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Informační měsíčník města Jeseník

Drazí spoluobčané,
i během letních
prázdnin pracuje-
me naplno a řeší-
me ve vedení
palčivé otázky, kte-

ré se týkají kvality vašeho života ve
městě, ať už se jedná například
o problém s osobami narušujícími
veřejný pořádek, údržbu zeleně
a městských komunikací či kultur-
ně-společenské dění.

Vyjmenované oblasti zajišťují pro
město organizace různých právních
forem od městské policie přes
Technické služby Jeseník až po
Městská kulturní zařízení. Chod
všech těchto organizací, které
zabezpečují veřejné služby, je
financován také z daní Vás, občanů
města. Také z tohoto důvodu byly
v posledních měsících provedeny
personální obměny ve vedení
některých městských organizací,
neboť jsme důkladně zhodnotili
jejich stav a vyhodnotili jsme, že je
potřeba vést je jiným směrem...
Směrem, jenž bude pružněji rea-
govat na neustále se měnící pro-
středí, ve kterém společně žijeme.
S tím souvisí již zmiňované posílení
kvality života ve městě. Na toto sází-
me a věříme, že se nám, mimo jiné
idíky těmto krokům, podaří zmírnit,
v lepším případě úplně zastavit,
odliv obyvatel z města na venkov či
za hranice regionu. Některé změny
se projeví okamžitě, jiné vyžadují
čas, proto bych vás chtěl, v případě
těch déle trvajících, požádat jmé-
nem vedení města o shovívavost.

Srpnový sloupek zakončím citá-
tem britského spisovatele Ralpha
Smarta: „Neboj se změny. Možná
to dopadne ztrátou něčeho dob-
rého, ale pravděpodobně to
dopadne získáním něčeho lepší-
ho.“

Přeji vám pohodově strávený
zbytek léta!

Ing. Václav Urban
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„Lidé mohli podávat své návrhy
do 30. června, kdy jsme také obdrželi
nejvíce návrhů, a to rovných pat-
náct. Ten poslední přišel tři minuty
před půlnocí,“ uvedla Monika Blan‐
dová z oddělení investic. Na webo‐
vých stránkách participativního
rozpočtu www.tvorimejesenik.cz
je v tuto chvíli zveřejněno 44
návrhů a další dva čekají na schvá‐
lení. „U některých návrhů jsme ve
spojení s navrhovateli a žádáme je
o jejich bližší specifikaci, aby byly
v souladu s pravidly pro účast v par-
ticipativním rozpočtu a mohly být
přijaty a zveřejněny na zmiňova-
ných webových stránkách,“ dodala
Monika Blandová. V období letních
prázdnin se pak město Jeseník
bude zabývat předloženými návrhy

z hlediska jejich proveditelnosti.
Návrhy, které budou posouzeny
jako proveditelné, postoupí do hla‐
sování. Prezentace těchto návrhů
proběhne v září. „Musí splňovat
základní pravidla jako například že
jsou veřejně prospěšné, přístupné
všem, jejich realizace není v rozporu
s územním plánem a jsou na měst-
ských pozemcích,“ vysvětlil místo‐
starosta města Tomáš Vlazlo.
Hlasování, které odstartuje 7. října,
pak určí pořadí, podle kterého měs‐
to v příštím roce zrealizuje projekty
až do výše vyčleněných prostředků.

„Jsem velmi rád a zároveň příjemně
překvapen, kolik návrhů lidé zaslali
do premiérového ročníku participa-
tivního rozpočtu. Je to důkaz toho,
že občanům není lhostejné město,
ve kterém žijí, že mají zájem  Jeseník
vylepšit a oživit. A to je účel tohoto
projektu, zapojit lidi do veřejného
dění,“ zdůraznil místostarosta
Tomáš Vlazlo.

Do participativního rozpočtu se
také zapojila Základní škola Jeseník,
ve které sami žáci rozhodovali
o využití 60 tisíc korun s cílem zlep‐
šit školní prostředí. Samotná škola
má tři pracoviště, a tak na každé
z nich připadla rovným dílem
jedna třetina, tedy 20 tisíc korun.
Elektronické hlasování pak rozhod‐
lo o vítězných projektech, v budově
Průchodní zvítězil projekt s názvem
Potkávací a relaxační zóna, na pra‐
covišti Boženy Němcové získal nej‐
větší podporu fitness koutek a na
Nábřežní si školáci nejvíce přáli roz‐
jezd školního bufetu. (rik)

Malované hry na chodník, revitalizace parku na náměstí Hrdinů,
multifunkční hřiště na sídlišti Pod Chlumem, pítka, lavičky, oprava
křížové cesty nebo murál. To jsou jen některé z téměř pěti desítek
návrhů, které přihlásila veřejnost do prvního ročníku participa-
tivního rozpočtu pod názvem Tvoříme Jeseník. Na tento projekt
vyčlenila radnice z městského rozpočtu milion korun.

Lidé poslali téměř padesát návrhů

PRÁZDNINOVÝ POLOČAS. Školáci mají polovinu letních prázdnin za
sebou. Přesto jim zůstává ještě jeden celý měsíc, aby si je zpestřili
nevšedními zážitky. Třeba nejrůznějšími atrakcemi nebo pobytem
v přírodě. (rik) Ilustrační foto: Richard Kapustka

Ve zkratce
Chodníky v Rejvízské ulici

a U Bělidla jsou po stavební stránce
hotové. Výstavba dalšího, v Šumper‐
ské ulici unového Rejvízského mos‐
tu, se rozběhne po podepsání
smlouvy se zhotovitelem této inves‐
tice. ■Do konce září má být dokon‐
čena rekonstrukce horního partu
Muzikantské stezky. ■Návrh nového
skateparku v Šumperské ulici dospěl
do finální podoby, která byla konzul‐
tována s vyznavači tohoto sportu. Na
řadě je nyní projektová dokumenta‐
ce. ■ Po zhotovení dopravní studie
u Pradědu začnou projekční práce
na chodník od prodejny Albert smě‐
rem k této křižovatce. ■Návštěvníci
městského koupaliště mohou zapar‐
kovat své vozy na louce ufotbalového
hřiště. Vjezd je situovaný z vedlejší
příjezdové komunikace, která vede
ke sportovní hale, kde je pro tyto úče‐
ly upravený nájezd. Motoristé by pro‐
to neměli najíždět na travnatou
plochu zhlavní cesty přes obrubníky
z důvodu jejich poškození. (rik) 
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Problém s bezdomovci řeší město, policie a neziskovky
Odstranit ve městě nežádoucí
jevy spojené s bezdomovec-
tvím a popíjením alkoholu na
veřejnosti bylo tématem jed-
nání vedení města se zástupci
Policie ČR, městské policie
a organizace Darmoděj. Schůz-
ka se uskutečnila 1. července na
náměstí Svobody. Právě zde se
totiž scházejí lidé, kteří svým
chováním budí veřejné pohor-
šení. Dalším místem je třeba
okolí autobusového nádraží. 

„Není to dobrá vizitka města, a to
musíme změnit. Zaměříme se na tyto
lokality. Není možné, aby několik
jedinců znepříjemňovalo život obča-
nům a návštěvníkům celého města.
S policií a Darmodějem jsme se
domluvili na vzájemné součinnosti,“
uvedla starostka Jeseníku Zdeňka
Blišťanová. Vypořádat se s tímto
problémem však v dnešních pod‐
mínkách legislativy není snadné,
dříve bylo totiž možné uplatnit
správní úkon formou vykázání

z města. „To však bylo na zásah paní
ombudsmanky zrušeno s tím, že lidé
mají právo, volně řečeno, zdržovat
se kdekoliv na veřejných místech,“
vysvětlila Zdeňka Blišťanová. Při‐
tom tento nástroj město v minulosti
využívalo, neboť většinu těchto
jedinců tvořili lidé z okolí, nikoliv
občané Jeseníku.

Tak je tomu i v současnosti, proto
chce Jeseník otevřít toto téma na
nejbližším zasedání Svazu měst
a obcí Jesenicka. Jak upozornil ředi‐
tel městské policie Radek Sedlář,
problém s popíjením alkoholu
bohužel nevědomky podporují
i sami občané, kteří dávají bezdo‐
movcům nějakou tu korunu v dobré

víře na jídlo, přitom ti si za vyže‐
brané peníze koupí alkohol.

V práci s bezdomovci mají pomo‐
ci i neziskové organizace. Společ‐
nost Boétheia má v úmyslu
přebudovat chatku v bývalé zahrád‐
kářské kolonii nad azylovým
domem na přístřešek formou altán‐
ku. Cílem je utlumit narušování
pořádku ve městě spojeného s popí‐
jením alkoholu a zároveň dát těmto
lidem možnost zapojit se do úpravy
a fungování prostoru, který budou
moci využívat. Jednalo by se napří‐
klad o sečení trávy nebo úklid okolí.
Zmíněný prostor by sloužil k nou‐
zovému přespání, zároveň se zva‐
žuje zřídit zde komunitní šatník
a skříň s trvanlivými potravinami.
Záměrem tak není vytvořit místo
k popíjení alkoholu a porušování
vyhlášek, ale alternativu k posky‐
tovaným sociálním službám. Kon‐
cem července pak proběhne
jednání s další neziskovou organi‐
zací, Člověkem v tísni. (rik)

Schůzka vedení města se zástupci policie a Darmoděje. Foto: R. Kapustka

Schůzka s poslancem Adamem Kalousem
Začátkem července proběhla schůzka vedení
města s krajským zastupitelem a poslancem
Adamem Kalousem. Témat bylo hned několik. 

„Jednali jsme například o dalším osudu budovy IPOS,
lázeňských poplatcích nebo  financování bazénu v České
Vsi,“ uvedla starostka města Zdeňka Blišťanová. Jak
dále poznamenala, jsou témata, se kterými může tento
politik pomoci regionu z pozice krajského zastupitele
a v dalších jako poslanec. Týká se to třeba sjednání
schůzky na ministerstvu dopravy. „V Praze chci disku-
tovat o několika problémech, a to o vymáhání pokut od
polských řidičů a dopravní dostupnosti na Jesenicku,
konkrétně vybudování zhruba čtyřkilometrové přeložky

silnice I/60 Na Pomezí,“ řekl místostarosta Jeseníku
Václav Urban. Podle něj je Jesenicko z hlediska miliar‐
dových investic do dopravní infrastruktury v rámci
celé republiky stále otloukánek. „O zmiňované přeložce
se hovořilo již před mnoha lety, dobrý úmysl však zůstal
bohužel jen na papíru. Kamiony tak mají v kopcovitém
terénu s ostrými zatáčkami problém dostat se v zimě
přes Pomezí, a to souvisí právě s kvalitou zimní údržby,
o které chci na ministerstvu také mluvit. Dříve se nestá-
valo, že by bylo uzavřené Červenohorské sedlo nebo sil-
nice Na Pomezí, přitom se jedná o silniční tahy důležité
jak pro město Jeseník, tak i pro celý region,“ dodal místo‐
starosta Urban. (rik)

Redakční uzávěrka
Zářijové vydání městského zpra‐

vodaje Naše město má redakční
uzávěrku v pátek 9. srpna ve 12
hodin. Fotografie zasílejte, prosím,
mimo textový soubor, a to v rozli‐
šení minimálně o velikosti 1 Mpx.
Děkujeme za pochopení. (red)

Máte fotografie
ze „sametu“? 
K letošnímu 30. výročí pádu
totality připravuje Vlasti-
vědné muzeum Jesenicka
výstavu mapující okolnosti
konce komunismu na Jese-
nicku i protirežimní aktivity
regionu v druhé polovině
80. let. 

Pokud vlastníte fotografie
k tomuto tématu (listopadové
demonstrace na náměstí, for‐
mování Občanského fóra, kon‐
certy v Katovně, tajná
setkávání apod.) nebo byste se
chtěli podělit o zajímavé infor‐
mace a poznatky, kontaktujte
prosím Mgr. Matěje Matelu,
odborného pracovníka VMJ,
který se tímto tématem dlou‐
hodobě zabývá. Buď na tele‐
fonním čísle 775 459 314,
nebo e‐mailem: 
muzeum.matela@jen.cz .
Děkujeme!

Vlastivědné muzeum 
Jesenicka
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Revitalizace začala
Pracovníci technických služeb
se pustili do úprav okolí pro -
dejny Albert, jež přispějí ke
zlepšení vzhledu veřejného
prostranství a zároveň zvýší
komfort lidem, kteří tam míří 
za nákupy. 

Chodníky v asfaltové podobě
nahradí zámková dlažba, obnoví se
lavičky a počítá se například s úpra‐
vou parkoviště. „Maminky s kočárky
ataké lidé na vozíčku jistě ocení vybu-
dování rampy na hlavním schodišti,
která jim umožní snadnější přístup
do prodejny nebo k bankomatu,“
uvedla městská architektka Sara
Wahaishi. Zároveň zmizí nevzhled‐
ný betonový květináč a proměnou
projde i zeleň. Okolí prodejny se tak
má více odclonit, aby bylo přehled‐
nější a nelákalo třeba k popíjení
alkoholu na veřejnosti. Proměna
okolí přijde na téměř 600 tisíc
korun, z toho 400 tisíc daroval
AHOLD Czech Republic, zbytek část‐
ky zaplatí město. Iniciátorkou jed‐
nání s výše uvedenou firmou byla
starostka města Zdeňka Blišťanová.
„Před rekonstrukcí prodejny, která
proběhla v minulém roce, jsme této
společnosti navrhli, aby se změnilo
i její okolí. Výsledkem schůzky pak
byla darovací smlouva na zmíněných
400 tisíc korun,“ dodala starostka
Jeseníku. (rik)

Prodej pozemků v průmyslové zóně. Za odhadní cenu

„Ta nyní představuje 350 korun
za metr čtvereční a ta cena není
nesmyslná. Například v sousedním
Javorníku se prodává pozemek za
290 korun. Proto jsme se rozhodli
pro cenu stanovenou znaleckým
posudkem, která odráží mimo jiné
investice do vybudování technické
infrastruktury průmyslové zóny.

Doba prodeje za velmi levnou pobíd-
kovou cenu ve výši 50 korun poplat-
nou tehdejší době skončila,“ říká
místostarosta města Tomáš Vlazlo.
Jak dále poznamenal, hlavním kri‐
tériem při posuzování nabídek
bude kvalita podnikatelského
záměru, nikoliv počet vytvořených
pracovních míst. „Byť je to důležitý

parametr, není kritériem úspěšnosti
firmy. Ačkoliv počet pracovních míst
se dá velmi dobře kvantifikovat, o to
hůře se tento údaj kontroluje. Město
tak nemělo k dispozici relevantní
informace. Navíc dřívější pravidla
byla vágní a nekonkrétní, podnika-
telské záměry stručné,“ vysvětluje
změnu podmínek prodeje místo‐
starosta Vlazlo. V případě více
zájemců o pozemek si zastupitel‐
stvo města vyhrazuje vybrat ucha‐
zeče dle vlastního uvážení. Nová
pravidla zároveň zohlednila i dobu

realizace podnikatelského záměru,
z původních čtyř let ji prodloužila
na pět let. Stejná doba platí i pro
jeho udržitelnost, ta dříve činila tři
roky. Zastupitelé tato pravidla
schválili na svém červnovém zase‐
dání, zamítli přitom požadavek na
finanční objem minimální investice
ve výši milion korun na tisíc metrů
čtverečních. 

Podrobnější informace o nových
pravidlech prodeje pozemků v zóně
Za Podjezdem jsou zveřejněny na
webových stránkách města. (rik)

Zastupitelé města Jeseník schválili nové podmínky prodeje
pozemků v průmyslové zóně Za Podjezdem. Dosavadní počet
pracovních míst již nebude rozhodujícím kritériem při posuzování
podnikatelského záměru. Zároveň se mění cena pozemků, zájemci
je už nekoupí za pobídkovou, ale odhadní cenu. 

Nová knihovna 

Moderní prostředí. Foto: KVP

Knihovna Vincence Priessnitze
se dočkala důstojného moderního
prostředí, a to v Centru společných
aktivit vedle Divadla Petra Bezruče.
Zkušební provoz knihovny začíná
5. srpna. (rik)

„Jednání nebyla jednoduchá, dis-
kutovali jsme jak o době nájemního
vztahu, tak o modernizaci budovy,
která patří městu. Ministerstvo
nakonec ustoupilo od svých maxi-
malistických požadavků na rekon-
strukci, nyní se spokojí se
standardem s tím, že se budou také
podílet na vnitřních úpravách,“
uvedla starostka města Zdeňka
Blišťanová. Nová smlouva také
upravuje výši měsíčního nájemné‐
ho, která se opírá o nové znalecké
posudky. Cena se zvýší z necelých
54 na 86 korun za metr čtvereční.
Při výpočtu odborníci zohlednili

například faktory, které se v dřívější
smlouvě nepromítly do ceny, a to
zateplení budovy a míru inflace. 

V budově IPOS mají najít nové
zázemí také úředníci města a další
zaměstnanci, jež mají pracoviště
v Tovární ulici. „Naši lidé potřebují
lepší pracovní prostředí. Navíc po
jejich přestěhování ušetříme zhruba
dva miliony korun za provoz a služby
v objektu, který je už teď na hranici
provozuschopnosti,“ řekla starostka
Blišťanová. Ta zároveň pozname‐
nala, že modernizace IPOSu má
začít za dva roky. „Buď se složkami
MPSV nebo bez nich. A pokud do té

doby odejdou, nabízí se více variant
využití tohoto komplexu. Rekon-
strukce by se tak týkala zřejmě pouze
prvních tří nadzemních podlaží, kte-
rá by sloužila pro potřeby úřadu.
Další by zůstala zakonzervovaná
nebo se nabídla třeba pro přestavbu
na malometrážní byty,“ nastínila
další možný vývoj starostka Jese‐
níku.

Vedení radnice však stále upřed‐
nostňuje další spolupráci se slož‐
kami MPSV, a to především kvůli
vyššímu komfortu pro občany, kteří
tak zatím stále najdou více úřadů
pod jednou střechou. Také proto
nechalo město vybudovat na své
náklady nové bezplatné parkoviště
pro více než pět desítek aut pod
budovou IPOS. (rik)

Jednání ohledně setrvání organizačních složek ministerstva práce
a sociálních věcí v administrativním komplexu IPOS jsou ve finále.
Obě strany, město i ministerstvo, se shodly na dvouletém pro-
nájmu. 

Složky MPSV zůstávají v budově IPOS

Město jednalo s nemocnicí o zdravotní péči
Místní a časová dostupnost
zdravotní péče na Jesenicku
a nedostatek lékařských spe-
cialistů. Především o těchto
problémech diskutovala 16. čer-
vence starostka města Zdeňka
Blišťanová se staronovým ředi-
telem Jesenické nemocnice
Vítězslavem Vavrouškem.

„Pan ředitel ocenil skutečnost, že
se město aktivně zajímá o danou
problematiku. Vyvolali jsme jednání
s krajským úřadem, obrátili jsme se
také na Senát. Svou podporu nám
tak přislíbil hejtman Ladislav Okleš-
těk, vedoucí odboru zdravotnictví
Olomouckého kraje Bohuslav Kolář
i senátor Lumír Kantor, předseda
Výboru pro zdravotnictví a sociální
politiku,“ uvádí starostka města.
Jak dále říká, odpovědnost za
poskytnutí lékařské péče leží na
zdravotních pojišťovnách. Podle
nařízení vlády č.207/2012 Sb.
o místní a časové dostupnosti slu‐
žeb právě ony mají zajistit lékař‐
skou péči v místě bydliště,
respektive v jeho okolí. Při řešení

tohoto problému přitom mohou
sehrát velkou roli i sami občané.
„Pokud nemůžete sehnat zubaře,
praktického lékaře nebo jakéhoko-
liv jiného specialistu, řekněte to své
zdravotní pojišťovně. Ta se tím musí
ze zákona zabývat a nemůže nad
tím mávnout rukou. Zvlášť pokud
takových stížností přijde z Jesenicka
více,“ radí Zdeňka Blišťanová.

A zároveň dodává: „Mohu vám slí-
bit, že vás v tom nenecháme. Rad-
nice bude s pojišťovnami také
komunikovat. Snažíme se zapojit
všechny, kteří mohou zlepšit zdra-
votní péči na Jesenicku. Budeme
rádi, pokud k tomu přispějete i vy
a napíšete své zdravotní pojišťov-
ně,“ vyzývá veřejnost starostka
Zdeňka Blišťanová. (rik)

Ředitel Jesenické nemocnice v diskusi se starostkou města. Foto: JN
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Matrika
V červnu se v Jesenické nemoc‐

nici a.s. narodilo celkem 29 dětí,
z toho rodičům s trvalým pobytem
v Jeseníku 3 děti. Jsou to: Julie Pavliš-
tová, Sofie Franklová, Jan Rejda. Bla‐
hopřejeme. (MěÚ)

Troje dvojčátka

Ilustrační foto: Richard Kapustka

Celkem 130 dětí, 61 chlapců a 69
děvčátek, se narodilo v prvním
pololetí letošního roku v Jese-
nické nemocnici. Mezi dětmi
byla troje dvoj čátka. 

Nejvíce práce měli zdravotníci
v červnu, kdy porodnici vyhledalo
28 žen. Naopak nejméně dětí se
narodilo v únoru a březnu, kdy sta‐
tistika vykazuje shodně po 15 poro‐
dech. Rodiče volili pro své ratolesti
především tradiční česká jména –
Jan aJakub pro chlapce, Adéla, Tereza
či Anna pro holčičky. Nouze ale neby‐
la ani o méně obvyklá jména jako
Remi, Kevi, Lola či Nicoleta. (JN) 

Zaznamenali jsme

Zástupci partnerských měst včetně Jeseníku si vyměnili upomínkové předměty
s propagačními materiály svých regionů. Foto: Dagmar Ponechalová

Zástupci Jeseníku, místostarosta Václav Urban a zastupitelka Dagmar
Ponechalová, se 22. června zúčastnili v Polsku setkání partnerských měst
Glucholazy a Nieder‐Olm z vinařské oblasti v Porýní. S německými repre‐
zentanty, zejména starostou regionální obce, která spravuje dalších sedm
menších, byl navázán neformální kontakt. Společenské posezení se usku‐
tečnilo v satelitní obci polských Glucholaz v Charbielinu. (red)

Darujte krev před odjezdem na dovolenou
Osmadvacetidenní karanténa
čeká na všechny dárce, kteří se
chystají na dovolenou v Evropě
a po návratu chtějí darovat krev
a plazmu. Příčinou je virus
západonilské horečky, který
bodnutím přenáší na člověka
vybrané druhy komárů. Trans-
fúzní oddělení Jesenické
nemocnice proto apeluje na
zájemce, aby dárcovství krve
neodkládali. 

Dočasné vyřazení se týká dárců,
kteří navštíví typické dovolenkové
destinace jako Turecko, Řecko
a Bulharsko, ale i těch, kdo na ‐
příklad pobývají ve vnitrozemí
Chorvatska či Slovinska. „Šíříme
maximální osvětu, aby dárci přišli
k odběru ideálně ještě před pobytem
v přírodě a v zahraničí. Každého se
při objednání termínu odběru ptá-
me, zda pobýval nebo plánuje pobyt
v rizikových státech. Zavedeme si
informaci do systému a po dobu
karantény ho k odběrům nezveme,“
popisuje opatření MUDr. Dagmar
Adamová, primářka Transfúzního
oddělení Jesenické nemocnice
s tím, že takto musí zdravotníci
postupovat až do konce října v pří‐
padě osmnácti států uvedených

Zdraví lidé mohou darovat krev od 18 do 60 let. Ilustrační foto: JN

v pokynech Ministerstva zdravot‐
nictví ČR. Nakažení komáři však
mohou zaútočit i v tuzemsku a nej‐
rizikovější jsou stojaté vody.

Díky čtyřtýdennímu vyloučení
z dárcovství se snižuje riziko šíření
viru krví, ale spolu s dalšími sezón‐
ními překážkami komplikuje získá‐
vání krve i prvodárců. „V letním
období se k odběru přihlašuje menší
počet dárců, často kvůli přisátému
klíštěti. Proto jsme nově urychlili
objednávání k odběru, kdy se jeden
den dárce objedná anásledující týden
daruje. Prvodárce rádi přivítáme
spřihláškou bezpříspěvkového dárce
krve osobně na oddělení, kde si
domluví první odběr,“ radí primářka
MUDr. Dagmar Adamová a dodává,
že permanentní je nedostatek krev‐
ních skupin s RH faktorem negativ‐
ním, především krevní skupiny 0‐.  

Zájemci o darování krve se

mohou objednávat osobně na oddě‐
lení nebo telefonicky na čísle
584 413 935. Zavedení dárci jsou
zváni na základě SMS a ke každému
odběru s sebou musí přinést občan‐
ský průkaz či pas a zdravotní prů‐
kazku. Samotný odběr krve zabere
jen pět až deset minut, celkově však
dárce stráví na transfúzní stanici
okolo 60 až 90 minut. 

Bezplatné dárcovství krve
zahrnuje také lékařské vyšetře-
ní, možnost čerpat pracovní vol-
no s náhradou mzdy, získat
vitamíny od zdravotní pojišťov-
ny, občerstvení a uplatnit si
nárok odpočtu ze základu daně
z příjmu, a to ve výši 3000 korun
za každý absolvovaný odběr. Dár-
cem krve se může stát každý
zdravý občan České republiky ve
věku 18 až 60 let, jehož hmotnost
převyšuje 50 kilogramů. (JN)
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15. 9.
2019
1300–1800

Pevnost poznání

Olomouc

Na co se m žete t šit:
• v decké show • rodinná hra „Cesta p stouna“ 

• zábavné aktivity pro d ti • hudební vystoupení 

•  lmová promítání • besedy s p stouny 

• konzultace s odborníky na náhradní rodinnou pé i 

• výstavu „Jsem p stoun“

Vstup na akci je ZDARMA
zvýhodn né vstupné 75 K  do Pevnosti poznání

a k tomu ZDARMA vstup do planetária a na gyroskop

50% sleva na vstup do expozice Prachárna

Akce se koná pod záštitou hejtmana 
Olomouckého kraje Ladislava Okleš ka. 

V
y

st
o

u
p

í y
outuber LUKEFRY

+      AUTOGRAMIÁDA

RODINA
JE OK

www.rodinajeok.cz

Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník
pořádá zájezd pro seniory Jeseníku na

jižní Moravu ve dnech 17.–19. 9. 2019
Odjezd z Jeseníku v 6:45 hod. od Billy, v 6:50 hod. Yesenka,

v 7:00 hod. zastávka u nemocnice, Lipovská ulice

Úterý 17. 9. 2019
Rájec Jestřebí – návštěva zámku a kaple, vycházka do parku, založeném ve francouzském stylu.
Rajhrad – prohlídka benediktinského kláštera Rajhrad, památníku písemnictví na Moravě.
Hustopeče – ubytování v penzionu U Vrbů, v motorestu Formanka, snídaně.

Středa 18. 9. 2019
Vodní dílo Nové Mlýny – vyhlídková plavba lodí: Pavlov – Dolní Věstonice – Šakvice – Pavlov.
Jeskyně Na Turoldu – přírodní rezervace Turold, prohlídka jeskyně.  
Hustopeče – vinný sklep U Vrbů, prohlídka sklepa, degustace vína, drobné občerstvení, volná zábava,
možnost nákupu vína.

Čtvrtek 19. 9. 2019
Mikulov – naučná stezka židovskou čtvrtí (14 zastavení, trasa 1 km).
Mikulov – osobní volno, oběd.
Mikulov – návštěva a prohlídka zámku Mikulov.

Cena: 1 470 Kč (2x nocleh se snídaní, degustace ve vinném sklípku, vstupenky, lodní lístek)

Vzít s sebou: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, léky, pohodlnou obuv. 
Přihlášky od 1. 8. 2019, platbu je nutné uhradit do 3 dnů od přihlášení! 
Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, tel.: 584 498 406, e-mail: alena.kalinova@mujes.cz,
ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, blok A, dveře č. 406.
Bližší informace: Vymětalová Věra, tel.: 603 334 225, e-mail: vym.vera@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ – S ohledem na udržení výše uvedené ceny zájezdu v případě odhlášení se v době kratší
než 7 dní před konáním zájezdu bez zajištění náhradníka je poplatek nevratný. Přednost při přihlašování
mají senioři s bydlištěm na území města.

Senior taxi bude pokračovat 

Senior taxi zahájilo provoz v únoru 2017. Foto: Richard Kapustka

Služba Senior taxi funguje již od 1. února 2017 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 informace 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. Naopak by měly přinést větší komfort pro uži‐
vatele této služby. Až budou konkrétnější informace ohledně těchto změn,
budeme o nich veřejnost informovat. Bc. Alena Kalinová, 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník

Kufřík z pohádek 

Práce dětí byly vystaveny v Kině Pohoda. Foto: SVČ Duha

Od února kolovaly mezi rodinami předškoláčků z Jesenicka kufříky
plné pohádkových knížek. Rodiče se zapojili do akce vyhlášené
městem Jeseník – projekt MAP ORP Jeseník II, který měl za úkol
podpořit čtení dětí s rodiči. 

Maminky, tatínci, prarodiče, všichni spolu četli krásné pohádky a podle
příběhů tvořili s dětmi krásné obrázky a prostorové výrobky. Všechny
nádherné práce dětí se sešly v SVČ DUHA Jeseník, kde je výtvarnice vyhod‐
notily, a následně byly vystaveny v jesenickém kině. Sešlo se přes 200
dětí, které za odměnu dostaly zdravé sladkosti a nejinspirativnější výrobky
byly oceněny pohádkovými knížkami. Vyhlašování doprovodily studentky
Gymnázia Jeseník skladbami na flétnu a hoboj a písní z pohádky. Nejvíce
se však děti těšily na promítání pohádek, které si za odměnu určitě zaslou‐
žily. Děkujeme všem zapojeným mateřským školkám z celého Jesenicka.

Za SVČ Duha: Pavla Ježová

Rada seniorů města Jeseník
Přijďte se podělit o zajímavé postřehy a nápady, jak si zpříjemnit

volné chvíle nebo co ve  městě změnit na dalších schůzkách Rady seniorů,
které se uskuteční v úterý 6. srpna a 3. září v 10:00 hod. v zasedací
místnosti radnice města Jeseník, Masarykovo nám. 167/1. 

Pokud máte zájem zapojit se se svým podnětem nebo pravidelnou
účastí v Radě seniorů, jste srdečně zváni. Bližší informace na tel. 
584 498 406, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník.

(AK)
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„Jeseníky, Jeseníky...

Protagonisté koncertu Opera s láskou. Foto: AN

na shledanou napřesrok tam u vás zas…“ Tímto závěrečným hym-
nem oslavy Jeseníků z opery Vlastimila Lejska a Rudolfa Žáka Noc
s Kobr a Štejnem vyvrcholil zahajovací koncert cyklu s téměř
nebeským názvem Hvězdy a hvězdičky. 

Konal se už tradičně za nádherného červencového odpoledne ve zcela
zaplněném foyer Priessnitzových léčebných lázní za účinkování našich
předních umělců a spoluúčinkování žáků ZUŠ Jeseník. Neboť taková je
idea cyklu, ukázat začínajícím „hvězdičkám“, že vytrvalou prací z nich
mohou časem vyrůst i hvězdy. Koncert nesl podtitul Opera s láskou, a tak
jsme slyšeli nádherné árie z oper W. A. Mozarta, J. Masseneta, J. Offenbacha
v provedení koncertním a částečně i scénickém, kdy bylo využito i točitého
schodiště, které dotvářelo představu jevištního prostoru. Těžiště výkonu
spočívalo na patronce celého cyklu, Michaele Zajmi, sólistce ND v Praze.
Jejími partnery byli Kristina Hulinová, pěvkyně narozená v Žilině a v sou‐
časnosti zakotvivší v Brně, a Jakub Rousek, kmenový sólista Moravského
divadla v Olomouci. Se všemi spolupracoval u klavíru Jiří Hrubý, známý
koncertní pianista z Brna, který se nám zde představil i jako skvělý sólista
v Ginsburgově jiskřivé Koncertní parafrázi árie Figara z Rossiniho opery
Lazebník sevilský. Celý koncert provázelo zasvěcení a zajímavá slova
organizátorky celého cyklu Jarmily Pohlové. 

Další koncerty cyklu se uskuteční v jesenické Kapli, a to 11. 10. a 29. 11.
Pořádání všech koncertů umožňuje především podpora firmy FENIX
a jejího ředitele Ing. Cyrila Svozila a dalších sponzorů. Věra Lejsková

Vyšlo dvacáté Jesenicko, v novém a slušivějším kabátě

Hlavním článkem v roce 220. vý ‐
ročí narození Vincenze Priessnitze
je stať slovenského badatele Micha‐
la Chvojky Ferdinand Johannes
Witt, zvaný Döring a jeho „kúpeľná
epizóda“ v Rakúskom Sliezsku
o policejním dohledu nad politicky
„závadnými“ osobami na Gräfen‐
berku v letech 1834–1841. Ve sbor‐
níku končí seriál Inventáře kostelů
na Javornicku z roku 1804, konkrét‐
ně věnovaný farám v Travné a Zále‐
sí. Bohumila Tinzová představuje
podnikatelskou rodinu Michlerů
z Bukové u Bernartic.

Rubrika Drobnosti se věnuje tzv.
osmičkovým výročím. Konec 1. svě‐

tové války připomínají zahynuvší
vojenští letci z Jesenicka a jeden
muzejní exponát – pohřební stuha
Carryho Fridricha, pravnuka Vin‐
cenze Priessnitze. Rok 1938 na
Jesenicku lze nahlédnout očima
policejního aparátu a záznamy
v soudních procesech s účastníky
henleinovského povstání ve Zlatých
Horách. Následuje vzpomínka
k výročí narození Friedricha Schen‐
kenbacha (1869–1927) z Uhelné
a o detektivní příběh se postaral
kriminálník Josef Bauer z Ramzové,
který měl na svědomí záhadné
vyhoření chaty Jiřího na Šeráku
v roce 1893. Archeologové se
pochlubili nečekaným nálezem
nizozemského tolaru z roku 1602
na javornickém náměstí. Čtenář
zavítá i do nového muzejního depo‐
zitáře, kam se přestěhovaly cenné

cechovní truhlice řezníků, kožešní‐
ků a jirchářů, ševců a sdruženého
cechu od černého řemesla, zámeč‐
níků a kovářů. Tradiční rubrika Kro‐
nika přináší podrobné informace
o dění v obou paměťových institu‐
cích za rok 2018, včetně autorských
výstav. 

Rubrika Co přinesl čas sleduje
odhalení pamětního kříže prvnímu
padlému války 1866 v Širokém Bro‐
dě, opravu věžní báně vidnavské
radnice a opravy pomníků a křížů
na Jesenicku. Závěr sborníku patří
představení nové literatury a člán‐
ků o Jesenicku. V Epilogu se redak‐
tor všech dosud vydaných sborníků
K. Growka zamýšlí nad jejich vývo‐
jem a s vírou, že sborník Jesenicko
je životaschopný projekt, redakci
předává svým následovníkům.

(SOkA Jeseník)

Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník
připravili čtenářům vlastivědného sborníku Jesenicko příjemné
překvapení. Dvacáté číslo totiž dostalo nový, slušivější kabát.
Grafik Filip Raif mu navrhl úspornější formát a hlavně sborník
vytisklo Studio-4 ve Zlatých Horách v barvě. 

Hráli s Českou filharmonií

Studentky ZUŠ v pražském Rudolfinu. Foto: ZUŠ Jeseník

Tři studentky ze Základní umělecké školy Jeseník měly tu čest
zúčastnit se společného projektu České filharmonie a Asociace
ZUŠ ČR. 

Houslistka Anežka Konečná ze třídy Zdeňky Kainarové, violistka Vero‐
nika Kurdelová ze třídy Kristiny Machačikové a flétnistka Hana Mašková
ze třídy Dany Macečkové měly možnost propojit dva hudební světy, které
k sobě nemají daleko, ale přitom není obvyklé, že by se potkávaly. Svět
prestižního orchestru, který nese tradici české hudby v naší zemi i v celém
světě, a svět studentů ze ZUŠ ČR spojila myšlenka společně pracovat, roz‐
víjet se, radovat se z hudby a společného tvoření.

Od začátku roku nacvičovaly dívky program hráčsky velmi náročný:
Slavnostní akademickou předehru J. Brahmse, Vodníka od A. Dvořáka a
Vltavu od B. Smetany. Zkoušky probíhaly pod vedením filharmoniků v Pra‐
ze přímo v Rudolfinu. Veřejná generální zkouška a závěrečný koncert se
uskutečnily 16. června právě ve Dvořákově síni Rudolfina. Mladí hudebníci
spolu se členy České filharmonie hráli náročný repertoár úžasně a publi‐
kum ze všech koutů republiky je odměňovalo vstoje dlouhotrvajícím
potleskem. Podpořit je přišla jak na zkoušky, tak na koncert také jesenická
rodačka a bývalá žákyně naší ZUŠ Ivana Vondrušková, která studuje kon‐
trabas na pražské konzervatoři. 

Velké poděkování patří všem, kteří se o tuto náročnou akci zasloužili.
Byla precizně připravena a naše studentky vzorně reprezentovaly ZUŠ
Jeseník i město Jeseník. Zdeňka Kainarová, učitelka ZUŠ Jeseník
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Jeseník se baví – a znovu v centru města na náměstí

První srpnovou sobotu mají již
dlouhá léta v kalendáři zakroužko‐
vanou všichni příznivci pestré hud‐
by, zábavy a pohody. Nejinak tomu
bude i letos, ovšem samotný festival
Jeseník se baví prodělal obrodu
zahrnující několik podstatných
změn. Poprvé od roku 2005 se totiž
nebude konat v areálu Astur na
Tovární ulici, nýbrž se vrací na
Masarykovo náměstí, kde před lety
(ještě pod názvem Den piva a poho‐
dy) začínal. Kromě sluchových vje‐
mů se návštěvníci mohou těšit také
na dobré jídlo a pití. V letošním roce

přijede celá řada minipivovarů, kte‐
ré přivezou své speciály, a to napří‐
klad krnovská Nachmelená opice,
Velkolosinský pivovar Zlosin, chy‐
bět nebude ani Jesenický minipivo‐
var nebo speciály, které dodá
Pivotéka od Křížků a mnoho dal‐
ších. Pro menší diváky bude připra‐
vena také malá dětská zóna, kde
budou soutěže a tvořivé dílny. 

Pojďme se nyní podívat blíže na
program. Na jesenické akci samo‐
sebou nesmí chybět jesenické kape‐
ly, které budou mít tentokrát dvojité
zastoupení. Energií sršíci punk rock

předvedou Fake Your Destiny, jež
se nedávno blýskli singlem „Alive“
doprovázeným neméně zdařilým
videoklipem. Jedno z vůbec prvních
vystoupení v nové sestavě čeká také
kvintet The Machine (kdysi Vagon
Rock Machine).

V průběhu večera také uslyšíme
dvojici talentovaných tuzemských
zpěváků, jejichž jména možná nesto‐
jí na špicích hitparád, ale o to větší
si zaslouží pozornost. Jakub Děkan
vminulosti spolupracoval například
s Pauliem Garandem, Pokáčem či
skupinou Atmo Music – a rozhodně
se unich přiučil kvalitnímu popové‐
mu řemeslu. Jeho loňská debutová
deska „Srdce“ obsahuje řadu úspěš‐

ných singlů a na svém posledním
turné s kapelou už úspěšně vypro‐
dával kluby – a kdo ví, jestli brzy
nebude vyprodávat i haly. To David
Stypka, jenž do Jeseníku přijede se
svou kapelou Bandjeez, se již hudeb‐
ního výsluní dotknul svým druhým
albem „Neboj", na kterém se od jazz
rockových poloh posunul blíže
k popu, což mu vyneslo cenu Anděl
v kategorii Interpret roku a nomi‐
nace za nejlepší album i píseň. Pro‐
totyp přemýšlivého zpěváka
s nezaměnitelným hlubokým hla‐
sem obklopený skvělými muzikanty
zajisté zafunguje ivJeseníku. Zlatým
vrcholem večera bude vystoupení
české legendy Arakain. (jj)

Největší prázdninová kulturně-společenská akce se po více než
deseti letech vrací na náměstí. Návštěvníky slavnosti „Jeseník se
baví“ čeká pestrá hudební nadílka i dobré gastro. 

Éterická Ira Mimosa vystoupí na dvorku Ennea Caffe
Něžné šansony s francouzský-
mi i českými texty představí
9. srpna písničkářka Ira Mimosa
koncertem na dvorku za ka -
várnou Ennea. Na netradičním
místě, které díky své specifické
atmosféře přímo vybízí k uspo-
řádání vystoupení této křehké
a melancholické písničkářky. 

Mnozí jeseničtí posluchači tuto
éterickou hudebnici již důvěrně
znají, protože koncertovat v kavár‐
ně Ennea se chystá již potřetí. Ira
Mimosa je pražská zpěvačka, kyta‐
ristka, autorka hudby a textů, a tak
trochu víla s francouzským srdcem.
Své křehké melodie splétá z tónů
smutku a melancholie, vypráví pří‐

běhy, kterým porozumíte, i když je
pro vás francouzština cizí, a pokud
budete pozorní a citliví, její hudba
vás provede tichou krajinou, kde
slova nejsou to nejdůležitější. Nej‐
častěji vystupuje jen s kytarou, ale
ráda si hraje s hudebními nástroji,
jakými jsou melodika, zvonkohra,
kalimba či nejrůznější perkusní
nástroje včetně oblíbených ozvuč‐
ných dřívek.

Na podzim roku 2012 nahrála
své první album nazvané La
lumière. Koncert se uskuteční
v pátek 8. srpna od 19.30 hodin.
Předprodej vstupenek v kavárně
Ennea, více informací na FB této
kavárny. (ea)

I RA  M I MOSA

 9. 8. 2019/19.30
 Ennea caffé
 na dvorku
Jeseník

koncert

Vážení příznivci 
výtvarného umění,
znáte nenapodobitelné po -
hlednice ze Sudet Filipa Raifa
nebo ilustrace či něhyplná so -
chařská díla Ivy Svobodové
Pretschové? Viděli jste někdy

některou z land artových rea-
lizací skupiny REZ? A co grafiky
a malby Zdeňky Morávkové
nebo její kachle pro křížovou
cestu v  Bílé Vodě? Někteří
budou patrně znát grafickou
tvorbu Jaromíra Švejdíka díky
komiksu a filmu Alois Nebel
a mnozí se již setkali s  díly
Dany Akriditisové a Jany
Krhánkové, i když, i zde je mož-
no dočkat se překvapení. 

Průřez tvorbou těchto sedmi
zástupců současné výtvarné scény
z Jesenicka nabízí právě výstava,
na kterou vás chci jménem pořa‐
datelů: Městských kulturních zaří‐
zení a „Katovny“, Státního
okresního archivu Jeseník a Vlas‐
tivědného muzea Jesenicka
pozvat. Koná se v rámci XIX. sva‐
továclavského setkání 2019, jež je
celé věnováno právě výtvarnému
umění regionu ve 20. století.
Výstava v Katovně na toto téma

chronologicky navazuje s cílem
představit spektrum výtvarných
proudů dneška z dílen převážně
mladší generace umělců, k nimž
jsme přibrali dvě nezaměnitelné
a již zavedené umělkyně, protože
jejich tvorba se jeví být stále
 mladou. 

Potěšitelná je též skutečnost, že
se naše výstava propojuje s dalším
uměleckým projektem, s nímž
souzní. Multižánrovým českoně‐
meckým festivalem který již
čtvrtým rokem přiváží na Jesenic‐
ko osobnosti z různých oblastí

kultury, především z Německa
a České republiky. Letos se usku‐
teční od 20. do 22. září a poprvé
zavítá do Jese níku. Jeho program
naplňují  koncerty (mj. Kafka
Band), architektonické, umělecké
i fotogra fické výstavy, autorská
čtení (např. J. Rudiše či K. Tučko‐
vé), audio vizuální projekce a další
menší projekty. 

Blíže viz www.imzentrum.eu.
Na shledanou při vernisáži

31. srpna v Katovně.

Bohumila Tinzová

Informace k výstavě
Kde: Galerie v Katovně
Kdy: 31. 8.–29. 9. 2019
Vernisáž: 31. 8. v 18.00 hodin, od 19.30 hodin koncert skupiny Hot

Brew Trio z Opavy na zahradě Katovny
Vystavující umělci: Dana Akriditisová, Jana Krhánková, Zdeňka

Morávková, Filip Raif, Skupina REZ – land art, Iva Svobodová Pretschová,
Jaromír Švejdík (Jaromír 99)

Současné výtvarné umění na Jesenicku v Katovně

Pohlednice Davida Raifa.
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Foto: Zuzana Furmánková

Žáci absolvovali odbornou praxi
v zahraničních firmách dle svého
studijního zaměření v délce 4 týd‐
nů, jejich odjezdu na stáž předchá‐
zela půlroční jazyková příprava.
Účastníci získali nové odborné zna‐
losti, dovednosti a kompetence ve
svém oboru. Délka práce předsta‐
vovala 6‐8 hodin denně, 5 dní v týd‐
nu. Víkendy byly volné a vyplněné
kulturním programem. Na konci
stáže obdrželi účastníci doklad

o získané praxi, tzv. Europass Mobi‐
lita, který uznávají zaměstnavatelé
a vysoké školy v celé EU. Europass
tak usnadní nalézt pracovní místo
po ukončení studia, některé VŠ po
předložení Europassu odpustí při‐
jímací zkoušky z cizího jazyka. Dva

žáci naší školy, kteří absolvovali tří‐
měsíční stáž, se vrátili až v červenci. 

Pro studenty má praxe i osob‐
nostní význam. Byli odloučeni od
svých rodin a přátel a museli se při
řešení každodenních záležitostí
spoléhat sami na sebe. Hostitelská
rodina fungovala v mnoha ohledech
jinak než rodina primární. Firma,
ve které pracovali, pro ně rovněž
byla jakýmsi novým prostředím.
Nicméně všichni žáci tuto nelehkou
zkoušku zvládli a zaměstnavatelé
je hodnotili velice pozitivně. Dle
jejich hodnocení jsou naši žáci pra‐
covití, flexibilní a rychle se učí.

Stáže jsou hrazené z prostředků
Evropské komise. Účastníci díky
tomu měli zdarma přípravné kurzy,
leteckou dopravu na stáž a ubyto‐
vání v hostitelských rodinách
s polopenzí. Obdrželi také finanční
prostředky na obědy a místní
dopravu během stáže. První polo‐
viny stáže se zúčastnil doprovodný
učitel a poté byl na místě zajištěn
tutoring ze strany zahraniční part‐
nerské organizace.

Žáci se z praxe vrátili spokojení
a naplnění novými příjemnými
zážitky a zkušenostmi. Naši studen‐
ti se mohou z projektu těšit i nadále,
protože jsme opět uspěli v žádosti
o grant na další dva roky.

Mgr. Marie Lapčíková
Číslo projektu (EK): 

2018-1-CZ01-KA102-046940

Posílení jazykových dovedností a získání pracovních zkušeností.
To je cílem grantu v rámci projektu Erasmus+ na uspořádání zahra-
ničních odborných stáží, díky kterému letos v dubnu vycestovalo
třicet žáků  SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník včetně
tříčlenného doprovodu do Anglie (Portsmouth) a Irska (Cork, Sli-
go). Škola získala grant v roce 2018. Projektu se zúčastnili žáci
z 1.–3. ročníků studijních oborů Strojírenství a Stavebnictví a žáci
z 2. ročníku učňovských oborů Strojní mechanik, Instalatér a Obrá-
běč kovů. 

Žáci „Emka“ získali praxi a zdokonalili se v angličtině

V Mateřské škole Jiráskova jsme
se loučili se školním rokem,
a také se skvělou partou před-
školáčků, kteří v  září poprvé
usednou do školních lavic. 

Předvedli nám, co se všechno
v mateřince naučili a panem ředi‐
telem Základní školy Jeseník Domi‐
nikem Liberdou byli pasováni na
školáky. Na zahradě je pak čekala
„slavobrána“ a celá Jiráskovic školka
s dětmi, rodiči a také personálem.
Loučení bylo veselé, se spoustou
atrakcí, dobrot, povídání, vzpomí‐
nek a nechyběly ani ukápnuté slzič‐
ky.

Děkujeme všem rodičům za
pohodový školní rok 2018/2019
a těšíme se na ten příští.

Tým MŠ Jiráskova 

Loučení se školkou na Jiráskově: pasování, dobroty i atrakce
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Prázdniny nejsou pro školu obdobím spánku

V závěru června škola žila opět
naplno. Pomyslný začátek konce
školního roku odstartovala neza-
pomenutelná akce Doškolná aneb
Olympijský den. Po sérii školních
výletů, vzdělávacím zájezdu do
Londýna, absolvovali deváťáci ak-
ční vodácký kurz a již tradiční lou-

čení v kině, které dojalo nejednoho
tvrďáka. Ujali jsme se spolupořá-
dání soutěží dopravní výchovy
a spolupráce se SVČ Duha Jeseník
a BESIPem se osvědčila. Školní dru-
žina celý rok dělala úžasnou práci.
Za povšimnutí stojí rodící se nový
koncept školní zahrady na pra -

covišti Boženy Němcové, která
vyrůstá z pod rukou dětí a paní
vychovatelky Renaty Šmoldasové.
No, a naše florbalistky opět za -
válely…

Prázdniny však nejsou pro školu
obdobím spánku. Realizujeme
údržbu, opravy a pro mnohé je to
očekávaný klid na koncepční práci
a dotahování administrativních
a jiných procesů. Malujeme, udr-
žujeme sportoviště, čistíme
povrchy. Tak například na Nábřež-
ní se opravují átria pro využití
školního bufetu, na Průchodní se
připravuje relaxkoutek a na Bože-

ně se instalují prvky fitnesskoutku
z participativního rozpočtu měs-
ta.

Co můžeme nyní prozradit je, že
od září otevřeme čtyři první třídy,
z nich jednu s výukou Montessori
a tři šesté třídy, z nich jednu s pro-
gramem SPORT+. Třídy budou mít
nižší počty žáků, čímž chceme
dlouhodobě cílit na zvýšení kvality
výuky.

Dětem krásné prázdniny a peda-
gogům efektivně odpočinkovou
dovolenou přeje vedení školy.

Dominik Liberda, 
ředitel ZŠ Jeseník

Milí čtenáři našeho okénka, 
snad budu mluvit i za ostatní kolegy, když řeknu, že je milé v tomto
čase slýchat přátelské konverzační fráze typu „Konečně zaslou-
žené dva měsíce prázdnin, že?” Drobná korekce by zněla, že
nejde o dva měsíce prázdnin, ale cca 7 týdnů řádné dovolené.
To milé je, že lidé si uvědomují psychickou náročnost práce peda-
gogů a většinou jim tento relax přejí. A že je to dovolená zaslou-
žená, chci tímto veřejně prohlásit!

Modrá školka ožívá po půlnoci aneb Muzikál se stužkováním
To, že naší mateřskou školou
žijeme ve dne v  noci, není
žádnou novinkou. Ale že se
tělocvična v Dukelské ulici pro-
měnila 20. června v půlnoční
jeviště, byla velká věc! 

S blížícím se koncem školního
roku 2018/2019 bylo potřeba
uspořádat pro děti něco velkole ‐
pého, na co s láskou budeme vzpo‐
mínat a co si společně všichni
užijeme. S tímto cílem se nám
nelenilo a také v horkých letních
dnech jsme se pustili do přípravy
a nácviku krásného muzikálu
s názvem Po půlnoci. A proč zrov‐
na Po půlnoci? Protože právě
v noci ožívají kočky, kocouři
a koťátka z různých koutů a ulic.

My jich na ulici Křížkovského
máme v podobě dětí plnou školič‐

ku, tak byl nápad na světě jedna
dvě. Děti tančily, zpívaly a předvá‐

děly, co se v jednotlivých třídách
naučily. Na závěr našeho společ‐
ného vystoupení bylo pasováno
a stužkováno deset budoucích
prvňáčků, kteří se z naší školičky
po prázdninách vydají do lavic
základní školy. 

Při této slavnostní příležitosti
přijal naše pozvání i ředitel Zá ‐
kladní školy Jeseník Mgr. Dominik
Liberda, který děti ostužkoval
a zavzpomínal na dětská léta pro‐
žitá v naší „Modré školce“. Velmi
si vážíme úzké spolupráce se
Základní školou Jeseník a v září
jim do školy předáme šikovné
prvňáčky.

Kolektiv MŠ Křížkovského,
„Modrá školka“Děti se rozloučily se školním rokem muzikálem. Foto: MŠ Křížkovského

Vodácký kurz

Od 10. do 14. června se deváťáci
zúčastnili vodáckého kurzu na
Baťově kanále, který se nachází
mezi Vnorovami a Veselím nad
Moravou. A vrátili se plni dojmů
a krásných vzpomínek. Proběhl
štafetový závod družstev a při
celodenním výletu směr Rohatec
proháněli své „pramice“ po Mora‐
vě, která je díky meandrům zaved‐
la do krás moravské džungle. Ve
Strážnici pak obdivovali historické
památky. Slunce svítilo a sálalo
celý týden, takže si užili vodních
radovánek do sytosti. Večerní
posezení u táboráku je už samo ‐

zřejmostí vodáckého kurzu tak
jako společné zpívaní za doprovo‐
du kytary pana ředitele. I letošní
vodák se opravdu vyvedl.

Za krásami Londýna
Ani sebelepší učebnice, ani foto‐

grafie či videa nenahradí možnost
vidět nádhernou britskou metro‐
poli na vlastní oči. Tuto možnost
mělo 18 žáků 8. ročníku. Pětiden‐
ními zážitky prošpikovaná cesta
jim umožnila zhlédnout top lon‐
dýnská místa. První den Westmin‐
sterské opatství, Big Ben, Downing
Street, St. James Park a vyvrcho‐
lením dne byly dechberoucí výhle‐
dy z obřího vyhlídkového kola –
London Eye. Druhý den strávili
v královském městečku s překrás‐
ným hradem Windsdor a vydová‐
dět se mohli na atrakcích
v Legolandu. Poslední den v Lon‐
dýně začali piknikem v Greenwich
Park, prohlédli si nultý poledník
a pak se vydali lodí po Temži
k Toweru. Přes jeden z londýn‐

ských symbolů Tower Bridge se
dostali do čtvrti, odkud se jim
odkryl nezapomenutelný pohled
na známé londýnské mrakodrapy.
Prohlédli si také katedrálu sva‐
tého Pavla. Žáci si procvičili anglič‐
tinu v hostitelských rodinách 
i při nákupech suvenýrů a dárků.
Na tento výlet určitě nezapome‐
nou.

Péče o naši zahradu
Naši školní zahradu si během

trávení času ve školní družině uží‐
váme všemi smysly a snažíme se
o ni společně starat. Letos jsme
začali tím, že jsme hned z jara
neposekali trávu. Udělali jsme to
nejen pro zahradu samotnou, pro
brouky a hmyz, pro zadržení více
vody v půdě, ale taky hlavně pro
nás, abychom měli co zkoumat,
pozorovat, objevovat a taky ochut‐
návat. Rádi pozorujeme brouky,
lítáme ve vysoké trávě společně
s motýly, ochutnáváme jedlé ple‐
vele, zjišťujeme, co nám tu vlastně

všechno roste, v parném dni odpo‐
číváme ve stínu vzrostlých smrků,
vážeme kytice z volně rostoucích
bylin, zkoušíme si postavit vlastní
malé týpí, rozdělat oheň pomocí
lupy a občas si poslechneme včelí
koncert, který se odehrává v koru‐
ně rozkvetlého stromu. Naší
zahrady si prostě vážíme a jsme
rádi, že ji máme.

Slavnostní rozloučení 
Ve čtvrtek 27. června jsme se

v Kině Pohoda rozloučili s žáky
9. ročníku. Ti si odnesli nejen slzy
v očích, ale také vysvědčení,
pamětní listy a malé dárky od tříd‐
ních učitelů. Program byl zpestřen
tancem, zpěvem, hrou na flétnu
a ukázkou karate. Přítomní učitelé,
rodiče a žáci mohli také zhlédnout
krátké prezentace vycházejících
žáků, které mapovaly společně
prožitá léta na základní škole. Pře‐
jeme jim mnoho úspěchů v dalším
studiu i v osobním životě.

ZŠ Jeseník
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Filipp Klein: Podnikatel, politik či „turista“?
Na Jesenicku žilo a působilo
v  průběhu staletí mnoho
významných osobností. Vedle
velikánů typu Vincenze
Priessnitze, Johanna Obetha,
Josefa Weisse, Engelberta
Kapse nebo Adolfa Lorenze
zde však najdeme i širokou
škálu těch, kteří sice nejsou
ověnčeni aureolou evropské-
ho či světového vý znamu,
 nicméně i tak zanechali v dě -
jinách místního podhorského
kraje svou nenapodo bitelnou
či nezanedbatelnou stopu.
Jedním z nich byl i jesenický
kavárník a později i starosta
města Filipp Klein.

Narodil se 13. července 1851
v Horních Hošticích do rodiny
bohatého sedláka Konrada Kleina
a jeho ženy Charlotty roz. Weidli‐
chové. Po absolvování povinné
školní docházky na školách v rod‐
ných Hošticích a Vlčicích se v roce
1867 celá rodina přestěhovala do
Jeseníku, centra zdejšího politic‐
kého okresu. Životní osudy poté
mladého Filippa Kleina zavedly do
Šumperku, kde nejprve studoval
na reálném gymnáziu. Posléze své
vědomosti a znalosti rozšířil zís‐
káním vzdělání v tehdy poměrně
nové oblasti cukrářství. 

Po ukončení studií absolvoval
povinnou vojenskou službu, stal
se nadporučíkem neaktivní domo‐
brany. Svůj osud však s armádou
spojit neplánoval. Mnohem více
jej lákalo podnikání a veřejná čin‐
nost. V roce 1883 získal koncesi
na provoz cukrárenských pod-
niků, a to na náměstí v Jeseníku
v domě čp. 163 a na Gräfenbergu
čp. 175 (rodný dům Vincenze
 Priessnitze). Získání koncese

a reálné vybudování podniku
ovšem nebylo jedním a tím
samým. Po jistých peripetiích
svou „cukrárnu, kavárnu a sta-
roněmeckou vinárnu“ otevřel
na náměstí v Jeseníku až o šest
let později, tj. v roce 1889.
Tato dvouposchoďová budova
s empírovým průčelím, zdobeným
balkonem a rozsáhlou předza‐
hrádkou, sahající často až do těsné
blízkosti radnice, se prakticky
okamžitě stala oblíbeným místem
setkávání místních občanů i lázeň‐
ských hostů. Lákaly je nejen
hudební koncerty pořádané
v době lázeňské sezóny každé úte‐
rý, ale také příjemný personál
a hlavně jemné dezerty a jiné
vybrané pečivo, zmrzlina, teplé
nápoje či vnitrozemská i zahranič‐

ní vína prvotřídní kvality. Úspěch
této kavárny následně umožnil
Filippu Kleinovi získat potřebný
kapitál k otevření dalších poboček,
a to u vlakového nádraží a právě
v rodném domě Vincenze Priess‐
nitze.

V době otevření kavárny na
náměstí v Jeseníku byl Filipp
Klein jako člen jesenické měst-
ské rady i aktivním politikem.
Zajímal se komplexně o rozvoj
místního průmyslu, bankovnictví,
turismu, kultury apod. V roce
1891 se stal prezidentem již deset
let existujícího Moravsko‐slezské‐
ho sudetského horského spolku.
Z této funkce se vedle vylepšení
dosavadních cest a jejich postup‐
ného označení novými turistický‐
mi značkami výrazně zasloužil
také například o znovuvybudo-
vání Jiřího chaty na Še ráku
v roce 1894, výstavbu rozhledny
na Zlatém chlumu (1899),
původní Habsburské věže na
Pradědu (1904–1912) nebo
útulny na Vřesové studánce
(1910).

Neméně důležitou byla Kleinova
činnost v rámci vedení jesenické
spořitelny, záložny, zasloužil se
o vznik městského muzea.
Zvláštní pozornost si pak zaslouží
Kleinovo působení ve funkci
velitele místních dobrovolných
hasičů, především v období po
katastrofálních povodních v roce
1903, kdy město jeho zásluhou
získalo první protipovodňovou
ochranu. 

Veškeré pracovní úspěchy, kde

ještě připomeňme pozici staros-
ty Jeseníku v letech 1907–1909,
nicméně negativně ovlivňovaly,
kvůli nedostatku času, jeho sou‐
kromý život. Přesto se ženou Anto‐
nií roz. Dittrichovou zplodil

celkem šest dětí, z nichž se dospě‐
losti dožili tři, synové Johann
a Viktor a dcera Emma. Spletitý
a událostmi nabitý život Filippa
Kleina skončil ve třetím roce první
světové války, 26. srpna 1916
v Jeseníku. 
Kamil Tomášek, pracovník VMJ

Filipp Klein, starosta, pres. MSSGV. 
Zdroj: SOkA Jeseník

Filipp Klein (s tmavou čepicí uprostřed) jako velitel dobrovolných hasičů v Jese-
níku při požárním cvičení po povodni 1903. Zdroj: VMJ

Cukrárna, kavárna a staroněmecká vinárna Filippa Kleina na náměstí v Jeseníku. Zdroj: VMJ
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LETNÍ SPECIÁL
71. SEZÓNA PROMENÁDNÍCH KONCERTŮ

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!

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

V srpnu se návštěvníci Priessnitzových
léčebných lázní mohou těšit na pokra‐
čování tradičních promenádních kon‐
certů. Ty se konají za každého počasí
v hudebním altánu na Ripperově pro‐
menádě nebo v hale Sanatoria Priess‐
nitz. V hudebním altánu se koncerty
uskuteční každou neděli, začátek kul‐
turní akce je stanoven na 15.00 hodin,
program viz níže.

PROGRAM: 
4. 8. DownBeatDixieland Band

11. 8. California Band
18. 8. Holátka
25. 8. Brass Band Šohaj

1. 9. Jesenická dvanáctka

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK jezdí lázeňské
okruhy a do Jeseníku, Faunaparku,
na Čertovy kameny, do Jeskyní Na
Pomezí, a to vždy od pondělí do nedě‐
le. Více na www.priessnitz.cz.
LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA je otevřena
několikrát týdně na Sanatoriu Priess‐
nitz, více na www.priessnitz.cz.
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čtvrtek 1. srpna v 18 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
FLÉTNY NA PRÁZDNINÁCH
Podvečerní koncert instrumentálního souboru
ZUŠ HAMU v Praze pod vedením Mgr. Simony
Bárové (jesenické rodačky, absolventky jesenické
ZUŠ). Představí se originálními skladbami a tran‐
skripcemi skladeb světových autorů. 
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 1. srpna v 19 hodin
Zahrada Katovny
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
Měli jste dojem, že vás v oblasti zdravotnictví už
nic nepřekvapí? Javornický ochotnický divadelní
soubor vás zve na představení plné nejkuriózněj‐
ších situací. Prodej vstupenek v rezervačním sys‐
tému MKZ Jeseník. Vstupné 100 Kč.
Pořádá JCHP ve spolupráci s MKZ Jeseník.

čtvrtek 1. srpna v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a. s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč.
Pořádají PLL a.s.

sobota 3. srpna od 15 hodin
Masarykovo náměstí
JESENÍK SE BAVÍ
Oslava léta, pohody, dobré muziky, nálady a zla‐
tavého moku v novém formátu na Masarykově
náměstí. Vystoupí hvězdní hosté domácí hudební
scény:
ARAKAIN, JAKUB DĚKAN & BAND, DAVID
 STYPKA & BANDJEEZ, FAKE YOUR DESTINY, 
THE MACHINE. Těšit se můžete i na doprovodný
program pro děti a dospělé.
Akce se koná za finanční spoluúčasti Olomouckého
kraje a města Jeseník. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 4. srpna ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a. s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římskoka‐
tolický kněz.
Pořádají PLL a.s.

neděle 4. srpna v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a. s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se jazzové seskupení Down Beat Dixie‐
land Band pod vedením Ing. Tomáše Cetkovského. 
Pořádají PLL a.s.

pondělí 5. srpna v 18 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KOMORNÍ KONCERT
Vystoupí mladí umělci Klára (housle) a Michael
(klavír) Dvořákovi.
Pořádají PLL a.s.

úterý 6. srpna v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a. s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

středa 7. srpna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a. s.
KOUZELNÁ FLÉTNA
Představí se Kristína Vaculová (flétna), absolvent‐

Akce ka brněnské konzervatoře, JAMU, Hudební aka‐
demie Ference Liszta v Budapešti, sólistka Filhar‐
monie Brno a Jiří Hrubý (klavír), absolvent
brněnské konzervatoře, JAMU, Conservatorium
Maastrich. Vstupné 100 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 8. srpna v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a. s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

pátek 9. srpna v 19 hodin
Zahrada Katovny
MARIO ŠEPAROVIČ – ERIC CLAPTON TRIBUTE
ACOUSTIC
Průřez tvorbou světové hvězdy Erica Claptona
hraje a zpívá srbsko‐chorvatský bluesový muzi‐
kant a interpret Mario Šeparovič. Jeho hlasový
i herní projev je velmi autentický ve srovnání s ori‐
ginálem, a také proto se mu někdy přezdívá Ostrav‐
ský Clapton. Zazní nejznámější Claptonovy písně
Layla, Bad Love, Running on Faith, Alberta, Tears
in Haven, Lay Down Selly a mnoho dalších. Prodej
vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 100 Kč. 
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 9. srpna v 19.30 hodin
Ennea caffé & shop
IRA MIMOSA NA DVORKU ENNEA CAFFE
Něžné šansony s francouzskými i českými texty
představí písničkářka Ira Mimosa koncertem na
dvorku za kavárnou Ennea. Předprodej vstupenek
v kavárně ENNEA. Více na str. 7.
Pořádá Ennea caffé & shop.

sobota 10. srpna od 11 hodin
Letní divadlo, Smetanovy sady
CHŘÁSTALFEST
Přehlídka jesenických kapel v Letním divadle ve
Smetanových sadech. Všechny aktivní autorské
kapely z okresu Jeseník můžete vidět a slyšet
v rámci jednoho festivalového dne.
Vstupné dobrovolné. 
Více na www.chrastalfest.cz.
Pořádá Apostolos Joanidis.

neděle 11. srpna v 10 hodin
Zahrada Katovny
O KOUZELNÉM SEMÍNKU
Pohádka pro děti, prodej vstupenek v rezervačním
systému MKZ Jeseník. Vstupné 70 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 11. srpna ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a. s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římskoka‐
tolický kněz. 
Pořádají PLL a.s.

neděle 11. srpna v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a. s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se California Band s Emilem Varsíkem. 
Pořádají PLL a.s.

úterý 13. srpna v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a. s.
TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 15. srpna v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a. s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

pátek 16. srpna v 18 hodin
Zahrada Katovny
KONCERT KAPELY CALIFORNIA
California je jesenická kapela hrající široké spek‐
trum hudebních žánrů od popu, country až po
rock. Hostem koncertu bude Cimbálová muzika
Jeseník. Více na www.california‐cz.webnode.cz.
Vstupné 80 Kč.
Pořádá kapela California.

pátek 16. srpna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a. s.
KONCERT KLASICKÉ A POPULÁRNÍ HUDBY
Představí se Milan Vlček, operní sólista, Anna
Beťáková, konzervatoř Brno, Zdeňka Beťáková,
konzervatoř Pardubice a Pavlína Anastázie Říhová,
církevní konzervatoř Opava, všechno zpěv, klavírní
doprovod Lenka Formanová, Fakulta umění
Ostravské univerzity. 
Vstupné 100 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

neděle 18. srpna ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a. s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římskoka‐
tolický kněz. 
Pořádají PLL a.s.

neděle 18. srpna v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a. s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se country skupina Holátka. 
Pořádají PLL a.s.

pondělí 19. srpna v 19 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
KYTAROVÝ RECITÁL
Představí se mladý umělec Radomír Kolář
z Mohelnice. Je mu 18 let a klasické kytaře se věnu‐
je 8 let. Zúčastňuje se různých domácích i mezi‐
národních soutěží. 
Pořádají PLL a.s.

úterý 20. srpna v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a. s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

středa 21. srpna v 19 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
KYTAROVÝ RECITÁL DUO 2 KÁ
Představí se bratři Radomír (18 let) a Jan (14 let)
Kolářovi. Interpretují převzaté i vlastní skladby
s využitím akustické kytary, baskytary a pětistrun‐
ného banja. Převážně se věnují hře na klasickou
kytaru a ve své kategorii patří k republikové špič‐
ce! 
Pořádají PLL a.s.

sobota 24. srpna v 15 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
SVÁTEČNÍ KLAVÍRNÍ RECITÁL
Představí se univerzální klavírní velmistr
RNDr. Jakub Knápek, jinak velká opora světového
jazzového dua 88Twice. 
Pořádají PLL a.s.
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sobota 24. srpna v 19 hodin
Zahrada Katovny
ONDRA KOZÁK & RALPH SCHUT 
Špičkoví instrumentalisté, kteří prošli řadou
výborných skupin. Spojení vedlo k projektu nato‐
čení CD s akustickou muzikou, které nazvali Bits’n
Pieces.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 25. srpna ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a. s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římskoka‐
tolický kněz. 
Pořádají PLL a.s.

neděle 25. srpna v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a. s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se Brass Band Šohaj, který letos na pod‐
zim slaví 30. výročí. 
Pořádají PLL a.s.

úterý 27. srpna 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 29. srpna v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a. s.
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
 Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

pátek 30. srpna v 18 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KOMORNÍ KONCERT 
Představí se mladí umělci Klára (housle) a Michael
(klavír) Dvořákovi. 
Pořádají PLL a.s.

sobota 31. srpna v 18 hodin
Výstavní síň Katovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY: SOUČASNÉ VÝTVARNÉ
UMĚNÍ
Výstava se koná v rámci XIX. svatováclavského
setkání, jež je celé věnováno právě výtvarnému
umění regionu ve 20. století. Výstava v Katovně
na toto téma chronologicky navazuje s cílem před‐
stavit spektrum výtvarných proudů dneška z dílen
převážně mladší generace umělců, k nimž jsme
přibrali dvě nezaměnitelné a již zavedené uměl‐
kyně, protože jejich tvorba se jeví být stále mladou.
Vystavující jsou: Dana Akritidisová, Jana Krhán‐
ková, Zdeňka Morávková, Filip Raif, Skupina REZ,
Iva Svobodová Pretschová a Jaromír Švejdík (Jaro‐
mír 99). V rámci vernisáže proběhne na zahradě
Katovny od 19:30 koncert opavské kapely Hot
brew trio. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník, IC Katovna, SOkA Jeseník
a VMJ.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
20.–22. 9. FESTIVAL IM ZENTRUM
21. 9. KAFKA BAND

VÝSTAVY
6. července – 22. září

Galerie
JOSEF ČAPEK – NAPŮL VESELE, NAPŮL VÁŽNĚ
Výstava představuje v ucelené formě život a dílo
tohoto umělce a ryzího člověka. Zkrátka nepřijdou
ani děti, pro které bude připraven malířský koutek,
skládačky a další interaktivní prvky, které i jim
přiblíží svět, v němž Josef Čapek žil a působil. 
Vstupné: 50/25 Kč.

19. června – 8. září
Hlavní výstavní sál
LESY HROU
Zábavná i poučná výstava o lesích pro všechny
generace.
Vstupné: 60/30 Kč.

EXKURZE
24. srpna 

ZANIKLÁ OSADA HAMBERK (KOHOUT)
Mezi městem Javorník a obcí Bílý Potok se na níz‐
kém, zato výrazném vršku nacházejí pozůstatky
nejstarší ze zaniklých osad na Jesenicku – byla
totiž pravděpodobně založena již ve 13 století.
Hamberg za svou dlouhou historii zažil období
rozkvětu i časy o poznání těžší, dokonce se stal
svědkem jedné pozoruhodné tragédie tehdejší
mladé republiky… Pojďte se společně projít
s archeologem VMJ Mgr. Milanem Rychlým za
tím, co bylo sice materiálně nenávratně zničeno,
ale duchovně je stále zachováno. Odjezd z Jese-
níku v 7.35 hod., v 8.25 příjezd do Javorníku, kde
bude čekat pracovník VMJ. Odtud se společně
vydáme k bývalé osadě. Odjezd zpět z Javorníku
ve 12.30, nebo ve 14.22 hod. Vstupné: 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

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Jeseníku lázních, č. p. 175
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba: čtvrtek‐neděle 12.00–17.00 hod.
Vstupné: 40/20 Kč. V objektu se nachází také
kavárna Vinckovo kafe, otevřeno každý den. Kaž-
dé úterý od 19.00 přednášky PhDr. A. Perut-
kové na téma Uzdravení a prevence.

Vodní tvrz v Jeseníku
Zámecké nám. 1
Otevírací doba: úterý až neděle 9.00–17.00 hod.

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz

Vlastivědné muzeum Jesenicka

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

čtvrtek 1. 8. v 19.30 hodin
V LÁSCE A VÁLCE
Drama / Historický / Válečný / Romantický. Dán‐
sko, Německo, Česko 2018. Bontonfilm. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 2. 8. v 19.30 hodin 
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Akční. USA 2019. Cinemart. Titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 4. 8. v 17.00 hodin 
LVÍ KRÁL
Animovaný / Dobrodružný / Drama. USA 2019.
Falcon. Dabing.
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč. 

úterý 6. 8. v 19.30 hodin 
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAWAkční. USA
2019. Cinemart. Titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 7. 8. v 19.30 hodin 
SLUNOVRAT
Drama / Horor / Mysteriózní. USA 2019. Aero‐
films. Titulky.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 9. 8. v 19.30 hodin 
NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
Horor. USA 2019. Bontonfilm. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nepřístupné. 

sobota 10. 8. v 17.00 hodin 
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný.
USA 2019. Falcon. Dabing. 
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. 

neděle 11. 8. v 17.00 hodin 
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Animovaný. Francie 2019. Bioscop. Dabing.
Vstupné 110 Kč. Dětské vstupné 90 Kč. 

úterý 13. 8. v 19.30 hodin 
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Akční. USA 2019. Cinemart. Titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 14. 8. v 17.00 hodin 
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný.
USA 2019. Falcon. Dabing. 
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. 

pátek 16. 8. v 19.30 hodin 
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Komedie / Drama USA 2019. Falcon. Titulky. 
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 17. 8. v 17.00 hodin 
HODINÁŘŮV UČEŇ
Pohádka. Česko, Slovensko 2019. Bontonfilm. 
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. 

neděle 18. 8. v 17.00 hodin 
BECASSINE! 
Komedie. Francie 2018. Film Europe. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

Kino Pohoda

31. května – 30. září
IPOS
VÝROČNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

Výstavy

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. Vstup volný. 
Pořádá IC Katovna ve spolupráci s MKZ Jeseník.
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čtvrtek 29. 8. v 19.30 hodin 
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Komedie / Drama. USA 2019. Falcon. Titulky. 

Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 30. 8. v 17.00 hodin 
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Animovaný / Akční / Dobrodružný. USA 2019.

Falcon. Dabing.

Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. 

sobota 31. 8. v 19.30 hodin 
PŘES PRSTY
Komedie / Sportovní. Česko 2019. Cinemart.

Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
čtvrtek 1. 8. – sobota 31. 8.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Vystavuje: Václav Fanta
Praha z přelomu tisíciletí
Vstup volný.

FOYER A „CAFÉ“ OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ
KINO POHODA NA INTERNETU
www.kinopohoda.cz

Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek do Kina

Pohoda! Pro rezervaci navštivte naše internetové

stránky!

NOVINKA: Možnost zakoupení e-vstupenek!

SMETANOVY SADY ‐ LETNÍ DIVADLO
čtvrtek 8. 8. od 21.00 hodin

TERORISTKA
Komedie. Režie: Radek Bajgar. Hrají: Iva Janžurová,
Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška.
Česko 2019. Cinemart. Začátek projekce po setmě‐
ní a za pěkného počasí. 
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 15. 8. od 21.00 hodin
ZRODILA SE HVĚZDA
Romantický / Hudební. Režie: Bradley Cooper. Hrají:
Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott. USA  2019.
Začátek projekce po setmění a za pěkného počasí. 
Vstupné 50 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 22. 8. od 21.00 hodin
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Muzikál / Romantický / Komedie. Režie: Ol Parker.
Hrají: Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep,
Colin Firth, Pierce Brosnan. USA 2018. Cinemart.
Začátek projekce po setmění a za pěkného počasí. 
Vstupné dobrovolné. Mládeži přístupné.

Biograf Letní Pohodaúterý 20. 8. v 19.30 hodin 
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Komedie / Drama. Falcon. Titulky. 
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 21. 8. v 17.00 hodin 
HODINÁŘŮV UČEŇ
Pohádka. Česko, Slovensko 2019. Bontonfilm. 
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. 

pátek 23. 8. v 19.30 hodin 
ANNA
Akční / Thriller. Francie 2019. Vertical Ent. Titulky. 
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nepřístupné. 

sobota 24. 8. v 19.30 hodin 
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Komedie / Drama. USA 2019. Falcon. Titulky. 
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 25. 8. v 17.00 hodin 
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný.
USA 2019. Falcon. Dabing. 
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. 
úterý 27. 8. v 19.30 hodin 

KRVAVÁ NEVĚSTA
Horor / Thriller / Mysteriózní. USA 2019. Cine‐
mart. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

středa 28. 8. v 17.00 hodin 
TLAPKOVÁ PATROLA
Animovaný / Rodinný. USA 2018. Bontonfilm.
Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. 

SRC ZAHRADA 2000 z. s.
Každý čtvrtek od 13.00 do 15:00 hodin
Zveme vás do Sociálně rehabilitačního centra orga‐
nizace ZAHRADA 2000 z. s. ke společnému tvoření
z keramiky, pedigu a dalších materiálů. Přijďte si
s námi popovídat a vytvořit si vlastní výrobek pro
radost. Pozvání je pro všechny, kdo rádi tvoří i pro ty,
kdo se zajímají o druhé a také o vlastní duševní zdraví. 
Najdete nás na adrese Dětřichov, Na Mýtince 32,
Jeseník. Bližší informace na tel. 584 401 195.
www. zahrada2000.cz, www.destigma.cz.



Tipy na letní dovolenou: cykloturistika, příroda i zábava
Stříškový vodopád 
u Milionové cesty

Jesenicko je proslulé nejen svý‐
mi prameny, ale také horskými
potoky a vodopády. Pro náročnější
turisty vyhledávající spíše klid ve
stínu hlubokých hvozdů by mohl
být vhodným tipem na výlet sice
menší, ale o to působivější Stříš-
kový vodopád s výškou okolo 2 m.
Patří mezi několik málo vodopádů
v republice, u kterých voda padá
bez kontaktu se skalním podložím.
Nachází se na přítoku Bělé na
severním svahu Malého Děda
a nejlepší přístup k němu je z Vi ‐
delského sedla po modré cyklo ‐
stezce č. 6154 tzv. „Milionové
cestě“. Po cca 1,7 km protéká přes
cestu bezejmenný potok, na kte‐
rém přibližně 200 m od cyklo ‐
stezky vodopád naleznete.
www.vodopady.info.cz.

YEScyklo, 
hory co jedou! 

Oblíbené jesenické cyklotrasy
pozměnily svůj název a také při‐
byly nové okruhy. V okolí Jeseníku
se tak mohou z projížděk krásnou
přírodou s atraktivními vyhlídka‐
mi a místy k zastavení radovat
rodiny s dětmi i náročnější cyklisté.
Stěžejní část cyklotras přibyla
v okolí Bělé pod Pradědem, která
je výchozím bodem pro Dětský
okruh (11 km) a Okolo Javoříku
(17 km). Začátek cyklotras nalez‐
nete u zábavního centra Bělá
v pohybu. Pro zdatnější sportovce
jsou určeny trasy s převýšením
1000 m kombinující údolní a pano‐
ramatické cesty pod nejznámější‐
mi jesenickými hřebeny – Pod
Obřími skalami (26 km), Pod
hřebeny hor (37 km) a Zaječí –
Pásmo Orlíku (23 km). Více na
www.yescyklo.cz.

Cyklo & Tourist bus 
jezdí do Polska

Každý prázdninový víkend vy ‐
jíždí na svou trasu Jeseník,
 Glucholazy (PL), Jeseník, Čer-
venohorské sedlo, Šumperk
a zpět nový Cyklo & Tourist bus
Jeseníky. Přepravu mohou využí‐
vat nejen ti, co cestují s jízdním
kolem, ale také pěší turisté.

Nástupním místem v Jeseníku je
odstavné parkoviště za Yesen-
kou. Cyklobusem se tak za velmi
příznivé ceny můžete dopravit do
Lipové‐lázní, Žulové nebo do Čer‐
né Vody k proslulým Rychlebským
stezkám. Dále až do našeho part‐
nerského města Glucholazy v Pol‐
sku nebo do Zlatých Hor a na
Rejvíz. Opačným směrem pak do
Bělé pod Pradědem, na Červeno‐
horské sedlo, do Velkých Losin
nebo do Šumperku. 

Realizaci projektu podpořilo
město Jeseník a obce a města na
 trase cyklobusu ve spolupráci se
sdružením Jeseníky – sdružení
cestovního ruchu (J‐ SCR) a dal‐
šími sponzory. Podrobné informa‐
ce o jízdních řádech, nástupištích
a cenách jízdného naleznete na
webu města Jeseník nebo v IC
Jeseník. Držitelé bonusových
karet  YESCARD a OLOMOUC

REGION CARD mají přepravu kol
zdarma. 

Pohádková cesta 
V zámeckém parku Jánského

vrchu v Javorníku si můžete nově
projít pohádkovou cestu. Mapku
stezky obdržíte zdarma v poklad‐
ně zámku. Na sladkou dobrotu se
poté můžete zastavit v zámecké
kavárně U Jana. Kromě zámeckých
prohlídkových okruhů je pro malé
i velké návštěvníky k vidění výsta‐
va „Kouzelný svět panenek“ ze
soukromé sbírky starožitných hra‐
ček Dany Králové. Výstava potrvá
do 30. 9. 2019.

Hračky z ovčí vlny, 
malované výrobky

Výstavu roztomilých hraček
z ovčí vlny z dílny hanušovické
výtvarnice Mariany Fellnerové
a ručně malované výrobky s moti‐

vy rychlebské zvířeny od umělky‐
ně Kateřiny Preissové ze Žulové si
můžete prohlédnout po celé
prázdniny v Muzeu Johanna
Schrotta v Lipové ‐lázních. Výrob‐
ky jsou prodejné. Otevírací doba
ÚT–NE, 10.00–17.00 hod, vstupné
dobrovolné. 

Koupání v Polsku
s obří skluzavkou

Jedno z nejnovějších a nejmo‐
dernějších koupališť v Polsku bylo
otevřeno v loňském roce v našem
partnerském městě Nysa vzdále‐
ném cca 40 km od Jeseníku. Milov‐
níci obřích skluzavek ocení
největší tobogán v regionu měřící
160 m. Koupaliště se rozkládá na
ploše 20 000 m2 v blízkosti centra
města. V areálu nechybí písečná
pláž, vodní atrakce, skluzavky, dět‐
ské a volejbalové hřiště a obří to ‐
bogán. Otevírací doba: každý den
10–18 hod. Vstupné: dospělý 
6 PLN (cca 40 Kč), sleva pro žáky,
studenty, seniory aj. 4 PLN (28 Kč),
děti do 7 let 1 PLN (7 Kč).

Mamutí horská dráha
Na Dolní Moravě se můžete svézt

na nejdelší horské dráze v Česku.
Adrenalinová jízda vedoucí lesním
terénem i otevřenými pláněmi je
dlouhá 3 km. Mamutí dráhu najdete
v areálu Sněžník s nástupní stanicí
u letní sedačkové lanovky Sněžník.
Bobovka slouží k cestě nahoru
i dolů a je postavená tak, že nahoře
z bobu vystoupíte a dolů můžete
zvolit buď cestu na bobu, pěšky či
na kole. Pěšky lze vyrazit také k Sta-
michmanově štole, kde se můžete
ponořit do zážitkové hry. K cestě
dolů můžete zvolit některou
z cyklotras a svézt se třeba na elek‐
trokole. Obří bobovka poprvé
odstartuje letos v srpnu. Více:
www.dolnimorava.cz.

Dokončení na str. 16
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Stříškový vodopád. Foto: Jiří Kalabis
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Florbalové zlato 
z Jesenické ligy 

Mladší žačky. Foto: ZŠ Jeseník

Základní škola Jeseník slaví úspě‐
chy i na sportovním poli, a to ve flor‐
balu. Finálová kola Jesenické ligy
proběhla během června na domácí
půdě, v městské sportovní hale.
Mladší žačky 12. června všechny
zápasy vyhrály a zcela zaslouženě
si z turnaje odnesly titul mistryně
Jesenické ligy. Na tento úspěch
navázaly 20. června také starší
žačky, které rovněž vybojovaly titul
mistryně Jesenické ligy. (rik)

Klub turistů 
Jeseník zve   

Ilustrační foto: R. Kapustka

3. srpna
Videlský kříž, Jelení palouk, Pod

Malým Bradlem, Domašov. Délka
trasy 14 km, autobus v 7:45 hod.,
vycházku připravila M. Fryčová.
10. srpna

Rejvíz, Mechová jezírka, Rejvíz,
Zlatý Chlum, Křížový vrch, Jeseník.
Délka trasy 14 km, autobus v 7:45
hod., vycházku připravil K. Dušek.
19. srpna

Skřítek (motorest), Pod Ztrace‐
nými kameny, U Bochnerovy boudy,
Čertova stěna, Jelení studánka,
Ovčárna. Délka trasy 18 km, auto‐
bus v 5:30 hod., vycházku připravila
E. Havrilová.
31. srpna 

Červenohorské sedlo, Keprník,
Šerák, Ramzová. Délka trasy 14 km,
autobus v 7:45 hod., vycházku při‐
pravila M. Frgálová.

Změna tras vyhrazena – podle
aktuálního počasí a povahy terénu.

(jš)

Tipy na letní dovolenou: cykloturistika…

Po stopách historie aneb Legiovlak v Jeseníku
Legiovlak, který připomíná boje československých legií za
samostatný stát, má v srpnu na programu čtyři prázdninová
zastavení. Jedno z nich je i v Jeseníku. Toto pojízdné muzeum
na kolejích Československé obce legionářské si veřejnost může
prohlédnout od  6. do 11. srpna. Expozice je přístupná zdarma
každý všední den od 8:00 do 18:00 a během víkendů od 9:00 do
19:00 hodin. Poprvé se muzeum otevře 6. srpna v 10 hodin.

Komentované prohlídky s prů‐
vodcem jsou zdarma a opakují se
v hodinových intervalech. Každý
návštěvník zde může navíc na místě
zjistit, jestli měl mezi svými předky
legionáře. V současnosti se Legio‐
vlak skládá ze 13 zrekonstruova‐
ných vagonů, jakými se desetitisíce
čs. legionářů přepravovaly napříč
Ruskem po Transsibiřské magistrá‐
le v letech 1918 až 1920. Veřejnost
si může prohlédnout např. impro‐
vizovaný obrněný vůz, který je po
zuby vyzbrojený kulomety a zbrusu
novou replikou ruského polního
kanonu ráže 76 mm či plošinový
vůz, na kterém je naložen 7,5 cm
horský kanon vz. 15, který vyrobila
plzeňská Škodovka a letos se jej
podařilo získat z Itálie. K vidění
bude také vůz polní pošty, „létající“
sanitní vagon, vozy s kovářskými či
krejčovskými dílnami nebo histo‐
rická polní kuchyně. 

Více na www.legiovlak.cz.(TZ)

Dokončení ze str. 15

Poštovní štola 
Unikátní štola, jejíž historie sahá

až do 16. století, se nachází přibliž‐
ně 6 km od Zlatých Hor. Prohlídko‐
vá trasa ručně tesanými důlními
chodbami je dlouhá přibližně
1 kilometr. Při prohlídce se dozvíte
nejen zajímavosti o středověké těž‐
bě zlata a dalších rud, ale také pří‐
běhy ze života středověkých
horníků. Labyrint chodeb ukrývá
křišťálové jezírko, zbytky pomůcek
po ruční těžbě a repliku dřevěného
čerpadla důlní vody. Unikátní je též
pestrobarevná výzdoba důlních
stěn vytvořená náteky minerálů.
Prohlídka Poštovní štoly je mož-
ná pouze po předchozí rezervaci.
Tel.: +420 588 884 610, e-mail:
postovnistola@zlatehory.cz.

Dřevěná kaple
Vydáte‐li se na kole z Jeseníku na

Rejvíz po staré rejvízské cestě
a cyklotrase č. 55, pojedete okolo
kaskád Vrchovištního potoka, kde
se dříve nacházely tzv. hamry a sta‐
rý mlýn. Odtud také pochází název
zaniklé osady Hammerhau – Ham‐
rová, dnes součást Dětřichova, kde
se v minulosti nacházel hamr – sta‐
robylá kovářská dílna, kde byly
k opracování těžkého železa a oceli

používány buchary poháněné vod‐
ním kolem. Po starobylých hamrech
toho dnes již mnoho nezbylo, zato
zde dodnes stojí dřevěná kaple Pan‐
ny Marie Bolestné. Tuto památku
vybudovali místní obyvatelé v polo‐

vině 19. století a patří k ojedinělým
dochovaným dřevěným kostelíkům
na Jesenicku. Nachází se nedaleko
odpočívadla pro cyklisty na samém
konci Dětřichova. 

Zpracovala Lucie Tenekedzi

Replika dřevěného čerpadla důlní vody v Poštovní štole. Foto: Martin Kotas 
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