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Vážení 
spoluobčané, 
poprvé píšu tyto
řádky jako starost-
ka a chtěla bych
Vám ještě jednou

poděkovat za důvěru, kterou jste
ve mě vložili. Slibuji, že budu tuto
funkci vykonávat nejlépe, jak
můžu. Je to pro mě opravdu velký
závazek, a to hlavně z  jednoho
důvodu. Kvůli Vám. 

Během čtyř let jsem jako místo-
starostka poznala stovky skvělých
lidí, o kterých vím, že jsou dobří
v tom, co dělají. Patří k opravdové
špičce a nenechali se odradit
vzdáleností, nevyhovujícími pod-
mínkami nebo nedůvěrou okolí.
Například tento rok slaví 70 let
naše „ZUŠka“, která dělá skvělé
jméno Jeseníku po celém světě.
Futsalový AC Gamaspol hraje
s  nejlepšími týmy v  republice
a snad se opět dostane do nejvyšší
ligy. Bikrosařka Romana Laboun-
ková nás dokonce reprezentovala
na olympiádě. Stejně jako závod-
níci ze SKI FENIX TEAM. A mohla
bych pokračovat dál. Nejen ve
sportu, v kultuře, ale i v podnika-
telské sféře. Je Vás opravdu
spousta, kteří každý den ukazuje-
te, že pocházet z Jeseníku není
handicap. Že i tady se dá uspět. 

Ale samozřejmě ne ke každému
byl osud milosrdný, proto úkol
radnice vidím ve dvou rovinách.
Umožnit aktivním a úspěšným
lidem, aby mohli být ještě lepší,
a na druhé straně pomáhat těm,
kteří se ocitnou v  těžké životní
situaci. 

Budeme se snažit na nikoho
nezapomenout. Jsme tady pro
všechny. Každý má dveře otevře-
né. Věříme, že společnou, pocti-
vou prací dokážeme z Jeseníku
udělat ještě lepší místo pro život.
Jdeme do toho. A na plný úvazek.

Vaše starostka 
Zdeňka Blišťanová

Slovo starostky
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Informační měsíčník města Jeseník

Město Jeseník povede Zdeňka Blišťanová

Nové vedení města v čele se starostkou Zdeňkou Blišťanovou. Foto: Richard Kapustka

Novou starostkou Jeseníku byla 1. listopadu na
ustavujícím zastupitelstvu města zvolena Zdeň-
ka Blišťanová (Jeseník srdcem), 1. místostarostou
se stal Tomáš Vlazlo (Jeseník srdcem) a 2. místo-
starostou Václav Urban (PRO Jeseník). Oba
místostarostové budou pracovat jako uvolnění.

Rozdělení kompetencí:
Starostka města Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová:

odbor finanční, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
oddělení školství, oddělení sociálně právní ochrany
dětí, útvar tajemníka.

1. místostarosta Tomáš Vlazlo: odbor životního
prostředí, oddělení majetku, oddělení vnitřní správy,
oddělení informatiky, oddělení cestovního ruchu.

2. místostarosta Ing. Václav Urban: odbor správní,
odbor stavebního úřadu a územního plánování, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor obecní živ‐
nostenský úřad, oddělení investic, oddělení dopravně
správních agend.

Rada města bude sedmičlenná, výše jmenované
doplní Roman Kaderka, Mgr. Jitka Kaňovská, Mgr. Lukáš
Morávek (všichni Jeseník srdcem) a Ing. Tibor Macík
(PRO Jeseník). „Chceme se zaměřit na obnovu sídliště

Pod Chlumem a sídliště Lipovská. Do Smetanových sadů
chceme navrátit život obnovením Letního divadla. Je
zapotřebí pokračovat v centralizaci městského úřadu,
tzn. přestěhovat úředníky z budovy v Tovární ulici, která
není v dobrém stavu. Letitý problém, který je nutné vyře-
šit a ke kterému musí město zaujmout jasný postoj, je
otázka centrálního zásobování teplem,“ řekla starostka
města Zdeňka Blišťanová. Jak dále uvedla, pro obyva‐
tele Jeseníku pracuje 25 zastupitelů, jejichž volební
program je hodně podobný. „Věřím proto, že při společné
práci najdeme shodu,“ podotkla Blišťanová.

Zastupitelé zřídili finanční a kontrolní výbor, před‐
sedou finančního výboru byl zvolen Rudolf Lindovský,
dalšími členy jsou Lenka Špangerová, Ladislav Trhlík,
Ing. Marie Fomiczewová, Ing. Zuzana Vidláková. Kon‐
trolní výbor povede Jiří Jelínek, dalšími členy jsou
Ing. Miroslav Šustek, Martin Škoda, Ing. Tomáš Hauzner,
Ing. Miroslav Güttner.

Na jednání se také hlasovalo o odvolání předsedy
představenstva Technických služeb Jeseník, a. s.,
Ing. Romana Kalouse. Zastupitelé doporučili jeho odvo‐
lání, což rada města ve funkci valné hromady TSJ a. s.
učinila na svém prvním zasedání. (rik)

Koaliční partner
Vítěz komunálních voleb Jeseník

srdcem podepsal 25. 10. se sdruže‐
ním PRO Jeseník dohodu o spolu‐
práci. V 25členném zastupitelstvu
mají 17 mandátů, Jeseník srdcem
(13), PRO Jeseník (4). „Chceme zastu-
povat zájmy co největšího počtu obča-
nů, máme mnoho společných
programových bodů a podobnou
představu,  jak naše město rozvíjet,“
vysvětlila Zdeňka Blišťanová. (rik)

Zastupitelé města
Jeseník srdcem: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, Tomáš Vlazlo, Ing. Dagmar
Ponechalová, Mgr. Jitka Kaňovská, Mgr. Jan Baďura, Bohumil Kubíček,
Roman Kaderka, Rudolf Lindovský, Mgr. Lukáš Morávek, Mgr. Miroslav
Partyka, Roman Štencl, Mgr. Martina Seidlerová, PharmDr. Rodan Hojgr.
PRO Jeseník: Ing. Václav Urban, Ing. Tibor Macík, Ing. Eva Jedličková,
Ing. Michal Mudra. Ph.D. ANO 2011: Ing. Jana Konvičková, Jiří Jelínek,
MUDr. Jaroslav Kotrč. ODS: Mgr. Petr Procházka, Ing. Milan Marcinov.
Koalice SPD a SPOZ: Daniel Grešák, Ing. Tomáš Hauzner. Nezávislí –
Jeseník: Bc. Miroslav Táborský. Další jednání zastupitelstva proběhne
ve čtvrtek 13. prosince od 15 hodin. (rik)
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Investice pomáhají dělat město příjemnější pro život
Oddělení investic Městského úřadu Jeseník informuje o průběhu několika níže uvedených investičních akcí města Jeseník.

Výstavba chodníku v Lipovské ulici
V červnu skončily stavební práce v Lipovské ulici, kde město Jeseník

s přispěním Integrovaného regionálního operačního programu rea-
lizovalo dlouho očekávanou výstavbu chodníku podél ulice Lipovská
a nové připojení místní komunikace do Kalvodovy ulice. 

Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost dopravy v Lipovské ulici, k čemuž
došlo vybudováním chodníku pro pěší. Celková délka chodníku je cca
650 m. Součástí stavby byla také výstavba dešťové kanalizace, autobusové
zastávky, přeložky inženýrských sítí, osvětlení přechodů pro chodce
a vybudování nové komunikace do obytné zóny z důvodu oddálení vjezdu
od železničního přejezdu. V koordinaci se Správou silnic Olomouckého
kraje proběhla i plánovaná rekonstrukce přilehlého úseku komunikace
podél chodníku. 

Stavbu chodníku a nového připojení do Kalvodovy ulice spolufinan‐
coval Integrovaný regionální operační program ve výši 90 % ze způso‐
bilých nákladů stavby, celková výše investice byla bezmála 7 milionů Kč
s DPH. 

Regenerace sídliště 9. května – II. etapa
V návaznosti na etapizaci regenerace sídliště 9. května skončily

i práce na revitalizaci sídliště v druhé etapě, a to v lokalitě vymezené
ulicemi Boženy Němcové, Dukelská a Vaškova. 

Také druhá etapa zahrnovala výměnu veřejného osvětlení, nové
a rekonstruované chodníky, rekonstrukci místních komunikací včetně
vybudování nových parkovacích míst, vybavení prostoru městským
mobiliářem a sadové a terénní úpravy včetně výsadby nových stromů
a keřů. Jedinou nedokončenou částí je zadláždění parkoviště na ul. Vaš‐
kova, kde pod tělesem parkoviště vedou kabely NN společnosti ČEZ
Distribuce, která si v průběhu výstavby vymínila jejich přeložení. Pro‐
vedení přeložky je však plně v kompetenci vlastníka a uskuteční se
zřejmě na jaře 2019. Poté proběhne finální zadláždění parkoviště, které
zhotovitel mezitím uvedl do takového stavu, aby bylo možné ho využívat.
Stavba je spolufinancována z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 4 miliony Kč, celková výše investice činí bezmála 10,4 milionu Kč

s DPH. V současnosti je podána
žádost o dotaci na III. etapu, v pří‐
padě kladného vyřízení by reali‐
zace proběhla v roce 2019.

Sociální bydlení, Tylova 652
Osm sociálních bytů včetně kompletního zázemí vzniklo letos

rekonstrukcí bytového domu v Tylově ulici č. 652. 
Celý objekt bude sloužit pro byty různých velikostí, lidé budou mít

také k dispozici novou prádelnu se sušárnou a sklepní prostory. Během
stavebních prací došlo ve stávajících bytech k demontáži dělících uma‐
kartových příček bytového jádra včetně stávajících rozvodů vody, kana‐
lizace a elektroinstalace. Následně byla vybudována nová jádra, bytové
rozvody vody, elektřiny, plynu, kanalizace a vzduchotechniky. Součástí
celkové investice byla i rekonstrukce společných prostor, nové stou‐
pačky kanalizace a centrálních rozvodů plynu, objekt 
byl kompletně zateplen včetně výplní otvorů a dočkal se i nové 
střechy. Město Jeseník poskytne obyvatelům tohoto bytového domu
terénní sociální služby a doprovodné programy s cílem sociálního začle‐
ňování. 

Celkové náklady kompletní rekonstrukce domu představují téměř
9,6 milionu Kč s DPH, výše dotace z Integrovaného regionálního ope‐
račního programu dosahuje 90 procent způsobilých výdajů. Zbytek
uhradí město ze svého rozpočtu. 

Oprava střešního pláště a fasád MŠ Kopretina
Stavební práce v MŠ Kopretina se rozběhly počátkem července

a zahrnovaly především celoplošnou výměnu vadné střešní krytiny,
do které zatékalo, a částečnou opravu trámů a bednění střechy. 

Další významnou proměnou, která upoutá na první pohled, je nová
fasáda. Řemeslníci oklepali omítku a po vyspravení ploch i historických
štukových detailů byla nová štuková fasáda opatřena barevným nátěrem.
Došlo také k opravě zděné terasy s kovovým zábradlím a dřevěné verandy
s lokální výměnou trámů a kompletní výměnou zasklení. Vstupní zděná
veranda, která slouží jako vchod pro veřejnost, byla obložena dřevěným
laťováním. Kamenný sokl budovy získal po odstranění starého nátěru
vzhled přírodního kamenného zdiva. Stavební ruch zasáhl také půdní
prostory, ty byly vybaveny podbitím z OSB desek a podlaha je po demontáži
půdovek zateplena minerální vatou. Objekt školky je rovněž vybaven
novým bleskosvodem, střešními zachytávači sněhu, žlaby, svody a ozdob‐
nými prvky. Budova, které se navrátil reprezentativní historický vzhled,
byla posledním předškolním zařízením v majetku města, jež neprošlo
alespoň dílčí rekonstrukcí. Historický ráz objektu včetně členitosti fasády
byl zachován, oprava přišla radnici na  bezmála 4,4 milionu Kč včetně
DPH a byla hrazena z rozpočtu města. 

Nový chodník na „horní“ Dukelské
Se záměrem zvýšit bezpečnost chodců se stavbaři pustili do rea-

lizace nového chodníku v ulici „horní“ Dukelská. Ten je součástí
investiční akce, která zahrnuje dvě stavby v této části města v celkové
ceně cca 6 milionů Kč. 

Tou první je rekonstrukce příjezdové cesty ke sportovní hale včetně
přilehlého parkoviště na pozemcích města Jeseník. Druhá část zahrnuje
výstavbu zmíněného chodníku a celkovou rekonstrukci místní komunikace
v horní části ulice Dukelská od křižovatky s ulicí B. Němcové po křižovatku
s ulicí Vrchlického. Součástí investic je nové veřejné osvětlení, výstavba
chodníku, odvodnění a celková rekonstrukce povrchů, akce byla hrazena
z rozpočtu města.

Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Na Úbočí
V ulicích Tyršova a Na Úbočí letos proběhla rozsáhlá rekonstrukce

inženýrských sítí. Koordinovaná investiční akce za účasti VaK Jese-
nicka, společnosti Innogy a města Jeseník byla rozdělena do 4 etap. 

Jednotlivými vlastníky byly kompletně rekonstruovány páteřní inže‐
nýrské sítě, obnovena byla splašková kanalizace a vodovod VaK Jesenicka.
Innogy provedlo rekonstrukci plynovodů včetně přípojek a město finan‐
covalo obnovu dešťové kanalizace a částečnou úpravu povrchů v ulici 
Na Úbočí a ve spodní části Tyršovy ulice. Náklady města Jeseník byly hra‐
zeny z rozpočtu města ve výši 2,1 milionu Kč vč. DPH. V současnosti je
připravována projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci povrchů
a veřejného osvětlení v ulici Tyršova.

Probíhající investiční akce
Pod budovou IPOS na ulici Karla Čapka vzniká nové parkoviště.

Nejpozději v prosinci bude motoristům k dispozici 55 nových parkovacích
míst v blízkosti městského úřadu a Smetanových sadů. Součástí stavebních
prací jsou přeložky inženýrských sítí, opěrné stěny, odvodnění, povrchy
a nové veřejné osvětlení.

Až na jaře příštího roku má být dokončena stavba Centra společných
aktivit, ve kterém se čtenářská veřejnost dočká nejenom očekávané nové
knihovny pro děti i pro dospělé. K dispozici bude také multimediální
učebna, hudební sál či projektová místnost. Komunitní centrum, které
vznikne rekonstrukcí bývalého loutkového divadla a přilehlé bývalé
bytové jednotky, bude sloužit nejen obyvatelům města a jesenického
regionu, ale také partnerům přeshraniční spolupráce z Polska.

Při realizaci našich investičních akcí se nemůžeme vyhnout různým
omezením vůči občanům a návštěvníkům města. Buďte tedy, prosím, tole‐
rantní k stavebním činnostem v dotčených lokalitách. Pomáhají naše
město dělat příjemnější pro život!

Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách města
www.jesenik.org. Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic
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Matrika
V měsíci říjnu se v Jesenické

nemocnici a. s. narodilo celkem
23 dětí, z toho rodičům s trvalým
pobytem v Jeseníku 7 dětí. 

Jsou to: Amálie Arabaszová, Olly
Paul Ermis, Stella Kovářová, Mir-
zatimur Dusmuratov, Matyáš Kroh-
mer, Jasmína Lešáková, Zuzana
Zbranková.  Blahopřejeme.

(MěÚ)

Zastupitelstvo
Ve čtvrtek 13. prosince v 15 hodin

se v zasedací místnosti budovy IPOS,
v ulici K. Čapka 1147, koná Zastupitel‐
stvo města Jeseníku. (red)

Provoz knihovny
Od Štědrého dne až do 2. ledna

bude Knihovna Vincence Priessnit‐
ze uzavřena. Čtenářům bude opět
k dispozici 3. ledna 2019. (KVP)

Nová tradice
Vánoce klepou na dveře a s nimi

přichází opakovaná akce, kdy si
školy a školky Mikroregionu Jese‐
nicka ozdobí svůj vánoční strome‐
ček ručně vyrobenými ozdobami.
V letošním roce jeden připravíme
i pro širokou veřejnost, kde si kaž‐
dý bude moci na označený stro‐
mek pověsit svou ozdobu či přání.
Stromečky budou připraveny od
29. listopadu na Masarykově
náměstí u radnice.

Poděkování patří městu Jeseník
za umožnění konat akci na náměs‐
tí, Lesům ČR za sponzorský dar ve
formě vánočních stromů a Tech‐
nickým službám Jeseník a. s. za
ekologické zpracování stromů po
skončení akce. 

MAS Vincenze Priessnitze 
pro Jesenicko, o.p.s

Informace o zimní údržbě města
Technické služby Jeseník jsou připraveny na zimu,

ve skladech máme cca 600 t posypového štěrku, 200 t
posypové soli a v případě nutnosti 350 t písku. Vozový
park čítá 4 sypače s radlicí, 4 menší stroje osazeny rad‐
licemi a tři nakladače. Dále jsou nachystány 4 sněhové
frézy. Do práce se sněhem je připraveno 35 zaměstnan‐
ců pro obsluhu strojů, fréz a ruční úklid. Na vybraná
místa přistavujeme posypové bedny av případě potřeby
kontrolujeme úseky, na kterých dochází k námrazám. 

Staráme se o více než 52 km vozovek, 37 km chod‐
níků, 17 autobusových zastávek, přechody pro chodce,
26 mostů a lávek pro pěší a 12 parkovišť. Městské

komunikace jsou rozděleny do tří skupin. Ty nejdůle‐
žitější musejí být ošetřeny do šesti hodin, ve druhé
skupině do 12 a ve třetí do 48 hodin. Komunikace pro
pěší do 16:00 hod. Zdůrazňujeme, že zimní údržba
nespočívá ve zbavení města veškerého sněhu či ledu,
úkolem je zmírnit následky zimy. Řidiči i chodci by
proto měli být opatrní. 

Na podněty občanů jsme připraveni okamžitě rea‐
govat na tel. 734 573 822 nebo prostřednictvím dis‐
kuzního fóra na www.tsje.cz v sekci zimní údržba. Zde
jsou informace o zimním operačním plánu vč. kontaktů
na jednotlivé dispečery. (TSJ)

Vánoční strom pro děti v nouzi
Blíží se zima a s ní přichází

i adventní čas. A jaké by to byly
jesenické Vánoce, kdyby se
v Katovně nerozsvítil vánoční
strom s přáníčky od dětí ze
sociálně slabých rodin. Pojďme
i letos udělat radost dětem, které
by si také chtěly užít krásné a šťast‐
né Vánoce. Každý, kdo bude mít
chuť udělat radost svému bližnímu,
nalezne v IC KATOVNA vánoční
stromeček s ručně malovanými přá‐
níčky. Ta namalovaly děti z azylo‐
vého domu Boétheia – SKP, z. s.
a děti pod ochranou Člověk v tísni,
o. p. s., Darmoděj z. ú. a ESTER z. s.
Letošní přáníčka budou výtvarně
tematická. Zastoupené organizace

si vybraly z témat Betlém, Tří krá‐
lové, Vánoční stromeček a Ježíšek. 

Věříme, že radost bude jak na
straně obdarovaného, tak i darují‐
cího. Akce potrvá od 21. listopadu
do 19. prosince 2018. U předávání
dárků budou jak organizátoři akce,
tak i zástupci organizací. Děti nalez ‐
nou dárečky až pod svým stromeč‐
kem doma.

Organizátorem „vánočního stro‐
mu“ je Martina Fafílková, Marcel Šos
a jak je již krásným zvykem strome‐
ček darují Lesy ČR s.p., IC KATOV-
NA poskytne prostor na stromeček,
Studio4 zdarma vytiskne plakáty
a MKZ Jeseník je zdarma vyvěsí po
Jeseníku a okolí. (TZ)

Symbolické vysazení pamětní lípy 

Sváteční slovo pronesli tehdejší
místostarostka Zdeňka Blišťanová,
za církevní spolky Dan Drápal
azahradní architektka Nikol Krutská.
Účastníci akce si poté mohli v Katov‐

ně prohlédnout výstavu „Zrození
 Československa na Jesenicku“ s vý ‐
kladem Květoslava Growky z jese‐
nického archivu. Na akci se
spolupodíleli spolek Sudetikus z. s.,

jesenické církevní spolky, IC Katovna
Jeseník, SOkA Jeseník aMKZ Jeseník.

Sázení pamětních stromů při
význačných událostech má v naší
zemi dlouholetou tradici. Lípy jsou
živými památníky a zároveň jedi‐
nečným symbolem připomínající
naše národní dějiny. (LT)

U příležitosti 100. výročí vzniku republiky se 28. října uskutečnilo
symbolické vysazení pamětní lípy na zahradě jesenické Katovny.
Událost se i přes nepřízeň počasí těšila velké účasti. 

Topíte správně? Zde je několik rad a doporučení
Ze všech složek životního prostředí je právě ovzduší tou, jejíž stav

se stále nezlepšuje. Nejproblematičtější znečišťující látky, které mají
významný vliv také na zdraví obyvatel, nevznikají přitom především
v průmyslových provozech, ale vycházejí z komínů rodinných domů.
Jedná se o prachové částice a o polyaromatické uhlovodíky, z nichž se
sleduje především látka benzo(a)pyren, prokázaný karcinogen. 

Množství emisí znečišťujících látek (kouř) můžeme zásadním způ‐
sobem ovlivnit, a to především tím, čím budeme topit, v čem budeme
topit, kdo topí a jak se o spalovací zařízení (kotel, kamna) a komín sta‐
ráme.

Vhodné palivo pro dané spalovací zařízení
Odpad může být vhodné palivo, ale pouze pro spalovnu odpadů, niko‐

liv v domácnostech! Základním pravidlem je spalovat to palivo, pro
které je kotel určen. Co je palivo? Palivo = hořlavina + popelovina +
voda. Energetická hodnota paliva = výhřevnost a spalné teplo v MJ/kg.
Obsah hořlaviny = energetická hodnota. Popelovina a voda = složky pasivní
(balast – to, co nechceme). Dřevo sušit minimálně 2 roky na dobře
větraném místě; dřevo pak má vyšší výhřevnost a nižší emise. Tvrdé
dřevo x měkké dřevo – mají přibližně stejnou výhřevnost. 2 až 4 kg dřeva
– 1 m3 zemního plynu (obsah energie).

Kvalita obsluhy kotlů je důležitá
Aby hořlavina, obsažená v palivu, kvalitně shořela, potřebuje se setkat

se vzdušným kyslíkem, a proto: nedusit, tzn. nezavírat úplně klapky spa‐
lovacích vzduchů, po přiložení nechat rozhořet. Kombinace hodně paliva
a málo vzduchu je podobná tomu, jako když chcete vyjet autem do strmého
kopce na pátý rychlostní stupeň.

Instalace a péče o spalovací zařízení
Optimální parametry jsou dosaženy i při jmenovitém výkonu. Předi-

menzování spalovacího zařízení = provoz při sníženém výkonu pro‐
dukuje více emisí a účinnost zařízení klesá.

Akumulační nádoba = baterie tepla – navýšení doby, kdy je zařízení
provozováno při jmenovitém výkonu (min. objem 55 l na jednu instalo‐
vanou kW). 

Malý tah komínu představuje bezpečnostní riziko » vyčištění komínu,
správné napojení, použití odtahového ventilátoru. Velký tah komínu
způsobuje zvýšení komínové ztráty a tedy snížení účinnosti→regulátory
tahu (použít klapku s přisáváním za spalovacím zařízením). Údržba: čiš‐
tění teplosměnných ploch a komínu. Zajistit minimální teplotu vratné
vody, která je daná výrobcem (např. 60 ºC).

Mgr. Alena Mokrá, odbor životního prostředí
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Rada seniorů 
Další schůzky Rady seniorů měs‐

ta Jeseník se uskuteční v pondělí
3. prosince 2018, 7. ledna
2019 a 4. února 2019 v 10:00
hod. v zasedací místnosti radnice
města Jeseníku, Masarykovo nám.
167/1. Pokud máte zájem se zapo‐
jit se svým podnětem nebo pravi‐
delnou účastí na radě seniorů, jste
zváni.

(AK)

SENIOR TAXI města – jak v roce 2019?

Tiskopisy k vyřízení služby SENI‐
OR TAXI města Jeseníku (žádost,
plná moc), najdete na stránkách
města Jeseník www.jesenik.org.,
a jsou k dispozici také v budově
IPOS, K. Čapka 1147/10, 4. patro,
nově blok A (vpravo od výtahu),

dveře č. 406 nebo v budově radni‐
ce, Masarykovo nám. 167/1, v pří‐
zemí, v kanceláři CzechPointu.

A jak v novém roce 2019? Noví
žadatelé si podají žádost způsobem,
jak je výše uvedeno. Stávající drži‐
telé mohou od 17. prosince 2018

telefonicky požádat na čísle
584 498 406 o vydání průkazu
na rok 2019 nebo se dostavit osob‐
ně na výše uvedená pracoviště.    

Bližší informace získáte na tel.
584 498 406, e‐mail: alena.kali-
nova@mujes.cz.

Bc. Alena Kalinová, 
odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví 

Občané města Jeseníku mohou i nadále využívat služby SENIOR
TAXI. Podmínkou využití této služby není i nadále průkaz ZTP ani
ZTP/P, pouze trvalé bydliště ve městě Jeseník a věk 73 let a více.

RETRO TÁBOR ANEB ŽIJEME SPARTAKIÁDOU. V září letošního roku
se patnáct členů Klubu turistů seniorů zúčastnilo Retro tábora pro seniory
na Horní Bečvě. Tento rok s podtitulem Žijeme spartakiádou. Sešla se zde
téměř stovka seniorů z celé České republiky. Celý týden jsme prožili spor‐
tem a pohybem. Vyvrcholením byly seniorské olympijské hry, ze kterých
jsme si odnesli řadu medailových umístění. Jeseničtí senioři opět dokázali,
že pohyb patří k jejich životu a celkové vítězství je toho důkazem. ( j š )
Foto: Klub turistů seniorů

Klub turistů Jeseník zve  
1. prosince: Ramzová, Paprsek, Větrov, Staré Město. Délka trasy

15 km, vlak v 9:01 hod., vycházku připravila E. Havrilová.
22. prosince: Jeseník, Bukovice, Křížový vrch, Jeseník. Délka trasy

8 km, sraz u kina  v 9:00 hod., vycházku připravila M. Fryčová.
26. prosince: Štěpánská vycházka k Mechovému jezírku. Délka

trasy 12 km, autobus v 7:40 hod., vycházku připravila M. Fryčová.
31. prosince: Tradiční silvestrovská vycházka pro turisty a přátele

– Pomezí, lázně, Jeseník. Délka trasy 12 km, vlak v 9:01 hod. vycházku
připravila M. Koňariková.

Změna tras vyhrazena – podle aktuálního počasí a povahy terénu. (jš)
Klub turistů přeje všem turistům a příznivcům turistiky v novém

roce hodně štěstí, pevné zdraví a ještě spoustu našlapaných kilo-
metrů.

Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník
pořádají

Zájezd pro seniory do divadla
dne 11. 12. 2018

Odjezd z Jeseníku – 7:45 hod.  Billa,  7:50 hod. Yesenka, 8:00 hod.
zastávka u nemocnice, Lipovská ulice

Opava – zastávka na kávu v Globusu Opava
Opava – prohlídka města s průvodcem (kostel Nanebevzetí Panny Marie,
věž Hláska, rybí trh...)
Vánoční jarmark s bohatým kulturním programem, stánky, občerstvení,
punč, řemeslné výrobky

Slezské divadlo Opava v 19:00 hod. – PRODANÁ NEVĚSTA
Jeden z nejtradičnějších kusů operní scény. Komickou operu napsal
Bedřich Smetana na libreto Karla Sabiny. Opera z reálného vesnického
prostředí s bohatou melodikou a instrumentací překonala italské buffy
i německé komické opery. Prodaná nevěsta měla premiéru 30. května
1866 v Prozatímním divadle v Praze a my zhlédneme původní verzi této
komické opery s mluvenými recitativy – tedy přesně tak, jak ji Smetana
napsal.
CENA: 300 Kč (průvodce městem, vstupenky do divadla, doprava)

Přihlášky od 1.12. 2018, platbu je nutné uhradit  3 dny od přihlášení! 
Přihlášky: 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 406
Bližší informace: Vymětalová Věra, tel: 603  334  225, e-mail:
vym.vera@seznam.cz

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



nemocnici a obor hematologie
posunout na úroveň, která odpo‐
vídá současným nejmodernějším
diagnostickým a léčebným stan‐
dardům. Velmi úzce a na přátelské
úrovni spolupracuji s Hematoon‐
kologickou klinikou v Olomouci.    

Proč jste si zvolila právě hema-
tologii? 

Na hematologii se mi líbí, že spo‐
juje klinickou a laboratorní část, že
vidím pacienta v ambulanci
a následně si odpoledne můžu sed‐
nout k mikroskopu, podívat se na
jeho krvinky a laboratorní výsledky,
znovu se nad celým případem
zamyslet a zvážit pro pacienta nej‐
lepší možné řešení. To je na hema‐
tologii opravdu krásné. Navíc
hematologie je dynamicky rozvíje‐
jící se obor, na krevní choroby je
čím dál více velmi účinných léků na
principu biologické léčby a naděje
pacientů na vyléčení se tím výrazně
zlepšuje. Moje tři dcery studují
medicínu a jedna z nich touží stát
se hematoložkou, ostatní dvě chtějí
být chirurgyně jako táta.

Čeká klienty na vašem oddělení
nějaká novinka?

Největší změnou na oddělení je
aktuálně znovuzavedení praxe kli‐
nického hematologa. Za velmi krát‐
kou dobu jsme zaznamenali
potřebu ze strany kolegů lékařů i ze

strany pacientů. Pracujeme již
zkrátka naplno, provádíme diag‐
nostické výkony, a to nejen sternál‐
ní punkce, ale i trepanobiopsie , což
je velmi sofistikované a komplexní
vyšetření kostní dřeně. Rozvoj
hematologické ambulance je nyní
naší hlavní prioritou, v dalším kro‐
ku bychom chtěli rozšířit dárcovské
odběry krve. Pro práci na Transfú‐
zním oddělení se nám podařilo
navíc získat paní doktorku
MUDr. Mgr. Alici Kučovou, čímž se
celkový potenciál oddělení
významně zvyšuje. Věříme, že se
nám zde na Jesenicku podaří oslovit
potenciální dárce krve, kteří by spo‐
lečně s námi pomáhali zajišťovat
dostatek krve pro pacienty našeho
regionu, kteří ji nezbytně potřebují.
Pro naše pacienty i dárce krve se
těšíme na nové prostory i vybavení
v rámci celkové rekonstrukce Jese‐
nické nemocnice.

A na co jste na vašem oddělení
nejvíce hrdá?

Na celý tým! V čele s vrchní labo‐
rantkou paní Petrou Pospíšilovou,
která má velké zásluhy na existenci
a chodu Hematologicko‐transfúzní‐
ho oddělení v Jeseníku. Vidím zde
navíc ze strany personálu velice lid‐
ský přístup k pacientům i dárcům
krve a z toho mám velkou radost.
Všem děvčatům patří velký dík.

(JN)

Paní primářko, prozraďte nám
něco o svém dětství a cestě ke
studiu medicíny. 

Narodila jsem se v Krnově a po
celý život bydlím v Zátoru – Louč‐
kách. Naše rodina toto místo v pod‐
hůří Jeseníků miluje, přestože jsme
zde zažili velkou povodeň v roce
1997, kdy byla na cestě naše troj‐
čátka. Po narození dětí jsme se
museli přestěhovat do náhradního
bydlení, které nám poskytl Český
červený kříž ve Vrbně pod Pradě‐
dem. Po dvou letech jsme se opět
do Zátoru po rekonstrukci domu
vrátili a žijeme tam dodnes. A co
mne přivedlo k medicíně? Odma‐
lička jsem toužila pracovat ve zdra‐
votnictví a pečovat o lidi, takže se
mi splnil životní sen.  Příkladem mi
byla moje teta Magda, která byla
zdravotní sestrou a kterou jsem
velice obdivovala. 

V jakých nemocnicích jste praco-
vala po ukončení studia? A jak
a kdy jste se dostala do Jesenické
nemocnice?

Po ukončení studia na Univerzitě
Palackého v Olomouci ‐ obor všeo‐
becné lékařství, jsem nastoupila
s manželem do Bruntálské nemoc‐
nice, já na internu a manžel na chi‐
rurgii. V Bruntále jsme pracovali
11 let, pak jsme ale oba změnili
působiště. Já jsem začala po ates‐
tacích dojíždět na Hematologicko‐
transfúzní oddělení Slezské
nemocnice v Opavě, kde jsem se
stala v r. 2008 primářkou oddělení.
V letošním roce jsem se pak z osob‐
ních důvodů rozhodla změnit svůj
život a směr. Po náhodném setkání
s paní ředitelkou MUDr. Janou
Chrastinovou, která mne nadchla
svým zaujetím pro Jesenickou
nemocnici a svými rozvojovými
programy, jsem si řekla, že Jeseník
je pro mne to správné místo. Paní
ředitelce věřím a sdílím její záměr
budovat nemocnici v Jeseníku, kte‐
rý ji velmi potřebuje. Lidé tady
v horách nemají obecně život jed‐
noduchý a dostupnost zdravotní
péče je obtížná. Chtěla bych tady,
v Jeseníku, pomoci budovat
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Primářka Adamová: Jeseník je pro mne to správné místo
MUDr. Dagmar Adamová působí na postu primářky
úseku hematologie a transfuzní služby Jesenické
nemocnice od letošního roku. Od prvního dne má
však vysoké a ušlechtilé cíle: budovat v Jeseníku
kvalitní nemocnici a obor hematologie posunout
na úroveň, která odpovídá současným nejmoder-
nějším diagnostickým a léčebným standardům.

Jak sama říká, lidé tady v horách ji opravdu potřebují.

Prameny pod Zlatým Chlumem - Antonínův a Myslivecký 
Antonínův pramen je dodnes
opředen několika záhadami.
Neznáme přesný rok jeho vzni-
ku, iniciátora stavby a dosud se
také nepodařilo objevit žádnou
fotografii s jeho původní podo-
bou. Víme jen, že společně
s výstavbou nedaleké rozhled-
ny byla obnovena výstupová
cesta a v roce 1899 také tento
pramen, a to na popud pana
Ritsche z Frývaldova.

Dnes v okolí nalezneme dva pra‐
meny. Autor se přiklání k názoru,
že původní historický vývěr ozna‐
čuje nižší mohyla, kde je i dostatek
vyvěrající vody. Zde také vyrostl
v polovině 90. let uplynulého sto‐
letí z neznámých důvodů menší
komínek, uprostřed něhož někdo
umístil barel, ve kterém se usazuje
jakási hornina. Na vrchu zídky se
nachází poklop s uzávěrem. Zídka
pramene je ve velice špatném sta‐
vu, pramen však teče. Okolí je
poměrně zarostlé a neudržované.

Pokud bychom pokračovali po
původní stezce dále vzhůru, doj‐

deme na vrchol Zlatého Chlumu
a k rozhledně. Po modré turistické
značce, po 50 metrech, pak najde‐
me poslední místo našeho pomysl‐

ného výletu prostřednictvím toho‐
to periodika – Myslivecký pramen.

Ten vznikl někdy v polovině
19. století. Z dochované kresby

Marie Ripperové (rozené Priess‐
nitzové) je vyobrazen jako nízká
zídka pokračující v odpočívadlo.
Ze zídky vytékala voda, u pramene
se rovněž nacházely altánek 
a chata (tzv. die einsame Hütte).
Pramen byl podobně jako mo‐
hyla u Antonínova pramene reno‐
vován v roce 1899. 

Dnes na původním místě nale‐
zneme základ původní půlkruhové
zdi, vzhledem k mladému porostu
však již chybí voda. V současnosti
je také za Mysli vecký pramen
označován vývěr o několik stovek
metrů níže, kousek pod lesní ces‐
tou. Nalézá se zde velice vydatný
vývěr vody,  který se snad
v budoucnosti dočká výstavby
reprezentativní mohyly.

Lukáš Abt

Chtěli byste pečovat o některý
z jesenických pramenů či o jinou
drobnou památku? 
Napište nám na 
spravce.pamatek@mujes.cz.

Antonínův pramen na snímku z roku 1985. Foto: V. Mazura 
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Tři adventní koncerty  
Vážení posluchači, jsme rádi, že Vás můžeme i letos pozvat na tradiční

benefiční koncerty, které se konají v evangelickém kostele v Bezručově
ulici v Jeseníku. V tomto roce už po šestnácté! Vzhledem k tomu, že 4. neděli
adventní bude v katolickém kostele Česká mše vánoční, rozhodli jsme se
v našem kostele uspořádat koncerty pouze tři.  

Letos chceme Vaši pozornost soustředit na organizaci Boétheia 
(z řeckého pomoc) – společenství křesťanské pomoci.

Boétheia je nestátní nezisková organizace, která byla v roce 1994 zalo‐
žena křesťanskými církvemi působícími v Jeseníku. Cílem organizace je
poskytovat komplex sociálních služeb lidem bez domova, lidem ohrože‐
ným sociálním vyloučením a působit ve prospěch lidí znevýhodněných.
V této chvíli má Boétheia registrovány tyto sociální služby: Azylový dům
pro muže, Azylový dům pro rodiče s dětmi, Noclehárnu pro muže,
Noclehárnu pro ženy a Nízkoprahové denní centrum. Svoji práci staví
Boétheia na víře v Ježíše Krista, důraz klade především na úctu a respekt
ke klientovi.

Děkujeme Vám, že už tolik let pravidelně přispíváte na sociální aktivity
v rámci Jesenicka. V loňském adventu jste přispěli obdivuhodnou částkou
30 200 korun. Velmi si tohoto daru vážíme. Celý obnos byl věnován orga‐
nizaci Tlapky pro radost, z.s. 

Všechny Vás srdečně zveme k předvánočnímu zastavení a podpoře
dobré věci. Letos se sejdeme tedy pouze třikrát, ale věřím, že i tak náš
obdarovaný obdrží nemalou částku, která pomůže na správném místě.

Koncerty se konají za laskavého přispění města Jeseník, informace
o koncertech najdete na str. 8.

Za pořádající Českobratrskou církev evangelickou v Jeseníku se
na setkání s Vámi těší Jana Poláková

Vánoční jarmark   
Zámecké náměstí a Vodní tvrz se v prosinci již podeváté rozezvučí
rozpustilými tóny citer a šalmají, které doprovodí kovářská kladiva
a předení kolovrátků. Stane se tak během tradičního vánočního
jarmarku konaného 7. a 8. prosince. Letošní ročník však s sebou
nese jedno „poprvé“. Při organizaci této akce spojí své síly tři
místní organizace, a to Městská kulturní zařízení Jeseník, Šermíř-
ský spolek Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka.

A na co se můžete těšit, navštívíte‐li v pátek 7. prosince od 15. do
21. hodiny nebo v sobotu 8. prosince od 11. do 17. hodiny Zámecké
náměstí a Vodní tvrz? O tom, že historická řemesla nevymřela, nás
svým uměním přesvědčí přadleny, kováři, slévači, tkalci, řezbáři,
zlatníci a další mistři svého cechu, kteří opanují náměstí i nádvoří
Vodní tvrze. Své hudební nástroje i hlasivky potrápí zdatní umělci „staré
hudby“ – Calata, Weytora či Solideo. Do současnosti nás vánočními
melodiemi přenese komorní sbor Florian, pěvecký sbor jesenických
důchodců JESEN či všestranný hudebník Ondra Kozák. Programem
nás po oba dny provede Josef Halamíček. Děti jistě zaujme živý betlém
s domácími zvířátky, dospělé pak široký sortiment ručního zboží na
vánočních trzích. Zatoužíte‐li v celém tom jarmarečním hemžení po
troše klidu, navštivte výstavu Vánoce našich babiček v galerii Vodní
tvrze.

Vánoční jarmark by se nemohl ani v letošním roce konat bez laskavé
podpory četných partnerů, mezi něž se řadí například Olomoucký kraj,
město Jeseník, Lesy ČR, obec Bělá pod Pradědem a společnost Naturfyt‐
BIO. Všem našim partnerům mnohokrát děkujeme.

Mgr. Markéta Kobierská, 
zástupkyně ředitele

Muzeum získalo vzácný přírůstek, humoristickou knihu

Znalcům historie Jeseníků
a především zdejší lidové sloves‐
nosti není příjmení dotyčného nez‐
námé – byl to právě Josef Lowag
(1849–1911), hutní odborník
z nedalekého Vrbna, díky němuž se
nám dodnes zachovaly ony překrás‐
né pověsti a báje Pradědových hor.
Příběhy, k nimž si Lowag bezpochy‐
by i leccos přimyslel, se českého
překladu dočkaly teprve před něko‐
lika lety, česky píšící autoři se však
Lowagovými spisy inspirovali již
od 50. let. Lowagova literární tvor‐
ba, jež kromě pověstí zahrnuje
i turistické průvodce či humoristic‐
ké tituly, je zpracována na poměrně
vysoké úrovni, avšak dílo jeho
mladšího syna Aloise na podrob‐
nější analýzu zatím stále čeká. To
samé lze konstatovat rovněž o jeho
životě, který je dodnes obestřen
mnoha záhadami a rozpory.

Alois F. Lowag se narodil v dub‐
nu 1879. Zatímco ani jeden z jeho
tří sourozenců se nedožil třicítky,
Aloisovi dal osud do vínku úctyhod‐
ný věk – zesnul až roku 1968
v německém Bietigheimu. Po vzoru
svého otce se věnoval důlní činnosti
a rovněž psaní. Svoji první knihu
Gobler Geschichtla vydal již ve
24 letech. Její děj zasadil do dře-
vařské osady Gabel (dnes Vidly,

součást Vrbna pod Pradědem), kde
dva rázovití dřevorubci, Stan Seff
a Fichtn Tones, prožívají řadu vese‐
lých příhod. V těchto bodrých pos‐
tavách chtěl Lowag archetypálně
zpodobnit celý svůj rodný kraj, jenž
dokáže i přes zdánlivě drsný ráz
ukázat přívětivou tvář. Byť se titul
(psaný místním nářečím) dočkal
v roce 1982 již šestého vydání
a úryvky z něj nesměly chybět v nej‐
různějších almanaších vydávaných
po válce odsunutými sudetskými
Němci, velké literární kvality se zde
čtenář nedočká. Dílo podle němec‐
kých literárních vědců postrádá –
na rozdíl od knih Josefa Lowaga –
větší hloubku, podobně jako výbor
povídek a básní s názvem Blätter

und Blüten aus dem Altvatergebirge
(Listy a květy z Jeseníků), který Alo‐
is vydal roku 1910. 

Pozoruhodnější než knihy
Aloise Lowaga je však osoba
samotného autora. Jestliže totiž
v některém z dostupných pramenů
zazní jeho jméno, pak většinou
v negativních konotacích. Často se
ale jedná o velmi obecná konstato‐
vání, z nichž není dost dobře možné
Lowagovu povahu skutečně objek‐
tivně posoudit. Kupř. dle Josefa W.
Königa byl Alois plagiátor, který
k tomu, aby získal finance, vydal
pod svým jménem písemnou
pozůstalost svého otce Josefa. Jiný
zdroj k tomu dodává, že si za získa‐
né peníze dokonce koupil alkohol.
V životopisech jeho otce Josefa se
pak stalo již jakýmsi nepsaným pra‐
vidlem, že zde skoro pokaždé zazní
něco o „neustálých problémech“,

které prý Alois své rodině soustav‐
ně přivozoval. Jednalo‐li se o něco
horšího, než je alkoholismus a pla‐
giátorství, o tom již archivy mlčí. Je
tu však podstatný problém – všech‐
na tato tvrzení postrádají jakýkoliv
zdroj, jednoduše řečeno není zná‐
mo, odkud autoři tato obvinění čer‐
pali, kdo jim je sdělil. 

Na druhé straně se nám totiž
dochovalo vzácné svědectví jistého
Jaroslava Volence, Čecha, který se
na počátku 20. let zabýval výzku‐
mem šachet a štol v okolí Vrbna.
Volenec měl k ruce právě „starého
šichtmistra“ Aloise Lowaga, jehož
skromnou, ochotnou a vlídnou
povahu si nemohl vynachválit
a v jeho úsilí pokračovat v práci zes‐
nulého otce Josefa mu přál jen to
nejlepší. Tato osobnost tak předsta‐
vuje výtečné pole pro další bádání.
Kontaktoval jsem archiv města
Besigheim, kde A. Lowag dožil. Ani
přes pomoc tamních pracovníků se
mi však z minulosti dotyčného
zatím nepodařilo odhalit, zdali se
uvedená obvinění zakládají na prav‐
dě, či nikoliv. Kontroverzní kapitoly
Lowagova života tedy dále zůstávají
zastřeny rouškou tajemství. 

Míra literárních kvalit ani charak‐
terová rozporuplnost spisovatele
však přirozeně význam nového
exempláře muzea nikterak nesnižu‐
je a ještě jednou za tento vzácný pří‐
růstek děkujeme. Matěj Matela, 
Vlastivědné muzeum Jesenicka

V polovině října přibyl do našeho muzea vskutku vzácný exemplář.
Získali jsme první vydání knihy Gobler Geschichtla (1903), jejímž
autorem je Alois Franz Lowag. Kniha je bohužel poměrně silně
prostoupena plísní, což podmiňuje nutnost chemického ošetření. 

První vydání knihy Gobler Geschichtla z roku 1903. Foto: VMJ
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Vánoce jsou již za dveřmi
Už je tady předvánoční čas a blížící se vánoční svátky. Jsou to pro
vás chvíle zklidnění, rozjímání a vychutnávání předvánoční atmo -
sféry nebo nastává čas shonu, stresu a vyčerpání? Říkáte si, už
aby ty svátky byly za vámi? Pojďte to letos udělat jinak. 

Zkuste si vzpomenout, jaké to bylo, když jste se ještě na Vánoce těšili.
Co se vám vybaví z dětství? A co dnes, při pomyšlení na vánoční čas?
Pohoda, klid, radostné očekávání, chvíle strávené s rodinou, tradiční
zvyky, sladké cukroví? Nebo naopak máte stres z toho, že nic nestíháte?
A jaké Vánoce připravíte dětem vy? 

Máme pro vás tip. Přijďte se v klidu zastavit na kus řeči s ostatními
rodiči k nám do MRC Krteček. Dáte si čaj nebo kávu, ochutnáte cukroví,
můžete si ozdobit perníčky, zacvičíte si s dětmi a vyslechnete krátké
vánoční příběhy, které jsme pro vás a vaše děti nachystali. Zveme nejen
maminky, ale i tatínky či prarodiče. Od 17. do 21. prosince budeme mít
nachystanou drobnou nadílku pro rodiče s dětmi. A 13. a 20. prosince
nabízíme Vánoční minijarmark. Rodiče, kteří jsou šikovní a sami něco
tvoří, budou mít pro vás nachystané stoly se svým zbožím.

A pokud vám nevyjde čas nebo nepatříte k naší cílové skupině, ale
přesto čtete tento článek, tak vám přejeme, aby advent přispěl alespoň
ke krátkému ztišení a zastavení se se sebou samotným. Celé toto období
se nás totiž hluboce dotýká a vlastně ani nevíme proč.

Vysvětlovat se to dá různě. Slovy jedné maminky, Katky Králové, která
založila projekt Nevýchovy: „Syn se mě táže, co je ten Ježíšek a co znamená
advent?“ To se ale těžce vysvětluje. Tak mu říkám: „Ježíšek je všechna ta
vánoční radost, to těšení se na to, že budeme všichni spolu, ale taky, že třeba
někomu nachystáš dárek, s láskou ho vybíráš a pak se díváš, jakou z něj má
radost.“ Někdo má Ježíška jako miminko a dává si dárky k jeho výročí
narození, někdo jako dědu a někdo říká jen Vánoce a o Ježíškovi mluvit
nechce. Pro někoho jsou to oslavy narození Božího syna a jiní slaví Vánoce
jako příchod Slunovratu. Takže ať máte pojaté Vánoce jakkoliv, přejeme
Vám a celé Vaší rodině radostné a klidné dny. 

Za MRC Krteček Jeseník Marie Vršanová, Kamila Benešová, 
Ivana Salvová a Alena Šosová Řehová

Tři králové také v Jeseníku
Sice je teprve prosinec, ale Charita Jeseník se už připravuje na
Tříkrálovou sbírku, která proběhne od 1. do 14. ledna 2019. Je potře-
ba nachystat pokladničky, zapečetit je na obecních úřadech a při-
chystat vše tak, aby koledníci mohli také v Jeseníku začátkem
ledna vyrazit do ulic.

Každoročně kolem 6. ledna při‐
cházejí v Jeseníku skupinky tříkrá‐
lových dobrovolníků k lidem,
zpívají koledu a všem přejí šťastný
nový rok. Lidé jim mohou přispět
do připravených zapečetěných
pokladniček. Vybrané peníze pak
slouží potřebným přímo na Jese‐
nicku.

V předchozích letech se díky Tří‐
králové sbírce podařilo Charitě
Jeseník zrekonstruovat prádelnu,
vyměnit okna v Domově pokojného
stáří sv. Hedviky ve Vidnavě nebo
pořídit sprchovací lůžko. Výtěžek
sbírky také dopomohl k možnosti
poskytovat na Jesenicku domácí

hospicovou péči. Rovněž byla poří‐
zena vozidla pro Charitní pečova‐
telskou službu.

A na co bude možné přispět nyní?
„Z letošního výtěžku se postupně
financuje rozsáhlá rekonstrukce
Domova pokojného stáří sv. Františ-
ka v Javorníku. Stejný záměr bude
mít i nadcházející lednová sbírka,“
říká ředitelka Charity Jeseník Hele‐
na Paschkeová.

Tříkrálová sbírka však není jen
o penězích. Pro děti je připravena
doprovodná výtvarná soutěž na
téma „Cesta tří králů“, která se koná
od 1. do 31. ledna 2019. 

Ostatní, bez rozdílu věku, se
mohou zapojit do fotografické sou‐
těže na stejné téma. Lidé mohou
zasílat své snímky na e‐mail: trikra‐
lovka@jesenik.charita.cz až do
17. ledna. 

O nejlepší fotografii rozhodne do
konce ledna veřejnost prostřednic‐
tvím facebooku charity. Vyhlášení
soutěží proběhne v únoru, kdy bude
zahájena výstava nejlepších obráz‐
ků a snímků. Ing. Hana Sychrová
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Roboti z gymnázia hráli divadlo v Akademii věd
Studenti jesenického gymnázia
na workshopu konaném v Praze
předvedli své zpracování Čap-
kovy hry R. U. R. Jedinečné na
tom je, že místo herců v něm
hráli roboti. Akce se uskutečnila
začátkem listopadu v  rámci
Týdne vědy a techniky v pražské
Akademii věd na Národní třídě. 

„Připadá mi to jako den, kdy se
minulost setkala s budoucností,“
komentuje náročnou divadelně‐pro‐
gramátorskou produkci kouč aučitel
Roman Chasák. Právě pod jeho
odborným vedením vznikl projekt
divadla robotů, ato již před několika
lety, režie se ujal Filip Worm. Letos
dali studenti robotům nový vzhled,

modernější systém a naprogramo‐
vali jim novou škálu pohybů. 

„Jistě jste již viděli, jak lidé hrají
nás, roboty. Dnes se role obrátily
a my, roboti, hrajeme vás, lidi.“ Na
scénu přijíždí malý robot seskláda‐
ný pouze z kostiček Lega. Zatím
nemluví sám, jeho hlas nadaboval
jeden ze studentů gymnázia. Stejně
jako další členové týmu
R. U. R. namluvili ostatní role.

Čapkovo drama R. U. R. bylo
napsáno před téměř sto lety, jeho
aktuálnost pro současnost je však
obrovská. Zpracování hry o robo‐
tech za pomocí nich samotných je
zajímavá myšlenka, kterou chtějí
studenti dále rozvíjet. (fw)Roboti dostali nový vzhled a modernější systém. Foto: archiv školy

Střední škola vytvořila 
s firmou WOOX jeden tým
Trička, bundy, mikiny, dámské kabelky, tašky, peněženky a pásky.
Všechno toto zboží a mnohé jiné najde zákazník v obchodech
značky Woox. Co se však děje za dveřmi prodejny v Jeseníku? 

U pracovního stolu kromě stálých zaměstnanců vidíme již delší dobu
také žáky oboru Výrobce kožedělného zboží – sedlář, brašnář ze Střední
školy gastronomie a farmářství Jeseník. Obě výše zmiňované organizace
si uvědomují nutnost propojení trhu práce s úspěšnými absolventy učeb‐
ního oboru. Mladí lidé s nápady a ochotou pracovat mají dveře ve Wooxu
doširoka otevřené. Kromě teoretických a praktických znalostí mohou
nabídnout i vlastní nápady a stát se plnohodnotnými členy týmu kreativců,
kteří budou následně posouvat lokální výrobu kupředu. Naše škola je
skutečnou školou pro život. Lenka Lukešová

Probační program 
Probační programy jsou nedílnou součástí systému uplatňování
restorativní justice a alternativ k potrestání mladých lidí, kteří se
dostali do střetu se zákonem. Jejich cílem je prevence a snižování
rizik opakovaní trestné činnosti.  

Od září tohoto roku realizuje takový probační program na Jesenicku
organizace Eurotopia.CZ, o.p.s.. „Tým pro mládež Jeseník nás oslovil pro
možné rozšíření probačního programu na oblast Jesenicka. Vzhledem k absen-
ci tohoto programu v regionu i potřebnosti využívat alternativní způsoby
řešení trestné činnosti mladistvých jsme této spolupráce rádi využili,“ dodala
ředitelka organizace Eurotopia.CZ, o.p.s. Mgr. Petra Večerková. Probační
program zároveň nabízí pomoc mladým pachatelům v oblastech rozvoje
sociálních dovedností, přijetí společenských pravidel a norem, převzetí
odpovědnosti za své chování, řešení konfliktů, sebepoznání, rozvoj pra‐
covních návyků a smysluplného zacházení s volným časem. 

Cílovou skupinou jsou mladiství ve věku od 15 do 18 let, případně i děti
blízké věku 15 let. „Výhodou tohoto programu určitě je, že k účasti mladi-
stvého není potřeba pouze uložení výchovné povinnosti soudem, zařadit je
možné i mladistvého s opakovanou méně závažnou trestnou činností, s dlou-
hodobými výchovnými problémy závažného charakteru v rodině či škole,“
doplnila koordinátorka Týmu pro mládež Jeseník Mgr. Karolína Petřeková. 

Rozvoj a rozšíření činnosti Týmů pro mládež a dvou programů pro mla‐
distvé pachatele trestných činů podporuje projekt „Na správnou cestu!
II“ pod záštitou Probační a mediační služby ČR. Projekt je spolufinancován
ze zdrojů Evropského sociálního fondu. 

Více informací o projektu získáte na https://www.pmscr.cz/na-sprav-
nou-cestu-ii/ nebo kontaktováním Mgr. Bc. Karolíny Petřekové, tel.:
727 940 198, petrekova.pms@gmail.com.

Praxe žáků v Rakousku
SŠ gastronomie a farmářství Jeseník patří mezi moderní a pokro-
kové školy. Žáky připravuje nejen po odborné stránce, ale také
jazykové. 

Počátkem října se vrátila druhá skupina žáků, kteří si vyzkoušeli, jak
se žije a pracuje v Rakousku. Místo pro praxi vzdálené 370 km od Jese‐
níku bylo zvoleno tak trochu náhodou. Jesenický rodák, který poblíž
žije již několik let, se o malebné zřícenině hradu Aggstein, kde je také
provozována známá výletní restaurace, zmínil během rodinné návštěvy
našemu vedoucímu učiteli odborného výcviku. Jelikož škola o novém
místě pro zahraniční praxe žáků uvažovala, využila nabídky pana Petera
Hrusky, majitele restaurace Taverne zu Aggstein.

Žákům školy a čerstvým absolventům studia gastronomických oborů
Kuchař/Kuchařka, Číšník/Servírka a Cukrář/Cukrářka tak byla nabíd‐
nuta možnost strávit pár měsíců v zahraničí. Formou zajímavé prezen‐
tace jim bylo představeno místo samotné i veškeré podmínky sjednané
v praktikantských pracovních smlouvách.  První skupina žáků se vydala
na zkušenou do vyhlášené vinařské oblasti Wachau poblíž města 
Melk počátkem června. Žáky zde čekaly ve dvou turnusech 2 měsíce
plné zážitků a pracovních zkušeností, nevyjímaje zdokonalení se v oblas‐
ti moderní gastronomie na jednom z nejnavštěvovanějších míst Ra ‐
kouska. 

Motivačním prvkem se zajisté stala jedinečná možnost finančního
výdělku od 700 (1. ročník) do 1 000 Euro (4. ročník) měsíčně, případné
přesčasové hodiny se řešily zvlášť, a to odměnou 10 Euro/ hod. Veškeré
finanční podmínky byly našim žákům nastaveny podle platné pracov‐
ně‐právní legislativy zcela stejně jako pro žáky rakouských škol. Mimo
finančního ohodnocení bylo ve smlouvě zakotveno také bezplatné uby‐
tování a stravování včetně nápojů během pracovní směny, které poskytl
majitel také zcela zdarma. Lenka Lukešová

Žáci školy se vydali na zkušenou do Rakouska. Foto: archiv školy
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Milý Ježíšku, chtěli bychom společně tvořit jednu školu
S celým pedagogickým sborem a se všemi zaměstnanci školy byl
dosud čas zabývat se vnitřním organizačním a komunikačním
řízením školy. Ve svém prvním projevu k rodičům jsem zmiňoval
pojetí efektivní školy, kterou tvoří symbolický trojúhelník fungu-
jících vazeb žáků, učitelů a rodičů. Pokud nebude některá vazba
fungovat, škola nemůže být tím dobrým zařízením.

Nyní v dalším období cítím potřebu otevřít témata týkající se očekávání
a potřeb rodičů, zákonných zástupců. Na zářijových třídních schůzkách
jsme avizovali změnu školního řádu v průběhu školního roku. Nejde jen
o dokument, ale o nastavení a formulaci pravidel a podmínek, které mohou
mít zásadní vliv na klima školy a vzájemné vztahy mezi všemi třemi sub‐
jekty edukace. Na tom nyní pracujeme. Setkal jsem se již s ostrou kritikou,
že za tři čtvrtletí jsme nic podstatného k dobru školy nezměnili. Z pohledu
mnohých rodičů je to nejspíš i pravda. Z pohledu řízení změny je však
právě nyní prostor pro vtažení rodičů do debaty o tváři budoucí školy.

Vážení rodiče, dejte nám vánoční dárek a vyplňte dotazník, který může
mít vliv na nastavení některých významných témat školního řádu. A cel‐
kově, přejme si do nového roku více společného úsilí. Potkáme‐li se v cíli,
bude naše společné snažení tím nejefektivnějším nástrojem. A troufnu‐
li si cíl pojmenovat, jedná se o šťastného člověka ‐ vaše dítě, našeho žáka,
který v budoucnu obstojí sám před sebou a ve společnosti. 

Malým dárkem od nás ať je společné potěšení z krásných akcí, které
jsme na podzim realizovali. Fenomenální preventivně orientovaný den
s americkou rockovou kapelou přímo na škole ‐ akce FREE STAGE. Pro‐
jektové podzimní slavnosti s propojením I. a II. stupně. Jedinečná výstava
se slavnostní vernisáží ke 100 letům výročí naší vlasti s názvem „Tady
nová republika”, při které se realizovali žáci druhého stupně, a která mno‐
hým vyrazila dech. Včetně mě.

Požehnané vánoční svátky za celý kolektiv spolupracovníků přeje 
Dominik Liberda, ředitel školy

Skřítci spí v modré školce
Uspávání podzimních skřítků je akce, která v naší „Modré“ školce
patří k loučení s podzimem. Setkávají se na ní všechny naše děti
se svými rodiči, prarodiči a sourozenci, s jejichž pomocí si s před-
stihem vyráběly skřítky Podzimníčky z nejrůznějšího materiálu.

K této akci s datem 25. října neodmyslitelně patří lampičkový průvod,
po kterém na děti čekalo velké překvapení. Zahrada byla nádherně barevně
osvícená a ozdobená skupinkami skřítků. Děti přivítal skřítek Plamínek
a seznámil je s dalšími skřítky, kteří si pro ně připravili různé úkoly. Po
jejich splnění děti uložily skřítky Podzimníčky do chaloupek z dýní. Skřítek
Plamínek pak dětem rozdělal velký táborák, kde si všichni na závěr upekli
špekáčky.

Celkový dojem z této akce umocňovaly krásné kostýmy skřítků (mami‐
nek), barevné velké rekvizity, nápaditý program a barevné osvětlení
zahrady. Ty děti, které se se svým skřítkem nedokázaly rozloučit, si svého
Podzimníčka zase odnesly do tepla domů.

„Dobrou noc a na viděnou příští rok.“ 
Kolektiv MŠ Křížkovského

Podzim v MŠ Karla Čapka 
Naším přáním je, aby se dětem v mateřské škole líbilo, a proto se
snažíme vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým
způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem pří-
jemným a zároveň přínosným. 

Během prvních dnů měsíce září
se děti společně seznamovaly nejen
s novými kamarády, ale také pravid‐
ly společného soužití. Mateřská ško‐
la nabízí společně strávený čas plný
zážitků a nových dobrodružství.
Snažíme se rozvíjet fantazii, paměť,
slovní zásobu a pozorovací schop‐
nosti při všech činnostech a také
prostřednictvím návštěv divadla
a kina. V září jsme měli možnost
zhlédnout pohádku „O panence, kte‐
rá tence plakala“. Divadelní předsta‐
vení „Na kouzelném paloučku“
a loutkovou pohádku „O Smolíčko‐
vi“. V kině pro nás připravili pásmo
oblíbených kreslených pohádek. 

Letošní nezvykle teplý podzim
nám umožnil každodenní pobyt
venku na školní zahradě, na vycház‐
kách a výletech. Navštívili jsme mul‐
tifunkční areál Cihelna v Písečné
a také jsme soutěžili o čokoládové
medaile při sportovních hrách. 

Podzim nabízí jedinečnou mož‐
nost naučit děti rozpoznávat barvy

a stromy. Hodně si s dětmi povídá‐
me o přírodě a zvířatech. Na besedu
za dětmi do mateřské školy přijel
i pan myslivec, který zodpověděl
všechny všetečné otázky. Navštívili
jsme Středisko volného času Duha,
kde jsme se potěšili s živými zvířát‐
ky. Měli jsme  i „Barevný týden“, kdy
jsme se každý den převlékli do jed‐
né z barev podzimu a plnili zajíma‐
vé úkoly. A nezapomněli jsme ani
na „uspávání broučků“.

Podzimní příroda také poskytuje
množství zajímavých přírodních
materiálů vhodných pro dětské hry
a výtvarnou tvorbu. Rodiče s dětmi
vytvářeli přírodní dekorace, který‐
mi jsme ozdobili společné prostory
mateřské školy. Velmi nás těší spo‐
lupráce s rodiči a jejich aktivní účast
na akcích, například na drakiádě. 

Každé roční období má své kouzlo,
ale ten letošní podzim byl obzvláště
pohádkově čarokrásný a věříme, že
i pro děti v naší školce byl pestrý
a zajímavý. MŠ K. Čapka

Nejneobyčejnější drak
V září jsme v MŠ Kopretina v Tyr‐

šově ulici vyhlásili soutěž pro rodiče
a děti ve výrobě „neobyčejného
draka“. Během října zaplnilo 
a současně vyzdobilo naše chodby
a vestibul celkem 59 vskutku
neobyčejných draků. Pyšné děti

ukazovaly svým kamarádům, co
s rodiči doma vytvořily. Tak velkou
odezvu a účast v soutěži jsme
opravdu nečekali! Překvapil nás
drak z nosičů na vejce, z ořechových
skořápek nebo nafouklých balonků,
který se podobal vodníku Česílkovi.
Všechny zúčastněné děti byly
odměněny malým dárečkem, ale po
týdenním tajném hlasování nako‐
nec přece jen vzešli tři vítězové, kte‐
ří si převzali ceny 31. října na
závěrečné „Drakiádě“ na školní
zahradě mateřské školy: 1. místo
– Anička Uhříková, 2. místo –
Adámek Harazin, 3. místo –
Daneček Oprchal.

Poděkování patří všem rodičům,
kteří se do projektu zapojili a spo‐
lečnou prací s dětmi naplnili cíl této
soutěže. MŠ Kopretina

BRAMBORIÁDA. V jednom z posledních dnů nádherného babího léta
se sešli děti, rodiče a zaměstnanci na prostorné zahradě mateřské školky
Dittersdorfova. Bramboriádu jsme společně zahájili několika básničkami.
Každé dítě dostalo přehled s osmi disciplínami – slalom s bramborami
na vozíčku, skákání v pytli, hod do koše, přenášení brambor v obřích
gumácích, atd. Za splnění všech úkolů děti dostaly odměnu, jak jinak než
bramborovou. Byla radost pozorovat, jak si děti i dospělí pochutnávají
na obyčejných bramborách „na loupačku“. Pohodovou atmosféru jsme
zakončili společným opékáním špekáčků. Akce se vydařila, těšíme se na
příště. MŠ Dittersdorfova
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TIP NA DÁREK
Věnujte VÁNOČNÍ DÁREK, který
pohladí tělo i duši! Zvolte si u nás
dárkový poukaz na procedury či
pobyt v libovolné hodnotě. Dárko‐
vý poukaz můžete zakoupit na pro‐
deji procedur v hotelu Priessnitz
kdykoliv v pracovní dny od 8.00 do
15.00 hodin. 

PROVOZNÍ PŘESTÁVKA
Provozy Priessnitzových léčebných
lázní budou uzavřeny od 17. do
28. prosince 2018.

Slavnostní křest knihy připomenul odkaz vodoléčby

„Čtenář se může seznámit s alter-
nativní medicínou první poloviny
devatenáctého století, jak ji pro
lékaře i laiky zachytil dr. Weiss na
základě vlastních zkušeností z Jese-
níku a ze Stanstead Bury v Anglii.
Mnohé jeho zkušenosti z časů
národního obrození přesahují
pozoruhodným způsobem do dneš-
ní doby,“ řekl při slavnostním křtu
v Zimní zahradě sanatoria Priess‐
nitz Josef Zahajský. „I v době, kdy
teprve začínala fyziologie jako
samostatný vědecký obor, Weiss
jasně tušil existenci a význam neu-

rohumorálního systému. Weissův
způsob léčení chorob není dnes ve
většině případů hodný následová-
ní, ale přesto se vodoléčba význam-
ně zachovala do dnešních dnů
v moderní balneologii.“

„Jsme rádi, že jsme mohli podpo-
řit vydání knihy, která zachycuje
podrobným způsobem terapeutic-
ký odkaz zakladatele lázní,“ uvedla
na křtu obchodní ředitelka PLL
Kateřina Tomášková.

Kniha poskytne svým čtenářům
důkazy o tom, že zdraví není jen
v pilulkách potravních doplňků,

ale ve vědomé činorodé aktivitě
a péči o tělo i duši. 

„Připravili jsme ji, abychom
nezapomněli to, co se osvědčilo
v minulosti, a nemuseli to vymýšlet
znova a znova,“ doplnil vydavatel

Josef Zahajský. Brožovaná kniha
o 260 stranách je k dostání
v Lázeňském informačním centru,
stojí 198 Kč.

(jg)

„Začalo to turistickou návštěvou Lázní
Jeseník, četbou životopisu Vincenze Pri-
essnitze a úspěšným pokusem o léčbu
bolavého kolena studenou vodou,“
uvádí Jaroslav Zahajský z Říčan u Prahy,
který do češtiny přeložil a vydal knihu
starou více než 170 let. Jejím autorem
nebyl nikdo jiný než jesenický rodák
a Priessnitzův následovník Josef Weiss.
V 19. století vyšla tato publikace pod
názvem Příručka vodolékaře, nyní jako
Vodoléčba Vincenze Priessnitze. 

Fyziologický jev neuhasitelné žízně
ukázka z knihy

Při zánětech a horečkách často pozorujeme neuvěřitelnou
touhu po studené vodě v závislosti na vnitřním teple a suchosti
kůže. Nic nemůže být svévolnějšího než nutit pacienty zdržovat
se užívání studené vody, když je trápí horečky. Přesto toto jed-
nání, založené pouze na předsudku, pokračuje v praxi do dneš-
ních dnů a těmto pacientům bývá dovoleno užít cokoliv kromě
studené vody. To je hlavní důvod, proč tolik horeček a zánětů
končí postižením nervů a smrtí. Při pozorování fyziologického
jevu neuhasitelné žízně zjišťujeme, že ve svých důsledcích má
podobnost s příznaky nervové horečky, a přesto je pacientům
bráněno, aby utišili touhu po osvěžení, jedním slovem, je jim
povoleno chřadnout a zemřít. Kolik nervových pacientů by se
zotavilo hojným užíváním samotné studené vody!
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Stalo se před 130 lety v roce 1888 – výstavba železnice

Jesenické nádraží počátkem 20. století. Reprofoto: SOkA Jeseník

Jesenicko, které dodnes oplývá
všemi nesnázemi pohraničního
kraje, řadíme k oblastem, kde
výstavba moderní dopravní
infrastruktury proběhla se
zpožděním, jež plyne ze speci-
fických podmínek. Historicky až
do konce 70. let 19. století nejen-
že na Jesenicko nevedla žádná
železniční trať, ale i stav zdej-
ších okresních silnic byl víc než
tristní. A přitom v té době byla
výstavba železnic tahounem
evropského hospodářství.

První projekt dráhy ze Zábřehu
do Nisy přes Jeseník byl roku 1863
ze strategických důvodů zastaven.
Obavy z válečných snah Pruska,
kdyby došlo k železničnímu spojení
vojenských pevností v Olomouci
a Nise, převážily před nezpochyb‐
nitelným hospodářským prospě‐
chem. Z Jeseníku byl totiž vyvíjen
tlak na výstavbu železnice z prů‐
myslnických kruhů. Výstavbu pod‐
porovala především mohutně se
rozvíjející textilní firma Regenhart
& Raymann, do roku 1880 pod
vedením Adolfa Raymanna ml. Poté
iniciativu převzal zvláštní výbor pro
výstavbu dráhy, v jehož čele stál zeť
Vincenze Priessnitze Johann Rip‐
per. V lednu 1881 sezval schůzi, kde
byl ustaven širší 21členný výbor,
do jehož čela byl nominován správ‐
ce biskupských lesů Julius Micklitz,
podnikatel Anton Latzel, baron Karl
Skal z Kobylé, Alois Regenhart
a lichtenštejnský lesmistr Alois Klo‐
se z Branné. Výbor si vytvořil
potřebné kontakty s Maxem Men‐
gerem, dlouholetým říšským
poslancem za Jesenicko. Ripper, mj.
zakladatel moderní turistiky v Jese‐
níkách, si byl vědom, že železnice
přinese prospěch i Gräfenberku,
z něhož se staly světoznámé vodo‐
léčebné lázně.

Po letitých vyjednáváních
obdržela Rakouská společnost
místních drah v roce 1885 od státu
definitivní koncesi na stavbu
železnice v úseku Hanušovice –
Głuchołazy. Navíc byla vedle
některých drobných úlev zproště‐
na povinnosti platit po 30 let
výdělkovou daň a daň z příjmu.
Společnost se ale zavázala uvést
trať do provozu za dva a půl
roku od vydání koncese. Stát si
také vyhradil na provozovaném
úseku rozsáhlé pravomoci, mj.
zajišťoval provoz, stanovoval pře‐
pravní tarify a ponechal si před‐
kupní právo. Co se týče
technických norem, byla vedle
běžného rozchodu určena také
maximální rychlost 25 km/h.
Napojení pruských a rakouských
železnic bylo upraveno mezistátní

smlouvou z března 1885, koncese
na výstavbu a provoz úseku státní
hranice – Głuchołazy pak byla
vydána až o dva roky později.

Slavnostní otevření stavby
železnice proběhlo 3. listopadu
1886 na místě budoucího jesenic‐
kého nádraží. Všechno stavební
úsilí se soustředilo na výstavbu
úseku Lipová – Głuchołazy. Potíže
přinesl hornatý terén, který si
vyžádal mnoho trhacích i zem-
ních prací a především v úseku
Horní Lipová – Ramzová vedla
trať řadou serpentin, což jí
vyneslo pojmenování Slezský
Semmering. 

Ke skutečnému zprovoznění
celé dráhy Hanušovice – Głucho‐
łazy došlo proto později. Úsek Głu‐
chołazy  – Dolní Lipová byl uveden
do pravidelného provozu 26. úno‐

ra 1888, úsek Hanušovice – Dolní
Lipová „dokonce“ až 1. října 1888.
Záleží ovšem na tom, jaký zvolíme
na tento fakt úhel pohledu. Za
necelé dva roky byl, při tehdejších
technologických postupech a vy ‐
bavení pouze lidskou silou, posta‐
ven celý 58 km dlouhý úsek!
Z jízdního řádu platného ještě
v roce 1903 vyčteme, že cesta
osobním vlakem z Głuchołaz do
Hanušovic trvala 2 hodiny 20
minut. 

Nyní tuto vzdálenost urazíme
s jedním přestupem za 1 hodinu
57 minut. To je panečku zrychlení!
A oprava trati se s nasazením
všech moderních strojů přitom
protáhla na dvojnásobek času, kte‐
rý kdysi stačil k její výstavbě…

Květoslav Growka, 
SOkA Jeseník

Stavba železnice do Jeseníku byla velmi náročná. Kresba Robert Ruß
Do Jeseníku, u příležitosti 130 let železnice Hanušovice – Glucholazy, přijel letos
v září parní vlak. Foto: Richard Kapustka
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sobota 1. prosince od 14 hodin
SVČ DUHA Jeseník
ADVENTNÍ DÍLNA
Vyrábění pravého adventního věnce
a vánočních ozdob, pro děti i dospělé. Přihlášky
předem jezova@duhajes.cz. Vstupné: 120 Kč
(bez svíček) nebo 220 Kč (včetně adventních
svíček a bodců). 
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

sobota 1. prosince ve 14.30 hodin
Sál IPOS
70 LET ZUŠ JESENÍK – KONCERT 
DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH 
ZUŠ JESENÍK
Orchestr řídí dirigenti Milan Domes, Aleš
Podařil, Jaroslav Šíp, Tomáš Uhlíř, Vladimír
Vraňovský. Spoluúčinkují: Mažoretky SZUŠ
taneční 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 v ZUŠ Jeseník. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

neděle 2. prosince ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Římsko‐katolickou mši svatou celebruje děkan
Mgr. Stanislav Kotlář. 
Pořádají PLL a.s.

neděle 2. prosince v 17 hodin
Masarykovo náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Od 17 hodin vystoupí spolek EduArt a v 18
hodin se slavnostně rozsvítí vánoční strom.
Drobný vánoční program, stánky, punč... 
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 3. prosince v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
MIKULÁŠSKÝ KONCERT JESFLETU
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 4. prosince v 17 hodin
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
70 LET ZUŠ JESENÍK - VERNISÁŽ VÝSTAVY
SOUTĚŽNÍCH PRACÍ VO A LDO
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

úterý 4. prosince v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 420 Kč v předprodeji, 490 Kč
v den konání akce. 
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 5. prosince od 15 hodin
SVČ DUHA Jeseník
MIKULÁŠSKÉ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

Akce středa 5. prosince v 17 hodin
Masarykovo náměstí
MIKULÁŠ DĚTEM
Tradiční mikulášská nadílka, kde se nám zjeví
andělé, přijde Mikuláš a chybět nebude ani
Lucifer se svou čertovskou družinou. V průběhu
nadílky se můžete těšit na různá vystoupení
nadpozemských bytostí. Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 6. prosince v 15 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
Příjemný zábavný pořad plný pohody, veselí
a dárků s Pohádkovou babičkou. 
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 6. prosince v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY BC. JITKY MELICHERÍKOVÉ
A MGR. FRANTIŠKA MECHA 
Představí se žáci ve hře na klavír, příčnou
a zobcovou flétnu, trombon a tubu. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 6. prosince v 17 hodin
Kino Pohoda
AKCE VE SMETANOVÝCH SADECH
V PROMĚNÁCH ČASU
Vernisáž výstavy fotografií a plakátů z akcí,
které se pořádaly v oblíbeném městském parku.
Výstava potrvá do 29. prosince.
Pořádá Sudetikus, z.s.

pátek 7. prosince – sobota 8. prosince
Vodní tvrz a Zámecké náměstí
VÁNOČNÍ JARMARK
Jarmark bude probíhat 7. prosince od 15 do 21
hodin a 8. prosince od 11 do 17 hodin. Více na
straně 7. Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka
aMKZ Jeseník ve spolupráci s Šermířským spolkem
Jeseník.

pátek 7. prosince v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ŽÁKŮ 
MARIE ONDRYÁŠOVÉ 
A BLANKY ANTONIE BLAHOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

sobota 8. prosince v 16 hodin
Masarykovo náměstí
COCA-COLA VÁNOČNÍ KAMION
Vánoční kamion přiváží k vám Santa Clause, hravé
skřítky, spoustu zábavy, soutěží, písniček a dalších
překvapení. Hlavní myšlenkou akce není jen
rozdávat radost malým i velkým, ale i pomoc
místním komunitám a charitativním orga ni za cím.
Výtěžek ze speciálního vá noč ního pro deje
suvenýrů bude věnován oblasti Jesenicka.
Pořádá Coca-Cola ČR ve spolupráci s MKZ Jeseník.

neděle 9. prosince ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Římsko‐katolickou mši svatou celebruje děkan
Mgr. Stanislav Kotlář. Pořádají PLL a.s.

neděle 9. prosince v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 70 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 10. prosince v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY VÁCLAVA DVOŘÁKA
Představí se žáci ve hře na kytaru a příčnou
flétnu. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 12. prosince v 18 hodin
Masarykovo náměstí
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Zpíváme koledy v jeden okamžik po celé ČR.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 15. prosince v 17 hodin
Kostel sv. Mikuláše, Mikulovice
J. J. RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Smyčcový orchestr Jeseník, Kateřina Zápecová –
soprán, Veronika Pazderová – alt, Miroslav
Luňák – tenor, Jiří Svoboda – bas, sbory
a muzikanti Jesenicka. Diriguje František Mech.
Pořádá obec Mikulovice, ZUŠ Jeseník a SPU.

neděle 16. prosince v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
HERCI JSOU UNAVENI
Komedie spověstným francouzským humorem
a šarmem. Hrají: Svatopluk Skopal, Simona
Postlerová / Vendulka Křížová, Martin Zahálka,
Václav Vydra / Jan Čenský, Naďa Konvalinková
/ Jana Boušková, Lenka Zahradnická / Barbora
Petrová, Aster Vágnerová / Malvína Pachlová.
Hra v divadelním předplatném. Doprodej
volných míst v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 350 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 17. prosince v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
BCA. JITKY MOKOVÉ, MGR. HANY VAŠÍČKOVÉ 
A MGR. JIŘÍHO SVOBODY
Představí se žáci zpěvu, ve hře na zobcovou
flétnu, lesní roh, klavír a EKN.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 18. prosince v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
VÁNOČNÍ KONCERT DĚTSKÝCH 
PĚVECKÝCH SBORŮ ZVONKY A ZVONEČKY
Klavírní doprovod Blanka Antonie Blahová,
flétnový doprovod žáci Jiřího Dvořáka. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 20. prosince v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé nástroje a LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 21. prosince v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
VÁNOČNÍ KONCERT 
SMYČCOVÉHO ORCHESTRU JESENÍK
A DECHOVÉHO ORCHESTRU 
MLADÝCH ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

sobota 22. prosince v 17 hodin
Kostel sv. Václava, Lipová‐lázně
J. J. RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Smyčcový orchestr Jeseník, Kateřina Zápecová –
soprán, Veronika Pazderová – alt, Miroslav
Luňák – tenor, Jiří Svoboda – bas, sbory
a muzikanti Jesenicka. Diriguje František Mech.
Pořádá obec Lipová-lázně, ZUŠ Jeseník, SPU aCSA.
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setkání s místními umělci. Během večera
nahlédnete do tvorby čtyř osobností
pocházejících z Jeseníků nebo zde tvořících.
Své práce budou prezentovat MgA. Iva
Svobodová, Mg.A Jaroslav Křížek, studentka
umění Anna Hálová a Mgr. Kateřina Preisová.
Večerem bude provázet Ivana Kužílková,
výtvarnice Vlastivědného muzea Jesenicka.
Min. počet posluchačů 4. Vstup 20 Kč.
Prezentace se koná 13. 12. od 18 hod.
v kavárně Vinckovo kafe v Lázních Jeseník.
Doporučené autobusové spojení z Jeseníku
aut. nádraží je v 17.35 hod., zastávka
P. Bezruč, odjezd v 19.27 nebo 20.45 hod.
Prosíme, ověřte si aktuální autobusový
jízdní řád.

7. 12. – 8. 12. 2018
VÁNOČNÍ JARMARK
Více na straně 7.

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60/30 Kč.
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ
Vstupné: 70/35 Kč.
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč.
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč.
Vodní tvrz v Jeseníku
Zámecké nám. 1, Jeseník 790 01
Otevírací doba
1. 9. – 31. 12. 2018 úterý až neděle 9.00–17.00 hod.
Tel. kontakt: (+420) 725 073 539, 
e‐mail: muzeum.pokladna@jen.cz,
muzeum.rezervace@jen.cz.

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

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

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

sobota 1. 12. v 18.00 hodin
ČERTÍ BRKO
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí
kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným živo‐
tem, možná ani netuší, že všechny jejich nepra‐
vosti jsou pečlivě monitorovány místní
pekelnou pobočkou. Česko, Slovensko 2018.
Falcon.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

Kino Pohoda

neděle 23. prosince od 9 hodin
Masarykovo náměstí
JESENICKÁ ZLATÁ NEDĚLE
Vánoční program s jarmarkem, sváteční po ‐
lévkou, vánočním punčem, koledami a dalším...
Vystoupí kapela California v blocích od 10
hodin. Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 23. prosince v 17 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jeseník
J. J. RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Smyčcový orchestr Jeseník, Kateřina
Zápecová – soprán, Veronika Pazderová – alt,
Miroslav Lu ňák – tenor, Jiří Svoboda – bas, sbory
a muzikanti Jesenicka. Diriguje František Mech.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 28. prosince v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
VEČER NA UVÍTANOU
Zábavný večer s cimbálovou muzikou
RADOVAN z Napajedel. Předprodej MONDI‐
tour s.r.o. Vstupné 100 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

sobota 29. prosince ve 13 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
KLAVÍRNÍ RECITÁL PETRA BAZALY
Pořádají PLL a.s.

sobota 29. prosince v 15 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
JAZZOVÉ ODPOLEDNE 
S OLD TIME JAZZ BANDEM
Pořádají PLL a.s.

sobota 29. prosince ve 20 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
KONCERT TEREZY KERNDLOVÉ
Předprodej MONDI‐tour. Vstupné 300 Kč.
Pořádají PLL a.s.

neděle 30. prosince ve 13 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
KLAVÍRNÍ RECITÁL PETRA BAZALY
Pořádají PLL a.s.

neděle 30. prosince v 18 hodin
Hudební altán, PLL a.s.
PODVEČERNÍ PUNČ
Hudební doprovod tradiční, vynikající Duo
Uhlíř, Domes. Pořádají PLL a.s.

neděle 30. prosince ve 20 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
REVIVALOVÁ NOC
Tentokrát se představí skupina Elton John
Revival. Vstupné 150 Kč. Předprodej MONDI‐
tour. Pořádají PLL a.s.

pondělí 31. prosince ve 13 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
KLAVÍRNÍ RECITÁL PETRA BAZALY
Pořádají PLL a.s.

pondělí 31. prosince ve 20 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
SILVESTROVSKÁ VESELICE
Hraje skupina Rafel Music Band, účinkují
taneční páry, laser show, Novoroční ohňostroj,
bohaté občerstvení. Předprodej MONDI‐tour
s.r.o. Vstupné vč. občerstvení 1200 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

úterý 1. ledna v 17.30 hodin
Masarykovo náměstí
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ S PŘÍPITKEM
2019
Novoroční přání starostky města, ohňostroj
a start nového roku 2019. Start ohňostroje v 18
hodin. Pořádají MKZ Jeseník.

Upozorňujeme návštěvníky Divadla
P. Bezruče, že v době od 20. prosince 2018
do 6. ledna 2019 je provozní přestávka.
Vstupenky k dostání v ostatních prodejních
místech rezervačního systému MKZ Jeseník.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2019:
13. 1. O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
14. 1. POHÁDKY ZE MLÝNA
20. 1. TCHÝNĚ NA ZABITÍ
27. 1. KONCERT K VÝROČÍ NAROZENÍ FRANZE

SCHUBERTA

3. prosince – 29. prosince
Kino Pohoda, Jeseník
AKCE VE SMETANOVÝCH SADECH
V PROMĚNÁCH ČASU
Výstava fotografií a plakátů, Vstup volný. Pořádá
Sudetikus, z.s.

4. prosince – 20. prosince
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
70 LET ZUŠ JESENÍK –
VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH PRACÍ VO A LDO
Vstup volný. 
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

27. listopadu – 23. prosince
Výstavní síň Katovny
STOLETÍ 1918 – 2018 V OLOMOUCKÉM
KRAJI
Vstup volný. Pořádá Vlastivědné muzeum
Jesenicka.

Výstavy

VÝSTAVY
24. října 2018 – 13. ledna 2019

Hlavní výstavní sál
VÁLKA, KTERÁ ZRODILA ČESKOSLOVENSKO
Vstupné: 40/20 Kč.

14. listopadu 2018 – 6. ledna 2019
Galerie
VÁNOCE NAŠICH BABIČEK
Vstupné: 40/20 Kč.

27. listopadu 2018 – 23. prosince 2018
Výstavní síň Katovny
STOLETÍ 1918–2018 V OLOMOUCKÉM
KRAJI
Výstava je určena široké veřejnosti, především
pak žákům základních a studentům středních
škol. Vstup volný.

PREZENTACE
13. 12. 2018

SOUČASNÁ UMĚLECKÁ TVORBA 
NA JESENICKU
Přijměte srdečné pozvání na první společné

Vlastivědné muzeum Jesenicka
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pondělí 3. 12. v 19.30 hodin
BOHEMIAN RHAPSODY
Film popisuje hudební dráhu i nekontrolova‐
telnou životní spirálu Freddieho Mercuryho od
založení skupiny Queen až po památný koncert
Live Aid v roce 1985. Velká Británie, USA 2018.
Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 5. 12. v 19.30 hodin
JACK STAVÍ DŮM – FILMOVÝ KLUB
Pro sériového vraha Jacka je každé zabití umě‐
leckým dílem. Své temné mistrovství se snaží
během let vybrousit k dokonalosti. Dánsko,
Francie, Německo, Švédsko 2018. Aerofilms.
Titulky.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 18 let nepřístupné.

čtvrtek 6. 12. v 19.30 hodin
ÚTOK Z HLUBIN
Ledové vody severního oceánu jsou místem,
kde studená válka mezi západem a Ruskem
nikdy neskončila. Mimo dosah lidských očí tu
probíhají nebezpečné hry, provokace a doka‐
zování síly. USA 2018. Bontonfilm. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 7. 12. – sobota 8. 12. v 19.30 hodin
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
Příběhy populárního doktora Martina vyvrcholí
úplně novým a největším případem jeho karié‐
ry v celovečerním filmu. Česko 2018. Bonton‐
film. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

pondělí 10. 12. v 19.30 hodin3D/DABING
úterý 11. 12. v 19.30 hodin 2D/DABING

SMRTELNÉ STROJE 
Tisíciletí poté, co většina Země byla zničena,
se civilizace přizpůsobila novému životu. Gigan‐
tická pojízdná města se toulají světem a kvůli
zdrojům pronásledují menší městečka. Nový
Zéland, USA 2018. Cinemart. 
Vstupné 3D 140 Kč. Vstupné 2D 120 Kč. Mlá-
deži do 12 let nevhodné.

středa 12. 12. v 19.30 hodin
ONI A SILVIO – FILMOVÝ KLUB
Herec Toni Servillo ztvárňuje Silvia Berlusco‐
niho – notoricky známého miliardáře, skanda‐
listu, mediálního magnáta a dlouholetého
předsedu italské vlády. Itálie, Francie 2018.
Aerofilms. Titulky.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 13. 12. v 19.30 hodin
BOHEMIAN RHAPSODY
Film popisuje hudební dráhu i nekontrolova‐

telnou životní spirálu Freddieho Mercuryho od
založení skupiny Queen až po památný koncert
Live Aid. Velká Británie, USA 2018. Cinemart.
Titulky.
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 14. 12. v 19.30 hodin 3D/DABING
sobota 15. 12. v 19.30 hodin 2D/DABING

AQUAMEN
Filmový příběh o populárním superhrdinovi
ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura
Curryho, napůl člověka, napůl obyvatele bájné
Atlantidy. USA 2018. Vertical Ent.
Vstupné 3D 140 Kč. Vstupné 2D 120 Kč. Mlá-
deži do 12 let nevhodné.

pondělí 17. 12. v 19.30 hodin  
ZÁHADA SILVER LAKE
Po znamenitém megahororu Neutečeš se oso‐
bitý režisér vydal na halucinogenní výlet po
Los Angeles: jeho film se točí kolem 33letého
Sama, který se po zmizení své sousedky pouští
do pátrání, aby dekódoval tajemství, skandály
a konspirace ukrývající se v hlubinách Města
andělů. USA 2018. Film Europe. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

úterý 18. 12. v 19.30 hodin   
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY
ZLOČINY
Černokněžník Grindelwald začal shromažďovat
své stoupence, aby připravil vládu čistokrev‐
ných čarodějů nad všemi nemagickými bytost‐
mi. Velká Británie, USA 2018. Vertical Ent.
Titulky.
Vstupné 130 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 19. 12. v 17.00 hodin
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – SENIOR KLUB
Charismatický cynik Karel Král, šéfredaktor
časopisu Playboy, dostane výpověď. Bývalá
manželka a dcera ho opět naštvou, neznámá
žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosa‐
zena pohledná Leona. Česko 2018. Cinemart.
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 20. 12. v 18.00 hodin   
VÁNOCE A SPOL.
Když onemocní jeden skřítek, onemocní všich‐
ni. A do Vánoc zbývá jen pár dní. Santa musí
zapřáhnout soby a vydat se mezi lidi. Jediné,
co může zachránit Vánoce, je vitamín C.
Záchranná mise ale není vůbec jednoduchá.
Francie 2017. Cinemart. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 21. 12. v 17.00 hodin 3D/DABING
sobota 22. 12. v 17.00 hodin 2D/DABING

SPIDER MAN: PARALELNÍ SVĚTY
Spider‐Man v přelomovém a unikátním vizu‐
álním stylu představí dospívajícího chlapce
z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné mož‐
nosti Paralelních světů. USA 2018, Falcon.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

neděle 23. 12. – středa 26. 12. 
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

čtvrtek 27. 12. v 17.00 hodin
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V ZEMI ZRCADEL
Gerda, Kai, Alfida, Roland i jejich kamarád Orm
se vrací v novém pohádkovém příběhu plném
kouzel. Rusko 2018. Cinemart. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 28. 12. v 19.30 hodin
NA STOJÁKA V KINĚ
Parta komiků připravila jeden jediný a nikdy
neopakovaný speciální a úplně nejvíc unikátní
večer nabitý humorem, natočila ho a uvádí na
velkých plátnech. Česko 2018. Bontonfilm. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 29. 12. v 19.30 hodin
ZNOVU VE HŘE
Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a zároveň
romantický film o cestě jedné obyčejné dívky
za štěstím. USA 2018, Vertical Ent. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 30. 12. – neděle 6. 1. 2019 
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
pondělí 3. 12. – sobota 29. 12.

AKCE VE SMETANOVÝCH SADECH 
V PROMĚNÁCH ČASU
Vystavuje: Sudetikus, z.s.
Vernisáž: 6.12.2018 v 17.00 hodin
Vstup volný.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE NA MĚSÍC
LEDEN 2019
* RAUBÍŘ RALF A INTERNET * PAŠERÁK *
SKLENĚNÝ * HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HAL-
LOWEEN * a další *

FOYER A „CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU: 
www.kinopohoda.cz

Nominujte nejlepší sportovce okresu Jeseník 
Okresní sdružení České unie sportu Jeseník

vyhlašuje anketu Nejlepší sportovec okresu
Jeseník za rok 2018. 

Jsou vyhlášeny následující kategorie: žáci
a žačky ■ junioři a juniorky ■ muži a ženy ■

nejlepší kolektiv■ trenér■kategorie „Veterán“
■ kategorie „Osobnost sportu“ ■ kategorie
„Krajánek“ (sportovci pocházející z našeho
okresu působící v současné době ve sportovních
klubech mimo náš region) ■ zdravotně hendi‐

kepovaní sportovci ■ sportovní akce roku ■

Návrhy na ocenění lze zaslat na sekretariát
OS ČUS Jeseník, Dukelská 1240 v písemné formě
nebo e‐mailem s uvedením jména, příjmení, pří‐
slušností k oddílu, výčtem nejlepších úspěchů
v roce 2018. Jedná se o sportovce, kteří dosáhli
významných úspěchů v zahraničí, v mezinárod‐
ních soutěžích v České republice, na celorepu‐
blikové úrovni případně na jiných významných
akcích.

Adresa: OS ČUS, Dukelská 1240, 790 01  Jese‐
ník, e‐mail: cstv.je@email.cz

Termín podání návrhů je do 10. ledna
2019. Výběr nejlepšího sportovce provede
komise složená ze zástupců střešních sportov‐
ních organizací, zástupců samosprávy a spor‐
tovních redaktorů tisku. 

Vyhlášení ankety proběhne v úterý 26. února
2019.

Ing. Josef Kalina, tajemník OS ČUS
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Karate klub Jeseník slaví 30 let, o budoucnost nemá obavy
V letošním roce je to rovných
třicet let, kdy byl založen Karate
klub Jeseník, jeden z nejúspěš-
nějších sportovních klubů za
celou sportovní éru našeho
města.

Tento atraktivní, v době před tři‐
ceti lety i hodně exotický sport při‐
nesli do Jeseníku ze svých studií
na vysokých školách Ing. Jiří Daniš
a Ing. Jiří Krajčík v roce 1987. Při‐
bližně za rok byl oficiálně, tehdy
ještě pod hlavičkou TJ Rudné doly
Jeseník, zaregistrován oddíl kara‐
te, který nyní funguje pod názvem
Karate klub Jeseník. Z oddílu, který
byl původně záležitostí několika
dospělých a studentů, se postupně
v 90. letech stal s narůstající popu‐
laritou tohoto sportu mládežnický
oddíl.

Od svého vzniku (registrace
oddílu) prošlo oddílem určitě více
než tisícovka frekventantů, kdy
někteří zůstali krátce, jiní déle. 
Za dobu své existence dosáhlo
jesenické karate pozoruhodných
úspěchů, pokud chceme tyto úspě‐
chy vyjádřit počtem medailí či
titulů. V krátkosti pro připomenu‐
tí: 15 titulů Mistra republiky, titul
Mistryně Evropy, titul Vicemistr
Polska, Akademický vicemistr
a řadu vítězství ze Světových
pohárů ve Švédsku, Maďarsku,
Polsku a na Slovensku. Je těžké
mluvit o nejúspěšnější generaci
v třice tileté soutěžní anabázi, pro‐
tože úspěchy přicházely v průbě‐
hu celého období činnosti klubu,

 nejvýrazněji v letech 1995 až 2000
a 2005 až 2010. V podstatě se vždy
jednalo o generační výměnu zapří‐
činěnou odchodem na studia, do
zaměstnání a podobně. 

Za největší úspěch lze však
určitě považovat především trvalý
zájem mládeže o tento sport,
ochotu a vůli na sobě pracovat
a zlepšovat se v době, kdy pro
 mladé existuje spousta lákadel
dosažitelných bez větší námahy.
Tady je asi namístě apelovat na
rodiče, aby děti ke sportu či pohy‐

bu vedli, nejlépe pak, aby jim byli
osobním příkladem. Právě díky
výše zmíněnému se každoročně
do náborového kurzu, který klub
již od založení pořádá, hlásí stále
noví zájemci. Členská základna 
je v podstatě mnoho let stejná
a čítá 50 až 60 sportovců, a tak
o budoucnost jesenického karate
není potřeba mít obavy. Karate,
ve své „rekreační“ podobě, je
přístupné všem věkovým sku-
pinám, náš klub přijímá do ná ‐
borového kurzu děti již od 5 let
a je vhodný jak pro chlapce, tak
i dívky. Děti na karate láká pestrá
paleta pohybových aktivit v kolek‐
tivu, možnost soutěžit a porovnat
své schopnosti se soupeři, ale
i vědomí, že se v budoucnu v pří‐
padě napadení budou schopni
ubránit. 

Karate klub Jeseník patří
z dlouhodobého hlediska k nej-
úspěšnějším oddílům v celo-
krajském měřítku, figuruje asi
na 3. až 5. místě. Úspěšnost se hod‐
notí body získanými v krajských
soutěžích, národních pohárech
a umístěním na Mistrovství ČR
a nepřepočítává se na počet členů.
V celorepublikovém měřítku se
klub pohybuje na 20. až 30. místě
z více než 100 bodujících klubů.
V jednotlivcích jsou ve svých kate‐
goriích v tomto roce nejúspěšnější
závodníci na 1. místě, 3. místě,

7. místě a 13. místě rovněž v rámci
celé republiky.

Stejně jako se pravděpodobně
každý z řady tzv. malých sportů
potýká s nedostatkem financí, tedy
i jesenický klub se neobejde bez
pomoci sponzorů a příznivců. Tady
je namístě poděkovat především
městu Jeseník, Olomouckému kraji,
Severomoravskému a Českému
svazu karate i sponzorům, bez
jejichž pomoci by se klub při své
činnosti neobešel.

Největší poděkování však
bezesporu patří nestorovi je -
senického karate a jednomu
z nejúspěšnějších trenérů na
Jesenicku Svatopluku Sekani-
novi, který stojí nejen za soutěž ‐
ními úspěchy klubu, ale především
za jeho třicetiletou neúnavnou
práci s mládeží. Jeho nadšení pro
karate přináší to, co obvykle sport
přinášet má, tedy radost z pohybu,
tělesnou, ale i duševní zdatnost,
sounáležitost s kolektivem, spor‐
tovní přátelství, smysl pro fair
play, protože karate je tak trochu
i životní filozofie. 

Popřejme tedy Karate klubu Jese‐
ník k jeho třicátému výročí do
budoucna nejen sportovní úspěchy
na poli závodním, ale především
trvalý zájem ze strany mládeže
o tento atraktivní sport.

Bc. Miroslav Táborský, 
jednatel Karate klubu JeseníkKaratisté na Mistrovství Moravy a Slezska v Jeseníku.

Nestor jesenického karate Svatopluk Sekanina (na snímku vpravo) na mezinárodních závodech se svými svěřenci a svým
synem (na snímku vlevo), který pokračuje v jeho šlépějích. Foto: 2x archiv oddílu 
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