší,
repasovaná. „Bude vybavena nočním

přísvitem včetně objektivu se zoomem
apo její montáži dojde k úpravě veřej-
ného osvětlení tak, aby obrazový
výstup byl co nejkvalitnější,“vysvětlil
Miroslav Táborský s tím, že v příštím
roce má dojít k výměně této kamery
za digitální. Veřejný pořádek ve měs‐
tě sleduje celkem šestnáct kamer
aojejich umístění budou informovat
webové stránky městské policie, kte‐
ré se dokončují. „Veřejnost tak bude
vědět, kde jsou kamery azároveň uvidí
prostor, kam až dohlédne jejich oko,“
dodal Táborský. 

Začátky kamerového systému
v Jeseníku se datují od roku 1998, kdy
se většina kamer pořizovala z dotací
s účastí města, poslední v roce 2009,
a dále probíhal pouze jejich servis.
„Nově se začal budovat kamerový sys-
tém s IP kamerami i s přechodem na
optickou síť až v roce 2016. Od té doby
se využívá servis místních firem, který
je z hlediska nákladů pro město pod-
statně ekonomicky výhodnější. Byl to
dobrý manažerský tah,“ pozname‐
nal Miroslav Táborský. Každoročně
odhalí kamery více než stovku pře‐
stupků a jejich záznamy slouží jako
důkazní prostředek pro Policii ČR
nebo správní orgán města. (rik)

Přechod analogových kamer na digitální, které dohlížejí na veřejný
pořádek v Jeseníku, se chýlí ke konci. Při modernizaci kamerového
systému využije městská policie dotaci z Olomouckého kraje.

Přenosy z kamer se sbíhají na městské policii. Foto: Richard Kapustka
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Matrika
V měsíci květnu se v Jesenické

nemocnici a.s. narodilo celkem 18
dětí, z toho rodičům s trvalým po ‐
bytem v Jeseníku 6 dětí. Jsou to:
Adéla Annie Šemrová, Štěpán Madaj,
Helena Suchá, Anna Marie Kaniová,
Jindřich Laštovica, Leontýna Poláš-
ková. Blahopřejeme. (MěÚ)

Nový ředitel MP
Zastupitelé města zrušili ke dni

20. června 2019 pověření strážníka
Bc. Miroslava Táborského k plnění
některých úkolů při řízení Městské
policie Jeseník ze dne 10. září 2015,
na základě kterého vykonával funk‐
ci ředitele městské policie. Jejím
řízením pověřili jeho dosavadního
zástupce Bc. Radka Sedláře. (red)

Prázdninový provoz sportovní haly
Během školních prázdnin, kdy městskou sportovní halu v Dukelské
ulici nebudou využívat žáci v rámci školní výuky a také většina
sálových sportů bude mít přestávku mezi sportovními sezónami,
dojde k utlumení jejího provozu. 

Sportovní hala tak o prázdninách nebude v provozu každodenně od
rána do večera, ale pouze na předem ohlášené akce. V této souvislosti
proběhlo dotazníkové šetření a zájemci o využití haly byli zapsáni do
rezervačního systému, který je zveřejněn na stránkách http://sportov-
nihalajesenik.cz/. V případě zájmu o využití haly sloužící pro futsal,
florbal, tenis, volejbal, badminton, lezectví, atd. se tedy stále můžete hlásit
s rezervací volných termínů, a to na kontaktním telefonu 702 031 076
nebo emailu hala@tsje.cz . Halu je možné rezervovat i během samotných
prázdnin, ale pro lepší organizační zajištění doporučujeme provádět
rezervaci alespoň týden před plánovanou akcí. Po vzájemné dohodě
je možná také rezervace v kratším časovém předstihu.

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, ředitel TSJ a.s.

Přijďte se seznámit s návrhy, jak
propojit město s okolní přírodou
Ve foyer budovy IPOS se 3. čer-
vence v 17 hodin uskuteční slav-
nostní vernisáž výstavy „Zeleň
na hranici města“. 

Budou zde představeny studie
a modely na téma Lesopark nad
Smetanovými sady, které vytvořili
studenti 1. ročníku bakalářského
studia architektury a stavitelství
při ČVUT v Praze. Druhému tématu,
pod názvem Železná Hora, se
věnovali Ing. Nikola Krůtská, Ing.
arch. Tomáš Pospíšil a Mgr. Lukáš
Abt. Bakalářskou práci Krajinář-
ská tvorba v prostředí lázeň-
ských měst pak představí Petra
Kunovská, studentka Mendelovy
univerzity v Brně. „Přijďte se sezná-
mit a diskutovat s autory návrhů nad
vizemi propojení s okolní přírodou.
Tyto návrhy budou studnicí inspira-
ce pro řešení okolí města. Pokud však
výstavu nestihnete do konce září,
nevadí. Další možnost vás čeká na
Dni architektury v Centru společných
aktivit, který proběhne 3. října od
18:30 hodin,“ zve na obě zajímavé
akce Ing. arch. Sara Al‐Wahaishi,
městská architektka. (rik) Jeden z návrhů, jak propojit město s okolní přírodou. Autorka: Eva Svárovská

Ve zkratce
Stavební práce při realizaci nového chodníku v ulici Rejvízská jsou téměř

u konce. Zbývá dokončit vodorovné a svislé dopravní značení. ■Další nový
chodník o délce téměř 150 metrů vzniká podél místní komunikace v ulici
U Bělidla, v úseku ulic Slezská a Za Podjezdem, kde se u bikrosové dráhy
napojí na stávající stezku pro pěší a cyklisty. ■ Kvůli dotazům veřejnosti,
zda bude v Jeseníku zachována čtyřoborová nemocnice, se vedení města
obrátilo na hejtmana Olomouckého kraje s žádostí ojeho vyjádření. ■Tovární
ulice, kde vloni proběhla rekonstrukce plynovodu, dostala nový asfaltový
povrch. ■ Město Jeseník bojuje proti návrhu změny zákona o místních
poplatcích, konkrétně se jedná o lázeňský poplatek. Pokud změna zákona
projde, přijde Jeseník ovýznamnou část poplatku, který využívá na částečné
krytí nákladů spojených se zvýšeným pohybem návštěvníků města. V této
souvislosti kontaktovalo vedení města senátora Miroslava Adámka aposlance
Adama Kalouse. ■Novým ředitelem TSJ a.s. se od 1. června stal Mgr. Patrik
Tomáš Pavlíček. (rik)

Knihovna v novém
Od 17. do 21. června proběhlo

stěhování Knihovny Vincence
 Priessnitze. Hladký průběh přemís‐
tění více než 40 000 knih se usku‐
tečnilo především díky pomoci
pracovníků i klientů azylového
domu a také studentů z EMka. Od
5. srpna se tak čtenáři mohou těšit
na zkušební provoz v novém
moderním prostředí, a to na adrese
28. října 870/16. (pf)

Info z Jesenické nemocnice

Nový operační stůl zaručuje maximální bezpečnost pacientů. Foto: JN

Již více než 150 odoperovaných pacientů si během dvou měsíců
připisuje nový operační stůl, který uvedla do provozu Jesenická
nemocnice. Operační stůl Trumpf TruSystem 3000 zaručuje maxi-
mální bezpečnost pacientů, a díky mnoha inovativním funkcím
pak také špičkový výkon lékařů na operačním sále.

„Stůl je elektrohydraulický s RTG transparentní operační deskou s možností
provedení operací v dutině břišní, závěsných operací pánevního dna, operací
konečníku, gynekologických a urologických operací. Navíc nabízí mnoho
možností použití upínacích pásů, držáků a opěrek a změny polohy, například
se jedná o uvedení pacienta do Trendelenburgovy polohy,“ popisuje investici
za 950 tisíc vedoucí operačních sálů Jesenické nemocnice Dana Bárová
s tím, že předností novinky je kromě flexibility operačních systémových
desek a podpěr k operacím v extrémních polohách také vysoká nosnost
stolu až do 270 kilogramů.

Nový stůl a jeho technologické možnosti pomáhají operatérům docílit
správné polohy k dané operaci a především bezpečnosti při výkonech. Sys‐
témový operační stůl může být efektivně využit při jakékoliv operativě. (JN)



Jesenická základní škola se
v květnu zapojila do participa-
tivního programu města Jese-
ník v rámci projektu Školní
PÉBÉČKO (PB = participatory
budget), v jehož rámci mohli
žáci navrhnout a prezentovat
projekt s cílem vylepšit školní
prostředí. Celkový rozpočet na
jejich projekty představoval 
60 tisíc korun. 

„Vzhledem k organizaci školy je na
každou budovu vyčleněna částka 20
tisíc korun. Hlavním cílem je seznámit
žáky prostřednictvím osobního zážit-

ku s demokratickým procesem a vy -
tvořit kvalitní platformu pro vzájem-
ný dialog školy s žáky a rodiči.
Důležitým aspektem bylo bezpro-
střední seznámení se s přáním anázo-
ry žáků, kteří se s vervou a nadšením
ujali projektování,“ říká ředitel ZŠ

Jeseník Dominik Liberda. Na jednot‐
livých budovách se projektu obětavě
ujaly patronky školního parlamen‐
tu – paní Blažena Krejčí (Nábřežní),
Alice Pecinová (Božena Němcová)
aHana Karakasidu (Průchodní), kte‐
ré pomohly žákům vypracovat pro‐
jektové listy a zarámovat jejich
nápady do reálných možností. První
velké setkání, kde žáci prezentovali
vedení školy své více či méně roz‐
pracované nápady, se uskutečnilo
9.května. Zde byly vybrány projekty,
které postoupily do hlasování.

„Autorům vybraných projektů

byla zadána výzva prezentovat svůj
nápad v rámci kampaně před hla-
sováním. Opět se toho děti ujaly 
s velkým nadšením a dětskou bez-
prostředností,“ komentuje dění na
Průchodní škole koordinátorka
pébéčka Hana Karakasidu.

Ve dnech 16. až 20. května pak
probíhalo elektronické hlasování.
Žáci i učitelé netrpělivě čekali na
jeho výsledky. V budově Průchodní
s počtem 113 hlasů zvítězil projekt
s názvem Potkávací a relaxační
zóna ve škole, na pracovišti Bože-
ny Němcové získal největší podpo‐
ru Fitness koutek s počtem hlasů
109 a na Nábřežní si školáci nejvíce
přejí rozjezd školního bufetu – 73
hlasů. Vítězným projektantům byly
předány diplomy a nastíněn další
postup realizace jejich projektu.
Žáci si odnáší cennou zkušenost do
občanského života. (ZŠ Jeseník)
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Město Jeseník chce přitom využít
zkušeností z jiných měst, například
Ostravy. Tam na vybraných místech
došlo komezení počtu sečí trávy, ato
především v místních parcích. Tyto
plochy jsou označeny cedulkami, aby
byl jasný přechod mezi částí luk azby‐
lou zelení. Také další města chtějí
následovat Ostravu, uvědomila si, že
anglický trávník nemůže být skuteč‐
ně všude. Alarmujícím argumentem

je úbytek hmyzu, který pak vytváří
dominový efekt v potravinovém
řetězci na hmyz vázaných živočichů,
o úbytku včel a čmeláků nemluvě.
Městské louky jsou přitom naprosto
běžné například ve Švýcarsku, které
je známé svou ekologickou politikou.

Velkou roli při výběru vhod-
ných lokalit budou mít ochranáři.
Podle nich je sekání luk nutné pro‐
vádět ve vhodném intervalu. Úplná
absence sečení vede k tomu, že
časem zaroste louka náletovými
dřevinami. Naopak velmi intenzivní
seč luk není vhodná, vždy by mělo
být přihlíženo k tomu, co je na
daném místě cenné. Například
orchidejím prospívá jedna seč ve
vrcholném létě, chřástalům a jiným
lučním živočichům zase v pozdním
létě nebo na podzim. Proto se má
rozhodovat u vybraných míst vždy
případ od případu.

Nyní nezbývá než si sednout ke
kulatému stolu a vytipovat lokality,
které by se nesekaly intenzivním
způsobem. Půjde ovybrané zelené
plochy v městském parku, který
se ktomu přímo vybízí. Upanelo-
vých domů a v městské zástavbě
je situace poněkud odlišná, zde
budou převažovat intenzivní seče.
Na trávníku si hrají děti a přerostlá
tráva pod okny je trnem v oku obča‐
nů. Ale i zde je možné nalézt vhodný
kompromis, při kterém půjde hlavně
o komunikaci mezi městem, potaž‐
mo technickými službami, a veřej‐
ností. (rik)

Technické služby zřejmě přehodnotí systém sečení trávy

O využití 60 tisíc korun ve škole rozhodli její žáci

Do 30. června letošního roku mohla veřejnost podávat své návrhy do
prvního ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník. Všem,
kteří svůj návrh zaslali, děkujeme za jejich účast a zájem o své město.
Danými návrhy se bude město Jeseník zabývat v období letních prázdnin.
Během září pak budou návrhy, které splnily pravidla participativního
rozpočtu, veřejně prezentovány. (jm)

Spider je už tady

Prezentace sekačky. Foto: TSJ a.s.

Zastane práci až několika pracov‐
níků s křovinořezem. Řeč je o sva‐
hové sekačce Spider, kterou
zakoupily technické služby. Svou
roli při rozhodování, zda sekačku
pořídit nebo ne, sehrály i další fak‐
tory jako nižší hlučnost, bezpečnost
a kvalita seče. (rik)

Jeseník podpořil projekt Na kole dětem
Téměř stovka cyklistů dorazila
3. června do cíle nejtěžší etapy
končící na jesenickém náměstí.
Jedenáct dní trvající desátý roč-
ník tour ze západních Čech až
na jižní Moravu měl za cíl pod-
pořit nadaci Na kole dětem,
která pomáhá onkologicky
nemocným dětem. 

A znovu se podařilo a také v Jese‐
níku jsme k tomu přispěli. V čele
pelotonu jel i přes pád a návštěvu
nemocnice legendární Josef Zimov‐
čák, několikanásobný mistr světa
i ČR v jízdě na vysokém kole. Spolu
s ním dorazili také prof. Jan Pirk,
přední český kardiochirurg či
prof. Pavel Pafko, známý břišní
a hrudní chirurg. (JM) Zaslouženou pozornost budil Josef Zimovčák a jeho kolo. Foto: Jan Mrosek

Sekat trávu, či nesekat a případně v jakých lokalitách? Touto otáz-
kou se hodlají zabývat Technické služby Jeseník, které se mimo
jiné starají o údržbu veřejné zeleně. Důvodem tohoto přehodno-
cení systému není nedostatek financí na sečení, ani provozní
záležitosti na straně technických služeb, nýbrž reakce na měnící
se klimatické podmínky a větší šetrnost k životnímu prostředí.
Jak je všeobecně známo, travní porosty snižují prašnost okolí,
zadržují vodu a přispívají tak k lepšímu klimatu ve městech. Záro-
veň vysoké traviny lákají hmyz, kterého v Česku kvapem ubývá.
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Senior taxi bude pokračovat 
Služba senior taxi funguje již dlouho a senioři nad 73 let věku s trvalým

pobytem na území města Jeseník mají možnost využívat čtyřikrát měsíčně
zvýhodněnou dopravu na území města. V poslední době se objevily infor‐
mace o tom, že má dojít ke změně a snad se uvažuje o zrušení této služby.
Chtěli bychom ujistit veřejnost, že tomu tak není. Aktuálně se projednávají
možné změny v senior taxi, ale ty rozhodně nesměřují k jeho zrušení
a naopak by měly přinést větší komfort pro uživatele této služby. Až budou
konkrétnější informace ohledně těchto změn, bude o nich veřejnost infor‐
mována. Bc. Alena Kalinová, 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník

Rada seniorů města Jeseník
Nadále budou schůzky Rady seniorů zpravidla první úterý v měsíci.

Nejbližší termíny: v úterý 2. července a 6. srpna, vždy v 10:00 hod. v zase‐
dací místnosti radnice města Jeseník, Masarykovo nám. 167/1. Pokud
máte zájem se zapojit se svým podnětem nebo pravidelnou účastí na radě
seniorů, jste srdečně zváni. (AK)

Program činnosti Klubu turistů Jeseník
1. července /pondělí/: Ovčárna, U Františkovy myslivny, Branka, Ver‐

nířovice. Délka trasy 17 km, autobus v 5:20 hod., vycházku připravila 
E. Havrilová.

19. července /pátek/: Brníčko, U Cikánského buku, Bradlo, Nová Hra‐
dečná. Délka trasy 13 km, autobus v 6:30 hod., vycházku připravil 
M. Rydvan.

27. července: Ramzová, Petříkov, Smrk, Paprsek, Ostružná. Délka trasy
cca 17 km, vlak v 7:01 hod., vycházku připravili Jana a Franta.

Změna tras vyhrazena – podle aktuálního počasí a povahy terénu. (jš)

Hrobku zakladatele lázní tvoří děkovné kameny
„Mým hlavním cílem byla a je oprava okolí kaple a hrobky, doplnění chybějícího interiéru a pravidelná údržba včetně provázení
lázeňských hostů,“ říká lázeňský průvodce Jan Kratěna po více než dvaceti letech dobrovolnické péče o místo posledního odpočinku
zakladatele lázní Vincenze Priessnitze. Přinášíme s ním na toto téma rozhovor.

Jak a kdy jste se dostal k tak zají-
mavé činnosti?

Bylo to na popud doktora Miloše
Kočky, mého učitele místní historie
a života Vincenze Priesnitze, na
začátku 90. let 20. století. Viděl, že
se zajímám o historii a mám vztah
i k umění a památkám. Na žádném
jiném místě v lázních není k vidění
pohromadě tolik krásné kamenické
práce. Doktor Kočka mě tehdy vzal
ke kapli a hrobce a řekl mi: tato zají‐
mavá památka stojí za to, aby o ni
někdo pečoval. Vy nemáte ženskou
a syny máte stovky kilometrů dale‐
ko, nechtěl byste se o to začít sta‐
rat?

V jakém stavu tehdy objekt byl?
Jednoduše řečeno, v zuboženém,

tato památka sloužila dokonce čás‐
tečně jako skladiště, byly tam staré
židle, dřevo a další věci. Také její
okolí mělo daleko do dnešní parko‐
vé úpravy, za deštivého počasí se
nedalo ke stavbě dojít suchou
nohou. Krok za krokem se mně
v průběhu téměř třiceti let podařilo
toto vše s pomocí několika dobrých
přátel a místních řemeslníků změ‐
nit.

Co vše bylo potřeba udělat?
To by byl dlouhý výčet, od úprav

terénu přes kamennou dlažbu
a schody, pořízení chybějícího
mobiliáře, výrobu mříže, renovace
a zlacení uměleckých prvků a další
a další. I v dnešním stavu je jenom
kolem údržby mnoho práce, zkrát‐
ka práce jako na kostele. Budu rád,
pokud by se našel někdo, kdo by
chtěl po mně časem toto správcov‐
ství převzít a o místo dále pečoval.

V čem spočívá hodnota a výji-
mečnost této památky?

Spolu s rodným domem je to nej‐
cennější památka v areálu lázní.
Vše je postaveno z místního mate‐
riálu, ze žuly a mramoru. Vstup do
hrobky je novogotický ze žuly, do
kaple novogotický z mramoru.
Kameny, které vyplňují obvodové
sloupy ze žuly, darovali na stavbu
pacienti, hosté, návštěvníci, byly
to kameny „děkovné“. V jejich

struktuře lze vyčíst, že se v tomto
kraji těžily rudy stříbrné a zlaté.
Kovové sarkofágy s ostatky man‐
želů Priessnitzových byly vyrobe‐
ny v Uhrách v letech 1854, jsou na
nich symboly lázní, data narození,
úmrtí, ratolesti, kříže i čtyřlístky.
Takto bohatě se v 19. století zdo‐
bily rakve císařů a jejich manže‐
lek.

Kromě péče a údržby také přibli-
žujete toto místo klientům
a návštěvníkům lázní. Se kterými
nejzajímavějšími hosty jste se
setkal?

U příležitosti dvousetletého
výročí narození jsem měl tu čest
provázet ministra kultury Pavla
Dostála a také 28 potomků z rodu
Vincenze Priessnitze, někteří
z nich přijeli až z Austrálie. Velmi
rád vzpomínám na setkání s exce‐
lentním historikem Zdeňkem
Mahlerem. U hrobky se v roce
2003 zastavili i prezidenti Klaus
a Kwasniewski. Polský prezident
tehdy žertoval, že Priessnitz byl
vlastně Polák, protože v jejich jazy‐
ce si člověk dává pryšnic, kdežto
v našem jen jakousi sprchu. (jg)Jan Kratěna, „strážce“ hrobky Vincenze Priessnize. Foto: archiv PLL a.s.

Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník
zve seniory na poznávací zájezd spojený s odborným výkladem pana Pavla Macháčka

Zaniklé osady Jesenicka
ve středu 24. července 2019

Odjezd z Jeseníku - v 7:45 hod. Billa, v 7:50 hod. Yesenka, 
v 8:00 zastávka na Lipovské ulici u nemocnice

Zaniklé osady Jesenicka I.

Bílá Voda – návštěva výrobny hostií, nákup oplatek se slevou, zámek Mariany Oranžské
(léčebna), zámecký park, přiblížení osudu osad Růženec a Jedlovec a dalších zajímavých
míst v okolí.
Bílý Potok – pomník padlým v 1. sv. válce od E. Kapse, osada Kohout.
Javorník – přestávka na oběd. Osada Buková, osada Annín, osada Dolní Les, Land art
v zámeckém parku ve Vlčicích.

CENA: 190 Kč (doprava, průvodce)

Vzít s sebou: osobní doklady, pohodlnou obuv

Přihlašování od 1. 7. 2019 od 8 hodin, platbu je nutné uhradit do 3 dnů od přihlášení: 

Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, OSVZ, tel.: 584 498 406, e-mail: alena.kalinova@mujes.cz,
Karla Čapka 1147/10, 4. patro, blok A, kancelář č. 406
Bližší informace: Vymětalová Věra, tel.: 603 334 225, e-mail: vym.vera@seznam.cz

S ohledem na udržení uvedené ceny zájezdu v případě odhlášení se v době kratší než
7 dní před konáním zájezdu bez zajištění náhradníka je poplatek nevratný. 



6 KULTURA www.jesenik.org | červenec 2019

Malá řecká slavnost na náměstí Svobody 

Proč tohle všechno? Je to totiž už
70 let, co v tzv. první vlně dorazilo
do tehdejšího  Československa
3000 řeckých dětí, které jejich rodi‐
če posílali do bezpečí z oblastí sužo‐
vaných občanskou válkou. V dalších
letech je pak následovali i dospělí.

Vloni jsme uspořádali výstavu, řec‐
ký kvíz, promítali řecké filmy a vařili
řecká jídla. Také letos plánujeme
zavzpomínat si na řecké uprchlíky
a ukázat tak, že nemalé množství
lidí s řeckou národností  či původem
už 70 let žije v Česku a dokázali se

etablovat a prosadit v české společ‐
nosti. Jako zástupci dalších generací
chceme poděkovat našim babič‐
kám, dědům, maminkám a tátům
za jejich odvahu. Rozhodli jsme se
proto věnovat výtěžek z našich akti‐
vit na realizaci pamětního místa,
které bude trvalou vzpomínkou na
řecké uprchlíky. 

Památník hodláme umístit na
náměstí Svobody, kde se scházela
řecká komunita, fungovala zde tis‐
kárna řeckých novin Agonistis
a které neslo jméno řeckého národ‐
ního hrdiny Nikose Belojanise.
O finální podobě není zatím roz‐
hodnuto, nicméně na realizaci
památníku můžete přispět zakou‐
pením sběratelských pohlednic
v kavárně Ennea. Za výtvarné
návrhy těchto předmětů patří
poděkování jesenickým výtvarní‐
kům Jaromírovi 99, Filipovi Raifovi
a Daně Akritidisové. 

Zavítejte tedy 5. července  na
malou řeckou slavnost, kde si
můžete připomenout veselou a oso‐
bitou řeckou duši, která zakotvila
v těchto končinách a přispívá tak
k barevnosti a svéráznosti našeho
kraje. Lucie Tenekedzi, Eleni

Akritidu, Apostolos Joanidis

Sběratelská pohlednice Symbioza 2018, autor: Filip Raif

Návrat do Francie
Francouzský Belfort se již více
než 30 let stává počátkem čer -
vna hlavním centrem kultury
v širokém regionu. Historické
město v tento čas vždy okupuje
zhruba 1000 umělců ze stovky
seskupení ze 40 zemí světa, kte-
ří promění toto místo v jeden
pětidenní koncert. 

Mezinárodní festival FIMU orga‐
nizuje studentská rada, jež vybírá
z asi 1200 přihlášených souborů
doslova z celého světa. Česko repre‐
zentovaly dva soubory, Radost
z Třebíče a Smyčcový orchestr Jese‐
ník, který se po více než 15 letech
vrátil do Francie. Orchestr zahrál
na třech koncertech, na kterých si
jej vyslechlo cca 2 tisíce nadšených
posluchačů. Ti odměnili mladé jese‐
nické hráče bouřlivým potleskem
a ocenili jejich profesionální zapá‐
lení a muzikalitu orchestru. Dodá‐
vám, že orchestr se této akce
zúčastnil díky finanční podpoře
města Jeseník, Olomouckého kraje,
firmy Omya a hlavní dík patří 
Ing. C. Svozilovi a jeho firmě Fenix.
Poděkování patří i Milanu Szkipa‐
lovi a jeho autobusové dopravě za
bezchybnou dopravu a Janě Polá‐
kové za překladatelskou činnost.

František Mech, dirigent SOJ

Zapište si do diářů datum 5. července! V odpoledních hodinách
totiž u kavárny Ennea můžete zažít kus pravého a nefalšova-
ného Řecka. K mání budou speciality na grilu, řecké sladkosti
a chybět nebude ani řecká hudba v provedení jesenického sou-
boru Axios. 
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Praha z přelomu tisíciletí 
Vernisáž výstavy fotografií „Praha z přelomu tisíciletí“ Václava Fanty
se uskuteční v úterý 2. července v 17 hodin v předsálí Kina Pohoda.
Vystaveny budou unikátní letecké snímky Prahy z roku 1990. 

Umělecký fotograf Václav Fanta se o svém onemocnění očí dozvěděl
ve svých 20 letech. I přes postupně se zhoršující zrak si za svou profesi
i celoživotní zálibu vybral fotografování. Vystudoval FAMU, a dokud mu
to zrak umožňoval, fotil. A úspěšně. Vystavoval doma i v zahraničí. Živil
se profesionálním fotografováním např. pro mikrobiologický ústav Aka‐
demie věd nebo pro Mladou frontu. Nejraději fotografoval Prahu, lidi
a módu nebo dělal reportážní či vědecké fotografie. Díky své profesi se
setkával s významnými osobnostmi, například s Janem Werichem, Miro‐
slavem Horníčkem nebo v roce 1963 fotografoval Jurije Gagarina při lou‐
čení s prezidentem Novotným v Praze.

Se jménem Václava Fanty je spojeno pexeso pro nevidomé, tzv. Qardo,
které vymyslel. Tato hra, která bude představena na vernisáži, je známá
po celém světě. Za životní optimismus i snahu pomáhat druhým byl v roce
2016 oceněn Cenou Olgy Havlové. 

Výstava, která potrvá do 31. srpna, se pořádá v rámci 25. ročníku festivalu
Dny umění nevidomých na Moravě. Vstup volný. (AN)

Festival Folková Katovna už tře‐
tím rokem vyplňuje díru v srdcích
všech posluchačů folku, country či
bluegrassu, kterým se stýskalo po
oblíbeném Jesenickém nuggetu.
Letos se mohou opět těšit na letní
pohodu pod širým nebem, kterou
přijedou podpořit nejen čeští
muzikanti, ale i zahraniční hosté.
Ze slovenské Trnavy dorazí coun ‐
try zpěvák a skladatel Allan Miku‐
šek, známý jak svou sólovou
dráhou, tak vystupováním se sku‐
pinami Grasscountry a AM Band.
Grupa Furmana z polské Bialsko‐
Bialej předvedou posluchačům
svou říznou verzi country a folk
rocku, kterou občas sami označují
jako „punk grass“. Z tuzemských
souborů se představí například
pražští Z Hecu, jenž svou fůzí folku

s bigbítem zaujali jesenické publi‐
kum již vloni, New Bridge z Karvi‐
né či orlovská Šansonika, která si
troufla zkombinovat dva zdánlivě
vzdálené žánry – folk a šanson.
Festival navíc ani tentokrát ne ‐
zůstane bez domácího zastoupení,
a to díky skupině Brejle. O taneční
vsuvku se postará pražský soubor
Crock 14 zaměřený především na
westernový step („clogging“)
a kankán.

Moderátorské taktovky se opět
chopí zkušený Josef Mlok Grim
a o občerstvení také nebude nouze.
Vstupenky na Folkovou Katovnu lze
pořídít v rezervačním systému MKZ
za 150 Kč, v den konání akce za
200 Kč. První tóny zazní v 16:00,
zábava však bude pokračovat do
pozdního večera. (jj)

Folková Katovna 
Žně sice obvykle bývají v září, příznivci folkové muziky je ovšem
zažijí 13. července. Již potřetí se uskuteční festival folkové a country
hudby a tance na zahradě jesenické Katovny. Přijedou také hosté
z Polska a Slovenska.

Vernisáž s pohádkou 
přiblíží život Josefa Čapka
Josef Čapek patřil v kontextu
českého prvorepublikového
umění mezi jednu z nejvýrazněj-
ších osobností. Jeho všestranné
dílo, ať už výtvarné, literární či
teoretické, však dosud zůstává
veřejnosti poměrně neznámé,
jelikož stojí, a musíme říci, že
neprávem, ve stínu díla Josefova
mladšího bratra Karla.

Výstava, která vznikla za spolu‐
práce Vlastivědného muzea Jese‐
nicka a Památníku Karla Čapka ve
Staré Huti, představí návštěvníkům
v ucelené formě životní osudy a dílo
tohoto umělce a ryzího člověka.

Vedle dospělých ale nepřijdou
zkrátka ani děti, pro něž bude při‐
praven malířský koutek, zajímavé
skládačky a další interaktivní prvky,
které i jim přiblíží svět, v němž Josef
Čapek žil a působil. Na vernisáži
tentokrát výjimečně v pátek 5. čer‐
vence od 17.00 hodin vystoupí
Divadlo KK s pohádkou O pejskovi
a kočičce. Vzhledem k omezenému
prostoru je nutná rezervace místa
na vernisáž. Rezervaci můžete
 provést na tel. čísle 725 073 539
nebo na e‐mailové adrese
muzeum.pokladna@jen.cz. Na
vernisáž je vstup zdarma. (VMJ)
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Z Pradědovy země
do Pradědova muzea

Jako správní patrioti se žáci 
z MŠ Ji ráskova vypravili k přátelům
do „Pradědova muzea“ v Bludově.
Dozvěděli jsme se spoustu zajíma‐
vostí o rodném kraji, společně si
zařádili na herních objektech, zku‐
sili si, jak se žilo v dávné vesničce.
Všichni jsme si výletu užili a správ‐
ně znaveni uháněli odpoledne
k domovu. Máme za sebou besídky
pro maminky, skákací hrad k MDD
od rodičů Víchových. Děkujeme☺
O rozloučení se školním rokem až
příště… Tým MŠ Jiráskova

V barmanské soutěži cinklo Jeseníku zlato
V Brně se uskutečnil 14. května
již 19. ročník klasické barman-
ské soutěže BIRELL CUP, ve
které se vloni podařilo SŠ
gastronomie a farmářství
Jeseník získat zlato. Netušili
jsme však, že letos Natálie
Hankeová a Lenka Bartíková
dovezou zlatou, a dokonce
i stříbrnou medaili. 

O náročnosti soutěže není třeba
pochybovat, protože konkurence
čítala kolem dvacítky zúčastně‐
ných středoškoláků. Kromě přede‐
psaného množství nápojů,
časového limitu, oblečení a spous‐
ty dalších nařízení musely žákyně
vymyslet vlastní původní receptu‐
ru nápoje, která nesměla být dosud
přihlášena v žádné barmanské
soutěži. První místo získala Natá-
lie Hankeová. Za svůj nápoj
obdržela 22,7 bodů od chuťové
komise a 29 bodů za techniku pro‐

vedení nápoje. To vše v časovém
limitu 0:03:59. Stříbrnou medaili
dovezla Lenka Bartíková v sou‐
těžní disciplíně čepování piva
s časem 0:01:10. Od získání zlata
ji dělila jedna vteřina. Na výsledky

dohlíželi odborní komisaři ze
zástupců profesionálních barma‐
nů. Děvčatům patří velká gratu ‐
lace. Lenka Lukešová, 

SŠ gastronomie 
a farmářství Jeseník

První místo obhájila v soutěži Natálie Hankeová. Foto: archiv školy

V pohádkovém lese v městském parku oslavily děti svůj svátek
Pohádková brána DUHY se ote-
vřela poslední květnovou sobo-
tu ve Smetanových sadech.
V parku na děti čekaly pohád-
kové bytosti, uvítali je Pat a Mat
a vyslali na dobrodružnou cestu
pohádkou.

Zvonilka s pirátem ukázali dětem,
jak se hází dělovou koulí, ježibaba
s ježidědkem nabrali děti na lopatu,
s princem si děti zastřílely na draka,
po cestě potkaly Budulínka s liškou
a zazpívaly mu písničku, Machovi
našly kouzelné sluchátko a Vodní‐
kovi vylovily rybičky. S Karkulkou
děti sbíraly kytičky, Pejskovi
a kočičce uvařily dort, s Káťou a Šku‐
bánkem navlékaly korále, Makové
panence skládaly obrázek a nako‐
nec házely Boba a Bobka do klobou‐
ku. V cíli děti prolézaly tunelem

z pohádky ven a za odměnu si moh‐
ly odnést kousek pokladu. 

Pohádkový les roztančila svým
vystoupením kapela Funky Bon‐
kers a na africké bubny zabubno‐
valy děti ze SVČ DUHA. V loutkovém
divadle hráli pohádky studenti
z divadelního souboru Nezakopneš,
u stanu šermířského spolku děti
i dospěláci házeli nožem, stříleli
z luku a o kousek dál si zahráli šachy.
V odpočinkové zóně si děti našly
zábavu na skákacím hradě a dospělí
si poseděli u stánků s občerstve‐
ním.

Odpoledne plné zábavy připra‐
vilo SVČ DUHA Jeseník ve spoluprá‐
ci s MŠ Karla Čapka, MRC Krteček,
spolkem Sudetikus, Radou seniorů
a dalšími organizacemi. 
Pavla Ježová, SVČ DUHA JeseníkDěti se dostaly také do pohádky O Budulínkovi.  Foto: SVČ Duha

Medaile M. D. Rettigové pro Lenku Juránkovou
Asociace kuchařů a cukrářů
(AKCR) České republiky udě-
lila významné ocenění učitelce
odborného výcviku Lence Ju -
ránkové, která vyučuje budou-
cí cukrářky na SŠ gastronomie
a farmářství Jeseník. Bronzo-
vou medaili M. D. Rettigové
přitom není vůbec snadné
 získat.

Držitel této ceny musí být členem
AKCR. Sám se pak účastní zahranič‐
ních i tuzemských soutěží, z nichž
můžeme jmenovat například
Mistrovství světa cukrářů v Rimini,
nebo Bratislavský rožok. Z tuzem‐
ských soutěží se jedná o účast na

akci ve Velkých Losinách – Čokolá‐
dové lázně aneb Čokoláda v pohy‐
bu, kde Lenka získala první místo

za zhotovení čokoládového stromu.
Mezi jedny z úkolů v těchto soutě‐
žích patří například zhotovení
monumentu, příprava vícepatrové‐
ho dortu, zmrzliny, či různých

dezertů. Tento výčet soutěží tvoří
jen malý střípek z celé mozaiky sou‐
těží a úspěchů, kterých dosáhla za
téměř 25 let působení na SŠ gastro‐
nomie a farmářství Jeseník. 

Vstřícné pracovní podmínky ze
strany školy umožnily Lence účast ‐
nit se různých druhů soutěží a zís‐
kávat širokou paletu zážitků
i zkušeností, kterých si cení více než
medailí. Tato paní učitelka tvoří
jeden díl z celého spektra pedago‐
gických pracovníků, kteří se podílí
stejnou měrou na edukačním pro‐
cesu žáků.

SŠ gastronomie 
a farmářství Jeseník
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„Společnou cestou školou”, zpívají žáci, učitelé i rodiče

Tím motivem byl při akci
„Doškolná aneb Olympijský den“
závěrečný rituál křtu školního řádu.
Ten přinesl za zvuku fanfáry školní
parlament a spolu se školskou
radou, paní starostkou Zdeňkou

Blišťanovou a s vedením školy nad
ním společně připili šampaňským
(děti dětským). Pak již následovala
přetextovaná píseň Cesta. V duchu
motta nového školního řádu: „Féro‐
vě, s respektem a s nasazením!“ pak

pódium zaplnilo mraveniště žáků
a všichni spustili překvapivě jed‐
notně a s nadšením. 

Byl to krásný vrchol školního
roku, ve kterém jsme prožili spous‐
tu dobrého. Nyní přeji nejen našim

žákům, ale také Vám, čtenářům,
krásně prožité léto, které všichni
využijeme k podpoře rodinných
vztahů a regeneraci duše i těla. Tedy
v duchu antického sportovně olym‐
pijského ideálu, v jehož duchu se
nesl náš závěr školního roku. 

Dominik Liberda, 
ředitel ZŠ Jeseník

Přes 500 lidí zpívá v jeden čas na jednom místě jednu píseň. Nejedna slza dojetí se kutálí po tváři,
zpívají rodiče, žáci i učitelé. Stačí malé pódium, 2 kytary, příhodný čas se sjednocující myšlenkou
či motivem. 

Doškolná se nesla v olympijském duchu, dorazili i sportovci z Egypta. Po křtu školního řádu si všichni zazpívali. Foto: 2x ZŠ Jeseník

Zlatokopové na Jesenicku
Čtenářská soutěž pro 4. ročníky

s názvem Zlatokopové na Jesenicku,
ve které se utkalo patnáct týmů
z deseti škol našeho okresu, byla
tento rok věnována dobrodružné
literatuře. Žáci spolupracovali ve
skupinkách po třech, plnili šest úko‐
lů. Pracovali s texty, vyhledávali
informace a uplatňovali prvky kri‐
tického myšlení. Doplňovali rčení
a přísloví, ve kterých se objevilo slo‐
vo zlato. Zahráli si v soutěžích Kufr,
Pravda a lež, vymýšleli pokřiky na
téma „zlatá horečka“ a v poslechu
se seznámili s knihou Bílý Tesák od
Jacka Londona. Soutěží žáky pro‐

vázeli permoníci v dobových kos‐
týmech. 

Projekt Abeceda peněz
Smyslem projektu bylo naučit

děti hospodařit s financemi formou
prožitku, pracovat v terénu, společ‐
ně plnit úkoly a překonávat překáž‐
ky, nést určitou zodpovědnost. Děti
si založily fiktivní firmu, vymyslely
si její název, zvolily ředitele firmy,
tým ekonomů, reklamu výrobků
a prodeje. Zamýšlely se nad výrob‐
ky, které se budou snažit prodat na
jarmarku. Postupně děti realizovaly
jejich výrobu, a tím si vydělaly pení‐
ze na školní výlet. V rámci komu‐

nitního kruhu děti hodnotily celý
projekt a také navzájem svou práci.
Měly prostor upřímně si říci, co se
jim líbilo, případně co by udělaly
jinak. Projekt jim připadal zajímavý,
zábavný, ale také náročný na pří‐
pravu. Měly radost z vydělaných
peněz, ale přiznaly, že vydělat si
peníze není snadné. Zajímavé bylo
i jejich hodnocení samotného pro‐
deje. Uvědomily si, že i práce s lidmi
je velmi různorodá. Děkujeme
všem, kteří naši akci podpořili.

Matematika nás nezaskočí
V úterý 28. května proběhlo

v budově Gymnázia Jeseník okresní

kolo matematické soutěže Pytha‐
goriáda pro 5. ročník. Ze školního
kola postoupilo 15 žáků ze 43 účast‐
níků, z nichž někteří byli i naši na ‐
daní čtvrťáci – N. Poskerová,
J. Mo ravec, V. Mrkvica. Nela Poske‐
rová, která školní kolo vyhrála,
nemohla do okresního kola kvůli
kumulaci akcí, ale síla našich žáků
byla dostatečná, aby ukázali, že umí!
Do první desítky z 23 soutěžících se
dostalo 6 našich dětí, 1. místo Do ‐
minika Ambrozy, 2. místo Valerie
Ilíková, 3. místo Jan Moravec. Obrov‐
ská gratulace patří úspěšným řeši‐
telům a poděkování pedagogům za
přípravu dětí. ZŠ Jeseník

Pracovní skupina rodičů vytipo‐
vala nejzásadnější turistické cíle
regionu, jejichž znalost by v dětech
mohla vzbudit větší lásku ke svému
rodišti. Na seznam důležitých míst
se tak dostaly: rozhledna Zlatý
chlum, Vodní tvrz, Priessnitzovy
lázně, Jeskyně Na Pomezí, Praděd,
Mechové jezírko a Zlatorudné mlý‐
ny. O těchto místech si pak děti
v rámci výukových bloků povídaly,
plnily úkoly, některá místa i osobně
navštívily, třeba Vlastivědné
muzeum Jesenicka.

V úterý 4. června pak na děti
čekalo „celé Jesenicko“ na zahradě

jejich školy, kde byla každá turis‐
tická atraktivita prezentována
malým stánkem, u nějž děti plnily
úkoly. Takže rýžovaly zlato, dělaly
Priessnitzův zábal, z jeskyně
zachraňovaly netopýra, z kamenů
skládaly mozaiku apod. Za plnění
pak dostávaly turistické známky.
Ty pak na konci vyměnily u samot‐
ného děda Praděda (paní ředitelku
pod maskou nikdo nepoznal) za
špekáček. Sedm stanovišť sezná‐
milo děti s tím nejzásadnějším
z lokální vlastivědy. Po vyplnění
knížky Malý jesenický patriot šly
buď opéct buřta anebo ochutnat

něco z rodiči připraveného občer‐
stvení.

Cílem akce bylo představit
malým dětem jejich rodný kraj,
pobavit je u toho a třeba i přispět

k tomu, že děti samy budou chtít
vytáhnout své rodiče na výlety na
některá z míst, s nimiž se coby Malí
jeseničtí patrioti setkaly.

MŠ Kopretina

Udělat něco pro budoucnost Jesenicka, a tedy pro budoucnost
svých dětí se rozhodli rodiče z Mateřské školy Kopretina na Tyršově
ulici v Jeseníku. Ve spolupráci s ředitelkou a učitelkami školy při-
pravili dlouhodobější zábavně vzdělávací projekt Malý jesenický
patriot, jehož vyvrcholením byl Dětský den.

Děd Praděd. Foto: MŠ

Malí jeseničtí patrioti aneb Jak děti poznávaly krásy regionu
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Jednu takovou ukrývá geologic‐
ký depozitář Vlastivědného muzea
Jesenicka. Vlastně neukrývá, neboť
nálezce ji nechal rozříznout na dva
kusy a oba naleštit. Zatímco jedna
část je v depozitáři, tu druhou
vystavujeme ve stálé geologické
expozici muzea. Zmíněná vzácnost
této žuly spočívá v neobvykle
skvrnitém vzezření. Je velmi jem‐
nozrnná, tmavě šedá, složená pro
žuly typicky z křemene, živce
a tmavé slídy. Barevně vynikají
malé světlé skvrny a temné cho‐
máčkovité shluky. Skvrny neobsa‐
hují tmavou slídu, pročež
kontrastují s okolní temnější hor‐
ninou a shluky tvoří minerál titanit.
Hornina proto působí kropenatě.
Neobvyklá stavba souvisí s proce‐
sem zrodu horniny. Žula obecně
vzniká pomalým tuhnutím a krys‐
talizací magmatu hluboko v zem‐
ské kůře. V našem případě proniklo
tekuté magma do starších, už dáv‐
no existujících hornin a roztavovalo
je. Natavená starší hornina se smí‐
chala s magmatem a obohatila jej
o své složky. Zbytky těchto hornin,
značně pozměněné účinky magma‐
tu, daly vznik skvrnám a shlukům
v žule. Magma i jeho příměs poté

zvolna utuhly v hlubinnou vyvře‐
linu.

Náš exponát se plně shoduje
s žulami v okolí švédské metropole
Stockholmu. Tamější krajinu budují
přeměněné horniny, vzniklé meta‐
morfózou usazených hornin, a do
nich proniklé žuly. Skvrnitá žula
tvoří v okolních horninách žíly. Pro‐
ces natavení starších hornin a utuh‐
nutí magmatu i s příměsemi
proběhl ve starohorách asi před
jednou a třemi čtvrtinami miliardy
let. Tohoto stáří dosahuje i naše
skvrnitá žula. Hostitelské horniny,
jimiž magma prostupovalo, jsou
tedy ještě o něco starší. Vysokému
věku skrvnité žuly se nelze divit.
Území Švédska je součástí nejstar‐
šího geologického základu Evropy.
Většinu švédského území tvoří hor‐
niny vzniklé ve starohorách před
necelými dvěma miliardami let.
V uvedené době došlo srážkami
zemských desek ke spojení malých
pevnin a skupinek ostrovů do jed‐
noho z prvních velkých kontinentů.
Přitom nastala přeměna obrov‐
ských horninových komplexů a roz‐
sáhlé podpovrchové průniky
magmatu. Naše skvrnitá žula tak
byla součástí velkolepého pevnino‐

tvorného pochodu. Během násled‐
ných stovek miliónů let odstranila
eroze velkou část zemské kůry
a odhalila původně hluboko utuhlé
žuly i okolní horniny.

Mnohem později, asi před půl
milionem let, za čtvrtohorní ledové
doby, odlomil blok skvrnité žuly
pevninský ledovec, když postupo‐
val Švédskem dále na jih. Přirůsta‐
jící ledovcová masa nakonec
dopravila žulový blok spolu s nez‐
měrným množstvím jiných horni‐
nových úlomků až do podhůří
Jeseníků a Rychlebských hor. Když
ledovec zanikal, rozplavila táním
ledu vzniklá voda dopravený mate‐
riál a uložila jej do vrstev písku
a štěrku. Tyto usazeniny pak ve 20.
a 30. letech minulého století odha‐
lila těžba kaolínu u Vidnavy. Štěr‐
kopískové vrstvy totiž leží nad

kaolínem, takže musely být bagro‐
vány spolu s žádanou surovinou.
Narozdíl od kaolínu však končily na
přilehlé haldě. Právě v areálu kao‐
línových jam balvan stockholmské
žuly nalezl chemik vidnavské šamo‐
tárny, pečlivý sběratel, vlastivědec
a muzejník Franz Kiegler
(1903–1997). Vzácnou horninu
nechal rozříznout, naleštit a zařadil
ji do sbírky javornického zámku.
Odtamtud po druhé světové válce
putovaly oba kusy stockholmské
skvrnité žuly do Vodní tvrze.

Geologický depozitář našeho
muzea obsahuje i další zajímavosti
severoevropského původu, které
obohacují geologii Jesenicka i mu ‐
zejní sbírku právě díky pevninské‐
mu ledovci. O nich však zase někdy
příště.

Martin Hanáček, geolog VMJ

Netřeba zdůrazňovat, že Jesenicko lze nazvat mimo jiné krajem
žuly. Slezská žula buduje malebnou pahorkatinu na úpatí Rych-
lebských hor, kde byla (nebo dosud je) těžena v nesčetných
lomech. Její typická varieta se vyznačuje šedou barvou a rovno-
měrnou zrnitostí. Na Jesenicku však najdeme i docela odlišné
žuly, které ale neobjevíme v lomech, nýbrž v místech, kde jsou
odkryty nánosy čtvrtohorního ledovce.

Z depozitáře muzea: skvrnitá žula od Stockholmu

Žula od Stockholmu, sbírka VMJ. Rozměry leštěné plochy 44x26 cm.  Foto: autor

Malé muzeum v budově Policie ČR v Jeseníku slaví 10. výročí 
V budově Policie ČR v Jeseníku
byla 2. června 2009 slavnostně
otevřena expozice zaměřená
především na zajímavou histo-
rii tohoto objektu. Patronem
expozice se stala Mezinárodní
policejní asociace - IPA - územ-
ní skupina 221 Jeseník a její čin-
nost podpořilo i vedení PČR. 

Jedná se totiž o první budovu,
která byla od roku 1925 kasárnami
7. hraničářského pluku. Po mni‐
chovském diktátu v říjnu 1938 ji
obsadil wehrmacht a sloužila jako
poddůstojnická škola, dále pro
výcvik nových vojáků a formovaní
jednotek před odjezdem na frontu.
Po válce zde krátce setrvala Rudá
armáda. Poté se celý areál vrátil
nové ČSLA, která zde působila až
do roku 1968, kdy ho musela předat
okupačním vojskům armády SSSR.
Ta odešla až v roce 1990 a užívala
jej nejdéle, celých 22 let. Kvůli špat‐
nému stavu budov pak neměla naše
armáda zájem o tento areál, násled‐

ně došlo k jeho prodeji. První budo‐
va kasáren byla nakonec po náklad‐
né rekonstrukci předána v roce
2000 Policii ČR, která ji užívá
dodnes.

Každá etapa historie budovy je
v expozici dokumentována dobo‐
vými artefakty, uniformami, zbra‐
němi, medailemi, pohlednicemi
a fotografiemi armád, které budo‐
vou prošly. Je zde i vzpomínka na
prvorepublikové důstojníky, jež
sloužili v jesenických kasárnách

a po roce 1939 bojovali v zahraničí
proti fašismu. Zejména to je gene‐
rálmajor in  memoriam Jindřich
Breitcetl, který se stal velitelem naší
311. bombardovací perutě v Anglii.
V srpnu 1943 byl jeho bombardér
B‐24 Liberator sestřelen při hlíd‐
kovém letu nad Biskajským záli‐
vem. Spolu s posádkou zahynul
i boční střelec Vilda Jakš, jeden
z našich nejlepších prvorepubliko‐
vých boxerů. Dále generálmajor
Antonín Špaček, veterán českoslo‐

venského zahraničního odboje ve
Francii a Británii. V 50. letech byl
neprávem vězněn po zinscenova‐
ném politickém procesu, od roku
2001 až do své smrti 3. 4. 2007
předsedal Československé obci
legionářské.

Muzeum doplňuje sbírka policej‐
ních insignií z celého světa, přede‐
vším služební čepice, odznaky,
náševky, propagační předměty
a malá sbírka modelů policejních
vozů. Expozice je využívána zejmé‐
na při Dnech otevřených dveří Poli‐
cie ČR a významných návštěvách.
Součástí expozice je i dvacetiminu‐
tový film, který lze po dohodě
zhlédnout. Návštěvu muzea je mož‐
né domluvit prostřednictvím auto‐
ra a správce expozice pana Jana
 Grundy na e‐mailu: 
muzeumpcrjes@post.cz, tel.
731 162 498. Muzeum má i FB
stránky: Expozice v budově Policie
ČR v Jeseníku.

Mgr. Lubomír OškeraV muzeu se pořádají také besedy pro školy. Foto: archiv autora



červenec 2019 | www.jesenik.org ZPRÁVY Z RADNICE 11červenec 2019 | www.jesenik.org LÁZEŇSKÝ LETNÍ SPECIÁL 11

LÁZEŇSKÉ 
KOLOBĚŽKOVÁNÍ

Aneb Netradiční závod pro všech‐
ny milovníky koloběžek s firmou
KOSTKA je název akce, která se
uskuteční poslední červencovou
sobotu.   Zvána je široká veřejnost,
sportovní událost odstartují dopo‐
lední závody podle věkových kate‐
gorií, a to od nejmladších.

DEN HER V HÁJI 
VÍLY OZDRAVY 

Herně tvořivé odpoledne pro malé
a menší děti v doprovodu rodičů.
Lesní putování s plněním různých
úkolů. Akce se koná 20. 7. od 14:00
do 18:00 hod. Více informací na
www.priessnitz.cz.

ZA SPORTEM
LETNÍ SPORTOVIŠTĚ 

otevřena denně od 10.00 do 20.00 hod.
Půjčovna elektrokol, dětských kol, odrážedel, koloběžek a sportovních
her (badminton, kroket, volejbal, nohejbal, míče).
Park her (minigolf, ruské kuželky, Člověče nezlob se, pétanque).
Balneopark, Fitpark, DiscGolfpark v provozu!
Háj Víly Ozdravy v provozu!

71. SEZÓNA PROMENÁDNÍCH KONCERTŮ

Hudební altán na Ripperově promenádě. Foto: archiv PLL a.s.

Letos v létě se opět můžete těšit na tradiční nedělní promenádní koncerty,
na které Vás srdečně zveme. Očekávat můžete celou řadu vynikajících
muzikantů. Koncerty se konají za každého počasí v hudebním altánu na
Ripperově promenádě nebo v hale Sanatoria Priessnitz. 

Hudební altán na promenádě – každou neděli v 15:00 hodin
5. 7. BigBandy z Polska, Henryk Wezner (výjimečně v 16:00 hod.)
6. 7. 88 Twice, klavírní Jazz Duo 
7. 7. Nawrat

14. 7. Jesenická dvanáctka
21. 7. Dynybyly Band
28. 7. Oškerova dechovka

4. 8. DownBeatDixieland Band
11. 8. California Band
18. 8. Holaátka
25. 8. Brass Band Šohaj

1. 9. Jesenická dvanáctka

LÁZEŇSKÉ FITNESS
PO zavřeno
ÚT–PÁ 15:00–20:00
SO 8:00–12:00
NE 15:00–20:00

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

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK. Jezdí lázeňské okruhy a do Jeseníku, do Fauna‐
parku, na Čertovy kameny, do Jeskyní Na Pomezí, a to vždy od pondělí
do neděle. Více na www.priessnitz.cz.
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úterý 2. července v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

středa 3. července ve 14.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
OPERA S LÁSKOU - HVĚZDY A HVĚZDIČKY
Tradiční pořad s předními operními sólisty jako
Michaela Zajmi – mezzosoprán (Praha), Kristína
Hulinová – soprán (SVK), Jakub Rousek – tenor
(Olomouc), Jiří Hrubý – klavír (Brno), kteří před‐
staví skladby V. Lejska, W. A. Mozarta, G. Rossini‐
ho/G. Ginzburga, J. Masseneta a J. Offenbacha.
Vstupné dobrovolné. Pořádá MelodiaArt za pod-
pory Fenix Group a.s. a PLL a.s.

čtvrtek 4. července v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

pátek 5. července v 16 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se dva Big Bandy pod vedením Heryka
Weznera, účastníci evropského festivalu Junior
Big Bandů v Polsku. Pořádá PLL a.s.

sobota 6. července v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se jedinečné jazzové duo 88TWICE
Jakub Knápek a Vladimír Najdekr. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 7. července v 10 hodin
zahrada Katovny
NEZBEDNÁ ČARODĚJNICE
V lesní chaloupce žije už 320 let nezbedná čaro‐
dějnice Střapatice se svým moudrým přítelem
netopýrem Lumírem. Ten přísně dohlíží na to, aby
se nezbednice řádně učila kouzlit a čarovat. Ta ale
dělá vše pro to, aby se jen bavila, a učení se vyhýbá.
Lumírovi vyvádí drobné neplechy a lumpárničky.
Vrcholem je, když si vymyslí, že místo učení uspo‐
řádá ve svém domku velký lesní karneval. Uvádí
Divadlo Sympatie. Prodej vstupenek v rezervač‐
ním systému MKZ Jeseník. Vstupné 70 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 7. července ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko ‐
katolický kněz.
Pořádá PLL a.s.

neděle 7. července v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se country skupina NaWrat pod vede‐
ním Milana Flendera.
Pořádá PLL a.s.

úterý 9. července v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

Akce čtvrtek 11. července v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

pátek 12. července v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Po kratší odmlce se u nás opět představí Petr Baza‐
la, klavírní virtuos, hudební skladatel, hudební
pedagog, vítěz světové klavírní soutěže 2012
v New Yorku. Vstupné dobrovolné.
Pořádá PLL a.s.

sobota 13. července v 16 hodin
zahrada Katovny
FOLKOVÁ KATOVNA 2019
MKZ Jeseník srdečně zvou příznivce folku, country,
bluegrassu a veškeré letní muziky vůbec na 3. roč‐
ník akce, na které nelze chybět. Účinkují: TANEČ-
NÍ SKUPINA CROCK 14 (Praha), Z HECU
(Praha), ALLAN MIKUŠEK (Trnava, SK), NEW
BRIDGE (Karviná – Ostrava), GRUPA FURMANA
(Bialsko – Biala, PL), BREJLE (Jeseník), ŠAN-
SONIKA (Orlová).
Moderuje JOSEF MLOK GRIM. Prodej vstupenek
ve všech místech rezervačního systému MKZ Jese‐
ník. Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání
akce 200 Kč. Akce se koná za finanční spoluúčasti
města Jeseník a Olomouckého kraje.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 14. července ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko ‐
katolický kněz. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 14. července v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se populární Jesenická dvanáctka. 
Pořádá PLL a.s.

úterý 16. července v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

úterý 16. července ve 20 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN
Bizet, flamengo, španělské rytmy jako součást
Festivalu klášterních hudebních slavností se sólist‐
kou Editou ADLEROVOU, mezzosoprán, LA MAGIA
DEL FLAMENCO! Záštitu převzal hejtman Olo‐
mouckého kraje Ladislav Okleštěk a starostka
města Jeseník Zdeňka Blišťanová, patronkou je
světová harfistka Jana Boušková. Předprodej
v místech rezervačního systému MKZ Jeseník.
Vstupné 200 Kč, 120 Kč zvýhodněné vstupné
pouze pro držitele karty klubu přátel Klasika Viva.
Pořádá Roman Janků Management s. r. o., partne-
rem koncertu je PLL a.s.

čtvrtek 18. července v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

neděle 21. července ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko ‐
katolický kněz. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 21. července v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se skvělá, univerzální jesenická kapela
Dynybyly Band. 
Pořádá PLL a.s.

úterý 23. července v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 25. července v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 28. července v 10 hodin
zahrada Katovny
O KOUZELNÉM SEMÍNKU
Pohádka přivádí diváky na tržnici, kde má svůj
stánek zelinář Jíra. Už je starý a unavený, přál by
si mít svého nástupce, který by zdědil řemeslo po
něm. Jírova žena Marjánka stále vyhlíží čápa, ale
on ne a ne přiletět. Místo čápa se však objeví podiv‐
ná stará zeleninová víla, která dá Jírovi kouzelné
semínko, aby vypěstoval úrodu na celý život. Co
však ze semínka vyroste, je velkým tajemstvím.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 70 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 28. července ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko ‐
katolický kněz.
Pořádá PLL a.s.

neděle 28. července v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se u nás nejstarší hrající Oškerova
dechovka. 
Pořádá PLL a.s.

úterý 30. července v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN 2019:
(každý čtvrtek) BIOGRAF LETNÍ POHODA

3. 8.  JESENÍK SE BAVÍ
11. 8.  VOJTA A STRAŠIDLA
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31. května - 30. září
IPOS
VÝROČNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

20. července - 20. srpna
Výstavní síň Katovny
OKOKLAMY ANEB HRA SVĚTEL A STÍNŮ
Letní interaktivní výstava vás nejen pobaví, ale
také podpoří tvůrčí aktivitu a fantazii a ukáže vám,
jak se chytře bavit i bez náročné výpočetní tech‐
niky. Exponáty podněcují v návštěvnících tvůrčí
aktivitu, fantazii a vzájemnou spolupráci, radost
a touhu poznávat a chytře se pobavit. Putovní
výstava exponátů chytré zábavy muzea „Pod čepi‐
cí“. Vstup  volný.
Pořádá IC Jeseník a MKZ Jeseník.

Výstavy

VÝSTAVY
6. července – 22. září 2019

Galerie
JOSEF ČAPEK – NAPŮL VESELE, NAPŮL VÁŽNĚ
Vernisáž 5. července od 17.00 hodin, vystoupí
Divadlo KK s pohádkou O pejskovi a kočičce. Vzhle‐
dem k omezenému prostoru je nutná rezervace
místa na vernisáži. Rezervaci můžete provést na
tel. 725 073 539 nebo e‐mailu: muzeum.poklad‐
na@jen.cz. Na vernisáž vstup zdarma. 
Více na str. 7.
Kurátoři výstavy: Bc. Kamil Tomášek, Mgr. Jan
Petrásek
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková
Vstupné: 50/25 Kč.

19. června – 8. září 2019
Hlavní výstavní sál
LESY HROU
Zábavná i poučná výstava o lesích pro všechny
generace.
Význam lesů pro život na planetě je naprosto
zásadní. Produkují kyslík, zadržují vodu, zabra‐
ňují zvětrávání půdy, dávají nám dřevo, poskytují
útočiště živočichům a v neposlední řadě nás
nabíjí energií a dobrou náladou. O to, aby lesy
prosperovaly, se pečlivě starají lesníci. Právě
s nimi jsme připravili výstavu, která zábavnou
formou představí lesní společenství v celé jeho
šíři. Malí i velcí návštěvníci se např. dozví, v čem
jsou stromy podobné lidem, co obnáší práce les‐
níka a vůbec jaký je smysl trvale udržitelného
lesního hospodaření, kteří škůdci nejvíce ničí
naše lesy nebo jak je důležité tento složitý
a nenahraditelný ekosystém chránit. Pro děti je
zde připravené množství her a činností rozvíje‐
jících nejen jejich kreativitu, ale zejména vztah
k přírodě. Výstava vznikla ve spolupráci s Lesy
ČR, s. p.
Vstupné: 60/30 Kč.

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

Vlastivědné muzeum Jesenicka

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Jeseníku lázních, č. p. 175
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba:
čtvrtek–neděle 12.00–17.00 hod.
Tel. kontakt: 775 459 323, e‐mail: muzeum.pri‐
essnitz@jen.cz. Vstupné: 40/20 Kč.
V objektu se nachází rovněž kavárna Vinckovo
kafe, otevřeno každý den.
Každé úterý od 19.00 hod. přednášky
PhDr. A. Perutkové na téma Uzdravení a pre-
vence.

Vodní tvrz v Jeseníku
Zámecké nám. 1
Otevírací doba:
úterý až neděle 9.00–17.00 hod.
Tel. kontakt: 725 073 539, 
e‐mail: muzeum.pokladna@jen.cz,
muzeum.rezervace@jen.cz; 
www.muzeumjesenik.cz.

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

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU:
 Kino Pohoda
 Divadlo Petra Bezruče
 Cestovní kancelář MONDI‐tour (Palackého ul.)
 Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour (ul. 28. října)
 IC Katovna (Palackého ul.)
 Lázeňské informační centrum Jeseník  
 Knihovna Mikulovice 
 Městské informační centrum Zlaté Hory 
 Informační centrum Bělá pod Pradědem 
 Informační centrum Vidnava
 Informační centrum Javorník

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

úterý 2. 7. v 19.30 hodin
SLUNCE JE TAKY HVĚZDA
Drama / Romantický. USA 2019. Forum Film. Titulky. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 3. 7. v 17.00 hodin
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný / Komedie / Rodinný. USA 2019. Cine‐
mart. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 4. 7. v 19.30 hodin 
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Komedie / Sci‐Fi / Akční. USA 2019. Falcon.
Dabing.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 5. 7. v 17.00 hodin 
SPIDER- MAN: DALEKO OD DOMOVA
Akční / Dobrodružný / Sci‐Fi. USA 2019. Falcon.
Dabing. 
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. 
Mládeži přístupné.

sobota 6. 7. v 19.30 hodin 
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
Komedie / Horor. USA 2019. Cinemart. Titulky.

Kino Pohoda

Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 12 let nepřístupné.

neděle 7. 7. v 17.00 hodin 
SPIDER- MAN: DALEKO OD DOMOVA 142 min. 
Akční / Dobrodružný / Sci‐Fi. USA 2019. Falcon.
Dabing. 
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. 
Mládeži přístupné.

úterý 9. 7. v 19.30 hodin 
PODFUKÁŘKY
Komedie. USA 2019. Forum Film. Titulky. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 10. 7. v 19.30 hodin 
SRÁŽKA S LÁSKOU
Komedie / Romantický. USA 2019. Vertical Ent.
Titulky. 
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 12. 7. v 19.30 hodin 
DEVADESÁTKY
Drama / Komedie. USA 2018. Aerofilms. Titulky.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 13. 7. v 19.30 hodin 
LATE NIGHT
Komedie / Drama. USA 2019. Falcon. Titulky.
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 12 let nepřístupné.

neděle 14. 7. v 17.00 hodin 
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Animovaný. Francie 2019. Bioscop. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. 
Mládeži přístupné.

úterý 16. 7. v 19.30 hodin 
PAVAROTTI
Dokumentární / Životopisný / Hudební. Velká Bri‐
tánie, USA 2019. Bontonfilm. Titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 17. 7. v 19.30 hodin 
SPOLUJÍZDA
Akční / Komedie. USA 2019. Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 19. 7. v 19.30 hodin 
UZLY A POMERANČE
Drama / Romantický. Česko, Německo, Slovensko
2019. Bontonfilm.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 20. 7. v 17.00 hodin 
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Animovaný. Francie 2019. Bioscop. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. 
Mládeži přístupné.

neděle 21. 7. v 17.00 hodin 
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Komedie. Německo 2018. Bioscop. Titulky. 
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupné.

úterý 23. 7. v 19.30 hodin 
LETNÍ HOKEJ
Dokumentární / Komedie / Sportovní. Česko
2019. Pilot Film.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

středa 24. 7. v 19.30 hodin
DIEGO MARADONA
Dokumentární / Sportovní. Velká Británie 2019.
Aerofilms. Titulky. 
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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pátek 26. 7. v 17.00 hodin 
LVÍ KRÁL
Animovaný / Dobrodružný / Drama. USA 2019.
Falcon. Dabing.
Vstupné 130 Kč. 
Dětské vstupné 110 Kč. 
Mládeži přístupné.

sobota 27. 7. v 19.30 hodin 
KOŘIST 
Horor. USA 2019. Cinemart.
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 12 let nepřístupné.

neděle 28. 7. v 17.00 hodin 
LVÍ KRÁL
Animovaný / Dobrodružný / Drama. USA 2019.
Falcon. Dabing.
Vstupné 130 Kč. 
Dětské vstupné 110 Kč. 
Mládeži přístupné.

úterý 30. 7. v 19.30 hodin 
DĚTSKÁ HRA
Horor / Thriller. USA 2019. 
Bontonfilm. Titulky.
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupné.

středa 31. 7. v 19.30 hodin
IBIZA 
Komedie. Francie 2019. Bohemia MP. Titulky.
Vstupné 110 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
úterý 2. 7. – sobota 31. 8.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Vystavuje: Václav Fanta
Praha z přelomu tisíciletí
Vernisáž: úterý 2. 7. v 17.00 hodin
Vstup volný.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC SRPEN 2019
* RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW * TOY
STORY 4: PŘÍBÉH HRAČEK * TENKRÁT V HOL-
LYWOODU * 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 strán‐
ky!
NOVINKA: Možnost zakoupení e-vstupenek!

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU:
 Kino Pohoda
 Divadlo Petra Bezruče
 Cestovní kancelář MONDI‐tour (Palackého ul.)
 Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour (ul. 28. října)
 IC Katovna (Palackého ul.)
 Lázeňské informační centrum Jeseník  
 Knihovna Mikulovice 
 Městské informační centrum Zlaté Hory 
 Informační centrum Bělá pod Pradědem 
 Informační centrum Vidnava
 Informační centrum Javorník

SMETANOVY SADY ‐ LETNÍ DIVADLO

čtvrtek 11. 7. od 21.00 hodin
ŽENY V BĚHU
Komedie. Režie: Martin Horský. Hrají: Zlata Ada‐
movská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová,
Jenovéfa Boková. Česko 2019. Cinemart. Začátek
projekce po setmění a za pěkného počasí.
Vstupné 80 Kč. 
Mládeži přístupné.

čtvrtek 18. 7. od 21.00 hodin
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný / Drama / Hudební. Režie: Bryan Sin‐
ger. Hrají: Rami Malek, Joseph Mazzello, Gwilym
Lee, Ben Hardy, Allen Leech. Velká Británie, USA
2018. Cinemart. Začátek projekce po setmění a za
pěkného počasí. 
Vstupné 80 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 25. 7. od 21.00 hodin
LA LA LAND
Drama / Romantický / Hudební / Muzikál / Kome‐
die. Režie: Damien Chazelle. Hrají: Ryan Gosling,
Emma Stone, J.K. Simmons. USA, Hong Kong 2016.
Začátek projekce po setmění a za pěkného po časí.
Vstupné dobrovolné.
Mládeži do 12 let nevhodné.

Projekce pouze za pěkného počasí. 
Občerstvení zajištěno.
Více info na www.mkzjes.cz.

Biograf Letní Pohoda

Provozní doba městského koupaliště
– denně (dle počasí) 
9:00–20:00 hod. (opuštění bazénu nejpozději v 19:45)

CELODENNÍ ZÁKLADNÍ:
Dospělí 90,00
senioři nad 65 let 50,00
studenti do 26 let (po předložení stud. průkazu) 50,00
děti od 110 cm výšky do 15 let 50,00
děti do 110 cm výšky zdarma
ZTP, ZTP/P 50,00
doprovod ZTP/P zdarma
PŮLDENNÍ VSTUPNÉ 9–14, NEBO 14–20
Dospělí 50,00
senioři nad 65 let 30,00
studenti do 26 let (po předložení stud. průkazu) 30,00
děti od 110 cm výšky do 15 let 30,00
děti do 110 cm výšky zdarma
ZTP, ZTP/P 30,00
doprovod ZTP/P zdarma
RODINNÉ CELODENNÍ VSTUPNÉ:  
2 dospělí + 1 dítě (od 110 cm ‐ 15 let) 200,00
2 dospělí + 2 děti (od 110 cm ‐ 15 let) 220,00
2 dospělí + 3 děti (od 110 cm ‐ 15 let) 240,00

ZDARMA VSTUP ZA VYSVĚDČENÍ

Vstup zdarma – 28. června,  vstup pro děti, studenty („za
vysvědčení“). V případě nepřízně počasí bude uveden náhradní
termín
Všechny ceny jsou včetně 15 % DPH
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Pozvánka na polní
letiště  

Jeseničtí parašutisté pořádají
v sobotu 13. července na polním
letišti v Hradci‐Nové Vsi meziná‐
rodní závody v přesnosti přistání.
Závodníci budou z Česka, Polska,
Německa a Ukrajiny. Závody začí‐
nají v 8.00 a pokračují přibližně do
19.00 dle rychlosti průběhu závodů,
počtu závodníků a počasí. Trénin‐
kové seskoky proběhnou v pátek.
Kromě velmi zajímavé podívané
a atraktivního prostředí je připra‐
vené občerstvení, pro děti skákací
hrad a pro všechny vyhlídkové lety
v letadle Cesna 172. (jb)

Soutěž parašutistů. Foto: archiv

Minifotbal 
McDonald‘s Cup
V pátek 3. května se na umělé
hrací ploše TJ Jeseník uskutečnil
22. ročník okresního kola mi -
nifotbalu McDonald‘s Cup.
V obou kategoriích A i B (mlad-
ší: 1.–3. třída a starší: 3.–5. třída)
bojovalo o prvenství šest
základních škol okresu. 

Mladším hráčům ZŠ Jeseník se
nedařilo a obsadili 5. místo. První
místo získala Bělá p. Pradědem.
Naopak ve starší kategorii domácí
potvrdili své kvality, když obhájili
prvenství z loňského roku a postou‐
pili do krajského finále. Druhé
místo patří ZŠ Javorník, na třetím
místě skončila ZŠ Česká Ves. 

V mladší kategorii ZŠ Jeseník
reprezentovali: Válek František,
Babčák Štěpán, Buriánek Adam,
Jurčák Adam, Bartuněk David, Jangl
Thomas Ernest, Plachetka Roman
a Hlobil Michal. Vedoucí mladších:
Vlastislava Hájková, trenér Jan
Malysa. V kategorii starších jese‐
nickou školu reprezentovali: Bron‐
da Adam, Plachetka Daniel,
Bernatík Matyáš, Večerka Libor, Ple‐
va Jan, Gálik Štěpán, Bořivoj Kučera,
Ress Adam, Vencálek Lukáš. Vedou‐
cí starších: Jaroslava Klosowská,
trenér pan Vencálek. (ZŠ Jeseník)

Závod míru se prohnal jesenickými kopci

Pojďte se projít parkem, s holemi
Nordic Walking, vycházka Smeta-
novými sady svýukou techniky, se
uskuteční ve čtvrtek 18. července
v17 hodin apovede ji zkušená lek-
torka Kristína Schejbalová ze Zele-
né tělo cvičny. 

Naučí vás chodit sholemi elegant‐
ně, správně a zdravě, nehledě na
věk, váhu i kondici. Severská chůze
je trénink celého těla, ale také pří‐
jemný pohyb, který může vykoná‐
vat úplně každý. Sraz je na parko‐
višti pod IPOSem, s sebou pohodlné
sportovní oblečení, vodu, svačin‐
ku, NW hole (pokud máte). Cena:
 dobrovolná, podle vašich fi‐
nančních možností. Běžná cena je
140 Kč/dospělí, 70 Kč/děti, studen‐
ti, senioři; předškolní děti, hendi‐

kepovaní s průkazem zdarma, plat‐
ba na místě v hotovosti. Vaše finanč‐
ní možnosti nebudou překážkou.
Pokud nemáte NW hole (trekové
jsou nevhodné), zapůjčíme zdar‐
ma – doporučujeme rezervaci
 kristina.schejbalova@seznam.cz,
724 040 055. Akce se koná za kaž‐
dého počasí.

Vycházka se uskuteční v rámci
série akcí Park žije, které pořádá
spolek Sudetikus od roku 2018. Ten
chce upozornit na historii, krásu
a bohatství městského parku. Chce
do parku přivést lidi a ukázat další
možnosti jeho využití. Spolek také
usiluje o to, aby město souhlasilo
s investicemi do revitalizace Sme‐
tanových sadů. (MS)

Vítězem sedmého ročníku Závodu míru U23 Grand Prix Priessnitz spa, který je zařazen do seriálu
UCI Under 23 Nations‘ Cup, tedy světové nejvyšší soutěže závodníků do 23 let, se stal Nor Andreas
Leknessund. Nejlepší z Čechů byl Jakub Otruba, který v celkovém pořadí skončil na 13. místě. Tato
sportovní akce probíhala od 6. do 9. června, úvodní prolog se konal v Krnově.

Letošní Závod míru mladých
cyklistických nadějí do 23 let se
v Jeseníkách konal již posedmé.
„Dnes bez jakýchkoliv debat patří
mezi dva největší závody v kategorii
cyklistů do 23 let na světě,“ uvedl
Jaroslav Vašíček ze společnosti
Jesenická cyklistická. Přímo v Jese‐

níku mohli diváci vidět dva starty
tohoto podniku, a to na Masaryko‐
vě náměstí. V pátek 7. června se
peleton závodníků vydal polykat
první kilometry úvodní etapy
s cílem v Rýmařově. Kdo nestihl
tento start, mohl přijít na náměstí
v neděli, kdy se jela závěrečná eta‐

pa, která po 172 kilometrech kon‐
čila v Priessnitzových léčebných
lázních. 

Letošního ročníku se zúčastnilo
19 národních týmů, přitom české
barvy hájila dvě reprezentační
družstva, druhý celek tvořil výběr
Čech a Moravy. (rik)

Starostka města Zdeňka Blišťanová odstartovala první etapu Závodu míru U23. Foto: Richard Kapustka

Čas-OFF-ka na Šerák
Oblíbený MTB závod cyklistic-
kého seriálu Jesenický šnek se
koná v sobotu 6. července, pre-
zentace v Penzionu u Julka
v Domašově. 

Start dětského závodu „Jesenický
šneček“, který proběhne na tratích
v okolí na louce, je v 10 hodin (pre‐
zentace 8.00 až 9.45), startovné
zdarma. Kategorie od odrážedel do
12 let. Ocenění nejlepších, tombola.
Hlavní závod „Jesenický šnek“
vypukne ve 12 hodin (prezentace
od 8.30 do 11.45), startovné
200–300 korun dle kategorie,
v ceně teplé jídlo a pití po závodě
včetně občerstvení na trati.
K zakoupení pamětní tričko pro
děti, mládež i dospělé. Více na:
www.esenbaci.com. (rik)
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