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Informační měsíčník města Jeseník

Zastupitelstvo
Další zasedání Zastupitelstva

města Jeseníku se uskuteční ve
čtvrtek 22. února 2018 v budově
IPOSu, ul. Karla Čapka. Jednání
za stupitelů začíná v 15 hodin.

(red)

První dítě roku
Prvním letošním miminkem

z Jeseníku se stala Viktorie Petrá‐
ňová, která se narodila 3. ledna
v 10.54 hodin. Holčička po porodu
vážila 2,370 kg a měřila 49 cm. Malá
Viktorka už má i prvního kamaráda,
16měsíčního bratříčka Vojtíška.
Rodičům miminka popřáli starosta
města Adam Kalous a místostarost‐
ka Zdeňka Blišťanová, kteří 24leté
mamince Martině předali dárky od
městského úřadu – kytici a zlatý
přívěsek se znamením zvěrokruhu.

(rik)

Starosta města Adam Kalous blaho-
přeje mamince prvního občánka. 

Foto: R. Kapustka

Základní školu Jeseník povede nový ředitel. Vizi má

„Zkušenosti jsem sbíral zejména
jako lektor adaptačních a zážitko-
vých kurzů, pedagog volného času
a vedoucí pracovník salesiánského
střediska mládeže v Brně,“ uvedl
Liberda. Poté se vrátil na Jesenic‐

ko, kde vedl organizaci EduArt,
která vznikla z iniciativy rodičů
a odborníků. „Zpočátku jsme se
zaměřili na neformální vzdělávání,
například kroužky, kurzy a volno-
časové aktivity, na které navázaly

adaptační kurzy pro základní
i střední školy,“ vyjmenoval Li ‐
berda a dodal, že organizace si kla‐
de za cíl mimo jiné inspirovat školy
v zavádění nových forem výuky.
V tomto duchu chce pokračovat
i na novém působišti. „Má vize
 dalšího fungování školy spočívá
především ve funkční struktuře
organizace. Chci vytvořit akční
tým, který se bude podílet na
 strategii jejího dalšího rozvoje,
nechci však kopírovat model České

Vsi nebo Vápenné,“ podotkl Li ‐
berda. 

Jak dále poznamenal, škola se
musí umět více prodávat navenek
a zároveň komunikovat s veřejnos‐
tí. „Škola se může pochlubit řadou
dobrých věcí, ale málokdo o nich ví.
A to je třeba změnit, zlepšit image
školy. S tím souvisí i zavádění
 inovativních prvků výuky včetně
vtažení rodičů do výchovně-vzdě-
lávacího procesu,“ vysvětlil Domi‐
nik Liberda. (rik)

Od 1. února má ZŠ Jeseník nového ředitele,
Mgr. Dominika Liberdu. Je absolventem jesenické-
ho gymnázia a Masarykovy univerzity v Brně, kde
studoval na Přírodovědecké fakultě a Fakultě
 sportovních studií. 

Jednorázovou částkou 4000 korun podpořilo
prosincové zastupitelstvo žáky vycházejících
tříd, kteří nastoupí v příštím školním roce na
střední školu v jesenickém okrese. Podmínkou
je trvalé bydliště v Jeseníku. Celková částka, kte-
rou zastupitelé schválili, je 200 tisíc korun. 

„Klesá počet deváťáků v okrese i samotných obyvatel.
Demografický vývoj samozřejmě neovlivníme, můžeme

se však pokusit zastavit nepříznivý trend, kdy nám výraz-
né desítky žáků odchází do středních škol mimo okres
Jeseník, a to i do těch oborů, které máme i u nás. Jestliže
v letech 2011–12 nastoupilo do středních škol našeho
okresu 60 % žáků, vloni to bylo už jen 40 %,“ vysvětlil
místostarosta města a zároveň ředitel místní hotelové
školy Petr Procházka.

Dokončení na str. 3

Město finančně podpoří studenty 

Nový rejvízský most, který je v předčasném užívání včetně Rejvízské ulice, již slouží od konce roku motoristům.
Řidiči by však měli být obezřetní na starém mostě, který je nyní jednosměrný, a to od Rejvízu a Nábřežní ulice.
Vjíždět tam mohou vozidla do 12 tun včetně autobusů. Ze Šumperské ulice pak na starý most platí zákaz vjezdu
všech vozidel. Stavbaři se do této lokality vrátí na jaře, kdy budou provádět práce v korytě a dílčí dokončovací
práce. Text a foto Richard Kapustka
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Městská policie v roce 2017

Rok 2017 se nesl v duchu oslav
750letého výročí první písemné
zmínky o našem městě a přinesl
celou řadu nových poznatků a zku‐
šeností pro práci městské policie
v oblasti ochrany veřejného pořád‐
ku i tzv. měkkých cílů. Standardně
pak byly plněny činnosti, poslání
a úkoly stanovené zákonem
553/1991 Sb. a některé úkoly podle
jiných zákonů. Za loňský rok evidu‐
jeme více než 3500 oznámených
událostí, z toho 1900 událostí bylo
projednáno jako přestupek. Mezi
další z řady oznámených událostí
řešených městskou policií je
i odchyt více než 60 zvířat, poskyt‐
nutí první pomoci při záchraně lid‐
ských životů a zdraví, pomoc

v nouzi, předvedení osob, zjištění
a předání trestných činů Policii ČR,
asistence Hasičskému záchranné‐
mu sboru, Zdravotní záchranné
službě apod. 

Novinkou a rozšířením činností
v oblasti prevence kriminality je
pak od loňského dubna projekt
Asistentů prevence kriminality, při‐
spívající výraznou měrou k posílení
veřejného pořádku ve městě.
Postupnou obnovou prochází
i městský kamerový dohlížecí sys‐
tém, který je neodmyslitelným tech‐
nickým prvkem při zvýšení pocitu
bezpečí občanů i snížení krimina‐
lity. Ve spolupráci se složkami Inte‐
grovaného záchranného systému
spolupracuje městská policie na

řadě propagačních, vzdělávacích
a soutěžních akcích, zejména pro
děti a mládež, oblíbenými pro svoji
kvalitu a pestrost. 

Rád bych poděkoval vám obča‐

nům za spolupráci, vstřícnost, vší‐
mavost a pomoc vedoucí ke zvýšení
bezpečí a kvality života v našem
městě. Bc. Miroslav Táborský, 

Městská policie Jeseník 

Vážení spoluobčané, dovolte, abych i já popřál do nového roku
2018 vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním
i profesním životě. Stejně jako v předchozích letech i letos městská
policie bilancuje a hodnotí loňský rok a na základě výsledků činí
opatření pro rok následující. 

Ilustrační foto MP Jeseník. 

Řidiči pozor!
Změna zákona

Upozorňujeme vlastníky a pro‐
vozovatele vozidel, že od 1. 1. 2018
nabyla účinnosti změna zákona
č. 168/1999 Sb. o pojištění odpo‐
vědnosti z provozu vozidla. Ta opě‐
tovně do právního předpisu vrací
příspěvek, který bude vlastník
a provozovatel vozidla (společně
a nerozdílně) povinen uhradit Čes‐
ké kanceláři pojistitelů (ČKP) za
každý den, kdy nebude zapsané
vozidlo v registru vozidel pojištěno.
Výjimkou je doba, po kterou je
vozidlo zapsáno jako vyřazené
z provozu (depozit), vyvezené do
jiného státu nebo zaniklé, a doby,
kdy je odcizené. Vyzýváme vlastní‐
ky a provozovatele vozů, aby učinili
taková opatření, aby se nedostali
do rozporu s právním předpisem
a nemuseli čelit úhradě denního
příspěvku ČKP, který se v případě
dlouhodobě přetrvávajícího stavu
může vyšplhat do výše několika
tisíc či dokonce i desítek tisíc korun.

(MěÚ)

Rozpočet města Jeseník na rok 2018

Ve srovnání se schváleným roz‐
počtem r. 2017 se zvyšují daňové
příjmy o cca 11,5 milionu korun na
170 394 000. Největší nárůst před‐
stavuje zvýšení u DPH (o 8 milionů),
které je vedle růstu ekonomiky
ovlivněno zejména změnou zákona
o rozpočtovém určení daní, které
zvyšuje podíl obcí na celostátním
výběru této daně. Nárůst daně ze
závislé činnosti (o 2,8 milionu) je
dán celorepublikovým růstem
mezd. Výrazný pokles u daně
z nemovitých věcí je způsoben
novou OZV upravující výši sazeb
daně ve městě Jeseník (platí od 1. 1.
2018). Nárůst nedaňových příjmů
o přibližně 6,1 milionu ovlivnilo

zrušení městské příspěvkové orga‐
nizace SMMJ a převodem její čin‐
nosti na město. O cca 10,5 milionu
korun se navyšují přijaté transfery
(dotace na realizované projekty).

Běžné výdaje jsou ve srovnání se
schváleným rozpočtem r. 2017
vyšší o cca 29 milionů Kč, z toho cca
16 milionů představuje nárůst
osobních výdajů (celostátní platová
úprava, převod pracovníků ze zru‐
šené SMMJ), cca 5,8 milionu Kč
výdaje spojené s neinvestičními

dotacemi (MAP, Škola pro všechny,
Centrum společných aktivit, Tvorba
strategických dokumentů a vzdě‐
lávání) a zbytek pak představují
zvýšené výdaje na opravy a provoz
majetku města (IPOS, bytový fond
a tepelné hospodářství). Kapitálové
výdaje jsou ve výši 31 444 000 Kč
(v roce 2017 6,5 mil. Kč). Počát‐
kem roku 2018 budou do rozpočtu
města zařazeny nerealizované či
nedokončené investiční akce
zahrnuté v rozpočtu roku 2017
(parkoviště pod budovou IPOS,
Centrum společných aktivit, sociál‐
ní bydlení Tylova, chodník Rejvíz‐
ská, sportovní hala, II. etapa
regenerace sídliště 9. května) ve
výši cca 93 milionů korun. 

Podrobnější informace na webu
města: 
https://www.jesenik.org/rozpo‐
cet/135‐rozpocet‐mesta‐jesenik‐
na‐rok‐2018‐schvaleno‐zm‐14‐12‐
2017.html

Ing. Karel Buchta, 
vedoucí odboru finančního

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu města na rok 2018
je schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky
2018–2020, schválený rozpočet na rok 2017 včetně jeho skutečného
plnění a požadavky vedení a správců ORJ. Zastupitelstvo města
Jeseník schválilo 14. 12. 2017 rozpočet na rok 2018 s příjmy ve výši
243 360 000 Kč, výdaji 262 100 000 Kč a financováním 18 740 000 Kč.
V rámci financování je zapojen zůstatek prostředků minulých let
ve výši cca 17 milionů korun a dlouhodobý revolvingový úvěr.

Koncerty podpořily dobrou věc
Vážení jeseničtí, v loňském roce jsme během tří adventních koncertů v evan‐

gelickém kostele vybrali 30 200 Kč, které byly předány organizaci Tlapky pro
radost, z. s. Opět je to povzbuzení v naší práci, ujištění, že takovéto akce mají
smysl, protože vedou k pomoci bližním, a to je také poslání církve.

Děkujeme každému z Vás, kdo tam byl a přispěl na dobrou věc, nebo dokonce
jen poslal peníze a řekl „dej to tam, nemůžu přijít“, moc si Vaší ochoty vážíme.

Těšíme se i letos koncem roku na čtyři setkání s Vámi v evangelickém kostele!
Děkujeme velmi městu Jeseník, které nám každoročně přispívá na benefiční

koncerty. 
http://fsccejesenik.webnode.cz/ Jana Poláková
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Matrika
V prosinci 2017 se v jesenické ne ‐

mocnici narodilo celkem 14 dětí, ztoho
8 dětí matkám trvale žijícím vJeseníku.
Jsou to: Oskar Hakl, Klaudie Orlová,
Maxim Sekot, Filip Šembera, Viktorie
Grimmová, Karolína Kotrčová, Adéla
Glacová, Tomáš Poustecký. (MěÚ)

Ranní klub
Stavba dětského vodního světa

ve Smetanových sadech: ano či ne?
To je téma Ranního klubu, který se
koná ve Zdravé kavárně 7. února od
9 do 12 hodin. (ms)

Jeseník v číslech
Informativní počet obyvatel ve

městě k 1. lednu 2018: 11 461, tj.
o 124 obyvatel méně ve srovnání
s loňským rokem. Informativní
počet cizinců: 209, trvalý pobyt
138, přechodný pobyt 71. V roce
2017 se narodilo 105 občánků měs‐
ta (o 9 více než v roce 2016), zem‐
řelo 130 občanů města. Do Jeseníku
se vloni přistěhovalo 245 nových
obyvatel, odstěhovalo se 314 oby‐
vatel. Svatebních obřadů: 97.

Četnost jmen u novorozenců:
chlapci – 6x: Adam, Jakub. 5x: Ma ‐
tyáš, Michal, Ondřej, Petr, Tobiáš.
4x: Daniel, Dominik, Sebastian,
Tomáš. Děvčátka – 8x: Viktorie. 
6x: Veronika. 5x: Natálie. 4x: Anna,
Karolína. 3x: Adéla, Barbora, Eliška,
Ema, Kateřina, Klára, Rozálie, 
Sofie.

Ing. Veronika Klementová,
vedoucí správního odboru

Město finančně podpoří studenty z Jeseníku 
Dokončení ze str. 1

Jak dále místostarosta uvedl, tristní jsou především
početní stavy žáků, kteří končí povinnou školní docház‐
ku. „V roce 2011 vycházelo v okrese Jeseník 550 žáků
devátých tříd, vloni se jejich počet snížil na 324 a letos
jich bude už jen 282,“ poznamenal Procházka. Tento
fakt má přitom velký dopad na zaměstnanost. „Jestliže
hotelová škola měla v letech 2011–2012 360 žáků, tak
v letošním školním roce jich je 220. Úbytek 140 žáků se
například projevil tím, že jsem jako ředitel školy musel
zrušit dvanáct učitelských úvazků a postihlo to i další
zaměstnance, dvě kuchařky a jednu uklízečku. A stejně
jsou na tom ostatní střední školy,“ dodal Petr Procházka
s tím, že kdyby se na základě finanční podpory 4000

korun rozhodlo pro hotelovou školu 11 žáků, tak se to
vyplatí. „Znamená to, že bude zachováno jedno učitelské
místo, které je v současné době velmi dobře placené,“
řekl Procházka. 

Další negativní stránkou je demografický vývoj, počet
obyvatel v okrese Jeseník klesl od roku 2001, kdy zde
žilo 42 423 obyvatel, na 38 957 k 31. 12. 2016. Navíc
se zvyšuje počet občanů nad 65 let, kteří v roce 2011
tvořili 11,6 % veškerého obyvatelstva a vloni se toto
číslo už blížilo 20 procentům. „Proto je dobré něco udělat,
abychom podpořili žáky vycházejících ročníků. Nedokážu
samozřejmě odhadnout, zda finanční podpora k něčemu
bude nebo ne, ale rozhodně je to lepší, než nedělat nic,“
uzavřel místostarosta města Petr Procházka. (rik)

Řidičské průkazy a jejich výměna
Řidičů, kterým v roce 2017 skončila desetiletá platnost řidičského průkazu, a doposud si tento
průkaz nevyměnili, je aktuálně v okrese Jeseník 600. Téměř polovina z nich je ve věkové skupině
61+. Je ale možné, že někteří z nich si už nechtějí řidičský průkaz obnovit.

K výměně řidičského průkazu
stačí přijít s platným dokladem
totožnosti na příslušný úřad obce
s rozšířenou působností (podle
místa trvalého bydliště řidiče)
a donést jednu průkazovou foto‐
grafii a současný řidičský průkaz.
Lhůta pro vydání nového dokladu
je 20 dnů. 

V případě, že řidič využije vydá‐
ní v expresním termínu do 5 dnů,
vyjde ho výměna na 500 korun. Za
standardní výměnu řidič neplatí. 

Úřad řidiče za opožděnou výmě‐
nu nijak nepokutuje. Řidič s pro‐
padlým dokladem se ale vystavuje
riziku pokuty za řízení bez plat‐

ného dokladu. Za tento přestupek
mu při silniční kontrole hrozí
pokuta do 2000 korun na místě
a v případě správního řízení až
2500 korun. 

Výměna řidičského průkazu
čeká mnoho motoristů i letos.

O výměnu je možné bezplatně
požádat již 3 měsíce před skonče‐
ním platnosti dokladu.

Od 1. 7. 2018 bude možné
o vydání nebo o výměnu řidičské‐
ho průkazu možné zažádat na
jakémkoli úřadu obce s rozšířenou
působností. Motoristé už zároveň
nebudou muset nosit na úřad
papírovou fotografii. Úředníci
budou pořizovat fotografie digi‐
tální, stejně jako u občanských
průkazů. 

Ing. Kateřina Ivanová, 
vedoucí oddělení 

dopravně správních agend 

Rekonstrukce bytového do -
mu v rámci dotace na sociální
bydlení neznamená stěhování
původních nájemníků zpět do
budovy po její rekonstrukci.
Vybudovaná kapacita sociálního
bydlení bude součástí systému
prostupného sociálního bydlení,
kdy nájemníci bytu v zrekon‐
struované budově budou vybíráni
na základě kritérií, která budou
zohledňovat schopnost bydlení
audržování běžných sousedských
vztahů v rámci budovy i širšího
okolí. Samotné bydlení pak bude
spojeno v případě potřeby
s intenzivní sociální prací, kdy
bude zároveň velmi výrazně
řešen nejen aspekt řádné avčasné
úhrady za nájem, ale také dodržo‐
vání domovního řádu aschopnos‐
ti dodržovat běžné sousedské
vztahy také s širším okolím. Záro‐
veň výběr nájemníků nebude na
základě jakékoliv etnicity, ale na
základě potřebnosti akompetencí
v oblasti bydlení.

Jiří Kovalčík, MěÚ Jeseník

V zrekonstruovaném domě vzniknou sociální byty

„Celý objekt bude sloužit pro byty
různých velikostí, lidé budou mít
také k dispozici novou prádelnu se
sušárnou a sklepní prostory,“ uvedl
vedoucí Oddělení investic jese ‐
nické radnice Jiří Uher. Během
 stavebních prací dojde ve stávají‐
cích bytech k demontáži dělících
umakartových příček bytového
jádra včetně rozvodů vody, kana‐
lizace a elektroinstalace. „Následně
budou vybudována nová jádra,
bytové rozvody vody, elektřiny, ply-
nu, kanalizace a vzduchotechniky.
Součástí celkové rekonstrukce je
i rekonstrukce společných prostor,

nové stoupačky kanalizace a cen-
trální rozvody plynu. Objekt bude
kompletně zateplen a dočká se
i nové střechy,“ vyjmenoval Jiří
Uher.

Realizace investice napomůže
k řešení situace osob, které se ocit‐
nou v bytové nouzi a zároveň spa‐
dají do příjmově vymezené
skupiny. „Jedná se o situace, kdy jed-
notlivec nebo rodina je například
bez nájemní smlouvy, potřebuje se
osamostatnit v bydlení nebo je
v obtížné životní situaci spojené
s krizí. Opravený bytový dům bude
součástí prostupného sociálního

bydlení, které bude navázáno na
sociální práci s jednotlivci a rodi-
nami, které budou v bytech bydlet.
Cílem je v rámci koncepce bydlení
města mít ošetřenu část obyvatel
s nižšími příjmy a v obtížných život-
ních situacích,“ podotkl vedoucí
Odboru sociálních věcí a zdravot‐
nictví MěÚ Jeseník Jiří Kovalčík.

Dům se nachází  v bytové zástav‐
bě nedaleko základní školy, měst‐
ského koupaliště a obchodní sitě.
„Objekt v Tylově ulici nebyl vybrán
náhodně, ale na základě analýzy
domů, ve kterých  jsou sociální byty.
V současné době město, společně
s oddělením majetku a odborem
sociálních věcí a zdravotnictví,
zpracovává koncepci bydlení, jehož
součástí je i sociální bydlení,“ uza‐
vřela místostarostka města Jese‐
níku Zdeňka Blišťanová. (rik)

Osm sociálních bytů vznikne letos rekonstrukcí bytového domu
v Tylově ulici č. 652. Celkové náklady představují téměř 9,5 milionu
korun, výše dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu dosahuje až 90 procent uvedené částky. Zbytek uhradí
město ze svého rozpočtu.
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Akademie třetího věku 
Srdečně vás zveme, ve čtvrtek 22. února v 17.00 hodin do Klubu

seniorů v Jeseníku, na zajímavou a netradiční přednášku, kterou připravila
a povede Rafaela Drgáčová s názvem „Vyhánění zimy aneb O zimě i lás-
ce“.

V jejím průběhu se seznámíte s písněmi z Německa a Izraele s tematikou
zimy a lásky. Rovněž se seznámíte s prací s textem, rytmem, s prvky dra‐
matické výchovy a s využitím netradičních výukových pomůcek. Vstup
je volný pro seniory, jejich přátele a známé. Informace rovněž najdete na:
www.cssjes.cz.

Bc. Alena Kalinová, OSVZ, MěÚ Jeseník, tel.: 584 498 406

Filmová představení
Rada seniorů města Jeseníku ve spolupráci s MKZ Jeseník a Městským

úřadem Jeseník srdečně zve seniory ve středu 14. února v 17.00 hod.
do Kina Pohoda na životopisný romantický příběh Nádech pro lásku.
Film je natočen podle skutečného příběhu.

Filmová představení pro seniory, kteří se prokáží senior pasem, se
i v letošním roce budou promítat jedenkrát měsíčně, vždy ve středu
v 17.00 hod. za sníženou cenu. Tituly filmů najdete v programu Kina Poho‐
da, sekce „SENIOR KLUB“. (AK)

Jeseník očima návštěvníků:
Lidé se tu starají, aby se zde návštěvníkům líbilo
Kdo a odkud jste, čím se zabývá-
te? 

Naďa M. Narodila jsem se v Praze,
bydlela jsem s rodiči v Hradci Krá‐
lové, opět žiji s rodinou zase v Praze.
Pracuji jako chemik analytik 
v laboratoři čistoty ovzduší. Hobby:
cestování, příroda, turistika, cyklo‐
turistika, hudba, tanec, zpěv,  knížky.

Co vás do Jeseníku přivedlo? Byla
jste u nás poprvé? 

V Lázních Jeseník jsem byla
poprvé, s astmatem na 4 týdny.

Kde nebo co se vám v Jeseníku
líbilo?

Umístění lázní pod Studniční
horou s mnoha prameny a s výhledy
na Jeseníky je skvělé, moc se mi tam

líbilo. Priessnitzova přírodní vodo‐
léčba a okruhy, procházky k prame‐
nům taky a vůbec vše  ‐ kuchyně,
obsluha u stolu, ubytování ve Vile
na kolonádě, spolubydlící, proce‐
dury.

Kde nebo co se vám zde nelíbilo,
co zde chybí?

Chybí tak trochu vybavenost,
málo krámků. Je tu víc obchodů se
suvenýry a oplatkami a textilem než
obchodů se smíšeným zbožím.
Když potřebuji např. kalíšek na
inhalaci, nemám si ho kde koupit.
Jen jedna samoobsluha s potravi‐
nami a smíšeným zbožím spíš jako
drogerie, kde ale nemají zeleninu
ani čerstvé ovoce. Vše je až dole
v Jeseníku.

Odvážíte si od nás nějaké zajíma-
vé zážitky či zkušenosti?

Mám samé pozitivní zážitky. Všu‐
de se najdou prima lidi, se kterými
jsem ráda, ať jsou z Moravy či Čech.
Měla jsem pohodové spolubydlící.
Jsem ráda, že jsem poznala také dal‐
ší skvělé lidi na procházky k pra‐
menům či na autovýlety po okolí do
míst, kam bych se jinak nedostala,
parťačky na tanec. A každodenní
chůze, cvičení v bazénu, inhalace,
procedury, cítila jsem se skvěle. A to
dýchání se taky zlepšilo.

Až budete po čase doma, co se
vám vybaví, když se řekne Jese-
ník?

Město jsem moc neprocházela,
jen jednou.Vybaví se mi lázně

a Vincenz Priessnitz, četla jsem
jeho životopis Prameny živé vody.
Dále výhled z kolonády na hory
Jeseníky, Ripperův okruh, výhledy
od Jižního svahu přes kamen‐
né sochy dolů na lázně, balneo‐
park.

Umíte si představit, že byste zde
žila trvale?

Nevím, zda bych mohla žít trvale
v Jeseníku, rodina a přátelé žijí
v Praze. Nicméně Jeseník má krás‐
né náměstí a je to pěkné město pod
horami s krásným okolím a příro‐
dou. Lidé se tu starají, aby se tu
dalším lidem líbilo, jsou tu naučné
stezky, tabule s popisy zajímavostí,
historie aj.

(jg)

Rada seniorů města 
Máte zajímavé postřehy a nápady, jak si zpříjemnit volné chvíle, nebo

co ve městě změnit? Přijďte se o ně podělit na další schůzky Rady seniorů,
které se uskuteční v pondělí 5. února, 5. března a 9. dubna 2018 v 10.00
hod. v zasedací místnosti radnice města Jeseníku, Masarykovo nám. 167/1.
Pokud máte zájem zapojit se se svým podnětem nebo pravidelnou účastí
v Radě seniorů, jste srdečně zváni. 

Bližší informace na tel. 584 498 406, Odbor sociálních věcí a zdravot‐
nictví, MěÚ Jeseník. (AK)

...

KDY? Pondělí 5.února od 16.00 hod.

KDE? Kaple, Průchodní ul.

Důvod? Popovídání si s tancem za doprovodu 
Jaroslava Oškery.

PRO? Seniory a jejich přátele a kamarády.

Co s sebou? Dobrou náladu a vlastní občerstvení.

… masopustní masky vítány...

Virtuální
Univerzita
třetího věku

6. 2. 2018 v 9.00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku zahajujeme
další, již XVI. blok (letní semestr) studia virtuální univerzity třetího
věku, tentokrát na téma

Gian Lorenzo Bernini 
– genius evropského baroka

Přednášky sledují odborným pohledem život a dílo neapolského ro‐
dáka Giana Lorenza Berniniho – jednoho z nejvýznamnějších umělců
evropského baroka. Průvodcem tématu a vedoucím lektorem bude
opět doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

   6.   2. 2018 Život a dílo
 20.   2. 2018 Práce pro kardinála Scipione Borghese
   6.   3. 2018 Dílo pro chrám sv. Petra ve Vatikánu 
 20.   3. 2018 Fontány
   3.   4. 2018 Soukromé kaple jako univerzální umělecké dílo
 17.   4. 2018 Architekt

Těšíme se na setkání s Vámi ☺

Za konzultační středisko Jeseník Bc. Alice Macečková
(alice.maceckova@cssjes.cz, tel.: 584 411 391, mob.: 737 241 059).
Více na www.e-senior.cz.
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Kardiolog: Každý týden přijímáme další nové pacienty

„Zájem je obrovský, každý týden
přijímáme několik nových pacientů
a také se na nás obracejí kolegové
především z řad obvodních lékařů
a internistů dispenzarizujících paci-
enty, které z kapacitních důvodů
nemohli předat do trvalé kardiolo-
gické péče v minulých letech,“ popi‐
suje kardiolog MUDr. Pavel Navrátil,
který v Jesenické nemocnici působí
již od roku 1990. 

I v letošním roce se mohou paci‐
enti těšit na novinky, které pove‐
dou k dalšímu zkvalitnění
kardiologické péče. „Během jara
budeme na naše pracoviště insta-
lovat nový ultrazvuk, který bude
disponovat také jícnovou ultrazvu-
kovou sondou. Naše diagnostické
možnosti tak budou na stejné úrov-
ni jako v jiných velkých městech. To
ocení především lidé s tělesným
handicapem, například po mozkové
mrtvici, pro které je cestování velmi
náročné,“ doplňuje MUDr. Navrátil
s tím, že pro interní a kardiologické

pacienty bude přelomová také
instalace speciálního sklopného
stolu na testování příčin ztráty
vědomí. 

„Těším se rovněž na zavedení
nového informačního systému IKIS,
který umožňuje vzájemně sdílet
a spravovat data všech zdravotnic-
kých zařízení skupiny AGEL. Nový
systém tak například vylučuje, aby
pacient to samé vyšetření, byť

v odlišné nemocnici, absolvoval tře-
ba vícekrát a nám lékařům zase
umožní prostudování dokumentace
pacienta překládaného k nám z jiné
nemocnice dříve, než přijede sanita
s pacientem,“ uvedl na závěr zku‐
šený kardiolog Pavel Navrátil,
jehož prioritou a zásadním úko‐
lem pro další roky bude kromě
další modernizace pracoviště také
vyškolení svých zkušených
nástupců, kteří budou o kardiolo‐
gické pacienty jesenického regio‐
nu pečovat v budoucnosti. (JN)

Kardiologická ambulance. Foto: archiv Jesenické nemocnice

MUDr. Pavel Navrátil
se narodil v Opavě. Medicínu vystudoval na Uni‐
verzitě Palackého v Olomouci, kde v roce 1981 pro‐
moval. Svou kariéru odstartoval v Krajské nemocnici
v Ostravě‐Zábřehu, kde složil atestaci I. a II. stupně
z vnitřního lékařství a po devíti letech praxe na inter‐
ní klinice se přihlásil do konkurzu na místo primáře
v Jeseníku. Interní oddělení Jesenické nemocnice
vedl od roku 1990 do roku 2007. Jeho motivace byla
dvojí ‐ realizovat své odborné sny a zajistit lepší pro‐

středí pro manželku, které nesvědčilo ostravské ovzduší. Protože vždy
tíhnul ke kardiologii, o šest let později si doplnil kardiologickou atestaci
a postupně i další 3 licence z oblasti kardiostimulace a echokardio grafie.

Pacienti se srdečními potížemi již nemusejí díky rozšíření kardio-
logické péče v Jesenické nemocnici být v péči internistů, ale mají
možnost specialisty kardiologa. Díky rozšíření pracovního úvazku
lékařů mohou od loňského roku pacienti využívat služeb kardio-
logické ambulance každý všední den. 

Miminka zahřejí 
nové zavinovačky

Zavinovačky, šitá zvířátka a háč‐
kované panenky získalo koncem
roku novorozenecké a dětské oddě‐
lení Jesenické nemocnice. Desítky
věcí vlastnoručně vyrobily a ne ‐
mocnici darovaly ženy z Patch work
klubu, který je součástí Mohelnic‐
kého spolku ručních řemesel. 

„To, jak se cítíme, mimořádně
ovlivňuje i naše zotavování. Pro děti
je přitom příjemné prostředí při
pobytu v nemocnici ještě podstat-
nější, než pro dospělé. Nové zavino-
vačky jsou moc krásné,“ říká Iva
Mašlaňová, vrchní sestra gyneko‐
logicko‐porodnického oddělení
Jesenické nemocnice. Podobně
záslužnou práci pak odvedou i vese‐
lé látkové a háčkované hračky, které
se díky měkkosti hodí pro děti
všech věkových kategorií. (JN)

Foto: archiv Jesenické nemocnice

Roboti opět vyrážejí do světa
Jesenické gymnázium se opět může pochlubit skvělým úspěchem. 

V republikovém finále robotické a vědecké soutěže FIRST LEGO League,
které se konalo v Olomouci, tým R.U.R. zvítězil. Postoupil tak do meziná‐
rodního semifinále, které se koná v únoru v Lodži. Druhý tým, R.U.R.
Rekruti, obsadil výborné 4. místo.  

A o čem ta soutěž je? O programování a stavbě robota, řešení technických
problémů, o tvorbě spolehlivého programu, týmové spolupráci a také
o angličtině, která je soutěžním jazykem v mezinárodních kolech. 

Tým R.U.R. se nyní připravuje na semifinále. Podaří se mu navázat na
úspěchy loňského týmu CO3, který reprezentoval ČR na světovém festivalu
v USA? (viz strana 8). Držíme pěsti a přejeme mnoho úspěchů. (red)

Děti hledaly medvěda s orlicí
Mateřská škola Karla Čapka

a sdružení rodičů MYSLÍK připra‐
vilo pro děti školky zajímavý pátrací
úkol. Děti se nejprve seznámily
s historií městského znaku, a pak
se rozběhly po Jeseníku a objevo‐

valy, kde všude se lze setkat se zna‐
kem města. Slezskou orlici na
medvědovi tak děti našly na mnoha
nástěnkách, cedulích, kanálech
i popelnicích. Byly překvapené, na
jakých místech znak nacházely.
Závěrečným úkolem pak bylo
vybarvení znaku. Nyní už každé
malé dítě bude vědět, odkud se vza‐
ly městské barvy černá, žlutá a zele‐
ná.

Sdružení MYSLÍK (www.mys-
lik.org) chce na Jesenicku vytvářet
prostředí, ve kterém rodiče a učitelé
navzájem komunikují, pomáhají si
a společnými silami rozvíjejí děti.
Objevování symbolu města k tomu‐
to určitě přispělo.

Kamil Kavka

Nové vozidlo TSJ

Autopark Technických služeb
Jeseník posílilo v polovině ledna
nové vozidlo na svoz komunálního
odpadu a bioodpadu. Podvozek byl
nakoupen po dobrých zkušenos‐
tech od firmy MAN. Hlavní před‐
ností auta je zvětšený objem
sběrného prostoru, který činí 17 m3

(současná technika má 13 m3)
a vážní systém, který dokáže přesně
zvážit odpad při přejezdech z jedné
obce do druhé. Tyto novinky umož‐
ní efektivněji plánovat svozové tra‐
sy a přispějí i k postupnému
snižování nákladů na svoz odpadů.

(TSJ a. s.)
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„Hektické okamžiky byly, ale rok 2017 se vydařil“

Vloni oslavil Jeseník 750. výročí
od první písemné zmínky. Jaký
byl rok 2017 pro Městská kul-
turní zařízení ve srovnání s běž-
nými lety?

Ten rok byl opravdu mimořádně
náročný ‐ jeden z nejrychleji ply‐
noucích v mém životě. Sešlo se více
akcí, které jsou svou přípravou
dlouhé a složité. V roce 2017 třeba
proběhla 20. Mezinárodní Schu‐
bertova soutěž pro klavírní dua
a samozřejmě zářijové vyvrcholení
oslav výročí našeho města, které
běžně nejsou v kalendáři kultur‐
ních událostí. Také jsme na spoustě
dalších akcí věnovaných oslavám
vypomáhali. Ve srovnání s běžnými
lety to bylo hodně znát.

Kolik akcí bylo přibližně v prů-
běhu roku výroční nálepkou
zaštítěno? Jaké z nich osobně
považuješ za nejzdařilejší?

Neumím to v tento okamžik říct
přesně v číslech. Podrobné statis‐
tiky v současné době připravuje‐
me pro rozbory roku 2017. My
jsme jeli pod vlajkou výročí prak‐
ticky celý rok. Těch povedených
akcí byla celá řada. Moc se mi líbila
třeba Noc divadel nebo Koncert
pro Tančírnu, ale musím určitě
vyzvednout Středověkou slavnost.
To byl určitě nezapomenutelný
zážitek nejen pro mě. Rádi bychom
ji také nominovali na Cenu Olo‐
mouckého kraje v oblasti kultury
za rok 2017. 

Oslavy vyvrcholily třetí zářijový
víkend roku 2017. Odstartoval
je slavnostní galavečer spojený
s předáváním ocenění význam-
ným osobnostem města. Na
podobě večera jste spolupraco-
vali s režisérem Markem Dušá-
kem. Jak tato spolupráce

probíhala? Zůstáváte v kontak-
tu i do budoucna?

Marka jsem poznal poprvé
v loňském roce, když se vše při‐
pravovalo. To setkání bylo skvělé
a vůbec jeho osobnost mě nadchla.
Moc rád ho poslouchám, je skvělý
televizní a filmový režisér a také
producent. Má za sebou řadu pro‐
jektů, třeba ve Vinohradském
divadle. Spolupráce s opravdovým
profesionálem pro nás byla velmi
cenná a jiná než ostatní. Podle
toho také večer vypadal. Moc bych
si přál, aby nás práce zase někdy
svedla dohromady. Jsme v kontak‐
tu a nápady máme.

Pro veřejnost představovala
ústřední část oslav Středověká
slavnost, která oživila hned
několik lokalit v centru města.
Proč jste zvolili zrovna toto
pojetí oslav a jak dlouho zhruba
trvaly přípravy na akci? Je mož-
né, že obdobnou akci, byť třeba
v menším měřítku, uvidíme
i v dalších letech?

Příprava pilotní akce oslav byla
dlouhá a náročná. Bylo potřeba
prakticky uvažovat jak a kam
umístit části programu, protože
na náměstí by se všechno nevešlo
a nebylo by to ani komfortní pro
návštěvníky. Nakonec jsme dospě‐
li k myšlence propojení náměstí,
areálu sv. Voršily a Zámeckého
náměstí, tím se vytvořil jakýsi pro‐
gramový miniokruh. Ukázalo se,
že myšlenka byla skvělá a jen
domalovala atmosféru akce. Určitě
budeme i do budoucna uvažovat
o propojení těchto krásných loka‐
lit při kulturních akcích, a to i s dal‐
šími subjekty. 

Zákulisí příprav výročí bylo
určitě hektické. Stalo se, že jste
nestihli nějakou individuální
akci či element oslav připravit?

Jaké nápady musely zůstat
v šuplíku „na příště“?

Byla to velká zatěžkávací zkouš‐
ka. Hektických okamžiků bývá
vždy hodně, a tak tomu bylo i loni.
Častokrát se stalo, že s tím měl člo‐
věk chuť praštit, když se nedaří.
Očekávání byla veliká a nechcete
zklamat. Myslím, že se nám ale zej‐
ména vyvrcholení oslav vydařilo
a hromady pozitivních ohlasů
budiž tou nejlepší odměnou. Prav‐
da, na něco již nezbylo sil a pro‐
středků, třeba na velký koncert
v rámci Slovenských dnů, přesto
byl rok 2017 kulturně veliký
a pestrobarevný. 

Kdybys měl vyzdvihnout jeden
individuální moment, který pro
tebe jakožto ředitele symboli-
zoval výroční rok, jaký by to byl?

Jeden moment opravdu nedoká‐
žu vyzdvihnout. Zažili jsme spous‐
tu silných zážitků. Jsem obecně rád,
že se rok oslav vydařil a že jsem byl
se svým týmem součástí něčeho,
na co se bude rádo vzpomínat. Uká‐
zali jsme, že i u nás „na konci světa“
umíme udělat velké věci.

Nový rok teprve začíná a spous-
ta věcí je ještě ve stádiu příprav.
Přeci jen – můžeš čtenářům ale-
spoň částečně prozradit, na co
se mohou těšit v letošním roce?

Určitě v letošním roce nevy‐
dechneme. Intenzivně pracujeme
na kulturním kalendáři akcí a jeho
náplni. Lidé se mohou těšit na akce
tradiční, ale i akce s novou tváří či
úplně nové. Protože máme hodně
věcí rozpracovaných, ještě bych
nerad prozradil úplně vše. Nicmé‐
ně, čtenáři už nyní mohou nahléd‐
nout do připravovaných akcí
v sekci „Připravujeme“ na našem
webu www.mkzjes.cz. O ostatním
dění se samozřejmě všichni
s předstihem dozvědí. (jj)

Loňský rok v Jeseníku se nesl ve znamení oslav
750. výročí města. Značná část příprav kultur-
ních a společenských akcí, které výroční rok
provázely, ležela na bedrech Městských kultur-
ních zařízení Jeseník. Jak hodnotí výjimečný
ročník ředitel MKZ Jiří Juráš? Vrátí se někdy Stře-
dověká slavnost? A co je v plánu pro letošní
rok?
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Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku slaví 70 let
Město Jeseník, ležící nedaleko polských hranic, se jako okresní město dvakrát zapsalo do poválečné historie Československa. Poprvé
pod názvem Frývaldov v roce 1945. Okres trval až do roku 1960. Do této doby spadají počátky knihovnictví na Jesenicku.

Za zakladatele knihovnictví je
považována rodina Dvořákova,
která se do Jeseníku přistěhovala
v roce 1946 z Klánovic na Hané
a přihlásila se s žádostí o práci
v oblasti kultury. Usilovala o zalo‐
žení městské knihovny.

Knihovně byly přiděleny pro‐
vizorní prostory a občané vyzvá‐
ni, aby přispěli darem k vytvoření
základního knihovního fondu.
Velkým přínosem byly dotace
Ministerstva kultury a osvěty.
Knih přibývalo, půjčovalo se 3�
týdně odpoledne, později každý
den. Knihovnice pracovala
v nevyhovujících prostorách za
minimální odměnu.

Práce knihovny byla nakonec
oceněna i MNV. Citace ze zápisu
jednání Místního národního
výboru v roce 1947: Městská
knihovna má k dnešnímu dni cel-
kem 2 187 knih a počet se neustále
zvyšuje. Tento stav vyžaduje nut-
ně, aby knihovnu vedl jeden kni-
hovník a jeden pomocník jako
placené síly. Knihovní rada ve Frý‐
valdově reagovala tím, že dne 5.
února 1948 jmenovala paní Dvo‐
řákovou do funkce placeného
knihovníka. Toto datum považu‐
jeme za počátek organizovaného
českého knihovnictví na Jese ‐
nicku.

Knihovna byla přemístěna do
nových prostor na náměstí Rudé
armády. Byly to tři místnosti, kte‐
ré však knihovně nesloužily dlou‐
ho. V roce 1951 polovinu
knižního fondu a vybavení zničil
požár. Knihovna se opět stěhova‐
la do provizorních prostor. Tepr‐
ve v roce 1955 dostala pro svoji

činnost dům na Lipovské ulici.
Ještě ji však nepatřila celá budo‐
va, pouze pět místností v přízemí.
Byly vybaveny novými regály
a zařízena čítárna. V té době už
pracovaly v knihovně tři knihov‐
nice. V roce 1960 při územní re ‐
organizaci byl zrušen okres

Frývaldov a knihovna ztratila
okresní funkci. Současně došlo
ke změně názvu města na Jeseník
a Šumperk se stal okresním měs‐
tem. Zlatohorsko je přičleněno
k okresu Bruntál a knihovny pře‐
cházejí pod nové okresy. Další
vývojovou etapou je vytváření

střediskových knihoven. Na Jese‐
nicku vznikly čtyři – Javorník,
Jeseník, Mikulovice a Žulová.
Střediska zajišťovala pomoc kni‐
hovníkům v menších obcích. Ten‐
to stav trval do roku 1995.

Dnem 1. 1. 1996 byl obnoven
okres Jeseník. Knihovna pod
novým názvem Knihovna Vincen‐
ce Priessnitze v Jeseníku se stává
okresní knihovnou pro střediska
Javorník, Jeseník, Mikulovice,
Žulová a Zlaté Hory, které se opět
staly součástí okresu Jeseník. Po
delimitaci knihoven se započalo
s vybavováním knihoven výpo ‐
četní technikou. Nejprve byly
vybaveny počítači střediskové
knihovny, kde se používá knihov‐
nický program KP–sys. Ve druhé
fázi byly připojeny na internet.
Taktéž dalších 16 menších
knihoven bylo vybaveno počítači.

K 31. 12. 2002 došlo k zániku
okresu Jeseník v rámci reorgani‐
zace státní správy. Současně
došlo ke změně systému
knihoven. Všechny knihovny byly
převedeny na obce a Knihovna
Vincence  Priessnitze v Jeseníku
je pověřena výkonem regionál‐
ních funkcí v oblasti.

Dalším mezníkem byl rok
2016, kdy se Knihovna Vincence
Priessnitze stala součástí Měst‐
ských kulturních zařízení. Nej‐
větší změna čeká knihovnu na
přelomu letošního roku a 2019,
kdy bude přestěhována do
nových prostor budovy v kom‐
plexu Divadla Petra Bezruče. Na
tuto změnu čekají  čtenáři i pra‐
covníci knihovny bezmála 30 let.

Zdroj: web KVP

Foto: Richard Kapustka

Knihovna Vincence Priessnitze sídlí v Lipovské ulici od roku 1955. V té době ji
však nepatřila celá budova, ale pouze pět místností v přízemí. 

Oddělení pro dospělé.Dětské oddělení knihovny.
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S robotem do USA – Soutěž začíná (5)
Tři volné dny před soutěží uběhly jako voda v Mississippi a přišlo to, kvůli čemu jsme do St. Louis přijeli: World Festival FIRST LEGO
League. Čtvrté, nejvyšší kolo robotické a vědecké soutěže, ve které studenti jesenického gymnázia již jedenáctým rokem dosahují
výborných výsledků. Ještě nikdy ale nebyl žádný český tým tady, na Světovém festivalu FLL v USA. Kromě nás sem zamířilo dalších
107 týmů z několika desítek zemí světa a my se těšíme a zároveň cítíme lehkou nervozitu. Jaké to bude? 

V CENTRU DĚNÍ
Už příchod k místu konání sou‐

těže budil respekt – obrovská budo‐
va America´s Center byla v obležení
aut, autobusů, dodávek a tisíců lidí,
kteří s kufry, krabicemi a vozíky
naloženými roboty a dalším příslu‐
šenstvím mířili do některé ze sou‐
těžních hal. Současně zde v jednom
týdnu probíhá několik druhů robo‐
tických soutěží pro různé věkové
kategorie. 

Po registraci se i my vydáváme
hledat naši „pit area“, tj. místo
o rozměrech 3 x 3 metry, které se
na čtyři soutěžní dny stane naším
zázemím. Máme zde k dispozici
stůl a přívod elektřiny, ostatní je
na nás. Každý soutěžní tým si ve
své pit area postaví svůj stánek,
kterým prezentuje sebe, svou
zemi a svůj výzkumný úkol. FLL
není jen o robotech, ale také
o výzkumu v rámci tématu dané‐
ho ročníku. A jelikož letošní roč‐
ník se týkal vztahu zvířat a lidí,
hemžily se stánky všemi možnými
zástupci zvířecí říše v plyšové či
jiné podobě (živá zvířata na sou‐
těž nesmí). 

NAŠE TÉMA: VČELY
My jsme si jako téma vybrali vče‐

ly. Včely samotářky, o kterých vět‐
šina lidí ani neví, že existují,
přestože se jedná o významné opy‐
lovatele. Jen v Evropě žije přes 600
druhů těchto drobných včel, které
žijí osamoceně v různých dutinách.
Nejsou nebezpečné a nevyžadují
žádnou péči na rozdíl od přešle‐
chtěné včely medonosné, ze které
se stal během posledních desetiletí
chronický pacient, ohrožovaný
mnoha nemocemi a roztoči. 

Mnoho lidí si stále neuvědomuje,
že včela neznamená jen med.
Albert Einstein prý kdysi řekl, že až
vymřou včely, lidstvo je přežije jen
o čtyři roky. Bez opylení včelami

nebude úroda a lidé postupně zahy‐
nou hlady. Kolapsy včelstev, které
nedávno postihly řadu zemí, nazna‐
čují, že ta doba nemusí být daleko.
Technologické inovace vytvořené
člověkem nedokážou práci včel
nahradit a není pravděpodobné, že
by to dokázaly v blízké budoucnosti. 

Včely zůstávají základním kame‐
nem života. V našem výzkumu jsme
se proto zaměřili na životní pod‐
mínky včel samotářek, kterým
 ubývá vhodných míst pro rozmno‐
žování, a navrhli jsme možná řešení.
Kontaktovali jsme odborníky z Pří‐
rodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci a Mendelovy
univerzity v Brně, kteří se problé‐
mem zabývají. 

Pustili jsme se do výroby vhod‐
ných včelích domků, řešili jsme způ‐
sob sledování vnitřních podmínek
a natočili jsme také instruktážní
video. Celou problematiku života
samotářských včel jsme zpracovali
do prezentace, se kterou seznámí‐
me odbornou porotu během jedné
ze čtyř soutěžních disciplín FLL
s názvem Prezentace výzkumného
úkolu. Vše samozřejmě probíhá
v angličtině a děti musí bez pomoci
dospělých zvládnout anglicky zod‐
povědět i následné otázky porotců.
FLL je soutěž pro děti, takže pre‐
zentace výzkumu není strohá,
naopak, kreativitě se meze nekla‐
dou. Týmy si chystají různé kostý‐
my, část prezentace probíhá formou
scének apod.

POMÁHAL KAŽDÝ
Stánek našeho týmu tedy znázor‐

ňuje téma včel – je žlutočerný a včel
v různých podobách tu máme
nepřeberně: papírových, látkových,
z vlny či z modelářské hmoty. Máme

včelí náušnice, včelí kšilty, letáky
a plakáty s popisem našeho výzku‐
mu, obrázková včelí leporela
a spoustu dalších včelích dárků. Na
jejich výrobě jsme se nepodíleli jen
my, ale i mnozí rodiče, pomáhali
také spolužáci. Nápadité maminky
ušily girlandu z vlajek, obarvily pro‐
stěradla na stěny stánku, do výroby
suvenýrů se zapojily celé rodiny
a známí. Díky sponzorům jsme si
mohli nechat vyrobit i náramky
a placky, které mají všechny týmy
a navzájem si je vyměňují. 

Máme také spoustu propagač‐
ních materiálů o Jesenicku, Olo‐
mouckém kraji i České republice.
Šikovný grafik pan Neuwirth nám
vyrobil i speciální názorný plakát
s mapou světa a výrazně vyznače‐
nou polohou České republiky.
Jsme mile překvapeni, jaké množ‐
ství lidí nejen ví, že ČR existuje
a kde leží, ale zná i některé české
osobnosti.

Celkem 108 stánků soutěžících
týmů tvoří malé městečko, nad kte‐
rým visí u stropu haly vlajky desítek
zúčastněných zemí. Mezi stánky
neustále prochází stovky lidí, ptají
se, odkud jsme, jaký je náš výzkum‐
ný úkol apod. Všichni si navzájem
vyměňují suvenýry, fotí se spolu, je
to neuvěřitelně pestrá směsice lidí
z celého světa, které spojuje spo‐
lečný zájem, soutěž FLL. Jsou tu
týmy z Japonska, Korey, Pákistánu,
Indie, Taiwanu, Ukrajiny i Ruska,
Izraele či Islandu, z desítek zemí
Evropy, Ameriky a Asie. 

Všude panuje uvolněná, přátel‐
ská a nadšená atmosféra. Člověk si
naplno uvědomí, jak jsou politické
a jiné konflikty mezi zeměmi zále‐
žitostí dospělých, děti s tím nemají
nic společného. Už pro tuto atmo ‐

sféru vzájemné pospolitosti bez
komunikačních a jiných bariér, kte‐
rou si budou děti celý život pama‐
tovat, stojí za to podniknout tu
dlouhou cestu. 

SETKÁNÍ RODÁKŮ
Přepnuli jsme si mozek do anglič‐

tiny, která se ozývá všude kolem,
takže mě najednou zarazí, když
uslyším češtinu. Ty hlasy mi přitom
vůbec nejsou povědomé. Před
naším stánkem stojí starší manžel‐
ský pár, oba se na nás usmívají
a mluví česky bez cizího přízvuku.
Kde se tu vzali? V první chvíli mě
napadá, že nás snad chtěli překvapit
prarodiče některého z našich dětí
a přijeli za námi. Zrak mi sklouzne
níž, na hrudi má každý člověk pově‐
šenou registrační kartu, bez které
nesmí vstoupit do soutěžní haly. 

Na cedulce je napsáno Tony
Batek a jméno kanadského FLL
týmu. Antonín Batěk má totiž
v kanadském týmu vnuka a jeho syn
je koučem týmu, přijeli tedy s man‐
želkou fandit. Dáváme se do řeči,
manželé Batěkovi jsou z Toronta.
Z České republiky odešli před 35
lety, nejprve žili v Peru, později se
přestěhovali do Kanady. Pan Batěk
pochází z Olomouce, což mě zauja‐
lo, protože tam máme rodinu.
Říkám, že jsem také původem
z Hané, narodila jsem se v Kromě‐
říži. Překvapená paní Batěková se
směje, že ona také. Neuvěřitelné
setkání v St. Louis! 

Batěkovi se zpět do České repu‐
bliky dostali jen třikrát a ještě jed‐
nou by chtěli tu dlouhou cestu
podniknout. Obdivuji jejich napros‐
to dokonale čistou češtinu – říkají,
že je to samozřejmé. Jejich syn čes‐
ky sice rozumí, ale mluví jen anglic‐
ky. Vysvětluje nám, že výzkumný
úkol kanadského týmu je zaměřený
na napájení koní. Vyvinuli systém,
který zaznamenává, kolik vody
vypije každý kůň v průběhu dne,
což je důležitý faktor ovlivňující
jeho zdraví. Následně po návratu
domů jsme se dozvěděli, že tento
tým dokonce získal na svůj nápad
předběžný patent a vyhrál v soutěži
FIRST LEGO League’s Global Inno‐
vation Award. S touto výhrou je spo‐
jena i finanční částka, která umožní
realizaci jejich myšlenek v praxi.
Jak se v soutěži FLL dařilo nám? To
se dozvíte příště.  

Magda Dostálová

Stánek jesenického gymnázia na soutěži robotů. Foto: archiv školy

Naše včelky s medvědem.
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Jazyková škola YES pořádá v Jeseníku v hotelu Slovan

KURZY ANGLIČTINY

mail:

tel.:

4 až 8 osob ve skupině

rychlý postup v jazyce

individuální přístup

zábavná forma

konverzace

bezbariérový přístup

celoročně

www.yes4u.cz

začátečníci

mírně
pokročilí

středně
pokročilí

Bezplatné večerní studium 
maturitního oboru Podnikání

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník nabízí možnost večer-
ního studia v tříletém bezplatném maturitním oboru Podnikání 64‐41‐
L/51. Pro přijetí je nutné vyplnit přihlášku a zaslat ji na adresu školy. Po
úspěšném zvládnutí přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
bude uchazeč zapsán do prvního ročníku pro rok 2018/2019. Výuka
probíhá dvakrát týdně, a to v úterý a čtvrtek od 15.00 do 19.55. 

Studium je vhodné pro uchazeče, kteří pracují a nemohou být účastni
denní formy vzdělávání. Zaměřuje se na odborné předměty ‐ účetnictví,
ekonomiku, nebo právo a všeobecně vzdělávací předměty ‐ matematiku,
cizí jazyk a český jazyk, ve kterých probíhá intenzivní příprava k úspěš‐
nému absolvování maturitní zkoušky, již od prvního ročníku. 

Bližší informace na http://www.sosjesenik.cz/, nebo na telefonním
čísle 584 411 171.

Nejhezčí tabule

Vánoční výstava, tradiční akce SŠ
gastronomie a farmářství Jeseník,
proběhla 13. prosince v Kapli. Sou‐
částí celodenního programu se sta‐
lo hlasování o nejhezčí žákovskou
tabuli. Jako první se umístila modrá
tabule s 265 hlasy před fialovou
(247 hlasů) a bílou tabulí (159 hla‐
sů). Děkujeme všem, kteří hlasovali,
za podporu žáků v jejich prezentaci
odborných dovedností. Tento dík
patří celkem 844 hlasujícím, z důvo‐
du objektivy se hlasování neúča‐
stnili žáci školy. Vážíme si velkého
zájmu jesenické veřejnosti o tuto
akci a již teď se těšíme na Vánoční
výstavu v roce 2018. (LL) 

Foto: R. Kapustka, archiv školy

Kaleidoskop Základní školy Jeseník
Ač je prosinec měsícem poměrně náročným na nejrůznější přípravy, má stále svou jedinečnou

atmosféru a kouzlo. Děti si zkrášlily své třídy nejrůznějšími ozdobami, téměř v každé se rozsvítil
vánoční stromeček a školou zavoněly pečené perníčky a vanilkové rohlíčky. Děti tvořily drobné dárky
pro své nejbližší a ve školní družině vyráběly nejrůznější drobnosti na Vánoční jarmark. K radosti dětí
přispěla i návštěva Mikuláše, čerta a anděla. Adventní dobu si děti zpříjemnily na vánočních besídkách,
kde si nejen zazpívaly koledy, ale vzájemně se obdarovaly. 

Přejme si, aby byl rok 2018 naplněn pohodou, štěstím, každodenními radostmi a úspěchy.
Mgr. Magdalena Bendová

Čertování ve škole

Poněkud jiný den jsme zažili
5. prosince. Po chodbách se toulala
hejna čertíků, andělíčků a Miku‐
lášů. A nechyběl ani čertovský rej
v tělocvičně. Mohli jsme tak zhléd‐
nout a vyzkoušet si čertovské kví‐
zy, čertovskou deku, čertí hledání
nebo si vyrobit čertíka Bertíka atd.
Odměnou pro nás pro všechny pak
byla návštěva hlavní trojice čertů,
andělů a Mikuláše ve třídách, kde
se hříšníci zpovídali ze svých hří‐
chů, slibovali nápravu a také reci‐
tovali a zpívali. Mikuláš jim pak
dal dárečky, za které moc děkuje‐
me.

Předávání slabikářů

Začátek prosince je nejen před‐
zvěstí Vánoc, ale je tu i spousta
času na slavnosti. U nás se jedna
taková konala 7. prosince. A to
předávání Slabikářů staršími žáky
třeťáky našim nováčkům prvňáč‐

kům. Při předání nechyběla ani
slavnostní fanfára a slavnostní
pocity. Prvňáčci se pochlubili
 svými čtenářskými výkony, četli
už nejen slabiky, ale i slova a tře‐
ťáci je za to odměnili zlatou hvěz‐
dičkou a Slabikářem. Poté četli
všichni společně. Ale u toho nezů ‐
stalo, naši nováčci odměnili své
kamarády třeťáky krásným obráz‐
kem a sladkostí.

Máme bezva rodiče

Naše spolupráce s rodiči v pro‐
sinci vyvrcholila návštěvou ve
dvou zdejších firmách. Díky ocho‐
tě a vstřícnosti mohli naši třeťáci
navštívit Schrothovy léčebné láz‐
ně v Lipové, kde se dozvěděli
spoustu zajímavostí o léčebných
procedurách, navštívili wellness
a pochutnali si na lázeňských
oplatcích. Za organizaci tohoto
báječného dopoledne děkujeme
paní Mitášové a zaměstnancům
lázní. Druhá firma, kterou jsme
mohli navštívit, byla firma Ko ‐
limax v Javorníku. Žáci se do ‐
zvěděli vše o technologii a postupu
při výrobě hrnců, prošli firmou
křížem krážem. Za tuto exkurzi
děkujeme panu Lidmilovi a jeho
zaměstnancům děkujeme za

 poutavý výklad a ukázky z vý ‐
roby.

Dějepisná olympiáda
V roce 2018 si připomeneme

100 let od vzniku samostatného
Československa. Otázky z dějin
našeho státu z let 1918–1938 si
vyzkoušeli naši mladí nadějní
dějepisní olympionici z 8. a 9. roč‐
níků na konci listopadu a většina
z nich byla minimálně v polovině
úspěšná. Na vítězství ovšem do ‐
sáhli pouze zástupci třídy VIII. A,
a to jmenovitě Martin Vogl, Lenka
Kozlová a Matias Kavický. První
dva z nich budou naši školu repre‐
zentovat v lednu v okresním kole.

Vánoční laťka
Dne 21. prosince jsme se zúčast‐

nili 27. ročníku Vánoční laťky
Gymnázia Jeseník. Z celkového
počtu 92 závodníků bylo 18 z naší
školy. Některým chybělo trochu
toho štěstíčka, ale i tak si všichni
vyskákali pěkné výsledky a čtyři
z nich dosáhli dokonce na stupně
vítězů. Daniela Królova 131 cm –
2. místo, Nela Muzikantová 139 cm
– 3. místo, Lukáš Tovaryš 139 cm
– 3. místo, Filip Kořínek 154 cm –
3. místo. Všem děkujeme za repre‐
zentaci školy a už teď se těšíme na
další ročník.
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2. část – Dne 31. října 1854 se na radnici zaskvěla v plné kráse její
věžička s makovicí nad střechou nově pokrytou břidlicí, která
nahradila šindel. I z důvodu protipožárních opatření byla dřevěná
věž pobita pozinkovaných plechem. Zakázku na rekonstrukci
v ceně 3 tisíce zlatých podle plánu stavitele Johanna Grögera
získal Franz  Priessnitz z České Vsi. 

Tajemství radniční makovice

Továrník Adolf Raymann zaplatil
pozlacení makovice a její osazení
spolu s křížem provedla tesařská
parta Aloise Uttnera z Javorníku. Ta
po sobě zanechala tabulku se jmény,
která známe jen z opisu: Karl Kris‐
ten, polír z Javorníku, Anton Gründel,
Joseph Kristen, Franz aJohann Mich‐
lerovi a Anton Schön. Do skleněné
láhve byl vložen pamětní zápis, na
jehož začátku je pojmenován vze‐
stup města díky textilnímu průmys‐
lu podnikatelů A.Raymanna aJosefa
Wiesnera. Zejména však díky zakla‐
dateli vodoléčby Vincenzi Priessnit‐
zovi a dalším „vodním doktorům“
Josefu Weissovi a Johannu Schro‐
thovi. Po Priessnitzově předčasné
smrti přišel na Gräfenberk Josef
Schindler, který se teprve sžíval
s lázněmi i městem: Náš výhled na
jeho vzrůstající budoucnost pro oby-
vatelstvo Jeseníku spočívá v naději,
že nyní 8letý jediný syn Vincenze Pri-
essnitze, téhož jména, zdědí k tomu
stejnou genialitu, chuť aštěstí, neboť
počet lázeňských hostů dosahuje za
celý rok sotva pěti set ak tomu je mezi
nimi málo zámožných. Jinak tomu
bylo za Priessnitze, kdy zařízený pokoj
přinášel měsíčně 6–15 zlatých.

Velkou pozornost zápis věnoval
hospodářské a politické krizi roku
1848, kterou měli všichni v živé
paměti. V roce 1847 se mimořádně
zdražily všechny potraviny, takže
rakouská měřice (pozn.: tj. 61,5 litru)
pšenice stála 13 zlatých 24 krejcarů,
žito 11 zl, měřice ječmene 7 zl 36 kr
a oves 4 zl 24 kr konvenční měny, což
pro zdejší chudou část obyvatelstva
bylo o to tíživější, když za přadeno
příze se platilo jen 6 krejcarů. Tím se
přadláci dostali do  veliké bídy
a museli využívat mimořádné dob-
ročinnosti. Začátkem roku 1848 sice
ceny za přízi opět o něco stouply
a ceny obilí se snížily, ale tento rok
se utvářel krajně smutně, neboť
v březnu 1848 vypukla ve Vídni
evropská revoluce, která zasáhla
i uherské království. Jeho Výsost rus-
ký car, který poskytl část své armády,
pomohl rakouské vládě oprávněně
zase si podmanit odpadlé Maďary.
Revoluce skončila až v listopadu
1849. V tomto čase a zvláště po roce
1848 byla drahota a bída skoro větší
než v roce 1847, neboť ceny obilí
stouply a předeno příze mělo cenu
jen 5 krejcarů.

Tehdy se k všeobecné bídě přidal

ještě bramborový mor, který tuto
základní potravinu učinil více vzác-
nější a nepoživatelnější, takže v letoš-
ním roce 1854 stojí jedna měřice
špatných brambor 2 zlaté, měřice
dobrých téměř dvojnásobek… Ceny
obilí jsou zapříčiněny špatnou sklizní
– kdy fůra obilí dá zřídkakdy více než
1 ½ měřice zrna – jsou také vysoké,
nyní stojí měřice pšenice 8, žita 6,
ječmene 4 a ovsa 3 zlaté.

Přitom máme i nejsmutnější
vyhlídky i v světě, neboť válka Turec-
ka s Anglií a Francií proti Rusku (tzv.
Krymská válka) hrozí i zapletením
Rakouska.

Starosta Vinzenz Pollak, který
nastoupil do funkce teprve minu‐
lého roku, spolu s členy obecního
výboru přiložili k pamětnímu zápi‐
su ukázky tehdejší měny – mince

císaře Ferdinanda V. (1835–1848):
stříbrné 3 krejcar 1846 A, 5 kr 1838
A, 10 kr 1838 C a měděný „revoluč‐
ní“ 2 kr 1848 A. Mince právě panu‐
jícího císaře Františka Josefa
I. zastupovaly stříbrný 6 kr 1849 A,
20 kr 1852 A a měděný 1 kr 1851
A. Nejdůležitější událost roku byla
prezentována pamětní medailí
k sňatku císaře Františka Josefa
I. s Alžbětou Bavorskou 24. 4. 1854,
jejímž autorem byl český autor Vác‐
lav Jan Seidan. Medaile je ražena
z kovu zvaného britanium (cínová
slitina) o průměru 37 mm. Vynika‐
jící numismatické znalosti pak pro‐
kázali připojenými papírovými
penězi, jež dokumentovaly krizi
1848/1849. (pokračování příště)

Květoslav Growka, 
SOkA Jeseník

Rakouské oběžné mince a svatební medaile z roku 1854. Foto: SOkA Jeseník

Za prameny pod Zlatým Chlumem - Tindalův pramen
V Jeseníku a jeho okolí se nachází velké množství pramenů. Proslulé jsou především ty, které se nachází pod Studničním vrchem se
svými majestátními pomníky. Na východ od Jeseníku, pod kopcem Zlatý Chlum, však nalezneme také mnoho pramenů, některé
z nich poměrně dobře ukrytých, ale svou historií a kvalitou vody neméně zajímavých. V letošním roce si tak uděláme alespoň
pomyslný výlet ze Smetanových sadů k rozhledně Zlatý Chlum s několika zastaveními u těchto drobných památek.

1) U Tindalova pramene
Již vroce 1843 navštívil zdejší láz‐

ně královský důstojník nizozemské‐
ho námořnictva baron Daniel Tindal,
původem zArnhemu. Priessnitz zpo‐
čátku nebyl příliš nadšený, protože
věděl o problémech barona s páteří
a nebyl si jistý, že by mu vůbec byť

jen trochu pomohl. Na baronovo
naléhání však nakonec svolil a Tin‐
dala přijal jako svého pacienta. Tou
dobou byl baron omezen pouze na
chůzi s berlemi a do léčby, jež mu
záhy přinesla poměrně značnou úle‐
vu, se sradostí pustil. Po třech letech
pobytu nechal z vděčnosti vystavět
malý pramen ‐ na mramorový pie‐
destal umístil kovový džbán, ze kte‐
rého elegantně vytékala voda. Bylo
to také poprvé, kdy se pacient roz‐
hodl Priessnitzovi postavit mohylu
s vodou jinde než v okolí Gräfenber‐
ku. V té době byla také v blízké sou‐
těsce vystavěna tzv. Liechtfieldova
přírodní sprcha. Ta však již během
následujících dvaceti let postupně
zaniká. Mezitím se baron Tindal stá‐
vá ctěným občanem města adokonce
radním. Umírá v blízkosti Wesselé‐
nyiho zahrady v roce 1856. Na jeho
počest město později pojmenovává

dnešní Štefánikovu ulici jako Tindal‐
gasse. Vroce 1890 dochází díky sna‐
hám místního okrašlovacího spolku
ve spolupráci s městem k úpravě
okolí avýměně původního pomníku
za jednu zvelkolepých Wesselényiho
kašen, do té doby umístěné na
náměstí. Bezprostředně u pramene
je také vystavěno odpočívadlo ve tva‐
ru hříbku (zvaného Pilz), z něhož se
nabízel jedinečný výhled na město
ablízkou řeku. Po regulaci řeky Bělé
vpočátcích 20. století přibývá upra‐
mene také náplavka, která je oblíbe‐
ným místem především pro děti
v letních měsících. 

Obě světové války však postupně
přináší úpadek a další nezájem
o původní funkci místa. Vzhledem
k neudržování okolí a především
blízké soutěsky toto přetrvává vlast‐
ně dodnes. Samotná mohyla prame‐
ne sice byla částečně obnovena,

včetně slabého přítoku vody, zdaleka
však nepřipomíná slávu věhlasného
doktora actihodného nizozemského
barona. V okolí se dodnes nachází
několik původních mramorových
částí pomníků včetně ozdobných
překladů. Kéž by se dostaly do správ‐
ných rukou dřív, než si je přivlastní
nenechavé ruce anonymních sběra‐
telů. Toto místo sobrovským poten‐
ciálem se snad také již brzy dočká
nezbytné úpravy (připravuje se
komplexní plán údržby parku)
a můžeme se tak těšit, že stejně jak
Tindalovi odlehčil Priessnitz léčbou,
bude i nám v blízké budoucnosti po
návštěvě tohoto kdysi velkolepého
místa, odlehčeno od všedních prob‐
lémů a starostí také.  

Další informace naleznete v nové
knize Lukáše Abta ‐ Atlas jesenic‐
kých pramenů a jiných drobných
památek. Lukáš AbtPůvodní vzhled Tindalova pramene.
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TRADIČNĚ

24. února 2018 se v našich lázních uskuteční populární 24. reprezen-
tační ples MĚSTA JESENÍK A PLL a. s. Tradiční ples s Relax Bandem
a exkluzivním hostem Monikou Absolonovou, Spolkem Panstva na tvrzi
Žíželeves v čele s Ivou Hrdličkovou a půvabnou moderátorkou
MUDr. Soňou Šulákovou. Připravena je bohatá tombola, občerstvení
a zábava. Vstupné v předprodeji 300–380 Kč v MONDI Tour a na recepci
hotelu Priessnitz. Pořádá město Jeseník a PLL a. s.

ZA RELAXACÍ
Zeštíhlující zábal GERnétic 750 Kč
Zajišťuje podporu během celého procesu hubnutí či formování postavy
(vhodný i po těhotenství).

Aromatický tělový zábal GERnétic 640 Kč
Zpevňující tělový zábal s detoxikačním a anticelulitidním efektem.

Hloubkové čištění pleti 990 Kč
Vhodné pro nečistou, zánětlivou pleť a při projevu akné. Ve středu kos‐
metického ošetření stojí intenzivní čištění pleti, které vyjasňuje a zjemňuje
pokožku. 

Líčení přírodní kosmetikou Dr. Hauschka – večerní 500 Kč
Večerní líčení a krátké poradenství.

Objednávky, rezervace: tel.: 584 491 109, 328, 114, 135.

LÁZEŇSKÉ FITNESS
Provozní doba 
PO 15.00–16.30
ÚT–PÁ 15.00–20.00
SO 8.00–12.00
NE 15.00–20.00
Jednorázové vstupné 60 Kč.
VacuFit Thermal 60 Kč.
Happy hours (každé úterý a čtvrtek
18.00–20.00) 30 Kč.
Permanentka měsíční 500 Kč.
Permanentka 10 vstupů Fitness/
/VacuFit Thermal 540 Kč.

PRO DĚTI
ŠKOLIČKA BRUSLENÍ – 8. 2. a 22. 2. od 13.30 do 15.00 – vstupné dle
ceníku, lázeňští hosté mají vstup zdarma.
VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA – 10. 2. od 17.00 do 18.30 – soutěž o nej‐
hezčí taneční pár na ledě, vstupné dle ceníku, lázeňští hosté mají vstup
zdarma.

MAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ – 26. 2. od 15.30 hod., vstupné dle ceníku,
lázeňští hosté mají vstup zdarma. Foto: archiv PLL.

ZA SPORTEM – LÁZEŇSKÉ KLUZIŠTĚ
Provozní doba
Pondělí, úterý: 13.30–15.00 15.30–17.00

18.00–19.30 hokejová družstva
Středa, čtvrtek: 13.30–15.00 15.30–17.00
Pátek 18.00–19.30 hokejová družstva

20.00–22.00 možnost rezervace
Sobota: 14.30–16.00

17.00–18.30
19.30–21.00 

Neděle: 14.30–16.00
17.00–18.30
19.30–21.00 

Čtvrtek 8. 2. a 22. 2. 13.30–15.00 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ
Sobota 10. 2. 17.00–18.30 VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA
Pondělí 26. 2. 15.30–16.30 MAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ 

Vstupné: děti do 15 let 30 Kč, zapůjčení bruslí 30 Kč
dospělí 60 Kč, zapůjčení bruslí 60 Kč

Celé kluziště pro školy a jiné organizace: základní školy 400 Kč/
/90 min., ostatní organizace a hokejová družstva: 1500 Kč/90 min.
Pronájem kluziště možný i mimo otevírací dobu po domluvě na tel.
čísle 584 491 128 nebo 724 305 126.
PERMANENTKA KLUZIŠTĚ: 10 VSTUPŮ 270 Kč/děti, 540 Kč/dospělí 
25 vstupů 690 Kč, 1380 Kč/dospělí.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA

Na Sanatoriu Priessnitz otevřena
několikrát týdně – více informací
na www.priessnitz.cz.

Ilustrační foto.
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úterý 30. ledna v 17 hodin
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
VERNISÁŽ VÝSTAVY: ŽENY & BARVY
Energická a inspirativní výstava obrazů tvořená
všemi možnými technikami. Dvě obyčejné ženy,
kterým se kdysi dostaly do rukou barvy, a tím
to všechno začalo. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 1. února ve 20 hodin
Kavárna Hotelu Slovan
LISTOVÁNÍ –
CO BY MŮJ SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ
Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem
Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky
rodičů 21. století v půvabné knize plné upřím‐
ných obav a nepodmíněných vyznání lásky, kte‐
rá zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce
i těch budoucích. Poprvé bude v LiStOVáNí účin‐
kovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného
věku jako Fredrik Backman a má stejně starého
syna. Vstupenky lze zakoupit na recepci Hotelu
Slovan. Vstupné 90 Kč v předprodeji, 100 Kč
na místě.
Pořádá Hotel Slovan.

sobota 3. února v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s
HAVAJSKÉ OSTROVY
Cestopisná přednáška populárního cestovatele
PaedDr. Libora Turka. Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

úterý 6. února v 19.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
HOSPODSKÝ KVÍZ
Česká verze pub kvízu z dílny Quiz Crew. S přá‐
teli nebo kolegy utvoříte tým nebo prostě dora‐
zíte na místo a k někomu se přidáte. Během
dvou hodin týmy postupně odpovídají na 40
otázek ze všemožných oblastí, u toho popíjejí,
povídají si, baví se… Týmy maximálně 3členné.
Ceny: tekuté, křupavé, překvapivé + všeobecné
uznání. Vstupné 30 Kč.
Pořádá Klub Plíživá Kontra.

úterý 6. února v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
NA STOJÁKA
Ty nejlepší sólové výstupy a scénky bavičů
z televizní show Na Stojáka a Comedy Clubu.
Bavič na pódiu se postaví před publikum
a během několika minut vás zkouší pobavit vti‐
py, zpěvem či improvizovanými scénkami. Věř‐
te, že to dokáží Petr Nasty Cerha,Tomáš
Měcháček a Adéla Elbel. Více info na
www.nastojaka.cz. 
Prodej vstupenek ve všech místech rezervač‐
ního systému MKZ Jeseník. 
Vstupné v předprodeji 220 Kč, v den konání
270 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 7. února v 17 hodin
Výstavní síň Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 
KNIHOVNA OČIMA DĚTÍ
Výstava k 70. výročí knihovny v Jeseníku.
Výstava je složena ze dvou částí. Jedna obsahuje
fotografie, které zachycují historický vývoj
a druhá je tvořena výtvarnými pracemi dětí ‐
čtenářů knihovny. 

Akce Výstava potrvá do 4. března 2018. Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 8. února v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT KLAVÍRISTŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se vybraní žáci ZUŠ Jeseník ve hře na
klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 8. února v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
VINCENZ PRIESSNITZ
Celovečerní film o zakladateli našich lázní s prů‐
vodním slovem Jana Kratěny. 
Pořádají PLL a.s.

pátek 9. února v 15.30 hodin
Klub Áčko SVČ DUHA
PAPUČKOVÝ MAŠKARNÍ BÁL 
Maškarní bál pro nejmenší děti, hry, soutěže,
tanečky, vyhlášení NEJoriginálnější masky, sou‐
těž maminek o NEJobčerstvení. 
Přihlášky předem na e‐mail: jezova@duha ‐
jes.cz nebo krtecek.jesenik@seznam.cz. Vstup‐
né 60 Kč nebo občerstvení pro děti.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník a MC Krteček.

neděle 11. února v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Veselá a svižná pohádka plná písniček pobaví
malé i velké diváky. Uvádí Divadlo Kapsa Anděl‐
ská Hora. Prodej vstupenek v rezervačním sys‐
tému MKZ Jeseník. Vstupné 60 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 13. února v 8.30 a 10.00 hodin
Divadlo P. Bezruče
STAŘEC A MOŘE
Divadelní adaptace legendární novely Ernesta
Hemingwaye z roku 1952, za kterou obdržel
Nobelovu cenu za literaturu. Uvádí Divadlo
Tramtarie. 
Představení je určeno ZŠ II. stupně a SŠ. Dopro‐
dej volných míst v Divadle P. Bezruče. Vstupné
70 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 13. února v 9 hodin
Kaple, Průchodní ul.
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT –
DECHOVÉ NÁSTROJE
Pořádá ZUŠ Jeseník.

úterý 13. února v 18.45 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Vincenz Priessnitz, Viktor Schauberger a další
známí muži, kteří pracovali s nejobyčejnější
látkou na naší planetě – vodou. 
Prezentace Mgr. Jiřího Glabazni.
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 15. února v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY MGR. HELENY ŠTĚPÁNOVÉ
Představí se žáci hry na akordeon.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 17. února v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
CHILE, ARGENTINA

Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 50 Kč.
Pořádají PLL a.s.

neděle 18. února v 15 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
JAZZOVÉ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE
Vystoupí Ema Mikešková a její hosté.
Pořádají PLL a.s.

neděle 18. února v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
KDYŽ SE ZHASNE
Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newy‐
orské společnosti. Jejich manželství je ale  hoto‐
vé peklo na zemi. Může za to předmanželská
smlouva. Během Vánoc pořádají Trevor s Ninou
tradiční večírek a jedinými hosty jsou výstřední
manželé Imelda a Artur. Na první pohled by se
mohlo zdát, že půjde o dost nudnou párty, jenže
předmanželská smlouva obsahuje dodatek: ten
z manželů, který prokáže tomu druhému nevě‐
ru, může požádat o rozvod a získá všechen
majetek. Vánoční večírek se tak promění v roz‐
vodové bitevní pole…
Uvádí Moravské divadlo Olomouc. Hra v diva‐
delním předplatném. 
Doprodej volných míst v rezervačním systému
MKZ Jeseník. 
Vstupné 290 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 19. února v 8.30 hodin
Divadlo P. Bezruče
ČARODĚJNICKÝ UČEŇ
Představení je určeno MŠ a I. stupni ZŠ. Uvádí
Metropolitní divadlo Dany Bartůňkové.
Doprodej volných míst v Divadle P. Bezruče.
Vstupné 60 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 19. února v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
Představí se excelentní Brass Quintet – Jese‐
nické žestě pod vedením MUStr. Mgr. Františka
Mecha, zástupce ředitele ZUŠ Jeseník, s pou ‐
tavým, různorodým repertoárem. 
Vstupné 80 Kč. 
Pořádají PLL a.s.

úterý 20. února v 8.30 hodin
Kaple, Průchodní ul.
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT – ZPĚV
Pořádá ZUŠ Jeseník.

úterý 20. února v 18.45 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ
Proměna kulturního dědictví Studničního
vrchu v posledních 20. letech. Prezentace
Mgr. Jiřího Glabazni. 
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 22. února v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé nástroje a žáci
LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 23. února v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník pod
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vedením Václava Dvořáka a Pěvecký sbor
orchestru pod vedením Mgr. Jiřího Svobody. 
Pořádají PLL a.s.

sobota 24. února v 19.30 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
24. REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTA JESENÍK A PLL A.S.
Tradiční ples s Relax Bandem a Monikou Abso‐
lonovou, Spolkem Panstva na tvrzi Žíželeves
v čele s Ivou Hrdličkovou a moderátorkou
MUDr. Soňou Šulákovou. Připravena bohatá
tombola a občerstvení. Předprodej v MONDI‐
tour a na recepci Priessnitz. Vstupné
300–380 Kč v předprodeji, 420 Kč na místě.
Pořádají město Jeseník a PLL a.s.

pondělí 26. února v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY BCA. DANIELA BOTHA
Představí se žáci ve hře na housle a violu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pondělí 26. února v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci hry na akordeon a na klavír
ze třídy Mgr. Heleny Štěpánové a Blanky Anto‐
nie Blahové.
Pořádají PLL a.s.

úterý 27. února v 19 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KLASIKA VIVA –
ANNA PAULOVÁ & LUKÁŠ KLÁNSKÝ
Vystoupí Anna PAULOVÁ – klarinet a Lukáš
KLÁNSKÝ – klavír. Více info na www.klasika‐
viva.cz. Prodej vstupenek ve všech místech
rezervačního systému MKZ Jeseník. Vstupné
120 Kč, 60 Kč zvýhodněné vstupné pouze pro
držitele karty Klubu přátel Klasika Viva (sleva
VIP). Kartu je možné vyřídit na webu www.kla‐
sikaviva.cz.
Pořádá Roman Janků Management s.r.o. 
ve spolupráci s MKZ Jeseník.

středa 28. února v 8 hodin
Kaple, Průchodní ul.
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT –
DECHOVÉ NÁSTROJE
Pořádá ZUŠ Jeseník.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2018:
6. 3.  DIVADLO JÁRY CIMRMANA ‐ ČESKÉ

NEBE
13. 3.  ROŠÁDA
15. 3.  JARNÍ OPERETNÍ KONCERT
18. 3.  SŮL NAD ZLATO
27. 3.  KLASIKA VIVA ‐ MATYÁŠ NOVÁK

30. ledna - 2. března
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
ŽENY & BARVY
Energická a inspirativní výstava obrazů tvořená
všemi možnými technikami. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

7. února - 4. března
Výstavní síň Katovna
KNIHOVNA OČIMA DĚTÍ
Výstava k 70. výročí knihovny v Jeseníku.
Výstava je složena ze dvou částí. Jedna obsahuje
fotografie, které zachycují historický vývoj
a druhá je tvořena výtvarnými pracemi dětí –
čtenářů knihovny. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

Výstavy

SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA 2018
čtvrtek 8. února v 19 hodin

Ennea caffé & shop
ROSITA
Dánský vdovec si nechá z Filipín poslat „zásil‐
kovou nevěstu“, s níž se chce zasnoubit a jeho
syn je do celé záležitosti zatažen jako překla‐
datel. Otec tak nechtěně vytvoří milostný tro‐

Ennea caffe & shop

júhelník. Romantické drama. Dánsko 2015, 88
min. Vstupné 60 Kč. 

úterý 13. února v 19 hodin
Ennea caffé & shop
TŘÍDNÍ SRAZ PO FINSKU –
ROZLUČKA SE SVOBODOU
Pokračování diváckého hitu z roku 2005. Kome‐
die. Finsko 2016, 83 min. Vstupné 60 Kč.

čtvrtek 15. února v 19 hodin
Ennea caffé & shop
VÝLETNICE
Příběh desetileté dívky, která unikla z depor‐
tačního vlaku a pokračuje 6000 km dlouhou
cestu zpátky do své vlasti. Akční drama. Litva
2013, 110 min. Vstupné 60 Kč. 

úterý 20. února v 19 hodin
Ennea caffé & shop
RESTART
Kjetil pracuje jako těžař ropy. Po smrti man‐
želky se stává jeho vztah k adoptovanému syno‐
vi Danielovi ještě těžším. Zoufalství se stává
nesnesitelným, proto vyrazí do Kolumbie hle‐
dat biologickou matku chlapce. Drama. Norsko
2016, 90 min. Vstupné 60 Kč. 

čtvrtek 22. února v 19 hodin
Ennea caffé & shop
ÚTĚK DO BUDOUCNOSTI
Svante žije ve Stockholmu v roce 1973 a má
neléčitelnou srdeční vadu. Jedné noci se objeví
podivný vlak a odveze jej do roku 2016. Zde se
setkává s Elsou, se kterou musí řešit nejen svůj
zdravotní problém, ale také časový posun. Dra‐
ma. Švédsko 2016, 99 min. Vstupné 60 Kč.

úterý 27. února v 19 hodin
Ennea caffé & shop
PTÁCI NAD PRŮLIVEM
Dánsko, rok 1943. Zemí se šíří zvěsti, že se
německá okupační správa chystá deportovat
všechny dánské Židy. Arne Itkin, jeho manželka
a syn si uvědomují, že jedinou záchranou je
útěk do neutrálního Švédska. Válečné drama.
Dánsko 2016, 95 min. Vstupné 60 Kč. 

Výše uvedené filmy Severské filmové zimy
obsahují české barevné titulky vhodné i pro
neslyšící, předprodej v ENNEA CAFFÉ &
SHOP. Zajistěte si svá místa včas! Více na
www.facebook.com/enneaa.
Akci pořádá Ennea caffé & shop.

VÝSTAVY
23. ledna 2018 - 25. února 2018

Galerie
EGYPT OBJEKTIVEM ČESKÉHO VĚDCE 
JAROMÍRA KREJČÍHO
Výstava dokumentuje nejen práci českých věd‐
ců na české koncesi, ale také krásu staroegypt‐
ských památek a každodennost vesnického
života nilského údolí. Vstupné: 40/20 Kč.

16. ledna 2018 - 25. března 2018
Hlavní výstavní sál
Z HISTORIE TURISTIKY 
A ZIMNÍCH SPORTŮ V JESENÍKÁCH
Výstava návštěvníkům představí počátky a roz‐
voj horské turistiky a zimních sportů v Jesení‐
kách od 19. století až do současnosti. Vstupné:
40/20 Kč.

PŘEDNÁŠKA 
8. února 2018

TELL EL - REBATA
V rámci cyklu přednášek VMJ se vydáme do
archeologické lokality Tell el‐Rebaty ležící ve
východní deltě Nilu. Dnes nenápadná vesnice
se ve starověku stala svědkem četných konfliktů
a dramat. Největší rozkvět zaznamenává loka‐
lita paradoxně až poté, co dříve mocní egyptští
králové ztrácejí nadvládu nad ní ve prospěch
záhadných semitských Hyksósů. Přednášku
povede Mgr. Markéta Kobierská, zaměstnan‐
kyně VMJ.
Přednáška se koná 8. 2. v 19:30 v konferenčním
sále Státního okresního archivu Jeseník, Továr‐
ní 18 (1. patro). Min. počet účastníků 4 osoby.
Vstupné 20 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60/30 Kč.
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
Vstupné: 70/35 Kč.
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč.
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč.

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Jeseníku lázních, č.p. 175
STÁLÁ EXPOZICE VINCENZ PRIESSNITZ
A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba: březen – červen 2018, úterý až
sobota 14:00–17:00.
Vstupné: 40/ 20 Kč. 
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo
kafe“, otevřeno každý den.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba
2. 1. ‐ 30. 6. 2018 úterý až neděle 9:00 ‐ 17:00
hodin.

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz

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

čtvrtek 1. 2. - pátek 2. 2. v 19.30 hodin
PREZIDENT BLANÍK
Hlavní hrdina Tonda Blaník ohlásil prezident‐
skou kandidaturu, v kampani slíbil máslo a lithi‐
um do každé rodiny a sehnal i sto tisíc podpisů.
Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal.
Česko 2018. Falcon.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 3. 2. v 19.30 hodin
ŠPINDL
Do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží
sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu.
Česko 2017. Bontonfilm.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

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

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní
konzoli s hrou, o které nikdy předtím neslyšeli
‐ zvanou Jumanji ‐ ocitají se všichni vzápětí
v džungli, v níž se hra odehrává. 
USA 2017. Falcon.
Vstupné 3D 130 Kč. 
Rodinné pasy 115 Kč.
Vstupné 2D 100 Kč. 
Rodinné pasy 85 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 7. 2. v 19.30 hodin
120 BPM - FILMOVÝ KLUB
90. léta minulého století. AIDS si už deset let
vybírá kruté oběti na životech, přesto aktivisté
bojují s nezájmem veřejnosti, otupělostí vlád
a machinacemi farmaceutických firem. Francie
2017. Film Europe.Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 8. 2. – sobota 10. 2. v 19.30 hodin
středa 14. 2. v 19.30 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Pokud si myslíte, že vstupem do manželství
končí pro Anastasii a Christiana veškerá legrace
a že legendární Červenou mučírnu předělají
na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit. Vyna‐
lézavost a fantazie novomanželů nezná mezí.
USA 2018. Cinemart. Titulky.
Vstupné 140 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupný.

pondělí 12. 2. v 19.30 hodin 3D/DABING
úterý 13. 2. v 19.30 hodin 2D/DABING

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se
probouzí prožívají spolu s legendárními hrdiny
galaxie strhující dobrodružství. 
USA 2017. Falcon. 
Vstupné 3D 130 Kč. 
Vstupné 2D 100 Kč.
Mládeži přístupné.

Kino Pohoda středa 14. 2. v 17.00 hodin
NÁDECH PRO LÁSKU - SENIOR KLUB
Robin a jeho manželka Diana jsou okouzlující
mladý pár. Během pobytu v Keni však Robin
ochrne a prognózy lékařů nejsou optimistické.
Robin touží po světě bez nemocničního lůžka
a Diana se rozhodne splnit mu jeho přání za
každou cenu. Velká Británie 2017. Bioscop.
Titulky. 
Vstupné 60 Kč. 
Senior pasy 45 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 15. 2. v 19.30 hodin 2D/DABING
sobota 17. 2. v 19.30 hodin 3D/DABING

BLACK PANTHER
Dobrodružství válečníka T’Chally, který se po
smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů
do odloučené, avšak technologicky vyspělé
africké země, aby se stal novým králem. USA
2018. Falcon.
Vstupné 2D 120 Kč. 
Vstupné 3D 140 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 16. 2. v 18.00 hodin
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ - PŘEDPREMIÉRA
Slavnostní předpremiéra romantické
komedie Milana Cieslara. 
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věč‐
nost. Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro
mladší ženy. Jejich manželství se pomalu řítí
do záhuby. Česko 2018. Bioscop.
Po projekci beseda s tvůrčí filmovou delegací.
Účast přislíbili: režisér Milan Cieslar, herečky
Andrea Hoffmannová, Sára Sandeva, Lenka Vla‐
sáková a hudební skladatel Alex Tschallener
(Švýcarsko). Moderuje Milan Uhl.
Vstupné 130 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 19. 2. – úterý 20. 2. v 19.30 hodin
NIT Z PŘÍZRAKŮ
Mít šaty od návrháře Reynoldse Woodcocka
znamenalo v dynamické éře obrozujícího se
poválečného Londýna úplně nejvíc. Dáma
musela mít dostatek peněz, patřičný rodokmen
a odpovídající vychování, aby mohla vyrazit na
večírek v jeho modelech. USA 2017. Cinemart.
Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 21. 2. v 19.30 hodin
NEMILOVANÍ - FILMOVÝ KLUB
Žeňa a Boris procházejí bolestným rozvodem.
Pohromadě je drží jen prodej bytu, jinak si oba
zařídili nový život po svém. Jejich 12letý syn
Aljoša je tak pro oba spíš přítěží, nestojí o něj
ani jeden. Rusko, Francie, Belgie, Německo
2017. Film Europe. Titulky.
Vstupné 90 Kč. 
Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 22. 2. - pátek 23. 2. v 19.30 hodin
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Režie: Milan Cieslar. Hrají: Vilma Cibulková,
Saša Rašilov nejml., Lenka Vlasáková, Sára San‐
deva, Natalia Germani, Jiří Lábus, Andrea Hoff‐
mannová, Filip Blažek, Pavel Kříž, Denis Šafařík.
Česko 2018. Bioscop.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 24. 2. v 19.30 hodin
TVÁŘ VODY
V utajované americké vládní laboratoři probí‐
hají experimenty s podivuhodným obojživel‐
ným monstrem nalezeným v Amazonii.
Domorodci jej uctívali jako boha, může dýchat
na vzduchu i pod vodou, podobá se člověku a je
považován za nebezpečného tvora. Cinemart.
Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

pondělí 26. 2. - úterý 27. 2. v 19.30 hodin
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
Film líčí příběh novinářů deníků The Washing‐
ton Post a The New York Times, kteří zveřejnili
tajnou zprávu o angažovanosti americké vlády
během války ve Vietnamu. USA 2017. Vertical
Ent. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 28. 2. v 19.30 hodin
HMYZ
Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru
bratří Čapků „Ze života hmyzu“. Během zkoušky
se prolnou jejich životy s osudy postav této diva‐
delní hry. Česko, Slovensko 2018. Cinemart.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 1. 3. v 17.00 hodin 2D/DABING
pátek 2. 3. v 17.00 hodin 3D/DABING
sobota 3. 3. v 17.00 hodin 2D/DABING

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Pokračování populární animované série je opět
plné dobrodružství, humoru i kouzel. Rusko
2016. Cinemart.
Vstupné 2D 115 Kč. Dětské vstupné 90 Kč.
Vstupné 3D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
čtvrtek 1. 2. - středa 28. 2.

Z ULIC K HŘEBENŮM
PŘEMYSL LULJAK
Výstava fotografií.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC BŘEZEN 2018
* TOMB RAIDER * VČELKA MÁJA 2 * ALFA *
V PASTI ČASU a další *
FOYER A „CAFÉ“ OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
www.kinopohoda.cz Nejkratší cesta k rezer‐
vaci vstupenek do Kina Pohoda! Pro rezervaci
navštivte naše internetové stránky!
NOVINKA: Možnost zakoupení e-vstupenek!
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
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Hýbeme se s Krtečkem aneb Zaměřeno na nejmenší
Ve středu se v Mateřském a rodinném cen-
tru Krteček zaměřujeme na ty nejmladší,
tedy na matky s dětmi do jednoho roku.

Úplně malá miminka (od 6 týdnů) zkontrolu‐
jeme v rámci psychomotorického vývoje, vysvět‐
líme maminkám jeho zásadní milníky, co
podporovat a čemu se naopak vyvarovat, uká‐
žeme si manipulaci s miminky a pozici na bříšku,
tzv. pasení koníků. Pokud některé z dětí neod‐
povídá psychomotorickému vývoji, doporučíme
odeslání na rehabilitaci. Ukážeme si taktéž masá‐
že kojenců, které mohou maminky provádět
i doma. Masáže u dětí stimulují nejen rozvoj
tělesného schématu, zlepšují spánek dětí, odol‐

nost dětí vůči nemocem a prohlubují láskyplný
vztah mezi matkou a dítětem. 

U nejmenších dětí se v rámci cvičení s mimin‐
ky soustředíme na podporu psychomotorického
vývoje, zejména polohu na bříšku, dále stimulaci
dotekem, to vše doprovázené básničkami a pís‐
ničkami. Cvičení u dětí je tedy vše, co podporuje
a stimuluje vývoj, využíváme k tomu nejrůznější
pomůcky jako velké a malé míče, balanční
pomůcky, houpací prkno, tunel aj.  

U starších dětí, od cca 6 měsíců, je cvičení
vedené spíše zábavnou formou opět za dopro‐
vodu básniček, říkanek a písniček, opět podpo‐
rujeme jednotlivá vývojová stádia a hrubou

motoriku. V rámci cvičení si ukazujeme i znaky
dle znakování s miminky, aby je mohly maminky
doma s dětmi trénovat, a tím se jednodušeji
dorozumět s dětmi. Znakování taktéž podporuje
jemnou motoriku, chápání souvislostí a komu‐
nikaci dítěte s okolím. 

Od září 2018 plánujeme nově i jógu pro děti
ve věku 2–4 let a 4–6 let. Jelikož začínáme cvičit
již s těhotnými maminkami, snažíme se tedy
vybudovat program, aby nás nadále navštěvo‐
valy s dětmi až do doby nástupu do školky a ško‐
ly.

Za MRC Krteček 
Mgr. et Mgr. Kamila Benešová

Program Klubu turistů 
3. února: 
Rejvíz – Prameny Javorné – Studený Zejf –
Písečná – Jeseník. Délka trasy 14 km, autobus
v 7.40 hod. Vycházku připravila M. Fryčová.  
10. února: 
Žulová – Nýznerovské vodopády – Vápenná
(masopust). Délka trasy 13 km, autobus v 10.35
hod., vycházku připravila M. Frgálová.
17. února: 
Zimní výšlap na Praděd pro pěší. Ovčárna –
Praděd a zpět, prohlídka K. Studánky. Délka
trasy 10 km, autobus v 7.45 hod., vycházku při‐
pravila M. Vlčková. Pro členy KT příspěvek na
dopravu.
24. února: 
Horní Lipová – Lesní bar – Lipová-lázně –
Jeseník. Délka trasy 14 km, vlak v 9.01 hod.,
vycházku připravil P. Hájek.
Změna tras vyhrazena – podle aktuálního počasí
a povahy terénu. (jš)

Peníze půjdou na dovybavení hřiště 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 (Palacké‐

ho 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

Středisko volného času Duha Jeseník
dostalo milý dárek. Díky nákupům v nově
otevřené prodejně získala tato organizace
od společnosti Lidl 57 450 korun. Finanční
prostředky použije Duha na dovybavení
dětského dopravního hřiště. 

„Nákupy v prodejně Lidl v Jeseníku mohli zákaz-
níci 30. října využít i pro dobrou věc. Z každého
nákupu nad 300 korun uskutečněného v tento
den totiž společnost Lidl věnovala Středisku vol-
ného času DUHA 50 korun. Děti se tak 14. prosince,
při předání symbolického šeku, mohly radovat

z celkové částky 57 450 Kč,“ uvedla mluvčí spo‐
lečnosti Lidl Zuzana Holá. Darované peníze
budou využity na nákup vybavení pro dopravní
hřiště. „Finanční částku využijeme na zakoupení
dopravních prostředků, čtyřkolek, odrážedel
a jízdních kol,“ upřesnila ředitelka SVČ Duha Vla‐
dislava Fačevicová.

Nové dopravní hřiště u ZŠ Boženy Němcové
je po stavební stránce dokončeno, chybí jen
výsadba trávníku a vodorovné dopravní značení.
Tyto práce proběhnou, kvůli klimatickým pod‐
mínkám, na jaře. (rik)

Symbolický šek. Foto: SVČ Duha Dopravní hřiště. Foto: R. Kapustka

Na Zimní výšlap na Praděd se můžete vydat 17. února. Ilustrační foto: Martin Pokorný.
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Rekonstrukce krytého bazénu je regionální záležitost

Bazén byl vybudován v 70. letech,
v jakém je stavu? Shánět náhrad-
ní díly asi není jednoduché.

Rozhodně to jednoduché není,
napsal bych téměř nemožné. Tech‐
nologie staré 50 let na sebe navazují
a nelze ani jejich jednotlivé části
měnit. Opravy probíhají opravou
starých součástí. Před pár měsíci
jsme museli nechat vyrobit některé
součásti vzduchotechniky komplet
znovu na zakázku, náhradní díly již
neexistovaly. Situaci ztěžuje i to, že
bazén byl stavěn v tzv. „Akci Z“
a neexistuje ani projektová doku‐
mentace, která by současný stav
popisovala.

V jaké fázi je příprava projektu
rekonstrukce bazénu?

V únoru 2017 byl dokončen pro‐
jekt pro územní řízení, momentálně
čekáme na vydání rozhodnutí pro
územní řízení a zadává se výběrové
řízení na stavební dokumentaci.
Takže cesta je ještě daleká.

Nakolik tento projekt ovlivňuje
záměr Jeseníku vybudovat ve
městě bazén pro rekondiční pla-
vání?

Velmi, nemohou vznikat dva pro‐
jekty 4 km od sebe. Na toto téma
již proběhlo několik jednání
a věřím, že se najde rozumný kom‐
promis.

Vybudovat krytý bazén hodlají
i polské Glucholazy, které jsou
takříkajíc za humny. Neobáváte

se po jeho realizaci odlivu
„vašich“ návštěvníků?

Plány v Glucholazech jsou na svě‐
tě již mnoho let. Ale ani realizace
neovlivní výrazně návštěvnost.
 Polská klientela tvoří velmi malé
procento návštěvnosti (cca 10 ná ‐
vštěvníků za měsíc). I plavání škol
z Polska netvoří velký podíl azájem‐
ců o dopolední plavání je momen‐
tálně dost. Celkový roční počet
návštěvníků je více než 60 tisíc.

Cena za modernizaci bazénu
v České Vsi se má pohybovat zhru-
ba kolem 90 milionů korun. Kde
chcete sehnat peníze a máte už
nějaký příslib na jejich získání?

Bez rozpočtu, který lze získat až
ze stavební dokumentace, nelze
žádat o dotaci, nebo finanční pomoc
u takového projektu. Ale počítáme
s modelem financování samospráv
okresu Jeseník, kde by Česká Ves
mohla financovat i větší díl, a dále
s podílem státu a kraje. Je také si

potřeba uvědomit, že je to regionál‐
ní záležitost. Občanů České Vsi cho‐
dí na bazén plavat cca 2 %.

Jak dlouho by měla rekonstrukce
trvat?

V případě zajištění financování
a vydaného stavebního povolení by
trvala cca 1 rok.

Jak by měl bazén vypadat po
rekonstrukci, jaké atrakce a služ-
by zde návštěvníci najdou?

Cílem je zachovat kondiční pla‐
vání, tj. bazén o délce 25 m a 4 dráhy.
Ale běžným zázemím krytých bazé‐
nů je i pár atrakcí. V našem případě
tobogán, vířivka, dětský bazén, pára
ve sprchách a sauna.

Dojde také k modernizaci ven-
kovního areálu krytého bazénu?

Není to součástí projektu, ale plá‐
ny na obnovu areálu zahrady exis‐
tují už z dřívějších dob. 

(rik)

Krytý 25metrový bazén v České Vsi je jediným svého
druhu v jesenickém okrese. Hojně ho využívají lidé z Jese-
níku včetně dětí, které se zde učí plavat. Bazén je však
za zenitem své životnosti a volá po rekonstrukci. Na dota-

zy k tomuto tématu odpovídal starosta České Vsi, Ing. Petr Mudra. 

Blíží se vyhlášení ankety Nejlepší sportovec roku

Kategorie žáci:Daniel Bakeš, nar.
2005, Fenix Ski Team Jeseník, běh
na lyžích a biatlon. Marek Juřík, st.
žák, Fenix Ski Team Jeseník, běh na
lyžích. Adam Záhorec, st. žák, Fenix
Ski Team Jeseník, běh na lyžích.
Kategorie žačky: Eliška Bartůň‐
ková, nar. 2001, Bikrosklub Jeseník,
bikros. Ema Cenková, ml. žákyně,
Fenix Ski Team Jeseník, běh na
lyžích. Mira Lázníčková, nar. 2006,
La Pirouette Jeseník, moderní gym‐
nastika. Michaela Mičkerová, st.
žákyně, Fenix Ski Team Jeseník, běh
na lyžích. Petra Nováková, nar.
2003, SKI Řetězárna, alpské lyžo‐
vání. Viktorie Sekaninová, nar.
2009, Karate Klub Jeseník, karate.
Natálie Šimčíková, nar. 2003, Taneč‐
ní studio LB Jeseník, mažoretkový
sport.
Kategorie junioři: Ondřej Ježek,
Klub vodáků Jeseník, kanoistika.
Vladimír Kozlovský, Fenix Ski Team
Jeseník, běh na lyžích. Jakub
Medek, ml. dorostenec, Fenix Ski
Team Jeseník, běh na lyžích. Jan
Pechoušek, nar. 1997, Fenix Ski
Team Jeseník, běh na lyžích. Filip
Řeha, Cyklistika Jeseník, cyklistika.

Jakub Strouhal, ml. dorostenec,
Fenix Ski Team Jeseník, běh na
lyžích.
Kategorie juniorky: Klára No ‐
votná, nar. 1998, TJ Zlaté Hory,
 orientační běh. Karolína Poulíková,
Fenix Ski Team Jeseník, běh na
lyžích.
Kategorie muži: Adam Fellner,
Fenix Ski Team Jeseník, běh na
lyžích. Jiří Štrama, Klub vodáků
Jeseník, kanoistika.
Kategorie ženy: Eliška Kaniová,
bez oddílové příslušnosti, ultra trail
(dálkové běhy). Romana Laboun‐
ková, Bikrosklub Jeseník, BMX
(bikros) a horská kola (fourcross).
Kategorie veterán: Miloš Matě‐
jíček, KST Jeseník, stolní tenis. Sta‐
nislav Novotný, nar. 1948, TJ Zlaté
Hory, orientační běh. Alois Uchytil,
nar. 1966, TJ Zlaté Hory, cyklistika.
Kolektivy: FK Jeseník, družstvo
ml. žáků U13, fotbal. FK Jeseník,
družstvo st. žáků U15 fotbal. FK
Jeseník, družstvo st. dorostenců
U19, fotbal. FK Jeseník, družstvo
mužů, fotbal. Raft team H2O Jese‐
ník, družstvo YOUNGSTER‐YES, raf‐
ting.

Kategorie trenér: Jiří Babák, TJ
Zlaté Hory, orientační běh a volej‐
bal. Lenka Bachová, Taneční studio
LB Jeseník, mažoretkový sport. Jan
Baďura, Fenix Ski Team Jeseník,
běh na lyžích. Rostislav Brokeš,
Cyklistika Jeseník, cyklistika. Jan
Malysa, FK Jeseník, fotbal. Tomáš
Novotný, TJ Zlaté Hory, orientační
běh a volejbal.
Ing. Aleš Raděj, Raft
team H2O Jeseník,
rafting. Vladislav
Vyvážil, FK Jeseník,
fotbal.
Osobnost sportu:
PaedDr. Zdeněk
Krejčí, v současné
době bez oddílové
příslušnosti, běh na
lyžích. Roman Peštu‐
ka, Fenix Ski Team
Jeseník, běh na
lyžích. Zdeněk Seno‐
hrábek, bývalý člen
KST Jeseník, ocenění
„Osobnost sportu in
me moriam“. Jiří To ‐
mánek, TJ Zlaté Hory,
fotbal. Ing. Mi lan
Toušek, Klub vodáků
Jeseník, kanoistika.
Kategorie krajá-
nek: Ladislav Kro‐

bot, SK Slavia Praha, odchovanec
FK Jeseník, fotbal.
Kategorie zdravotně handi-
capovaných sportovců: Tomáš
Kajnar, TJ Zlaté Hory, cyklistika.
Sportovní akce roku: Fotbalové
oslavy 750 let města Jeseník. Závod
míru U 23, silniční cyklistika. 

(kal)

V úterý 27. února budou vyhlášeni nejlepší sportovci okresu Jese-
ník za rok 2017. Akce se uskuteční v sále IPOS v 18 hodin. Níže při-
nášíme přehled nominovaných sportovců.
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