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Areál letního divadla doplnily lavičky
V loňském roce měli občané možnost v rámci participativního rozpočtu „Tvoříme Jeseník“ navrhnout
konkrétní projekty, jak zlepšit život
ve městě. V následném hlasování vybrali tři vítězné nápady. První z nich
byl zrealizován v měsíci srpnu, a to
lavičky do letního divadla ve Smetanových sadech.
Město Jeseník uvolnilo ze svého
rozpočtu celkem 1 130 000 korun
a dalo důvěru občanům, aby vymysleli projekty, které by mohly udělat Jeseník příjemnějším místem
pro život. Během několika měsíců
se našlo mnoho aktivních obyvatel
s velmi zajímavými nápady, které
by stály za realizaci. Po formální
kontrole prošlo do závěrečného
hlasování 25 projektů, které se
ucházely o přízeň občanů města.
Vítězem prvního ročníku se stal
návrh Tomáše Neuwirtha na pořízení laviček do letního divadla ve
Smetanových sadech. „Projekt byl
detailně připraven a navrhovatel se
velmi aktivně zapojil do přípravy a realizace projektu,“ říká místostarosta
Tomáš Vlazlo, který byl gestorem
realizace participativního rozpočtu

Slovo starostky

Instalace nových laviček proběhla v srpnu.

Foto: Jan Mrosek

za vedení města. Lavičky do letního
divadla si přál každý druhý hlasující, takže vítězství bylo rozhodně
zasloužené. Lavičky budou sloužit
při různých kulturních a společenských akcích. Poprvé je veřejnost
vyzkoušela na festivalu jesenických
hudebních skupin Chřástalfest, kde
se představila také místní legenda
Jaromír Švejdík s Letní kapelou.
Na druhém místě hlasování skončil projekt na okrášlení parku na
náměstí Svobody, na třetí příčce
zvelebení okolí okrasného rybníku
na ulici Denisova. Na obou projek-

tech se dopracovává dokumentace,
provádí se technické zkoušky a další činnosti nutné pro jejich realizaci. Na jejich přípravě spolupracuje
také nový městský architekt Tomáš
Pejpek.
Projektu „Tvoříme Jeseník“ se
mohli zúčastnit i místní školáci
v menší verzi participativního rozpočtu, na tři projekty v místní škole se rozdělilo šedesát tisíc korun.
Mezi třemi vítěznými se objevila
potkávací relaxační zóna, fitness
koutek a školní bufet.
Jan Mrosek

Slavnostní den pro
Charitu Jeseník

Se zrušením CZT nepočítáme

V pátek 7. srpna proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaného Domova pokojného stáří sv. Františka
v Javorníku.
Přítomni byli také zaměstnanci
Charity Jeseník, kteří tak oslavili
nejen ukončení náročné rekonstrukce, ale také výročí 25 let fungování služby domova pod jesenickou
Charitou. Dům, jenž byl zastaralý
a neodpovídal standardům pro fungování služby, se změnil na pěkný a
moderně působící objekt. Firma zde
vybudovala mimo jiné třináct pokojů pro dvacet klientů. Rekonstrukce
přišla na 45,6 milionu korun.
(TZ)

I přes zavádějící informace v tisku město nepočítá se zrušením centrálního
zásobování teplem (CZT). Naopak počítá s jeho dalším rozvojem.
„Stojíme na počátku další série využívá více než tisícovka bytů, povajednání se společností, která má žuji za perspektivní,” dodává Vlazlo.
systém CZT v Jeseníku pronajatý,” Podle něj bude ale nezbytně nutné
popisuje aktuální situaci místosta- dohodnout se na předčasném ukonrosta Tomáš Vlazlo. Výsledkem čení smlouvy se současným provojednání by měla být dohoda, která zovatelem tak, aby nenastala jakáumožní městu disponovat provozo- koliv komplikace pro občany. „Je
váním CZT.
nemyslitelné, aby se změna dodavaSituace, kdy není plněn plán tele tepla jakkoliv dotkla jesenických
investic do modernizace kotelen, odběratelů,” zdůrazňuje místostak němuž se zavázal současný provo- rosta města Jeseník Tomáš Vlazlo.
O konkrétních výsledcích jednázovatel, vedla zastupitelstvo města
k rozhodnutí vést jednání směřující ní vás budeme informovat v nejbližk předčasnému ukončení smlouvy. ším vydání Našeho města.
(red)
„Systém zásobování teplem, který

Vážení a milí
spoluobčané,
prázdniny jsou za
námi a já doufám, že jste si je
užili a načerpali
síly na zbytek roku. Většina z nás
trávila volné chvíle v České republice a myslím, že to byla skvělá příležitost objevovat krásy naší vlasti.
Podle mě je velmi důležité, abychom poznali vlastní zemi a znali
naši historii, tradice a kulturu.
Jsem velmi ráda, že si spousta
lidí zvolila za svou cílovou destinaci
Jeseník a Jesenicko. Bylo vidět, že
je ve městě život a tuzemští turisté
tak vyrovnali pokles těch polských,
kteří letos nemohli přijet kvůli různým opatřením. Doufám, že to nejhorší už máme za sebou a můžeme
pracovat na tom, aby byl Jeseník
ještě lepším místem pro život. A věřte, že pro to děláme maximum.
Určitě jste si všimli, že se v Jeseníku neustále něco staví, opravuje
nebo rekonstruuje. Od konce roku
2018 se za to utratilo více než 100
milionů korun. Dobrou zprávou je,
že pouze polovina byla z městského
rozpočtu, druhou polovinu jsme
získali z jiných zdrojů – zejména
z EU a národních zdrojů. Výsledkem toho je oprava ulic Tyršova
a Seifertova, které budou dokončeny v průběhu těchto měsíců. Začíná
i třetí etapa (z celkem pěti) revitalizace sídliště 9. května. Vybudoval
se chodník na ulicích Rejvízská
a Šumperská, rekonstruovala se
Muzikantská stezka a bylo toho
mnohem víc. Zároveň začala nultá etapa rekonstrukce sídliště Pod
Chlumem a postupně připravujeme
jeho kompletní revitalizaci. Už příliš dlouho se jeho oprava odkládá
a místní obyvatelé si zaslouží žít
v lepším prostředí.
Podtrženo, sečteno, Jeseník se
mění. K lepšímu. Některé opravy
sice trvají kvůli různým předpisům
déle než bychom chtěli, ale nezbývá než vydržet. Výsledky totiž stojí
za to. Přeji vám krásný zbytek léta.
Zdeňka Blišťanová
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Zastupitelstvo Nové parkomaty se v Jeseníku objeví v září

Ve čtvrtek 17. září v 15 hodin se
v budově IPOS, v ulici K. Čapka
1147, koná 11. zasedání Zastupitelstva města Jeseník. Přímý přenos
zajišťuje kabelová televize prostřednictvím kanálu YouTube.
(red)

Matrika
V měsíci červenci se v Nemocnici AGEL Jeseník a.s. narodilo celkem 29 dětí, z toho rodičům s trvalým pobytem v Jeseníku 3 děti. Jsou
to: Ema Pruchnická, Tadeáš Hauke, Matěj Navrátil. Blahopřejeme.
(MěÚ)

Rada seniorů
Další schůzka Rady seniorů
města Jeseník se uskuteční v úterý
8. září a 6. října vždy v 10.00 v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí. Pokud máte zájem
zapojit se se svým podnětem nebo
pravidelnou účastí na této radě, jste
srdečně zváni.
(AK)

Poruchové, zastaralé a některé
zcela nefunkční. Takové jsou současné parkovací automaty v Jeseníku,
které v září letošního roku nahradí
nové a moderní přístroje. Budou mít
menší spotřebu energie a nabídnou
více možností platby.
Řidiči mohou úhradu parkovného
provést jedním ze tří způsobů – platební kartou, mobilní aplikací nebo
mincemi. Prvním krokem při placení je zadání registrační značky vozidla, poté se navolí délka parkování
a proběhne platba. Nespornou výhodou je, že po zaplacení se motoristé
nemusí vracet ke svým vozům, aby
umístili parkovací lístek za okno.
O vše se postarají moderní technologie. Pro ty, kteří se s tímto systémem
ještě nesetkali, může první platba
přinést menší zdržení. „Lidé nejsou
příliš zvyklí na zadávání registrační
značky, které jim zprvu může připadat
zdlouhavé. Je to však jako při zavádění každé novinky,“ řekl místostarosta
Jeseníku Václav Urban. Zatímco
při platbě přes parkomat je nutné
pokaždé zadávat registrační značku
vozidla, při použití mobilní aplikace
stačí tento krok provést pouze jednou. Navíc pomocí chytrého telefonu lze také prodloužit délku parkování, a to z jakéhokoliv místa. Nové
parkomaty, které fungují ve větších
či menších městech republiky, zároveň zjednoduší a zefektivní práci
strážníků. „Pomocí mobilní aplikace,

po vyfocení registrační značky, ihned
zjistíme, zda řidič zaplatil nebo ne.
Odpadne tak kontrola parkovacích
lístků za sklem, což bývá někdy problematické,“ vysvětlil Radek Sedlář,
zástupce ředitele Městské policie
Jeseník.
Na území města je celkem sedm
parkovacích automatů, na Masarykově náměstí, v ulicích Lipovská,
Dukelská, K. Čapka a na náměstí
Svobody. Jejich umístění dozná
dvou změn, na náměstí Svobody se
jejich počet zredukuje ze dvou na
jeden a v ulici „dolní“ Dukelská se
zvýší z jednoho na dva. Zóna placeného parkování se tak zde rozšíří
po celé délce ulice. Současně s výměnou parkomatů dojde od září
letošního roku k úpravě ceníku
za parkování. Za první půlhodinu
zaplatí motorista deset korun a za

každou další započatou hodinu
dvacet korun. Přímo v centru města, na Masarykově náměstí, si řidiči
oproti jiným lokalitám ve městě připlatí za parkování delší než hodinu.
Druhá a každá následující hodina
je přijde na 40 korun, to znamená,
že například za dvě hodiny parkování zaplatí 60 korun a za tři hodiny
rovnou stokorunu. Nově bude na
Masarykově náměstí zpoplatněno
parkování také v sobotu od 8 do
12 hodin. „Obchody jsou otevřené
a lidé sem jezdí za nákupy, přibývá
i turistů, konají se zde svatby. Tímto
opatřením chceme regulovat hustotu
dopravy a podpořit tak krátkodobé
parkování, je to běžný trend. Řidiči
by si měli uvědomit, že pokud chtějí
parkovat přímo v centru města, musí
si připlatit,“ poznamenal Václav
Urban.
(rik)

Cena za parkomaty 1 687 103 Kč s DPH zahrnuje:
• dodávku 7 nových parkovacích automatů včetně jejich montáže a revize, obslužný softwar parkovacího automatu a jeho instalaci, provádění
vzdáleného dohledu a správy, po dobu 60 měsíců,
• dodávku náhradní pokladny, teplo citlivého papíru, 3 ks klíčů,
• pronájem softwaru/mobilní aplikace dohledu a kontroly nad zaplaceným parkovným prostřednictvím registračních značek vozidel včetně
provádění jeho instalace, provozu a správy, po dobu 60 měsíců,
• pronájem aplikace na platbu parkovného mobilním telefonem včetně
provedení její instalace, provozu a správy, zajištění výběru a přeposílání
plateb, po dobu 24 měsíců,
• provádění ročních profylaktických kontrol každého parkovacího automatu po dobu záruční doby, která činí 60 měsíců.

Starostka si vyzkoušela práci městského strážníka
Více než 10 hodin v ulicích města, 16 tisíc kroků, spousta podnětů a zejmé- kterým pak velmi děkovala,“ popisuje
na pohled z druhé strany. Taková byla dvanáctihodinová služba starostky Jese- drobnou epizodu starostka města.
níku Zdeňky Blišťanové, která si koncem července na vlastní kůži vyzkoušela S přibývajícími hodinami městská
práci u městské policie. To ocenili i samotní strážníci. Uvedli, že je historicky policie řešila rušení nočního klidu
první člověk z vedení města, jenž s nimi strávil celou směnu a chce se něco u hudebního klubu, popíjení alkoholu na veřejnosti, rvačku a kontrolodozvědět o jejich práci.
„Vybrala jsem si pátek 24. červen- sanitka nepřijede, pokud pánovi nic vala řidiče, kterému nesvítilo světlo.
ce, na služebnu jsem přišla již před není. Obrátila se proto na strážníky, Hlídka se rovněž zaměřila na objekosmnáctou hodinou, abych byla u předávání směny. Chtěla jsem na vlastní
oči vidět strážníky v akci, jak jednají
a komunikují s veřejností a především
s problémovými lidmi, kteří svým chováním obtěžují obyvatele i návštěvníky
města,“ uvádí Zdeňka Blišťanová.
Během půldenní směny, která měla
poměrně klidný průběh, nebyla však
nouze o nejrůznější činnosti. Od
těch běžných, k nimž patří třeba
kontrola zajištění mateřských škol,
divadla, technických služeb, hlášení
dozorčímu o nesvítících lampách
či špatně zabezpečeném poklopu
jímky až po odchyt psa. Strážníci
se také ocitli v roli záchranářů, kdy
poskytli pomoc jednadevadesátiletému muži, který spadl doma na zem
a nemohl vstát. „Na městskou policii
volala devadesátiletá paní s tím, že Starostka Zdeňka Blišťanová na služebně městské policie.
Foto: MP Jeseník

ty, v nichž přespávají bezdomovci.
„Ředitel městské policie nastavil nová
pravidla pro výkon služby, strážníci se
více pohybují v terénu a lidé to oceňují.
Sama jsem toho byla svědkem během
směny,“ říká Zdeňka Blišťanová.
V noci se pak strážníci několikrát
potkali se svými kolegy z republikové policie a předali si informace
o stavu bezpečnosti ve městě.
V sobotu v šest ráno dvanáctihodinová služba starostce města
skončila. „Je to psychicky i fyzicky
náročná práce, klobouk dolů před
strážníky. Navíc to mají těžké i v tom,
že v některých případech disponují
omezenými pravomocemi. O to důležitější je samotná osobnost strážníka,“ podotýká starostka Jeseníku,
která má pro městskou policii dobrou zprávu: „Budu podporovat koupi
nových vysílaček a operačního programu. Obojí je už technicky zastaralé a neodpovídá potřebám městské
policie.“
Městská policie v Jeseníku vznikla v roce 1992, má 16 strážníků
a 2 asistenty prevence kriminality.
(rik)
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Letní divadlo ožívá, kulturou i stavebním ruchem
Zničené dveře, zábradlí v dezolátním stavu, posprejované zdi, rozpadající se
schodiště a pódium. Tak ještě nedávno vypadalo letní divadlo ve Smetanových
sadech, kterému se díky iniciativě soukromého donátora postupně vrací jeho
tvář a především jeho role v kulturním životě Jeseníku.
„Tady ještě před rokem rostlo dva z roku 1959 neexistuje. S pomocí
metry vysoké křoví, z cestičky pod kamery VaKu se tak podařilo najít
námi ho lidé při procházkách měst- septik a kanál, který odvádí dešským parkem ani neviděli,“ popisuje ťovou vodu do trativodu. Veškeré
stav letního divadla Milan Pospíšil, práce financoval Milan Pospíšil
který se pustil do jeho opravy. Po od- z vlastní kapsy. „Mohu děkovat tistranění náletových dřevin přišly na síckrát a stále by to bylo málo,“ říká
řadu stavební práce, jež prováděl vět- starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanošinou svépomocí. Objekt tak dostal vá s tím, že i město vkládá finance
nové boční schodiště vedoucí na pó- do opravy letního divadla. Jedná se
dium, okenní mříže a dveře, rozvody například o vybudování sociálního
elektřiny s osvětlením, betonovou zařízení pro veřejnost nebo odvoz
podlahu pódia nahradil plastový re- stavební suti.
Z městských peněz, prostředniccyklát s izolací. „Došlo k opravě říms
a stříšek včetně hlav opěrných zídek, tvím participativního rozpočtu Tvokolem jeviště i schodiště na pódium je říme Jeseník, se rovněž financoval
nové zábradlí, v novotě je také sociální nákup a instalace nových laviček
zařízení pro účinkující,“ vyjmenovává v prostoru letního divadla, kde prodalší novinky představující stovky bíhají různé kulturní akce včetně
hodin práce Monika Nepejchalová, promítání Kina Pohoda.
„Mým snem je, aby pódium letního
vedoucí oddělení majetku.
Úpravy letního divadla někdy při- divadla bylo zastřešené. Některé akce
pomínaly detektivní práci, projek- by se tak mohly konat i za nepříznitová dokumentace totiž na stavbu vého počasí, navíc bych na pódium

Starostka města Zdeňka Blišťanová poděkovala panu Milanovi Pospíšilovi za jeho práci na
obnově letního divadla. 		
Foto: Richard Kapustka

umístil i lavičky, aby si maminky
měly kam sednout, když je v parku
překvapí déšť,“ dodává Milan Pospíšil. Vedení města se myšlence zastřešení pódia nebrání. „Přikláníme
se k variantě lehké konstrukce, která

Z usnesení Rady města Jeseník
61. zasedání (3. 8.): Rada města
(dále jen RM) schvaluje poskytnutí dotace 20 tisíc korun Vlastivědnému muzeu Jesenicka na akci
T-expedice Jeseníky, 2020. n RM
schvaluje poskytnutí dotace 30 tisíc
korun sportovnímu klubu FORCE
TEAM JESENÍK na akce Kritérium Jeseník a Jesenický Cyklokros.
n RM schvaluje poskytnutí dotace
20 tisíc korun společnosti ATEX na
akci Poslední kilometr 2020. n RM
schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na zhotovení stavby „Skatepark Jeseník - Bukovice“ se zhotovitelem
společností Hydro Gas Manufacture. n RM schvaluje zahájení výbě-

rového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby s názvem
„Regenerace sídliště Pod Chlumem
Jeseník - zpracování projektové dokumentace“. n RM bere na vědomí
informace o přípravě záměru nové
požární zbrojnice pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičů města
Jeseník a ukládá oddělení investic
vyzvat zpracovatele projektové dokumentace k realizaci projektové
dokumentace pro provádění stavby.
62. zasedání (10. 8.): RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace v celkové částce 5 444 161
korun mezi městem Jeseník jako
příjemcem dotace a Státním fon-

dem podpory investic jako poskytovatelem dotace za účelem spolufinancování připravované investiční
akce „Regenerace panelového sídliště 9. května, Jeseník, III. etapa“. n
RM ukládá oddělení majetku zadat
v rámci připravované rekonstrukce
objektu budovy Karla Čapka 1147
v Jeseníku vypracování projektu na
vybudování fotovoltaické elektrárny o výkonu 102 kWp s akumulací
přebytků elektřiny na ohřev teplé
vody.
Veškerá usnesení a jejich přesná
znění naleznete na www.jesenik.org
v sekci Město a městský úřad – Rada
města.
(red)

Jeseník - nebuďme okresem na kraji kraje
První říjnový víkend nás čekají krajské volby, které se
v našem regionu nesetkávají s velkým zájmem občanů.
Volební účast před čtyřmi lety v okrese Jeseník nepřekročila ani 30 % a je tak suverénně nejnižší v celém
Olomouckém kraji. A v celorepublikovém měřítku na
tom nejsme o moc lépe. Bohužel ke škodě nás všech.
Proč? Minimální volební účast při rozhodování, kam
směřují peníze z krajského úřadu, staví Jesenicko do
nevýhodné role.
Možná, že si dobře neuvědomujeme, co vše se řídí
z kraje. A není toho málo. Kraj má v gesci celou řadu životně důležitých odvětví, například dopravní obslužnost
a celý systém vlakové a autobusové dopravy, vzdělávací
systém středních škol a učilišť, zdravotní péči včetně
záchranné služby, silnice druhé a třetí třídy, dotace na
sport, kulturu a volný čas, ekologická témata jako boj
proti suchu a mnohá další. V tuto chvíli má okres Jeseník
v 55členném krajském zastupitelstvu pouze čtyři zástup-

ce a v krajské radě dokonce žádného. Tato skutečnost
nás oproti jiným okresům kraje značně znevýhodňuje.
Vliv občanů Jeseníku na dění v kraji a jeho finanční toky
je v tuto chvíli nedostatečný. Vyvstává otázka, proč se
krajské politice dostává v Jeseníku tak nízké pozornosti.
Snad to jde na vrub geografické poloze našeho okresu na
periferii kraje, možná i značnou vzdáleností z Jeseníku
do krajského centra v Olomouci, možná je to tím, že
krajské politiky neznáme a jsou nám tak nějak vzdálení.
Současná situace, způsobená nízkým zájmem občanů Jesenicka o krajskou politiku, není pro náš okres
nikterak příznivá. Chcete to změnit? Přijďte o víkendu
2. a 3. října ke krajským volbám a zvolte do krajského
zastupitelstva kandidáty z okresu Jeseník. Vyberme tedy
své kandidáty z Jesenicka. Jeseník tak nemusí být na periferii dění. Běžte k volbám a vraťte náš okres na politickou mapu kraje. Je to na vás.
Vedení města Jeseník

by se na zimu rozložila a uschovala.
Určitě bychom měli být připraveni
tak, abychom mohli v případě vypsání dotačního titulu podat žádost,“
uzavírá starostka města Zdeňka
Blišťanová.
(rik)

Informace z TSJ
K 31. srpnu 2020 končí u technických služeb pracovní poměr
Ing. Romanu Putkovi, vedoucímu
provozu správy a údržby zeleně.
Středisko veřejné zeleně bude od
1. září nově začleněno společně se
střediskem správy a údržby místních komunikací do provozu komunálních služeb – vedoucí provozu
p. Petr Baršč. V provozních záležitostech týkajících se údržby zeleně
na území města Jeseníku kontaktujte mistra zeleně – p. Jakuba Klohnu
(tel.: 737 258 535; e-mailová adresa
zelen@tsje.cz zůstává zachována).
(TSJ)

Změna volebních
místností

Krajské volby proběhnou 2. a 3.
října, v pátek od 14.00 do 22.00
a v sobotu od 8.00 do 14.00. Kvůli
současným opatřením dochází ke
změně sídel volebních okrskových
komisí č. 2 a 6. Volební komise č. 2 –
nově Vila ELIS (dříve Centrum sociálních služeb, ul. Jaroslava Ježka),
volební komise č. 6 – nově Jesenické
koupaliště (dříve Centrum sociálních služeb, ul. Beskydská).
Ve volební místnosti v Kongresovém sále je povinnost užívat
ochranné prostředky dýchacích
cest. Informace k volbám jsou zveřejněny na straně 14 tohoto vydání,
v elektronické verzi na www.jesenik.
org/volby. Sledujte aktuální opatření
v souvislosti s COVID-19. (MěÚ)
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Škola není konzerva a současně nemá vlát ve větru

Jinak řečeno: škola by měla být otevřeným a dynamickým prostředím, které
je schopno zachytit potřebu doby, lokality, generací a neustále na ně reagovat.
Vedle toho by si měla držet jasný směr, dbát na kvalitu a obsah vzdělávání, neuhnout ze sdílených hodnot a principů. Není to lehké balancovat a jako každý
rok se na toto již začínáme připravovat.
Jak tedy vypadá takový závěr která poslouží výuce chemie, laboprázdnin na Základní škole Jeseník? ratorní práci a dalším badatelským
Finalizujeme rekonstrukci chemic- aktivitám. S našimi nastupujícími
ko-fyzikální laboratoře na Nábřežní, prvňáky objevujeme školní království

Nová sociální služba
na Jesenicku
Maltézská pomoc na Jesenicku
realizuje kromě dobrovolnických
programů i sociální služby. Od března 2020 v Jeseníku a blízkém okolí
spustila registrovanou sociální službu – osobní asistenci. Ta umožňuje
klientům se sníženou soběstačností,
tedy seniorům a osobám se zdravotním postižením, zůstat co nejdéle
v jejich přirozeném prostředí. Osobní asistenti pomáhají s činnostmi,
které kvůli vysokému věku nebo postižení klienti nemohou vykonávat
sami. Poskytují jim pomoc s péčí
o sebe samé, s úkony osobní hygieny, s přesunem z vozíku na lůžko
a naopak, s běžným úklidem domácnosti, pochůzkami a s dalšími
činnostmi.
Pro službu osobní asistence na
Jesenicku hledáme zaměstnance,
kteří chtějí být osobními asistenty
a pomáhat lidem v domácnosti. Informace o osobní asistenci i dobrovolnických programech najdete na
www.maltezskapomoc.cz/jesenik,
telefonním čísle 736 504 176 nebo
e-mailu jesenik@maltezskapomoc.cz.
Michaela Randusová

na dobrodružném příměstském táboře „Přes hradby školy“. Připravujeme
nové učebny, zejména ty pro výuku
jazyků a pro naše budoucí žáky prvních tříd. Při výjezdní poradě hodnotíme období uplynulého roku (zejména období uzavření škol) a hledáme
výstupy a přenos dobré praxe do následujícího období. Plánujeme školní

rok a kroky k naplnění strategických
cílů. Seznamujeme se s četnými novými pedagogickými posilami a snažíme se vytvořit pestrý tým, který
bude dost silný, aby jej ani ve školním
roce 2020/2021 nic nerozbilo. Jedno
už víme jistě. Covidu se to nepovedlo
a nedovolíme to ani nikomu dalšímu.
Dominik Liberda, ředitel školy

Společně pro lepší vzdělávání

„Kdo chce druhé zapalovat, musí
nejdřív sám hořet“ – sv. Augustin…
takové by mohlo být heslo Místního
akčního plánu, který úspěšně běží již
čtvrtým rokem. Stojí za ním tým lidí,
jenž tvoří pevný základ projektu, což
je pro jeho realizaci základní stavební
kámen.
Bez kvalitního „materiálu“, kterým jsou v projektu ředitelé, učitelé,

žáci, rodiče a lidé se zájmem o vzdělávání, by ale nebyl projekt úplný.
Na konci každého školního roku
probíhá vyhodnocení. Můžeme tak
trošku s nadsázkou říci, že pedagogové hodnotí i sami sebe, protože
jsou jeho nedílnou součástí. Udávají
směr, znají potřeby, pomáhají vybírat aktivity, jež vedou ke kvalitnějšímu vzdělávání.

Kreativní nápady pro MŠ
Pamatujete, jak jsme společnými silami hledali kutila respektive dva, jejichž úkolem bylo uspořádat kreativní workshopy v devatenácti mateřských
školách na Jesenicku? Zapojené školky byly vybaveny nářadím (pilky, svěráky, aku vrtačky, pilníky…). Děti, učitelé i rodiče tvořili lodičky, traktory
a hmyzí domečky. Jedním z cílů této aktivity bylo získat od těchto školek
alespoň jeden návrh/tip na výrobek s přesným pracovním postupem na
jeho výrobu. Devatenáct učitelek z MŠ se tak aktivně zapojilo do vytvoření
tzv. Sborníku plných nápadů s detailními postupy na kreativní tvoření. Děkujeme, že jste v tom s námi a věříme, že tento sborník bude inspirací pro
další školky i rodiče. Více na www.vzdelavanijesenicko.cz.
Oddělení školství MěÚ Jeseník, Realizační tým MAP II ORP

V červnu se uskutečnilo setkání
ředitelů, na kterém bylo možno
zhodnotit realizované aktivity, zamyslet se nad tím, co zlepšit a kam
směřovat v nadcházejícím školním
roce.
Z 26 vzdělávacích akcí byly nejúspěšnější aktivity pro asistenty
pedagoga, kreativní workshopy
s kutilem pro MŠ a výtvarná soutěž na téma „Čteme doma s rodiči“. A víte, kolik učitelů, dětí
a rodičů si díky projektu MAP II
ORP Jeseník rozšířilo své znalosti?
I přes omezení konání akcí v souvislosti s pandemií Covid–19 jich
bylo přes 1 400!
Připravované aktivity pro školní
rok 2020/2021 v oblasti vzdělávání najdete na www.vzdělávánijesenicko.cz.
Harmonogram akcí a pozvánky jsou
průběžně zveřejňovány. Těšíme se
i na vás. Díky všem, kteří tvoří MAP
s námi!
Oddělení školství MěÚ Jeseník

Nutriční poradna Maminky mohou být doma již pár hodin po porodu

Ačkoliv má nutriční poradenství
většina lidí spojené s obezitou a redukcí hmotnosti, záběr nutričních
specialistů, kteří jsou plnohodnotnými zdravotníky, je mnohem širší.
Nutriční specialisté se zabývají druhy výživy preventivní, léčebné až po
úzce zaměřené potřeby jednotlivých
klientů. Výživové poradenství nově
v Nemocnici AGEL Jeseník poskytuje Mgr. Eva Veličková Hvorecká,
která dlouhodobě spolupracuje s vrcholovými sportovci. Nutriční poradna funguje každý čtvrtek od 8.30 do
11.00, klienti se žádankou od lékaře
mají konzultace hrazené ze zdravotního pojištění.
(TZ)

K příchodu miminka na svět volí
většina maminek zdravotnické zařízení, kde se v rukou odborníků cítí bezpečněji. Přibývá ovšem rodiček, které
spěchají s dítětem domů. Takzvané
ambulantní porody nejsou výjimkou
ani v Nemocnici AGEL Jeseník.
„Letos v naší porodnici rodila ambulantně jedna maminka. Pokud je
porod bez komplikací, maminky se
mohou vrátit domů již tři hodiny po
něm. V případě prvorodiček ovšem doporučujeme delší pobyt v nemocnici,
abychom ženám pomohli a poradili,
jak pečovat o dítě,“ říká primářka
gynekologicko-porodnického
oddělení Nemocnice AGEL Jeseník
MUDr. Jana Chrastinová. Navíc
v prvních dnech novorozenec absolvuje vyšetření, která mají odhalit
případná vzácná, ale současně závažná onemocnění a zdravotní vady.
Pokud maminka s dítětem odchází
z nemocnice dříve, je většinou na

Primářka Jana Chrastinová s novopečenou maminkou. Foto: Nemocnice AGEL Jeseník

rodičích, aby si tato preventivní vyšetření zajistili sami. Při dřívějším
odchodu z porodnice si novopečená
maminka musí také uvědomit, že za
své dítě přebírá nejen plnou právní

zodpovědnost, ale také že se stává
ihned matkou na plný úvazek a musí
se postarat nejen o dítě, ale také
o sebe.
(TZ)

Pěstounská péče / MRC Krteček
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Už jste někdy slyšeli
o pěstounské péči?
Pro zdravý vývoj dítěte je zcela nezbytná trvalá přítomnost milující, pečující
a ochraňující osoby. Pocit bezpečí dítěti umožňuje objevovat okolní svět a rozvíjet své schopnosti. Ve většině rodin si dítě vytváří toto bezpečné pouto zcela
přirozeně, protože rodiče láskyplně reagují a naplňují jeho potřeby. Dítě pak
roste a vyvíjí se nejen s důvěrou v sebe samo, ale také k okolnímu světu.
Rodičům, kteří se ocitli ve velmi zející organizace, se kterou musí ze
tíživé situaci či jsou dokonce přímo zákona podepsat dohodu. Účelem
sami aktéry útrap svých dětí nebo je nejen poskytovat poradenství, ale
nejsou péče o ně z jakéhokoli jiné- také konkrétně pomáhat při řešení
ho důvodu schopni, musí být děti běžných obtíží v oblasti sociální,
na základě soudního rozhodnutí výchovné apod. Spolupráce se odvíjí
odebrány. Těmto dětem pak chybí od potřeb pěstounské rodiny.
Protože cesta pěstouna bývá často
základní pocit bezpečí, cítí se být nejisté, nevěří ostatním lidem a vytváří krkolomná, není v tom nikdy sám
si naprosto zkreslený obraz o světě. a je tu pro něj doprovázející orgaVšechny zainteresované subjekty nizace. Chcete-li se dozvědět více
musí vždy jednat v duchu nejlepšího o daném tématu, kontaktujte Centrum náhradní rodinné péče v Jesenízájmu dítěte.
Jednou z možností, jak těmto dě- ku Spolu pro rodinu, z. s., Mgr. Vetem opět vrátit důvěru v okolní svět, roniku Čechovou, tel. 733 607 545,
je pěstounská péče. Jedná se o formu e-mail veronika.cechova@spoluproronáhradní rodinné péče, kdy je dítě dinu.cz. Bližší informace naleznete
svěřeno do péče pěstouna/pěstounů. také na www.spoluprorodinu.cz.
Můžete také osobně navštívit naši
Tito za podpory a pomoci státu se
o dítě osobně starají, vychovávají pobočku u příležitosti Dne otevřea poskytují mu láskyplnou péči. Při ných dveří v Týdnu (pro) pěstounsvém náročném poslání mají zajiště- ství, a to 10. září od 9.00 do 17.00
nou pomoc prostřednictvím doprová- v prostorách Spolu pro rodinu, z. s.,
na náměstí Svobody 827/11 v Jeseníku (ve dvoře ČSOB, vchod zezadu, 1. patro).

Organizace Spolu pro rodinu, z.s. Vás ve spolupráci s
Oddělením sociálně právní ochrany dětí MěÚ Jeseník co
nejsrdečněji zvou dne 8. 9. 2020 od 15 hodin
na společnou akci v Knihovně Vincence Priessnitze
na adrese 28. října 870/18 v Jeseníku v rámci Týdne
(pro) pěstounství

ČTENÍ

PĚSTOUNSKÝCH

POHÁDEK

Můžete se těšit na:
 základní informace k náhradní
rodinné péči,
 čtení pohádek,
 tvoření s dětmi.
TĚŠÍME SE NA VÁS ! ! !
KONTAKTNÍ OSOBY
Bc. Eva Michalčáková, DiS., tel.: 584 498 447
Mgr. Veronika Čechová, tel.: 733 607 545

KDY ve čtvrtek 10. 9. 2020, od 9:00 do 17:00 hodin,
KDE v prostorách Spolu pro rodinu, z. s., ul. nám. Svobody 827/11
v Jeseníku (ve dvoře ČSOB, vchod zezadu, 1. patro)
Z v e m e v š e c h n y d o n a š e h o C en t r a n áh r a d n í ro d i n n é
péče u příležitosti Dne otevřených dveří v rámci
T ýd n e ( p ro ) p ě s t o u n s t ví v O l o m o u c k é m kr a j i .
Z a j í m á V á s t é m a p ě s to u n s k é p é č e a c h t ě l i b y s t e s e
n a n ě co z ep t a t ? D o k o n c e j s t e s i u ž p o h r áv a l i
s m y š l e n k o u , j e s t l i b y n áh r a d n í ro d i č o v s tv í n eb y l a
c e s t a p r á v ě p r o V á s ? N eb o j e n c h c e t e v ěd ě t , co j e
doprovázející organizace a jak funguje? Neváhejte a
n a v š t i v t e n á s . R á d i V á m z o d p o v í m e v š e ch n y V a š e
otázky.

T ě š í me s e na vá s ! 
K O N T A K T N Í O S OB A Mgr. Veronika Čechová,
tel.: 733 607 545, e-mail: veronika.cechova@spoluprorodinu.cz.

Odborníci v Krtečku
Hned první pátek 4. září v 17.00 chystáme velmi neobvyklý seminář. Přijede
k nám Mgr. Eva Mílková s tématem Diagnostika z dětské kresby. Tuto metodu vyvinula jedna učitelka waldorfské mateřské školky v Německu. Vycházela
nejen ze svých vlastních zkušeností, ale také z inspirace, kterou dal Rudolf
Steiner učitelům. Vytvořila metodu, kdy z obrázků dětské kresby lze spolehlivě diagnostikovat nesrovnalosti nejen v tělesném, ale i duševním vývoji dítěte.
Mgr. Mílková léta sbírá obrázky dětí z mateřských škol, s nimiž dříve pracovala, a tuto pokladnici přiveze s sebou. Na ní vám bude vysvětlovat jednotlivé
typické zákonitosti vývoje dítěte v souvislosti s jejich grafickými projevy.
Tato beseda již proběhla v Jesení- nář by vás mohl naučit, proč děti na
ku před deseti lety a sklidila poměr- celém světě kreslí hlavonožce a proč
ně velký ohlas. Pro koho je vhodná? i děti z Afriky nebo Antarktidy kreslí
Nejen pro rodiče, ale také odborní- v oknech kříž, přestože je v oknech
ky, kteří pracují s dětmi zhruba do nemají. Pokud by vás tento seminář
desíti let jejich věku. Pro školní děti zaujal, přijďte v pátek 4. září v 17.00
tato metoda není již tolik vypovída- do nové knihovny v prostorách Cen
jící, přesto vám může pomoci udě- tra společných aktivit.
lat si jasno v typickém vývoji dítěte
A to ještě není vše. V září se
můžete těšit na opětovné setkání
a jeho potřebách.
Samozřejmě, že vývoj dětské kres- s Hankou Urbánkovou a esencemi
by má své zákonitosti a stává se jed- Nobilis Tilia. O tom, jak lze s více
ním z kritérií diagnostiky dítěte pro dětmi zvládnout domácnost šetrnou
pedagogy i psychology. V semináři k životnímu prostředí, bude povídat
se nebudeme bavit o správné koor- Mgr. Zuzana Hanulíková.
Pokud jsme vás svojí nabídkou zadinaci nebo motorice, ale budeme
sledovat, jak dětská kresba sděluje ujali, podívejte se na
dosažené vývojové úrovně a jejich www.krtecekjesenik.cz nebo
emoční a tělesné zádrhele. Má své facebook Krteček Jeseník.
Marie Vršanová, MRC Krteček
jasné zákonitosti a je potřeba naučit
Jeseník
se správně je posuzovat. Tento semi-
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Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník

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

v úterý 15. 9. 2020.

Město Albrechtice a okolí
Odjezd z Jeseníku - 7.50 Billa, 7.55 Yesenka

8.00 zastávka u nemocnice, Lipovská ulice

pořádá pro seniory zájezd ve dnech

22.–24. 9. 2020 východní Čechy.
Odjezd z Jeseníku: 7.50 Billa, 7.55 Yesenka

8.00 zastávka u nemocnice, Lipovská ulice

Úterý 22. 9. 2020
Častolovice: zámek, zámecká expozice, galerie, zámecký park s oborou a
zvěřincem. Kavárna – přestávka na kafe.

Hradec Králové: prohlídka obřího akvária, ubytování, hotelový dům

Akademic – 2 noci, dvoulůžkové pokoje, individuální prohlídka města, Bílá
věž…

Středa 23. 9. 2020
Dvůr Králové: exkurze v pivovaru Tambor s ochutnávkou, návštěva
zoologické zahrady, nejkrásnější a nejstarší přehrada Les Království.

Neprávem opomíjené městečko s řadou pozoruhodných míst a
zajímavým okolím. Prohlédnete si muzeum kočárků, dozvíte se, co měla
společného zdejší zapomenutá železárna s Javornou na Jesenicku,
zajedeme do vesnické památkové zóny, vystoupáme na rozhlednu a
přes dvě České Vsi se vrátíme zpět domů.

Čtvrtek 24. 9. 2020
Ratibořice: prohlídka zámku Ratibořice, vycházka s průvodcem –

CENA: 230 Kč (vstupy + doprava)

Vzít s sebou: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, léky.

Babiččino údolí, staré bělidlo, mlýn, penzion Barunka, oběd.

Cena: 1500 Kč (2x nocleh se snídaní, vstupenky, doprava)

Přihlašovat se lze osobně nebo v zastoupení (sebe +2 osoby), od 7. září od
8.00, platbu je nutné uhradit do tří dnů od přihlášení!

Přihlašovat se lze osobně nebo v zastoupení (sebe +2 osoby), od 7. září od
8.00, platbu je nutné uhradit do tří dnů od přihlášení!

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.

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 Jeseník.

Přihlášky a platba: Alena Kalinová, MěÚ Jeseník, OSVZ
ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, blok A, kancelář č. 406
tel: 584 498 406, e-mail: alena.kalinova@mujes.cz
Podrobnější informace: Vymětalová Věra, tel: 604 382 907
e-mail: vym.vera@seznam.cz

Dny seniorů města Jeseníku 6.–10. října 2020

Město Jeseník ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Jeseník
a Městskými kulturními zařízeními Jeseník pořádá Dny seniorů města Jeseníku.

Program

Úterý 6. října
17.00 Knihovna Vincence Priessnitze
„Nepál“ – cestopisná přednáška Jany Šimkové a Františka Novotného v rámci Týdne
knihoven. Vstup volný nejen pro seniory (do naplnění kapacity).

Čtvrtek 8. října
9.45–12.00 Divadlo Petra Bezruče
„Když dva se rádi mají“ – zahájení Dnů seniorů města Jeseníku a procházka světem
operety s předními sólisty Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Vstup
volný nejen pro seniory (do naplnění kapacity).

14.00 Sál Centra společných aktivit
Zahájení Akademie třetího věku 2020/2021 – přednáška Nadačního fondu Lepší
senior „Kritické myšlení pro seniory aneb Jak se nenechat zmást“. Vstup volný (do
naplnění kapacity).
Pátek 9. října
8.00 Poznávací zájezd pro seniory Pustevny, Rožnov pod Radhoštěm
Cena 270 Kč zahrnuje dopravu a vstupné, přihlášky u paní A. Kalinové od 7. září,
Městský úřad Jeseník, OSVZ – 4. patro, kcl. 406. Přednost při přihlašování mají senioři
s bydlištěm na území města Jeseníku.

Sobota 10. října
10.00 Kino Pohoda
Meky – film režiséra Šimona Šafránka, který mapuje dlouhou životní a uměleckou
dráhu československého hitmakera Mira Žbirky. Vstup volný pro seniory nad 55
let na seniorpas nebo jiný doklad (do naplnění kapacity), bez rezervace.

15.00–19.00 Společenský sál města Jeseníku, ul. K. Čapka 1147/10 – „Pentagon“
„Setkání dříve narozených aneb Senioři se baví“ – taneční podvečer, k tanci
a poslechu hraje skupina Fantasie Trio Milana Domese. Vstup volný pro seniory (do
naplnění kapacity).

Nezapomeňte se zapojit do bohatého programu Týdne Vincence Priessnitze,
který bude probíhat 28. 9.–4. 10. 2020 a nabízí bohatý program i pro seniory.
Podrobný program na plakátech Priessnitzových léčebných lázní.

Přihlášky a platba: Alena Kalinová, MěÚ Jeseník, OSVZ
ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, blok A, kancelář č. 406
tel: 584 498 406, e-mail: alena.kalinova@mujes.cz
Podrobnější informace: Vymětalová Věra, tel: 604 382 907
e-mail: vym.vera@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ

MĚSTO JESENÍK
Městský
úřad
Jeseník
MĚSTO
JESENÍK
Městský úřad Jeseník
Program v pátek 9. 10. 2020
Program v pátek 9. 10. 2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zájezd pro seniory
Zájezd pro seniory

Odjezd z Jeseníku: 6.50 Billa, 6.55 Yesenka
zastávka u nemocnice, Lipovská ulice
7.00 Billa,
Odjezd z Jeseníku: 6.50
6.55 Yesenka
7.00 zastávka u nemocnice, Lipovská ulice

Pustevny: stezka nad korunami stromů
Nadzemní panoramatická Stezka Valaška je dlouhá 610 metrů, přičemž lesní
Pustevny
: stezka nad korunami stromů
úsek po věž je dlouhý 390 metrů a zbytek tvoří chodník na 22 metrů vysokou

Nadzemní
panoramatická
Valaška
je dlouháplošina
610 metrů,
přičemž
lesní
kaskádovitou
věž. SoučástíStezka
je skleněná
vyhlídková
a 150
metrů dlouhý
úsek
po věž
je dlouhý 390
metrů a zbytek tvoří chodník na 22 metrů vysokou
zavěšený
„himálajský"
chodník.
kaskádovitou věž. Součástí je skleněná vyhlídková plošina a 150 metrů dlouhý
zavěšený „himálajský" chodník.
Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě
Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě.
Rožnov
pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě
Soubor dřevěných staveb nechává návštěvníka nahlédnout do každodenního
Valašská
jevesnice
nejrozsáhlejším
areálem
Valašského
v přírodě.
života lidídědina
valašské
v období od
konce 18.
století domuzea
50. let 20.
století.
Soubor
staveb
nechávájsou
návštěvníka
každodenního
Většina dřevěných
staveb, které
zde uvidíte,
originálynahlédnout
převezené zdopůvodních
míst.
života
lidí
valašské
vesnice
v
období
od
konce
18.
století
do
50.
let
20.
století.
Naleznete tady také kopie nebo vědecké rekonstrukce objektů, postavené na
Většina
staveb,
které
zde
uvidíte,
jsou
originály
převezené
z
původních
míst.
základě historicky doložených faktů.
Naleznete tady také kopie nebo vědecké rekonstrukce objektů, postavené na
základě historicky doložených faktů.

Cena: 270 Kč (zahrnuje vstupy a dopravu)

270 nebo
Kč v(zahrnuje
a dopravu)
Přihlašovat Cena:
se lze osobně
zastoupenívstupy
(sebe +2
osoby), od 14. září od
8.00, platbu je nutné uhradit do tří dnů od přihlášení!
Přihlašovat se lze osobně nebo v zastoupení (sebe +2 osoby), od 14. září od
8.00,
platbu
je nutné
uhradit
do tří
dnů
od přihlášení!
Přihlášky
a platba:
Alena
Kalinová,
MěÚ
Jeseník,
OSVZ
ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, blok A, kancelář č. 406
Přihlášky a platba: Alena
Kalinová,
MěÚ
Jeseník,
OSVZ
tel: 584
498 406,
e-mail:
alena.kalinova@mujes.cz
ul. K. Čapka
1147Věra,
(IPOS),
patro,
Podrobnější informace:
Vymětalová
tel:4.604
382blok
907 A, kancelář č. 406
tel: 584
498 406,
e-mail: alena.kalinova@mujes.cz
e-mail:
vym.vera@seznam.cz
Podrobnější informace: Vymětalová Věra, tel: 604 382 907
e-mail: vym.vera@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ

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

Rozhovor
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Iva Holmerová: Jsme vždy mladší i starší než někdo jiný
V době tzv. jazykové korektnosti, kdy se velmi často
používá (a někdy až zneužívá) slovo „senior“ a mediální
obraz seniorů je hodně jednostranný, je přímo povznášející přečíst si názory na tuto problematiku, které zastává
známá gerontoložka a především moudrá žena paní profesorka Iva Holmerová a o něž se s námi laskavě podělila.
Navíc, v sobotu 17. října, bude exkluzivním hostem Hovorů od klavíru v jesenické Kapli.

„Šťastná to žena“, známá to slova
z Babičky Boženy Němcové. Myslíte
si, paní docentko, že dnes můžeme
s čistým štítem a bez výčitek říci
„Šťastný to senior“?
Můžeme i nemůžeme. Oni jsou
totiž senioři, tedy starší lidé, velice
rozmanitou skupinou lidí. A každý
z nich je jiný. Babička Boženy Němcové byla takovým typem ženy, který se dokázal úspěšně vyrovnat se
svým životem, byla laskavá, láskyplná, pracovitá, skromná, spokojená
s tím, co jí život přinesl. Takových
lidí je i dnes mnoho. A samozřejmě
jsou i byli takoví, o kterých bychom
to zdaleka říci nemohli – ani dnes,
ani v době Boženy Němcové.
Zastávám názor, že my mladší bychom se od starších spoluobčanů
mohli mnohému naučit. Osobní
zkušenosti a moudra získaná věkem
se naučit nedají, ale mohli bychom
jich využít ku prospěchu nás všech,
nemyslíte?
To jste řekla hezky: my mladší.
On je totiž každý z nás oproti někomu mladší a vůči jinému zase starší.
Ale máte pravdu, starší lidé mají nepochybně mnoho důležitých zkušeností. A pro ostatní je dobré, když
je umí využít. Určitě ale také záleží
na tom, jak a v jakém kontextu jsou
ty zkušenosti předávány a zda jsou
opravdu užitečné.
Dochovat rodiče v prostředí, které
je utvářelo, v němž vychovali své
potomky, by mělo být základním
mottem každého jedince. Bohužel,
často je tomu právě naopak. Jako
by se z nich stala nepotřebná věc jen
proto, že je poněkud opotřebovaná –
proč, paní docentko? Kde jsme my
rodiče udělali chybu?
Já si myslím, že ani tohle se nedá
říci všeobecně. Dříve bylo více
zvykem, že rodiny žily pohromadě, bylo to dáno také možnostmi
bydlení a podobně a nemůžeme si
namlouvat, že rodinné vztahy byly
vždy idylické. Péče byla také nutností proto, že profesionální služby
neexistovaly. Doba se změnila, nejen u nás, ale v celé Evropě. Lidé
jsou samostatnější, rodiny menší,
často žijí vzdáleně od sebe. To přináší na jedné straně větší pohodlí,
ale na straně druhé osamocenost.

Znám ale mnoho rodin, které se
o své blízké vzorně starají, někdy až
obdivuhodně.
Jste mozkem Gerontologického
centra, jež se „rodilo“ pomalu,
ale z nadšení mnoha jedinců, kteří
stejně jako Vy cítili nutnost vytvořit
pro naše starší spoluobčany místo,
kde je vždy bude čekat vřelá náruč
a tolik potřebná empatie. Svým entuziasmem jste dovedla vytvořit tým,
který by Vám mohli jiní, a to nejen
v ČR, závidět. Myslíte si, že stačilo
jen chtít?
Těžko říci, ale v každém případě
to byla krásná a dlouhá doba mého
života s mými milými spolupracovníky v Gerontologickém centru
v Praze 8. Vždycky jsme si zakládali
na tom, že pracujeme v týmu, snažíme se lidsky chovat nejen k našim
pacientům/klientům, ale také vzájemně. Snad se to za ta léta trochu
podařilo. A ta koncepce organizace, která se přizpůsobuje potřebám
místa, kde působí, ta je myslím docela životná.
Alzheimer – nemoc, na kterou myslíme, když si najednou nejsme schopni vzpomenout na to či ono… Ale to
ještě nemusí nic znamenat, nemám
pravdu?
Máte pravdu, kdybychom si pamatovali každý detail všeho, co
jsme prožili, viděli a slyšeli, tak by
to byla také hrůza. Potřebujeme
tedy zapomínat nepodstatné, abychom pamatovali na to, co je důležité. Pokud ale zejména ve vyšším
věku zapomínáme tak, že nám to
už vadí v každodenních činnostech
anebo je to nápadné našemu okolí,
tak bychom se měli poradit s odborníkem, otestovat paměť a poznávací
funkce pomocí testů.
Strach je fenomén, který dokáže
z myslících bytostí udělat doslova lidské hyeny. Narážím na letošní pandemii Coronaviru. Jak Vy se na vše, co
se dělo, díváte?
Ano,
pandemie
Covid–19
a strach, to je myslím důležitá souvislost. Upozorňoval na ni ve svém
krásném článku filozof, docent
Benyovszky, bývalý děkan naší Fakulty humanitních studií. Strach
mohou mnozí také zneužít: strašit

a strašení prodlužovat a opakovat
a manipulovat s lidmi. Toho jsme
byli také svědky a i mě osobně poněkud mrazilo, když jsem slyšela
vyjádření předních představitelů
našeho státu – zákazy a příkazy.
Nepochybně máte pravdu, že mnozí zneužili situaci a příležitosti, ale
zachovávám optimismus a věřím,
že se ještě mnohé vysvětlí, objasní
a třeba i potrestá. Na druhou stranu
si myslím, že se lidé u nás zachovali vesměs skvěle a inteligentně.
Vezměte jen tu neuvěřitelnou tvořivost, která se týkala roušek a dalších ochranných prostředků: stát
v úvodu pandemie paralyzoval zásobování, ale lidé začali spontánně
pomáhat a po velice krátké době byl
najednou roušek dostatek, tiskly se
štíty, rozdělovala dezinfekce… Bylo
to podle mého názoru skvělé.
Může slovo „senior“, které se
pokládá za korektní, samo o sobě
přispět k vstřícnějšímu chápání problémů této skupiny občanů?
Já sama nemám slovo senior moc
ráda, myslím si, že má význam ve
statistice a ve svém původním smyslu v latině, tedy starší. Jak jsem už
řekla, jsme vždy mladší i starší než
někdo jiný. To je normální a přirozené. I Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že věk by neměl
být důvodem k jakémukoli označování či rozlišování, že starší lidé
jsou velice různorodou skupinou
lidí. Jsou to (jsme to a budeme)
normální dospělí lidé.
Není pozornost věnovaná médii
problematice seniorů spíše kontraproduktivní? Jsou zachycováni jako
nemohoucí, zmatení a trochu směšní. Mladá a střední generace je tak
utvrzována v dojmu, že by se jí bez
seniorů žilo mnohem bohatěji. Anebo se mýlím?
Doufám, že se mýlíte. Myslím si,
že mezigenerační vztahy u nás nejsou zdaleka tak špatné a nakonec
tu solidaritu ukázala i koronavirová
pandemie. Ale co se mediálního
obrazu týká, v tom s Vámi souhlasím, také mi to tak někdy připadá
– a přidejme ještě reklamu na upevnění zubních protéz, poruchy erekce, klouby, inkontinenci – jak nám
„hezky“ ten vyšší věk prezentují
v médiích…
Nevede nivelizace pojmu „senior“
(věkové rozpětí okolo čtvrt století,
různý zdravotní stav, úroveň vzdělání
atd.) k umělému rozeštvávání společnosti tím, že jsou všichni „házeni do
jednoho pytle“?

Přesně tak, přitom to jsou velmi
různí lidé, dospělí lidé, každý jiný.
To je třeba si uvědomit.
Jsou všechny iniciativy, někdy zřejmě i dobře myšlené, jako propojení
dětí z mateřských škol a starých lidí,
vhodné?
Víte, záleží na tom, jak je to vše
myšleno, organizováno, uskutečněno. Někdy to mohou být velice pěkné události a někdy se za tím může
skrývat jenom třeba předvolební
politikaření.
Paní docentko, přednášíte také na
univerzitách v Kremži a University of the West of Scotland. Mohla
byste, prosím, zprostředkovat našim
čtenářům pohled na seniory v zemích, kde máte tu čest přednášet? Je
podle Vás péče o tuto část populace
srovnatelná s námi, anebo máme co
dohánět?
Já si myslím, že jsme v mnohém
podobní lidem v jiných zemích,
jsme přece všichni Evropané. Existují ale i určité rozdíly: podle mého
názoru zejména v tom, že v zemích
západní a severní Evropy jsou
i starší lidé asertivnější, dokáží lépe
argumentovat, lépe a efektivněji
prosazovat své zájmy. A od toho se
také odvíjí, či musí odvíjet politiky
jednotlivých zemí, které jsou pro ně
důležité.
V sobotu 17. října budete exkluzivním hostem Hovorů od klavíru. Do
druhého křesla usedne vedle Vás ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš
Töpfer. Jaký je Váš vztah k umění
obecně a kdy jste například našla
chvíli navštívit divadlo či koncert?
Díky za tuhle otázku, byla by
sama na dlouhé povídání. Na koncerty a výstavy chodíme dost často.
Umění považuji za důležitou součást života, zejména hudbu a výtvarné umění.
Moje dcery to nějak zosobňují:
starší je úspěšnou malířkou a kreslířkou komiksů, mladší vystudovala
klavír v Praze a Londýně. Doma se
tedy hrálo na klavír, a když odcestovala studovat do Londýna, tak se mi
po tom klavíru moc stýskalo. Nu ale
nyní máme od obou po dvou vnoučatech (celkem tři čtyřletá a jedno
tříleté), a je to legrační: ta malířská
už začínají hezky malovat a ta muzikantská už začínají muzicírovat.
Ale kromě toho samozřejmě dělají
mnoho dalších věcí a přinášejí nám
radost.
Děkuji za rozhovor
Viola Králová
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Akce
pondělí 7. září v 19.00
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT PRO SVĚTLUŠKU 2020
V pořadí již 6. benefiční koncert pro nadaci Českého
rozhlasu Světluška. Těšit se můžete na Trio Con Amore, žesťové kvinteto Jesenické žestě, Jesenický smíšený
pěvecký sbor a Alenu Terezii Vítek.
Pořádá ZUŠ Jeseník a Trio Con Amore.

úterý 8. září v 19.00
Divadlo Petra Bezruče
DUO JAMAHA
Přeložený koncert z dubna, vstupenky zůstávají v platnosti. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den konání
akce 280 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 15. září v 19.00
Divadlo Petra Bezruče
DÍVČÍ VÁLKA
Uvádí Divadlo Františka Ringo Čecha. Přeložené
představení z dubna, vstupenky zůstávají v platnosti. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné v předprodeji: 1.–10. řada 500 Kč,
11.–18. řada 450 Kč, v den konání akce 550 Kč.
Pořádá Pragokoncert Bohemia, a.s. ve spolupráci
s MKZ Jeseník.

pátek 19. září od 9.00 do 16.00
Masarykovo náměstí
JESENICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Lokální trhy nabízejí širokou nabídku farmářských
produktů z Jesenicka i okolních regionů. Doprovozeny o dětský koutek s rodinným centrem Krteček a hudební vystoupení. Více na www.jesenicketrhy.cz.
Pořádá Sudetikus, z. s. ve spolupráci s městem Jeseník,
Olomouckým krajem a firmou Naturfyt Bio.

sobota 19. září ve 14.30
Před sanatoriem Priessnitz
KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU
MLADÝCH ZUŠ JESENÍK S MAŽORETKAMI
Pořádá PLL a.s. ve spolupráci se ZUŠ Jeseník.

neděle 20. září ve 20.00
Kongresový sál, PLL a.s.
PAVEL ŠPORCL – POCTA PAGANINIMU
Český houslový virtuóz světového renomé, přímý
pokračovatel slavné tradice české houslové školy. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Přeložený koncert z července, vstupenky zůstávají
v platnosti. Vstupné: 2.–10. řada 320 Kč, 11.–18. řada
280 Kč (s kartou KPKV sleva 40 Kč).
Pořádá Roman Janků Management s.r.o. ve spolupráci
s MKZ Jeseník.

čtvrtek 24. září v 17.30
Sál IPOS
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
PRO MLÁDEŽ 2020
Kurz je rozvržen do 12 lekcí + lekce stolování s večeří. Běžné lekce budou probíhat většinou ve čtvrtky
od 17.30 do 20.30. Taneční ukončí závěrečná kolona
20. listopadu. Přihlášeni budete zaplacením kurzovného v kanceláři Divadla P. Bezruče nejpozději do
11. září, kurzovné činí 1 350 Kč. Bližší informace na
tel. 773 588 001. Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 24. září v 19.30
Klub Plíživá Kontra
HOSPODSKÝ KVÍZ
Přijďte si zasoutěžit a příjemně strávit večer plný
vtipných i vážnějších otázek. Moderuje Petr Zobač,
vstupné 30 Kč.
Pořádá Quiz Crew.

www.jesenik.org

pátek 25. září – neděle 27. září.
Jeseník a Tančírna v Račím údolí
OZVĚNY FESTIVALU V CENTRU
5. ročník uměleckého festivalu V centru. Více informací na str. 10, www.mkzjes.cz a www.imzentrum.eu.
Vstup volný.
Pořádá Pilotraum 01 a Světakraj z. s. ve spolupráci
s MKZ Jeseník.

pondělí 28. září v 17.00
Kongresový sál, PLL a.s.
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Velkolepý koncert kapely HRADIŠŤAN a Jiřího
Pavlici v rámci XX. svatováclavského setkání v Jeseníku. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné: 1.–5. řada 490 Kč, 6.–10. řada
470 Kč, 11.–21. řada 420 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s Vlastivědným
muzeem Jesenicka, Státním okresním archivem Jeseník
a Společností Vincenze Priessnitze.

Připravujeme:
3. 10. DEN ARCHITEKTURY (Sudetikus, z. s.)
6. 10. NEPÁL POHODOVĚ
9. 10. JIŘÍ KOLBABA - BALI
10. 10. DÝŇOVÁ SLAVNOST (Sudetikus, z. s.)
11. 10. ŽENA KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
17. 10. PIŠLICKÉ PŘÍBĚHY
18. 10. RADIM SCHWAB S KAPELOU
22. 10. MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

září 2020

kávání příspěvků na pomoc strádajícím vojákům. Vernisáž se koná v úterý 15. září v 18.00 ve Vodní tvrzi,
vstup na vernisáž zdarma.
Kurátor výstavy Mgr. Milan Rychlý, vstupné 60/30 Kč.

23. září – 22. listopad
Galerie
BOHATSTVÍ VODY A LEDU
Zaříznutá údolí potoků s kaskádami vodopádů, podzemní krasové labyrinty, zamlžená rašeliniště, osvěžující prameny i sněhové laviny. To vše neodmyslitelně
patří ke koloritu Jeseníků a Rychlebských hor. A co
teprve minulost, kdy mráz trhal oblé pahorky na suť,
kdy Velká kotlina hostila svůj malý ledovec a skandinávský ledovcový štít se dotýkal severních úbočí horských hřebenů…
Jak voda formovala jesenickou krajinu? A jak se podílela na nezměrném bohatství rostlinných a živočišných druhů? Právě to a mnoho jiného se dozvíte na
výstavě, jejíž vernisáž se koná v úterý 22. září v 18.00
ve Vodní tvrzi. Vstup na vernisáž zdarma.
Kurátoři výstavy Mgr. Martin Hanáček, Ph.D.,
Mgr. Vojtěch Taraška, vstupné 60/30 Kč.

17. červen – 6. září
Hlavní výstavní sál
POLICIE VEŘEJNOSTI
Na interaktivní výstavě se seznámíte se skutečnou prací policistů. Součástí výstavy je i historická sonda do
dějin policie na Jesenicku, a tak si kromě dětí přijdou
na své i vlastivědní nadšenci.
Vstupné 60/30 Kč.

1. červenec – 13. září

Výstavy
15. června – 30. září
IPOS
VÝROČNÍ VÝSTAVA ŽÁKŮ A ABSOLVENTŮ
I. A II. STUPNĚ ZUŠ JESENÍK
Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

10. července – 20. září
Katovna (I. patro)
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
PRO VINCENZE PRIESSNITZE
Výstava Jiřího Kalabise je přístupná v otevírací době
TIC Jeseník. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s TIC Jeseník.

1. září – 5. října
Výstavní síň Divadla Petra Bezruče
MOTOCROSS
Výstava fotografií, jejichž aktéři mají dohromady
100 let, 20 let motocrossový jezdec Daniel Štrajt
a 80 let fotograf Jiří Štrajt. Vernisáž výstavy 1. září
v 17.00. Otevřeno po–čt 9.00–12.00 a 14.00–16.00,
pá 9.00–12.00 a při pořadech v divadle. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
16. září – 29. listopad
Hlavní výstavní sál
OD ČERVENÉHO KŘÍŽE K WINTERHILFE
Války provází lidstvo od pradávna, avšak až v posledních dvou staletích funguje organizace, která zmírňuje
utrpení vojáků i civilistů – Červený kříž. Ve VMJ spatří návštěvník exponáty, které dokládají charitativní
činnost tohoto mezinárodního hnutí. První světovou
válku přiblíží různé štíty ze sbírek muzea a soukromých sběratelů, druhou světovou válku pak fenomén
zvaný Winterhilfe. Drobné sběratelské předměty, které dobývají v dnešní době aukce, sloužily dříve k zís-

Galerie
PRÁZDNINOVÁ HERNA
Těšit se můžete nejen na náročné IQ hry, stolní hry či
hlavolamy, ale i na nejrůznější odpočinkové aktivity.
Vstupné 60/30 Kč.
XX. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ V JESENÍKU
Na sklonku září se v Jeseníku uskuteční jubilejní
20. ročník tradičního svatováclavského setkání, jež
se letos doslova ponese na vlnách potoků, řek, rybníků a pramenů Jeseníků a podhůří. Tématem je totiž
VODA v nejrozmanitějších podobách.
Více na straně 13.
Stálé expozice:
Spirála času Země (80/40 Kč),
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
(110/55 Kč),
Fauna a flóra Jesenicka (50/25 Kč),
Historie a archeologie Jesenicka (50/25 Kč).
Přednášky ve Vodní tvrzi (konají se vždy v 18.00, více
informací na samostatných plakátech).
2. září: O dřevařích i pastevcích. Stará povolání jesenických hor (Mgr. Matěj Matela)
2. září: Gräfenbergská konspirace. Polská politická
emigrace 19. století v lázních (Mgr. Jan Petrásek)
Přednášky v PLL (více informací na samostatných
plakátech)
7. říjen: „Starý z Kopy“. Slezský patriot Viktor Heeger
a lázně Jeseník (Mgr. Matěj Matela)
7. říjen: Osud génia vodoléčby (Mgr. Květoslav Growka)
Podzimní pásmo „Jeseníky a podhůří v díle slezského
buditele Františka Slámy“
8. říjen: 1. díl – Z Opavy do Osoblahy
Zajímá-li vás, jak na oblast Opavska, Bruntálska, Jesenicka či nejvyšších horských poloh nahlížel před více
než 130 lety český buditel František Sláma, přijměte
pozvání na třídílný pořad, jenž proběhne ve Zdravé
kavárně vždy od 18.00. Těšit se na vás bude Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník VMJ. Vstupné 20 Kč,
nutná rezervace a zakoupení vstupenek předem!
Exkurze (aktuální informace na samostatném plakátu)
3. říjen: Tvarová pestrost Žulovské pahorkatiny

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
Městská kulturní zařízení Jeseník

Kino Pohoda
Digitální 3D kino dle standardu dci
Dittersdorfova 599/2, 790 01 Jeseník
telefon 773 588 002 *** e-mail kino@mkzjes.cz

úterý 1. září v 19.30
ŠARLATÁN /drama-životopisný/ ČR, Irsko, Polsko,
Slovensko 2020 / česky / 118 min.
Vstupné 130 Kč / 12+

středa 2. září v 19.30
PRO SAMU-FILMOVÝ KLUB /dokument/ Velká
Británie 2019 / titulky / 95 min.
Vstupné 100/60 Kč / 12+

čtvrtek 3. září v 19.30
NOVÍ MUTANTI /horor-sci-fi-akční/ USA 2020 /
titulky / 95 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

pátek 4. září v 17.00
AFTER: PŘIZNÁNÍ /drama-romantický/ USA
2020 / titulky / 105 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

pátek 4. září v 19.30
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC /komedie/ ČR 2020 /
česky / 99 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

sobota 5. září v 17.00
MULAN /dobrodružný-drama-rodinný/ USA 2020 /
dabing / 106 min. / Vstupné 130/110 Kč / 

sobota 5. září v 19.30
TENET /sci-fi-thriller-mysteriózní/ USA 2020 / titulky / 150 min. / Vstupné 140 Kč / 12+

neděle 6. září v 15.00
HURÁ DO DŽUNGLE /animovaný-rodinný/ Mauricius 2020 / dabing / 90 min.
Vstupné 130/110 Kč / 

neděle 6. září v 17.00
MULAN 3D /dobrodružný-drama-rodinný/ USA
2020 / dabing / 106 min. / Vstupné 150/130 Kč / 

pondělí 7. září v 19.30
FRIDA - VIVA LA VIDA /dokument-umělecký/
Itálie 2019 / titulky / 90 min.
Vstupné 130/80 Kč / 

úterý 8. září v 19.30
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC /komedie/ ČR 2020 /
česky / 99 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

středa 9. září v 19.30
REBELKY-FILMOVÝ KLUB /komedie/ Francie
2019 / titulky / 87 min.
Vstupné 100/60 Kč / 15+

čtvrtek 10. září v 17.00
VLASTNÍCI-SENIOR KLUB /komedie/ ČR 2019 /
česky / 96 min. / Vstupné 100/60 Kč / 12+

čtvrtek 10. září v 19.30
PALM SPRINGS /komedie-romantický/ USA 2020
/ titulky / 87 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

pátek 11. září v 17.00
ŠARLATÁN /drama-životopisný/ ČR, Irsko, Polsko,
Slovensko 2020 / česky / 118 min.
Vstupné 130 Kč / 12+

pátek 11. září v 19.30
NOVÍ MUTANTI /horor-sci-fi-akční/ USA 2020 /
titulky / 95 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

www.jesenik.org

sobota 12. září v 15.00
+ WORKSHOP ANIMACE
MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY /animovaný-dětský/ ČR 2020 / česky / 45 min.
Vstupné 100/80 Kč / 

sobota 12. září v 17.00
DĚDA POSTRACH RODINY /komedie-rodinný/
USA 2020 / dabing / 98 min.
Vstupné 130/110 Kč / 

sobota 12. září v 19.30
KRAJINA VE STÍNU /drama-historický/ ČR 2020 /
česky / 135 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

neděle 13. září v 15.00
MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY /animovaný-dětský/ ČR 2020 / česky / 45 min.
Vstupné 100/80 Kč / 

neděle 13. září v 17.00
AFTER: PŘIZNÁNÍ /drama-romantický/ USA
2020 / titulky / 100 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

úterý 15. 9. v 19:30
KINO NASLEPO / VÝBĚR FILMU NECHEJTE
NA NÁS! / 120 min. / Vstupné 100 Kč / 12+

středa 16. září v 19.30
MALÁ LEŽ-FILMOVÝ KLUB /komedie, drama/
USA, Čína 2019 / titulky / 100 min.
Vstupné 100/60 Kč / 12+

čtvrtek 17. září v 19.30
KDO SI MYSLÍŠ, ŽE JSEM /drama/ Francie 2019
/ titulky / 101 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

pátek 18. září v 17.00
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC /komedie/ ČR 2020 /
česky / 100 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

pátek 18. září v 19.30
KINGSMAN: PRVNÍ MISE /akční-dobrod.-komedie/ VB, USA 2020 / česky / 120 min.
Vstupné 140 Kč / 12+

sobota 19. září v 17.00
MULAN /dobrodružný-drama-rodinný/ USA 2020 /
dabing / 106 min. / Vstupné 130/110 Kč / 

sobota 19. září v 19.30
ŽENSKÁ POMSTA /komedie/ ČR 2020 / česky /
100 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

neděle 20. září v 15.00
VZHŮRU ZA SNY /animovaný-dobrodružný-rodinný/ Dánsko 2020 / dabing / 81 min.
Vstupné 130/110 Kč / 

neděle 20. září v 17.00
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE /pohádka-fantasy/ ČR 2020 / česky / 115 min.
Vstupné 130/110 Kč / 

úterý 22. září v 19.30
PŘÍBĚH TANTRY /dokument/ ČR 2020 / česky /
92 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

středa 23. září v 19.30
ANTROPOCÉN: EPOCHA ČLOVĚKA-FILM.
KLUB /dok./ Kanada 2018 / titulky / 87 min.
Vstupné 100/60 Kč / 

čtvrtek 24. září v 17.00
DOKONALÁ LEŽ-SENIOR KLUB /drama-kriminální/ USA 2019 / titulky / 108 min.
Vstupné 100/60 Kč / 12+

září 2020
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čtvrtek 24. září v 19.30
KRAJINA VE STÍNU /drama-historický/ ČR 2020 /
česky / 135 min. / Vstupné 130 Kč / 12+

pátek 25. září v 17.00
DĚDA POSTRACH RODINY /komedie-rodinný/
USA 2020 / dabing / 98 min.
Vstupné 130/110 Kč / 

pátek 25. září v 19.30
BÁBOVKY /romantický-drama-komedie/ ČR, Slovensko 2020 / česky / 97 min.
Vstupné 130 Kč / 12+

sobota 26. září od 10.00 do 15.00
BLEŠÍ TRH V KINĚ POHODA /bleší trh/ ČR 2020
/ 300 min.
Vstupné 10 Kč/pro prodejce 100 Kč / 

sobota 26. září v 17.00
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE /pohádka-fantasy/ ČR 2020 / česky / 115 min.
Vstupné 130/110 Kč / 

sobota 26. září v 19.30
KINGSMAN: PRVNÍ MISE /akční-dobrod.-komedie/ VB, USA 2020 / česky / 120 min.
Vstupné 140 Kč / 12+

neděle 27. září v 15.00
PLANETA ČESKO /dokument-přírodopisný/ ČR
2017 / česky / 81 min. / Vstupné 100/80 Kč / 

neděle 27. září v 17.00
TENET /sci-fi-thriller-mysteriózní/ USA 2020 / titulky / 150 min. / Vstupné 140 Kč / 12+

úterý 29. září v 19.30
BÁBOVKY /romantický-drama-komedie/ ČR, Slovensko 2020 / česky / 97 min.
Vstupné 130 Kč / 12+

středa 30. září v 19.30
CORPUS CHRISTI-FILMOVÝ KLUB /drama/
Polsko, Francie 2019 / titulky / 116 min.
Vstupné 100/60 Kč / 15+

Výstava ve foyeru Kina Pohoda
2. 9.-30. 9. 2020
MILAN LINHART: TAK TO VIDÍM JÁ
Výstava kreseb a kresleného humoru (1960-2020)
Vernisáž: 2. září v 17.00

Kino Pohoda připravuje na říjen 2020

* Wonder Woman 1984 * Candyman * Jiří Kolbaba *
Karel * Chyby * Tichý společník * Pinocchio * Princova cesta * Rodina na baterky * a další *
Kino Pohoda na webu www.kinopohoda.cz

Jesenická kultura na internetu

Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek! Pro rezervaci navštivte www.mkzjes.cz a www.kinopohoda.cz. Prodejní
místa rezervačního systému:
 Knihovna Vincence Priessnitze Jeseník (ul. 28. října)
 Kino Pohoda Jeseník
 Cestovní kancelář MONDI-tour Jeseník (Palackého ul.)
 Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour Jeseník (ul. 28. října)
 IC Katovna Jeseník (Palackého ul.)
 Lázeňské informační centrum Jeseník
 Knihovna Mikulovice
 Městské informační centrum Zlaté Hory
 Informační centrum Bělá pod Pradědem
 Informační centrum Vidnava
 Informační centrum Javorník
 Městský úřad Žulová
 Obecní knihovna Lipová-lázně
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Předkrm festivalu: Světelná
projekce a Jaromír 99
Letošní rok kultuře (a nejen jí) příliš nepřeje. Již tradiční rychlebsko-jesenický festival V centru, tak jak jej známe ve své velikosti, se odehraje nejdříve
příští rok, přesto se příznivci umění mohou těšit na česko-německou mini
ochutnávku. „Ozvěny festivalu V centru“ se uskuteční o víkendu 25.–27. září
a jednoznačně nadchnou každého návštěvníka.
První den odstartuje v Jeseníku ve 20.00 vzrušující a zábavnou premiérou
divadelního projektu Franka Sauera „Im Altvaterberg“ („V Pradědu“). Adaptace známé pověsti se postupně odehraje na pěti místech v centru, každá ze
scén bude přitom provedena v jiném žánru. V regionu již známý herecký
soubor Dramatky se tak představí v reportáži, telenovele, opeře aj. Celou
hru přitom dokreslí ještě další tanečnice, zpěvačka, ale třeba i kostýmy, které
byly navrženy společně s grafikem Filipem Raifem.
Po inscenaci bude ve 21.00 následovat videomapping na Vodní tvrzi. Pokud
nevíte, co si pod tím představit, vzpomeňte si na světelné projekce na historické památky v centru Prahy, které vždy lákají tisíce lidí. Světla a hudbu na
budově jesenického muzea budou dirigovat Kaplan, Berzon (hudba) a umělkyně ze Skotska Francis Sanders (videomapping).
Celý sobotní program se odehraje v Tančírně v Račím údolí, kde se uskuteční například workshopy pro rodiny s dětmi k výstavě Jaromíra 99, samotná
výstava a koncert Letní kapely. Tradiční festivalová afterparty bude ve výletní
hospůdce Isolde.
A nakonec den otevřených dveří v Našem domě (bývalé budově městské
knihovny) se uskuteční v doprovodu mnichovské umělkyně Lucii Dellefant,
jež zde iniciovala participativní projekt, v neděli.
Aktuální informace k festivalu najdete na webu imzentrum.eu nebo na
facebooku V centru / Im Zentrum.
Česko-německý festival V centru / Im Zentrum a další umělecké události
s ním spojené pořádají Pilotraum01 e.V., artcircolo (Serafine Lindemann),
Světakraj z. s. (Zdeňka Morávková) a MKZ Jeseník.
Markéta Turková

„A tak to
vidím já“

Vernisáž výstavy kreseb a kresleného humoru – průřez tvorbou z let
1960 až 2020 „A tak to vidím já“
ostravského výtvarníka Mgr. Milana Linharta se uskuteční ve středu
2. září v 17.00 v předsálí Kina Pohoda v Jeseníku.
Výstava je pořádána v rámci
26. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, jehož
smyslem je představit veřejnosti
profesionální zrakově postižené
umělce. Dalším cílem je informovat
o problematice zrakového postižení,
možnostech pomoci a služeb zrakově postiženým. Výstavu je možné
navštívit do 30. září. Akci pořádá
Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek, oblastní odbočka
Jeseník, za finanční podpory Olomouckého kraje a města Jeseník, ve
spolupráci s MKZ Jeseník.
(jt)

Redakční uzávěrka
Říjnové vydání městského zpravodaje Naše město má redakční
uzávěrku 10. září v 9 hodin. Příspěvky zasílejte, prosím, na adresu
nasemesto@mujes.cz.
(red)

Podpořte dobrou věc aneb Koncert pro Světlušku
V pondělí 7. září v 19 hodin se v jesenické Kapli uskuteční 6. benefiční koncert pro nadaci Českého rozhlasu
Světluška – Koncert pro Světlušku 2020.
I když dnešní doba není pro nikoho z nás ideální,
věříme, že se najdou příznivci, kteří přijdou přispět na

dobrou věc. Program bude pestrý a určitě nezůstane jedno oko suché. Pojďme společně vytvořit atmosféru a pro
nás všechny nezapomenutelný zážitek. Těšit se můžete
na Trio Con Amore, žesťové kvinteto Jesenické žestě,
Jesenický smíšený pěvecký sbor a Alenu Terezii Vítek.

Pozvánky

www.jesenik.org
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Tajná invaze: Nezvaní hosté z rostlinné říše
Navzdory bulvárnímu titulku nejspíš mnohé čtenáře zklamu. V tomto příspěvku nebude řeč ani o mimozemských bytostech, ani o armádách cizích
mocností. Budeme se věnovat invazím daleko méně nápadným, leč o to více
závažným pro naši krajinu. Řeč bude o invazních rostlinách.
Jako invazní označujeme takové duše vyhnout. Zato jiný invazní druh,
druhy, které jsou na našem území ambrozie peřenolistá, přijde za vámi
nepůvodní, nekontrolovaně se šíří až do ložnice. Nenechte se mýlit jea jejichž výskyt má výrazně nega- jím názvem, s pokrmem antických
tivní dopady. Nejčastěji se hovoří bohů má pramálo společného. Nao dopadech na přírodu a na lidské opak se jedná o silný pylový alergen.
zdraví. Likvidace invazních druhů Ambrozie navíc kvete až koncem
proto každoročně spořádá obrovský léta, kdy už jsou tradiční alergeny
balík peněz, čímž vznikají také dopa- (líska, bříza, bojínek) dávno odkvetdy ekonomické.
lé, a alergikům tak může významně
V přírodě se invazní rostliny cho- prodloužit pylovou sezónu.
vají jako nevítaný host, kterého jste
pozvali na kávu a on se k vám naInvaze na Jesenicku
stěhoval i s celou rodinou. DomáNa Jesenicku se naštěstí prozatím
cí, nezřídka ohrožené druhy bývají běžně nesetkáváme ani s bolševníhustými porosty invazních rostlin kem, ani s ambrozií. Zcela ušetřen
doslova vytlačeny. Zejména v chrá- rostlinných invazí však náš region
něných územích tedy může výskyt nezůstal. Bylinný podrost mnoha
invazních druhů představovat závaž- lesů ovládla středoasijská netýkavka
ný problém.
malokvětá, na březích řek a potoků
zase místy zdomácněla himálajská
Nebezpečné přírodě i lidem
netýkavka žláznatá. Přes velkou louMluvíme-li o negativním působe- ži k nám byly importovány severoní invazních rostlin na lidské zdraví, americké invazní zlatobýly, ale také
v první řadě je třeba vzpomenout vlčí bob mnoholistý, známý též jako
velkolepý bolševník velkolepý (ano, „lupina“. Tomu se daří zejména ve
takové je jeho jméno), jehož domo- vyšších polohách a v modrém moři
vinou jsou hory Kavkazu. Tato im- jeho květů hrozí utonutí nejednomu
pozantní, až třímetrová bylina totiž vzácnému druhu jesenických horobsahuje toxické furanokumariny, ských luk.
které za působení UV záření vyvoláAsi nejčastěji se však můžeme sevají puchýře podobné popáleninám tkat s křídlatkami. Z východní Asie
od ohně. Proto potřísníte-li svou po- k nám byly zavlečeny dva druhy,
kožku šťávou z listů či lodyh bolšev- křídlatka japonská a křídlatka sachaníku, střezte se slunečních paprsků. linská. Oba patří k nejúspěšnějším,
Zaroste-li hospodáři louka bolševní- a tudíž nejvíce škodlivým invazním
kem, může se s kosou vydat na seno- druhům. Aby toho nebylo málo,
seč leda tak za svitu měsíce. Avšak mohou se tyto dvě křídlatky křížit,
který dobytek by takové seno žral?
přičemž plodem jejich hříšné lásky
Porostu bolševníku, jakkoliv je ne- je zcela nový botanický druh. Ten je
bezpečný, se obvykle můžete jedno- dnes dokonce hojnější než oba jeho

Invazní rostlina vlčí bob mnoholistý na Červenohorském sedle.

rodiče, vesele si to invaduje Evropou
a poškozuje přitom dobré jméno
naší vlasti, neboť se nazývá křídlatkou českou.
Poznej svého nepřítele
Invazní rostliny pocházejí z různých koutů Země a jsou mezi nimi
zastoupeny druhy napříč rostlinnou
říší. Přesto je často pojí jedna vlastnost: jedná se o velmi dekorativní
rostliny. Nejde o náhodu. Řada těchto druhů byla do Evropy importována coby okrasné zahradní květiny.
V mnoha případech lze v historických análech vystopovat, kdo, kdy
a kam přesně zasadil první trs kuriózního exota, s jehož invazí dnes
musíme urputně bojovat.
Podle hesla „poznej svého nepřítele“ začíná boj s invazními rostlinami tím, že získáme přehled, které
druhy, kde a v jakém množství ros-

Foto: Vojtěch Taraška

tou. Mapování invazních rostlin je
proto dlouhodobým úkolem ochrany přírody. Zaměřila se na něj také
letošní biologická sekce T-expedice
ve Vlastivědném muzeu Jesenicka,
pořádaná v rámci projektu Talnet.
Podílet se na boji s „invazkami“ však
může každý, ať už zaznamenáváním
jejich výskytu v aplikaci BioLog,
nebo aktivním zapojením do boje.
Ten přitom může mít překvapivě
příjemnou podobu. Tak třeba s topinamburem odborně skoncujete tak,
že si z jeho hlíz uvaříte bramborový
salát, navíc vhodný i pro diabetiky.
Nať křídlatek, které jsou mimochodem příbuzné šťovíku, se zase výborně hodí do zeleninových salátů.
A severoamerické zlatobýly, podobně jako domácí zlatobýl obecný,
mají léčivé účinky. Zkrátka všechno
zlé je i k něčemu dobré.
Vojtěch Taraška, biolog VMJ

Mladí badatelé zkoumali na Jesenicku vodu i rakety
Ve spolupráci Vlastivědného muzea Jesenicka (VMJ) a Národního
pedagogického institutu (NPI) byla
v letošním roce zrealizována badatelská expedice pro žáky základních
a studenty středních škol.
Mladí badatelé se ve spolupráci
s experty a svými učiteli připravovali několik týdnů v on-line učebnách, aby se v prvním srpnovém
týdnu vydali do terénu Jeseníků
a Rychlebských hor. Připraveny byly
různě tematicky zaměřené sekce,
hydrogeologové měřili radioaktivitu
pramenů, botanici mapovali rozšíření invazních rostlin podél místních
říček a potoků, historikové zkoumali
cesty, kterými se v minulosti vydávali účastníci lidové tradice zvané
„jízda osením“, fyzikové testovali
vodní rakety a sekce dokumentaristů

Fyzikální sekce na odpališti vodních raket – start rakety.

celou akci natáčela za účelem vytvoření reportáže a krátkého dokumentárního filmu.
Mezi nejvýznamnější výsledky patří např. nalezení zdaleka nejradio-

Foto: VMJ

aktivnějšího pramene na Jesenicku
(s hodnotou téměř trojnásobnou
oproti dosavadnímu „rekordu“),
téměř úplný prostorový popis jízdy
osením v Javorníku nebo odmítnutí

hypotézy o potenciálu využitelnosti
vodních raket v kosmonautice. Při
mapování invazních rostlin došlo
zase k náhodnému objevu kriticky
ohroženého jednokvítku velekvětého na místě, kde dosud znám nebyl.
Detailněji se s výsledky můžete seznámit na internetových stránkách
muzea a následně také multimediální formou – při promítání krátkého
dokumentu na svatováclavské konferenci, která se uskuteční 29. září
v Lázních Jeseník.
T-expedice Jeseníky se uskutečnila díky podpoře Olomouckého kraje
a města Jeseník, VMJ a NPI budou
akci nabízet i příští rok. Máte-li
doma zvídavé ratolesti ve věku 13 až
18 let, sledujte web a facebook muzea (www.muzeumjesenik.cz).
Mgr. Pavel Rušar, ředitel VMJ

Zajímavosti / Pozvánky
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Drobné památky v Jeseníku
Raymannův pomník (1)

Vedle Raymannovy vily pod ulicí Husova se nachází pomník, který je věnován Josefu Raymannovi (1770-1844). Tato památka vznikla stejně jako sousoší Vincenze Priessnitze ve Smetanových sadech pod rukama významného
místního sochaře Josefa Obetha.
Josef Raymann byl jedním z nej- celých deset let jesenickým starosvýznamnějších jesenických rodáků. tou. Nechal zbudovat park (Josefovu
Na konci 18. století se začal věnovat zahradu), dnešní spodní rovinatou
obchodu s textilem, poté si založil část Smetanových sadů, kde byla
vlastní bělidlo a začal plátno také vysázena také Alej nářků a několik
upravovat. V roce 1819 se spojil s ví- exotických stromů.
Po smrti Josefa Raymanna v jeho
deňskými bratry Regenharty. Jako
úspěšný podnikatel se stal zároveň práci pokračoval jeho syn Adolf,
váženým měšťanem, vstoupil do který definitivně dotáhl fúzi s Reveřejného života a od roku 1824 byl genharty, čímž vznikla světoznámá
značka Regenhart & Raymann,
která se stala největším výrobcem
lněného plátna ve Slezsku vyvážející především do západní Evropy
a Ameriky. V polovině 19. století
firma zaměstnávala na 1 500 zaměstnanců.
Po znárodnění v roce 1945 došlo
k několika změnám, podnik dlouho
fungoval pod názvem Moravolen
Šumperk. Po roce 1989 začala firma
upadat kvůli přílivu levného zboží
z Asie a v roce 2004 skončila úplně,
čímž zanikla více než dvousetletá
tradice lnářství v Jeseníku.
Raymannův pomník.
Foto: Jan Mrosek
Jan Mrosek
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Maďarský baron Miklós Wesselényi se ve Frývaldově
nejen léčil, ale také se aktivně podílel na rozvoji města.
Stál v čele peněžní sbírky na Maďarský pomník se lvem,
zasadil se o stavbu šermířského sálu, vodovodu a tří
kašen. Jeho dílem je také Wesselényiho pramen z roku
1839, tedy nejstarší pramen ve městě.
V letošním roce byl pramen zrekonstruován a byl také
obnoven přítok vody s chrličem, který vznikl dle návrhu
jesenické umělkyně Ivy Svobodové.

Klub turistů Jeseník zve
úterý 1. září
Staré Město, Nová Seninka, Kladská brána, Kunčická hora, Paprsek,
Ramzová. Délka trasy 20 km, vlak
v 5.30. Vycházku připravila E. Havrilová.
sobota 5. září
Jeseník, Lipová, pod Javoříkem,
Bobrovník. Délka trasy 11 km, sraz
u koupaliště v 9.00. Vycházku připravil P. Hájek.

sobota 12. září
Rejvíz, Mechová jezírka, Rejvíz,
Zlatý Chlum, Křížový vrch, Jeseník.
Délka trasy 14 km, autobus v 7.45.
Vycházku připravil K. Dušek.
sobota 26. září
Zálesí rozc., Minimuzeum, Lesní
bar, Koníček, Račí údolí. Délka trasy 16 km, autobus v 7.35. Vycházku
připravila D. Podaná.
Změna tras vyhrazena – podle aktuálního počasí a povahy terénu. (jš)

XX. svatováclavské setkání
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., Státní okresní archiv Jeseník, Společnost Vincenze Priessnitze, z. s., a Městská kulturní zařízení Jeseník si vás
tímto dovolují srdečně pozvat na jubilejní 20. ročník tradičního svatováclavského setkání, jež se letos doslova ponese na vlnách potoků, řek, rybníků a pramenů Jeseníků a podhůří. Tématem je totiž VODA v nejrozmanitějších podobách.
Akce započne 28. září v kostele veného Wesselényiho pramene na
v Bílé Vodě, kde v 9.30 proběhne ul. Otakara Březiny v 16.00.
mše svatá a pietní akt k uctění paPodrobnosti k jednotlivým akcím
mátky internovaných řádových ses- budou upřesněny na webových stránter. V 17.00 pak Priessnitzovy lázně kách muzea (muzeumjesenik.cz)
rozezní tóny kapely Hradišťan. Dru- a plakátech. Případná změna prograhého dne 29. září v 8.30 již v Zimní mu vyhrazena.
zahradě léčebného sanatoria započMatěj Matela, VMJ
ne odborné sympozium, na němž
vystupující představí široké téma
vody z nejrůznějších úhlů – jako
životadárnou kapalinu a zásadní
krajinotvorný element, coby inspiraci umělců i lidové slovesnosti, jako
zdroj mechanické síly, ale i často nevyzpytatelnou ničitelku a živel zasluhující si značný respekt. Výstupem
sympozia bude tradiční sborník.
V 15.30 se můžete těšit na komentovanou prohlídku výstavy „Bohatství
vody a ledu“ ve Vodní tvrzi. Akci třetího dne (30. září) zakončí exkurze
pořádaná spolkem Silezika, jejímž
cílem bude na reálných příkladech
přiblížit způsoby zadržování vody
v krajině, a slavnostní otevření obno-
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Volby do zastupitelstev krajů
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Informace o počtu a sídlech volebních
okrsků, oznámení o místě konání voleb do
zastupitelstev krajů, konaných ve dnech
2. a 3. října 2020 (dle §15 odst. 1 písm. f)

Ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: MKZ Jeseník – Divadlo Petra Bezruče,
28. října 880/16 pro voliče bydlící na ul. 28. října, Dittersdorfova, Dukelská /část – č.p. 1387,
Jiráskova, Karla Čapka, Nábřežní /část – čp.
173, 349, 350, 480, 532, 539, 1087, 1382/, Poštovní, Revoluční, Sadová, Schubertova, Smetanova, Svobodova, Žižkova, nám. Svobody.

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:
1. den hlasování - dne 2. 10. 2020 v době
od 14.00 hod. do 22.00 hod.
2. den hlasování - dne 3. 10. 2020 v době
od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost:
Jesenické koupaliště, Dukelská 436/15 pro voliče bydlící na ul. Beskydská, Dukelská /část –
čp. 558, 730, 459, 807, 937, 938, 939, 940, 941,
942, 943, 944, 945, 946, 981, 982, 1047, 1241,
1242, 1243, 1244, 1269, 1412, 1418, 1419/, Mahenova /část – čp. 603, 604, 605, 615, 616, 617,
618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626,
635, 636, 637, 638/, Moravská, Slezská, Tylova, U Bělidla, U Kasáren /část – čp. 641, 642,
1021, 1023, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268/, Za
podjezdem.

a §27 zák. č.130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů).

Místo konání voleb

Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
PLL a.s – Kongresový sál, Priessnitzova 78/20
pro voliče bydlící na ul. Kalvodova /část – čp.
172, 182, 195, 201, 265, 283, 290, 305, 310,
313, 315, 316, 326, 358, 369, 375, 376, 389,
390, 400, 403, 422, 432, 448, 454, 495, 510,
511, 513, 543, 549, 1334/, Myslbekova, Priessnitzova /část – čp. 77, 78, 90, 174, 224, 268,
308, 311, 314, 333, 334, 388, 411, 906, 910, 913,
985, 1033, 1034, 1035, 1372, 1381/, Růžová,
V Aleji.
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost:
SART a.s. – Vila ELIS, Tyršova 319/28 pro
voliče bydlící na ul. Alšova, Denisova, Janáčkova, Jaroslava Ježka, Kalvodova /část – čp.
189, 297, 298, 300, 301, 323, 368, 391, 392,
426, 430, 441, 463, 467, 472, 473, 530, 582,
607, 608, 1143, 1144, 1145, 1146, 1231, 1290,
1324, 1328/, Krameriova, Lipovská /část – čp.
103, 107, 109, 110, 114, 177, 188, 206, 208, 211,
213, 217, 263, 264, 272, 317, 327, 328, 329,
330, 336, 355, 371, 377, 418, 512, 541, 611, 630,
682, 684, 685, 686, 733, 746, 775, 776, 782,
785, 792, 1004, 1207, 1208, 1384, 1390, 1396,
1402/, Majakovského, Nádražní, Priessnitzova
/část – čp. 419, 425, 521, Přímá, Purkyňova,
Puškinova, Sokola Tůmy, Tyršova /část – čp.
242, 255, 258, 279, 285, 292, 295, 319, 514,
557, 976, 1216/.
Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost:
Klub důchodců, Dukelská 718/6 pro voliče bydlící na ul. Čechova, Dukelská /část – čp. 3, 203,
456, 681, 718, 1248, 1249/, Fučíkova, Lipovská
/část – čp. 69, 91, 94, 95, 99, 100, 117, 119, 122,
129, 131, 169, 171, 277, 321, 325, 413, 447, 523,
1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167,
1168, 1169, 1170, 1171, 1178, 1325,1391, 1392/,
Růžičkova, V Oblouku, Vrchlického, nám. Hrdinů.
Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost:
Gymnázium Jeseník, Komenského 281/3 pro
voliče bydlící na ul. Gogolova, K. H. Máchy,
Komenského, Kostelní, Masarykovo nám.,
Mašínova, Muzikantská stezka, Na Úbočí, Otakara Březiny, Palackého, Průchodní, Školní,
Štefánikova, Tovární, Tyršova /část – čp. 248,
280, 289, 303, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1385/, Vodní, Zámecké náměstí,
Thámova.

Ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost: Základní škola Jeseník, Boženy Němcové
1256/23 pro voliče bydlící na ul. Boženy Němcové, Horská, Klicperova, Křížkovského, Mahenova /část – čp. 596, 597, 811/, Mánesova,
U Kasáren /část – čp. 1131, 1132, 1133, 1134,
1135/, Vaškova, Wolkerova, Luční, Váchalova.
Ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost:
Denní stacionář Šimon, Seifertova 915/9
pro voliče bydlící na ul. Bezručova /část – čp.
41, 186, 192, 194, 205, 244, 672, 710, 1326/,
Dobrovského, Husova, Josefa Hory, Na Svahu,
Nerudova, Raisova, Seifertova, Skupova, Zlatá
stezka.
Ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost:
SŠ gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek
916/8 pro voliče bydlící na ul. Bezručova /část
– čp. 21, 26, 49, 210, 286, 320, 471, 506, 631,
632, 646, 648, 650, 662, 664, 666, 667, 1215,
1400/, Halasova, Kaplického, Tkalcovská,
U Jatek, Vančurova, Zeyerova.
Ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost:
Základní škola Jeseník, Nábřežní 413/28
pro voliče bydlící na ul. Dvořákova, Erbenova, Habrová, Havlíčkova, K Vodě, Krátká,
Na Mýtince, Na Stráni, Nábřežní /část – čp.
414, 415, 464, Nová, Příčná, Rejvízská, Rudná,
Sládkova, Strmá, Úvoz, Vrchovištní, Za Pilou,
Jasná.
Ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost:
Správa CHKO Jeseník, Šumperská 93 pro voliče bydlící na ul. Mlýnská, Na Středisku, Na
Zahrádkách, Slunná, Šumperská, U Sokolovny, Zátiší.

Zásady hlasování

(1) 	Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
(2) 	Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, nebude
mu hlasování umožněno. Po učinění zá-
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znamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží volič od okrskové volební komise úřední
obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
(3) 	Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého
seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.
(4) 	 Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi;
ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu.
(5) 	 Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a v den
voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena.

Způsob hlasování

(1) 	Po obdržení úřední obálky, popřípadě
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
V tomto prostoru vloží do úřední obálky
1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku,
který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování
hlasovacího lístku vliv.
(2) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební
schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do
volební schránky, může tak učinit jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise.
(3) 	Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Upozornění pro voliče

Z důvodu zkvalitnění distribuce hlasovacích
lístků jednotlivým voličům žádáme občany
o provedení kontroly označení svých nemovitostí čísly popisnými a jmenovkami na poštovních schránkách.
Náhradní volební lístky budou k dispozici ve
volebních místnostech, nebo si je volič může
vyzvednout před dnem konání voleb na radnici
(přízemí – Czech Point), případně na ul. Karla
Čapka 1147/10 (recepce).
Pozn.:
Změna sídla okrskové volební komise č. 2
(nově – Vila ELIS) a č. 6 (nově – Jesenické
koupaliště), ve volební místnosti okrsku č. 1
(PLL a.s. – Kongresový sál) je povinnost užívat
ochranné prostředky dýchacích cest. Sledujte
aktuální opatření v souvislosti s COVID-19.
Miroslav Kučera,
oddělení vnitřní správy

Lázeňské info

www.jesenik.org
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Končí provoz areálu minigolfu, čeká ho velká proměna
Lázeňský park her s minigolfovým
hřištěm je od 1. září mimo provoz.
Na místě současného minigolfu bude
vybudován relaxačně-pohybový areál
pro rodiny s dětmi v rámci projektu
„Odpočíváme hrou“ podpořeného
Olomouckým krajem. Jeho součástí
bude také „Adventure Golf“ a zázemí pro návštěvníky.
„Cílem projektu je vybudování relaxačně-pohybového areálu „Odpočíváme hrou“ pro rodiny s dětmi, seniory,
návštěvníky regionu, cyklisty a turisty
všech věkových kategorií v bezprostřední blízkosti dalších atraktivních
míst Priessnitzových léčebných lázní,
kam se snažíme dlouhodobě vytáhnout návštěvníky a nabídnout jim
v přírodním areálu formou hry, pohybu a zábavy alternativu pro společné
trávení volného času bez počítačů

a mobilů,“ vysvětluje nový název
hřiště obchodní ředitelka lázní Ka-

teřina Tomášková. Již dosluhující
herní prvky minigolfu nahradí jeho

moderní pojetí v podobě Adventure
golfu, který je kombinací klasického golfu a minigolfu a je to jeden
z mála sportů, kam může vyrazit
celá rodina. V první etapě bude vystavěno originální dvanáctijamkové
hřiště, první tohoto typu v jesenickém regionu.
Areál disponuje zázemím v podobě občerstvení, WC, půjčovny kol
a koloběžek a parku her pro děti.
V projektu se počítá s nově vybudovaným rodinným koutkem, v areálu
vznikne také zázemí pro cyklisty,
informační mapa a posezení formou
laviček. Součástí projektu je rovněž
vybudování bezbariérového přístupu
do areálu Adventure Golfu.
Nový park her mohou návštěvníci
navštívit již v příštím roce, o otevření budeme včas informovat.
(jg)

LEGO model
sanatoria je
zpátky v lázních

Model tvoří 63 559 kostiček.

ŽEHNÁNÍ STROMŮ. V sobotu 8. srpna proběhlo slavnostní žehnání stromů v nové aleji pojmenované po čestném občanovi města
MUDr. Aloisi Kubíkovi. Velké díky patří především Kamilu Zajíčkovi a jeho přátelům za zasazení stromů, kultivaci celého místa okolí
Předního vršku a zorganizování akce. Ať se chodí v aleji dobře teď i za sto let! (jm)
Foto: Jan Mrosek

Koncert
s mažoretkami
V sobotu 19. září se na prostranství před Priessnitzovým sanatoriem
představí vynikající Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník s mažoretkami SZUŠ Jeseník. Přijďte na
oblíbenou akci s puncem domácí jesenické kvality – vystoupení začíná
ve 14.30.
(jg)

VINCENZE
PRIESSNITZE
Přednášky • Prohlídky • Koncerty • Jarmark • Den zdraví • Oslava vody

28. 9. – 4. 10. 2020
www.priessnitz.cz

Foto: PLL

Po třech letech v budově mošnovského letiště se do Jeseníku vrátil
unikátní model hlavní lázeňské budovy, postavený ze stavebnice LEGO.
Návštěvníci lázní jej mohou obdivovat
v Salónku osobností, který se nachází ve spojovací chodbě mezi hlavní
a novou budovou sanatoria.
Velký stavebnicový model Sanatoria Priessnitz v měřítku 1:43 je postaven z 63 559 součástek lega. Kromě architektury samotné budovy je
jeho součástí i parčík před sanatoriem, figurky návštěvníků a Vláček Lázeňáček. Model vznikl v roce 2015
u příležitosti otevření Muzea kostek
LEGO v budově kavárny Sofie.
Autorem modelu je pan Eduard
Hybler, který jeho sestavení věnoval
celkem 120 hodin. Mezi jeho dalšími stavbami najdeme například Karlův most, Národní muzeum, Tančící
dům, vilu Tugendhat nebo vysílač
na Ještědu. Vůbec největší je pak
model Kaplického knihovny, kterou Hybler postavil za půl roku ze
400 tisíc kostiček.
(jg)
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Ocenění účastníků soutěže senZAČNI BĚH 2020
V Centru společných aktivit
v Jeseníku proběhlo 21. července
slavnostní vyhlášení 2. segmentu běžecké akce senZAČNI BĚH 2020.
V průběhu celého června se mohla
široká veřejnost zapojit do soutěžení
v chůzi nebo běhu na stanovené trase. Ta vedla tentokrát z Jeseníku na
Bobrovník. Ceny předávala starostka města Zdeňka Blišťanová s Petrem Kubíčkem, vedoucím oddělení
strategického rozvoje.
„Start byl u Technických služeb Jeseník, které taktéž přispěly odměnami pro účastníky soutěže. Trať pokračovala podél ulice Otakara Březiny,
kde se u Minipivovaru Jeseník napojila na cyklotrasu, kterou soutěžící
opustil až v cíli v areálu Bobrovník,“
uvedl Petr Kubíček, hlavní iniciátor
akce. Jak dále poznamenal, daný
úsek absolvovalo 44 zájemců a řada
z nich si to vyzkoušela v průběhu
měsíce vícekrát. Nejrychlejším
účastníkem byl opět Vladimír Kozlovský, v ženách Lucie Ditmarová.
Při vyhlášení byli také oceněni nejlepší muž a žena starší 40 let a šest
šťastlivců vybraných losem.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v Centru společných aktivit. 			

V červenci prověřil fyzickou
kondici sportovců segment v obci
Ostružná, kde na ně čekal pětikilometrový úsek s výstupem i sestu-

Závod míru U23 zrušen
Etapový Závod míru U23 Grand Prix Jeseníky se letos neuskuteční. Původně se tento vrcholný podnik po mladé cyklisty měl uskutečnit v červnu, ale
vzhledem ke koronavirové krizi byl přesunut na 3.–6. září. Nepojede se ale ani
v tomto termínu.
„Vzhledem k pandemii spojené s Covid-19 a zařazení České republiky v některých zemích na tzv. červený seznam došlo k odhlášení několika reprezentačních
týmů. Také kvůli požadavkům UCI na ubytování a mnoha dalším opatřením,
která by nebyla možná splnit, jsme se rozhodli letošní ročník zrušit,“ řekl Jaroslav Vašíček z Jesenická cyklistická z.s., která závod pořádá. Organizační
tým dlouho zvažoval, zda riskovat a vyčkávat až do poslední chvíle a čekat
na další opatření. „Nemůžeme si to však dovolit vůči hotelům a dalším společnostem, které spolupracují při organizaci Závodu míru Grand Prix Jeseníky.
Bylo by od nás nezodpovědné je nechat v nejistotě. Příprava letošního ročníku
nás stála obrovské úsilí a velkou snahu ho uspořádat. Ale vyšší moc je proti
nám. Vážení sportovní přátelé, uvidíme se v lepším roce 2021,“ dodal Jaroslav
Vašíček. 		
(TZ)

pem v krásné přírodě. V srpnu se
běžci vydali na trať z Lipové-lázní
na Šerák. „V září je naplánovaná
trasa z Bělé pod Pradědem do Jese-

Foto: Richard Kapustka

níku a v říjnu Muzikantská stezka,“
láká další zájemce o tuto sportovně-rekreační aktivitu Petr Kubíček.
(rik)

DEN BEZPEČNOSTI
POLICIE I HASIČI I ZÁCHRANKA I VOJSKO I HORSKÁ SLUŽBA

4. září 2020
9:30 - 13:00 hodin

areál u Hotelu M, Jeseník

PROGRAM PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ
ukázky INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
a doprovodný program

15:00 hodin

Masarykovo náměstí Jeseník

KONCERT
HUDBY HRADNÍ
STRÁŽE A POLICIE
ČESKÉ REPUBLIKY
9:00 - 17:00 hodin
Vodní tvrz Jeseník

VÝSTAVA POLICIE
VEŘEJNOSTI

KRÁLOVSKÁ HRA. Od 15. do 23. srpna probíhal v budově „Pentagonu“ již 30. ročník
mezinárodního šachového turnaje „Jeseník open“. Na 64 polích se utkaly dvě stovky
šachistů z Česka, Polska a Slovenska. (rik)
Foto: Richard Kapustka
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