
Zeleň na hřbitově
projde obnovou,
revitalizace začala

3 Malý zázrak
v krajině - opravené
památky a prameny

4 Jeseničtí rafťáci
ovládli Český pohár
i Mistrovství ČR

16Ve Španělsku to
pětkrát zacinkalo.
A zlatým tónem

7

Zastupitelstvo
Ve čtvrtek 1. listopadu v15 hodin

se v zasedací místnosti budovy IPOS,
v ulici K. Čapka 1147, koná Ustavující
zastupitelstvo města Jeseníku. (red)

Nový senátor
Miroslav Adámek (kandidát hnutí

ANO) se stal senátorem za Šumpersko
a Jesenicko. Ve 2. kole senátních voleb
získal 60,55 % hlasů a porazil tak Zdeň‐
ka Brože (KDU‐ČSL + NV). K volbám
přišlo 16,88 % voličů. (rik)
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Svěcení Krizového kříže

Krizový kříž na Předním vršku. Foto: Lucie Tenekedzi

Na vyhlídkovém místě nad Jeseníkem zvaném Přední vršek se
6. října za velkého zájmu veřejnosti uskutečnilo svěcení tzv. Kri-
zového kříže. 

Slavnostní obřad vykonal pravoslavný duchovní Josef Libor Kratochvíla,
jako host vystoupila ředitelka Státního okresního archivu v Jeseníku
Bohumila Tinzová a o hudební doprovod se postarali Hanulík Brothers
a sbor Oculos Meos ze Šumperku. Tato akce se uskutečnila díky Kamilu
Zajíčkovi a jeho přátelům, kteří na vlastní náklady nechali zrenovovat
tuto památku. Nový kříž byl na vršku usazen letos 28. července.  

Ten původní dal postavit baron Hochhausen, kterého Vincenz Priessnitz
vyléčil z těžké dny. Později získal název Krizový kříž, protože účinek léčby
(tzv. krize) se projevoval až za několik dnů a pacienti se v této době, kdy
se rozhodovalo o úspěšnosti léčby, chodili na toto místo modlit. Více infor‐
mací naleznete v knize Lukáše Abta Atlas jesenických pramenů. (LT)

Čestné uznání Nejlepší klub roku získala rada seniorů
Čestné uznání ceny „Senior roku“ v kategorii Nejlepší klub roku
a odměna 5000 korun putuje do Jeseníku, a to zásluhou místní
rady seniorů.  Slavnostní předávání  ocenění proběhlo 30. září
v pražském Divadle ABC. Cenu „Senior roku“ vyhlašuje Nadace
Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři.

Rada seniorů vznikla ze zástupců pěti klubů seniorů města Jeseníku,
které zde fungují od 90. let, inspirací byly rady seniorů v Polsku a němec‐
kém partnerském městě Neuburg an der Donau. Skupina prvních nad‐
šenců se poprvé sešla na podzim roku 2015 v prostorách radnice a od té
doby se zde schází pravidelně, jednou měsíčně. „Rada seniorů pomáhá
posilovat spolupráci mezi seniory z klubů v okrese i příhraničí. Spolupořádá
a účastní se tanečních, hudebních a společenských setkání. Organizuje
výšlap na Zlatý Chlum nebo vánoční turistickou vycházku a spolupracuje
s neziskovými organizacemi. Těch aktivit je celá řada,“ uvedla za vedení
města Jeseník Zdeňka Blišťanová.   

Radu seniorů navrhla na ocenění Martina Seidlerová ze spolku Sudetikus
a nominaci podpořili Zdeňka Blišťanová a ředitel Centra sociálních služeb
Jeseník Jan Rotter. (rik)Rada seniorů získala Čestné uznání. Foto: Richard Kapustka

Komunální volby
O přízeň voličů v komunálních
volbách, které se konaly 5.
a 6. října, usilovalo v Jeseníku
devět politických subjektů. 

Drtivým způsobem zvítězil Jese‐
ník srdcem (41,55 %) před PRO
Jeseník (14 %) a ANO 2011
(12,16 %). ODS získala 6,40 %, koa‐
lice SPD a SPOZ 6,18 %, Nezávislí –
Jeseník 5,81 %. V poli poražených,
bez zisku mandátu, se ocitly tradič‐
ní strany: KSČM (4,75 %), ČSSD
(4,65 %) a KDU‐ČSL (4,49 %).
Volební účast 42,65 %. Složení
nového zastupitelstva: Jeseník
srdcem (13 mandátů), PRO Jeseník
(4), ANO 2011 (3), ODS (2), koalice
SPD a SPOZ (2), Nezávislí (1). V příš‐
tím vydání zveřejníme podrobnější
informace. (rik)

Ve zkratce
Mateřská škola Kopretina se může

pochlubit reprezentativním vzhle‐
dem. Budova během oprav dostala
mj. novou střechu afasádu. ■ Obno‐
va dešťové kanalizace v lokalitě Na
Úbočí je dokončena, dláždění komu‐
nikace má být hotové do konce října.
■ Příjezdová cesta ke sportovní hale
asilnice „horní“ Dukelská, kde vzniká
také chodník, mají nový asfaltový
koberec. Nový chodník bude dokon‐
čen koncem listopadu. ■ Parkoviště
pod budovou IPOS bude hotové
v průběhu prosince. ■ Výstavba
Centra společných aktivit nabrala
zpoždění. Stavba je technicky kom‐
plikovaná a ukončení prací se před‐
pokládá v březnu 2019. ■ Připravuje
se III. etapa regenerace sídliště
9. května. Město usiluje o získání
dotačního titulu, nyní se čeká na roz‐
hodnutí, zda bylo úspěšné či nikoliv.
■ Jeseník má nový babybox. Slav‐
nostní otevření proběhlo 16. října
v Jesenické nemocnici, kde je toto
zařízení umístěno poblíž hlavního
vchodu. ■ Městská kulturní zařízení
Jeseník povede od 1. prosince 2018
BcA. Petra Fusová Dis. Je absolvent‐
kou Slezské univerzity vOpavě, obor
kulturní dramaturgie se zaměřením
na divadlo a Janáčkovy univerzity
v Ostravě, kde studovala klasický
zpěv. (rik)
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Matrika
V měsíci září se v Jesenické

nemocnici a. s. narodilo celkem
36 dětí, z toho rodičům s trvalým
pobytem v Jeseníku 10 dětí. 

Jsou to: Tobiáš Gurgul, Nikola
Gilíková, Martin Mičulek, Laura
Macounová, Samuel Stibor, Ella
Perglerová, Tomáš Bonczek, Emily
Navrátilová, Sebastian Schiffner,
Helena Kocúrová. Blahopřejeme.

(MěÚ)

Návštěvnost IC
Celkem 16 778 turistů, z toho

1280 cizinců zavítalo od května do
září do Informačního centra Jese‐
ník. Nejvíce z nich přijelo z Morav‐
skoslezského kraje, o druhou
příčku se dělí Hlavní město Praha
s Jihomoravským krajem. Pomyslný
bronz patří Středočechům. Z cizích
zemí převažují Poláci, Němci a Slo‐
váci. (rik)

Od 1. října platí řada změn pro motoristy

Zmenšil se obsah povinné
výbavy vozidel. Řidič už nemusí
s sebou vozit náhradní žárovky
a pojistky. V povinné výbavě nemusí
být ani rezerva, klíč na matice a pří‐
ruční zvedák – ovšem pouze za
předpokladu, že má provozovatel
vozidla sjednanou asistenční služ‐
bu, která zajišťuje výměnu poško‐
zené pneumatiky na území České
republiky nepřetržitě.

Lékárnička. Od 1. října nemusí
obsahovat trojcípý šátek, náplast
s polštářkem a plastovou roušku.
Lékárničku není nutné měnit kvůli
expiraci.

Motorkáři nemusejí na emise,
na STK jednou za čtyři roky. Nově
byla stanovena lhůta na pravidelné

kontroly ve Stanicích technické
kontroly (STK) na čtyři roky také
pro větší motocykly. První kontrola
u nových motocyklů se provádí po
šesti letech, další po čtyřech letech.
Vedle mopedů pak nyní ani motor‐
ky s hmotností nad 400 kg nemusí
absolvovat měření emisí.

Při vjezdu do kolony nově platí
povinnost vytvářet záchranář-
skou uličku. Od října se mění pra‐
vidla tvorby uličky pro vozidla
Integrovaného záchranného systé‐
mu (IZS), tedy policie, hasičů,
záchranky, ale také vozidel správce
pozemní komunikace včetně vozů
sloužící k odstranění následků
dopravní nehody nebo překážky
provozu na pozemních komunika‐

cích. Jako pomůcku použijte pravou
ruku – palec je levý pruh, pak meze‐
ra pro záchranáře, apak ostatní pru‐
hy. Ulička slouží na víceproudých
silnicích pro zajištění plynulého
a včasného zásahu záchranářů
unehod. Nově bude povinné tvořit
uličku mezi levým a přiléhajícím
pruhem. Vozidla musí již při pří-
jezdu ke koloně zastavit s dosta-
tečným odstupem od vozidla,
které v koloně již stojí, aby bylo
možné případně manévrovat
(popojet).V levém pruhu co nejvíce
vlevo av přilehlém adalších pruzích
(prostředním apravém) vpravo tak,
aby mezi těmito pruhy vznikl pro‐
stor o minimální šířce 3 metry. Tím
se sjednotí pravidla s okolními státy. 

Ing. Kateřina Ivanová, 
vedoucí oddělení 

dopravně správních agend

Změny v povinné výbavě, lékárničkách i úlevy motorkářům, od
1. října letošního roku platí řada změn pro motoristy. Pojďme si
je v krátkosti připomenout.

Nová zelená úsporám 2018
S několika revolučními novinkami startuje 3. výzva v dotačním
programu Nová zelená úsporám, podprogramu Rodinné domy.
Nově lze žádat na úsporné rekonstrukce domů realizované své-
pomocí, venkovní stínící techniku, stavbu domu v nízkoenerge-
tickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti
zateplení.

Žádosti o dotace lze podávat od 15. října 2018 průběžně až do konce
roku 2021. Žadatelem a zároveň příjemcem podpory může být vlastník
a stavebník rodinných domů a mohou jimi být jak fyzické, tak i právnické
osoby. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 %
způsobilých výdajů, s výjimkou dotačních bonusů. Maximální výše pod‐
pory pro jednoho žadatele je v rámci výzvy stanovena na 5 milionů korun.
Peníze budou vyplaceny až po dokončení úsporných opatření.

O dotace lze žádat ve 3 oblastech podpory:
Oblast A: Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

– jedná se o zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměnu
dveří a oken, výstavbu zelených střech či instalaci stínící techniky.

Oblast B: Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou nároč‐
ností – výše podpory se liší dle dosažených energetických parametrů
budovy, lze získat 150 000, 300 000 nebo 450 000 korun na jeden rodinný
dům.

Oblast C: Efektivní využití zdrojů energie – jedná se o výměnu zdrojů
tepla (kotlů na pevná paliva, lokálních topidel, elektrického vytápění) na
environmentálně šetrnější (zdroje na biomasu, tepelná čerpadla, plynové
kondenzační kotle, napojení na SZTE), instalaci solárních termických
a fotovoltaických systémů, instalaci systémů řízeného větrání se zpětným
získáváním tepla či podporu využití tepla z odpadní vody.

Povinnou přílohou žádosti o dotaci je odborný posudek (sestávající
z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy v rozsahu
dle oblasti podpory), na jehož vypracování lze taktéž obdržet dotaci,
stejně tak i na zajištění odborného technického dozoru při realizaci jed‐
notlivých opatření.

Dotační program navíc umožňuje kombinovat žádost o dotaci s dotací
na výměnu kotle v rámci tzv. Kotlíkových dotací (jejich 3. vlna bude v Olo‐
mouckém kraji spuštěna v roce 2019), za což lze žadateli poskytnout
navíc dotační bonus.

Žádosti o dotace se podávají výhradně elektronicky. Odkaz na
formulář žádosti, jakož i veškeré informace naleznete na webových
stránkách programu www.novazelenausporam.cz, kde jsou uvedeny
i kontakty na pracovníky krajského pracoviště Státního fondu životního
prostředí. Případně se lze obrátit na bezplatnou linku 800 260 500
(v provozu v pracovní dny od 7:30 do 16:00).  

Mgr. Matěj Podhola, odbor životního prostředí

 

 

 

DEN 
OTEV ENÝCH 
DVE Í 

 

 

Centrum sociálních služeb Jeseník: 
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 Chrán né bydlení 
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 Informace o poskytovaných službách 
 Prohlídka prostor s komentá em ve 14:00, 15:00, 16:00 hodin 
 Seznámení s aktiviza ními innostmi a denními harmonogramy  
 Pam ové hry a kvízy 
 Ukázka místní gastronomie s hudebním doprovodem 

Kontakt:
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Hřbitov v Husově ulici se opět
stane intenzivně využívaným
pohřebištěm, od 1. října zde
probíhá další etapa jeho revi-
talizace. Ta zahrnuje nejen
 stavební úpravy, ale také nepo-
pulární kácení stromů. Některé
jsou ve špatném stavu, jiné zase
poškozují základy hrobů či
dokonce mohou ohrozit bezpe-
čí samotných návštěvníků.

„Například javory a lípy jsou již
poškozeny dutinami a hnilobami
natolik, že ani opakované řezy
v korunách stromů nezabrání
nebezpečí vylamování větví, které
by při nekontrolovaných pádech
mohly ohrozit návštěvníky hřbito-
va. Jehličnany vykazují takový stu-
peň prosychání a odumírání, že
v zájmu bezpečí návštěvníků
a ochrany pomníků před poškoze-
ním je nutné tyto dřeviny odstra-
nit,“ uvedl  Ing. Roman Putko,
vedoucí střediska údržby zeleně
Technických služeb Jeseník. Jak
dále poznamenal, smrky a túje
dospěly do stadia růstu, kdy hrozí
jak jejich vývraty, tak také to, že

svými kořeny působí negativně na
základy hrobů a pomníků. Tyto
stromy zde byly vysazeny v minu‐
losti, mnohdy neřízeně majiteli
hrobů, a bohužel nebylo vzato
v úvahu, že dorůstají výšek kolem
30 metrů, což v prostoru hřbitova
není únosné. 

„Tento jistě výrazný zásah, který
ač vypadá bolestně, je nezbytný pro

další funkci zeleně hřbitova. Navíc
je vhodné řešit sanační probírky
v jednom bloku než po etapách,
čímž se předejde opakovaným
situacím s kácením, odstraňová-
ním kmenů a větví. Po kácení se
budeme snažit zajistit co nej -
rychlejší úklid, aby návštěvníci byli
co nejméně omezováni v pohybu
při návštěvě hřbitova,“ zdůraz‐

nil vedoucí střediska údržby zele‐
ně TSJ.

Hřbitov však bez zeleně nezůs‐
tane, neprodleně po odstranění sta‐
rých stromů dojde k vysázení
obvodových alejí z vhodnějších dru‐
hů, a to sloupovitých habrů. „Ty udr-
žují pravidelný tvar koruny bez
potřeby řezu a mají drobné listy, kte-
ré nezpůsobují neúnosné zanášení
hrobů a snadno se uklízejí. Jedná se
o stromy, které jsou vysazeny také
na Masarykově náměstí,“ vysvětlil
Roman Putko. 

Do ploch po odstraněných
smrcích a tújích budou vysazovány
solitéry z vhodných a výškově
úměrných druhů dřevin, které hřbi‐
tov ozdobí, ale nebudou působit
negativními vlivy na okolní hroby
ani návštěvníky. Tím by se měli řídit
i nájemci hrobů, kteří chtějí vysadit
dřeviny mimo hrobová místa. „Je
vhodné, aby své záměry konzultovali
se správcem hřbitova – Technickými
službami Jeseník. Tím se zamezí
kácení nevhodných dřevin, které by
jinak po letech způsobovaly problé-
my,“ uzavřel Roman Putko. (rik)Hřbitov v Husově ulici čeká revitalizace. Foto: Richard Kapustka

Zeleň na hřbitově projde obnovou, revitalizace začala

I. etapa: 9.–11. listopadu: Boženy Němcové – ZŠ, Čechova, u č.p. 1245,
Denisova, u č.p. 752, Dukelská – hřiště, u separ. kontejnerů, Horská, u č.p.
1209, Kalvodova x V Aleji (křižovatka), Krameriova x K.H.Máchy (křižo‐
vatka), Lipovská, u č.p. 1168, Klicperova – točna (v případě volného pro‐
storu), nám. Svobody – U dvou štírů, Otakara Březiny – naproti ZUŠ, Sokola
Tůmy, u č.p. 367.

II. etapa: 16.–18. listopadu: Vrchlického, u č.p. 1251, U Bělidla x
Slezská (křižovatka), u garáží, Priessnitzova – paneláky, Průchodní –
u kaple, Tyršova, u č.p. 1042, Tylova, u č.p. 1154, bývalá kotelna, Rudná
– točna, Šumperská – MIDO, Slunná, u č.p. 17, Rejvízská x K vodě ( křižo‐
vatka) u č.p. 26, Za pilou x Rejvízská (křižovatka), ZUŠ Nábřežní, u č.p.
414.

III. etapa: 23.–25. listopadu: Bezručova, u č.p. 650, Havlíčkova – sta‐

noviště separ. kontejnerů, Husova, u č.p. 548, Josefa Hory – za bývalou
VZP, Mlýnská, u č.p. 397, Nerudova, u č.p. 1011, Seifertova, u č.p. 1124,
kotelna, Schubertova, u č.p. 984, Sládkova, u č.p. 411, Žižkova – parkoviště,
Zlatá Stezka, u č.p. 1193, Zeyerova, u č.p. 655. 

Upozorňujeme, že tyto velkoobjemové kontejnery nejsou určeny pro
odpad právnických či fyzických osob oprávněných k podnikání! 

Do velkoobjemových kontejnerů nepatří žádný recyklovatelný
odpad, nebezpečný odpad, elektrospotřebiče, pneumatiky a stavební
odpad. 

Kromě tohoto svozu lze průběžně využívat služeb sběrných dvorů v uli‐
cích Otakara Březiny a Lipovská. Provozní doba sběrných dvorů: pondělí
14.00–19.00, středa 08.00–18.00, pátek 12.00–18.00, sobota 08.00–16.00.

(TSJ a. s.)

Svoz objemného odpadu v Jeseníku, umístění kontejnerů

Rekonstrukcí bytového domu vznikly sociální byty
Osm sociálních bytů vzniklo
v Tylově ulici č. 652, a to kom-
pletní rekonstrukcí stávajícího
bytového domu. Celkové nákla-
dy představují téměř 9,5 milionu
korun, výše dotace z IROP dosa-
huje až 90 % způsobilých nákla-
dů. První nájemníci, kteří by se
mohli nastěhovat během listo-
padu, budou vybíráni na zákla-
dě nových pravidel pro
přidělování městských bytů. 

„Tato pravidla jsou účinná od 1. října
2018 a souhrnně řeší celý bytový fond
města Jeseníku včetně sociálních bytů,
u kterých zohledňují nejen schopnost
bydlení a udržování běžných sousedských
vztahů, ale také zakotvují povinnou
doprovodnou sociální práci,“ uvedla

Kamila Pecinová z Oddělení majetku

Městského úřadu Jeseník. Jak dále

poznamenal Jiří Kovalčík, vedoucí odbo‐

ru sociálních věcí a zdravotnictví, město

tím chce předejít situacím, kdy lidé

například neplatili nájem nebo neplatili

včas, nedodržovali domovní řád a naru‐

šovali sousedské vztahy. 

Zájemce o sociální bydlení musí
splňovat dvě kritéria. Tím prvním

je hranice příjmů, která je stanove‐
na násobkem průměrné mzdy.
V případě jednotlivce nesmí jeho
čistý výdělek přesáhnout polovinu
průměrné mzdy v České republice,

se zvyšujícím se počtem členů
domácnosti se zvyšuje i tento koe‐
ficient. Druhým kritériem je to, že
se jedná o osobu v bytové nouzi.
„Tím se rozumí zejména ohrožení
ztrátou bydlení, absence bydlení
nebo potřeba osamostatnění se
z důvodu příliš vysokého počtu osob
ve stávající domácnosti,“ vysvětlila
Kamila Pecinová. 

Sociální bydlení je jednou ze
součástí koncepce bydlení města
Jeseník, která obsahuje také potře‐
by pozemků pro rodinné domy,
startovací bydlení, bydlení pro
seniory a podobně. (rik)

Během stavebních prací došlo ve stávajících bytech kdemontáži dělí‐
cích umakartových příček bytového jádra včetně rozvodů vody, kanalizace,
plynu a elektroinstalace. Byly provedeny nové otvory v nosných stěnách,
demolice nevyhovujících podlahových konstrukcí aztužení stropů. Násled‐
ně řemeslníci vybudovali nová jádra, bytové rozvody vody, elektřiny,
plynu, kanalizace a vzduchotechniky. Součástí prací byla celková rekon‐
strukce společných prostor včetně elektroinstalace, nové stoupačky aroz‐
vody vody a kanalizace a centrální rozvody plynu. Objekt byl kompletně
zateplen včetně nových výplní otvorů a dočkal se i nové střechy.



Správce „musí“ na svoji památku
zajít alespoň 3 – 4x ročně, daleko
lépe však častěji. Měl by svoji
památku znát, a hlavně se o ni fyzic‐
ky starat, případně upozornit na
potřebu větších zásahů, které ale
řešíme již přímo s majitelem
památky. Pokud shledáme, že
danou osobu můžeme pověřit péčí
o památku a dohodneme se na
správcovství, podepíšeme smlou‐
vu, která platí jako závazek. Správce
získá certifikát správce – a památka
je „jeho“. Rozumná minimální doba
správcovství je alespoň dva až tři
roky, aby se správce do své role
dobře vžil. Někteří si však berou
památku na celý život a jejich děti
navazují na jejich práci. Správce je
součástí skupiny správců, která se
schází alespoň 1x do roka, aby se
podělila o své zkušenosti. Tento
program prochází v čase určitým
vývojem, někdy je více, někdy méně
na očích. Přesto jsou správci, kteří
vytrvávají u této práce, ať je situace
jakákoli. Díky za ně.

Jaký je dlouhodobý cíl progra-
mu?

Cílem je, aby většina drobných
památek na Jesenicku měla své
šikovné správce, a ti cítili podporu
místních lidí, obcí a institucí, ale
i ostatních členů správcovské
komunity. Proto je také důležité, že
majitelé památek mají zájem pod‐
pořit tento program.

Kdo se může přihlásit do tohoto
programu?

Kdo má chuť se o některou pa ‐
mátku starat, může se ozvat mailem
na spravcove.pamatek@mujes.cz.
Může napsat něco o sobě, my se mu
ozveme a dohodneme setkání.
Zájemce o správcovství může mít

svoji vlastní památku, ke které má
vztah, nebo může přijmout někte‐
rou památku z nabídky, kterou
máme k dispozici. 

Kdo program koordinuje?
V současné době jsme tři – Jirka

Glabazňa, Lukáš Abt a já. S péčí
o tyto historické skvosty máme
dlouhou praxi a především k nim
máme hluboký vztah. Rozhodující
je ale také dobrá spolupráce
s majiteli památek, kterými jsou
město Jeseník, Lesy ČR, Arcibis‐
kupské lesy a statky, Priessnitzovy
léčebné lázně a několik soukrom‐
níků. Se všemi je velmi dobrá spo‐
lupráce a tomuto programu fandí.
Důležité také je, že město Jeseník
chce tuto aktivitu zaštítit a pomoci
nám ji více rozvíjet.

Která památka v Jeseníku je Vaše
nejoblíbenější?

Mám rád všechny drobné
památky, je z nich cítit historie
a příběhy lidí. Největší vztah však
mám k těm památkám, jejichž
obnovy jsem se účastnil, nebo kte‐
ré opravili dobrovolníci a já je viděl
v akci. Třeba křížek pod Čapkou,
resp. jeho kovanou zahrádku,
nechala opravit za své dlouho
naspořené peníze paní Pánková.
Umístění kovové zahrádky a insta‐
lace květinové výzdoby proběhla
dobrovolnicky. Celé místo a jeho
okolí tak prohlédlo, že i místní
pubertální mládež se začala k této
památce chovat jinak, lépe. Dnes
je paní Pánková v domově důchod‐
ců v Javorníku, ale o kříž, resp.
zahrádku u něj, se stále někdo sta‐
rá. A já vlastně ani nevím kdo. Když
jdu okolo, vždy si na to vzpomenu.

(JM)

Pane Hradile, jak jste se dostal
k problematice péče o památky
na Jesenicku?

Trochu jsme se inspirovali na
Broumovsku, kde zhruba před 20
lety začaly obnovy drobných sakrál‐
ních památek iniciativami místních
lidí. To bylo v té době něco nevída‐
ného, drobné památky v krajině
Sudet ještě v 90. letech skoro niko‐
ho nezajímaly. Už z první iniciativy
ale bylo cítit cosi přitažlivého, jakési
uzdravování vztahů lidí ke krajině,
k minulosti a snad i k sobě samým.
Vybydlená krajina Sudet tak začala
získávat lidi, kteří k ní mají vztah.

Jak v té době vypadaly místní
památky?

Stejně jako na Broumovsku
i u nás na Jesenicku drobné památ‐
ky chátraly a byly na okraji zájmu.
Mezi obyvateli převládal názor, že
žijeme v nešťastném a chudém
regionu, ze kterého je nejlépe utéct.
Ale i v té době jsem v lesích neda‐
leko Jeseníku potkal mladé kluky,
kteří prameny opravovali na vlastní
pěst. Takové setkání člověka dost
ovlivní.

Jaké byly začátky Vašich aktivit
v rámci obnovy památek?

Začali jsme dobrovolnicky opra‐
vovat prameny a později i jiné
památky především se studující
mládeží na akcích Hnutí Brontosau‐
rus. Zpočátku jsme byli v úplné izo‐
laci a naše práce nikoho nezajímala.
Když jsme však vytrvali, začali nám
někteří místní vyjadřovat podporu
a také v rámci svých možností
pomáhat. Vydali jsme i řadu knížek
o místní historii a drobných pa ‐
mátkách, především díky našemu
vynikajícímu spolupracovníkovi
a kamarádovi Tomáši Knoppovi.
V roce 2005 jsme slavnostně ote‐
vřeli první naučnou stezku mezi
prameny, říká se jí Stezka Vincenze
Priessnitze. Na tuto slavnost do lesů

nad lázněmi přišlo na 1000 lidí. Od
té doby se začaly objevovat opra‐
vené prameny, ale i kapličky a kříže
na místech, která dříve nikoho
nezajímala. 

Jak funguje program Správců
drobných památek na Jesenicku?

Především památky, které jsme
sami dobrovolnicky opravili, ale
nyní i mnohé další, získají svého
správce, který na svěřenou památ‐
ku dohlíží, udržuje ji i její okolí.
Správce drobné památky je dobro‐
volník, dělá to pro radost. Přesto
klademe na správce určité poža‐
davky, aby program fungoval. Pak
totiž při procházce v přírodě i mís‐
tech, kde téměř nikdo nechodí,
narazíte na malý zázrak – krásně
udržovaný pramen, u kterého je
hrníček či objevíte kapličku, která
je čistá a kde o svátcích hoří svíčka.
Takový malý zázrak v krajině Jese‐
nicka, který si dělají lidé sobě
navzájem.

Co obnáší správcovství památ-
ky?

Několik jednoduchých závazků.
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Malý zázrak v krajině – opravené památky a prameny
V létě letošního roku vznikla neformální pracovní
skupina, tzv. Rada pramenů, která má za úkol koor-
dinovat péči o jesenické prameny a další drobné
památky. Členy rady jsou zástupci všech majitelů
památek na území města: město Jeseník, Priess-
nitzovy léčebné lázně, Lesy ČR, Arcibiskupské lesy
a statky Olomouc, odborní garanti ze Státního

okresního archivu Jeseník, Vlastivědného muzea Jesenicka či
Hnutí Brontosaurus Jeseníky. Rada provedla analýzu současného
stavu pramenů včetně památek a nyní bude jednat o možnostech
jejich oprav jednotlivými majiteli. Dalším úkolem je následná prů-
běžná péče. Rada pramenů se snaží do této činnosti zapojit také
občany, které toto téma zajímá, a proto se rozhodla podpořit pro-
gram Správci drobných památek na Jesenicku. O bližší informace
jsme požádali Tomáše Hradila, předsedu Hnutí Brontosaurus Jese-
níky, které tento program založilo. 

Otevírání Stezky Vincenze Priessnitze. Foto: P. Cink.

Boží muka na Holendrech. 
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Z dotací EU přitekly do vzdělávání na Jesenicku miliony 
Se závěrem uplynulého školní-
ho roku skončil po dvou letech
trvání i projekt „Místní akční
plán rozvoje vzdělávání ORP
Jeseník“ neboli MAP. Realizační
tým projektu si však přes prázd-
niny nedopřál mnoho odpočin-
ku, protože intenzivně pracoval
na přípravě návazného projek-
tu MAP II. Je důležité, aby rozvoj
vzdělávání na Jesenicku byl
kontinuálním procesem, a ne
záležitostí jednoho osamoce-
ného projektu. Ani Místní akční
plán samotný nebyl prvním
projektem zaměřeným na
oblast koncepčního vzdělávání,
naopak navazoval na předchozí
projekty. 

Město Jeseník se tímto způsobem
snaží využívat všechny možnosti
čerpání financí na projekty, které
v tomto smyslu proměňují školy
v celém okrese na přívětivá místa
se stále se zvyšující kvalitou vzdě‐
lávání. Do projektů se vždy snažíme
zapojovat všechny školy okresu. Se
základními a mateřskými se na

akcích projektu potkávají střední
i umělecké školy, zástupci SVČ
DUHA, Vlastivědného muzea Jese‐
nicka, sociálních služeb, OSPOD,
Probační a mediační služby včetně
firem prostřednictvím Okresní hos‐
podářské komory. 

V místním akčním plánu jsme na
základě zmapovaných potřeb „z te ‐
rénu“, tedy nejen od škol, ale i od
dalších aktérů, kteří se do vzdělá‐
vacího procesu na Jesenicku zapo‐
jují, určili priority, tedy to, co je pro
náš region důležité a kam chceme
směřovat. Na tomto základě jsme
shromáždili investiční i neinvestič‐
ní záměry škol a organizací nefor‐
málního a zájmového vzdělávání
v území v hodnotě přes 400 milionů
korun. Jedná se převážně
o modernizace odborných uče-
ben, vybudování sportovišť, revi-
talizace venkovních areálů,

zajištění bezbariérovosti a bez-
pečnosti v budovách apod. Ty se
mohou nadále ucházet o získání
dotací z Evropské unie, což se už
nyní v mnoha případech děje. Byly
podpořeny například projekty
na podporu škol podané za obce
Česká Ves, Bernartice, Javorník,
Lipová-Lázně, Mikulovice, Jese-
ník, Vidnava, Zlaté Hory a další
za téměř 70 milionů korun.
V oblasti vzdělávání se tak dosta-
nou do regionu dotace, které při-
spějí k jeho dalšímu rozvoji.

Tvorba místního akčního plánu
však nebyla jen o plánování anebo
administrativě. Spousta aktivit se
odehrávala v mezilidské rovině
(pracovní setkání, jednání u kula‐
tých stolů, semináře, workshopy,
exkurze) a nemalá část rozpočtu
také směřovala do výjezdních
(poznávacích a interaktivních) akti‐

vit. Za dobu realizace projektu pro‐
běhlo celkem 69 akcí s celkovou
účastí přibližně 1500 osob. Zapojili
jsme téměř 70 různých typů sub‐
jektů působících v našem regionu. 

Jedním ze základních principů
projektu je rozvoj partnerství,
komunikace a spolupráce mezi
aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání
v území. Cílem projektu MAP II je
navázat na tuto úspěšnou spolu-
práci místních aktérů a jejich
aktivní zapojování do rozhodo-
vání o dalším rozvoji vzdělávání
v regionu. Začali jsme již v říjnu,
kdy jsme realizovali aktivity, které
vzešly ze stávajícího projektu jako
nejpřínosnější. Místní akční plán
je živý dokument, stále jej tvoří-
me, pojďte se zapojit a podílet se
tak na zkvalitnění vzdělávání
v regionu.

Informace o projektu, ale i mno‐
ho dalších zajímavostí naleznete na
webovém portálu pro vzdělávání
na Jesenicku www.zs-jeseniky.cz.

Ing. Markéta Bartáková,
vedoucí projektu

Mikulášská akce 
Na pátek 7. prosince odpoledne

připravuje Rada seniorů druhý roč‐
ník Mikulášských tanečků. Bližší
informace budou upřesněny v pro‐
sincovém vydání Našeho města.

(AK)

Klub turistů zve 
3. listopadu: Jeseník – lázně –

Stezka živé vody – Jeseník. Délka
trasy 10 km, autobus v 9:05 hod.,
vycházku připravila M. Fryčová.

17. listopadu: Pomezí –
Smrčník – Lipová – Jeseník. Délka
trasy 12 km, vlak v 9:01 hod., při‐
pravil P. Hájek.

24. listopadu: Maršíkov –
Sobotín, mineralogická stezka.
Délka trasy 12 km, autobus v 7:45
hod., připravila D. Podaná.

(jš)

Rada seniorů
města Jeseník 

Přijďte se podělit o zajímavé
postřehy anápady, jak si zpříjem‐
nit volné chvíle nebo co ve  městě
změnit na další schůzky Rady
seniorů města Jeseník. Ty se
uskuteční v pondělí 5. listopadu
a3. prosince 2018 v10:00hod.
v zasedací místnosti radnice,
Masarykovo nám. 167/1. 

Pokud máte zájem zapojit se
se svým podnětem nebo pravi‐
delnou účastí v Radě seniorů,
jste srdečně zváni. Bližší infor-
mace na tel. 584 498 406,
Odbor sociálních věcí a zdravot‐
nictví, Městský úřad Jeseník.

(AK)

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

pana Pavla Macháčka

Podzimní kouzlo lázní 
Lądek – Zdrój

dne 14. 11. 2018
Odjezd z Jeseníku v 7:45 hod. od Billy, v 7:50 hod. Yesenka, 

v 8:00 hod. zastávka u nemocnice, Lipovská ulice.

Pojeďte s námi navštívit lázně Lądek‐Zdrój, které leží na polské straně
Rychleb nedaleko Javorníku. Zavítáme do nejznámějšího lázeňského
domu Wojciech, vychutnáme si krásný podzim v lázeňském parku i
arboretu a nezapomeneme ani na památky ve městě ‐ farní kostel
Narození nejsvětější Panny Marie, krytý most nebo pomník Nejsvětější
Trojice. Před cestou domů se zastavíme ještě na prohlídce zámku
v Trzebieszowicích.

CENA: 250 Kč (doprava, průvodce, vstupenky).

Vzít s sebou: občanský průkaz nebo cestovní pas, pohodlnou obuv,
svačinu.

Přihlášky od 1. 11. 2018, platbu je nutné uhradit do 3 dnů od
přihlášení! Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, tel: 584 498 406, e‐mail:
alena.kalinova@mujes.cz
ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, blok A, dveře č. 406
Bližší informace: Věra Vymětalová, tel: 603 334 225, e‐mail:
vym.vera@seznam.cz
UPOZORNĚNÍ: S ohledem na udržení výše uvedené ceny zájezdu
v případě odhlášení se v době kratší než 7 dní před konáním zájezdu
bez zajištění náhradníka je poplatek nevratný. Přednost při
přihlašování mají senioři s bydlištěm na území města.
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S profesionály ruku v ruce 
Blíží se závěr roku a s ním přichází nejkrásnější období – čas adventu,
očekávání – zkrátka doba, na niž se těší zejména děti. Ale co si budeme
namlouvat, také pro nás „dospěláky“ má své nezaměnitelné kouzlo.
A tak jsem ráda, že hudebně dramatická trilogie Hvězdy a hvězdičky
uzavírá svou bránu takřka v předvečer první adventní neděle. 

Jako příroda, jež se uložila kzimnímu spánku, také my, kteří jsme se oddali
múzám, potřebujeme načerpat síly, abychom pro vás, naše milé posluchače
a příznivce, vytvořili něco nevšedního a neopakovatelného. Ale nepředbí‐
hejme. Zatím nás čeká poslední letošní koncert, na němž se po boku vio‐
loncellisty Petra Šporcla, sólistky Zlaté kapličky Michaely Zajmi abrněnských
pianistů Jany a Jiřího Hrubých v úterý 27. listopadu v 19 hodin představí
hudbou prodchnutí malí ivelcí žáci, kteří prošli rukama zkušených pedagogů
ZUŠ Jeseník.

Za doprovodu Pavly Mudrové se představí žákyně Zdeny Kainarové –
houslistka Beáta Mudrová. Kytarovou školičku Václava Dvořáka ml. budou
reprezentovat ukulelistka Barbora Kučerová, kytaristé Matyáš Kučera aVoj‐
těch Truneček. Poprvé se s profesionály objeví také zástupci dechového
oddělení, jejichž doménou je trubka, a to Štěpán Dvořák a Štěpán Jati – oba
ze třídy Jaromíra Staňka. Premiéru bude mít rovněž Jesflet, pod vedením
Dany Macečkové, se sólistkou mezzosopranistkou Michaelou Zajmi. Nebude
chybět vynikající příčná flétnistka Hana Mašková. Nabídku zahrát si sPetrem
Šporclem nepromarnila absolventka ZUŠ Vidnava, členka komorního tělesa
Ukuleleband a studentka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kytaristka
Klaudia Bankóová. Violoncellista Petr Šporcl se představí interpretací Sonáty
e moll J. Brahmse a s Michaelou Zajmi a pianistou Jiřím Hrubým zahrají Tři
nokturna B. Foerstera. Koncert a celý projekt tradičně vyvrcholí tzv. „jese‐
nickou hymnou“, respektive Závěrečnou árií z opery Noc s Kobr a Štejnem
Vlastimila Lejska. Tentokrát zazní v podání ženského pěveckého sboru
Radost pod vedením  Hany Zápecové se sólistkou Michaelou Zajmi.

Závěrem mi dovolte, abych jménem všech, kteří pracovali na realizaci
projektu Hvězd a hvězdiček, vám poděkovala za přízeň a popřála příjemné
strávení času adventního. Viola Králová

Vodní tvrz představí 
Vánoce našich babiček
V čase blížících se vánočních svátků vás opět zveme do Vlasti-
vědného muzea Jesenicka, díky němuž se přenesete do časů
našich babiček. V galerii Vodní tvrze nahlédnete do vánočně
vyzdobené selské jizby a seznámíte se se starými zvyky našich
předků souvisejícími s těmito svátky. Výstavu pod názvem Vánoce
našich babiček zahájí slavnostní vernisáž, která se koná v úterý
13. listopadu v 18.00 hodin. 

Ústředním bodem selské jizby
v časech vánočních býval slavnost‐
ně prostřený štědrovečerní stůl, na
němž bychom kromě typických
vánočních pokrmů našli také hrníč‐
ky s různými předměty, které slou‐
žily jako atributy k věštění událostí
v následujícím roce. Samotný stůl
se pak obepínal řetězem nebo pro‐
vazem, který měl chránit rodinu
nejen před zloději, ale také zaručit
její soudržnost po
celý další rok. Pod
stůl se dávalo též
seno nebo sláma
jako připomínka Ježíška narozené‐
ho v chlévě. Nad stolem byl pak
umístěn ozdobený vánoční strome‐
ček, který se v minulosti zavěšoval
špičkou dolů. 

Atmosféru pravých Vánoc
našich předků připomenou také
například starodávné ozdoby, for‐
my na cukroví nebo ukázky sta‐

rých hraček, které dostávaly děti
jako dárky pod stromeček.
Pomyslnou třešničkou na dortu
pak bude takzvaný Jesenický
 betlém z přelomu 19. a 20. století,
který je zapůjčen z místní římsko‐
katolické farnosti v Jeseníku
a očím návštěvníků se představí
vůbec poprvé. 

Výstava potrvá až do 6. ledna
2019. Muzeum je otevřeno vždy

od úterý do
neděle od 9.00
do 17.00 hodin.
Výstavu si bude

možné prohlédnout také v prů-
běhu vánočních svátků. Otevírací
doba muzea v době těchto svátků
bude zveřejněna na webu muzea
www.muzeum.jesenik.net. Vstupné
na výstavu činí 40/20 korun, vstup
na vernisáž je zdarma.

Mgr. Božena Kaňáková, 
historik VMJ

výstava
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Varhanní festival 
Zveme vás k  návštěvě dvou
sobotních koncertů, které se
uskuteční vždy v 17 hodin v Kláš-
terní Kapli v Jeseníku v rámci
XIII. ročníku Varhanního festi-
valu.  

Na zahajovacím koncertě 17. lis-
topadu se představí interpreti:
Michaela Káčerková (varhany),
Terezie Švarcová (zpěv), Tomáš
Strašil (violoncello) a Jan Adamus
(hoboj). 

Druhý koncert festivalu je na pro‐
gramu o týden později 24. listopa-
du, kdy se na pódiu kaple představí
Trio Divino ve složení Martin Jaku‐
bíček (varhany), Táňa Soto‐Janošo‐
vá (mezzosoprán) a Kateřina
Prudilová (housle).

Mnohdy netradiční spojení
nástrojových kombinací spolu se
zvučnými jmény profesionálních
umělců z České republiky slibuje
nevšední umělecký zážitek, který
by si rozhodně neměli nechat ujít
nejen příznivci zvuku varhan.

Festival pořádá ZUŠ Jeseník se
Spolkem přátel umění ve spolupráci
s MKZ Jeseník za finančního přispění
města Jeseník, Olomouckého kraje
a Fenix Trading, s. r. o.

Za pořadatele Bc. Tomáš Uhlíř,
ředitel ZUŠ Jeseník

Členové Dechového orchestru
mladých ZUŠ Jeseník se společ-
ně s mažoretkami Crazy Girls
SZUŠ taneční s. r. o. Jeseník
zúčastnili 17.–24. září III. Mezi-
národního soutěžního festivalu
Golden Sardana ve španělském
letovisku Lloret de Mar.

Vrámci festivalu proběhlo několik
vystoupení, např. na promenádě
anáměstí vLloret de Mar či Barcelo‐
ně. Součástí byla i samostatně hod‐
nocená soutěž, která probíhala
v moderním lloretském divadle
a v níž orchestr získal 4 ocenění ve
zlatém pásmu – za provedení soutě‐
žního programu, předvedení povin‐
ných skladeb (hymna FC Barcelona
aLa Santa Espina) aza celkový dojem.

Odborná mezinárodní porota rovněž
jesenickému orchestru s dirigenty
Milanem Domesem aTomášem Uhlí‐
řem udělila zvláštní cenu poroty za
nejlepší umělecký výkon na vystou‐
peních ašíření mezinárodní hudební
kultury, což je v konkurenci 12ti sou‐
borů z ČR, Polska a Španělska vyni‐
kajícím ohodnocením.

Mažoretky Crazy Girls pod vede‐
ním Zuzany Fritscherové (t. č.
v zastoupení Kláry Drgáčové) ve své
soutěži získaly taktéž zlaté pásmo,
dokonce s vyznamenáním!

Výjezd do Španělska se uskuteč‐
nil za finančního přispění města
Jeseník a Olomouckého kraje. 

Bc. Tomáš Uhlíř, 
uměl. ved. DOM ZUŠ Jeseník

Ve Španělsku to pětkrát zacinkalo. A zlatým tónem!

Opět skvělá reprezentace díky DOM ZUŠ Jeseník a mažoretkám. Foto: ZUŠ

Pozvánka na sedmdesátiny ZUŠ Jeseník

Základní umělecká škola, dříve
lidová škola umění, si bude
sedmdesát let své služby na poli
kultury ve městě Jeseník a okolí při‐
pomínat řadou koncertů a výstav

ve dnech 20. 10 až 4. 12. 2018. Při
pohledu na níže uvedený seznam
je zřejmé, že si každý milovník umě‐
ní může přijít na své a vybrat si
z bohaté palety tónů, nástrojů

i barev. Toto jubileum je ale možné
využít také jako vyjádření osobní
podpory této instituci a milou spo‐
lečenskou událost plnou hezkých
setkání. 

Oslavy 70. výročí založení ZUŠ
Jeseník se konají za podpory města
Jeseník a Olomouckého kraje,
srdečně vás zvou všichni účinkující,
Spolek přátel umění a pedagogický
sbor této školy. (zuš)

sobota 27. 10. 15.00–17.00 Slavnostní koncert SOJ Kongresový sál PLL a.s.

čtvrtek 1. 11. 17.00–19.00 Koncert žáků ‐ obor zpěv Kaple 

úterý 6. 11. 17.00–19.00 Koncert žáků - obor klavír Kaple 

čtvrtek 8. 11. 17.00–19.00 Koncert žáků ‐ obor dechy Kaple 

sobota 10. 11. 17.00–19.00 Koncert bývalých absolventů ZUŠ Kaple 

čtvrtek 15. 11. 17.00–19.00 Koncert žáků ‐ obor smyčce Kaple 

pátek 16. 11. 19.00–21.00 Koncert KO, KS, komorní sbor Kongresový sál PLL a.s.

sobota 17. 11. 17.00–19.00 Varhanní koncert I. Kaple 

čtvrtek 22. 11. 17.00–19.00 Koncert učitelů Kaple 

pátek 23. 11. 19.00–21.00 Koncert JSPS ‐ 20 let Divadlo P. Bezruče

sobota 24. 11. 17.00–19.00 Varhanní koncert II. Kaple 

úterý 27. 11. 19.00–21.00 Koncert Hvězdy a hvězdičky Kaple 

sobota 1. 12. 14.30–17.00 Koncert DOM Velký sál IPOS (Pentagon)

sobota 1. 12. 20.00–03.00 Reprezentační ples ZUŠ Jeseník Velký sál IPOS (Pentagon)

úterý 4. 12. 17.00–18.00 Výstava soutěžních prací VO, LDO Divadlo P. Bezruče

Sedmdesáté narozeniny jsou u každého člověka pěknou příle-
žitostí k ohlédnutí se a poděkování za všechna léta života. Neji-
nak je tomu také u institucí, které slaví svá jubilea za účasti
„spřátelených rodin“ i širší veřejnosti, pro které svou službu
vykonávají. 
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Severský filmový podzim v Ennea Caffe 

„Dramaturgii se snažíme ladit tak,
abychom v rámci festivalu promítali
spíše komedie či oddechové filmy,
protože máme severský filmový
humor moc rádi. Letošní ročník
ovšem humorem příliš neoplývá.
Diváci se proto mohou těšit na drsná
dramata bez záruky happy endu či
detektivní příběhy. I přesto slibujeme
nezapomenutelné filmové zážitky.
Letos poprvé vyzkoušíme ve spolu-
práci s ředitelkou festivalu Lenkou

Bazinkovou formát ,PROJEKCE
NASLEPO‘. Diváci tak až do poslední
chvíle neví, jakým titulem je překva-
píme. Prozradím jen, že půjde o jed-
nu z premiérových novinek,
uváděných v rámci festivalu. Touto
projekcí festival zakončíme,“ uvedla
pořadatelka Eleni Akritidu. 

Těšit se můžete celkem na šest
filmů švédské, norské, litevské,
dánské a finské produkce. Filmy
jsou promítány v původním zně-

ní s českými, barevně upravený-
mi titulky, vstřícnými pro nesly-
šící diváky. 

Jako první snímek se představí
dánské drama Dokud jsme naživu
inspirované skutečnou událostí.
Následovat budou dánsko‐švédský
thriller Co nikdo neví a komedie
Litva, do toho! Norsko‐švédské dra‐
ma Co tomu řeknou lidi vykreslí
život 16leté muslimky v Evropě.
Předposledním filmem je švédské
drama Nesmrtelní a o závěrečnou
tečku se postará již zmiňovaná Pro‐
jekce naslepo. Více na www.face-
book.com/enneaa.

Přehled filmů naleznete v kul ‐
turně‐společenském servisu na
straně 13. (EA)

Devátý ročník festivalu zaměřeného na filmovou produkci ze
severských zemí se uskuteční již tradičně v jesenické kavárně
Ennea na náměstí Svobody, a to od 15. listopadu 2018. Přehlídka
filmů je výjimečná tím, že během ní máte jedinečnou možnost
zhlédnout snímky, které se většinou nedostanou do české filmové
distribuce. 

Třetí listopadová sobota bude opět patřit Noci divadel 

Publikum se může těšit na před‐
stavení DS Kantoři „Ani spolu, ani
bez sebe“ vrežii Vlaďky Hromádko‐
vé. Poté zazní swingový koncert
Krystyny Durys Quartet z Polska.
Krystyna Durys je polská jazzová

a swingová zpěvačka, fascinovaná
swingovou érou inspirovaná pře ‐
devším dílem královny jazzu – Elly
Fitzgerald. Krystyna je vítězkou
44. mezinárodního setkání starého
jazzu, nejstarší anejznámější soutěže

pro jazzové zpěváky v Polsku. Také
ovládla  kategorii Nové naděje a je
nominantkou v kategorii Nejlepší
jazzová zpěvačka v Jazz Top (2017).

Jesenická Noc divadel vypukne
v 19.30 hodin, a kdo si ji nechce

nechat ujít, nechť si zarezervuje
vpředprodejním systému MKZ vstu‐
penky za předprodejní cenu 120
korun nebo na místě v den konání
za 150Kč. Prodej vstupenek vrezer‐
vačním systému MKZ Jeseník. Více
informací na www.nocdivadel.cz.

Akci pořádají MKZ Jeseník ve
spolupráci s Institutem umění ‐
Divadelním ústavem. (TZ)

Největší divadelní svátek v Evropě pod názvem Noc divadel opět nabídne nevšední zážitky, na
programu bude přes 500 akcí. Jedna z nich se uskuteční také v Jeseníku, a to 17. listopadu v Divadle
Petra Bezruče.
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První test plavidla: funguje, loď vyplouvá k novým cílům

Úvodní třídní schůzky s historic‐
ky nejvyšší účastí nám ukázaly
pozitivní jev, že rodičů se zájmem
o školu a dění je více, než stačí
pojmout naše prostory. Důvodem
zájmu byl bezpochyby nově zavá‐
děný komunikační a informační
systém a elektronická žákovská
knížka od 4. ročníku (původně od
6. ročníku). Respekt a přijetí tohoto
rozhodnutí rodiči dává škole mož‐
nost lépe propojit 1. a 2. stupeň

v klíčových oblastech a zjednodušit
mnohé procesy ‐ omlouvání,
potvrzování informací od rodičů
a do budoucna nabízí velký poten‐
ciál. Učíme se s ním zacházet my
i rodiče.

V rámci kurzu, který plavbě
nastavujeme, otevíráme klíčová
témata. Jde např. o práci s nadanými
žáky, inkluzivní program školy,
důraz na učení v přírodě a vztah
k regionu, spolupráce s regionální‐

mi i mimoregionálními institucemi,
paralelní alternativní koncepce
vzdělávání při naší škole. Posledně
zmíněné téma reaguje na výraznou
poptávku rodičů. V dnešní době je
pro mnohé rodiče vzdělávací alter‐
nativa silnou hodnotou často s vli‐
vem na výběr lokality k bydlení.
V tomto ohledu se jedná o význam‐
né regionální téma, kterého se jako
škola ve spolupráci s oddělením
školství a aktivními spolky chceme
chopit. Přizvali jsme proto rodiče
se zájmem o alternativní vzdělávací
formu k dotazníkovému šetření
a první schůzce. Vedle toho je nutno
zmínit, že klasické vzdělávání je
obecně opředeno řadou mýtů a je

mou radostí, že naši klasičtí učitelé
dělají skvělou práci na poli inovací
v klasickém proudu vzdělávání. 

Pokladem naší školy je systém
kurzů, které dlouhodobě pořádá‐
me. Vedle cykloturistického kurzu
8. ročníků máme za sebou také
adaptační kurz pro kolektivy
šestých tříd. Jde o důležitý a jedi‐
nečný prostor pro nový kolektiv,
třídního učitele a také pro ředitele.
S nadšením jsme mohli s učiteli
a lektory vnímat a kultivovat nové
i staré vztahy a směřovat je k nasta‐
vení pozitivního klimatu v kolektivu
i mezi třídami. Společné plavbě
zdar! Dominik Liberda, 

ředitel ZŠ Jeseník

Téma škola jako loď jsem prezentoval při svém nástupu. Snažili
jsme se opravit díry v plášti, nastavit řízení lodi. První dva perné
měsíce školního roku ukázaly, že systém funguje, ale je třeba jej
stále zlepšovat a vychytávat mouchy. Nelze však čekat na ideální
stav a nechat se unášet proudem. Bylo třeba vyplout. Škola začíná
specifikovat kurz a pojmenovává prioritní témata pro rozvoj.

Školní střípky ZŠ Jeseník 
Sebastian Kašník a Hana Řehová z IX. B bojovali v Brně od 5. do

7. září na republikovém finále Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů. Po deseti disciplínách skončil Sebastian na vynikajícím 8. a Hana
na 14. místě. Blahopřejeme. ■ Kluci a holky ze šestek se od 19. do
21. září stali nadějnými adepty horolezecké výpravy Jamese Hillaryho
v rámci adaptačního kurzu v krásném prostředí Černého Potoka. Odmě‐
nou pro všechny bylo pomyslné dobytí vrcholu Montenegro, ve sku‐
tečnosti si žáci odváželi mnohem víc než pocit vítězství – nová
přátelství, posílení sebedůvěry a sounáležitosti.  ■ Komentovaná akce
záchranářů, aktivní zásah hasičů při dopravní nehodě a bojový výcvik
Armády ČR vzbudily největší ohlas u dětí, které se zúčastnily zářijové
akce Bezpečnost bez hranic. Ta se pravidelně koná v areálu Priessnit‐
zových léčebných lázní. Děti využily i možnost vyzkoušet si připravenou
záchranářskou techniku, výzbroj a výstroj. ■ Trávit dny mimo školní
lavice, překonat překážky, stmelit kolektiv, poznat učitele z jiné stránky,
to bylo cílem cykloturistického kurzu pro osmáky. Ti se vydali v polo‐
vině září na pět dní zdolávat krásy Jesenicka. Většina dnů byla pro‐
sluněná, a tak se příroda stala nádhernou kulisou při jízdě na kole
i pěší turistice. (zš)

Místo aut koloběžky i nohy
V rámci celosvětové akce – Evropský týden mobility proběhla
v naší ZŠ a MŠ Fučíkova environmentální akce s názvem Týden
bez aut. 

V týdnu 16. –22. 9. jsme vyzvali žáky, pedagogické i nepedagogické pra‐
covníky na pracovištích Fučíkova, Rudná i ve Vlčicích k zamyšlení a násled‐
né akci – chodit do a ze školy pěšky, jezdit na kole, či koloběžce, možnost
využít hromadnou dopravu. Pro tento týden zůstala auta zaparkovaná
doma! Cílem bylo upozornit na neudržitelný nárůst individuální auto‐
mobilové dopravy ve městech, motivovat lidi, aby vyzkoušeli i jiné způsoby
dopravy než automobil. Celá akce proběhla za podpory Olomouckého
kraje v rámci dlouhodobého ekologického projektu. 

Jak se nám dařilo? Pravidelně jsme zapisovali způsob dopravy do ZŠ
azjistili jsme, že většina z nás se chová v souladu s přírodou, jelikož chodíme
nejvíce pěšky, či využíváme hromadnou dopravu. Ekologický cíl byl naplněn
– vést žáky preventivně k ochraně a péči o přírodu! Odměnou nám byl
dobrý pocit ze skvělého počinu, drobná sladká odměna a pro třídní kolek‐
tivy možnost nejen v rámci této akce vyjíždět do přírody na koloběžkách!
Věříme, že se zapojíme i v příštím roce a oslovíme i jiné základní a mateřské
školy ke spolupráci. Kateřina Gajdošová, ZŠ a MŠ Fučíkova 312

Studenti gymnázia poznávali Kodaň. Také na kole
V neděli 30. září odstartovalo
projektové setkání v  dánské
Kodani, kam ve večerních hodi-
nách dorazila skupina sedmi
studentů a dvou učitelů Gym-
názia Jeseník. Po belgickém
setkání v dubnu 2018 bylo ten-
tokrát hostitelskou školou
Gymnázium Gefion v  centru
Kodaně, kam kromě českých,
belgických a dánských studen-
tů dorazili i zástupci z Lotyšska. 

Tématem setkání byla analýza
kulturního a společenského života
vybraných čtvrtí Kodaně, kterou
pak studenti s pomocí učitelů zpra‐
covali do podoby sedmi krátkých
videí, které navíc byly vytvořeny
v některém z online animačních
programů. Nelehký úkol, který stu‐
denti plnili ve smíšených meziná‐
rodních skupinách, zvládli všichni
na výbornou a udělali tak další
pomyslný krok k přemostění roz‐
dílů v digitální gramotnosti mezi

jednotlivými studenty, školami či
národy, což je hlavním cílem celého
projektu s příhodným názvem
„Don´t Mind the Gap“ financované‐

ho z prostředků EU v rámci progra‐
mu Erasmus+. 

Kromě sbírání podkladů a dat pro
tvorbu videa měli všichni také

spoustu času na poznávání pamá‐
tek hlavního města, na projížďku
lodí, návštěvu experimentálního
muzea a celou řadu večírků, spo‐
lečných večeří a výletů do nákup‐
ních center. I když počasí setkání
moc nepřálo, všichni studenti se po
městě pohybovali na kolech a zažili
tak Kodaň z té pravé dánské per‐
spektivy. V pátek proběhla závěreč‐
ná přehlídka všech krátkých filmů,
které se zúčastnili i rodiče z hosti‐
telských rodin. Ti ocenili nejen prá‐
ci, kterou studenti za tak krátkou
dobu zvládli, ale také celkový přínos
mezinárodních setkání, jež umož ‐
ňují vznik nových přátelství, pozná‐
vání nových míst a komunikaci
v cizím jazyce. 

Další setkání všech zapojených
škol se uskuteční na jaře roku 2019
v lotyšském Talsi, kde hlavním
tématem vzdělávacích videí bude
dnes tolik diskutované téma inklu‐
ze. Šárka HynkováVšichni studenti se po městě pohybovali na kolech. Foto: Terezie Danišová
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Stalo se před 100 lety v listopadu 1918…
Na 11. listopad připadá Den válečných veteránů vyhlášený na památku konce 1. světové války, jíž se
říkalo „válka za civilizaci“. Z pohledu milionů vojenských i civilních obětí jde o nepodařený eufemismus
výsledku válečné mašinerie a vražedného barbarství. Jen v Jeseníku patří naše vzpomínka 204 padlým,
pohřešovaným a na válečná zranění zemřelým bývalým spoluobčanům. U příležitosti 100. výročí
zahájení 1. světové války se na jesenickém hřbitově podařilo určit hrob jednoho z jedenácti prvních
průkopníků letectví v Rakousku-Uhersku Viktora Schünzela, jesenického rodáka (*26. 12. 1884 Grä-
fenberk) a absolventa vojenského pilotního kurzu ve Vídeňském Novém Městě v roce 1911. 

Narodil se v rodině hostinského
Klementa Schünzela, který provo‐
zoval v lázních restauraci v domě
č.p. 269, dnes Vojenská lázeňská
léčebna na Myslbekově ulici. Tech‐
nické nadání mu po ukončení
kadetky pěšího vojska ve Vídni
umožnilo dostat se v roce 1909

k letectvu. Účastnil se dálkových
leteckých závodů, např. v 1. ročníku
mezinárodního závodu Vídeň  ‐ Ber‐
lín roku 1911 získal druhé místo.
Druhý ročník závodu měl mít pro
poručíka Schünzela a jeho rodné
město zvláštní význam. V pondělí
10. června 1912 totiž očekávali
občané Jeseníku přílet vůbec první‐
ho letadla, aby ho mohli spatřit na
vlastní oči. Bohužel Schünzel musel
pro poruchu motoru přistát poblíž
dnešního polského městečka Strze‐
lin a do Jeseníku tedy vůbec nedo‐
razil. Nad městem tak proletěl
nadporučík Blaschke. 

Za dva roky se měl Schünzel
osvědčit jako bojový pilot – vypukla
válka. Viktor Schünzel zasáhl do
bojů jako letecký pozorovatel
nejprve u 11. letecké setniny (Flik
11) v haličské pevnosti Přemyšl na
rakousko‐ruské frontě. Od 8. května
do 10. září 1915 absolvoval 15 letů,
celkem nad územím nepřítele pobyl
95 leteckých hodin. Za bojové záslu‐

hy byl dvakrát vyznamenán, jak
vypovídá hlášení jeho velitele: „Při
jednom letu se npor. Schünzel vrátil
zpět s pěti průstřely z pušek a dvěma
šrapnelovými zásahy do přístrojů,
protože za bouřlivého počasí musel
letět podél ruských pozic jen ve výši
1000 metrů.“ Po odlétání dvou tur‐
nusů byl převelen do Vídeňského
Nového Města, kde sloužil v letecké
škole. 

Do další válečné kampaně
vstoupil v červnu 1916 na italské
frontě, kde se již tvrdě bojovalo na
řece Soči (Isonzo). Povýšený do hod‐
nosti hejtmana stál Schünzel v čele
Fliku 28 se základnou v Proseccu,
který měl k dispozici pět letadel Han‐
sa Brandenburg C Is. Létal stále na
pozorovací mise, které byly mnohdy
rozhodně nebezpečnější než ve fil‐
mech často předváděné souboje stí‐
hacích pilotů. Také si vysloužil další
vyznamenání včetně Řádu želez-
né koruny s válečnou dekorací.
Jako zkušený letec a velitel zalétával

nové stroje. Viktor Schünzel zahy-
nulspolu se svým pilotem šikovate‐
lem Jözsefem Magyarem 21. června
1917 při zkušebním letuna novém
dvoumístném průzkumném letounu
typu Aviatik C.I. K havárii došlo
poblíž letiště Prosecco. 

Hejtman Viktor Schünzel byl
posmrtně vyznamenánrytířským
křížem Leopoldova řádu s válečnou
dekorací. Jeho tělesné pozůstatky
byly převezeny do Jeseníku a 5. čer‐
vence 1917 otřetí hodině odpolední
byly uloženy v čestném hrobě na
zdejším městském hřbitově. Jeho
prostý hrob zdobil jednoduchý nápis
„Sic transit gloria mundi“, vpřekladu
„Tak přechází sláva světa“. Pravdi‐
vost motta dosvědčil vývoj Česko‐
slovenska, kdy byl tento letec po
několik desetiletí zapomenut. 

Blížící se sté výročí 1. světové vál‐
ky vyvolalo zájem o jeho osobu.
Hrob byl opraven, ale neznali jsme
Schünzelovu podobu. Až po čtyřech
letech, symbolicky v jubilejním roce
ukončení válečného běsnění, se
podařilo dr. Jiřímu Rajlichovi
z Vojenského historického ústavu
v Praze určit jeho podobu na sku‐
pinové fotografii a poskytnout nám
ji, aby ozdobila hrob válečného
hrdiny hejtmana Viktora Schünzela. 

Květoslav Growka, 
SOkA Jeseník

Hejtman Viktor Schünzel. Reprofoto.

Krteček se připojil ke kampani Celé Česko čte dětem

V říjnu jsme se také připojili ke
kampani „Celé Česko čte dětem“.
Myslíme si totiž, že z rodinného
života se vytrácí čtení dětem.
Zastoupily ho dnes hlavně progra‐
my pro děti v televizi a hry na počí‐
tači. Eva Katrušáková, zakladatelka
a ředitelka kampaně Celé Česko čte
dětem, o této kampani říká: „Ape-
lujeme zejména na rodiče, aby
neopouštěli rituál předčítání, který
zásadně ovlivňuje emoční rozvoj
dítěte a jeho pozdější čtenářskou
gramotnost. Pravidelné předčítání
je dnes důležitější než kdy dříve, pro-
tože množství informací narůstá
a kdo nečte, nebude stačit změnám
současného života. Dítě, kterému
čteme, rozvíjí jazyk, slovní zásobu,
vlastní představivost a učí se sou-
středění. Zároveň čtení chrání děti
před závislostmi na televizi a počí-
tačích, jejichž vyjadřovacím nástro-
jem není jazyk, ale hotový obraz.“

Ukazuje se, že čím více času tráví
dnešní mladí lidé před obrazovkou,
tím méně empatie cítí vůči rodičům
a přátelům. Pro děti je to ještě fatál‐
nější. U dětí, které tráví hodně
času před obrazovkou nebo
používají často digitální média,
byly zjištěny poruchy pozornosti
a poruchy ve vývoji řeči a vyja-
dřování. Přitom už dnes můžete
vidět běžně dvouleté dítě ovládající
maminčin chytrý telefon.

Co je příčinou toho, že dnes rodi‐
če místo povídání a čtení pohádek
posadí dítě před televizi nebo počí‐
tač, se můžeme dohadovat. Někdo
tvrdí, že je to nedostatek času rodi‐
čů, ale to asi souvisí s prioritami
v rodině. Spíše si myslím, že je to
nadhodnocení pozitivního vlivu
médií a neznalost skutečných
potřeb dítěte. Mnoho z rodičů má
za to, že pohádka čtená a pohád-
ka animovaná je totéž. Opak je

pravdou. Dítě, kterému čteme, sti‐
muluje jiná mozková centra, než
když dostává hotový vjem z obra‐
zovky. Psychiatr Manfred Spitzer
ve své knize o Digitální demenci
říká: „Mozek se vyvíjí tím, že jej
používáme. Některá centra se v urči-
tém věku buď vyvinou, anebo se už
nikdy řádně nevyvinou. Děti, jež sedí
před monitory, místo aby si povídaly,
hrály nebo se přely s rodiči, se nevy-
víjejí stejně dobře jako jejich vrstev-
níci, kteří během dne čile komunikují
a hýbou se. Mozek, podle dosavad-
ních výzkumů různých studií, který
byl vystaven nadměrnému používá-
ní digitálních technologii, ukázal
později sklony k opožděnému kog-
nitivnímu vývoji, poškození intelek-
tu, zvýšení impulzivity. Média
zobrazující rychlý pohyb dokážou
spíše vyvolat nedostatek pozornosti
a sníženou koncentraci a paměť spí-
še zhoršují.“

Myslíte si, že vy sami zvládáte
svůj přístup k digitálním médiím
tak, že jste dobrým vzorem pro své
děti? Děti jako normu berou to,
co vidí kolem sebe a v čem vyrůs-
tají. Pravidelné čtení zároveň
vytváří pevné pouto mezi rodi-
čem a dítětem a podporuje emoč-

ní rozvoj dítěte. Pokud si rozklik‐
nete stránky Celé Česko čte dětem,
najdete tam spoustu obhajob pro
čtení dětem, především jako pre‐
venci patologických jevů masové
komerce. K pozitivním účinkům
pravidelného čtení patří především
formování čtecích a písemných
návyků. Čtení učí samostatnému
myšlení – logickému i kritickému,
rozvíjí představivost, zlepšuje sou‐
středění, děti spíše uklidňuje a tré‐
nuje jejich paměť.

Pravidelné čtení je nejlepší
investicí do úspěšné budoucnos-
ti dítěte. A možná ještě jako vyšší
úroveň se ukazuje pravidelné
vyprávění dětem, u kterého můžete
přímo reagovat na emoce a dotazy
dítěte. Proto jsme se rozhodli
v našem Mateřském a rodinném
centru Krteček podpořit tuto dob‐
rou myšlenku a v pondělní herně
a nepravidelně i při pátečních logo‐
hrátkách nabízíme pravidelné čtení
adekvátní malým návštěvníkům.
Tímto vás zveme k návštěvě našeho
centra. Program najdete na
www.krtecekjesenik.cz nebo face‐
booku Krteček Jeseník.

Za MRC Krteček Jeseník 
Marie Vršanová

Od nového školního roku v našem MRC Krteček nabízíme další
programy pro rodiče s dětmi. Od října se rozjelo pravidelné cvičení
jógy pro děti. Pro velký zájem jsme rozšířili nabídku cvičení pro
rodiče s dětmi podle věku, a to v úterý pro nechodící děti a ve
středu pro chodící.  Jednou měsíčně budeme organizovat setkání
nad bylinkami a esencemi z nich. Chtěli bychom vytvořit prostor
pro společné setkávání a sdílení zkušeností rodičů s prevencí
drobných onemocnění pomocí bylinné léčby a éterických olejů. 
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PŘEDNÁŠKY 
Mgr. Jiřího Glabazni v Zrcadlovém
sále
Úterý 6. listopadu v 19 hod. 
Géniové živé vody

Úterý 13. listopadu v 19 hod. 
Promítání filmu Vincenz Priessnitz

Úterý 20. listopadu v 19 hod.
Jak jsem navštívil Gräfenberg v Anglii

Cyklopoint JESCYKLO. Pro všechny cykloturisty
a nadšence cyklistiky. Neváhejte a zavítejte do areá‐
lu Priessnitzových léčebných lázní na kole, uscho‐
vejte si ho zdarma v cyklopointu a relaxujte
v balneoparku. 

Lázeňské fitness je otevřeno od úterý do pátku
od 15 do 20 hodin, v sobotu od 8 do 12 a v neděli od
15 do 20 hodin. Jednorázové vstupné 60 Kč. VacuFit
Thermal 60 Kč. Happy hours (každé úterý a čtvrtek
18:00 až 20:00) 30 Kč. Permanentka měsíční 500 Kč.
Permanentka 10 vstupů Fitness/VacuFit Thermal
540 Kč. 

Discgolfpark je v provozu celoročně. Možnost
zapůjčení disků v Lázeňském IC nebo na recepci
 Priessnitz.

Znáte Gräfenberg Walking? Zkuste jeho vodní
va riantu! Zábavnou a intenzivní pohybovou aktivitu,
která vám s příchodem podzimu vlije novou energii
do žil. Lekce se konají každou středu od 16 do 17
hod. v lázeňském bazénu. Nutná rezervace na tel.
584 491 109 nejpozději v den konání do 12 hod.

Lázeňská vyhlídka na Sanatoriu Priessnitz je ote‐
vřena několikrát týdně – více informací na stránkách
www.priessnitz.cz.

ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Lékařské výzkumy, koloběžky a barbarské ledové peklo

Odborné lékařské přednášky
tvořily také hlavní část programu.
Hovořilo se zejména o efektu lázeň‐
ské léčby v Jeseníku. Příspěvky na
toto téma představili v průběhu
pátečního večera primář lázní Jaro‐
slav Novotný, docentka Dobroslava
Jandová z Karlovy univerzity a dok‐
torka přírodních věd Marie Bičíko‐
vá z Endokrinologického ústavu.

„Jedním z největších absolutistic-
kých vládců je Priessnitz, vládne

zástupcům všech národů naší země
a jeho vůli se poddávají všichni, jeho
nařízení jsou přísná a je nutné je
následovat, umí zlomit každou opo-
zici a jeho nejmocnějším prostřed-
kem je vykázání z lázní, tedy akt,
kdy jej nemohou přemoci ani zem-
ské zákony.“ Tento „politický“
postřeh jednoho z Priessnitzových
pacientů zazněl v přednášce jese‐
nického rodáka, historika Vladana
Hanu líka, působícího nyní v Ústa‐

vu  historických věd pardubické
univerzity. Jeho vystoupení
s názvem „Barbarské ledové pek‐
lo?“ se věnovalo lázním Gräfen‐
berg z pohledu návštěvníků
a pacientů první poloviny 19. sto‐
letí.

V sobotním dopoledním bloku
se mezi německými hosty před‐
stavil mimo jiné doktor Wolfgang
Ries z kliniky ve Flensburgu, který
referoval o zdravotních účincích
běhání na koloběžce: „Jde o nesmír-
ně zdravý druh pohybu, který zatě-
žuje celý pohybový aparát
a příznivě působí zejména na cévní
systém. Velkou výhodou koloběžek
je využití všemi věkovými katego-

riemi, od dětí po nejstarší generaci.
Dokonce i lidé s pohybovým ome-
zením, kteří se nezvládnou posadit
na bicykl, stále mohou jezdit na
koloběžce.“ Dopolední přednáška
doktora Riese byla po obědě
doplněna vyjížďkou po lázeňské
kolonádě. V teplém podzimním
počasí se tato část programu
setkala s více než pozitivním ohla‐
sem. A tři svižně projetá „kola blá‐
znů“ na koloběžce byla po
celodenním sezení v přednáško‐
vém sále jistě také tou  nejzdravější
částí programu. 

Třináctý ročník konference
finančně podpořilo město Jeseník.

(jg)

První říjnové dny v našich lázních patřily jako už tradičně osla-
vám výročí narození zakladatele. Na závěr „Priessnitzova
 týdne“ se uskutečnil třináctý ročník konference o významu
lázeňské péče, na kterou se letos přihlásilo 92 účastníků, pře -
devším z řad lékařské veřejnosti.
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čtvrtek 1. listopadu v 17 hodin
Kaple
70 LET ZUŠ JESENÍK – KONCERT SBORŮ
A ŽÁKŮ STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ ZPĚV
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 2. listopadu v 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
PYŠNÁ PRINCEZNA
Uvádí Divadelní společnost Julie Jurištové.
Představení je určeno MŠ a I. stupni ZŠ. Dopro‐
dej volných míst na místě v den konání. Vstupné
60 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 3. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
FRANCIE, ŠVÝCARSKO
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

neděle 4. listopadu v 16 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
VERNISÁŽ KNIHY
Vernisáž knihy populárního spisovatele Jana
Hůly „Maléry něžných romantiků“ na téma živo‐
ta v našich lázních s hudebním doprovodem
klavíristky Kristýnky Švandové. Vstupné dob‐
rovolné. Pořádá autor a PLL a.s.

úterý 6. listopadu v 17 hodin
Kaple
70 LET ZUŠ JESENÍK - KONCERT ŽÁKŮ 
STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 8. listopadu v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. Vstupné
40 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 8. listopadu v 16.30 hodin
Areál SVČ DUHA Jeseník
MARTINSKÁ SLAVNOST 
S USPÁVÁNÍM BROUČKŮ
Legenda o sv. Martinovi, lampionový průvod
městem, akce je určena pro menší děti, rodiče,
prarodiče, maminky s kočárky. Lampičky, lam‐
piony a světýlka s sebou.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník a MRC Krteček.

čtvrtek 8. listopadu v 17 hodin
Kaple
70 LET ZUŠ JESENÍK - KONCERT ŽÁKŮ 
STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ 
HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 10. listopadu v 17 hodin
Kaple
70 LET ZUŠ JESENÍK - KONCERT BÝVALÝCH
ABSOLVENTŮ ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

neděle 11. listopadu v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
INTELIGENTNÍ LIDÉ
Francouzská veselohra v podání divadelního
spolku Kantoři. Vstupné 100 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

Akce úterý 13. listopadu v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
DIKTÁTOR
Hra „…A na hrušce sedí diktátor“ autorů Jaro‐
slava Gillara a Vladimíra Škutiny je hrou o kon‐
frontaci světů, myšlenek a názorů. Hrají:
Miroslav Táborský a Jitka Ježková. Hra v diva‐
delním předplatném. Doprodej volných míst
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné
290 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 15. listopadu v 17 hodin
Státní okresní archiv Jeseník
POMNÍKY OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 
NA OKRESE JESENÍK
Slavnostní prezentace publikace Bohumily Tin‐
zové k 100. výročí konce 1. světové války.
Pořádá SOkA Jeseník.

čtvrtek 15. listopadu v 17 hodin
Kaple
70 LET ZUŠ JESENÍK – KONCERT ŽÁKŮ 
STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ HRA 
NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 16. listopadu v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
70 LET ZUŠ JESENÍK –
KONCERT KYTAROVÉHO SOUBORU, 
KYTAROVÉHO ORCHESTRU 
A KOMORNÍHO SBORU
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

sobota 17. listopadu v 17 hodin
Kaple
70 LET ZUŠ JESENÍK – 1. KONCERT 
XIII. ROČNÍKU VARHANNÍHO FESTIVALU
Účinkuje: MgA. Michaela Moc Káčerková (var‐
hany) a spoluúčinkující v obsazení hoboj, vio‐
loncello a soprán. Program převážně s hudbou
období baroka, který reflektuje různá výročí
roku 2018. Koncert proběhne za finančního
přispění města Jeseník, Olomouckého kraje
a firmy Fenix.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

sobota 17. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
SKOTSKO
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

sobota 17. listopadu v 19.30 hodin
Divadlo P. Bezruče
NOC DIVADEL
Více info na str. 8, o projektu Noc divadel na
www.nocdivadel.cz. Prodej vstupenek v rezer‐
vačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 120 Kč
v předprodeji, 150 Kč v den konání akce.
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s Institutem
umění – Divadelním ústavem.

pondělí 19. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KONCERT DUO ADAMUS
Umělci se představí v tradičním, mezinárodním
složení Jan Adamus – anglický roh a hoboj, Mar‐
tin Levický (SVK) – klavír. Z repertoáru: A. Dvo‐
řák, W. A. Mozart, B. Ravel, B. Smetana,
A. Pasculli. Vstupné 100 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 22. listopadu v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. Vstupné
40 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 22. listopadu v 17 hodin
Kaple
70 LET ZUŠ JESENÍK –
KONCERT UČITELŮ ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 22. listopadu v 17.30 hodin
Knihovna Vincence Priessnitze
KYRGYZSTÁN – V ZEMI NOMÁDŮ 
A NEBESKÝCH HOR
Přednáší Michal Štěpánek. Nutná rezervace na
tel.: 584 413 598. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 23. listopadu v 17.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Koncert k 70. výročí ZUŠ. Představí se vynikající
flétnový soubor JESFLET se svými hosty pod
vedením Mgr. D. Macečkové. 
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

pátek 23. listopadu v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
ZE ŽIVOTA SBORU ANEB SLAVÍME 20 LET!
Jesenický smíšený pěvecký sbor pořádá vystou‐
pení k oslavě 20 let. Více info na www.jesenic‐
kysbor.cz. Prodej vstupenek v rezervačním
systému MKZ Jeseník. Vstupné 80 Kč v před‐
prodeji, 100 Kč na místě.
Pořádá Jesenický smíšený pěvecký sbor, z.s.

sobota 24. listopadu v 17 hodin
Kaple
70 LET ZUŠ JESENÍK – 2. KONCERT 
XIII. ROČNÍKU VARHANNÍHO FESTIVALU
Účinkuje: TRIO DIVINO – mezzosoprán – hous‐
le – varhany v čele s varhaníkem Mgr. Martinem
Jakubíčkem. Koncert proběhne za finančního
přispění města Jeseník, Olomouckého kraje
a firmy Fenix.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

sobota 24. listopadu v 18 hodin
Klub Plíživá Kontra
SNOW FILM FEST
Jako každý rok přináší SNOW FILM FEST ty nej‐
lepší filmy o zimních sportech z celého světa
i z domácí produkce. Vstupné 80 Kč.
Pořádá Jesenický týdeník s.r.o.

neděle 25. listopadu v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY 
KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY
Uvádí Divadlo Scéna. Prodej vstupenek v rezer‐
vačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 70 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 25. listopadu v 15 hodin
Sál IPOS
ZÁVĚREČNÁ LEKCE TANEČNÍHO KURZU
Řídí lektoři společenského tance Iva Obšilová
aMartin Sochor. Vstup ve společenském oblečení
rodičů ivšech hostů je nezbytnou součástí tohoto
večera. K tanci a poslechu hraje skupina BT
NOVA. Vstupné 70 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.
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roku. ZAPOMĚLSEM je sólový projekt Aleše
Macenauera, jesenického rodáka. Vstupné 50Kč. 

úterý 20. listopadu v 19 hodin
Ennea caffé & shop
SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM –
CO NIKDO NEVÍ
Thomasova sestra se utopí při plavání. Když
pak prochází její věci, zjistí, že jejich zemřelý
otec pracoval pro tajnou službu. Dánsko, Švéd‐
sko 2008, thriller, 99 minut. Vstupné 60 Kč.

čtvrtek 22. listopadu v 19 hodin
Ennea caffé & shop
SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM –
LITVA, DO TOHO!
Čtveřice přátel okrade v Londýně nesprávného
člověka. Ten jim od té doby jde po krku, navíc
za ukradené peníze místo letenek do Malajsie
koupí lístky do Litvy. Litva, 2014, komedie, 115
minut. Vstupné 60 Kč.

pátek 23. listopadu v 19 hodin
Ennea caffé & shop
JAN AUDRLICKÝ – KONCERT
Honza Audrlický je kytarista a zpěvák, sklada‐
tel, kterému učarovala krása zdejší krajiny tak,
až se do ní před nedávnem přestěhoval. Vstupné
50 Kč.

úterý 27. listopadu v 19 hodin
Ennea caffé & shop
SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM –
CO TOMU ŘEKNOU LIDI
Nisha je pokornou dcerou pakistánského imi‐
granta a v noci si tajně užívá noční život v Oslu.
Jednoho dne otec vše zjistí. Norsko, Švédsko,
2017, drama, 106 minut. Vstupné 60 Kč.

čtvrtek 29. listopadu v 19 hodin
Ennea caffé & shop
SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM –
NESMRTELNÍ
Isak a Em se potkají jedné noci ve Stockholmu
a během vteřiny se všechno změní. Vydají se
na cestu, která se promění v nebezpečnou hru.
Švédsko, 2015, drama, 107 minut. Vstupné
60 Kč.

úterý 4. prosince v 19 hodin
Ennea caffé & shop
SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM –
PROJEKCE NASLEPO
Diváci až do poslední chvíle neví, jakým titulem
je překvapíme. Vstupné 60 Kč.

Předprodej caffé & shop Ennea - zajistěte si
svá místa včas! 
Více na www.facebook.com/enneaa.

neděle 25. listopadu v 15.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
JAZZOVÉ ODPOLEDNE
Představí se Old Time Jazz Band. 
Pořádá PLL a.s.

středa 28. listopadu v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Koncert k 70. výročí ZUŠ. Představí se věhlasný
Brass Quintet – Jesenické žestě pod vedením
MUStr. Mgr. Františka Mecha. 
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

sobota 1. prosince v 14.30 hodin
Sál IPOS
70 LET ZUŠ JESENÍK –
KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU 
MLADÝCH ZUŠ JESENÍK
Orchestr řídí dirigenti: Milan Domes, Aleš Poda‐
řil, Jaroslav Šíp, Tomáš Uhlíř, Vladimír Vra ‐
ňovský. Spoluúčinkují: Mažoretky SZUŠ ta‐
neční s.r.o. Jeseník a žákyně oboru balet.
Průvodní slovo: Jan Štelcl.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 1. prosince ve 20 hodin
Sál IPOS
70 LET ZUŠ JESENÍK –
REPREZENTAČNÍ PLES ZUŠ JESENÍK
K tanci a poslechu hrají: Stříbrňanka, Styl Music
Orchestra a další. Bohatá tombola. Předprodej
vstupenek na ZUŠ Jeseník od 5. 11. 2018.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
2. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
4. 12. DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
5. 12. MIKULÁŠ DĚTEM
7.–8. 12. VÁNOČNÍ JARMARK
9. 12. O PEJSKOVI A KOČIČCE

12. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
16. 12. HERCI JSOU UNAVENI
23. 12. JESENICKÁ ZLATÁ NEDĚLE

pátek 9. listopadu v 18 hodin
Ennea caffé & shop
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AKADEMIE VĚD ČR 
FASCINUJÍCÍ PŘÍRODA BORNEA 
A PROČ JE POTŘEBA JI CHRÁNIT
Jesenický rodák, Radim Hédl, je nejen akade‐
mickým malířem, ale také pedagogem a vědec‐
kým pracovníkem Botanického ústavu AV ČR.
Již několik let se podílí na výzkumu tropických
lesů na Borneu a o tomto fascinujícím světě
bude vyprávět. Více na www.tydenvedy.cz.
Vstupné dobrovolné.

čtvrtek 15. listopadu v 19 hodin
Ennea caffé & shop
SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM –
DOKUD JSME NAŽIVU
Snímek sleduje příběhy čtyř lidí a proměny
jejich životů po tragické nehodě, která navždy
spojí jejich osudy. Dánsko 2017, drama, 98
minut. Vstupné 60 Kč.

pátek 16. listopadu v 19 hodin
Ennea caffé & shop
PRUNE & ZAPOMĚLSEM – DVOJKONCERT 
PRUNE patří mezi písničkářské objevy loňského

Ennea caffe & shop

20. října–25. listopadu
Výstavní síň Katovny
70 LET ZUŠ JESENÍK –
VÝSTAVA UČITELŮ A BÝVALÝCH 
ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU
Výstava z tvorby učitelů, bývalých studentů
a přátel výtvarného oboru ZUŠ Jeseník je 
pořádána na počest oslav 70 let ZUŠ Jeseník.
Vstup volný. 
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

Výstavy

2. listopadu–29. listopadu
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
MARTA ZATLOUKALOVÁ –
SUCHÁ JEHLA A PASTELY
Techniku suché jehly se Marta Zatloukalová
naučila u profesora Dušana Janouška, prostě‐
jovského výtvarníka. V posledních letech zkouší
i pastely větších rozměrů a jiné výtvarné tech‐
niky. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

VÝSTAVY
24. října 2018–13. ledna 2019

Hlavní výstavní sál
VÁLKA, KTERÁ ZRODILA ČESKOSLOVENSKO
Průběh a podobu války, osudy některých míst‐
ních rodáků a události spojené s vznikem repu‐
bliky, to vše přináší tato výstava. 
Vstupné: 40/20 Kč.

14. listopadu 2018–6. ledna 2019
Galerie
VÁNOCE NAŠICH BABIČEK
Vernisáž výstavy proběhne 13. 11. od 18.00
hod. v galerii Vodní tvrze. Vstupné na výstavu:
40/20 Kč. Více na str. 6.

27. listopadu 2018–23. prosince 2018
Informační centrum Katovna
STOLETÍ 1918–2018 V OLOMOUCKÉM KRAJI
Výstava je určena široké veřejnosti, především
žákům základních a studentům středních škol.
Vernisáž proběhne 26. 11. od 18.00 hod. v IC
Katovna. Vstup volný.

PŘEDNÁŠKY
1. listopadu 2018

PŘÍČINY ÚMRTNOSTI NA JESENICKU
VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ
Přednášku povede Bc. Hana Ďuranová. Min.
počet posluchačů 4. Vstup 20 Kč/osoba.
Přednáška se koná 1. 11. od 18.00 hod.
v kavárně Vinckovo kafe v Lázních Jeseník.
Autobusové spojení z Jeseníku aut. nádraží
v 17.35 hod., zastávka P. Bezruč.

22. listopadu 2018
MORAVŠTÍ A SLEZŠTÍ VOJÁCI 
NA FRONTÁCH VELKÉ VÁLKY I.
Dozvíme se, jak probíhala povinná vojenská
služba za Rakouska‐Uherska, kolik našich před‐
ků prošlo v uniformách c. k. armády 1. světovou
válkou, co to byl „maršbatalion“ atd. Přednáška
se koná v Kině Pohoda od 18.00 hod. Před‐
nášející: Ing. Radim Kapavík.

23. listopadu 2018
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 
A VZNIK ČESKOSLOVENSKA:
ČEŠTÍ VOJÁCI NA OBOU STRANÁCH FRONT
VELKÉ VÁLKY
Přednáška pro žáky ZŠ se koná v Kině Pohoda
od 9.00 hod. Vstup volný. Přednášející:
Ing. Radim Kapavík.

29. listopadu 2018
MORAVŠTÍ A SLEZŠTÍ VOJÁCI 
NA FRONTÁCH VELKÉ VÁLKY I.
Ukážeme si, kde všude sloužili vojáci z Jesenic‐
ka, jakých bitev a tažení se účastnili i to, na
jakých vojenských hřbitovech jsou pochováni

Vlastivědné muzeum Jesenicka
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a jak tato místa vypadají dnes. Přednáška se
uskuteční v Kině Pohoda od 18.00 hodin.
Vstupné 20 Kč/osoba. Přednášející:
Ing. Radim Kapavík a Mgr. Jan Petrásek, historik
VMJ.

30. listopadu 2018
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 
A VZNIK ČESKOSLOVENSKA:
ČEŠTÍ VOJÁCI NA OBOU STRANÁCH FRONT
VELKÉ VÁLKY
Přednáška pro žáky SŠ se koná v Kině Pohoda
od 9.00 hod. Vstup volný. Přednášející:
Ing. Radim Kapavík.

11. listopadu 2018
TVOŘIVÉ DÍLNY VE VODNÍ TVRZI
PŘIPOMÍNKA DNE VETERÁNŮ
Workshopy k výstavě „Válka, která zrodila Čes‐
koslovensko“. Od 14.00 hod.: „Životní osudy
zapomenutého rodáka Jesenicka, veterána Vel‐
ké války, A. M. Schosse“. Od 15.00 hod.: „Sou‐
peři ve Velké válce, jejich armády, padlí vojáci
a symbolika vlčích máků”. Vstup 30 Kč/osoba.
Povedou: Vojtěch Kuna a Marek Palys.

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

čtvrtek 1. 11. v 19.30 hodin
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Příběh odstartuje kybernetický útok, který
odhalí identitu všech tajných britských agentů.
Jedinou nadějí zůstává Johnny English. Titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 2. 11.–sobota 3. 11. v 18.00 hodin
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Dvouhlavý dráček Čmoudík, jehož jedna hlava
mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět
napínavý příběh o vzniku království Draka.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 5. 11. v 18.00 hodin 3D/DABING
úterý 6. 11. v 18.00 hodin 2D/DABING

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
Klára chce jediné, a to je klíč – takový, který
otevře skříňku, ve které se skrývá dar od její
zesnulé matky. 
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 7. 11. v 19.30 hodin
CLIMAX – FILMOVÝ KLUB
Poslední noc v chatě uprostřed lesů, zima 1996.
Třicítce tanečníků a tanečnic končí intenzivní
trénink na turné v USA, zbývá už jen závěrečná
párty. Titulky.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 18 let nepřístupné.

čtvrtek 8.11. v 19.30 hodin
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik Karel Král, trochu šovi‐
nista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy
letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jedno‐
ho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned
několik ran. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupné

pátek 9. 11.–sobota 10. 11. v 19.30 hodin 
BOHEMIAN RHAPSODY
Film popisuje hudební dráhu i nekontrolova‐
telnou životní spirálu Freddie Mercuryho od
založení skupiny Queen až po památný koncert
Live Aid v roce 1985. Titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 12. 11.–úterý 13. 11. v 19.30 hodin 
TEN KDO TĚ MILOVAL
Kapitán Kalina je policista, milující manžel
a skvělý otec, který se stane obětí autonehody.
Z pozice ducha pak sleduje vyšetřování vlastní
smrti. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

středa 14. 11. v 17.00 hodin 
MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! – SENIOR
KLUB
Největší letní filmová pohoda se vrací. S ní
i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostro‐
va Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si
s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan.
Titulky. Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 15. 11. v 19.30 hodin 
ŽALMAN ANEB NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ
Folkový písničkář Pavel Žalman Lohonka je
dnes už legendou. Díky několika filmově pro‐
pojeným příběhům zjistíme, jak a proč se jí stal. 
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 16. 11. v 17.00 hodin 3D/DABING
sobota 17. 11. v 17.00 hodin 2D/DABING 

GRINCH
Grinch, stejně jako spousta dalších bytostí,
nenávidí Vánoce. Zatímco většina z nás rezig‐
nuje a svátky klidu a míru tiše protrpí, on se je
rozhodne zničit. 

Vstupné 3D 140 Kč. Dětské vstupné 120 Kč. 
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 19. 11. v 19.30 hodin3D/DABING
úterý 20. 11. v 19.30 hodin 2D/DABING 

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY
ZLOČINY
Černokněžník Grindelwald shromažďuje své
stoupence a snaží se připravit vládu čistokrev‐
ných čarodějů nad všemi nemagickými bytost‐
mi. Vstupné 3D 150 Kč. Vstupné 2D 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 21. 11. v 19.30 hodin 
ZLODĚJI – FILMOVÝ KLUB
Osamu je gastarbajtr, který si přivydělává krá‐
dežemi v obchodech. Do řemesla zasvěcuje
i svého syna. Do rutiny krádeží zasáhne holčič‐
ka, která si hraje v mrazu na balkoně. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč. Mládeži
do 15 let nevhodné.

pátek 23. 11.–sobota 24. 11. v 19.30 hodin
CREED II
V druhém dílu spin‐offu k Rockymu nejde jen
o box, ale i o pomstu a návrat k úspěšnému
čtvrtému dílu Rockyho. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 26. 11. v 19.30 hodin
BALÓN
1979, východní Německo v čase vrcholící stu‐
dené války. Dvě normální rodiny toužící po živo‐
tě ve svobodné zemi vymyslí v tajnosti velký
plán útěku na západ, a to balónem. Dabing.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

úterý 27. 11. v 19.30 hodin 
MLADÍ ZABIJÁCI
Černá komedie, brutální satira, ulítlý horor. Pří‐
běh jednoho města, které se zbláznilo, když
jeho obyvatelům začaly na veřejnost unikat
jejich největší tajemství. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

středa 28. 11. v 17.00 hodin 
PAT A MAT ZIMNÍ RADOVÁNKY
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou
nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová
nadílka, která se jim snesla na zahradu. 
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 30. 11.–sobota 1. 12. v 18.00 hodin 
ČERTÍ BRKO
Příběh nás zavede do městečka Pytlov. Místní,
kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo
sedláků možná ani netuší, že všechny jejich
přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitoro‐
vány místní pekelnou pobočkou..
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
čtvrtek 1. 11.–pátek 30. 11.

Rok v mateřské škole
Vystavuje: MŠ Karla Čapka, Jeseník
Vstup volný.

Kino Pohoda
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MUDr. Petr Kudrna: ARO je náročný a atraktivní obor

Pane primáři, odkud pocházíte
a co vás vlastně přivedlo k medi-
cíně?

Narodil jsem se v Ostravě, v rod‐
ném městě jsem žil a pracoval až do
roku 2002. Studium medicíny jsem
absolvoval na Fakultě dětského
lékařství v Praze. K rozhodnutí pro
medicínu přispělo i to, že do té doby
žádný z rodinných příslušníků
nebyl povoláním lékař. 

V jakých nemocnicích jste praco-
val za dobu své kariéry?

Po promoci v roce 1988 jsem
nastoupil do tehdy Krajské nemoc‐
nice v Ostravě‐Zábřehu na dětské
oddělení. Po návratu zroční základní
vojenské služby jsem z důvodu
nedostatku lékařů nastoupil na ARO
a nakonec jsem oboru zůstal věrný
doposud. Kromě Krajské nemocnice
v Ostravě‐Zábřehu jsem působil také
ve Fakultní nemocnici v Ostravě‐
‐Porubě apo přestěhování do Prahy
pokračovala má postgraduální praxe
na Klinice anestézie, resuscitace
a intenzivní medicíny Fakultní
nemocnice v Praze Motol. Vlastně
jsem se vrátil do své „alma mater“
a to nejen místem, ale i odborně,
neboť po celou dobu mého působení
na klinice jsem pracoval převážně
na dětské části. Nemusím asi příliš
zdůrazňovat, že působení na tomto
vysoce specializovaném pracovišti
mě v mém odborném růstu oboha‐
tilo nejvíce a nabyté zkušenosti
nadále využívám i při mém aktuál‐

ním působení v Jesenické nemocnici. 

Proč jste odešel z tak významné-
ho pracoviště do nemocnice
okresního typu?

Vím, že pro mnohé je to překvapi‐
vé rozhodnutí, ale těch důvodů bylo
více. Kromě osobních také možná
paradoxně i odborné. Práce na tak
vysoce specializovaném pracovišti
může vést, u někoho více, u jiného
méně, až k určitému stupni odtažení
se od běžné lékařské praxe. Často se
mi pak stávalo, že když mě mí přátelé
požádali o radu při řešení celkem
banálního zdravotního problému,
uvědomil jsem si, že má odpověď
nemůže být plně fundovaná. Přede‐
vším v problematice všeobecného
lékařství a péče o dospělé pacienty
jsem se začal cítit jako úplný elév.

Proč jste si zvolil právě ARO? 
Anesteziologie a resuscitace vždy

byl a je velmi náročný, přitom atrak‐
tivní obor, akdyž proniknete do jeho
problematiky, můžu s trochou nad‐
sázky potvrdit, že vám přiroste k srdci
natrvalo. V začátcích mé odborné
praxe jsem se musel rozhodnout, jest‐
li zůstanu na anestézii nebo se vrátím
k pediatrii. Hlavní důvod mého roz‐
hodnutí pro anestézii a resuscitaci
byl následující – možnost pracovat
na operačních sálech, a tak se přímo
seznámit s problematikou širokého
spektra chirurgických oborů, spolu‐
pracovat s odborníky těchto oborů
a spolupodílet se na komplexním

řešení léčebného postupu kompliko‐
vaných stavů. 

V čem vidíte smysl práce na ARO? 
Je to především o obohacení –

vědomostmi, zkušenostmi. Pro prá‐
ci na ARO je typická náročnost
komunikace, hledání kompromis‐
ních řešení i návaznost. Líbí se mi
práce s moderní technikou, spolu‐
práce s dalšími zdravotnickými zaří‐
zeními i určitá výzva, kterou tato
práce představuje. Největší odmě‐
nou pak je, když je léčba úspěšná.

Odkdy pracujete v Jesenické
nemocnici a jakou péči poskytuje
vaše oddělení? 

Na ARO Jesenické nemocnice
jsem nastoupil v roce 2007 na
pozici primáře. Naše oddělení
zajišťuje zdravotní péči ve třech
základních oblastech – anestezio‐
logická péče, resuscitační a inten‐
zivní péče a léčba bolesti. Hlavní
náplní anesteziologické péče je
podání místní nebo celkové anes‐
tézie pro operační obory: všeobec‐
ná chirurgie, traumatologie,
ortopedie, gynekologie a porod‐
nictví, dále pak u diagnostických
a neoperačních terapeutických
výkonů: gastroskopie, kolonosko‐
pie, CT, kardioverze. Nedílnou sou‐
částí anesteziologické péče je
porodnická analgézie, která se sta‐
la standardní metodou v rámci
komplexní péče o rodičku a plod. 

Na lůžkové části ARO zajišťujeme
nepřetržitě nejvyšší stupeň inten‐
zivní péče o pacienty, u kterých
dochází nebo došlo k selhání jedné
nebo více základních životních funk‐
cí. Všech pět resuscitačních lůžek je
umístěno v boxovém systému akaž‐
dé lůžko je plně vybaveno přístro‐
jovou a monitorovací technikou,
která umožňuje komplexní resusci‐
tační péči o každého pacienta.

V ambulanci léčby bolesti posky‐
tujeme pacientům úlevu od vnímá‐
ní bolesti. V rámci léčby chronické
bolesti pečujeme o pacienty s násle‐
dujícími diagnózami: bolesti zad
včetně stavů po operaci páteře, fan‐
tomová bolest po amputačních
zákrocích, bolesti hlavy, neuropa‐
tická bolest u diabetiků, bolesti
u onkologických onemocnění.

Na čem nyní se svým týmem pra-
cujete? Čeká klienty na vašem
oddělení nějaká novinka? 

Určitě jsou to nové vyšetřovací
metody, kontinuální dialýza při
selhání ledvin, videolaryngoskop
jako pomůcka při obtížném zajiš‐
tění průchodnosti dýchacích cest.
Průběžně pak samozřejmě obno‐
vujeme přístrojovou techniku
i zázemí. 

Na co jste na vašem oddělení nej-
více hrdý?

Jednoznačně jsou to lidé. Cením
si všech kolegů, se kterými je skvělá
spolupráce a díky kterým zvládáme
itakto náročnou práci, jakou činnost
v oboru anesteziologie a intenzivní
medicína je. Zároveň jsem hrdý na
pověst našeho oddělení. Uznání
i slova spokojenosti, které k nám od
pacientů nebo rodinných příslušní‐
ků často přicházejí, nás těší a doka‐
zují, že naše práce má smysl. 

A co vás naopak nejvíce trápí?
Itentokrát musím říci, že lidé. Per‐

sonální situace zdravotnických pra‐
covníků v regionu je mírně řečeno
problematická a nepochybně to má
dopady i na celkovou podobu kraje.
Osobně vnímám potřebu zapojení
zastupitelů, kraje izdravotních pojiš‐
ťoven tak, aby byla zajištěna dostup‐
nost zdravotní péče, která je
i základním faktorem pro udržení
mladých lidí v regionu. (jn)

MUDr. Petr Kudrna před jedenácti lety opustil
post lékaře ve Fakultní nemocnici v Praze Motol
a dnes z postu primáře ARO léčí pacienty v Jesenické
nemocnici. Jak sám říká, na svůj obor nedá dopustit:
„Anesteziologie a resuscitace vždy byl a je velmi náročný,
přitom atraktivní obor, a když proniknete do jeho prob-

lematiky, můžu s trochou nadsázky potvrdit, že vám přiroste k srdci natrvalo.“
Jak se vlastně dostal k povolání lékaře a na co je v rámci svého oddě-
lení hrdý, prozrazuje v následujícím rozhovoru.
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We are the Champions! Z Afriky vezeme titul mistrů světa
Taneční studio LB Jeseník do -
kázalo na mistrovství světa
v mažoretkovém sportu aso-
ciace MWF, které se konalo
20.–22. září v Kapském městě,
že patří mezi světovou špičku.   

Získalo zlaté medaile v kategorii
skupina s hůlkou (baton senior pod‐
io) askupina s hůlkou atřásněmi (mix
senior podio). Další me dailová umís‐
tění (11 zlatých, 5stříbrných a2 bron‐
zové) přidala děvčata a chlapci
v sólových disciplínách a všechny
choreografie se umístily v TOP 7. 

Město Jeseník a Olomoucký kraj
reprezentovali: Tereza Bohačíková,
Michaela Krejzková, Natálie Fellne‐
rová, Gabriela Bedečová, Berenika
Novotná, Monika Wi niarská, Natálie
Šimčíková, Vendula Beňová, Filip

Rösler, Kateřina a Anna Bicanovy,
Tereza Spillerová, Tereza Lidmilová,
Nikola Schopfová, Karolína Štofilová,
Eliška Lukáčová, Dominika Ambrozy,
Markéta Buchtová, Lucie Čížková,
Matias Kavický atrenérka týmu: Len‐
ka Bachová. 

Děkujeme za finanční podporu
městu Jeseník, Olomouckému kraji,
Lesům ČR, firmám: Fatyna s.r.o.,
Semcor s.r.o., WTC s.r.o., Centrum
psychologických služeb s.r.o., Petr
Slovák – RAIN Písečná a Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu. Děku‐
jeme i dalším dárcům a také rodi‐
čům a přátelům, bez nichž by se
naše daleká cesta nemohla usku‐
tečnit. Za Sdružení rodičů 

tanečního studia Jeseník 
Mgr. Monika Novotná 

Mistrovství světa skončilo pro Taneční studio LB obrovským úspěchem. 
Foto: archiv TS LB Jeseník

Jeseničtí rafťáci ovládli Český pohár i Mistrovství ČR
V posledním článku, který vyšel v červenci, jsme psali o úspěšném
startu našich juniorských posádek v letošní sezoně. Ta skončila
začátkem září a nyní můžeme rekapitulovat.

Druhá polovina sezony začala pro naši nejlepší, reprezentační posád‐
ku účastí na Mistrovství Evropy na Slovensku. Závody se konaly na sla‐
lomovém kanále v Čunovu. Posádka Youngster YES, která zde měla na
mistrovských mezinárodních závodech premiéru, se v nabité konku‐
renci neztratila. A to i přesto, že byla věkem nejmladší. Mezi největší
úspěchy patří 5. místo ve slalomu. Zde chybělo k cennému kovu jen
velmi málo.

Po tomto ME následoval kolotoč národních závodů. V letošním roce se
mimo Mistrovství ČR v R4 a R6 a závodů Českého poháru R4, jela také
nominace v šestkových raftech. Ve všech kategoriích si naše posádky
vedly velmi dobře. Celkem se v rámci Českého poháru, Mistrovství ČR
a nominačních závodů odjelo 14 závodů. Nejvíce dramatický, až do posled‐
ního závodu, byl souboj naší posádky s juniory Letci‐Letohrad v rámci
Českého poháru R4. Tuto posádku tvoří dlouholetí reprezentanti a oproti
našim závodníkům jsou daleko starší a zkušenější. Rozhodl tak až závě‐
rečný závod ve slalomu v Českém Vrbném. Zde naši kluci dokázali zajet
bezchybnou a rychlou první jízdu, na kterou nedokázali Letci odpovědět.
Své prvenství pak potvrdili i ve druhé jízdě. Ta naopak Letcům nevyšla
a museli se spokojit s druhým místem za našimi juniory. Tímto vítězstvím
se dostala naše posádka Youngster YES na první místo i v celkovém hod‐
nocení ČP R4. 

Na posledních závodech se taky poprvé výrazněji prosadila naše služebně
nejmladší posádka Holky YES, která spolu jezdí teprve prvním rokem.
Dokázala zde zvítězit jak ve slalomu, tak i ve sprintu. Také jim tato vítězství
pomohla k dosažení celkově druhého místa v rámci celého ČP R4. 

A jak jsme v celkovém shrnutí dopadli?
Mistrovství Evropy R4 – junioři do 19ti let Slovensko, Čunovo:

5. místo Youngster YES (slalom). Posádka: Tomáš Raděj, Pavel Drastich,
Jakub Vyroubal, Víťa Ručka.

Pohárový závod Mistrovství světa R4 – junioři do 19ti let Rakousko,
Salza: 3. místo Youngster YES (slalom). Posádka: Tomáš Raděj, Pavel
Drastich, Matěj Čížek, Víťa Ručka.

Český pohár R4 – junioři do 19ti let: 1. místo Youngster YES (Tomáš
Raděj, Pavel Drastich, Jakub Vyroubal, Víťa Ručka). 3. místo YES Gang
(Ondra Ježek, Jan Lukáš, Matěj Čížek, Dominik Cacek).

Český pohár R4 – juniorky do 19ti let: 2. místo Holky YES (Adéla
Ručková, Adriana Hauke, Terezie Danišová, Katka Šulcová).

Mistrovství ČR R4 – junioři do 19ti let: 2. místo Youngster YES (Tomáš
Raděj, Pavel Drastich, Jakub Vyroubal, Víťa Ručka). 3. místo YES Gang.

Mistrovství ČR R6 – junioři do 19ti let: 1. místo Youngster YES (Tomáš
Raděj, Pavel Drastich, Jakub Vyroubal, Víťa Ručka, Ondra Ježek, Mates
Čížek).

Na základě dosažených výsledků byl Youngster YES R6 nominován
jako jediná juniorská posádka z České republiky na mistrovství
světa, které se uskuteční v květnu 2019 v Austrálii. Je to úžasný úspěch
pro náš raftový klub a zároveň i obrovský závazek do příštího roku.

Náš klub se v letošním roce začal u mládeže věnovat mimo raftingu
také slalomu na divoké vodě na kajacích a kánoích. V rámci Českého svazu
kanoistů jsme se zúčastnili třech postupových závodů. Nejlepších výsledků
v K1 (kajaky) dosáhli Tomáš Raděj a Pavel Drastich v kategorii mladších
dorostenců a Ondřej Ježek  v kategorii starších dorostenců. Všichni jme‐
novaní si již dokázali vyjet 3. výkonnostní třídu. Velmi dobře si také vede
naše nejmladší závodnice Adéla Ručková v kategorii starších žáků. Mimo
K1 jsme postavili  posádky v C2 (debl‐kánoe), a to Tomáš Raděj a Ondra
Ježek a C2 mix Pavel Drastich a Adéla Ručková. Držte nám palce a přejte
nám rychlou vodu a široké branky…

Raft team H2O Jeseník, Ing. Aleš Raděj

Rafťáci mají za sebou veleúspěšnou sezonu. Foto: www.kolar.photo
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