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Zlato pro Elišku
Bartuňkovou na
mistrovství republiky

Slovo místostarostky

V sedle. Školáci mají za sebou polovinu letních prázdnin a užívají si je na rozličných místech, třeba na táborech
SVČ Duha Jeseník.
Foto: SVČ Duha

Pod „Pentagonem“ roste nové parkoviště
Nejpozději do konce listopadu vznikne v Jeseníku 55 parkovacích
míst v blízkosti městského úřadu na ulici Karla Čapka. Součástí
stavebních prací jsou přeložky inženýrských sítí, opěrné stěny,
odvodnění, povrchy a nové veřejné osvětlení.
„Zhotovitel si převzal staveniště městského úřadu už kapacitně nevy‐
22.června. Od této doby mu běží pěti- hovuje, navíc zde sídlí například
měsíční lhůta na dokončení celé inves- správa sociálního zabezpečení aúřad
tiční akce,“ uvedl vedoucí oddělení práce. Také rodiče, kteří vozí nebo
investic Jiří Uher. Nové parkoviště vyzvedávají děti z nedaleké školky,
najdou motoristé pod budovou Pen‐ lépe najdou vhodné místo na parko‐
tagonu, jak se této budově města říká. vání. „Jsem ráda, že se tato investice
To stávající přímo před objektem rozběhla a bude dokončena ještě

letos. Nová parkovací místa ocení
především občané, kteří jezdí na Ipos
vyřídit si zde úřední věci,“ řekla sta‐
rostka města Jana Konvičková.
Vybudování parkoviště přijde měst‐
skou pokladnu na 9,6 milionu
korun včetně DPH, investici pokryje
dlouhodobý úvěr.
„V souvislosti s pracovní činností
prosíme obyvatele a návštěvníky
v dotčeném území o opatrnost a shovívavost,“ uzavřel Jiří Uher. (rik)

Město přispělo na úpravu bikrosové tratě
Vznikla jako jedna z prvních v republice a nyní prošla částečnou
rekonstrukcí. Řeč je o bikrosové trati zdejšího klubu. Úpravu areálu
finančně podpořilo město, ministerstvo školství i samotný Bikros
klub Jeseník.
„Dráhu jsme postavili před více dlažbu, odvodnili start a provedli
než dvaceti lety ještě dle svazarmov- terénní úpravy. První zatáčku jsme
ských parametrů. Postupně jsme ji zpevnili rovněž zámkovou dlažbou,“
upravovali dle světových trendů, ale komentuje stavební činnost Petr
bohužel měla od začátku vrozené Baršč z Technických služeb Jeseník,
vady jako příliš krátkou první rovin- které měly na starosti odborné prá‐
ku a nezpevněné zatáčky,“ popisuje ce. Do modernizace areálu se zapo‐
stav závodiště místopředseda jily i další firmy včetně samotného
Bikros klubu Jeseník Petr Labou‐ klubu. „Ruku k dílu přiložili všichni
nek. Rekonstrukce, která začala vlo‐ aktivní členové, kteří mají děti
ni, skončila letos v červnu. v našem oddílu. Proběhlo zde velké
„Například jsme přesunuli startovní množství brigád,“ chválí místopřed‐
pahorek, položili zde zámkovou seda klubu. Jak dále poznamenal,

výhledově se zamýšlí dokončit
zpevnění druhé a třetí zatáčky. Vět‐
šina tratí v republice už má totiž
zatáčky upravené, což je jedním
z parametrů pro pořádání meziná‐
rodních závodů.
Bikrosový areál slouží nejen pro
tréninkovou a závodní činnost míst‐
ních členů klubu, ale také veřejnos‐
ti. Celkové náklady na úpravu
areálu, který je majetkem města,
představují zhruba 800 tisíc korun.
Jeseník podpořil sportovce částkou
400 tisíc korun, zbytek tvoří dotace
z ministerstva školství prostřednic‐
tvím ÚAMK a příspěvek jesenického
bikrosového klubu.
(rik)

Vážení spoluobčané,
dnes bych si
dovolila vás o něco
požádat, ale ještě
předtím, než tak
učiním, mi dovolte pár slov.
V Jeseníku se toho hodně děje.
Za poslední necelé čtyři roky jsme
město proměnili a dovolím si říct,
vylepšili. Nová sportovní hala
nebo most na Rejvíz jsou zřejmě
největšími projekty, ale rozhodně
ne jedinými. Jsou naplánovány
další investiční akce, ale je potřeba
také řešit stav úřadu města na
Tovární ulici, nebo kolik prostředků se dá na nevyhovující chodníky.
Je toho spousta. Staví se, rekonstruuje se, vznikají nové objekty.
Bylo by skvělé, kdyby to takhle
mohlo pokračovat do nekonečna,
ale jednou přijde doba, kdy se
investice budou muset zmírnit. Je
to zejména kvůli vzrůstajícím
nákladům (např. na provoz haly)
a klesajícím příjmům města. S tím,
jak klesá počet obyvatel, se snižuje
i rozpočet, se kterým Jeseník hospodaří. Na první pohled se to
může zdát jako špatná zpráva, ale
věřím, že je to pro nás, obyvatele
Jeseníku, i příležitost. Příležitost
více mluvit o tom, co doopravdy
ve městě chceme, co potřebujeme a bez čeho se naopak obejdeme.
Mám na mysli především společné plánování a tzv. „participativní rozpočet“, kdy občané
nerozhodují jednou za čtyři roky
u voleb, ale vlastně nepřetržitě,
protože mohou aktivně ovlivňovat, do čeho se bude investovat.
Pouze při vzájemné spolupráci
můžeme zajistit, že veškeré peníze budou utraceny opravdu efektivně.
Ale bez vás to nepůjde. Takže
moje otázka, kterou jsem naznačila už v úvodu, zní: „Půjdete do
toho s námi?“
Zdeňka Blišťanová
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Jeseník prohlubuje vztahy s vysokou školou v Nyse
Uzavřením dohody o spolupráci vyvrcholila snaha města Jeseníku navázat hlubší vztahy se
Státní vysokou odbornou školou v Nyse. Důležitý dokument
podepsali 22. června místostarostka města Zdeňka Blišťanová a rektor vysoké školy
Przemyslaw Malinowski.
„Jedná se o deklaraci spolupráce
v oblastech rozvoje vysoké školy
v Nyse, popularizaci její didaktické
nabídky a vědecko-výzkumné činnosti. Jedním z cílů je také spolupráce
na rozvoji hospodářského a sociálního potenciálu Jesenicka,“ uvedla
místostarostka Zdeňka Blišťanová.
Podpisu dohody předcházelo něko‐
lik vzájemných návštěv, kterých se

Přivítání na radnici

Účast na olympiádě v Londýně
a nedávný zisk titulu mistryně světa
ve fourcrossu. Těchto dvou úspěchů
si nejvíce cení Romana Labounko‐
vá, kterou 18. července přivítali na
radnici starostka města Jana Kon‐
vičková a tajemník městského úřa‐
du Libor Látal.
Text a foto Richard Kapustka

Místostarostka Zdeňka Blišťanová s rektorem vysoké školy. Foto: Jan Mrosek

zúčastnili zástupci obcí, středních
škol a firem z Jesenicka. Podnikatelé
mají například zájem o absolventy

vysoké školy včetně studentů, kteří
by zde mohli absolvovat odborné
praxe.

Vysoká škola nabízející bakalářské
imagisterské studium je od Jeseníku
vzdálena pouhých 40 kilometrů.
Budoucím studentům se tak nabízí
možnost studovat v blízkosti domova
zajímavé obory jako jsou architektu‐
ra, informatika, kosmetologie,
záchranářství nebo třeba vnitrostátní
bezpečnost. „Další výhodou je, že škola
je státní, studenti za výuku neplatí,“
dodala Blišťanová. Jeseník se navíc
snaží o lepší dopravní spojení
s Nysou, a to zavedením pravidelné
autobusové linky. V této záležitosti
město kontaktovalo Okresní hospo‐
dářskou komoru Jeseník. Více
informací o vysoké škole v Nyse
naleznete na: www.pwsz.nysa.pl.
(rik)

Projednání návrhu územních studií
Veřejné projednání územních studií „Sídliště
Pod Chlumem“ a „Smetanovy sady“ se koná ve
čtvrtek 2. srpna v 15 hodin v kavárně Zeyerka
v Zeyerově ulici 1378/11a. Součástí veřejného projednání bude prezentace obou územních studií
zpracovatelem díla, společností City Upgrade,
s.r.o. Dukovany.
Předpokládaný časový harmonogram jednotlivých
prezentací: ÚS „Sídliště Pod Chlumem Jeseník“ od 15.00
do 16.00 hod., ÚS „Smetanovy sady Jeseník“ od 16.00
do 17.00 hod. K návrhu územních studií je možné uplat‐
nit připomínky, kterými se pořizovatel a zpracovatel
bude zabývat, a na jejich základě může následně dojít
k jejich úpravě. Připomínky je možné uplatnit v prů‐
běhu veřejného projednání nebo písemně do 9. srpna
2018 na adrese pořizovatele: Městský úřad Jeseník,

Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Továr‐
ní 4/1287, kancelář č. 107 (úřední dny: pondělí, středa
8.00–17.00 hod., mimo úřední dny: úterý, čtvrtek
8.00–14.00 hod., pátek 8.00–13.00 hod. – po telefonické
dohodě, tel. 584 498 108, 584 498 110).
Projednávaný návrh územních studií je zveřejněn
od 17. července do 9. srpna 2018 na webových strán‐
kách města Jeseník: www.jesenik.org (mapový portál
– územní plány obcí – aktuálně projednávané doku‐
mentace). Stavební zákon ani jiná právní norma nepře‐
depisuje projednání územní studie, proto tato
pozvánka nemá charakter veřejné vyhlášky dle správ‐
ního řádu či speciálních zákonů. Účast na veřejném
projednání návrhu územních studií není povinná.
Ing. Dana Kašparová, vedoucí odboru
stavebního úřadu a územního plánování

Semafory nebudou

Nové wellness se otevírá

Křižovatku u Pradědu nebudou řídit semafory. A to ani ve zkušebním provozu, který by přišel radnici na statisíce korun.
„Jako radní jsme se shodli, že do toho nepůjdeme, budeme hledat dlouhodobé řešení,“ uvedl místostarosta města Petr Procházka. Původně se
totiž plánoval zkušební provoz od poloviny června do konce července.
Semafory by přitom řídily dopravu pouze během ranní a odpolední špičky.
Poté na základě analýzy mělo následovat rozhodnutí, zda semafory budou
umístěny natrvalo, či nikoliv. „Nebyl jsem zastáncem této varianty. Sám
touto křižovatkou jezdím velmi často, a to i v době dopravní špičky. Nemyslím
si, že je to tak dramatické a kritické. Na radě města jsme o tom diskutovali
s tím, že by bylo lepší hledat jiné řešení, třeba řečeno v uvozovkách kruháčem,“
poznamenal místostarosta Procházka.
Zda radnice nakonec opráší studii kruhového objezdu se však teprve
ukáže. Tato varianta už v minulosti na stole byla, ale vzhledem k tomu,
že by citelně zasáhla do parku na náměstí Svobody, tak ji tehdy město
nepodpořilo.
(rik)

Po nově zrekonstruovaném sociálním zázemí pro venkovní bazén,
které je v provozu už od června, zrekonstruované kotelně a hlavním
vstupu do areálu koupaliště se od 1. srpna otevírá i nové wellness.
Jde o moderní prostor s třemi saunami, vířivkou, ochlazovacím bazén‐
kem a dvěma odpočinkovými zónami. Otevřeno bude denně od 14.00 do
22.00 a standardně bude možné vybrat si z hodinového nebo dvouhodi‐
nového „saunování“. Další novinky včetně možnosti zakoupení perma‐
nentek, speciálních akcí a veškerých kontaktů budou dostupné na našich
nových webových stránkách: http://jesenickewellness.cz.

Hala nabízí své služby
Již během léta bude nabízena k využívání nová sportovní hala,
naplno se její provoz rozběhne od září. Provozovatelem jsou Technické služby Jeseník a.s. na základě Smlouvy o nájmu.
Sportovní hala bude během školního roku přednostně sloužit v dopo‐
ledních hodinách místním základním a středním školám a odpoledne
pak převážně subjektům, které pravidelně provozují výkonnostní či rekre‐
ační sport (florbal, futsal, volejbal, moderní gymnastika, horolezci, …).
Ve zbylých časech a o víkendech budou mít možnost objednat si halu
i další sportovci, ať už místní nebo třeba z řad turistů.
Více informací a aktualit se dozvíte na nově zřízeném webu:
http://sportovnihalajesenik.cz, kde jsou uvedeny mimo jiné kontaktní
údaje, aktuální ceník a je připraven rezervační systém.
(TSJ a.s.)

srpen 2018 | www.jesenik.org

ZPRÁVY Z RADNICE

Místo chodníku zatím Muzikantská stezka
Ve stávajícím volebním období
začalo vedení města reálně
řešit potřebu vybudování
chodníku mezi městem a lázněmi. Tedy chodníku podél komunikace směřující do lázní.
Příprava tohoto projektu je však
složitější, než bývá u obdobných investic.
Obvyklým oříškem je vyřešení
majetkových záležitostí pozemků,
kde většinou bývá více majitelů. Ti
si často v souvislosti s plánovanou
stavbou kladou různé podmínky,
které město jako investor musí
řešit. V případě tohoto projektu jde
také o nalezení vhodného technic‐
kého řešení, protože sklon svahu je
větší, než je přípustný sklon regu‐
lérního chodníku, jenž by měl být
vybudován. Tato záležitost byla
nakonec vyřešena, bohužel ne však
odkup potřebných pozemků
a v tuto chvíli je projekt prozatím
zastaven. Jak městu oznámil Státní
pozemkový úřad, probíhá o jeden
z pozemků soudní spor, a proto zmi‐
ňovaný úřad nemůže vydat souhlas

Muzikantská stezka.

s provedením stavby. Městu tak
nezbývá než vyčkat na souhlasné
stanovisko.
Pěší dostupnost lázní by alespoň
částečně mohla řešit revitalizace
známé Muzikantské stezky, která
ústí na lázeňské kolonádě. Na revi‐
talizaci této stezky, jejíž přírodní
ráz bude zachován, byl zpracován
projekt v rozsahu necelého milionu
korun. V rámci projektu má dojít
k zásadnější úpravě stezky tak, aby

Ilustrační foto: Tomáš Neuwirth

byla pro chodce přístupnější
a pohodlnější, zejména ve své horní
části. Součástí úprav by bylo také
odpočinkové místo a informační
tabule.
Město na tuto investici předpo‐
kládá získání dotace z fondu mikro‐
projektů Euroregionu Praděd ve
výši 85 %. Realizace stavby je naplá‐
nována na jaro příštího roku ještě
před zahájením lázeňské sezony.
Petr Procházka, místostarosta
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Změna v dopravě
Do 30. září letošního roku
potrvá zkušební obousměrný
provoz v dolní části Masarykova náměstí. Poté dojde
k vyhodnocení, zda tato změna
bude trvalá či nikoliv.
„Předpokládám, že zobousměrnění komunikace před hotelem Slovan přivítají především řidiči, kteří
tak nemusí objíždět celé náměstí.
Nicméně tímto řešením se bude ještě zabývat dopravní komise a posléze i radní, kteří rozhodnou o dané
úpravě silničního provozu,“ uvedla
starostka města Jana Konvičková.
(rik)

Matrika
V měsíci červnu se v jesenické
nemocnici narodilo celkem
28 dětí. Z toho 8 dětí rodičům žijí‐
cím v Jeseníku. Jsou to: Adéla Straková, Josefína Macháčková,
Gabriel Šeděnka, Richard Janhuba,
Michal Maňur, Marie Gosman,
Matyáš Lasovský, Amálie Pompe.
Blahopřejeme.
(MěÚ)

Investice města: Některé skončily, další se rozbíhají
Výstavba chodníku v Lipovské ulici
V červnu skončily stavební práce v Lipovské ulici, kde město Jeseník s přispěním Integrovaného regionálního operačního programu realizovalo 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 a vyloučení tohoto způ‐
sobu dopravy z tělesa silnice III. třídy. Celková délka chodníku je cca
650 m. Součástí stavby byla také výstavba dešťové kanalizace, auto‐
busové zastávky, přeložky inženýrských sítí, osvětlení přechodů pro
chodce a vybudování nové komunikace do obytné zóny z důvodu oddá‐
lení vjezdu od železničního přejezdu. V koordinaci se Správou silnic
Olomouckého kraje proběhne do podzimu i plánovaná rekonstrukce
přilehlého úseku komunikace podél chodníku.
Stavbu spolufinancoval Integrovaný regionální operační program
ve výši 90 % ze způsobilých nákladů stavby, celková výše investice
představuje bezmála 7 milionů korun s DPH.

stavu, aby bylo možné na něm parkovat. Jelikož provedení přeložek
kabeláže je plně v kompetenci vlastníka, tyto se uskuteční pravděpo‐
dobně na jaře 2019 a poté proběhne finální zadláždění parkoviště.
Stavba je spolufinancována z prostředků Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 4 miliony
korun, celková výše investi‐
ce dosahuje bezmála 10,4
milionu korun s DPH.

Místní komunikace a chodník v Dukelské ulici
V průběhu prázdnin započne celková rekonstrukce částí komunikací v Dukelské ulici, bude se jednat o dva úseky.
Prvním je rekonstrukce místní komunikace a parkoviště u sportovní
haly. Druhou částí je výstavba nového chodníku a celková rekonstrukce
místní komunikace v horní části ulice Dukelská od křižovatky s ulicí
B. Němcové po křižovatku s ulicí Vrchlického. Součástí investic bude
nové veřejné osvětlení, odvodnění a celková rekonstrukce povrchů.
Rekonstrukce horního úseku se neobejde bez celkové uzavírky této
části komunikace, upozorňujeme proto již nyní na dopravní omezení
v tomto úseku.

Oprava MŠ Kopretina v Tyršově ulici
Regenerace sídliště 9. května – II. etapa
V návaznosti na etapizaci regenerace sídliště 9. května byly
dokončeny i práce na revitalizaci sídliště v druhé etapě. Stavební
činnost probíhala v lokalitě sídliště vymezené ulicemi Boženy
Němcové, Dukelská a Vaškova.
Také druhá etapa zahrnovala výměnu veřejného osvětlení, nové
a rekonstruované chodníky, opravu místních komunikací včetně vybu‐
dování nových parkovacích míst, vybavení prostoru městským mobi‐
liářem, sadové a terénní úpravy včetně výsadby nových stromů a keřů.
Jedinou nedokončenou částí je zadláždění parkoviště ve Vaškově ulici,
kde pod jeho tělesem vedou kabely NN společnosti ČEZ Distribuce,
která si v průběhu výstavby vymínila jejich přeložení. Z tohoto důvodu
zatím nedojde k zadláždění a zhotovitel uvede parkoviště do takového

Na začátku července se rozběhly stavební práce na budově MŠ
Kopretina v Tyršově ulici.
Jedná se o poslední školku, která prozatím neprošla alespoň dílčí
rekonstrukcí. Práce spočívají v kompletní výměně střešního pláště
a opravě fasády, objekt se však nebude zateplovat. Historický ráz objektu
i členitost fasády bude dle návrhu architekta zachována.
Při realizaci našich investičních akcí se nemůžeme vyhnout
různým omezením vůči občanům a návštěvníkům města. Buďte tedy,
prosím, tolerantní ke 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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Pod Tindalovým pramenem vzniká atraktivní místo
V souvislosti s oživením Smetanových sadů probíhá úklid
a zkulturnění náplavky, která
propojuje park s řekou Bělou
u Tindalova pramene. Cílem je
vytvořit příjemné místo pro
posezení u řeky. Iniciátory této
akce byly spolky Sudetikus
a Živa Natura spolu s místostarostkou Zdeňkou Blišťanovou.
Jako první přiložila ruku k dílu
skupina dobrovolníků z firmy Saint‐
Gobain. „V Jeseníku se nám snad
podařilo odstartovat přeměnu
náplavky řeky Bělé a přijedeme znovu na otvírací večírek,“ řekla jedna
z dobrovolnic. Během dalších dvou
dobrovolnických akcí bylo vyčiště‐
no cca 70 % plochy náplavky. Další
kus práce je potřeba ještě vykonat,
proto se hledají další aktivní lidi,

kteří by se rádi zapojili do úklidu.
Nyní se pracuje na navržení a zho‐
tovení mobiliáře pro náplavku – zej‐
ména schodů a laviček.
Zvelebování jesenické náplavky

Chválíme

Beseda v azylovém domě pro rodiče s dětmi

Téměř 1033 tun odpadu vloni
vytřídili a předali k dalšímu využití
obyvatelé Jeseníku. Přispěli tak ke
snížení „uhlíkové stopy“, a to kon‐
krétně vyjádřeno ekvivalentem
množství CO2 o 1104 tuny.
Úspora energie představuje
20 138 061 MJ. Město Jeseník zís‐
kalo za separovaný odpad od spo‐
lečnosti
EKO‐KOM
částku
1 407 802 korun. „Finanční prostředky budou použity při krytí ztráty za svoz komunálního odpadu,
neboť poplatek za odpad ve výši 600
korun tvoří zhruba pouze polovinu
nákladů s tím spojených,“ uvedla
vedoucí odboru životního prostře‐
dí Regina Weiserová.
(rik)

Do úklidu náplavky se pustili dobrovolníci.

Foto: Tomáš Neuwirth

je jeden ze skvělých příkladů spo‐
lupráce mezi vedením města (p.
místostarostka), místních firem
a podniků (Technické služby Jese‐
ník, a.s., Povodí Odry, s.p., Selská

V rámci spolupráce Městského úřadu Jeseník,
Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
a Azylového domu pro rodiče s dětmi v Jeseníku,
se 22. června uskutečnila beseda s klienty této
pobytové služby. V azylovém domě se hovořilo
o různých tématech, o činnosti pracovníků
OSPOD, zajištění řádné péče o děti či stanovování výživného nebo jeho vymáhání.
Zájem byl rovněž o problematiku umisťování dětí
do náhradního výchovného prostředí, kdy klienti azy‐
lového domu byli seznámeni s tím, že rodiče mají nejen
rodičovská práva, ale také nezpochybnitelné povin‐
nosti. Jsou to právě rodiče, kteří nesou prvotní odpo‐
vědnost za výchovu svých dětí, přičemž do
rodičovských práv lze zasáhnout pouze ze závažných
důvodů, zpravidla v případech, kdy je výchova dítěte
vážně ohrožena či narušena. Klienti zařízení byli také
informováni, že odejmutí dítěte z péče rodičů není jedi‐
nou činností, kterou OSPOD vykonává, ačkoliv je to ze

pekárna a řeznictví), místních spol‐
ků (Sudetikus a Živa Natura), škol
(ZŠ Fučíkova) a spolupracujících
občanů‐dobrovolníků. Rada studen‐
tů Jeseník odhlasovala, že 35 tisíc
korun, které jim byly svěřeny
k tomu, aby zlepšila město, věnuje
právě na náplavku, kde se budou
moci mladí setkávat a v létě i koupat.
Zmíněnou finanční částku získalo
město za 1. místo v soutěži třídění
odpadů Keramická popelnice.
Náplavky, místa pro relaxaci
u řek, jsou velmi populární a vzni‐
kají v řadě velkých i malých měst.
Obzvláště v Jeseníku, který je úzce
spjat s vodou a vodoléčbou, by
náplavka neměla chybět, souhlasí‐
te? Kontakt: Martina Seidlerová,
spolek@sudetikus.cz, 704 143 003.
(ms)

strany široké laické veřejnosti takto vnímáno. V rámci
své pozice zastává široké spektrum činností a rolí, jež
přispívají k naplnění hlavní podstaty své činnosti, a to
zajištění nejlepšího zájmu a blaha dítěte, ochrana
rodiny a právo dětí a rodičů na rodičovskou výchovu
a péči. Jedná se zejména o role kolizního opatrovníka,
veřejného poručníka či kurátora pro děti a mládež
nebo činnosti jako poradenství, zprostředkování pod‐
půrných a odborných služeb, kontrolní a dohledová
činnost nebo činnosti z oblasti náhradní rodinné péče
(osvojení, pěstounská péče, apod.).
Na závěr besedy se klienti seznámili s jakými insti‐
tucemi a subjekty OSPOD spolupracuje a na koho dal‐
šího se mohou v případě potřeby obrátit. V případě
zájmu o besedu s pracovníky OSPOD můžete kontak‐
tovat Mgr. Bc. Kristýnu Michálkovou, vedoucí Oddělení
sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Jeseník,
e‐mail kristyna.michalkova@mujes.cz, tel. 584 498 540.
Radka Mádrová, pracovnice OSPOD

Setkání u kulatého stolu pracovníků OSPOD a SAS
Zajištění komplexní podpory pro ohrožené děti a jejich rodiny
vykrytím chybějících služeb v regionu a nastavení spolupráce při
předávání informací (i v souvislostech s novým nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR). To byla témata setkání pracovníků
Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Jeseník
(dále jen OSPOD) s neziskovými organizacemi poskytující své
služby ohroženým dětem a jejich rodinám na území Jesenicka
(dále jen SAS). Akce proběhla 28. června pod záštitou Ing. Markéty
Bartákové, lokální síťařky pro ORP Jeseník projektu Systémový
rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí MPSV ČR.
V rámci spolupráce byla upřes‐ ženým dětem a jejich rodinám,
něna její pravidla a způsoby pře‐ v rámci sociálně aktivizační služby
dávání informací mezi OSPOD, pro rodiny s dětmi, tři organizace:
neziskovými organizacemi a klien‐ Darmoděj z. ú. (působící na celém
ty. A to tak, aby byl zachován poža- Jesenicku), ESTER z. s. (Javornicko
davek na nezbytnou mlčenlivost a částečně Žulovsko) a Člověk v tísa informovaný souhlas klienta včet‐ ni o. p. s. (Mikroregion Jesenicko
ně naplnění požadovaného cíle a Zlatohorsko). Tyto organizace
zahájení spolupráce, tedy pomoci poskytují široké spektrum pomoci,
ohroženému dítěti a jeho rodině. například zajištění bydlení, hledání
V současné době na území Je‐ zaměstnání, jednání na úřadech,
senicka poskytují své služby ohro‐ vedení hospodaření domácnosti,

dluhová problematika apod. Vždy
je však důležitá motivace klienta ke
změně své stávající situace a jeho
ochota spolupracovat s danou orga‐
nizací, přičemž tato součinnost není
podmíněna spoluprací s OSPOD. Ta
začíná pouze tehdy, kdy je to pro
klienta nezbytně nutné nebo klient
sám o spolupráci požádá. Všechny
služby jsou poskytovány bezplatně.
Dalším bodem jednání byla dis‐
kuze nad pokrytím chybějících
služeb v našem regionu, které vyde‐
finovala lokální síťařka na základě
provedeného mapování u jednotli‐
vých poskytovatelů služeb pro
ohrožené děti a jejich rodiny. V rám‐
ci tohoto tématu vystoupili zástupci
organizace EUROTOPIA.CZ, o. p. s.
působící v Moravskoslezském kraji
a která nabízí pomoc při vykrytí
těchto služeb v našem regionu.

Letos na podzim tak bude na Jese‐
nicku pod záštitou této organizace
spuštěn Probační a resocializační
program pro mladistvé, mladé
dospělé a dospělé jedince. Jeho
posláním je účinná pomoc mladým
lidem, kteří se dostali do střetu se
zákonem s cílem poskytnutí pre‐
vence a snižování rizik opakované
trestné činnosti a zamezení deli‐
kvence.
Výhledově pak EUROTOPIA.CZ
bude nabízet další služby jako pořá‐
dání kulturních aktivit a akcí pro
veřejnost se zaměřením především
na rodiny s dětmi a romskou kul‐
turu, doučování dětí v rodinách či
zajištění dětských volnočasových
aktivit jako zážitkové programy,
pobyty a kroužky, a to zejména
v příhraničních oblastech.
Ing. Markéta Bartáková
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Cílem je posílit spolupráci mezi rodinou a zdravotníky
Již přes půl roku působí v pozici
hlavní sestry Jesenické nemocnice Vladimíra Macková, která
zdravotnictví a především péči
o pacientky na gynekologii
zasvětila celý svůj dosavadní
profesní život.
„Bylo těžké se rozloučit s pacientkami, protože gynekologie je velice
zajímavý obor, kde se setkáváte
s mladší i starší generací,“ uvádí Vla‐
dimíra Macková, která si vyzkou‐
šela během své kariéry práci
všeobecné sestry na gynekologii ze
všech možných úhlů.
Nyní je v roli hlavní sestry zod‐
povědná za veškerou nelékařskou
péči v nemocnici. Hlavní sestře pří‐
mo podléhají vedoucí ošetřovatel‐
ské péče, například vrchní sestry,
vedoucí laboranti, vedoucí radiolo‐
gický asistent, pracovníci steriliza‐
ce, nutriční terapeut, zdravotně
sociální pracovník a další. „Hlavní
sestra koordinuje systém kvality na
úseku ošetřovatelské péče, připravuje podklady a informace k rozho-

VLADIMÍRA MACKOVÁ

Hlavní sestra Jesenické nemocnice Vladimíra Macková.

dovacím procesům představenstva
v oblasti ošetřovatelské péče, odpovídá za odbornou úroveň poskytované
ošetřovatelské
péče,
spolupracuje s manažerem kvality
při tvorbě řízené dokumentace
v oblasti ošetřovatelské péče,“
vyjmenovává některé ze svých úko‐
lů Vladimíra Macková, která je dále
zodpovědná za tvorbu nejrůzněj‐
ších postupů a standardů, jejich
dodržování a aktualizaci. Rovněž

Klub turistů Jeseník zve
6. srpna (pondělí)
Skřítek, motorest – Ztracené kameny – Jelení studánka – Čertova
stěna – Vernířovice. Délka trasy 12 km, autobus v 6:30 hod., vycházku
připravila E. Havrilová.
11. srpna
Horní Hoštice – Vysoký kámen – Borůvková hora – Javorník. Délka
trasy 17 km, autobus v 7:35 hod., vycházku připravila J. Šimková.
25. srpna
Červenohorské sedlo – Kamenné okno – Točník – Bělá p. P. Délka
trasy 12 km, autobus v 7:45 hod., vycházku připravila D. Podaná.
Změna tras vyhrazena – podle aktuálního počasí a povahy terénu. (jš)

Rada seniorů města
Přijďte se podělit o zajímavé postřehy a nápady, jak si zpříjemnit volné
chvíle nebo co ve městě změnit, na dalších schůzkách Rady seniorů města
Jeseníku. Ty se uskuteční v pondělí 6. srpna, 3. září a 1. října 2018, vždy
v 10:00 hodin v zasedací místnosti radnice města Jeseníku, Masarykovo
nám. 167/1. Pokud máte zájem zapojit se se svým podnětem nebo pra‐
videlnou účastí v Radě seniorů, jste srdečně zváni.
Bližší informace na telefonním čísle 584 498 406, Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník.
(AK)

Seniorský bazárek
Přebíráme, vyhodnocujeme a chystáme se vyhodit „staré“, nepotřebné, ale funkční věci z domácnosti. Skoro každá stará věc může
najít své nové využití v jiné domácnosti nebo jako muzejní retro
exponát pro potěšení nejen pamětníků.
Po úspěšné jarní první burze v 10:00 hodin na Masarykovo
„Smeťák“ uspořádá Rada seniorů náměstí k radnici, kde si vaše před‐
města Jeseníku s vaší pomocí měty převezmou pořadatelé
v sobotu 25. srpna 2018 letní seni‐ a nabídnou je příchozím.
Případné dotazy rádi zodpoví‐
orský bazárek, a to v rámci Kejklíř‐
ské slavnosti. Tyto „retro“ kousky me na telefonních číslech
přihlaste na níže uvedená telefonní 775 982 913, 584 498 406 nebo
čísla do pátku 24. srpna do 12:00 606 075 675.
Rada seniorů města Jeseník
hodin a doneste v sobotu 25. srpna

Foto: JN

spolupracuje s personalistou
v oblasti náboru, systematizace
a vzdělávání nelékařského perso‐
nálu.
A jaké cíle si v nové pracovní roli
Vladimíra Macková stanovila?
Především zlepšení vzájemné
komunikace a spolupráce mezi
zdravotnickými pracovníky, rodi‐
nou a veřejností. „Rovněž budu usilovat o podporu vzdělávání a výuky
nelékařských pracovníků a samozřejmě o to, aby byla v nemocnici
poskytována co nekvalitnější, nejbezpečnější a kvalifikovaná ošetřovatelská péče,“ říká hlavní sestra,
jejíž hodnotami jsou týmová práce,
respekt k právům pacientů a spo‐

pochází z Hanušovic. Vystudovala
obor všeobecná sestra ve Střední
zdravotnické škole v Šumperku.
Velkou inspirací jak pro volbu ško‐
ly, tak i pracoviště byla její mamin‐
ka, která je také zdravotní sestrou,
a to přímo porodní asistentkou.
V roce 1989 proto nastoupila jako
všeobecná sestra na gynekologii
do nemocnice v Šumperku a gyne‐
kologickým pacientkám se násled‐
ně věnovala téměř celý svůj
profesní život. A to nejen v lůžko‐
vých a ambulantních zdravotnic‐
kých zařízeních, ale také ve
specializovaném centru asistova‐
né reprodukce. Absolvovala rov‐
něž několik akreditovaných
vzdělávacích kurzů a speciální stu‐
dium Organizace a řízení ve zdra‐
votnictví. V prosinci loňského
roku začala působit na pozici hlav‐
ní sestry Jesenické nemocnice.
Vladimíra Macková je vdaná
a má dvě dospělé děti. Mezi její
koníčky patří příroda, zahrada
a rodina.
lečná snaha dosáhnout vynikajících
výsledků, posílení osobní a profe‐
sionální odpovědnosti.
(JN)

Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník
zve seniory Jeseníku na
zájezd do Bojnice ve dnech 11.–13. 9. 2018
Odjezd z Jeseníku v 5:45 hod. od Billy, v 5:50 hod. Jesenka,
v 6:00 hod. zastávka u nemocnice, Lipovská ulice.
Úterý 11. září:
Sebedražice – Hornonitranský báňský skanzen, prohlídka dolu s prů‐
vodcem, vláčkem i pěšky
Prievidza – hotel Magura ubytování se snídaní, individuální volno
Středa 12. září:
Bojnice – prohlídka centra města s průvodcem
– osobní volno, oběd, možnost návštěvy termálních lázní Bojnice
nebo termálního koupaliště Čajka (individuálně, hradí si každý sám)
Bojnický zámek – prohlídka s průvodcem
Bojnická zoologická zahrada – největší ZOO na Slovensku
Společenský večer – volná zábava se seniory Bojnic
Čtvrtek 13. září:
Rájecká Lesná – Slovenský betlém, 100 pohybujících se figurek
Čičmany – skanzen, obec se starobylou architekturou
Cena: 1200 Kč (2 x nocleh se snídaní, vstupenky, doprava)
Vzít s sebou: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, léky, pohodlnou
obuv, EURO (vyměnit v bance nebo ve směnárně).
Přihlášky od 1. srpna 2018, platbu je nutné uhradit do 3 dnů od přihlášení!
Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, tel: 584 498 406, e‐mail:
alena.kalinova@mujes.cz, ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, blok B,
dveře č. 437.
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.
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První místo pro Dechový orchestr mladých z Jeseníku
Skvělého úspěchu dosáhli členové Dechového orchestru
mladých ZUŠ Jeseník na 29. ročníku Národního festivalu FEDO
Štětí, který se uskutečnil ve
dnech 22. až 24. června.
Při samostatném koncertu, který
se odehrával na Husově náměstí
v přírodním amfiteátru, se konala
i soutěž, v případě mládežnických
orchestrů v nejlepší interpretaci
rockové skladby. Jeseničtí zařadili
skladbu Deep Purple Medley, kte‐
rou dirigoval Milan Domes a sólo
na tenor saxofon předvedl Vladimír
Novák. Porotu zaujal orchestr nato‐
lik, že mu udělila cenu nejvyšší –
první místo! Po triumfu na meziná‐
rodní soutěži v Praze je to již druhé
nejvyšší ocenění v letošním roce.
Gratulujeme!
Bc. Tomáš Uhlíř,
ředitel ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník.

Foto: archiv školy

Pátý ročník „Múziády“ se žáky ZUŠ Jeseník
V sídle Janáčkovy filharmonie Ostrava se 26. a 27. června uskutečnila příprava a provedení závěrečného koncertu pátého ročníku Múziády 2018. Ten pořádá sdružení Múza pod patronací
Moravskoslezského kraje, ministerstva kultury a řady dalších
významných subjektů.
Projektu, na kterém spolupracují Alexandra Uhlířová a Hana Maško‐
profesionální hudebníci s amatéry, vá – příčné flétny /V. Vlčková a D.
se letos zúčastnil úctyhodný počet Macečková/. Za dirigentským pul‐
53 hráčů ze ZUŠ Olomouckého, tem stál mladý estonský dirigent
Zlínského a Moravskoslezského Risto Joost.
Když se pak rozezněly před zcela
kraje. Z Jeseníku mělo možnost
zahrát si 8. symfonii A. Dvořáka zaplněným sálem první tóny kon‐
osm hráčů: Vojtěch Pánek – lesní certu Janáčkova filharmonie dětem,
roh /R. Jeřábková/, Ivana Vondruš‐ byl to pro všechny hluboký a silný
ková – kontrabas a Anežka Koneč‐ zážitek. Dík za něj patří iniciátorům
ná – housle /Z. Kainarová/, Filip a organizátorům projektu a také
Ondruch, Matěj Malčík, Valérie všem žákům a pedagogům zúčast‐
Malá – violoncello /R. Drgáčová/, něných ZUŠ, kteří nacvičovali se

Žáci ZUŠ Jeseník.

Foto: archiv školy

svými svěřenci party nádherné
Dvořákovy symfonie. Bez podpory
vedení ZUŠ Jeseník, které projekt
podpořilo organizačně i finančně,

bychom všechny ty nezapomenu‐
telné chvíle nezažili – i za to za nás
všechny děkujeme!
Rafaela Drgáčová, ZUŠ Jeseník

Knihovna ve znamení příběhu Pavla Šruta Lichožrouti
V sobotu 23. června proběhlo
na dětském oddělení KVP Jeseník veřejné čtení z výběru děl
nedávno zesnulého spisovatele
a básníka Pavla Šruta. Akce se
uskutečnila v rámci 8. týdne
čtení dětem z projektu Celé
Česko čte dětem.
Děti plnily na různých stanoviš‐
tích úkoly, které souvisely se zná‐
mým příběhem Pavla Šruta
Lichožrouti. Například docela
mokrý úkol ždímání ponožek,
vymyslet si svou přezdívku, napsat
příběh podle obrázků, vybarvit
ponožku nebo vyplnit ponožkové
SUDOKU. Každý si vyrobil svého
lichožrouta z libovolných ponožek,

děti hlasitě předčítaly na opravdo‐
vý mikrofon a zpívaly zhudebněné

Účastníci veřejného čtení.

texty Pavla Šruta. Každý splněný
úkol byl poctivě zapsaný na kar‐

Foto: archiv MKZ

tičku, kterou měl každý soutěžící.
Po absolvování všech stanovišť
a splnění všech soutěžních úkolů
jsme vylosovali tři výherce pouka‐
zů na roční předplatné v jesenické
knihovně. Nikdo neodešel s prázd‐
nou. Soutěžící rodiny od nás dosta‐
ly knihu pro domácí společné čtení,
děti zase záložky do knížek a drob‐
né dárky.
Hlasité předčítání a zpívání nám
umožnilo MKZ Jeseník zapůjčením
mixážního pultu s obsluhou tech‐
nika, za což děkujeme. Společná
akce knihovny a rodiny Pavlíčko‐
vých se vydařila. Děti odcházely
spokojené a my se těšíme na další
spolupráci.
(KVP)
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Areál Asturu ožije hudbou
Tradiční akce Jesenicko se baví, známá též jako Den piva a pohody,
proběhne letos již potřiadvacáté, a to v sobotu 4. srpna. Dějištěm
je areál Asturu v Tovární ulici a návštěvníci se mohou těšit na
bohatý hudební program v čele s Barborou Polákovou, Kreysonem
či Alkeholem.
Brány Asturu se otevřou již v devět ráno a o hodinu později bude první
návštěvníky bavit dechová kapela Stříbrňanka následovaná hity v podání
místního Zdeněk Jurčík Bandu. Ty, kteří se vyznají v tuzemských rádiových
vlnách, potěší vystoupení herečky a zpěvačky Barbory Polákové, které
připadá na 15:30. Na úspěšný debut z roku 2015, který přinesl pod kůži
lezoucí hity jako Nafrněná či Kráva, navázala letos albem ZE.MĚ a soudě
dle obliby singlů Po válce či Vono rozhodně nešlápla vedle. Barbora Polá‐
ková se navíc může opřít o kvalitní živou kapelu a jesenické vystoupení
tak nabídne víc, než běžný rádiový standard. Poté převezmou otěže opět
místní ruce ‐ směs rockových a bluesových pecek v osobitém, propraco‐
vaném podání zahrají oblíbení Yes Blues.
Další část večera bude patřit milovníkům podstatně tvrdšího bigbítu.
Publikum nejprve rozeskáčí ska‐punkoví Volant z Pardubic, poté budou
z pódia chrlit blesky a hromy hvězdy ještě většího kalibru. České har‐
drockové legendy Kreyson pod vedením zpěváka Ládi Křížka totiž aktuálně
hrají v mezinárodní sestavě, do níž se vešla skutečná esa, německý kytarista
Roland Grapow a bubeník Mike Terrana, jenž se těší pověsti jednoho z nej‐
lepších metalových bubeníků současnosti.
Loni museli vystoupení z rodinných důvodů narychlo odříct, letos jsou
ale zpět a splácí fanouškům pomyslný dluh. Řeč je o Alkeholu, tuzemských
protagonistech hospodského bigbítu, kteří převezmou štafetu ve 22:30.
O závěrečnou tečku večera se postarají Style Music Orchestra.
A co kromě muziky? Návštěvníci se mohou těšit na více než 30 druhů
piv, tradiční soutěže, dětskou herní zónu či pestrý výběr občerstvení.
Vstupné činí 150 Kč, děti do 135 cm platí padesátikorunu a ty úplně
nejmenší mají vstup zdarma.
(jj)

Tomáši Knoppovi a všem, kdo ho měli (a mají) rádi

A

hoj Tome,

osmého srpna uplyne deset let od
chvíle, kdy nás všechny zaskočila
neuvěřitelná zpráva, že jsi opustil
tento svět, rodinu, milované Jesenicko a nás všechny. Ne, že bychom na
Tebe nevzpomněli každou chvíli, protože ta mezera, jež tu po Tobě zeje,
je zde stále, ale kulaté výročí Tvého
nebytí je přece jen časem, kdy na
Tebe vzpomínáme intenzivněji než
kdy jindy.
Proto se sejdeme s dalšími Tvými
přáteli, kamarády a známými na
místě, které je spojeno se vzpomínkou na Tebe a s poděkováním za vše,
co jsi Jeseníku a celému kraji ze sebe
dal; u pramene životaplné jesenické
vody, jenž nese Tvé jméno: Knoppův
pramen. To místo má v sobě Tvoji
stopu, tudy si chodil s Mufem na dlouhé procházky, tam bylo Tvé duši dobře. Napravo louka, na jejím kraji
budova Pentagonu, kde jsi strávil
řadu let v roli úředníka, a kde jsi také,
bohužel, vydechl naposledy. Vůkol
les, který Tebe, rodilého Ostraváka,
přijal za svého a jako člověka nadaného uměním naslouchat Tě
obdařil svou láskou, kterou jsi z celého srdce opětoval. A ten výhled! Na
město, které se stalo domovem Tvé

rodiny, na gräfenberský kopec
s lázněmi, o němž jsi poutavě psal
v jedné z mnoha knih.
Úloha úředníka totiž nebyla Tvá
pravá životní role. Dodnes cítím jako
chybu, že jsi opustil svoji roli předchozí, k níž jsi byl tak dobře vybaven.
Na jesenickém gymnáziu jsi zasíval
mezi studenty lásku k našemu kraji,
k jeho nelehké historii.
Jako redaktor Jesenického týdeníku jsi nejen hledal zajímavá témata,
ale mnohdy jsi ťal do živého, když jsi
kritizoval malost, neomalenost
a další nešvary v regionu.

Tomáš Knopp.

Na druhou stranu je ale nutno říci,
že jako učitel bys asi nenapsal všechny ty knihy, jež se v několika málo
letech zrodily v Tvé hlavě. Jako příležitostná spoluautorka si neodpustím jednu vzpomínku, která, myslím,
charakterizuje Tvoji podstatu.
Nikdy před tím a vlastně ani
potom jsem nepracovala s člověkem,
který všechny okolo dokázal tak nadchnout pro věc a přitom tvrdě držet
pod krkem, aby splnili v termínu to,
co slíbili, a aby to bylo co nejlepší.
Preciznost, cit pro vyprávění i pro
rodný jazyk, odvaha tnout do živého,

Knoppův pramen.

elán a vytrvalost, to byly Tvoje devizy. Neboj, už s tou chválou končím;
přímo Tě slyším, jak se chechtáš
a posíláš mě do háje!
Těšíme se na setkání s Tebou i všemi, kdo Tě měli a mají rádi u Knoppova pramene. Vede k němu
vyšlapaná pěšina loukou navazující
na cestu od Anglického pramene
v parku. Ty tam budeš určitě, my
také, takže zbývá pozvat ostatní,
jimž jsi vstoupil do života: přijďte
vzpomenout Tomáše Knoppa
v sobotu 4. srpna 2018 v 15.00
hodin. Tomáš i my se s Vámi rádi
sejdeme.
Bohumila Tinzová

Tomáš Knopp
*4. 5. 1965
† 4. 8. 2008
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Pohádkový les
V sobotu 26. května zvaly čaro‐
dějnice, čerti, princezny a další
pohádkové bytosti děti do Smeta‐
nových sadů, kde na ně čekala
pohádková cesta parkem a plnily
zábavné úkoly.
Na startu je přivítal Křemílek
s Vochomůrkou, kde dostaly taštičky,
které si nazdobily a vyrazily. Na začátku pohádkového lesa se mohly děti
nechat namalovat a proměnit se tak
ve svou oblíbenou pohádkovou postavu. Čertice v loutkovém divadle
měla spoustu otázek z říše pohádek,
od Sněhurky dostaly děti jablko, když
znaly jména trpaslíků, s Popelkou přebíraly hrášek, od vodníka Česílka si
odnesly pentličku, házely koblížkem,
rybáři vylovily zlatou rybku a další
úkoly plnily u Ferdy Mravence, pejska, kočičky a čarodějnic. Návštěvníci
si tak odnesli spoustu odměn, které
do soutěže věnovalo Středisko volného času DUHA Jeseník. Na konci
čekalo občerstvení pro děti i dospělé,
skákací hrad a barevné balonky.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na organizaci celé akce i rodičům,
kteří dobrovolně finančně přispěli na
pořádání akcí pro děti. Městské policii
děkujeme za pomoc při přípravě parku. Akci pořádalo SVČ DUHA Jeseník ve spolupráci s MŠ Karla Čapka.
Pavla Ježová, SVČ DUHA Jeseník
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Žáci základních škol soutěžili na Emku
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojí renské a stavební Jeseník
zorganizovalo v polovině května vědomostní a dovednostní
soutěž pro žáky 8. ročníků
základních škol okresu Jeseník. Celá akce se uskutečnila
v prostorách školy, dílen
a domova mládeže.
Pro více než devadesát žáků
z deseti přihlášených základních
škol bylo připraveno celkem osm
soutěžních stanovišť. Zde plnili
nejrůznější úkoly a disciplíny
vycházející z odbornosti a zruč‐
nosti probíraných témat z jednot‐
livých učebních a studijních oborů
v naší technicky zaměřené škole.
V části domova mládeže se navíc
uskutečnila prohlídka po nedávné
revitalizaci jeho prostor a ukázka
volnočasových aktivit v klubovně,
posilovně a střelnici.
Následně si žáci mohli prověřit
své čerstvě nabyté poznatky
v malém „testíku“. Po absolvování
všech stanovišť proběhlo krátce
po poledni celkové vyhodnocení

Téměř stovka žáků základních škol z okresu Jeseník se zúčastnila vědomostní
a dovednostní soutěže.
Foto: archiv školy

a vyhlášení vítězů. V úplném závě‐
ru ještě všichni zúčastnění žáci
vyplnili krátký dotazník k celé
akci, ze kterého jednoznačně
vyplývá, že se jim soutěž líbila
a rádi by si ji do budoucna opět
zopakovali.
Na organizaci soutěže se podí‐

leli nejen zaměstnanci školy jako
učitelé odborného výcviku a od‐
borných předmětů, vychovatelky
domova mládeže, ale i někteří naši
studenti. Všem zmíněným patří
velké díky!
Akce proběhla za podpory pro‐
jektu „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ORP Jeseník“, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000083.
Ing. Ladislav Šuška

Nad břehem řeky sedává Gréta aneb Motorika a řeč
Je léto a prázdniny. Některé děti mají to štěstí, že řádí na táboře,
s prarodiči v lese, nebo s mámou a tátou u vody. Mají to štěstí
všechny děti? Nebo ty vaše musí počkat doma u počítače, televize
nebo mobilu, až se vrátíte z práce domů? Děti potřebují trénovat
pohyb. Sledovali jste někdy malé dítě, jak stále dokola leze na
schod a pokouší se z něho seskočit? Zdravé dítě je totiž puzeno
k pohybu, pokud mu to my dospělí umožníme.
Protože bychom rádi podpořili nit před pohodlností a lákadly
zdravý pohyb dětí v MRC Krteček, moderních technologií dnešní
od září jsme pro vás připravili pro‐ doby. Ale taky nebyly známé
gram zaměřený na zlepšení pohy‐ pojmy jako počítačová demence,
bu. Proč? Protože nechceme, aby pohlednicový pohled jako syn‐
se zvyšující tělesná nešikovnost drom počítačového vidění, epide‐
našich dětí šířila jako lavina. mie obezity dětí a podobně.
Se senzomotorikou je spojená
Fyzioterapeuti bijí na poplach.
Předškoláci se správně nehýbají, třetina mozku. Dnešní dospělí
pořádně nezvednou nohu, neumí měli hodně pohybu a navíc mohli
se vyhnout, rozběhnout a zastavit, vyrůstat bez současných digitál‐
přelézt překážku a seskočit z ní. ních technologií. Naše mozky
A pak přijdou do školy a tam se a těla dostaly příležitost se vyvi‐
s nimi učitelé tělocviku bojí cokoli nout. Nedostatkem dnešního
pohybu a sezením u počítače
dělat, aby se jim nezranili.
My jsme lozili po stromech, ská‐ dospělým tělo a mozek přinejhor‐
kali panáka i školku přes švihadlo, ším zakrní. Jenže dnešním
hráli „vybišku“, dělali hvězdy i stoj‐ malým dětem, které nemají
ky, protože nás to bavilo a nevěděli dostatek smysluplného pohybu,
jsme o tom, že tím trénujeme něja‐ se řádně nevyvinou určitá mozké dovednosti motorických ková centra vůbec.
Nedávno mi přišel do mailu člá‐
a senzorických center v mozku.
Televize nevysílala pohádky od nek od Martiny Kolmanové. Je to
rána do večera, počítače ani mobi‐ logopedka žijící v Americe, která
ly nebyly. Nikdo nás nemusel chrá‐ se snaží naučit rodiče hrát si se

svými dětmi. Její zamyšlení mi při‐
šlo podnětné i pro nás. Pokládá
rodičům otázky: „Umí vaše dítě
kotoul? Jak obratné je v běhu přes
překážky, ve skoku po jedné noze,
ve slalomu? Vráží při honičce do
dětí nebo se umí skvěle vyhnout?
Umí se v rychlosti zastavit, nebo
vám jako můj Jonáš při podlézání
nohou nejdřív vrazí hlavou do
zadku?“ Dovolíte vašemu dítěti
chodit po okraji chodníku a tré‐
novat tak, jak nespadnout? Pohy‐
buje se ladně nebo spíš tak, jako
by s ním tak trochu pořád něco
třáslo? Nebo chodí jak medvěd?
Umí se trefit hodem na cíl? Umí
zamířit prstem do jednoho bodu
a ten skutečně také opakovaně
trefit?
Proč logopedka upozorňuje na
potřebu zlepšování hrubé a jemné
motoriky? Jak to souvisí s řečí?
Martina Kolmanová v článku
vysvětluje, že celkem dost. Navíc
mozková motorická a řečová cent‐
ra leží vedle sebe a ovlivňují se
navzájem. Jazyk sice nemá ani
ruce ani nohy, ale jeho obratnost, plynulost pohybů se
mnohdy podobá kotrmelcům
a skokům. Musí se umět napnout,

zvednout, spadnout, přeskočit,
opakovaně ťuknout na jedno
místo, udržet se nahoře a nespad‐
nout. Je toho dost, co jazyk musí
dokázat. Schválně, zavřete si oči
a řekněte větu: Nad břehem řeky
sedává Gréta. Vnímejte, co dělá
jazyk, kam běhá a skáče, kde se
dotýká, kolikrát za sebou se musí
rychle zvednout a zase spadnout
a hned utíkat dozadu do úst, aby
mohl vzápětí vyskočit vepředu za
zuby. Fuška, co?
Tělo tvoří jednotu. I drobné
odchylky koordinace těla a spolu‐
práce obou hemisfér poznáme
v puse dítěte. Jak po dětech může‐
me chtít obratnost mluvidel, když
se po hřišti pohybují jako medvědi
nebo tuleni? Jazyk musí mít obrat‐
nost kočky, rychlost tygra a přes‐
nost jestřába.
Jsou prázdniny, je teplo, tak hurá
s dětmi na hřiště, do lesa, do teré‐
nu, rozvíjet motoriku, koordinaci
a přesnost pohybů vašich dětí.
Obzvláště těch, které špatně vyslo‐
vují více hlásek. Možná se budete
po prázdninách divit, jak se jejich
výslovnost sama zlepšila.
Za MRC Krteček Jeseník
Marie Vršanová
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Jeseničtí žáci, učitelé ani rodiče nejsou z cukru!

V programu Doškolné vystoupili žáci školy.

Foto: Radek Ambrož

Dějepis v archivu

Abeceda peněz

K Mezinárodnímu dni archivů
uspořádal Státní okresní archiv
vJeseníku komentovanou prohlídku
výstavy Zrození Československa na
Jesenicku 1918–1920. Využili jsme
tuto nabídku ahodinu dějepisu jsme
strávili sžáky VIII. B vpátek 8. června
ve výstavním sále archivu. Právě
jsme probírali události spojené
s první světovou válkou a vznik Čes‐
koslovenska. V našem regionu regio‐
nu byla situace na konci války jiná,
ne všichni zrod nového státu vítali
s nadšením. Archivář Květoslav
Growka poutavě vyložil historické
období vzniku republiky a poukázal
na složitost vzhledem k převažující
německé menšině. Žáci si prohlédli
panely s dobovými fotografiemi
a vystavené kroniky. Vítězové malé‐
ho kvízu si odnesli kopii papírové
dvacetikoruny, za kterou by si mohli
něco koupit v roce 1918.

Půl roku probíhala Abeceda
peněz ve třídách 5. A a 5. B společně
s Českou spořitelnou, která byla
organizátorem tohoto projektu.
Jeho cílem bylo seznámit žáky
s finanční gramotností v praxi. Pro‐
jekt zahájila exkurze v České spo‐
řitelně v Jeseníku a potom se obě
třídy na dobu dvou měsíců v rámci
vyučovacích hodin i doma promě‐
nily ve firmy, ve kterých se vyrábělo,
vymýšlelo, psalo, kreslilo, balilo,
počítalo, peklo. Na jaké otázky si
žáci během projektu odpověděli?
Kde a jak vznikají peníze, proč
nestačí jen pro ně zajít k bankomatu
a jaká je jejich hodnota? Jak se pení‐
ze utrácejí, jak se půjčují a jak vydě‐
lávají? Zapojením do programu děti
získaly jedinečnou příležitost
naučit se přemýšlet o správě vlast‐
ních financí, podnikání a společné
práci. Absolvováním tohoto progra‐

To rozhodně nejsou a jsme za to rádi. I díky tomu jsme si nenechali
rozloučení se školním rokem při akci Doškolná pokazit trvalým deštěm.
Tým složený ze spolupracovníků všech pracovišť školy připravil celo‐
odpolední pódiový a doprovodný program „z vlastních zdrojů“, který
završilo vypouštění kaučukových balónků. Učitelé, žáci a rodiče je vypustili
jako symbol sjednocení úsilí k povznášení dětské osobnosti. Byl to roz‐
hodně poutavý pohled.
Bojové podmínky a rozměr celé akce mi potvrdil, že jako škola „3 v 1“
jsme schopni kompaktně obstát v nelehkých podmínkách. Krizový úvod
akce s výpadkem elektřiny poukázal na schopné a ochotné žáky vyšších
ročníků. Byli to zejména žáci devátých ročníků, kteří dokázali převzít
iniciativu a odpovědnost.
Dva dny na to jsme je vyprovázeli při slavnostním rozloučení v kině.
Byla to dojemná chvíle plná vděčnosti, pozitivních vzpomínek i nadhledu
nad vzájemnými křivdami za účasti učitelů prvního i druhého stupně,
kteří tyto žáky na naší škole doprovázeli. Jsem vděčný, že jsem mohl
mnohé z nich osobně poznat, byť jen omezeně při vodáckém kurzu a úvo‐
dem zmiňované akci. Přesto mě hřeje libý pocit, že do světa vyprovázíme
mnoho zdravých a silných osobností, které rozhodně nejsou z cukru
a věřím, že v něm obstojí.
Dominik Liberda, ředitel ZŠ Jeseník
mu zároveň naplnily rámcový před‐
pis vzdělávání určený MŠMT pro
první stupeň základní školy. Všech‐
no jejich snažení vyvrcholilo jar‐
markem, kde zúročily své snažení.

Vodácký kurz
Vstříc vodnímu dobrodružství se
vydali 11.–15. června žáci 9. roční‐

ku. Cílem vodáckého kurzu bylo
naučit se základním dovednostem
– plavbě na kánoích, raftech, pozná‐
ní kraje a stmelení kolektivu.
Oživením a pro některé i sebepře‐
konáním byly různé bojové hry
a také soutěže.
Všichni deváťáci ale nakonec
obstáli na výbornou.

Tým pro mládež: Partnerství se školami je nezbytné
Tým pro mládež je platformou pro pravidelné setkávání, komunikaci a spolupráci odborníků státních
i nestátních organizací zaměřených na ohroženou mládež a prevenci kriminality. Díky koordinované
činnosti dochází ke společné tvorbě strategií, přijetí konkrétních cílů plánu činnosti a jejich následnému uplatnění do praxe s důrazem na konkrétní potřeby a specifika regionu.
Tým pro mládež začal v Jeseníku
působit na konci roku 2016. Od té
doby se rozhodl podpořit několik
aktivit, které cílily na rozličné oblas‐
ti, například na zlepšení postavení
dětí v rozvodové a porozvodové
situaci podporou zavádění
Cochemských principů do praxe. Ve
spolupráci s Městskou policií Jese‐
ník chystá Tým pro mládež na pod‐
zim tohoto roku vzdělávací
program „Právo pro každý den“
v oblasti prevence kriminality
a zvyšování právního vědomí
žáků 8. a 9. tříd a žáků 1. stupně

gymnázia. „Pro realizaci preventivních aktivit je partnerství se školami
pro členy Týmu pro mládež nezbytné,“ doplnila koordinátorka Týmu
pro mládež Jeseník Karolína Petře‐
ková.
Snaha o interdisciplinární spo‐
lupráci je nyní podpořena také rea‐
lizací projektu MěÚ Jeseník
s názvem Podpora interdisciplinár‐
ní spolupráce sociálně právní
ochrany dětí na Jesenicku, díky kte‐

rému se budou mimo jiné iniciovat
pravidelná setkání se školními
metodiky prevence. První takové
proběhlo v červnu na téma záško‐
láctví. Činnost Týmu pro mládež
tímto zdaleka nekončí, od září 2018
připravuje pod záštitou organizace
Eurotopia.CZ, o.p.s. realizaci pro‐
bačního programu. „Cílem probačních programů je prevence
a snižování rizik opakované trestné
činnosti u mladistvých, kteří se

dostali do střetu se zákonem,“
vysvětlila koordinátorka Petřeková.
O další činnosti Týmu pro mládež
Jeseník vás budeme průběžně
informovat.
Rozvoj a rozšíření činnosti Týmů
pro mládež a dvou programů pro
mladistvé pachatele trestných činů
podporuje projekt „Na správnou
cestu! II“ pod záštitou Probační
a mediační služby ČR. Projekt je
spolufinancován ze zdrojů Evrop‐
ského sociálního fondu.
Více informací o projektu získáte
na https://www.pmscr.cz/naspravnou-cestu-ii/ nebo kontak‐
továním Mgr. Bc. Karolíny
Petřekové, tel.: 727 940 198, e‐mail:
petrekova.pms@gmail.com.
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Stalo se před padesáti lety v srpnu 1968
K tomu, aby mohl historik popsat dramatické události v našem městě před 50 lety, nemá mnoho podkladů. Pamětníci žádná písemná
svědectví nepořídili - nedivte se, po následných politických prověrkách se ti, kdo považovali zásah Varšavské smlouvy z 21. srpna
1968 za okupaci, vyhazovali ze strany, z funkcí, ze zaměstnání, jejich děti měly omezené možnosti studia, či vůbec žádné. A nebyla
ani vůle vyzpovídat je, na to se většinou přijde, až aktéři událostí již nejsou mezi živými.
Text městské kroniky je velmi
opatrný, její autor Vítězslav Zeman
evidentně nebyl velkým příznivcem
radikálních změn:
Politická krize, která vrcholila
v srpnu a zasáhla celý stát, se pochopitelně nevyhnula ani našemu městu,
kde se vyznačovala nejrůznějšími –
až do absurdností zabíhajících požadavků – předkládaných stoupenci
tzv. „socialismu s lidskou tváří“ či –
chcete-li – zastánci „Pražského jara“.
Když dne 21. srpna provedly armády
Varšavské smlouvy vojenský zákrok,
vyvolalo to v celé zemi zcela pochopitelný rozruch a roztrpčení. Znovu
se rozeběhly podpisové akce, jako již
mnohokrát předtím, nyní však na
zcela nereálné rezoluce, jako byl
například požadavek, aby republika
byla prohlášena neutrálním státem.
V těchto dnech, plných emocí, si
málokdo uvědomoval, že jde o požadavek zcela nesmyslný již proto, že
neutralita kteréhokoliv státu je podmíněna souhlasem všech vítězných
mocností a tudíž v prvé řadě souhlasem Sovětského svazu. /…/ Ostatně
emocím nutno přičíst všechny ty hanlivé a urážlivé nápisy, které se objevily
na nejrůznějších místech našeho
města. Ovšem i na nich měly největší
podíl veřejné sdělovací prostředky.
Dlouhodobý odmítavý postoj veřejnosti – alespoň značné části – byl rovněž dílem rozhlasu, tisku a televize.
Nelze si nepovšimnout, že kro‐
nikář naprosto vynechal příčiny,
které ke krizi vedly, a jakoby obha‐

Srpen 1968 v Jeseníku.

joval cenzuru, jež byla naštěstí na
jaře 1968 zrušena. Ovšem po nástu‐
pu Husákova vedení a normalizace
byla cenzura (tzv. tiskový dohled)
obnovena – a doplatil na ni
i V. Zeman, který již nemohl pokra‐
čovat v kronikářské práci a publi‐
kování v místním tisku. Jeho
kronika zůstala nedopsána…
Naopak ve fotografickém archivu
Vlastivědného muzea v Šumperku
se nachází soubor 41 fotografií
zachycujících události po 21. srpnu
1968 v Jeseníku. Fotografie do
muzejních sbírek zařadil Zdeněk
Brachtl, správce muzea v Jeseníku,
který však určil pouze jednoho
autora, fotografa Františka Kyjov‐
ského – ostatní zůstali z pochopi‐

Reprofoto: SOkA Jeseník

telných důvodů v anonymitě. Pro
dokreslení atmosféry těchto
pohnutých dní fotograf zachytil
např. skupinu mladíků, která psala
na náměstí Svobody protiokupační
hesla. Nejen za výkladními skříně‐
mi se objevily nápisy podporující
politiky „Pražského jara“. Jeden
z nich se solidárně obracel i k Polá‐
kům, další nápisy byly určeny Sově‐
tům od jednoduchého: „Vraťte se
domů" až po aktualizaci jejich nápi‐
sů z druhé světové války o odmino‐
vaných prostorech: „Prověřeno,
kontrarevoluce tu není“. Lidé pode‐
pisovali prohlášení podniku Seve‐
rografie
Liberec,
aby
se
shromáždilo 14 milionů podpisů
proti okupaci vojsky Varšavské

smlouvy. 23. srpna proběhla na
náměstí manifestace, za učitele zde
vystoupil M. Kadlec. Z radnice – síd‐
la městského národního výboru –
se v srpnových dnech po městě šíři‐
lo vysílání Rozhlasu po drátě, které
zajišťovali mj. místopředseda
MěNV J. Till, Šedivý, Kozel aj.
Věnujme proto dnes vzpomínku
mnoha bezejmenným lidem, kteří
se snažili o svobodnější nadechnutí
společnosti, jež však byla zakrátko
na dlouhých 20 let opět dána pod
kuratelu jediné pravdy „velkého
bratra”. O to vice bychom měli být
dnes pozornější vůči náznakům
podobné manipulace zastánců „sta‐
rých pořádků”.
Květoslav Growka, SOkA Jeseník

Za prameny pod Zlatým Chlumem – Řecký pramen
Řecký pramen z roku 1848 byl
původně postavený v duchu
ostatních lesních pramenů
jako nasucho skládaná zídka
půlkruhového
tvaru.
Na
původní, dodnes dochovanou
desku byl vytesán kromě
názvu a letopočtu také řecký
nápis: Voda je nejlepší.
Thalésovo učení o tom, že vše na
Zemi pochází z vody, inspirovalo již
ve své době řeckého básníka Pin‐
darose, který těmito slovy započíná
oslavné Olympijské zpěvy. V souvi‐
slosti s Priessnitzovou léčbou tato
dodnes platná pravda inspirovala
patrně anglickou skupinu pacientů,
kteří výstavbu financovali. Pozorný
návštěvník si podobného spojení
všimne i v Klácelově verši na Čes‐
kém pomníku v lázních.

Řecký pramen na snímku z roku 1904.

Foto: J. Fietz

V souvislosti s výstavbou nového
vodovodu v roce 1896 byl původní
pramen podchycen do vodovodní
jímky a nově vystavěna honosná
kamenná mohyla, o pár let později
zpevněná maltou. Podobně jako
u pramene Skalka bylo využito
několika mohutných kamenů, které
dokrašlují samotnou mohylu. Vývěr
vody byl vyveden z litinové hlavy
lva, ochránce vod.
Po druhé světové válce pramen
pomalu zpustl a i přes drobnou
opravu městem Jeseník v roce
2002 je stále v dezolátním stavu.
Snad se však i tento vodní zdroj
dočká plnohodnotné obnovy,
podobně jako je tomu u jiných pra‐
menů, především v okolí lázní. Jistě
by si to zasloužil!
Lukáš Abt
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L E T NÍ SPECI Á L
70. SEZONA
PROMENÁDNÍCH KONCERTŮ
I v srpnu vás srdečně zveme na celou řadu
vynikajících muzikantů, a to v rámci tradičních
nedělních promenádních koncertů. Koncerty
se konají za každého počasí vždy v neděli
v 15 hodin v Hudebním altánu na Ripperově
promenádě nebo v hale Sanatoria Priessnitz.

PROGRAM:
5. 8.
12. 8.
26. 8.
2. 9.

Jesenická dvanáctka
Holátka
Brass Band Šohaj
Jesenická dvanáctka

Hudební altán na Ripperově promenádě.

Foto: archiv PLL a.s.

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK
jezdí lázeňské okruhy a do Jeseníku, dále do
Faunaparku, na Čertovy kameny, do Jeskyní na
Pomezí, a to vždy od pondělí do neděle. Více
informací na www.priessnitz.cz.

BIATLON PRIESSNITZ CUP 2018
Druhý ročník soutěže v biatlonu pro děti
a dospěláky. Nejen pro ty, kteří si oblíbili zimní
biatlon, chystáme v sobotu 25. srpna jeho letní
verzi. V dopoledních hodinách bude připravena
soutěž pro děti a odpoledne pro dospělé.

ZA SPORTEM
LETNÍ SPORTOVIŠTĚ
otevřena denně od 10.00 do 20.00.
Půjčovna elektrokol, dětských kol, odrážedel,
koloběžek a sportovních her (badminton, kro‐
ket, volejbal, nohejbal, míče).
Park her (minigolf, ruské kuželky, Člověče ne‐
zlob se, pétanque).
Balneopark, Fitpark, DiscGolfpark v provozu!
Háj Víly Ozdravy již v provozu!

CYKLOPOINT JESCYKLO
Neváhejte a zavítejte do areálu Priessnitzových
léčebných lázní na kole a uschovejte si ho
v cyklopointu, ve kterém můžete využít servisní
zázemí – dofoukání kol, umytí kol, opravu kol.

LÁZEŇSKÉ FITNESS
PO zavřeno
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 Ther‐
mal
540 Kč.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA
Na Sanatoriu Priessnitz otevřena několikrát
týdně – více informací na www.priessnitz.cz.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ SRPEN 2018

Akce
sobota 4. srpna od 9 hodin
Areál Astur, Tovární ulice
JESENICKO SE BAVÍ
23. ročník největší a nejoblíbenější akce v regio‐
nu. Oslava léta, pohody, dobré muziky, nálady
a zlatavého moku.Tradičně za účasti hvězdných
hostů tuzemské hudební scény: Barbora Poláková, Kreyson, Alkehol, Stříbrňanka, Volant,
Yes Blues, Zdeněk Jurčík Band a Styl Music
Orchestra.
Těšit se můžete i na doprovodné akce pro děti
a dospělé, nafukovací atrakce, pivní soutěže
a mnoho další zábavy... Novinka: Letos vás roz‐
tančí i další stage pod taktovkou Tommyho
Riche ‐ Demolition Stage, kde zahrají DJs Tommy Rich, Deep Noise, NTK, Skica & Darko,
Fly.com, Tompar & Neobeck.
Vstupné 150 Kč pouze na místě. Děti do 3 let
zdarma, děti do 135 cm platí 50 Kč (V CENĚ JE
MOŽNOST VYUŽITÍ CELÉHO PROGRAMU DĚT‐
SKÉ ZÓNY VČETNĚ ATRAKCÍ).
Akce se koná za finanční spoluúčasti Olomouc‐
kého kraje, města Jeseník a M.B.A. Finance s.r.o.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 4. srpna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
ŠVÝCARSKO, ITÁLIE, RAKOUSKO
Přednáška věhlasného cestovatele PaedDr.
Libora Turka. Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

neděle 5. srpna v 15 hodin
Hudební altán, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se populární Jesenická dvanáctka.
Pořádá PLL a.s.

pátek 17. srpna v 19.30 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
AMALIA TRIO – Lucie Brobtek (flétna), Jakub
Dvořák (violoncello), Václav Mácha (klavír)

sobota 18. srpna v 19.30 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
VÁCLAV MÁCHA (klavír) & ŽOFIE VOKÁLKOVÁ
(flétna)

neděle 19. srpna v 19.30 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
EVA GARAJOVÁ (mezzosoprán), JAROSLAV
SVĚCENÝ (housle)
CZECH VIRTUOSI („mozartovský“ hudební
ansamble)
Pořádá Nadační fond Evy Garajové.

neděle 19. srpna v 15 hodin
Hudební altán, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se populární California Emila Varsíka
v novém složení.
Pořádá PLL a.s.

sobota 25. srpna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
NEPÁL
Přednáška cestovatele PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

neděle 26. srpna v 15 hodin
Hudební altán, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se vynikající Brass Band Šohaj.
Pořádá PLL a.s.
V případě nevlídného počasí
se promenádní koncerty
konají v hale léčebného domu Priessnitz!
Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ
BUDE DIVADLO PETRA BEZRUČE
OD 1. 8. DO 2. 9. ZAVŘENO!

pátek 10. srpna v 21.30 hodin
Prostor u Hudebního altánu, PLL a.s.
ČERTOVINY
Letní kino, promítání filmu.
Pořádá PLL a.s.

neděle 12. srpna v 15 hodin
Hudební altán, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se skvělá country kapela Holátka.
Pořádá PLL a.s.
FESTIVAL EVA GARAJOVÁ A HOSTÉ 2018

pondělí 13. srpna v 19.30 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
EVA GARAJOVÁ (mezzosoprán) & MARIAN
LAPŠANSKÝ (klavír)

úterý 14. srpna v 19.30 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MARIAN LAPŠANSKÝ (klavír) – sólový recitál

středa 15. srpna v 19.30 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
ENSEMBLE MARTINŮ (klavírní kvarteto)

čtvrtek 16. srpna v 19.30 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
ŠTĚPÁN KOS (klavír) & DAGMAR MAŠKOVÁ
(housle)

Výstavy
3. srpna - 31. srpna
Výstavní síň Katovny
OBRAZY, OBRÁZKY A MALŮVKY
Malíř Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940
v Litomyšli. Od roku 1960 trvale působí na Čes‐
komoravské vysočině, kde dochází k prvním
nesmělým pokusům s barvami a paletou.
Jaroslav Matějka je oblíbeným a vyhledávaným
autorem u nás i v zahraničí. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

13. července - 5. srpna
Kaple
VÝSTAVA PRACÍ
ČLENŮ JESENICKÉ VÝTVARNÉ SKUPINY
Otevřeno denně od 10.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin. Vstup volný.
Pořádá JVS ve spolupráci s MKZ Jeseník.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
VÝSTAVA
18. července – 7. října
Hlavní výstavní sál
OVCE A KRÁVY POD PRADĚDEM
aneb HISTORIE A SOUČASNOST

www.jesenik.org | srpen 2018
PASTEVECTVÍ V JESENÍKÁCH
Výstava, jež je provoněná senem a atmosférou
starých časů, je zároveň zaměřena na historii
pastevectví obecně, život pastýřů v minulosti
nebo se věnuje jejich pozici v magických jese‐
nických pověstech. Vstupné: 40/20 Kč.

27. června – 30. září
Galerie
POST BELLUM 1866
Výstava se věnuje významu prusko‐rakouské
války pro budoucí uspořádání moci ve střední
Evropě a nasazení nových vynálezů, které
významně ovlivnily výsledek války. Na výstavě
se dozvíte, jakou roli mělo v konfliktu Jesenicko
a jak vypadala výzbroj vojáků na obou stranách.
Můžete zhlédnout i významné archeologické
nálezy z Národního muzea.
Vstupné: 40/20 Kč.

PŘEDNÁŠKA
16. srpna
PŘÍČINY ÚMRTNOSTI NA JESENICKU
VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ
19. století ‐ období velkých společenských
změn, nesoucích se ve znamení průmyslové
revoluce, ale také pokroku v medicíně a zlepšení
hygienických návyků. Všechny tyto změny se
promítly i do každodenního života, a ovlivnily
tak přirozenou demografickou strukturu popu‐
lace, tedy i proces umírání. V přednášce se
pokusíme objasnit základní procesy a tendence
úmrtnosti na Jesenicku v období 19. století.
Přednáší Bc. Hana Ďuranová, min. počet
posluchačů 4. Vstupné 20 Kč/osoba. Přednáška se koná 16. 8. od 18.00 ve Státním okres‐
ním archivu Jeseník, Tovární ul. 18,
přednáškový sál – 1. patro.

EXKURZE
25. srpna
ZA HISTORIÍ A PAMÁTKAMI
KARLOVY STUDÁNKY
Povíme si něco o jednotlivých lázeňských budo‐
vách, z nichž nejstarší byly vybudovány již na
konci 18. století. Prohlédneme si klasicistní
kostel Panny Marie Uzdravení nemocných
a kapli sv. Huberta z poloviny 18. století, která
je zapsána do státního seznamu nemovitých
kulturních památek. Navštívíme také vyhlídku
Rolandův kámen, z níž se naskýtá nádherný
výhled do okolní krajiny. Odjezd do Karlovy
Studánky je v 7.45 z autobusového nádraží
v Jeseníku, očekávaný návrat v 16.55. Cena jízd‐
ného tam a zpět je 120 Kč. Minimální počet
účastníků – 4. Exkurzi povede Mgr. Božena
Kaňáková, historik VMJ.
Cena exkurze 30 Kč.

25. srpna
Kejklířská slavnost –
workshop ve Vodní tvrzi – zpracování vlny

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60/30 Kč.
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ
Nutná rezervace předem na muzeum.rezerva‐
ce@jen.cz nebo na čísle 725 073 539. Není
vhodné pro děti do 13 let. Vstupné: 70/35 Kč.
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč.
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč.

červenec
srpen
20182018
| www.jesenik.org
| www.jesenik.org

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Jeseníku lázních, č. p. 175
VINCENZ PRIESSNITZ
A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba: červenec–srpen, úterý až nedě‐
le 12.00–17.00 hod. Vstupné: 40/20 Kč.
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo
kafe“ Otevřeno: každý den.
Každou středu od 19.00 hod. přednášky
PhDr. A. Perutkové.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba
1. 7. – 31. 8. pondělí až neděle 9.00–17.00 hod.

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz ‐ Nejkratší cesta k rezervaci
vstupenek!

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

středa 1.8. – neděle 5.8.
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

pondělí 6.8. v 19.30 hodin
SWEET COUNTRY
Domorodý chovatel dobytka Sam, který zabije
v sebeobraně bělošského majitele stanice, musí
vše opustit a utéct i s těhotnou manželkou.
Vydávají se drsnou a nádhernou krajinou do
vnitrozemí. Seržant Fletcher a místní vlastníci
půdy jsou jim v patách. Austrálie 2017. Pilot
film. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

úterý 7. 8. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
středa 8. 8. v 19.30 hodin 3D/TITULKY
čtvrtek 9. 8. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Na začátku příběhu čelí Ethan Hunt úplně nové
situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla a vinou
jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení
vybraná světová velkoměsta. Ethan je přesvěd‐
čen, že pouze on a jeho tým dokáže tragickou
chybu napravit. USA 2018. Cinemart.
Vstupné 2D 130 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 10. 8. v 17.00 hodin 2D/DABING
sobota 11. 8. v 17.00 hodin 3D/DABING
ÚŽASŇÁKOVI 2
Ve filmu se vrací oblíbená rodina superhrdinů.
Tentokrát je ale hlavní hvězdou Helen, zatímco
Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Das‐
hovi zvládat každodenní nástrahy „normální‐
ho“ života. Pro všechny je to těžká změna. USA
2018. Falcon.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 13. 8. v 19.30 hodin2D/TITULKY
úterý 14. 8. v 19.30 hodin 3D/TITULKY
MEG: MONSTRUM Z HLUBIN
Kapitán Taylor musel před pár lety opustit na

KALENDÁŘ
KALENDÁŘKULTURNÍCH
KULTURNÍCHA ASPOLEČENSKÝCH
SPOLEČENSKÝCHAKCÍ
AKCÍČERVEN
SRPEN 2018
dně Mariánského příkopu svou posádku, když
na podmořskou stanici cosi zaútočilo. Teď je
to cosi zpátky a vypadá to, že jde o pravěkého
žraloka. Taylor tak dostane šanci postavit se
mu znovu. USA 2018. Vertical Ent.
Vstupné 2D 110 Kč.
Vstupné 3D 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 15. 8. v 19.30 hodin
MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!
Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní
i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostro‐
va Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si
s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 16. 8. v 19.30 hodin
BLACKKKLANSMAN
Ron Stallworth je prvním Afroameričanem
v policejním sboru v Colorado Springs. Vždy si
přál být agentem v utajení a hned po svém
nástupu rozjíždí infiltraci do místního Ku Klux
Klanu. USA 2018. Cinemart. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 17. 8. – sobota 18. 8. v 19.30 hodin
EQUALIZER 2
Pokračování úspěšného akčního thrilleru. USA
2018. Falcon. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

pondělí 20. 8. v 19.30 hodin
ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY
Audrey a Morgan jsou nejlepší přítelkyně. Nevě‐
domky se však zapletou do mezinárodního
spiknutí poté, kdy jedna z žen zjistí, že její bývalý
přítel byl ve skutečnosti špión. USA 2018. Ver‐
tical Ent. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

úterý 21. 8. – středa 22. 8. v 19.30 hodin
MISS HANOI
V malém příhraničním městě byla před čtyřmi
lety zavražděna vietnamská dívka Hien krátce
poté, co vyhrála okresní soutěž krásy. Jejím vra‐
hem byl nezletilý Jan Polanský, který byl umís‐
těný do výchovného ústavu, odkud ho po
dovršení plnoletosti pustili. Česko, Slovensko
2018. Falcon.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 23. 8. v 19.30 hodin
WHITNEY
Nejprodávanější, nejúspěšnější či nejoceňova‐
nější – každý přívlastek k famózní Whitney
Houston stoprocentně sedí. Každý velký úspěch
je však vykoupen a najít pravdu není vždy jed‐
noduché. Jedná se o oficiální dokument požeh‐
naný matkou Whitney a její nejbližší rodinou.
Ta poskytla exkluzivní rozhovory a záběry
ze zákulisí jejího života, které dosud nebyly
zveřejněny. USA 2018. Bohemia MP. Titulky.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 24. 8. – sobota 25. 8. v 17.00 hodin
PŘÍBĚH KOČEK
Jsou především líné a všechno mají na háku,
ale i kočky mají velká srdce, své legendy a dny,
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kdy zažívají neuvěřitelné věci. Jedno takové
nevšední a doslova velkolepé dobrodružství
ukáže nová animovaná komedie. Čína 2018.
Bontonfilm. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 27. 8. – úterý 28. 8. v 19.30 hodin
JAN PALACH
Film pozoruje několik posledních měsíců života
Jana Palacha na základě dostupných faktických
pramenů. Česko 2018. Cinemart.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 29. 8. v 19.30 hodin
SLENDER MAN
V malém městě v Massachusetts chtějí čtyři
středoškolačky rituálem popřít existenci tajem‐
ného Slender Mana. Když však jedna z nich
záhadně zmizí, vše nasvědčuje tomu, že je ve
skutečnosti jeho poslední obětí. USA 2018. Fal‐
con. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 30. 8. v 19.30 hodin
ALFA
Velkolepé dobrodružství odehrávající se během
poslední doby ledové v Evropě před 20 tisíci
lety. Mladý lovec, který se vypravil na svůj první
lov se skupinou nejlepších lovců kmene, utrpí
zranění a je ostatními zanechán napospas osu‐
du. USA 2018. Falcon. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 31. 8. – sobota 1. 9. v 19.30 hodin
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Andrej pracuje jako programátor u nadnárodní
firmy, která se zabývá vývojem tzv. inteligent‐
ního domu, který má znamenat revoluci v byd‐
lení. Dům je ovládaný pouhým hlasem a má
obyvatelům zajišťovat maximální luxus i sto‐
procentní bezpečnost. Andrej je pověřen fina‐
lizací projektu. Česko, Slovensko 2018.
Bohemia MP.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
pondělí 6. 8. – pátek 31. 8.
BAREVNÉ POHLAZENÍ
Výstava moderních grafických obrazů
Mgr. Markéty Evjákové
Vstup volný.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE
NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2018
* PREDÁTOR: EVOLUCE * ČARODĚJOVY
HODINY * DOMESTIK * a další *
FOYER A „CAFÉ“ OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
www.kinopohoda.cz
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek do Kina
Pohoda!
Pro rezervaci navštivte naše internetové strán‐
ky!

NOVINKA:
Možnost zakoupení e-vstupenek!
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Objevujte krásy Jesenicka na kole, pěšky nebo autem
Nassauská stezka

Tip na cyklovýlet
Od zříceniny k jezeru

Věhlas vodoléčebného ústavu Vincenze Priess‐
nitze přilákal na Gräfenberk mnohé zahraniční
osobnosti, které si sem přijížděly léčit své nedu‐
hy. Významnou klientelu přivedl také Priessnit‐
zův nástupce a šiřitel jeho odkazu lékař Josef
Schindler.
Mezi jeho pacienty patřil také vévoda Adolf
von Nassau (1817–1905), který se do lázní při‐
šel léčit s žaludečními potížemi. Schindlerova léč‐
ba byla úspěšná a vévoda se do lázní rád vracel.
Jako výraz své vděčnosti nechal v lázních vybu‐
dovat tzv. Nassauskou stezku o délce cca
6,5 km. Cestou můžete vidět zajímavosti jako je
Polský, Jitřní nebo Priessnitzův pramen, Nassaus‐
ký a Vilémův kámen, Františkovu skálu a Enhu‐
berův náhrobek. Stezka začíná nedaleko lesní
cesty nad Jižním svahem.
Adolf von Nassau byl zajímavou evropskou
osobností. Byl posledním vévodou nasavského
království nacházejícího se na území Německa
voblasti Porýní, které zaniklo téměř po 740 letech
své existence vroce 1866 po porážce Rakouského
císařství v prusko‐rakouské válce. Nasavsko bylo
jako spojenec Rakouska obsazeno a anektováno
Pruskem a stalo se součástí provincie Hesensko
‐ Nasavsko. Poslední nasavský vévoda Adolf se
v roce 1890, po smrti svého strýce Viléma III.
nizozemského krále a velkovévody lucembur‐
ského podle tzv. salického práva jako poslední
žijící mužský potomek rodu, stal lucemburským
velkovévodou. Když v roce 1889 nastoupil na trůn
jako velkovévoda lucemburský, Josef Schindler
mu zaslal gratulaci a za pár dní se dočkal odpo‐
vědi: „Svému starému příteli vyslovuji srdečný dík.
Za to, že jsem zde, vděčím Gräfenberku. Na to nikdy
nazapomenu.“ (Tinzová, 1996, s.56). Jeho potomci
vládnou Lucembursku dodnes.
Foto: www.skion.cz, zdroj: www.jesenik.org

Rychlebské hory nabízejí svým návštěvní‐
kům mnohá romantická zákoutí a výhledy do
polské nížiny. Zavítáte‐li do Černé vody na pro‐
slulé Rychlebské stezky pak se těšte na zážit‐
ky v podobě adrenalinu na horském kole.
Osvěžení a krásné koupání pod vysokou
skalní stěnou najdete nedaleko v zatopeném
lomu Rampa. Po cestě se nabízí návštěva
gotické zříceniny Kaltenštejn, bývalého bis‐
kupského hradu. Z Kaltenštejna se rozjeďte na
kopec Smolný nedaleko obce Velká Kraš, kde
se nachází kamenné skalní městečko s přírodní
vyhlídkou připomínající obří žulové mísy zva‐
né Venušiny misky a pokračujte přes městeč‐
ko Vidnava (památková zóna) do polského
Kalkowa, Sliwic a nakonec Otmuchowa, kde si
můžete prohlédnout otmuchowský zámek
nebo si odpočinout na pláži Otmuchowského
jezera.
Délka trasy: město Jeseník – Kaltenštejn
16,5 km. Délka trasy Kaltenštejn – Otmuchow
28 km. Výchozí bod Priessnitzovy lázně, cyklo‐
trasa 6279 a 6280 a poté 6046 Rychlebské stez‐
ky. Obtížná trasa.

Vodopády Stříbrného potoka
Působivým přírodním jevem nacházejícím
se nedaleko malebné osady Nýznerov v Rych‐
lebských horách jsou tzv. Nýznerovské vodopády. Leží na území obce Horní Skorošice
a nacházejí se 2 km jihozápadně od Nýznerova
a přibližně 5 km západně od obce Žulová.
Kaňonovitá soutěska se skalními prahy
o rozloze 12 hektarů vytváří několik vodopádů
s vysokým průtokem. Tvoří je soustava kaskád
a peřejí v romantické soutěsce nad ústím
Bučínského potoka s celkovou výškou 14
metrů. Nejvyšší stupně jsou 3 metry vysoké.
V roce 1968 byly Vodopády Stříbrného potoka
vyhlášeny za chráněný přírodní výtvor.
Nejsnadnější přístup je po lesní cestě
z Nýznerova, cesta je vhodná pro pěší i pro
cyklisty. Cestou k vodopádu lze o prázdninách
každý den mimo neděli navštívit Muzeum Skorošice s exponáty z oblasti regionálních řeme‐
sel či geologie. Doplnit energii můžete
v Rybářské baště v Nýznerově, která je součástí
Rybářství Nýznerov specializovaného na chov
pstruha duhového. Bašta je v provozu po dobu
letních prázdnin. Zdroj: www.jesenik.org

Tip pro elektrokolo
Za výhledy na pásmo Orlíka
Vyjeďte si na cyklovýlet na stále populár‐
nějším elektrokole! Budete mile překvapeni,
kolik km dokážete za jediný den zdolat
i v náročném terénu.
Provozovatel jesenické půjčovny elektrokol
Marian Bodnár doporučuje půldenní 43 km
okruh přes pásmo Orlíka. Terén je obtížný,
odměnou vám však budou daleké výhledy na
hřebeny Jeseníků. Z Jeseníku se vydejte smě‐
rem na Bukovice (6210), Adolfovice (6209)
a pokračujte kolem vodárny na Šumné k Šum‐
nému potoku a pásmu Orlíka. Pokračujte po
trase 6209 ke Kristovu loučení a dále po trase
6074 až na oblíbený Rejvíz, kde si můžete dobít
baterii a dopřát občerstvení. Z Rejvízu se po
trase 6071 vydejte na projížďku starými osa‐
dami Chebzí a Studený Zejf a odtud zpět přes
Písečnou a Českou Ves do Jeseníku.
Délka trasy: 43 km, obtížná trasa, převýšení
1076 m.
Motivační body: Jeseník – IC Katovna;
vodárna na Šumné; Pásmo Orlíka; Rejvíz ‐ Vel‐
ké mechové jezírko; Písečná jeskyně na Špičá‐
ku; zatopená pískovna Florian; Česká Ves –
Muzeum veteránů; Jeseník – Muzeum ve vodní
tvrzi.

Kde si o prázdninách půjčíte kolo, lyže nebo motorku?
JeseníkyTour – elektrokola, koloběžky, kolečkové lyže, ul. 28. října, Jeseník. SPORT 2000 J –
horská kola a koloběžky, ul. 28. října, Jeseník. SPORT SERVIS „Tomšů“ – horská kola, ul. Lipovská,
Jeseník. Priessnitzovy léčebné lázně – horská kola a koloběžky, elektrokola, Lázně Jeseník. Hotel
Skiland – horská kola a koloběžky, Ostružná. Hotel Červenohorské sedlo – horská kola, Kouty
nad Desnou. Woox.cz – koloběžky na Pradědu, Vysílač Praděd. Pujcovna-enduro.cz – terénní
motorky, Písečná.
Zdroj: www.jesenik.org

Nýznerovské vodopády.

Foto: Radek Leskovjan

Připravilo IC Jeseník Katovna
Otevírací doba IC Jeseník:
červen–září 2018
Po–Pá 8.30–17.30, So 8.30–16.00
Ne, st. svátek 8.30–13.00
Kontakt:
Tel.: +420 584 453 693,
e-mail: ic@mujes.cz
www.jesenik.org/volný čas
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Zlato pro Elišku Bartuňkovou na mistrovství republiky
Další skvělý úspěch jesenických
sportovců. Eliška Bartuňková
vybojovala 30. června v Praze
na Mistrovství České republiky
v bikrose první místo.
V letošní sezoně Eliška reprezen‐
tuje naši republiku v Evropě i ve
světě v juniorské kategorii. Svou
houževnatost a píli letos konečně
zúročila a po zásluze získala dres
a titul Mistryně České republiky
v kategorii Women junior. Svůj
mistrovský závod jela v kategorii
Boys 16, kde ve finálové jízdě dojela
na pátém místě. Vyhodnocena byla
zvlášť v kategorii Women junior
a získala tak svůj první titul.
Bikros je sport, který dělají pře‐
vážně chlapci, děvčata nemají vlast‐
ní kategorie, a proto závodí s nimi.
Získat tak titul mistra republiky je
pro ně velmi obtížné. Mistrovství
ČR se Eliška zúčastňuje od devíti

Eliška Bartuňková si dojela pro zlato.

Foto: Andrea Vesecká

let a vždy se probojovala do finálové
osmičky. Jejím nejlepším umístě‐
ním byl bronz, který získala hned
čtyřikrát. Za své výkony byla vybra‐

ná do Talent týmu České republiky
a zároveň do reprezentace ČR a také
do mezinárodního cyklistického
tréninkového střediska ve Švýcar‐

sku. Zde pobývala a trénovala pod
vedením zkušeného trenéra více
než tři měsíce.
Eliška reprezentovala Česko jako
juniorka na letošním mistrovství
světa v Baku. Sítem rozjížděk hladce
prošla do čtvrtfinále, v semifinále
bohužel tolik štěstí neměla. Jejím
nadějím udělala konec japonská
závodnice, která ji stáhla na zem
a bylo po postupových ambicích.
Eliška tak skončila na 14. místě. Na
jedné straně zklamání, na straně
druhé pochvala za skvěle odjetý
závod.
V České republice Elišku trénuje
reprezentantka a jesenická rodačka
Romana Labounková, která je Eliš‐
činým vzorem a jak to vypadá, Eliš‐
ka jde v jejích šlépějích. Děkujeme
Romaně za její přípravu a Elišce bla‐
hopřejeme a přejeme hodně sil
a úspěchů v dalších závodech.(IB)

Vítězky ME v mažoretkovém sportu jsou z Jeseníku
Celkem 18 cenných kovů – 10 zlatých, 5 stříbrných a 3 bronzové
medaile získali holky a dva kluci z Tanečního studia LB Jeseník na
15. mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu. To se konalo
5.–8. července v Praze, kde o nejvyšší posty bojovalo 755 choreografií z 10 zemí.
Mistři Evropy: skupina seniorky baton, skupina senioři mix. Kris‐
týnka Harbichová – solo juniorky baton. Filip Rosler – solo senior
baton, solo twirling. Eliška Lukačová a Dominička Ambrozy – duo
kadetky baton. Anička Bicanová, Míša Krejzková, Gabča Bedečová,
Berča Novotná, Monča Winiarská, Natálka Fellnerová a Markétka Buchto‐
vá – miniformace seniorky pom. Natka Šimčíková, Míša Krejzková,
Gabča Bedečová, Lucinka Čížková, Monča Winiarská, Natka Fellnerová
a Markétka Buchtová – miniformace seniorky baton. Markétka Buchto‐
vá, Natka Fellnerová, Monča Winiarská, Berča Novotná, Gabča Bedečová,
Míša Krejzková – miniformace seniorky mix. Markétka Buchtová,

Natka Fellnerová, Gabča Bedečová, Míša Krejzková, Berča Novotná, Kris‐
týnka Harbichová, Kristýnka Kunčarová, Filip Rösler – twirlingový
tým.
Stříbro: Dominička Ambrozy – solo kadetky baton. Natálka Šim‐
číková – solo seniorky baton. Kristýnka Kunčarová – solo juniorky
pom. Maky Buchtová a Naty Fellnerová – duo seniorky pom. Kája Što‐
filová, Nikča Schopfová, Kačenka Bicanová, Kristýnka Harbichová, Anič‐
ka Ambrožová a Vendy Beňová – miniformace juniorky mix.
Bronz: Dominička Ambrozy – solo kadetky pom. Natálka Šimčíko‐
vá – solo seniorky 2 baton. Gabča Bedečová – solo seniorky pom.
Děkujeme trenérce Lence Bachové za krásné choreografie, rodičům
a přátelům za podporu a ostatním týmům za přátelskou atmosféru,
která celé mistrovství doprovázela.
Mgr. Monika Novotná,
předsedkyně Sdružení rodičů tanečního studia Jeseník

Česká mládežnická cyklistická špička na Jesenicku
Téměř 300 závodníků z celé republiky přijelo 9. a 10. června do
Vidnavy na Český pohár a Mistrovství Olomouckého a Moravskoslezského kraje v silniční cyklistice mládeže a žen. K tomu se
ještě přidaly Vidnavské okruhy regionálního seriálu Jesenický
šnek se 60 účastníky. Všechny čtyři akce během jednoho víkendu
uspořádal spolek Cyklistika Jeseník a Force GO! Jeseník v čele
s Rostislavem Brokešem. Troufám si říct, že takovou sportovní
událost Vidnava ještě nezažila.
V sobotu 9. června se závodilo na ství Olomouckého a Moravskoslez‐
okruhu Vidnava, Velká Kraš, Huko‐ ského kraje mládeže a žen. Víkend
vice, Horní Heřmanice, Vidnava. vyvrcholil v neděli Českým pohá‐
Ráno proběhl závod Jesenického rem mládeže a žen na okruhu Vid‐
šneka, ve kterém mezi muži zvítězil nava, Štachlovice, Stará Červená
Jan Bedeč z Force GO! Jeseník. Nej‐ Voda, Strachovičky, Vidnava.
A jak se vedlo závodníkům týmu
lepší ženou byla Alena Mlynářová
z Vrbna p. Pradědem a nejrychlej‐ Force GO! Jeseník? Nejvíce se dařilo
šími dětmi Milan Kadlec a Dagmar Filipovi Řehovi (junior) a Štěpánovi
Dubcovi (ml. žák), kteří dokázali,
Hejhalová z Dukly Praha.
Po „šneku“ následovalo Mistrov‐ že patří k republikové špičce.

V Mistrovství Olomouckého kraje
vybojovali oba 2. místo! V závodě
Českého poháru Štěpán dospurto‐
val na 7. a Filip na 11. místě!
Výsledky závodníků týmu Force GO! Jeseník: Český pohár –
11. Filip Řeha (junioři), 45. Adam
Továrek (junioři), 7. Štěpán Dubec
(ml. žáci). Mistrovství Olomouckého a Moravskoslezského kraje:
3. Filip Řeha (junioři, 2. místo
v Ol. kraji), 6. Štěpán Dubec (ml.
žáci, 2. místo v Ol. kraji), 25. Martin
Adámek (st. žáci), 45. Marek Buchta
(st. žáci). Jesenický šnek:1. Jan
Bedeč (absolutní vítěz a vítěz
kat. A), 7. Viktor Kalina (v kat. A
5. místo), 12. Jan Formánek (v kat. A
7. místo), 16. Daniel Kovář (v kat. B

2. místo), 9. Štěpán Dubec (žáci,
z ml. žáků 2. místo), 10. Marek
Buchta (žáci), 9. Barbora Osladilová
(žačky, z ml. žaček 1. místo),
16. Matěj Charvát (žáci, z ml. žáků
4. místo).
Velké poděkování patří všem
pořadatelům, pomocníkům, řidi‐
čům, rozhodčím, Policii ČR a spon‐
zorům – město Jeseník, město
Vidnava, Český svaz cyklistiky,
Gymnázium Jeseník, Force, Auto‐
doprava Břetislav Látal, Sběrna
druhotných surovin Lindovský,
Gastro Mach, TTV Sport Group.
Bez těchto všech by akci nebylo
možné uspořádat. Ještě jednou
děkujeme.
(KO)
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