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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. Celkem 104 prvňáčci byli 1. září slavnostně pasováni na žáky Základní školy Jeseník, která le-
tos otevřela čtyři první třídy. Dvě na pracovišti Průchodní, dvě na ulici Boženy Němcové. „Šesté třídy máme tři, z toho 
jednu se sportovním zaměřením. Těší mě, že žáci, kteří úspěšně složili zkoušky na gymnázium, se nakonec rozhodli zůstat 
u nás,“ neskrýval nadšení ředitel ZŠ Jeseník Dominik Liberda. Druhý stupeň této školy se zároveň může pochlubit 
novou chemicko-fyzikální laboratoří, která vznikla rekonstrukcí původní již nevyhovující učebny. (rik) 

Foto: Richard Kapustka

Na rychlé řidiče si „posvítí“ také strážníci
Na dodržování rychlosti v Jeseníku se nově zaměří i městská policie. Smyslem je přinutit sundat nohu z plynu moto-

risty, kteří nedodržují pravidla silničního provozu nejen na dlouhých rovných úsecích frekventovaných komunikací mimo 
centrum města, ale také v jeho blízkosti. S touto novinkou by se měli řidiči setkat během příštího roku.

Nové 
parkomaty

Krajské volby
Volby do zastupitelstev krajů pro-

běhnou 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 okrsko-
vých komisí č. 2 a 6. Volební komise  
č. 2 – nově Vila ELIS (dříve Cent-
rum sociálních služeb, ul. Jaroslava 
Ježka), volební komise č. 6 – nově 
Jesenické koupaliště (dříve Centrum 
sociálních služeb, ul. Beskydská). 
Upozorňujeme, že ve volebních míst-
nostech je povinnost užívat ochran-
né prostředky dýchacích cest. Další 
informace k volbám jsou zveřejněny 
na www.jesenik.org/volby. Sleduj-
te aktuální opatření v souvislosti  
s COVID-19.                            (MěÚ)

„Záměrem je pořídit ruční laserový 
radar, kterým by strážníci měřili rych-
lost ze služebního vozidla. Tento způsob 
se nám jeví jako nejefektivnější. Vhod-
ná místa pro měření prokonzultujeme 
nejen s republikovou policií, ale také 
s úředníky města z odboru dopravy,“ 
uvedl ředitel Městské policie Jeseník 
Martin Novotný. O měření rychlosti 
budou motoristé informováni do-

pravními značkami na příjezdových 
cestách do města, zároveň se uvažuje 
o instalaci světelných tabulí zobrazu-
jící aktuální rychlost vozidla. Počítá 
se rovněž se zmínkou na webových 
stránkách města a městské policie. 
„Jedná se o preventivní činnost, kterou 
bude vykonávat druhá hlídka stráž-
níků, a to především v exponovaných 
časech. Jde nám zejména o bezpečnost 

dětí v blízkosti škol. Na pořádek ve 
městě dohlédne první hlídka, lidé tak 
nemusí mít obavy, že by měření rych-
losti šlo na úkor naší práce,“ zdůraznil 
ředitel městské policie.

Radnice v Jeseníku už v minulosti 
zvažovala měření rychlosti, a to kvů-
li nárůstu dopravy a častému překra-
čování rychlosti. Ve hře bylo tehdy 
úsekové i stacionární měření.    (rik)

Foto: Richard Kapustka

Vzniklo nové montessori Rodinné Centrum 
Po dvou měsících neúnavné práce se otevřely dveře Montessori Rodinného 

Centra a Klubu Monty pro veřejnost. Během prázdnin se bývalá prodejna ná-
bytku proměnila v příjemné místo k setkávání rodičů a dětí.  Pondělí 31. 8. 
se stalo významným dnem nejen díky oslavám 150 let výročí narození Marie 
Montessori, ale také prvním dnem, kdy mohli zájemci nahlédnout do těchto 
prostor.

Program zahájil požehnáním míst-
ní farář Stanislav Kotlář. Následo-
valo pozdravení paní starostky, po-
děkování sponzorům a příznivcům 
z řad firem a institucí i konkrétních 
osob. Nechyběla humorná píseň 
k poctě a připomenutí významných 

událostí ze života Marie Montessori 
na motivy opery Aida od Giuseppe 
Verdiho. Slavnosti pokračovaly roz-
krojením dortu a přáním všeho dob-
rého nejen Marii Montessori, ale 
všem jejím pokračovatelům. Dospělí 
si vydechli u kávy či vína a děti po-

silněny dortem a domácími šťávami 
sledovaly pohádku v podání Diva-
délka S Radostí. 

Navazující Montessori dílničky, 
promítání fotek a setkání rodin spl-
nilo náš záměr. Vzniklo krásné mís-
to pro setkávání rodičů a dětí, jež 
se zajímají o Montessori výchovu 
a vzdělávání. Může tak navázat na 
to, co na Jesenicku funguje na ZŠ Je-
seník v Montessori třídě a v Montes-
sori třídách ve Vápenné.                                                                                                           

Kristýna Hanulíková

Novou zastupitelkou města se 
stala Mgr. Romana Grosičová  
(Jeseník srdcem), která složi-
la slavnostní slib na zářijovém 
jednání zastupitelů. Nahradila  
PharmDr. Rodana Hojgra, jenž 
rezignoval 11. září.  (red)

Od 14. září funguje ve městě sedm 
nových parkomatů, které nahradily 
ty dosluhující. Novinkou je přede-
vším možnost platit parkovné kar-
tou či přes mobilní aplikaci. Jak je 
to dnes běžné, při platbě se zadává 
registrační značka vozidla, takže 
již není nutné dávat parkovací lís-
tek zpět do auta. Další informace 
na www.jesenik.org/parkovani.   (jm) 
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Letošní největší investice města finišuje, další se rozbíhají
tyršova ulice: Nový asfalt, žula i mramorová mozaika

Tyršova ulice v Jeseníku, kde 
v minulosti proběhla kompletní ob-
nova inženýrských sítí, prošla finální 
rozsáhlou revitalizací. Komunikace 
o délce přes 600 metrů získala nový 
povrch včetně zpomalovacích dláž-
děných prvků v křižovatkách a nové 
konstrukční vrstvy. 

Změnil se i dopravní režim, kdy 
cesta ve spodním úseku je obou-
směrná, bude tedy možné vyjíždět 
i směrem do ulice Gogolova. Záro-
veň bude komunikace zařazena do 
Zóny 30 se zachováním plnohodnot-
ného průjezdu cyklistů v obou smě-
rech. Parkovací plochy řemeslníci 
vydláždili žulovými kostkami, chod-
níky mramorovou mozaikou. Do-
šlo k dobudování odvodnění ploch 
a dešťové kanalizace, výměně stá-
vajícího zábradlí na chodníku k vla-
kovému nádraží, prostor je osvětlen 
moderním a úsporným LED osvětle-
ním a nechybí ani mobiliář v podobě 
laviček, košů a dosadba vzrostlých 
stromů. Stavební práce se naplno 

rozběhly v březnu, celkové investič-
ní náklady nepřesáhly smluvních  
21,3 milionu korun s DPH, z toho 
dotace ministerstva pro místní roz-
voj činí necelých 5 milionů korun.

Tyršova ulice prošla rozsáhlou revitalizací.

Chodník na ulici 
šumperská

Závěrečnou fází stavebních prací 
v lokalitě nového Rejvízského mos-
tu bylo dokončení chodníku na ulici 
Šumperská. 

V návaznosti na realizaci tohoto 
přemostění, jehož investorem byl 
Olomoucký kraj společně s měs-
tem Jeseník, se završila i poslední 
fáze výstavby v této části města, 
a to dostavbou cca 100 metrů 
dlouhého chodníku. Účelem bylo 
zejména zvýšit bezpečnost chod-
ců u frekventované komunikace  
I. třídy. 

Stavební práce vyšly na cca  
680 tisíc korun s DPH a byly vyčle-
něny z rozpočtu města. 

Chodník zvýší bezpečnost chodců.

Zkvalitnění zázemí v azylovém domě na ul. o. Březiny
Další dokončený projekt, který 

reagoval na nevyhovující stav objek-
tu technického zázemí sociálních 
služeb poskytovaných v Jeseníku 
a nedostatek aktivit místních klien-

tů. Stávající samostatně stojící jed-
nopodlažní přízemní budova slouží 
jako provozní zázemí hlavního ob-
jektu pro ubytování. Podporované 
aktivity budou vést k inkluzi sociál-

ně vyloučených osob a jejich zapoje-
ní do každodenních aktivit. Zároveň 
se vyřešil problém nedostatečného 
zázemí pro správu objektu, aktivity 
a prádelnu klientů. Na stavební prá-
ce ve výši cca 1,15 milionu korun 
byla získána 90% dotace z Integro-
vaného regionálního operačního 
programu.

„ZUška“ má 
novou střechu

Nové střešní krytiny a konstrukce 
střechy, oplechování, okapů, střeš-
ních svodů, střešních oken, zatep-
lení v podkrovních třídách a výmě-
ny hromosvodů se dočkala budova 
základní umělecké školy na ulici  
28. října. 

„Stavební práce, které začaly v květ-
nu, zafinancovalo město ze svého roz-
počtu,“ uvedl ředitel ZUŠ Jeseník 
Tomáš Uhlíř. Investice přišla na 
2 021 749 korun včetně DPH.

  Dokončení na straně 3

Rekonstrukce cesty a chodníku na sídlišti Pod Chlumem

Spodní část Seifertovy ulice se rozšířila a vznikl přilehlý chodník se zábradlím. 

Budova ZUŠ na ulici 28. října.

V Jeseníku končí další investiční 
akce. Po rekonstrukci Tyršovy ulice 
stavbaři dokončili úpravy Seiferto-
vy a Bezručovy ulice. Jejich smys-
lem bylo zejména zvýšit bezpečnost 
chodců a zlepšit dopravní obslužnost 
v této části města. 

Ve spodní části Seifertovy ulice 
došlo k rozšíření úzké obousměrné 
komunikace včetně vybudování při-
lehlého chodníku s tolik potřebným 

zábradlím. K bezpečnosti občanů 
přispěje také dokončení zbývající 
části chodníku v sousední Bezručo-
vě ulici podél frekventované komu-
nikace, jejíž realizaci bránily nevyře-
šené vlastnické vztahy. 

Součástí stavebních prací bylo 
i nové odvodnění, veřejné osvětle-
ní a na koordinaci prací náročnější 
úpravy a přeložky stávajících inže-
nýrských sítí. „Jedná se v podstatě 

o nultou etapu revitalizace sídliště 
Pod Chlumem, dalším krokem bude 
vypracování projektové dokumentace 
na podkladu již zpracované územní 
studie,“ podotkl vedoucí oddělení 
investic Jiří Uher. 

Investiční akci financovalo město 
ze svého rozpočtu. 
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město požaduje vyřazenou sanitku. Kvůli převozu opilců

spolupráce městské a republikové policie
Již několik let se snaží vedení jesenické policie i vedení města Jeseník 

o zpřístupnění služby protialkoholní záchytné stanice. V případě, kdy poli-
cisté řeší protiprávní jednání s člověkem, který je velmi ovlivněn alkoholem 
či jinou návykovou látkou, je potřeba zajistit jeho umístění do protialkoholní 
záchytné stanice. Na Jesenicku však vzniká veliký problém. 

Nejbližší zařízení tohoto typu 
je až v Olomouci. Policejní hlídka 
tak musí opustit své území nejmé-
ně na pět hodin. Právě z tohoto 
důvodu se vedení Policie České re-
publiky územního odboru Jeseník 

a ředitel Městské policie Jeseník 
domluvili na spolupráci. Strážníci 
městské policie se začali spolupo-
dílet na odvozech lidí ovlivněných 
alkoholem právě na Protialkohol-
ní záchytnou stanici Olomouc. 

Protože strážníci musí zabezpečit 
chod městského kamerového sys-
tému a také pult centrální ochra-
ny, do Olomouce vyjíždí policista 
společně s jedním strážníkem. Tak 
je zabezpečen chod jak státní po-
licie, tak policie městské. Do sou-
časné doby byly takto realizovány 
dva odvozy. 

 Tereza Neubauerová,  
tisková mluvčí PČR

Letošní největší investice města finišuje, další se rozbíhají
Dokončení ze str. 2 Regenerace sídliště 9. května: 3. etapa

Třetí etapa revitalizace sídliště 9. května se rozbíhá. V průběhu letních mě-
síců proběhly v koordinaci s městem již rekonstrukce některých inženýrských 
sítí, zejména kanalizací, plynovodů a kabelů nízkého napětí. 

„Součástí 3. etapy je rekonstrukce části místní komunikace v ulicích U Kasáren 
a Tylova, obnova chodníků mezi danými ulicemi a vybudování míst pro přecházení 
přes ulici Mahenova,“ uvedl Jiří Uher. Zároveň dojde k doplnění a nahrazení prv-
ků městského mobiliáře včetně přístřešků pro kontejnery. V lokalitě vzniknou 
i nová parkovací stání, stávající veřejné osvětlení bude odstraněno a nahrazeno 
novým, tak jako v předcházejících etapách bude provedeno i kácení zeleně a re-
alizovány nové výsadby. Financování akce za cca 11,8 milionu korun s DPH 
proběhne za přispění 50% dotace ze Státního fondu podpory investic. 

Dokončení stavebních prací se předpokládá v průběhu léta 2021. Revi-
talizace sídliště 9. května je rozplánovaná na pět etap, nyní se projekčně 
připravuje 4. etapa. 

Výstavba skateparku v Bukovicích
V měsíci srpnu se rozběhly stavební práce na projektu nové podoby skatepar-

ku v Bukovicích, místní části Jeseníku. Nové sportoviště bude určeno nejen pro 
skateboardisty, ale také pro inline, bikery a koloběžkáře a nahradí stávající kovové 
překážky, které již nesplňovaly technické a bezpečnostní požadavky pro provoz. 

Nový skatepark je navržen jako 
betonový monolit, beton je dlouho-
době nejvhodnější technologickou 
variantou pro výstavbu venkovních 
skateparků s minimálními doda-
tečnými náklady na opravy. Emise 
hluku způsobené provozem na be-
tonovém povrchu jsou na základě 

měření rovněž nejnižší ze všech po-

užívaných materiálů pro skateparky. 
Součástí projektu budou i zpevněné 
plochy, vybavení mobiliářem a vý-
sadby zeleně. Celková vysoutěžená 
cena díla je cca 7,3 milionu korun 
s DPH, na realizaci projektu přispěl 
částkou milion korun také Olomouc-
ký kraj. Hotovo musí být do konce 
roku, uživatelé, kteří mimo jiné pro-
jekt sami připomínkovali a utvářeli, 
tak zahájí novou sezónu již v novém 
areálu.

Téměř každý den vyjíždí městská 
policie k podnapilým osobám, jež na-
rušují veřejný pořádek či budí pohor-
šení. S tím souvisí i vyšší počet odvozů 
těchto lidí na záchytku do Olomouce. 
Strážníci k jejich převozu využívají slu-
žební vůz, který však není k tomuto 
účelu příliš vhodný. Vedení města se 
proto obrátilo na Zdravotnickou zá-
chrannou službu Olomouckého kraje 
s žádostí o získání vyřazené sanitky.

„Požadovaný vůz nabídne podstatně 
lepší komfort pro jeho posádku, a to 
zejména při manipulaci s podnapilými 
osobami, které bývají silně znečištěny. 
Výhodou tak je omyvatelný povrch seda-
del spolu s dalšími prvky interiéru a jeho 
snadnější dekontaminace,“ vysvětlil ře-
ditel Městské policie Jeseník Martin 
Novotný. Dalším plusem sanitky jsou 
dveře umožňující naložení podnapilé 
osoby vestoje, čímž se výrazně snižuje 
bezpečnostní riziko pro samotné stráž-
níky. „Potřebnost tohoto vozidla pro práci 
našich strážníků je nepochybná, za po-
slední dva měsíce jsme realizovali sedm 
odvozů do Olomouce, z toho ve dvou pří-
padech v součinnosti s republikovou poli-
cií,“ poznamenal ředitel městské policie 
s tím, že vůz by sloužil také k odchytu 
a převozu zatoulaných zvířat. 

Hlavním problémem při odvozu 
podnapilých osob do Olomouce 
však zůstává více než stokilometrová 
vzdálenost z Jeseníku. „Řešením by 
bylo otevření záchytky v Bílé Vodě na 
Jesenicku, která tam v minulosti fun-
govala. Bohužel naše snaha obnovit 

její činnost se nesetkala s plným po-
chopením. Strážníci tak musí jezdit až 
do Olomouce, proto budeme usilovat 
o příspěvek kraje na dopravu,“ oko-
mentovala současný stav starostka 
města Jeseník Zdeňka Blišťanová. 
Nicméně aktivitu městské policie, 

která má podporu radnice, kvituje 
i veřejnost. „Odvoz agresivních opilých 
lidí vnímáme jako udržování pořádku, 
a pokud město tyto situace bude řešit 
třeba i převážením zmíněných osob 
do Olomouce, financování této služby 
nebudou jistě občané městu vyčítat,“ 
uvádí se v e-mailové korespondenci 
zaslané vedení města.

Situacím s popíjením alkoholu 
na veřejnosti se snaží strážníci před-
cházet preventivní činností přímo 
v terénu, která však připomíná boj 
s větrnými mlýny. Po počátečních 
domluvách a vysvětlování tak sáhli 
k zabavování alkoholu a udělování 
pokut. „Od konce června do první-
ho zářijového týdne jsme odebrali  
62 alkoholických nápojů a lihovin,“ 
doplnil šéf městské policie s tím, že 
zabavený alkohol propadne státu. 

 (rik)

Domluvy a vysvětlování nepomáhají. Strážníci sáhli k zabavování alkoholu.  Foto: MP Jeseník

 

 

 

Při realizaci našich investičních akcí se nemůžeme vyhnout různým omezením vůči občanům a návštěvníkům města. Buďte tedy prosím tolerantní k sta-
vebním činnostem v dotčených lokalitách. Pomáhají naše město dělat příjemnější pro život!
Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách města www.jesenik.org.  Jiří Uher, vedoucí oddělení investic
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matrika
V měsíci srpnu se v Nemocnici 

AGEL Jeseník a.s. narodilo cel-
kem 21 dětí, z toho rodičům s trva-
lým pobytem v Jeseníku 1 dítě, a to: 
Daniel Šimek. Blahopřejeme. 

(MěÚ) 

Blíží se splatnost
poplatku za 
komunální odpad

Upozorňujeme občany, že 30. lis-
topadu uplyne termín splatnosti 
místního poplatku za komunální od-
pad za rok 2020. Výše poplatku je  
600 korun. 

Poplatek je možno platit v po-
kladnách města v hotovosti nebo 
platební kartou, případně ban-
kovním převodem na účet města  
č. 5962000207/0100. Při úhradě 
bankovním převodem je nutno uvést 
variabilní symbol, který občanům na 
vyžádání sdělí:
Městský úřad Jeseník, Odbor ži-
votního prostředí – telefonní číslo 
584 498 461, 
e-mail: jaroslava.dopanova@mujes.cz.
Variabilní symbol je stejný jako 
v předchozích letech. 

(MěÚ)

sezóna na koupališti jak „na houpačce“
Pouze pětačtyřicet dnů bylo v provozu městské koupaliště, o třicet méně než 

vloni. Přesto lze letošní sezónu považovat za vydařenou, a to i přes zpočátku 
krajně nepříznivý scénář kvůli špatnému počasí v květnu, červnu i červenci. 
Návštěvnost do té doby byla doslova katastrofální. Srpen však vše vynahradil. 

Přestože v červnu došlo k me-
ziročnímu poklesu návštěvnosti 
o cca 90 %, díky vydařenému 
počasí v srpnu jsme nakonec za 
tuto sezónu zaznamenali celko-
vou návštěvnost 19 072 osob. 
Pro srovnání vloni zavítalo na 
koupaliště 22 344 lidí. Vyšší ná-
vštěvnost však byla dosažena 
za podstatně delší období (více 
otevíracích dnů), takže v přepoč-
tu na průměrný denní počet ná-
vštěvníků vychází jednoznačně 
lépe letošní sezóna. Také nejvyšší 
denní návštěva (28. 7. 2020 přišlo  
1498 lidí) překonala o 34 návštěv-
níků loňské maximum z poslední-
ho červnového dne. Přes celkový 
nižší počet návštěvníků byly rov-
něž letošní tržby vyšší než vloni. 
Přispělo k tomu zvýšení vstupné-
ho, které mělo eliminovat rostou-
cí provozní náklady včetně očeká-
vané nižší návštěvnosti. Ukázalo 
se však, že městské koupaliště je 
pro občany a turisty dostatečně 
atraktivní navzdory zdražení 

vstupného. Letos poprvé mohli 
zájemci použít platební karty, 
což zvýšilo komfort služeb. Na 
vstupném bylo vybráno necelých 
1,2 milionu korun, ale na finanční 
bilancování celé sezóny je příliš 
brzy, neboť v době uzávěrky toho-
to čísla nemá provozovatel k dis-
pozici vyčíslení všech provozních 
nákladů.

Nutno ještě zmínit novinky, 
které připravily technické služby 
během tohoto roku. Před prvním 
otevřením doznala nového vzhle-
du celá budova městského koupa-
liště, kdy došlo k barevnému sjed-
nocení fasády všech stěn objektu. 
Namísto malých analogových 
hodin jsme na stěnu pod terasou 

umístili nový LED panel s ukaza-
telem teploty a času, jehož číslice 
jsou dostatečně čitelné i z proti-
lehlé strany koupaliště. V průběhu 
sezóny jsme se snažili zvýšit kva-
litu služeb poskytovaných uvnitř 
areálu. Po obvodu bazénové vany 
jsme rozmístili nové polohovatel-
né slunečníky, pro děti vzniklo 
pískoviště a byla instalována pru-
žinová houpadla. Aktualizací pro-
šly i webové stránky koupaliště, na 
nichž se nově zobrazoval aktuální 
počet návštěvníků, a tedy případ-
ná zbývající volná místa z celkové 
kapacity areálu 1600 osob.

Provoz koupaliště skončil ke 
konci srpna a hned na začátku 
září jsme po téměř půlroční od-
stávce kvůli koronaviru přivítali 
první návštěvníky Jesenického 
wellness. Také vy zde můžete ne-
chat odpočinout své tělo a mysl 
ve vířivce či některé ze saun – par-
ní, finské nebo aroma sauně. Věří-
me, že si naši spokojení zákazníci 
najdou brzy cestu zpátky a že je 
neodradí ani zvýšení vstupného, 
které se nevyhnulo ani wellness. 

Patrik Tomáš Pavlíček, 
ředitel TSJ

Poplatek za užívání 
veřejného prostranství

Upozorňujeme všechny fyzické i právnické osoby na dodržování obecně zá-
vazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle které 
je nutno toto užívání ohlásit a uhradit za něj poplatek. 

Jedná se například o umístění lešení, zařízení staveniště (mj. skládkou 
materiálu), provádění výkopových prací, vyhrazení trvalého parkovacího 
místa a zejména o umístění reklamních zařízení na veřejném prostranství 
města. Výjimka z této povinnosti pro rok 2020 se v souvislosti s výsky-
tem koronaviru vztahuje pouze na umístění restauračních předzahrádek. 
Jednotlivé sazby i případná osvobození jsou uvedeny ve zmíněné Obecně 
závazné vyhlášce č. 8/2019, která je k nahlédnutí na www.jesenik.org/obec-
ne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni/. Ohlášení k místnímu poplatku za užívání 
veřejného prostranství je nutno podat na Oddělení majetku, č. dveří 304  
(Bc. Kamila Pecinová, tel. č. 584 498 147, e-mail: kamila.pecinova@mujes.cz).

Upozorňujeme, že včas nezaplacené poplatky může městský úřad zvýšit až 
na trojnásobek.       (MěÚ)

Poznávací hra jesenický 
patriot míří ke školálům

Pravidla soutěže a jednotlivé úkoly poznávací hry „Jesenický patriot“ najdou děti na webo-
vých stránkách školy a v tištěné podobě.   Foto: Jan Mrosek

Za historií textilního vlákna, Za rozvojem našeho města, Za sílou kapky 
vody, Za tajemstvím místních čertů a Za kouzlem léčivých pramenů. To jsou 
názvy jednotlivých kapitol poznávací hry pro děti „Jesenický patriot“. Jejím 
smyslem je probudit ve školácích lokální patriotismus, být náležitě hrdý na 
místní region a zabránit tak do budoucna odlivu mladých lidí z Jeseníku.

„Děti se ve školních lavicích dozví nejen o historických zajímavostech města 
a jeho okolí, ať už se jedná například o významné budovy či osobnosti, ale také 
zároveň plní pět výzev, úkolů. Osobně se tak podívají na nejrůznější místa spjatá 
s tímto krajem a budou mít možnost zúčastnit se netradičních prohlídek. Navíc 
si zasoutěží o zajímavé ceny,“ vysvětluje Jan Mrosek, vedoucí Oddělení cestov-
ního ruchu Městského úřadu Jeseník. Pilotní projekt vznikl pod patronací 
města Jeseník, jesenické základní školy a platformy positivJE ve spolupráci 
s dalšími místními institucemi. Více o projektu na www.zsjesenik.cz.  (rik)
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Rentgenové snímky až do místa bydliště

Velký přínos pro zdravotníky i pacienty má jedna z největších letošních 
investic v jesenické nemocnici v podobě digitalizace radiodiagnostického 
oddělení. Pozitivní dopad má především na všechna pracoviště nemocnice – 
skončilo vyvolávání RTG filmů a rentgenové snímky nyní existují jen v elek-
tronické podobě. 

Pro nemocnici znamenala digitali-
zace náročné přípravy z informačně 
technologického hlediska, přinesla 
ale lepší komfort jak pro radiologic-
ké asistenty, lékaře, tak i pacienty. 
„Digitalizace rentgenového odděle-
ní byla dokončena v létě a jedná se 

o jednu z nejdůležitějších letošních 
investic v hodnotě 1,5 milionu ko-
run,” řekl Ing. Miloslav Vyhnánek, 
místopředseda představenstva Ne-
mocnice Jeseník. 

Vítanou novinkou je, že v rámci 
nemocnice si lze elektronické sním-

ky prohlédnout na kterémkoliv od-
dělení či ambulanci. 

„Snímky je možné posílat také do 
ostatních zdravotnických zařízení 
skupiny AGEL i na jiná pracoviště 
mimo nemocnici. To ocení pacienti, 
protože si už pro ně nemusí chodit 
do nemocnice a fyzicky je přená-
šet na specializované ambulance. 
Nemocnice v Jeseníku tak může 
jednoduše poslat z digitálního ar-
chivu nejen obrazovou dokumenta-
ci CT vyšetření jako doposud, ale 
nově i RTG snímky do nemocnic 
v celé České republice, pokud jsou 
zapojeny do sítě ePACS. S praco-
višti, která nejsou zapojena v této 
síti, sjednáváme v současné době 
smlouvy o podmínkách náhledu 
do digitálního archivu,” uvedla  
MUDr. Jana Vašíčková, primářka 
radiodiagnostického oddělení Ne-
mocnice Jeseník. Ta zdůraznila, že 
dálkový přenos obrazových dat je 
nejen otázkou rychlosti a komfor-
tu, ale je velmi důležitý i z hlediska 
radiační ochrany. Nespádoví paci-
enti, například turisté, pak nemusí 
být při dalším vyšetření v místě 
bydliště opakovaně rentgenováni, 
což vede ke snížení radiační zátěže 
populace. (TZ)

Díky rentgenovým snímkům v elektronické podobě nemusí být nespádoví pacienti při dal-
ším vyšetření v místě bydliště opakovaně rentgenováni. Foto: NAJ

 
                       
 

 
 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, 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.  
 
Z důvodu zhoršené situace v souvislosti s epidemií COVID-19 je taneční 
podvečer „Setkání dříve narozených aneb Senioři se baví“, který se měl 
uskutečnit v sobotu 10. října od 15.00 do 19.00 v Pentagonu, ZRUŠEN! 
 
UPOZORNĚNÍ: V době konání akcí budou dodržovány aktuální nařízení vlády týkající se 
opatření  související s COVID-19.  
 
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. 

               
 

                        Virtuální 
                                              Univerzita   
                                              třetího věku 

 
 
 

6. října v 9.00 v Klubu seniorů v Jeseníku (Dukelská 718), zahajujeme 
XXI. blok (zimní semestr) studia Virtuální univerzity třetího věku na téma: 

Leonardo da Vinci (1452-1519): 
renesanční uomo universale 

 

Průvodcem tématu a vedoucím lektorem bude doc. Mgr. Martin Pavlíček, 
Ph.D.  

Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších 
postav období renesance – Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a 
vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný, se přesvědčíte v 
šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho 
života a tvorby. 

 
• Leonardo da Vinci: mládí, učení, rané dílo – 6. 10. 2020 

• Leonardo da Vinci: oltářní obrazy a svatí – 20. 10. 2020 

• Leonardo da Vinci: portréty – 3. 11. 2020 

• Leonardo da Vinci: nástěnné malby – 18. 11. 2020 

• Leonardo da Vinci: sochař, architekt a teoretik – 1. 12. 2020 

• Leonardo da Vinci: kresby – 15. 12. 2020 

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

Rada seniorů 
Další schůzky Rady seniorů se 

uskuteční v úterý 6. října a 3. listo-
padu vždy v 10.00 v zasedací míst-
nosti radnice. Pokud máte zájem se 
zapojit se svým podnětem nebo pra-
videlnou účastí na radě seniorů, jste 
srdečně zváni.  (AK)

Klub turistů zve 

2. října: Branná, Františkov, vodo-
pád Hučavy, Volská louka, Branná. 
Délka 14 km, vlak v 7.44, vycházku 
připravila E. Havrilová. 

17. října: Nassauská stezka – hor-
ní část. Délka 11 km, autobus v 9.05, 
vycházku připravila M. Fryčová. 

24. října: Ondřejovice, NS Údo-
lím Javorné, Čertovy kameny, Jese-
ník. Délka 15 km, vlak v 7.51, vy-
cházku připravila J. Šimková.  (jš)

Čertovy kameny.  Foto: Tomáš Neuwirth

 
                       
 

 
 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, 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.  
 
Z důvodu zhoršené situace v souvislosti s epidemií COVID-19 je taneční 
podvečer „Setkání dříve narozených aneb Senioři se baví“, který se měl 
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Letošní novinky na emku  
aneb studium v jeseníku jde s dobou

Dva nové obory, tři zajímavé akce, 
čtyři nové odborné učebny a třináct no-
vých pedagogů. To je stručný výčet toho, 
co vše připravila a zrealizovala Střední 
průmyslová škola Jeseník v průběhu mě-
síce září. Start nového školního roku na 
eMku se rozjel ve velkém.

Střední průmyslová škola v Jese-
níku drží krok s dobou, a tak letos 
vznikl obor informační technologie  
a obor elektrikář. Vznik těchto no-
vých oborů reflektuje současnou 
poptávku trhu, kdy roste zájem o IT 
pracovníky a je dlouhodobý nedo-
statek profese elektrikář. 

Hned na začátku září proběhly na 
eMku úplně poprvé GO – kurzy pro 
žáky prvních ročníků. Koordinátor-
ka kurzu Mgr. Jana Mrázová k tomu 
dodává: ,,Žáci byli nadšeni, různé hry 
je bavily a já jsem celkově spokojená, 
že se to napoprvé tak vydařilo.“

Slavnostní otevření čtyř nových 
odborných učeben proběhlo v úterý 
22. září. Premiéru měly tyto zajíma-
vé a hlavně nově potřebné učebny: 
učebna CISCO Akademie, učebna 
robotiky, učebna polytechnického 
vzdělávání (drony, RC modely, auto-
dráhy) a učebna stavebnictví. 

V září se také zrealizovala akce 

s názvem „Azbest“ určená pro žáky 
stavebnictví. Jednalo se o projekt 
ve spolupráci s VŠB Ostrava. Žáci 
si mohli vyzkoušet formou virtuál-
ní reality odstraňování azbestu ze 
staveb. Další aktivitou byl cyklo-
turistický kurz pro všechny žáky 
eMka, který se již uskutečnil poně-
kolikáté a řadí se tak mezi tradiční 
a hlavně oblíbené akce školy.

„Rozhodně za nejdůležitější pova-
žuji zkvalitnění pedagogického sboru. 
Od září k nám nově nastoupilo celkem 
13 pedagogických pracovníků na dvou 
pracovištích naší školy, což považuji za 
skvělou příležitost k realizaci různých 
změn nejen v tomto školním roce“, do-
dává na závěr ředitel eMka Mgr. Jiří 
Viterna. 

(TZ) 

Na začátku září proběhly na eMku úplně poprvé GO - kurzy pro žáky prvních ročníků.
Foto: SPŠ Jeseník

škola se 
proměnila
v hrad 
školštejn

Pasování na rytíře řádu Školstejna.

Příměstský tábor byl plný her.

 

 

Galerie pod širým nebem 
 

KDY:  16. 10. 2020  

9.00 – 15.30 

KDE:  Zahrada Mateřské školy Karla Čapka Jeseník 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT: Ukázky dětských prací v centrech 
aktivit. Informace o vzdělávacím programu Začít spolu.   TÝM MŠKČJ 

V září to v mateřské škole jen září: Proměna budovy i zahrady
Přes prázdninové měsíce se v Mateřské škole Karla Čapka Jeseník praco-

valo. Celá budova má již nové rozvody elektřiny, bezpečné vyústění plynovodu, 
opravený hlavní vchod do budovy, a to jsme stále jen na začátku. Celý suterén 
školky je vymalován, vybaven novými nástěnkami a přehledněji uspořádán. 

V přízemí se tělocvična vybavila 
skříněmi na lehátka, aby nejstarší 
děti ze třídy Včeliček měly prostor 
pro individuální odpočinek, jelikož 
místnost sousedí přímo s třídou 
Včeliček. I tato třída prošla změnou 
v organizaci nábytku tak, aby vyho-
vovala struktuře třídy pro vzdělávací 
program „Začít spolu“, podle které-
ho se v mateřské škole vzdělává, ale 
zároveň byla vzdušnější a prostor-
nější. V prvním patře, kde se nachází 
další dvě třídy, došlo také ke změně 
uspořádání prostoru. Ateliér je nyní 
vybaven i vnitřními pískovišti pro 
obě sousedící třídy. Prostor vznikl 
také pro paní učitelky, které mají 
nově sborovnu, kde mohou společ-
ně spolupracovat, plánovat a připra-
vovat se na vzdělávací proces.

Ve druhém patře je kancelář ředi-
telky školy a vedoucí školní jídelny. 
Reorganizované jsou také prostory 
velké ložnice, která má i koutek kli-
dových her pro podporu individuál-

ního odpočinku dětí. Na školní za-
hradě vzniklo nové dopravní hřiště 
pro koloběžky, odrážedla a tříkolky 
a také mokrá zóna, kde v teplých 
dnech bude fungovat vodní mlha 
pro osvěžení. Zpřístupněny jsou 
brankou přímo ze školní zahrady 
i zahrádky a hmyzí hotel, které se 

doposud příliš nevyužívaly právě 
kvůli dostupnosti. 

Všechna centra aktivit, ve kterých 
se v rámci vzdělávacího programu 
„Začít spolu“ ve školce pracuje 
a kterých je již devět, jsou přístupná 
v každé třídě a nyní i na zahradě ško-
ly. Při pěkných dnech je tedy možné 
celý vzdělávací proces přenést plně 
na školní zahradu. 

Také vzdělávací program a různé 
doplňkové a nadstandardní aktivi-

ty jsou v novém hávu. Věříme, že 
i právě vás může zajímat, co všech-
no naše děti dovedou vyrobit a co 
všechno je možné tvořit v centrech 
aktivit, které jsou nedílnou sou-
částí našeho vzdělávacího progra-
mu. Jelikož jsme od 1. září dovedli 
všechna centra aktivit plně přenést 
na naši školní zahradu, máme tak 
prostor i širší veřejnosti ukázat, co 
dovedeme a jakým principem vzdě-
láváme. Proto bychom vás všechny 
chtěli srdečně pozvat na akci s ná-
zvem „Galerie pod širým nebem 
na školní zahradě“, která se koná  
16. října od 9.00 do 15.30 na naší 
školní zahradě. 

A proč tohle všechno? Protože 
věříme, že základem dobrého vzdě-
lávání je podnětné prostředí, kde je 
dětem dobře, týmový duch a spo-
lupráce mezi všemi zaměstnanci 
školy a rodiči dětí, profesionalita 
a proškolení učitelského sboru a ve-
dení, které dává srozumitelné poky-
ny i rozumné mantinely. Děkujeme 
všem za přízeň a těšíme se na vaši 
návštěvu. 

Tým MŠKČ Jeseník

Redakční uzávěrka listopadového vydání městského zpravodaje Naše město je 12. října v 10.00. 

Příspěvky zasílejte, prosím, na adresu nasemesto@mujes.cz.                                            (red)                                      

opravit

Adaptační příměstský tábor pro 
nastupující prvňáčky je za námi. 
Čtyřicet předškoláčků bylo pasová-
no na rytíře řádu Školštejna poté, 
co prožili nevšední dobrodružství 
„za hradbami“ naší školy. Děkujeme 
spolupracující organizaci EduArt, 
studentkám Gymnázia Jeseník (ab-
solventkám naší školy) a zapojeným 
zaměstnancům školy. Když se takto 
spojí síly, stojí to za to!   
 ZŠ Jeseník
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Rozeznáte u dětí psychickou poruchu? Víte, jak ji řešit? 
Zdraví je na prvním místě! Podle Světové zdravotnické organizace je to stav 

sociální, fyzické i duševní pohody. Čísla ale mluví jasně, za posledních deset 
let se zdesetinásobil počet dětí trpících psychickou poruchou jako například 
porucha příjmu potravy, špatné koncentrace nebo ADHD aj.

Nový školní rok jsme 3. září za-
hájili seminářem na téma „Děti 
s psychickými problémy a jak s nimi 
pracovat“. Lektoři MUDr. et PhDr. 
Miroslav Orel, Ph.D., a PhDr.  

Ondřej Fac, kteří seminář vedli, se 
zaměřili na celkovou problematiku 
psychických poruch, jejich zdroje, 
vlivy, vzorce chování, práci s těmito 
dětmi a prevenci neúspěšnosti. Co 

ale téměř 50 účastníků semináře 
ocenilo nejvíce, byly příklady z praxe, 
lidskost a praktické rady. „Seminář 
splnil mé očekávání jak obsahem, tak 
formou. Oba přednášející s velmi pří-
jemným projevem, zajímavá přirovnání 
ilustrující podstatu popisovaných potíží 
dětí – pro mě inspirace pro další práci,“ 
uvedla jedna z účastnic semináře.

Nechceme zlehčovat současnou 

„covidovou situaci“, máme k ní re-
spekt. Uvědomme si ale, že právě 
tato situace a omezení, která jsou s ní 
spojená, mají velký vliv nejen na naši 
psychiku, ale i na psychiku našich 
dětí. Nezapomínejme na to, že v ně-
kterých případech můžeme být jen 
my (rodič, učitel, vychovatel) jediným 
pozitivním vzorem pro tyto děti, a na 
to, jaký obrovský vliv to může mít na 
jejich formování. 
 Realizační tým MAP ORP Jeseník,  

odd. školství –  
www.vzdelavanijesenicko.cz

Logopedická depistáž
V našem Mateřském centru Krteček Jeseník pokračují semináře s odborní-

ky zaměřené na výchovu a zdraví našich dětí. Ve čtvrtek 8. října v 9.30 za námi 
přijde Mgr. Dagmar Michálková, speciální pedagog a logoped ze Speciálního 
pedagogického centra, a nabídne rodičům specifické vyšetření řeči, takzvanou 
logopedickou depistáž. 

Ta má za úkol pomoci rodičům zmapovat vývoj řeči a posoudit, zda se 
u dítěte řeč správně vyvíjí, popř. odhalit rizikové faktory a doporučit rodi-
čům  dítěte další vhodný postup řešení. Pokud vám připadá, že oproti vrs-
tevníkům vaše dítě málo a špatně mluví, přijďte si udělat jasno, zda se jedná 
o prosté opoždění ve vývoji řeči nebo o poruchu komunikačních schopností 
tzv. vývojovou dysfázii. Nebo vaše dítě může trpět huhňavostí, jejíž příči-
nou bývá v předškolním věku nejčastěji zbytnělá nosní mandle. Pokud dítě 
špatně vyslovuje některé hlásky, možná má přirostlou jazykovou uzdičku.  
A těchto příkladů může být hodně. 

V našem mateřském a rodinném centru Krteček se snažíme zapojit do 
logopedické péče a vytvářet dětem podmínky pro správný a přirozený vývoj 
řeči. Cílem našich pátečních Logohrátek je předcházet různým vadám a po-
ruchám v řeči dětí. Dobré utváření řeči je závislé na rozvoji celkové motori-
ky nejen té jemné, ale i na dobré koordinaci pohybů hlavy, rukou i nohou. 
Podstatným prvkem u těchto dětí je podpora včasného odhalení nedostatků 
a odstraňování překážek správného vývoje řeči. 

Nabízíme rodičům, kteří si nejsou jistí s vývojem řeči u svého dítěte, že 
se mohou nahlásit v MRC Krteček na čtvrtek 8. října 2020 a nechat si Mgr. 
Michálkovou své dítě vyšetřit. Toto preventivní vyšetření je zdarma, zaplatíte 
pouze vstup do dětské herny, pokud ji využijete.  

Marie Vršanová, MRC Krteček Jeseník
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Podrobné informace o akcích a mnohé další 
najdete na webových stránkách 
 www.vzdelavanijesenicko.cz 

 

 

 
 

Připravované akce: 
 

Říjen 
• Workshop k turnaji „DESKO-HRANÍ“ 
• Hospitační návštěvy na ZŠ Jeseník, Fučíkova 
• Workshop pro mateřské školy s kutily na 

téma „Technické školky“ 
 

Listopad 
• Seminář „Metoda prof. Feuersteina“ 
• Dvoudenní seminář na téma osobnostně 

sociálního rozvoje pro MŠ a ZŠ 
• Výjezdní seminář pro MŠ „Začít spolu“ 
• Tisková konference na Festivalu PositivJE  
• Workshop s rodiči a Bobem Kartousem  

 
 
 
 
 
 
 

Akce jsou určeny pro: 

Veřejnost 

Rodiče 

Učitele a pedagogy 

Vedoucí škol a školských 
zařízení  

Všem, kteří se zajímají o 
vzdělávání  

VÁS SRDEČNĚ ZVE 

 

Registrace  
pro prvňáčky 

zdarma
 Platí pro celý

školní rok 
2020/2021

Přihlášení je možné
na dětském oddělení

Knihovny
Vincence Priessnitze

v Jeseníku.  

Po, Út, Čt, Pá 
13.00–18.00

tel. 702 255 473
www.knihovna-jesenik.cz
deti@knihovna-jesenik.cz
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Akce
čtvrtek 1. října v 19.00

Zrcadlový sál, PLL a.s.
PŘEDNÁŠKA
Přednáška na téma Starý z kopy a Osud génia vodo-
léčby, přednáší Mgr. Květoslav Growka a Mgr. Matěj 
Matela. Vstup volný.  Pořádá PLL a.s.

pátek 2. října v 19.00 
Zrcadlový sál, PLL a.s.
VINCENZ PRIESSNITZ
Hraný dokument o životě prvního vodoléčitele na svě-
tě v režii Pavla Linharta. Vstup volný. Pořádá PLL a.s.

sobota 3. října od 10.00
U Hudebního altánu na promenádě, PLL a.s.
TRADIČNÍ JARMARK  Pořádá PLL a.s.

sobota 3. října v 18.00
Sanatorium Priessnitz, promenáda
NASVÍCENÍ SANATORIA PRIESSNITZ
Slavnostní projevy s hudebním doprovodem. 
Pořádá PLL a.s.

sobota 3. října v 18.00 
Kino Pohoda
DEN ARCHITEKTURY: LIDSKÝ ROZMĚR JESENÍKU
Po zhlédnutí filmu Lidský rozměr o vlivu veřejného 
prostoru na kvalitu života navážeme procházkou po 
městě s historičkou B. Tinzovou a architektkou P. Ko-
vaříkovou. Více na www.denarchitektury.cz/program/
jesenik-lidsky-rozmer-jeseniku. 
Pořádá Sudetikus, z. s. s přáteli, ve spolupráci s MKZ 
Jeseník a spolkem Kruh z. s.

sobota 3. října od 20.00
Wiener Kaffeehaus Restaurant
POSEZENÍ U KLAVÍRU
Představí se Jakub Knápek se svým hostem. Doporu-
čujeme rezervaci místa v kavárně. Vstup volný. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 4. října od 13.30 
Kaple a hrobka V. P.
OTEVŘENÍ KAPLE A HROBKY V. P.
Průvodce Jan Kratěna. Vstup volný. Pořádá PLL a.s.

neděle 4. října v 16.00 
Zrcadlový sál, PLL a.s.
JAZZOVÉ ODPOLEDNE
Představí se klavírní duo 88TWICE, Jakub Knápek 
a Vladimír Najdekr. Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL a.s.

pondělí 5. října v 10.00 
Dětské oddělení KVP Jeseník
ČTENÍ NEJMENŠÍM–TÝDEN KNIHOVEN
Hravé dopoledne pro batolátka a malé děti. Vstup volný. 
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze s MRC Krteček.

úterý 6. října v 16.00
Zrcadlový sál, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

úterý 6. října v 17.00
Hudební sál KVP Jeseník
NEPÁL POHODOVĚ – TÝDEN KNIHOVEN
Cestopisná přednáška o životě v Nepálu a treku ko-
lem Annapuren s Janou Šimkovou a Františkem No-
votným. Vstup volný. 
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze (KVP).

čtvrtek 8. října od 9.45 
Divadlo P. Bezruče
KDYŽ DVA SE RÁDI MAJÍ  
Zahájení Dnů seniorů města Jeseníku s předními só-
listy Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. 
Vstup volný nejen pro seniory (do naplnění kapacity). 
Pořádá město Jeseník ve spolupráci s CSS Jeseník 
a MKZ Jeseník.

čtvrtek 8. října od 13.00
Dětské oddělení KVP Jeseník
FREEVALDA TO VÍ, A CO VY? – TÝDEN KNIHOVEN
Zábavné odpoledne pro děti. FreeValda bystré děti 
odmění. Vstup volný.                                 Pořádá KVP.

pátek 9. října v 16.00
Dětské oddělení KVP Jeseník
KOUZELNÁ BABIČKA ČTE DĚTEM–TÝDEN 
KNIHOVEN
Odpoledne u pohádek. Vstup volný.         Pořádá KVP

pátek 9. října v 17.00
Kino Pohoda
JIŘÍ KOLBABA: OSTROV BALI–MŮJ DRUHÝ DOMOV
Přednáška známého cestovatele a fotografa Jiřího Kol-
baby. Čeká nás návštěva ojedinělého místa s bohatým 
duchovním životem, ostrova, který nemá na této pla-
netě obdoby. Více na www.theworld.cz. Prodej vstu-
penek v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 
v předprodeji 200 Kč, v den konání akce 250 Kč. 
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 9. října v 18.00
Salónek Hotelu Slovan
BESEDA S JOSEFEM PROVAZNÍKEM
Autor knih Odhalujeme Putinovy lži a Pětadvacet na 
holou. Humor nad politikou, aktivismem v politice 
i médiích, kampaněmi Me Too, Black Lives Matter… 
Vstup volný. 
Pořádají Ing. Tomáš Hauzner, Otakar Ševčík a Franti-
šek Svoboda.

sobota 10. října od 9.00 do 17.00
neděle 11. října od 9.00 do 13.00 

Klub seniorů, Dukelská ulice
VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ. 
Pořádá ZO ČZS Jeseník. 

sobota 10. října od 14.00
Bývalá klášterní zahrada, areál ZŠ Průchodní
DÝŇOVÁ SLAVNOST
Podzimní jesenická slavnost pro celou rodinu, více na str. 11. 
Pořádá Sudetikus, z. s.

neděle 11. října v 15.30
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Představí se klavírista Jakub Knápek se svým hostem. 
Vstupné 80 Kč.        Pořádá PLL a.s.

neděle 11. října v 17.00
Divadlo P. Bezruče
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
Divadelní hra v předplatném. Doprodej volných míst 
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 450 Kč. 
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 12. října v 16.30
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY LENKY POLCROVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 14. října v 19.00
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KONCERT JSPS
Představí se smíšený pěvecký sbor pod vedením Jitky 
Melicheríkové, vstupné 80 Kč.  Pořádá PLL a.s.

pátek 16. října od 9.00
Masarykovo náměstí
JESENICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Více na www.jesenicketrhy.cz. 
Pořádá Sudetikus, z. s. ve spolupráci s městem Jeseník, 
Olomouckým krajem a firmou Naturfyt Bio.

sobota 17. října od 8.00
Hudební sál KVP Jeseník
BAZAR KNIH
Vstup volný. Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze.

neděle 18. října v 15.30 
Zrcadlový sál, PLL a.s.
JAZZOVÉ ODPOLEDNE
Představí se klavírní duo 88Twice, Jakub Knápek 
a Vladimír Najdekr, vstupné 80 Kč.  Pořádá PLL a.s.

neděle 18. října v 17.00
Divadlo P. Bezruče
MR. MUZIKÁL 2020: RADIM SCHWAB S KAPELOU
Muzikálový koncert Radima Schwaba, zpěváka a her-
ce, představitele hlavní role české verze světoznámého 
muzikálu The Phantom Of The Opera. 
Více na www.radimschwab.cz.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jese-
ník. Vstupné 390–420 Kč. 
Pořádá Amorosamente s.r.o. ve spolupráci s MKZ Jeseník.

pondělí 19. října–středa 21. října
Přízemí knihovny CSA Jeseník
BAZAR OBLEČENÍ, OBUTÍ A SPORTOVNÍCH PO-
TŘEB PRO DĚTI
Výkup v pondělí 9.00–17.00. Prodej úterý 8.30–18.00, 
středa 8.30–17.00. Více na www.duhajes.cz. 
Pořádá Sudetikus, z.s. a SVČ DUHA Jeseník.

pondělí 19. října v 17.00
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
BCA. JITKY MOKOVÉ A MGR. HANY VAŠÍČKOVÉ
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu, lesní roh 
a klavír.  Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 20. října v 16.00
Zrcadlový sál, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

středa 21. října v 19.00
Zrcadlový sál, PLL a.s.
THAJSKO
Cestopisná přednáška cestovatelky a spisovatelky Zla-
tuše Knollové. Vstupné 80 Kč.  Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 22. října v 19.00
Kongresový sál, PLL a.s.
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC–
KONCERT K ČESKÉ STÁTNOSTI
Tradiční podzimní koncert Moravské filharmonie Olo-
mouc. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ 
Jeseník. Vstupné 200 Kč. Koncert se koná za finanční 
spoluúčasti Olomouckého kraje. 
Pořádá Olomoucký kraj, město Jeseník a MKZ Jeseník 
ve spolupráci s PLL a.s.

čtvrtek 22. října v 19.30
Klub Plíživá Kontra
HOSPODSKÝ KVÍZ
Vstupné: 30 Kč, ceny: tekuté, křupavé, překvapivé + 
všeobecné uznání.  Pořádá Klub Plíživá Kontra.

pátek 30. října v 18.00 
Salónek Hotelu Slovan
BESEDA S HISTORIKEM MILANEM MACÁKEM
Beseda s autorem knihy Sto let chatrné samostatnosti. 
Vstup volný. Pořádají Ing. Tomáš Hauzner, Otakar Šev-
čík a František Svoboda.

sobota 24. října ve 14.30 
Kongresový sál, PLL a.s.
DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH ZUŠ JESENÍK
Tradiční podzimní koncert DOM ZUŠ Jeseník s diri-
genty Tomášem Uhlířem a Milanem Domesem s ma-
žoretkami SZUŠ taneční Jeseník pod vedením Kláry 
Drgáčové. Vstupné 80 Kč.  Pořádá PLL a.s.

pondělí 26. října v 16.00 
Zrcadlový sál, PLL a.s.
POVÍDÁNÍ O ASTROLOGII
Poutavá přednáška, seznámení s významem planet 
a astrologickou symbolikou, v podání Ing. Zuzany 
Šmídové. Vstupné 60 Kč.  Pořádá PLL a.s.
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sobota 3. října v 15.00 
LIDSKÝ ROZMĚR – DNY ARCHITEKTURY
dokument / Dánsko, Bangladéš, Čína, Nový Zéland 
2012 / titulky / 83 min. / 

sobota 3. října v 17.00 
FRČÍME / animovaný-komedie-rodinný / USA 
2020 / česky / 103 min. / Vstupné 100 / 80 Kč /  

sobota 3. října v 19.30 
TICHÝ SPOLEČNÍK / komedie-drama/ ČR 2020 / 
česky / 100 min. / Vstupné 120 / 100 Kč / 12+

neděle 4. října v 15.00 
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY
animovaný-rodinný / Rusko 2020 / česky / 88. min./ 
Vstupné 110 / 90 Kč / 

středa 7. října v 19.30 
LÉTO 85 – FILMOVÝ KLUB
drama / Francie 2020 / titulky / 100 min. / 
Vstupné 100 / 60 Kč / 15+ 

čtvrtek 8. října v 19.30 
PRO BALÍK PRACHŮ / akční-thriller / USA 2020 
/ titulky / 92 min. / Vstupné 130 / 110 Kč / 15+

pátek 9. října v 17.00 
JIŘÍ KOLBABA: OSTROV BALI – PŘEDNÁŠKA
Vstupné 250 / 200 Kč / 

pátek 9. října v 19.30 
ŠARLATÁN / drama-životopisný / ČR, Irsko, Pol-
sko, Slovensko 2020 / česky / 118 min. 
Vstupné 120 / 100 Kč / 12+

sobota 10. října v 10.00 
MEKY – DNY SENIORŮ / dokument / ČR, Sloven-
sko 2020 / česky / 80 min. / Vstup volný / 

sobota 10. října v 17.00 
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI / animovaný-dobrodružný-
-komedie / USA, Španělsko 2020 / česky / 105 min. / 
Vstupné 110 / 90 Kč / 

sobota 10. října v 19.30 
BÁBOVKY / romantický-drama-komedie / ČR, Slo-
vensko 2020 / česky / 97 min. / Vstupné 130 / 110 Kč /  
12+

neděle 11. října v 15.00 
VZHŮRU ZA SNY / animovaný-dobrodružný-ro-
dinný / Dánsko 2020 / dabing / 81 min. / 
Vstupné 90 / 70 Kč / 

neděle 11. října v 17.00 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE / pohádka-fanta-
sy / ČR 2020 / česky / 115 min. / Vstupné 130 / 110 Kč /  


středa 14. října v 19.30 
PAN T. – FILMOVÝ KLUB / drama / Polsko 2019 / 
titulky / 104 min. / Vstupné 100 / 60 Kč / 15+

čtvrtek 15. října v 19.30 
3BOBULE – SENIOR KLUB / komedie / ČR 2020 / 
česky / 103 min. / Vstupné 60 Kč / 12+

pátek 16. října v 17.00 
GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT / akční-thri-
ller / USA, VB 2020 / titulky / 119 min. / 
Vstupné 130 / 110 Kč / 12+

pátek 16. října v 19.30 
KAREL / dokument-životopisný/ ČR 2020 / česky / 
127 min. / Vstupné 130 / 110 Kč /  

sobota 17. října v 17.00 
DĚDA POSTRACH RODINY / komedie-rodinný / 
USA 2020 / dabing / 98 min. / Vstupné 110 / 90 Kč /  


sobota 17. října v 19.30 
KAREL / dokument-životopisný/ ČR 2020 / česky / 
127 min. / Vstupné 130 / 110 Kč /  

neděle 18. října v 15.00 
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH /
animovaný / Korea 2020 / česky / 83 min. / 
Vstupné 120 / 100 Kč / 

středa 21. října v 19.30 
FAMU V KINĚ 01 – FILMOVÝ KLUB/animovaný-
-povídkový/ ČR 2020 / česky / 65 min. / 
Vstupné 100 / 60 Kč / 12+

čtvrtek 22. října v 17.00 
AFTER: PŘIZNÁNÍ / romantický / USA 2020 / ti-
tulky / 106 min. / Vstupné 120 / 100 Kč / 12+

čtvrtek 22. října v 19.30 
SVĚT PODLE MUCHY / dokument / ČR 2020 /
česky / 100 min. / Vstupné 100 / 80 Kč / 12+

pátek 23. října v 17.00 
BÁBOVKY / romantický-drama-komedie / ČR, Slo-
vensko 2020 / česky / 97 min. / 
Vstupné 130 / 110 Kč / 12+

pátek 23. října v 19.30 
TICHÝ SPOLEČNÍK / komedie-drama/ ČR 2020 / 
česky / 100 min. / Vstupné 120 / 100 Kč / 12+

sobota 24. října v 17.00 
RODINA NA BATERKY / animovaný-komedie / 
USA, 2020 / česky / Vstupné 130 / 110 Kč / 

sobota 24. října v 19.30 
ŠARLATÁN / drama-životopisný / ČR, Irsko, Pol-
sko, Slovensko 2020 / česky / 118 min. / 
Vstupné 120 / 100 Kč / 12+

neděle 25. října v 15.00 
MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY / animovaný-po-
hádka / ČR 2020 / česky / 40 min. / 
Vstupné 100 / 60 Kč / 

neděle 25. října v 17.00 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE / pohádka-fan-
tasy / ČR 2020 / česky / 115 min. / 
Vstupné 120 / 100 Kč /  

středa 28. října v 19.30 
ROK OPICE – FIlmOVÝ KlUB /kom.-drama /Mak., 
Srb., Slovin., Kolumb., 2019/ tit. / 112 min. / / 
Vstupné 100 / 60 Kč / 12+

čtvrtek 29. října v 17.00 
KAREL – SENIOR KLUB / dokument-životopisný/ 
ČR 2020 / česky / 127 min. / 
Vstupné 130 / 110 Kč / 

pátek 30. října v 17.00 
RYTMUS: TEMPOS / dokument-hudební / Sloven-
sko 2020 / slovensky / 90 min. / 
Vstupné 110 / 90 Kč / 12+

pátek 30. října v 19.30 
NIGHTLIFE: NA TAHU / komedie / Německo, 
2020 / česky / 111 min. / 
Vstupné 120 / 100 Kč / 12+

sobota 31. října v 17.00 
HALLOWEEN V KINĚ 
HOTEL TRANSYLVÁNIE: PŘÍŠERÓZNÍ DO-
VOLENÁ / 97 min. / animovaný / USA, Korea 2018 
/ česky / Vstupné 100 / 60 Kč / 

sobota 31. října v 19.30 
HALLOWEEN V KINĚ 
HALLOWEEN /horor-thriller / USA 2018 / titulky / 
106 min. / Vstupné 100 Kč / 15+

středa 28. října od 18.30 
U Hudebního altánu na promenádě, PLL a.s.
SWINGOVÁ TANČÍRNA
Ukázky a výuka tanečků v rytmu swing pod vedením 
Martina Lomáze, vstup volný.  Pořádá Swing Hills.

čtvrtek 29. října v 16.00
Zrcadlový sál, PLL a.s.
LÁSKA A PARTNERSTVÍ V HOROSKOPU
Základy partnerské astrologie v podání ing. Zuzany 
Šmídové. Vstupné 60 Kč.  Pořádá PLL a.s.

úterý 3. listopadu v 18.00
KVP Jeseník (hudební sál)
WOLF LOST IN THE POEM–
BÁSNÍŘKY VLČÍHO SRDCE
Hudebně-poetický projekt Jana Žambocha, osobní 
vyznání a pocta tvůrčímu duchu desíti žen světové po-
ezie. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ 
Jeseník. Vstupné 100 Kč. 
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze.

Výstavy
8. října–31. listopadu

Výstavní síň Divadla Petra Bezruče
Z NEBE: TOMÁŠ NEUWIRTH
Výstava představuje Neuwirthovu tvorbu z posledních 
let ve třech rovinách. Najdeme zde nejvíce oceňované 
minimalistické a abstraktní snímky, krajinářské foto-
grafie a také autorovi oblíbené kolmé pohledy dolů. 
Vernisáž se koná 8. října v 19 hodin, jako hudební 
doprovod vystoupí Vojta Violinist. Otevřeno po–čt 
9.00–12.00 a 13.00–16.00, pá 9.00–12.00. Vstup vol-
ný.  Pořádají MKZ Jeseník.

1. září–31. října
KVP Jeseník (hudební sál)
NEBYLI JSME SAMI / NIE BYLIŚMY SAMI
Dvojjazyčná panelová výstava pojednává o okolnos-
tech roku 1989 v ČSSR A PLR včetně regionálního 
rozměru. Otevřeno dle otevírací doby Knihovny V. P. 
Vstup volný. Pořádá Centrum společných aktivit Jeseník.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
23. září – 22. listopad

Galerie
BOHATSTVÍ VODY A LEDU
Jak voda formovala jesenickou krajinu? A jak se po-
dílela na nezměrném bohatství rostlinných a živočiš-
ných druhů? Právě to a mnoho jiného se na výstavě 
dozvíte. Kurátoři výstavy: Mgr. Martin Hanáček, 
Ph.D., Mgr. Vojtěch Taraška, vstupné 60/30 Kč.

16. září – 29. listopad 
Hlavní výstavní sál
OD ČERVENÉHO KŘÍŽE K WINTERHILFE 
Ve VMJ návštěvník spatří exponáty, které dokládají 
charitativní činnost tohoto mezinárodního hnutí. Více 
na straně 10. Kurátor výstavy: Mgr. Milan Rychlý, 
vstupné 60/30 Kč.
Další informace z muzea na straně 11

Kino Pohoda
čtvrtek 1. října v 19.30 

ŽENSKÁ POMSTA / komedie / ČR 2020 / česky / 
88 min. / Vstupné 120 / 100 Kč / 12+

pátek 2. října v 17.00 
HAVEL / drama-životopisný / ČR 2020 / česky / 
100 min. / Vstupné 120 / 100 Kč / 12+

pátek 2. října v 19.30 
BÁBOVKY / romantický-drama-komedie / ČR, Slo-
vensko 2020 / česky / 97 min. / 
Vstupné 130 / 110 Kč / 12+
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slezská část jeseníků očima 
českého obrozence F. slámy

Šestidílné přednáškové pásmo jesenického muzea o pověstech Pradědových 
hor se v minulém roce těšilo poměrně značnému zájmu veřejnosti. Rozhodli 
jsme se tedy, že v podobném duchu budeme pokračovat i letos. Tentokrát se 
to však v příjemném prostředí Zdravé kavárny nebude hemžit umouněnými 
gnómy či loupeživými rytíři – tématem je totiž reflexe Jeseníků očima českého 
buditele Františka Slámy.

František Sláma (1850–1917) se 
narodil v Chotěboři, pár kilometrů 
od Havlíčkova (tehdy Německého) 
Brodu, studoval v Pešti a pobýval 
na Balkáně, jeho jméno je však ne-
odmyslitelně spojeno se Slezskem, 
jehož kultura, historie a krajina 
mu učarovaly. Na Těšínsku, kde 
od roku 1882 působil u soudu, ale 
i na Opavsku či v přilehlém Prusku 
sbíral a upravoval etnografický ma-
teriál, zároveň aktivně psal o situaci 
a postavení české menšiny, kterou 
vybízel k obraně svých politických 
a kulturních práv. „Ze všech, kdož 
psali ze Slezska a pro Slezsko, uměl 
se Sláma nejšťastněji vemluvit do 
duše lidové a psát pro ni slovem pří-
stupným a srdečným. (…) Dlouhým 
pobytem a (…) upřímnou láskou 
k zemi a k lidu tak splynul s životem 
slezským jako málokterý Slezan rodi-
lý,“ prohlásil o něm Vojtěch Martí-
nek roku 1920.

Jedním z nejvýznamnějších Slá-
mových děl dodnes zůstává Vlaste-
necké putování po Slezsku (1883), 

v němž na bezmála šesti stech stra-
nách vylíčil ikonická i méně známá 
místa českého a části pruského Slez-
ska. Přirozeně proto nemohl minout 
ani zdejší kraj. Na třech podzimních 
večerech (8. října, 12. listopadu 
a 10. prosince vždy od 18.00) se 
přeneseme zpět v čase, do období  
80. let 19. století, konkrétně do ob-
lastí kolem Opavy, Krnova, Bruntá-
lu, Zlatých Hor, Jeseníku a samo-
zřejmě také na nejvyšší vrcholky 
hor, abychom si pověděli, jak na tyto 
většinově německé oblasti pohlížel 
horlivý český vlastenec…

Pořad opět připravil odborný 
pracovník Vlastivědného muzea 
Jesenicka Mgr. Matěj Matela  
(tel. 775 459 314), který úryvky 
z díla (psaného mimochodem 
krásnou archaickou češtinou) vždy 
doplní komentářem osvětlujícím 
či revidujícím Slámovy postřehy. 
Vstupné činí 20 korun a upozorňu-
jeme, že, tak jako minulý rok, je 
nutná rezervace předem přímo ve 
Zdravé kavárně.  (VMJ)

Zdraví je naší prioritou
Milí čtenáři,
komponovaný večer Hovory od klavíru se stejně jako úvodní koncert Hvězd 

a hvězdiček Opera s láskou uskuteční v souladu s přísnými hygienickými naří-
zeními. Zdraví Vás všech je naší prioritou! 

Všichni účinkující včetně hostů musí podepsat čestné prohlášení, že v po-
sledních 14 dnech nebyli v zahraničí ani v kontaktu s osobou, které byla na-
řízena karanténa nebo neonemocněla v souvislosti s výskytem onemocnění 
COVID-19. Večera se zúčastní dva zdravotníci, kteří všem přítomným změří 
aktuální teplotu a v případě nutnosti poradí či pomohou řešit vzniklou situaci.

Milí čtenáři, využijte jedinečné příležitosti setkat se s přední gerontoložkou 
Prof. Ivou Holmerovou a ředitelem Divadla na Vinohradech Tomášem Töpfe-
rem. Věřte, že nebudete litovat. 

Držme se nařízených pravidel, buďme k sobě ohleduplní, nebraňme se 
dobře míněným radám a vše se v dobré obrátí! Viola Králová

Pozvánka do Vodní tvrze
Vlastivědné muzeum Jesenicka zve širokou veřejnost na výstavu „Od 

Červeného kříže k Winterhilfe“. Výstava potrvá do 29. listopadu 2020. 
Války provází lidstvo od pradávna, avšak až v posledních dvou staletích fun-
guje organizace, která zmírňuje utrpení jak vojáků, tak i civilistů – Červený 
kříž. V muzeu návštěvník spatří exponáty, které dokládají charitativní čin-
nost tohoto mezinárodního hnutí. První světovou válku přiblíží různé štíty 
ze sbírek muzea a soukromých sběratelů, druhou světovou válku pak feno-
mén zvaný Winterhilfe. Drobné sběratelské předměty, které dobývají v dneš-
ní době aukce, dříve sloužily k získávání příspěvků na pomoc strádajícím 
vojákům. Vstupné 60/30 Kč.   (VMJ)

Dobročinná sbírka Bílá pastelka 
Ve dnech 12.–14. října proběhnou sbírkové dny 21. ročníku celonárodní 

veřejné sbírky Bílá pastelka. Výtěžek sbírky je určen na speciální služby pro 
nevidomé a slabozraké, které tito lidé jinde jen těžko hledají nebo nenajdou 
vůbec. Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a jí 
založené organizace Tyfloservis, o.p.s. a krajská TyfloCentra. Více informací 
na www.bilapastelka.cz.  (TZ)



11  říjen 2020Kultura www.jesenik.org

Dýňová slavnost: Kultura, tvořivé dílny i trh s řemesly

Poznámka redakce
Výše citovaný koncert pod názvem S profesionály ruku v ruce se usku-

teční stejně jako předchozí dva v souladu s přísnějšími hygienickými pod-
mínkami. Děkujeme za vstřícnost a ochotu zdravotníkům, kteří v případě 
nutnosti poradí či pomohou řešit vzniklou situaci. 

V sobotu 10. října ožije bývalý klášter voršilek Dýňovou slavností. Od 14 do 
19 hodin bude v areálu současné Základní školy Průchodní připraven kulturní 
program, tvořivé dílny, trh s řemesly a bohaté občerstvení. 

„Součástí bude dýňové občerstvení, v dílničkách si s dětmi vyrobíte podzimní 
dekorace, loutky nebo lucerničku. Od 14 hodin zazpívá sbor Jesen a  po nich 
se představí další  regionální soubory. Těšit se můžete na kouzelníka Miku-
láše, dýňový fotokoutek a šachy nebo malování na obličej podle vlastní před-
lohy,“ zve na akci Markéta Turková. Lidé se mohou do slavnosti zapojit, 
a to do soutěže O nejlepší dýňovou buchtu, O největší dýni regionu a také 
do soutěžní výstavy O nejhezčí vyřezávanou dýni. V areálu budou výrob-
ky vystaveny a veřejnost může hlasovat pro svého favorita. „Na Dýňovou 
slavnost zveme místní pěstitele, výrobce a umělce, spolupracujeme s místními 
organizacemi, firmami i neziskovkami a zapojujeme aktivní občany každého 
věku. Chceme, aby dostali příležitost ukázat, co všechno úžasného dovedou,“ 

shrnuje komunitní myšlenku akce spoluorganizátorka Martina Seidlerová. 
Na slavnost přijede Klub Přátel Zlatých Hor s originálním jesenickým folk-
lórem – kahancovými tanci. Dále zahrají jeseničtí Down Beat Dixieland 
Band. Nakonec rozsvítíme dýňové lampióny a vydlabané dýně a vytvoříme 
magickou atmosféru. Přijďte strávit krásné podzimní odpoledne se svými 
rodinami a přáteli a oslavit letošní úrodu v našem kraji. Vítaná je také účast 
v maskách!

Akci pořádá spolek Sudetikus s podporou Olomouckého kraje a města Je-
seník. Partnery akce jsou obec Supíkovice, MKZ Jeseník, ZŠ Jeseník, SVČ 
Duha, firmy Naturfyt BIO, Woox a Selská pekárna a řeznictví a organizace 
MRC Krteček a EduArt – vzdělávat je umění.

Více informací o Dýňové slavnosti a přihlášky do soutěže najde-
te na www.sudetikus.cz a na facebooku. Kontakt: M. Seidlerová,  
704 143 003, spolek@sudetikus.cz.  (TZ)

Koncert se odehraje v prostoru jesenické Kaple.                   Foto: archiv Václava Dvořáka

Koncert vzdá hold dámě  
a završí projekt Hvězdy a hvězdičky

Ve čtvrtek 19. listopadu v 19 hodin 
se naposledy vydáme napříč hvězdnou 
oblohou, abychom společně se všemi, 
kteří připravili třídílný hudebně dra-
matický projekt Hvězdy a hvězdičky, 
vzdali hold dámě, paní profesorce 
Věře Lejskové, jejíž srdce vždy bilo 
a stále bije pro drsný, leč krásný regi-
on pod Pradědem. 

Zamilovala si ho natolik, že mu 
společně s manželem věnovali ne-
jenom svou upřímnou lásku, ale za-
nechali v něm stopu, která nám je 
bude navždy připomínat. Ať už mám 
na mysli díla inspirovaná kouzelnou 
přírodou Rejvízu či Mezinárodní in-
terpretační soutěž pro klavírní dua 
nesoucí jméno Franze Schuberta. 
Odvážný počin, na němž se s man-
želi Lejskovými podílel také někdejší 
ředitel Lidové školy umění v Jesení-
ku (dnes ZUŠ) Alois Složil. Rukou 
nedílnou hledali kořeny rodu Schu-
bertů, i když sám slovutný skladatel 
místa narození svých rodičů nikdy 
nepoznal. Kolikrát si nejeden inter-
pret kladl otázku, kde se vzalo v ra-
kouském tvůrci tolik slovanské něhy. 
Nadšení pro dílo Franze Schuberta 
se táhlo jako červená nit šedesátile-
tým pianistickým úsilím světoznámě 
uznávaného dua V. a V. Lejskových. 
Oba pianisté byli neúnavnými propa-
gátory tvorby českých hudebních ve-
likánů. Tím spíše jsem ráda, že nepří-
jemnosti způsobené koronavirovou 
krizí neskolily Hvězdy a hvězdičky, 
ba právě naopak. Jejich světlo napl-
nilo naše srdce vírou, že sliby se mají 
plnit, i když to není vždy snadné. 

Nuže, milí čtenáři, pojďte a spo-
lečně s námi se těšte na poslední 
část toho, co jsme pro vás připravili. 

Po boku patronky Hvězd a hvězdi-
ček, sólistky Zlaté kapličky, mezzo-
sopranistky Michaely Zajmi, kon-
certního mistra violoncell Orchestru 
Národního divadla v Praze Bledara 
Zajmi, špičkového brněnského pi-
anisty Jiřího Hrubého se představí 

vybrané talenty Základní umělecké 
školy v Jeseníku, Jakub Jackulák, Ja-
kub Antoš a Jonáš Doležel. 

Ve výčtu účinkujících nechybí pě-
vecké sbory Radost a Běláčci z Bělé 
pod Pradědem. A to nejen proto, že 
koncert uzavře Závěrečná árie z re-
kreační opery Noc s Kobr a Štejnem 
autorské dvojice Lejsek–Žák, jejímž 
prostřednictvím se rozloučíme ne-
jen s Jeseníky, ale především s dal-
ším ročníkem Hvězd a hvězdiček. 
V podání Ženského pěveckého sbo-
ru Radost neuslyšíme jen citovanou 
„Jesenickou hymnu“, ale také část 
Moravských dvojzpěvů Antonína 
Dvořáka se sólistkou Michaelou Za-
jmi. To vše umocněno průvodním 
slovem vynikajícího moderátora 
Václava Žmolíka. 

A propos, víte, že tento slovutný 
český skladatel dosáhl světového 
uznání nejen díky talentu a píli, ale 
také díky nadšení? Na úporná naléhá-

ní nakladatele Simrocka, aby co nej-
rychleji dokončil II. řadu Slovanských 
tanců, reagoval Dvořák slovy: „Vy si to 
komponování krásně představujete, milý 
příteli, ale člověk může tvořit teprve teh-
dy, až cítí to pravé nadšení!“

Nadšení spolu s talentem a pílí 
nikdy nechybělo ani všem těm, kteří 
se podíleli na realizaci cyklu Hvězdy 
a hvězdičky. Je naším přáním, aby 
se přeneslo i na vás posluchače a po-
mohlo vám i v každodenním životě 
zdolávat překážky, s radostí dělat 
svou práci a předávat svým blízkým 
světlo, jímž pro vás Hvězdy a hvěz-
dičky zářily.

Nad koncertem S profesionály 
ruku v ruce, jenž je součástí třídíl-
ného hudebně dramatického cyklu 
Hvězdy a hvězdičky, převzal záštitu 
generální ředitel společnosti Fenix 
Group, od jejíhož založení uplynulo 
v červenci tohoto roku 30 let. 

Viola Králová

XX. svatováclavské 
setkání 

Akce začíná 28. září v Bílé Vodě, 
kde proběhne mše svatá. Večer pak 
Priessnitzovy lázně rozezní tóny ka-
pely Hradišťan v čele s primášem 
Jiřím Pavlicou. Na druhý den je 
naplánováno odborné sympozium, 
na němž vystupující, ať už z oblas-
ti přírodních či společenských věd, 
představí široké téma vody z nejrůz-
nějších úhlů. Těšit se můžete i na 
odpolední komentovanou prohlíd-
ku výstavy „Bohatství vody a ledu“. 
Akci třetího dne zakončí exkurze, 
jejímž cílem bude na reálných pří-
kladech přiblížit způsoby zadržová-
ní vody v krajině. Podrobnosti k jed-
notlivým akcím budou upřesněny na 
muzeumjesenik.cz a plakátech. 

(VMJ)

Informace z muzea
Přednášky ve Vodní tvrzi
Konají se vždy v 18.00 (více infor-

mací na samostatných plakátech).
21. říjen: Způsoby pohřbívání od 

pravěku po současnost s ohledem na 
reálie Jesenicka (Mgr. Milan Rychlý)

21. říjen: Dvojí dějiny? Pohledy 
na „sudetskou“ otázku v historiogra-
fii (Mgr. Pavel Rušar)

Přednášky v PLL: více informací 
na samostatných plakátech

Přednášky ve Zdravé kavárně
Podzimní pásmo „Jeseníky a pod-

hůří v díle slezského buditele Františ-
ka Slámy“

8. říjen:  1. díl – Z Opavy do 
Osoblahy. Více na straně 10, vstup-
né 20 Kč, nutná rezervace a zakou-
pení vstupenek předem!

Exkurze: (aktuální informace na 
samostatném plakátu)

3. říjen: Tvarová pestrost Žulovské 
pahorkatiny

Stálé expozice: Spirála času 
Země, Čarodějnické procesy na 
Jesenicku v 17. století, Fauna a fló-
ra Jesenicka, Historie a archeologie 
Jesenicka (VMJ)
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starosta a poslanec Alois Kunz aneb „Zvoník ze Zlatých Hor“
Letos v červenci uplynulo 70 let od úmrtí člověka, v jehož životě jako by se 

zrcadlily dějiny první poloviny minulého století, ve středoevropském prostoru 
tolik neklidného. Ať už však z poslaneckých lavic československého parlamen-
tu obhajoval křesťansko-sociální hodnoty nebo po válce rozezníval zvony zlato-
horského kostela, výzvy osudu přijímal vždy s pokorou sobě vlastní. Alois Kunz 
patří k těm osobnostem, na něž může být náš region právem hrdý. 

Narodil se 14. srpna 1877 do rodi-
ny zlatohorského tkalce Josefa Kun-
ze a jeho manželky Josefy. Vyučil se 
obuvníkem. Již za učňovských let se 
stal členem německého katolického 
sdružení Gesellenverein (Jednota 
tovaryšů), jehož cílem bylo předávat 
křesťanské učení mladým lidem a zá-
roveň jim poskytovat sociální pod-
poru do chvíle, kdy se vyučí nebo 
dostudují. Právě tento spolek měl 
na Kunzovo další směřování zcela 
zásadní vliv, neboť v něm ukotvoval 
jak víru v Boha, tak také nutnost ak-
tivní pomoci potřebným. O pár let 
později proto vstoupil do Křesťan-
sko-sociální strany Karla Luegera, 
kontroverzního starosty Vídně, za 
jehož vedení sice rakouská metro-
pole zažila nebývalou moderniza-
ci, zároveň se však často uchyloval 
k lacinému populismu, a dokonce 
se netajil antisemitským smýšlením. 
Vzhledem k nedostatku pramenů se 
již zřejmě nedozvíme, zdali partaj 
Kunze zlákala i nepřátelstvím vůči 
Židům, každopádně podíváme-li se 
na jeho pozdější politickou činnost, 
nejeví se tyto domnělé pohnutky 
jako pravděpodobné. 

Necelá první dvě desetiletí tvořila 
hlavní náplň Kunzova života rodi-
na (s manželkou Rosalií vychovali 
pět dětí) a obchod s kůžemi. Zlom 
nastal se vznikem Československa, 
resp. prvními volbami, které se ko-
naly v červnu 1919 do zastupitelstev 

obcí. Přestože tehdy u českých i ně-
meckých voličů dominovala levice 
a Kunzova strana získala dohro-
mady necelých 6 % hlasů, na Zla-
tohorsku slavili němečtí křesťanští 
sociálové doslova triumf – získali zde 
neuvěřitelných 42,1 % hlasů. Tento 
úspěch můžeme primárně přičíst 
všeobecně známé silné religiozitě 
místních obyvatel, ale rovněž oblibě 
Aloise Kunze, který ještě toho léta 
usedl do křesla starosty.

Když opadlo první poválečné 

napětí, pustil se činorodý Kunz do 
práce. Za jeho vedení došlo k re-
gulaci vodních toků, vznikla ne-
mocenská pokladna, podařilo se 
uskutečnit řadu kulturních akcí. Tou 
nejvýznamnější se stala velkolepá 

oslava v srpnu 1924 upomínající na  
700 let města. V jednom z dlou-
hé řady proslovů zazněla i značná 
chvála na adresu ctěného pana 
starosty, jenž při této příležitosti 
obdržel ozdobný zlatý řetěz. Když 
se následujícího roku konaly druhé 
volby do Národního shromáždění, 
na kandidátní listině Německé křes-
ťansko-sociální strany lidové (DCV) 
pro Olomoucký kraj se Kunzovo 
jméno objevilo hned na druhém 
místě. A opět – přestože strana ne-
získala dohromady ani 6 %, na Jese-
nicku tradičně bodovala. Ve čtvrtek  
17. prosince 1925 tak Alois Kunz 
složil poslanecký slib.

DCV patřila mezi strany tzv. ak-
tivistické, tj. nakloněné spolupráci 
s československými politiky. Němečtí 
křesťanští sociálové se proto stali ak-
tivními tvůrci rodící se demokracie, 
byli dokonce zastoupeni v několika 
vládách. Na své voličské zázemí ale 
nezapomínali – upozorňovali např. 
na projevy diskriminace vůči němec-
kému obyvatelstvu a vystupovali pro-
ti nedodržování oficiální národnostní 
politiky státu. V tomto duchu se nes-
la také poslanecká činnost A. Kunze 
(mandát obhájil i roku 1929), který 
se sice soustředil spíše na hospodář-
ské záležitosti, např. roku 1930 ale 
přednesl interpelaci, v níž poukázal 
na nepřijímání uchazečů německé 
národnosti do poštovní služby. Na 
zřeteli měl samozřejmě i své rodné 
město. Když na jaře 1926 zachvátil 
Zlaté Hory požár, žádal Kunz sně-
movnu o finanční pomoc. 

Od 30. let se ale podpora česko-
slovenských Němců začala přelévat 
na stranu nacionalistických usku-
pení. S tímto novým směrem své-
ho národa se Kunz neztotožňoval. 
Většinu války proto raději prožil 

v ústraní, neboť si byl dobře vědom 
skutečnosti, že se jako bývalý posla-
nec československého parlamentu 
netěší u nacistických úřadů přílišné 
důvěry a je stále sledován.

Před odsunem do Německa zachrá-
nilo Kunze jeho protinacistické smýš-
lení a ve svých bezmála sedmdesáti 
letech vzal zavděk prací kostelníka. 
Ještě několik let po skončení války 
se tak noví obyvatelé městečka se-
tkávali se starým mužem, který pra-
videlně (ráno, v poledne a navečer) 
mířil ke kostelu. Jen málokdo tušil, 
o jak výraznou osobnost prvorepub-
likového Jesenicka se jedná. Právě 
s posledními léty Kunzova života 
se pojí jedna milá, přesto poněkud 
smutná perlička. Roku 1947 si míst-
ní všimli, že zvonění se z kostelní 
věže ozývá mnohem častěji než jen 
třikrát denně, jak bylo předepsáno. 
Starý pán se přiznal, že zvonil vždy, 
když se dozvěděl o úmrtí některého 
z odsunutých občanů, jemuž tak 
chtěl poslat z domoviny poslední 
pozdrav… U německých krajanů si 
Kunz tímto lidským gestem získal 
upřímné sympatie vyjádřené i přilé-
havou přezdívkou „Zvoník ze Zla-
tých Hor“. Jemu umíráček zazvonil 
11. července 1950, o dva dny později 
spočinul na místním hřbitově (hrob 
je dodnes k vidění). Syn Albrecht, 
politický vězeň komunistického reži-
mu, se o zlatohorský kostel staral až 
do své smrti roku 1989.

Politická činnost i životní osudy 
Aloise Kunze jsou nadále předmě-
tem bádání. Matěj Matela, VMJ

Drobné památky v jeseníku

Beeckmanův kříž.           Foto: Jan Mrosek

V ulici Otakara Březiny se nachází 
další z drobných památek Jeseníku, 
Beeckmanův kříž. O tom, proč tady 
je, se dozvíte z následujících řádků.

Baron Fredéric Joseph Ghislain 
de Beeckman se narodil roku 1815. 
Pracoval na belgickém velvyslanec-
tví v Turíně, v roce 1841 se dostal 
na pozici atašé. Ve stejné funkci 
poté působil také v Konstantinopoli 

Alois Kunz odpočívá po výstupu na Koberštejn, rok 1935      Zdroj: soukromá sbírka Josefa Václavíka

a Madridu. V květnu 1845 se přijel 
léčit na Gräfenberk, ale o měsíc 
později nešťastnou náhodou ze-
mřel, když sklouzl z dřevěné lávky 
do rozvodněné řeky. Na jeho památ-
ku vznikl na onom místě u souto-
ku řeky Bělé a Staříče mramorový 
kříž s francouzským nápisem: Ici 
a péri Fredéric Baron de Beeckman  
le 20. Julliet 1845 / Zde zahy-
nul Fredéric baron de Beeckman  
20. července 1845. Po válce začalo 
místo chátrat, k obnovení památky 
došlo v roce 2011 díky památkáři 
Tomáši Skalíkovi, dobrovolníkům 
z projektu Cesty ke kořenům a gran-
tu nadace Renaty a Petra Kellnero-
vých. Na protějším břehu řeky se 
rovněž dle mapy von Walterskirche-
na nalézal Beeckmanův kámen. Zda 
se jednalo o stejný kámen s fran-
couzským nápisem, který dnes leží 
v blízkosti kříže, není potvrzeno.

Jan Mrosek

Beeckmanův kříž (2)
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Patchworková dílna Lenky Janákové a její přátelé vás zvou na
 

PATCH-
WORKOVÝ 
PODZIM 
V JESENÍKU
 

23.–25. října 2020
od 10.00 do 17.00 hod.
v Kapli na Průchodní ulici v Jeseníku
 
výstava a prodej patchworkových a textilních výrobků
prodej látek a patchworkových pomůcek
ukázka a prodej šicích strojů
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VINCENZE
PRIESSNITZE
28. 9.–4. 10. 2020

28. 9.
HRADIŠŤAN A JIŘÍ PAVLICA "VODA MÁ"
Slavnostní koncert v rámci XX. Svatováclavského setkání
v Jeseníku. Představí se světoznámá cimbálová muzika
Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Předprodej v rezervačním
systému MKZ Jeseník a před koncertem.
Kongresový sál, vstupné 420 a 490 Kč

17.00

JUBILEJNÍ XX. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ V JESENÍKU
Cyklus přednášek "Voda v Jeseníkách a na Jesenicku"
Zimní zahrada
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY přednáška o vodě a šes� zajímavých
osobnostech 19. a 20. stole�, Mgr. Jiří Glabazňa
Zrcadlový sál

Středa

Úterý

30. 9.

29. 9.
8.00-14.00

19.00

CESTA DO MĚSTA ZA PRAMENY A BARONEM
komentovaná vycházka zakončená návštěvou slavnostního
odhalení Wesselényiho pramene v Jeseníku, doprovází Jiří
Glabazňa
sraz před LIC
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ WESSELÉNYIHO PRAMENE
Ulice Otakara Březiny, Jeseník
PŘÍBĚHY O VODĚ, PŮDĚ, STROMECH A LIDECH
ekologicko-poe�cké pásmo ze světa, Jesenicka a vesmíru,
prezentuje Mgr. Jiří Glabazňa
Zrcadlový sál

14.30

16.00

19.00

Čtvrtek 1. 10.
DEN ZDRAVÍ Nabídka a prezentace našich partnerů v oblas�
zdraví a zdravého životního stylu.
Před LD Priessnitz nebo při nepříznivém počasí Kongresový sál
KOLOBĚŽKOVÁNÍ 14.00 - 15.00 - časovka
Ripperova promenáda (v případě nepříznivého počasí se akce
nekoná). Koloběžky Vám zapůjčíme.
PŘEDNÁŠKY "STARÝ Z KOPY". Slezský patriot Viktor Heeger
a lázně Jeseník, Mgr. Matěj Matela
OSUD GÉNIA VODOLÉČBY, Mgr. Květoslav Growka
Zrcadlový sál

10.00-16.00

9.00-16.00

18.00

TRADIČNÍ JARMARK
Ripperova promenáda u hudebního altánku
ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY DR. WEISSOVI,
VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SOUBORU FOLKLÓREK
Masarykovo náměs� v Jeseníku, hotel Slovan
PROCHÁZKA PO PRAMENECH
- komentovaná vycházka po lázeňském areálu,
doprovází Jiří Glabazňa
Sraz před LIC
PROMÍTÁNÍ FILMU O VINCENZI PRIESSNITZOVI
- životopisný snímek Pavla Linharta z roku 1999
Priessnitz, Zrcadlový sál

Pátek 2. 10.
10.00-16.00

14.00

15.30

19.00

Sobota 3. 10.
OTEVŘENÍ KAPLE A HROBKY VINCENZE PRIESSNITZE
doprovází Jan Kratěna
Ripperova promenáda
PRIESSNITZŮV TURISTICKÝ KVÍZ PRO RODIČE S DĚTMI
okruh s doplňovačkou po lázních, zadání kvízu ve stánku
"Priessnitzův kvíz" na jarmarku
TRADIČNÍ JARMARK
Ripperova promenáda u hudebního altánku
MIMOŘÁDNÉ HUDEBNÍ TRUBAČSKÉ VYSTOUPENÍ NA
VYHLÍDCE A SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ SANATORIA
PRIESSNITZ
Malá připomínka letošních oprav budovy Priessnitz.
Před LD Priessnitz
VEČER U KLAVÍRU doporučujeme rezervaci místa v kavárně.
Wiener Kaffeehaus restaurant

9.30-12.00

10.00-12.00

10.00-16.00

18.00

20.00-23.00

Neděle 4. 10.
OTEVŘENÍ LÁZEŇSKÉ VYHLÍDKY
věžička Sanatoria Priessnitz
KONCERT 88TWICE jazzové klavírní duo
Zrcadlový sál, vstupné 80 Kč

13.00-16.00

16.00-17.30

Z epidemiologických důvodů mohou být akce neočekávaně zrušeny. V případě jejich konání prosíme o dodržování vládních opatření.
Na akci budou pořizovány fotografie a videozáznamy.

Pondělí
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Priessnitzův týden: Hudba, jarmark i rozsvícené sanatorium 
Tradiční Priessnitzův týden odstartoval 28. září koncertem Jiřího Pavlici 

a skupiny Hradišťan, pořádáném MKZ v Kongresovém sále Priessnitzových 
lázní, a hned o den později následuje série přednášek XX. ročníku Svatovác-
lavského setkání pod hlavičkou Vlastivědného muzea Jesenicka. Před neděl-
ním výročím narození zakladatele lázní čeká na klienty i návštěvníky více než 
desítka nejrůznějších akcí.

Dvě z nich, které se konají v Jeseníku, oživují a připomínají slavnou vodo-
léčebnou minulost někdejšího Frývaldova. Slavnostní odhalení obnovené-
ho Wesselényiho pramene se koná ve středu 30. září od 16 hodin a odhalení 
pamětní desky lékaře Josefa Weisse v pátek 2. října ve 14 hodin.

Čtvrtek 1. října bude v lázních Dnem zdraví, konat se budou prezentace 
partnerů v oblasti zdraví a zdravého životního stylu v prostoru před sanato-
riem Priessnitz a na Ripperově promenádě, kde bude možné se dozvědět, 
jak prospěšná je jízda na koloběžce a samozřejmě si ji také vyzkoušet. Ze 
vzdělávacích akcí zveme například na přednášku Květoslava Growky a Ma-

těje Mately ve čtvrtek 1. října v 18.00 v Zrcadlovém sále sanatoria Priess-
nitz. Tématem budou osobnosti Vincenze Priessnitze a Viktora Heegera.

Tradiční jarmark je připraven na pátek 2. října a sobotu 3. října u Hu-
debního altánku. V sobotu dopoledne zde děti s rodiči mohou vyzkoušet 
i Priessnitzův turistický kvíz.

Neobyčejný pohled a zážitek pak čeká na účastníky v sobotu 3. října od 18 ho-
din, kdy se uskuteční Slavnostní rozsvěcení sanatoria Priessnitz s hudebním 
trubačským vystoupením na věžičce jako malá připomínka letošních oprav 
budovy Priessnitz. Letos na jaře obnovená fasáda a střecha sanatoria byla dopl-
něna novým osvětlením jeho průčelí. Přijďte se podívat a posoudit, jak to hlavní 
lázeňské budově sluší, když září nocí do dalekého okolí. 

A to zdaleka není vše, další přednášky, exkurze a zajímavé akce najdete 
na samostatných plakátech. Na uspořádání pestrého programu se podílely 
Priessnitzovy léčebné lázně, město Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka, 
Státní archiv, Společnost Vincenze Priessnitze a Olomoucký kraj.         (jg)

František surmík oceněn za celoživotní přínos 
I letos se vedení Olomouckého 

kraje rozhodlo ocenit osobnosti 
a výjimečné počiny, které se týkají 
oblasti kultury. Oceněny byly osob-
nosti v kategoriích hudba, výtvarné 
umění, divadlo, film, rozhlas, tele-
vize a literatura. Mimořádnou cenu 
za celoživotní přínos v této oblasti 
dostal od Olomouckého kraje muzi-
kant, zpěvák a konferenciér Franti-
šek Surmík.

Slavnostní vyhlášení cen za 
kulturu se uskutečnilo v úterý  
1. září v Městském domě v Přero-
vě. Předávání uváděl Marek Eben, 
v programu vystoupila herečka Iva 
Janžurová a sólista olomoucké ope-
ry Jakub Rousek.

František Surmík obdržel cenu 
z rukou hejtmana Olomouckého 
kraje Ladislava Oklešťka, který oce-
nil jeho dlouholeté působení v roli 
kulturního referenta jesenických 
lázní. „Bylo to pro mě překvapení, 
protože si myslím, že je řada lidí, kteří 
by si takové ocenění zasloužili víc než 
já,“ komentoval tuto událost svým 

typickým způsobem doyen jesenic-
ké kultury: „Program byl komponova-

ný tak, že šlo vlastně o hlavní cenu. 
Byl to hezký večer a úžasný zážitek.“ 

K udělení ceny Františkovi Sur-
míkovi blahopřála na místě také sta-
rostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

František Surmík
Narodil se ve slovenské Seredi, 

mládí prožil ve Svitu pod Vysoký-
mi Tatrami, na jižní Moravě se ože-
nil, od roku 1968 žije v Jeseníku. 
Jako hudebník působil v Ústřední 
hudbě ministerstva vnitra, Orches-
tru Gustava Broma a řadě dalších 
předních českých hudebních těles. 
Od začátku devadesátých let pracu-
je v Priessnitzových léčebných láz-
ních jako kulturní referent a mode-
rátor společenských akcí, účinkuje 
také sám. 

Lázeňským hostům i jesenickému 
publiku po tři desetiletí zprostřed-
kovává širokou škálu kulturních 
zážitků, od vystoupení špičkových 
českých a zahraničních hudebníků 
až po koncerty žáků místní základ-
ní umělecké školy. V loňském roce 
oslavil osmdesáté narozeniny.            

(jg)

Výtěžek sbírky pomůže zkvalitnit život šestileté marušky 

František Surmík se starostkou města Jeseník Zdeňkou Blišťanovou a moderátorem slav-
nostního předávání cen Markem Ebenem.  Foto: AN

Ve sbírce „Pomáhejme, když můžeme“, která se konala pod záštitou konta 
Bariéry Nadace Charty 77 v pátek 4. září u příležitosti Dne bezpečnosti, byly 
vybrány prostředky pro zajištění léčebné péče Marušky Beránkové. Maruška 
je šestiletá slečna, která trpí vážnou formou diabetes melitus a je odkázána 
na trvalé celodenní měření, regulaci hladiny cukru a non-stop asistenci rodiny. 

„Děkujeme všem, kteří tuto sbírku 
organizovali. Moje dcera musí být 
dosud pod stálým čtyřiadvacetihodi-
novým dohledem pouze v maximál-
ně šestimetrové vzdálenosti ode mě. 
Léčení jejího onemocnění je velice 
náročné po stránce zdravotní, finanč-
ní a psychické převážně pro mě jako 
matku, ale také pro celou naši rodinu, 
i pro Marušku. Vaši finanční pomoc 
použijeme na zakoupení základních 
pomůcek pro moderní způsob léč-
by a pro Maruščino osamostatnění. 
Tímto zařízením se zabrání vážným 
hypoglykemickým záchvatům. Dcera 
bude nonstop pod kvalitním dozorem 

a já jako maminka můžu kontrolovat 
glykemii na dálku kdekoliv na větší 
vzdálenosti, kde Maruška bude – na 
hřišti, ve školce, v aktivním životě, ve 
spánku a podobně. Všem ještě jednou 
děkujeme a jsme rádi, že jste nám po-
mohli zkvalitnit život naší Marušky,“ 
vzkazuje všem dárcům maminka 
Marušky, paní Niki Beránková.

Do sbírky se zapojily Priessni-
tzovy léčebné lázně a.s. a jejich za-
městnanci, město Jeseník, policisté 
a civilní zaměstnanci Policie ČR 
v Jeseníku, Hasičský záchranný 
sbor Jeseník, obec Bělá pod Pra-
dědem, senátor Miroslav Adámek, 

náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje Milan Klimeš, Střední prů-
myslová škola Jeseník a další dárci 

na akci Den bezpečnosti nebo přes 
sbírkový účet pro Marušku.                  

  (jg)

Tradicí akce Den bezpečnosti se stává předávání charitativních šeků zdravotně hendike-
povaným dětem.                                                                         Foto: Richard Kapustka
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závod FORCE KOLÁRNA - ODERSKÉHO POHÁRU 2020

pořadatelFORCE TEAM JESENÍK. z.s.

Upozornění: Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody
účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.

Všichni účastníci musí dodržovat ustanoveni zákona č.361/2000 Sb. To stvrzují při prezentaci podpisem.

11.10.2020

Rostislav Brokeš, brokes@gymjes.cz, 778 766 192

11.10.2020
Jeseník, lokalita Za Podjezdem, areál bývalých Kasáren

mladší žáci- NÁBOROVÝ ZÁVOD- 11:00 - 2 zkrácená kola (2km)
žáci žačky, kadetky - 11:20, 20 minut, 30,- Kč
kadeti, ženy, masters M55 - 11:50, 30 minut, 100,- Kč
junioři, elite, masters M35, M45 - 12:30, 45 minut, 100 Kč

Reditel závodu:

Datum a místo:

Kategorie:

Florbalisté vstoupili 
do nové sezóny

jestour: seriál středečních  
závodů pro děti i dospělé 

Všichni jistě znáte jesenický cyklistický oddíl pro děti a mládež FOR-
CE TEAM JESENÍK. Stejně tak seriál závodů na horských, silničních, 
ale i dětských kolech Jesenický Šnek. V době karantény však vznikl v díl-
ně FORCE TEAM JESENÍK další podnik. Seriál závodů pro všední dny, 
tréninkový prostředek pro současné cyklisty a lákadlo pro ty budoucí – 
JesTour. Seriál závodů, kterých se může zúčastnit kdokoliv na jakémkoliv 
kole. 

V letošním roce se od května do září odjelo celkem deset závodů. Dvě 
časovky, sedm spurtů a finálový závod jako jízda zručnosti. Soutěže pro-
bíhaly ve středu v 17.00 a téměř vždy v areálu Za Podjezdem. Startovné 
bylo pro děti pětikoruna a pro dospělé 15 korun. Závodů se celkem zú-
častnilo přes 60 cyklistů, z toho více než 45 dětí. Technické služby Jese-
ník a město Jeseník pro účely JesTour nechaly vyspravit asfalt v areálu Za 
Podjezdem, kde se nachází hlavní závodní okruh, za což bychom chtěli 
jako pořadatelé ze srdce poděkovat. 

V roce 2021 bude JesTour určitě pokračovat. V plánu jsou první závo-
dy již na přelomu března a dubna podle počasí. Rádi bychom touto ces-
tou na JesTour pozvali všechny zájemce, které láká vyzkoušet si závodní 
atmosféru a kteří přitom kvůli tomu nemusí nikam jezdit, platit drahé 
startovné a ubírat si víkend. Pokud máte doma malého „závodníka“, vem-
te ho s sebou a uvidíte, že u nás se zdravě i bezpečně vyřádí. Závody vždy 
zajišťuje nejméně pět pořadatelů, trať je uzavřena a startuje se individu-
álně, nebo po menších vyrovnaných skupinách na rozjížďky. 

Novinky, výsledky a fotky z JesTour můžete sledovat na facebookové 
stránce „JesTour – seriál cyklistických závodů“, nebo na internetových 
stránkách www.forceteamjesenik.cz/jestour. 

 FORCE TEAM JESENÍK

Soustředění žáků proběhlo ve Velké Kraši a Vidnavě.                            Foto: FBK Jeseník

ReZeRVACe ZBÝVAjíCíCH VoLNÝCH 
míst Ve sPoRtoVNí HALe

Koncem prázdnin a začátkem nového školního roku byl uzavřen stálý 
časový harmonogram využití městské sportovní haly. Zbývající volná mís-
ta je možné rezervovat přímo na stránkách sportovní haly 
www.sportovnihalajesenik.cz. 

Letní pauza mezi sezónami skončila a kolotoč tréninků a zápasů se už na-
plno rozjíždí. Na novou sezónu se už těší florbalisté FBK Jeseník, kteří se na 
ni poctivě připravovali. A to hlavně žáci, jež absolvovali soustředění ve Velké 
Kraši a Vidnavě.

Soustředění se zúčastnilo jedenáct dětí ve věku 11–13 let, tedy kategorie 
mladších a starších žáků. „V těchto kategoriích máme skvělé talenty. Minulá 
sezóna byla pro kluky první, kdy hráli na velkém hřišti pětkový florbal. Předtím 
hráli ještě za elévy, kde se hraje tři na tři na menším hřišti. A hned první sezónu 
se nám podařilo vyhrát několik turnajů a pravidelně jsme se umisťovali mezi 
prvními třemi týmy,“ chválí své svěřence trenér Michal Příhoda a dodává: „Po-
kud budou kluci makat jako doposud a bude je to pořád bavit, tak si myslím, že 
je jednou uvidíme v extraligových týmech.“ 

Oproti minulé sezóně bude mít oddíl FBK Jeseník přihlášenou navíc i ka-
tegorii starších žáků, takže celý rok bude náročný jak pro děti, které budou 
někdy muset nastupovat za dvě kategorie, tak pro trenéry, které čekají trénin-
ky a turnaje navíc. Dalším novým přihlášeným týmem bude mužské „béčko“, 
za které budou hrát hlavně junioři a mladí hráči, jež potřebují herní praxi. 
V kategorii mužů se florbalistům v minulé sezóně vůbec nedařilo. Neudrželi 
se v celostátní soutěži a letos budou hrát nejvyšší regionální soutěž. Ta se 
skládá z týmů Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Předseda oddílu 
Martin Trsťan k tomu říká: „V minulé sezóně jsme si za naše výkony neza-
sloužili zůstat v divizi. Ale máme poměrně mladý tým a stále se sehráváme 
a sbíráme zkušenosti, takže věřím, že se do celostátní soutěže ještě podíváme.“ 
Naopak zrušen byl tým juniorů, jehož členové odrůstají a přecházejí do muž-
ské kategorie.

Velkou radost můžou mít v oddíle z těch nejmenších – kategorie příprav-
ky. Zde trénují děti od pěti do sedmi let. Mezi nejmladšími dětmi byl o flor-
bal v minulém roce velký zájem a počet členů této kategorie skokově narostl. 
V příští sezóně budou, stejně jako žáci, jezdit na turnaje a měřit své síly 
s týmy Olomouce, Uničova, Mohelnice, Šumperka, Lutína, Litovle a dalších. 

„Na příští sezónu se velmi těšíme, bezzápasová pauza byla i kvůli koronaviru 
strašně dlouhá. V chlapech máme navíc motivaci napravit svou reputaci po ne-
podařené sezóně. Hlavně kvůli domácím fanouškům, kteří nám tu věrně fandí 
a museli se na tu naší bídu minulý rok dívat,“ říká s úsměvem Michal Příhoda.

FBK Jeseník


