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Středověká slavnost se vrací i letos
V polovině loňského září ožilo
centrum města v rámci oslav
750. výročí první písemné zmínky o Jeseníku netradiční a nabitou Středověkou slavností.
Přesto, že počasí mělo daleko
k ideálu, sklidila akce velice
pozitivní návštěvnický ohlas,
což pro pořadatele z MKZ Jeseník znamenalo výzvu – pokusit
se jesenickým zprostředkovat
podobný zážitek i letos. Plán se
zdařil a 2. ročník Středověké
slavnosti se uskuteční v sobotu
15. září.
Akce si svým formátem vůbec
nezadá s loňskou premiérou, také
tentokrát bude kouzlo středověku
sálat nejen z Masarykova náměstí,
ale počítá se s bohatým progra‐
mem také na Zámeckém náměstí
u Vodní tvrze a v areálu někdejšího
kláštera voršilek v Průchodní ulici.
V centru města tak vznikne přiro‐
zený okruh, kterým se budou
návštěvníci moci plynule pohybo‐
vat a vybírat si to nejzajímavější
z programu.
A rozhodně je se na co těšit!
V aréně budou zápolit chrabří rytíři
a jak jsme měli možnost vidět loni,

Veřejné projednání
Ve čtvrtek 6. září od 16.30 hod.
do 18.45 hod. se v Kině Pohoda
uskuteční veřejné projednání stra‐
tegických dokumentů města Jese‐
ník. Veškeré dokumenty jsou
zveřejněny na www.jesenik.org.

Zastupitelstvo
Ve čtvrtek 20. září v 15 hodin se
v zasedací místnosti budovy IPOS,
v ulici K. Čapka 1147, koná 26. zase‐
dání Zastupitelstva města Jeseníku.

Setkání s občany
VKině Pohoda proběhne v pondě‐
lí 17. září od 16.30 do 18.45 hodin
Setkání s občany. Přítomni budou
představitelé a úředníci města. Zvá‐
na je široká veřejnost, která se může
zapojit do diskuse svými dotazy
a připomínkami.
(red)

Středověká slavnost se uskuteční 15. září od 9 do 22 hodin a nabídne bohatý
program pro celou rodinu.
Foto: archiv MěÚ Jeseník

nejedná se o „žádné divadýlko“, ale
skutečně řinčí ocel. Náměstí i při‐
lehlé lokality budou plné stánků
s ukázkami dobových řemesel
a rukodělnými výrobky. Návštěv‐
níky budou bavit vynalézaví kejklí‐
ři, autentické hudební a taneční
soubory i sokolníci z Bojnic se svý‐
mi cvičenými dravci. Hlad i žízeň
bude možno zahnat ve středověké
krčmě a kdo si potrpí na jídlo při‐

pravené na otevřeném ohni, dočká
se také.
Středověká slavnost proběhne za
účasti hostů z partnerských měst
a nabízí celodenní (9–22 h) zábavu
pro celou rodinu, která je navíc zce‐
la zdarma. Bude‐li akci přát i počasí,
může být loňská návštěvnost výraz‐
ně překonána, a kdoví, třeba se Stře‐
dověká slavnost stane pevným
bodem v kulturním kalendáři. (jj)

Těžba na Křížovém vrchu
Také město Jeseník se ve svých
lesích potýká s kůrovcem, na mnoha
místech se vyvinula již druhá generace tohoto obávaného brouka.
Město se snaží řešit kalamitní situaci
vyhledáváním napadených stromů
s následnou účinnou asanací.
V příštích týdnech bude probíhat
odstraňování kůrovcem napadených
dřevin na Křížovém vrchu nad Sme‐
tanovými sady, samotná těžba již
začala. „K 15. srpnu bylo od začátku
roku vytěženo a zpracováno 800 m3
napadených dřevin. Předpokládaná
výše kůrovcových těžeb v tomto prostoru dosáhne v druhé polovině letošního roku objemu 2000 m3. Práce
pomocí harvestoru se již rozběhly,“
uvedla Monika Nepejchalová, vedou‐
cí oddělení majetku. Dříví bude z lesa

průběžně odváženo, aby nedochá‐
zelo k dalšímu šíření kůrovce.
K nepříznivé situaci s kůrovcem při‐
spěl také brzký nástup jara s vyso‐
kými teplotami a nedostatkem
srážek. Vzniklé holiny po těžbě musí
být dle lesního zákona zalesněny do
dvou let od jejich vzniku. Porosty ve
vlastnictví města na Křížovém vrchu
jsou zařazeny do kategorie lesy pří‐
městské a lesy se zvýšenou funkcí
rekreační. „Město použije k zalesnění
pozemků vhodné druhy dřevin pro
zpestření druhové skladby. V následujících letech proběhne postupná
přestavba smrkového lesa na les smíšený, kde by měly být upřednostňovány právě mimoprodukční funkce lesa,“
vysvětlila Regina Weiserová, vedoucí
odboru životního prostředí. (rik)
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Titul mistryně světa
získala v Itálii
Romana Labounková

Slovo starostky
Vážení
spoluobčané,
tropické prázdniny
jsou za námi
a věřím, že většina
z nás již netrpělivě
očekává osvěžující ochlazení. Skvělé je, že ani parné léto nezastavilo
stavební práce a investiční projekty
města plynule pokračují. O úspěšných akcích jsme psali v minulých
číslech našeho měsíčníku, nyní se
podíváme na aktuální záležitosti.
Veřejné projednávání územních
studií sídliště Pod Chlumem
a Smetanových sadů proběhlo
2. srpna. Účast byla velká, je patrné,
že lidé se o své okolí aktivně zajímají. Připomínky jsme si zaznamenali a budou architekty zapracovány. Cílem úspěšného projektu je přímá účast těch, kterých
se nejvíce dotýká. Věřím, že společně nám půjdou věci daleko lépe
od ruky.
Dlouhou dobu se plánovalo parkoviště pod Iposem a konečně i zde
je práce v plném proudu. Předpokládané ukončení stavby by mělo
být koncem listopadu 2018. Výbornou zprávou také je schválená
dotace na Rejvízský chodník. V nejbližších dnech bude vyhlášena
veřejná zakázka na zhotovitele
stavby.
Za uplynulé čtyři roky jsme
z dotací získali téměř 250 milionů
korun a celkově se proinvestovalo
přes 400 milionů. Všechny realizované projekty vidím jako smysluplné a přínosné nám občanům
i turistům. A konečně jsme se
naučili efektivně čerpat peníze
z dotačních titulů.
Plánů a práce máme spousty
a věřím, že vše pojede téměř bezproblémově. Vás všechny, kterým
opravy přímo komplikují život, opět
poprosím o trpělivost. Školákům
a studentům přeji úspěšné zahájení školního roku a nám všem krásný, klasicky jesenický, podzim.
Jana Konvičková
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Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí v r. 2018
V současné době mohou v komu‐
nálních volbách, které se budou
konat v termínu 5. a 6. října 2018,
volit a být voleni pouze ti cizinci,
kteří jsou státními občany jiných
členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko,
Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta,
Německo, Nizozemsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko,
Spojené království, Španělsko,
Švédsko.
Právo volit v České republice
mohou občané těchto států reali‐
zovat pouze tehdy, pokud jsou
u místně příslušného obecního úřa‐
du zapsáni v DODATKU stálého
seznamu voličů (dále jen „doda‐
tek“).
Podmínky pro zápis do dodatku:
– státní občanství jiného členského
státu EU,
– dosažení věku 18 let (požádat
o zápis může i cizinec, který

dosáhne tohoto věku nejpozději
ve druhý den voleb)
– povolený trvalý pobyt nebo pře‐
chodný pobyt občana EU (pro‐
kazuje se platným průkazem)

– podání žádosti a předložení
dokladů o cizím státním občan‐
ství a povolení k pobytu v ČR
Občan členského státu EU, který
o zápis do dodatku již jednou požá-

Pozor – změna sídla
okrskových volebních
komisí pro volby do zastupitelstev
obcí a Senátu Parlamentu ČR,
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018,
případné II. kolo ve dnech 12. a 13. října 2018.
Sídlo okrskové volební komise č. 1:
Původně – PLL a.s. – lázeňský dům Priessnitz,
Priessnitzova 912/45
Nově – PLL a.s. – kongresový sál, Priessnitzova 78/20
Sídlo okrskové volební komise č. 8:
Původně – Klubovna – ČZO ČZS, Husova 274/5
Nově – Denní stacionář Šimon, Seifertova 915/9
Bc. Miroslav Kučera, oddělení vnitřní správy

dal pro některé předchozí volby do
zastupitelstev obcí, v něm zůstává
zapsán, aniž by musel svoji žádost
pro každé volby opakovat (zůstává
v dodatku zapsán i v případě změny
trvalého/přechodného pobytu na
území ČR).
Z dodatku lze voliče vyškrtnout
jen na jeho vlastní žádost nebo
z důvodu pozbytí práva volit (např.
ukončení pobytu na území ČR).
Lhůta pro zápis do dodatku:
– na základě žádosti může úřad
provést zápis až do 3. 10. 2018
do 16 hodin
Kde mohou cizinci s povoleným
pobytem v Jeseníku žádat o zápis
do dodatku:
– odbor správní, Městský úřad
Jeseník, budova IPOS, K. Čapka
1147/10, 3. patro, evidence oby‐
vatel, ref. Kamila Macíková, tel.
584
498
498,
e‐mail:
kamila.macikova@mujes.cz
Ing. Veronika Klementová,
vedoucí správního odboru

Jiří Juráš: Práce v MKZ mě naučila to, co žádná škola.
Od 1. ledna 2016 vedl Městská kulturní zařízení Jeseník (dále jen MKZ) Jiří Juráš, který k 30. září letošního roku podal rezignaci na
tuto funkci, a to z osobních i pracovních důvodů. U této příležitosti jsme ho požádali o rozhovor.
Téměř tři roky jste šéfoval nejCo Vám tato práce dala a co vzavětší kulturní instituci v Jeseníla?
ku, která má pod sebou divadlo,
Práce v MKZ mi dala strašně moc.
kino, knihovnu. Navíc pořádá
Naučila mě to, co žádná škola. Poko‐
spoustu kulturních akcí. Když se
ře, lásce k umění, lidem a věcem,
ohlédnete zpátky, dělal byste
nadšení pro něco, seberealizaci
dnes něco jinak a proč?
a spoustu dalšího včetně hromad
neuvěřitelných zážitků. Vzala mi asi
Na bilancování je myslím příliš
hodně volného času, ale ani to tak
brzy. Samozřejmě, že by člověk udě‐
neberu. Trávil jsem tam ten volný
lal některé věci jinak, zejména ty
čas, ne proto, že bych musel, ale pro‐
méně povedené. Naštěstí převládají
tože jsem chtěl. Chtěl jsem poznat,
ta pozitiva. Na věci je vícero pohle‐
dů a těžko jmenovat něco konkrét‐ Jiří Juráš se zpěvákem Markem Ztraceným.
Foto: archiv J. Juráše pochytat a vědět o té práci všechno.
Kolegové byli a zůstanou mojí dru‐
ně. Rád beru věci tak, jak jsou.
Ta práce samotná pro mě byla lidí tady chybí druh zábavy, který hou rodinou. A moc jim za všechno
děkuji! Ničeho z tohoto pohledu
Za několik měsíců má v Jeseníku radostí. Měl jsem velké štěstí, že by pro ně byl atraktivní?
fungovat Centrum společných jsem to mohl zkusit. Dělat práci,
Je to tak. Nejen v Jeseníku, ale nelituji.
aktivit, které bude také spadat pod která vás baví a těšíte se do ní, to i v okolí výrazně vzrostl počet
MKZ. Kdy začne fungovat a jakou se opravdu nepoštěstí každému. různých společenských akcí. Externí Můžete prozradit, zda po odchoNejvětší radost mám, že se povedla dodavatelé služeb v této oblasti hlásí du z MKZ zůstanete v branži, příčinnost nabídne veřejnosti?
Pevně věřím, že se i přes opoždění spousta věcí za relativně krátký čas. i třetinový nárůst! Na druhou stra‐ padně čemu se budete věnovat?
stavby vše dotáhne, aby mohlo být Když jsem listoval zpětně vizí, se nou někdy mám pocit, že opravdu
Pokračovat v branži pro mě není
CSA otevřeno na přelomu jara a léta kterou jsem šel ředitelovat, tak se ta nabídka převyšuje poptávku, a to životně důležité. I když proč nezú‐
2019. Vznikne tak moderní spole‐ téměř vše podařilo. Od záležitostí není dobře. Pořadatelé to pociťují ročit to, co se člověk naučil. S dovo‐
čenské centrum, které nenabídne provozních až po ty programové. na návštěvnosti. Jinak ano, vedli lením bych si to nechal ještě pro
jen nové prostory pro knihovnu, ale Jinak zklamání se zažívá, pochopi‐ jsme zajímavou diskuzi se studenty. sebe. Nic není ještě na papíře. Kaž‐
i další špičkové zázemí pro konání telně. Zejména když to není podle Tady u kultury je to hodně subjek‐ dopádně moc přeji kultuře v Jese‐
všemožných aktivit. Centrum bude vašich představ. Naštěstí to bylo tivní. Někdo má rád muziku, někdo níku další rozvoj, má k tomu
živým příkladem novodobého smě‐ vždycky krátkodobé. Odcházím film, někdo sport. Skvělé by bylo všechny předpoklady. Svému
řování vývoje knihoven nejen velmi spokojen a se zvednutou hla‐ vybudovat „prostor“, kde by se moh‐ nástupci přeji hodně sil a pevné
vou.
li setkávat. Moderní formát teenage nervy ☺. Všechno budu rád sledo‐
v tuzemsku. Buďme na to pyšní!
parku, kde by se cítili dobře, to by vat. Městu Jeseník moc děkuji za
Z čeho jste během Vašeho půso- V Jeseníku se děje velké množství bylo ono. Aby se tam dal udělat malý důvěru a dlouhodobou podporu
bení v MKZ měl největší radost kulturních akcí. Co ale říkáte na koncert, přednáška, workshop, kultury, určitě si ji zaslouží…
(rik)
a naopak, zažil jste i zklamání?
to, že podle teenagerů a mladých nějaká sportovní exhibice.
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O výstavbě stacionáře rozhodne dotace

Pokud Charita Jeseník získá dotaci, nový stacionář vyroste na místě stávajícího
v Seifertově ulici.
Foto: Richard Kapustka

Nová moderní budova. Tak by
mohl vypadat Denní stacionář
Šimon, pokud Charita Jeseník
získá dotaci na realizaci svého
plánu. Důstojné zázemí by
klienti našli na stávajícím místě
v areálu bývalé školky patřící
městu. Zastupitelé tuto myšlenku podpořili na svém červencovém zasedání.
Komunální politici se rozhodli
pro prodej bývalé školky včetně
pozemků Charitě Jeseník, která zde

provozuje denní stacionář, uzavře‐
ním smlouvy o smlouvě budoucí.
Podmínkou je zachování této
sociální služby po dobu 15 let.
„Tato služba je potřebná a dlouhodobě využívána. Svým posláním
napomáhá udržet v péči rodiny osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením tím, že
poskytuje odlehčení v této náročné
péči. Mimo to, pokud by ji nezajišťovala nezisková organizace, tak by
její poskytování přešlo na město,

Výstava přibližuje osudy lidí

Výstava je instalovaná na Masarykově náměstí.

Foto: Richard Kapustka

Putovní výstava Paměť národa Olomouckého kraje, která mapuje
osudy patnácti osobností po nástupu komunistů k moci v únoru
1948 a vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu
1968, zavítala do Jeseníku. Veřejnost si ji může prohlédnout na
Masarykově náměstí do 3. září. Realizátorem výstavy je pobočka
neziskové organizace Post Bellum, Paměť národa Střední Morava.
Výše uvedené historické události měly zásadní dopad na život mnohých
obyvatel našeho regionu. V tomto roce si také připomínáme 100 let od
vyhlášení samostatného Československa, demokratického státu založe‐
ného na myšlenkách T. G. Masaryka. Jeho odkaz zůstal pro pamětníky,
o nichž výstava vypráví, významnou připomínkou základních hodnot,
pro které mnohdy přinášeli nemalé oběti. Tyto hodnoty pak zároveň stojí
v příkrém protikladu vůči komunisty prosazované ideologii, která po
roce 1948 a také po roce 1968 ovládla naši společnost.
Vybrané osobnosti pocházejí z celého Olomouckého kraje, zejména
z Olomouce, Lipníku nad Bečvou, Šternberka, Jeseníku, Šumperka, Zábřehu
a Prostějova.
(TZ+rik)

což by bylo pro město finančně více
nákladné,“ podotkl vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Jiří
Kovalčík.
Budova denního stacionáře dnes
už ale nenabízí přílišný komfort.
„Prostory jsou dlouhodobě dispozičně nevyhovující, například průchozí
místnosti jsou zbytečně velké, chybí
bezbariérovost. Nemovitost je navíc
ve špatném technickém stavu,“ uved‐
la ředitelka Charity Jeseník Helena
Paschkeová. Iniciativu místní cha‐
rity vybudovat zde zcela nový sta‐
cionář město vítá, neboť v současné
době nedisponuje takovými finanč‐
ními prostředky, aby se pustilo do
rozsáhlé rekonstrukce. Výstavbě
moderního objektu by předcházela
demolice bývalé školky, investiční
akce za zhruba 50 milionů korun je
však podmíněna úspěšností pro‐
jektu. „V opačném případě charita
odstoupí od smlouvy o smlouvě
budoucí a pozemky včetně bývalé
školky by zůstaly v majetku města,“
vysvětlila vedoucí oddělení majet‐
ku Monika Nepejchalová.
Denní stacionář poskytuje služby
lidem s mentálním a kombinova‐
ným postižením včetně autismu.
(rik)
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Úřední hodiny
Od 15. srpna došlo ke změně
úředních hodin Odboru dopravy
a silničního hospodářství (ODSH)
a Správního odboru.
ODSH
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00–12:00 12:30–17:00
8:00–12:00
8:00–12:00 12:30–17:00
–
8:00–12:00

Správní odbor
Pondělí 8:00–12:00 12:30–17:00
Úterý
8:00–12:00
Středa 8:00–12:00 12:30–17:00
Čtvrtek 8:00–12.00 (do 20. 9. 2018)
Pátek
8:00–12:00

Matrika
V měsíci červenci se v Jese‐
nické nemocnici a. s. narodilo
celkem 20 dětí, z toho rodičům
s trvalým pobytem v Jeseníku 5
dětí. Jsou to: Ma tyáš Krobot,
Jakub Domes, Tadeáš Nováček,
Aneta Oravcová, Kryštof Hradil.
Blahopřejeme.
(MěÚ)
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Svěcení kříže na předním vršku Závěrečný účet města
Jeseník za rok 2017

Nový kříž byl na vršku usazen 28. července.

Foto: MS

V sobotu 6. října v 15 hodin se uskuteční Svěcení kříže na předním
vršku (hist. Kleine Koppe, 589,6 m.n.m), slavnostní obřad provede
pravoslavný kněz Josef Libor Kratochvíla. Zvána je široká veřejnost.
Nový kříž byl na vršku usazen 28. července a tento akt je teprve začátkem
obnovy tohoto místa, které kdysi bylo nejkrásnějším vyhlídkovým místem
v Jeseníku. „Plánujeme také výsadbu aleje podél cesty ke kříži. Dále prořezání
vrcholové partie od náletů, které brání ve výhledu. Chceme povýšit pamětihodnost tím, že se osvětlí,“ říká Kamil Zajíček, který s přáteli stojí za celou
iniciativou.
Kříž na vršku nad Jeseníkem nechal z vděčnosti postavit baron Hochhau‐
sen, kterého Priessnitz vyléčil z velmi těžké dny v roce 1840. Později byl
pojmenován Krizový kříž (Kriesen Kreuz), protože účinek léčby (tzv.
krize) se projevoval za sedm až devět dní a pacienti se v této kritické
době, v níž se rozhodovalo, zda bude léčba úspěšná, chodili na toto místo
modlit. Více informací včetně legend spojených s tímto místem najdete
v knize Lukáše Abta Atlas jesenických pramenů.
(ms)

Dne 31. června 2018 zastupitelstvo města na svém 24. zasedání
v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích projednalo
a schválilo závěrečný účet města Jeseník za rok 2017.
Závěrečný účet města je komplexní materiál, jehož součástí je i zpráva
o přezkoumání hospodaření města za rok 2017 Krajským úřadem Olo‐
mouckého kraje s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Kromě
účetní závěrky obsahuje komentáře k výsledkům hospodaření města,
tabulková část pak vedle přehledných údajů za město obsahuje i výsledky
hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací včetně finanč‐
ního vypořádání, údaje o hospodaření TSJ a. s., a informace o městem
založených obchodních společnostech. Celkové příjmy města dosáhly
v roce 2017 výše 310 481 tis. Kč, výdaje 287 146 tis. Kč.
Na příjmové straně došlo ve srovnání se skutečností s rokem 2016
k nárůstu o cca 10,2 mil. Kč, upravený rozpočet tak byl splněn na 102,04 %.
Při poklesu přijatých dotací o 9,5 mil. Kč a stagnaci kapitálových příjmů,
je tento nárůst vedle navýšení nedaňových příjmů o cca 8,7 mil. (činnosti
po zrušené SMMJ, sankční platby za dopravní přestupky) zapříčiněn
zejména výrazným růstem daňových příjmů (o cca 15,3 mil. Kč).
Na výdajové straně došlo ve srovnání s rokem 2016 k navýšení kapi‐
tálových výdajů o 42,3 mil. Kč na částku cca 74,1 mil. Kč (plnění na 37,4 %
upraveného rozpočtu). Běžné výdaje se zvýšily o cca 26,3 mil. Kč (dotační
projekty MAP, Škola pro všechny, Asistenti kriminality, Strategické
dokumenty, činnosti po zrušené SMMJ, platová úprava) na částku cca
213 mil. Kč (plnění na 85,49 % upraveného rozpočtu). Výše uvedené se
promítlo nárůstem zůstatku na bankovních účtech města o cca 15,5 mil. Kč.
Zadluženost města se vlivem čerpání úvěru na akci „Most Rejvízská“
zvýšila o cca 3,9 mil. Kč a dosáhla cca 39,9 mil. Kč.
Celé znění najdete na webových stránkách města https://www.jesenik.org/rozpocet/ Ing. Karel Buchta, vedoucí finančního odboru

Klub turistů Jeseník zve
Centrum Jeseník, Palackého 179/8

Den otevĢených dveĢí
2018
18. ZáĢí 2018
(9 – 16 h)
¾ Dopoledne program
pro školy
¾ Od 13 h volná
prohlídka Centra
¾ PrezentaĀní
materiály, hry, video
¾ Možnost popovídat si
s dobrovolníky,
koordinátorkou, aj.

8. září:
Rejvíz, Mechová jezírka, Rejvíz,
Zlatý Chlum, Křížový vrch, Jeseník.
Délka trasy 13 km, autobus v 7:45
hod., vycházku připravil K. Dušek.
15. září:
Zlaté Hory, Pramen sv. Rocha,
Biskupská kupa, Leuchtenštejn,
Zlaté Hory.
Délka trasy 12 km, autobus v 7:45
hod., vycházku připravila M. Vlčko‐
vá.
20. září:
Ovčárna, chata – Vysoká hole,

Velké mechové jezírko.

Nad Malým kotlem, Dlouhé stráně, Kouty nad Desnou. Délka trasy
16 km, autobus v 5:20 hod., vycház‐
ku připravila E. Havrilová
Změna tras vyhrazena – podle aktu‐
álního počasí a povahy terénu. (jš)

Jazyková škola YES pořádá v Jeseníku v hotelu Slovan

KURZY ANGLIČTINY
4 až 8 osob ve skupině
rychlý postup v jazyce
individuální přístup
zábavná forma
konverzace

celoročně
začátečníci

ObĀerstvení zajištĒno

Foto: OK

mírně
pokročilí
středně
pokročilí

www.yes4u.cz

bezbariérový přístup

mail:
tel.:
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Dětští pacienti mají získat nové prostory
Dětské oddělení Jesenické nemocnice, pod vedením primářky
MUDr. Lenky Raškové, aktuálně zajišťuje nepřetržitou lékařskou
péči o pacienty od narození do dovršeného 19. roku věku. Jedná
se o kompletní vyšetření chronických potíží u dětí včetně UZ diagnostiky zkušeným lékařem, potřebná laboratorní a klinická vyšetření a následně i léčebnou péči většiny stavů.
V případě potřeby podrobnějšího
vyšetření specialistou funguje spo‐
lupráce s pracovišti DK FN UP v Olo‐
mouci, stejně jako v případech, kdy
je pro akutní vážnější onemocnění
po zajištění vitálních funkcí nutná
specializovaná péče na dětské JIRP.
Dětské oddělení Jesenické nemoc‐
nice je schopno zajistit akutní léčeb‐
nou péči a monitoring u většiny
běžných stavů vyžadujících hospi‐
talizaci. Ve spolupráci s chirurgy,
ortopedy a traumatology je zajiště‐
na operační a pooperační péče
u dětí po chirurgických výkonech
a s úrazy vyžadujícími ošetření
v celkové anestezii.
V případě nutnosti dalšího sledo‐
vání zdravotního stavu jsou
pacientům poskytovány služby
odborných poraden, a to kardio‐
logické, nefrologické, endokri‐
nologické a v menší míře
i diabetologické. Díky přítomnosti
atestovaného dětského kardiologa
je umožněno Holterovo monitoro‐

vání EKG i TK, které není pro dětské
pacienty k dispozici ani v mnoha
jiných větších nemocnicích, případně
tam je suplováno péčí kardiologů pro
dospělé. Úzce na všech pracovištích
(lůžkové oddělení, ambulance,
neonatologie aspecializované ambu‐
lance) funguje spolupráce s praktic‐
kými lékaři pro děti a dorost
v regionu a s lékaři specialisty.
Na oddělení jsou přes den dětem
i rodičům k dispozici učitelky ZŠ,
které poskytují dětem vzdělávání
v základních předmětech, což je
důležité zejména při déletrvající
hospitalizaci. Neméně důležitá je
i herní terapie pedagogy MŠ i ZŠ,
která malým i větším dětem krátí
dlouhý čas. Nezřídka jsou učitelky
svým vřelým přístupem psycholo‐
gickou oporou i rodičům.
Péči o čerstvě narozené děti zajiš‐
ťují na novorozeneckém úseku při
gynekologicko‐porodnickém oddě‐
lení ve spolupráci s lékaři výhradně
zkušené dětské sestry. V posledních

letech je porodnice stále více vyhle‐
dávána nastávajícími maminkami
i z větších vzdáleností, které si chvá‐
lí osobní, milý a přátelský přístup
personálu. Po propuštění z porod‐
nice zůstávají některé z dětských
sester maminkám k dispozici
nepřetržitě a nabízejí poradenskou
službu po telefonu při problémech
s kojením a základní péčí o novo‐
rozence a kojence. Jako samozřej‐
most je již několik let vnímána
možnost zapůjčení monitorů
dechu, které nemocnice obdržela
z Nadace Křižovatka.
Od ledna letošního roku zajišťují
lékaři dětského oddělení kromě
pohotovosti v pracovních dnech
i víkendovou LSPP pro děti. Její služ‐
by hojně vyhledávají nejen místní
obyvatelé, ale také rodiny s dětmi,
pokud je zaskočí nějaký zdravotní
problém během dovolené ve zdej‐
ších krásných horách.
V relativně krátkém časovém
horizontu plánuje vedení společ‐
nosti modernizaci oddělení v nové
nástavbě lůžkového pavilonu B.
Zdejší dětští pacienti by tak měli
získat zcela nové prostory a zázemí
včetně samostatného sociálního
zařízení úzce souvisejícího s kaž‐
dým pokojem.
(JN)
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MUDr. Lenka Rašková
vystudovala
obor všeobecné
lékařství
na
Lékařské fakultě
Univerzity Palac‐
kého v Olomouci,
kde promovala
v roce 1995. Přestože pochází ze
Šumperka, po studiích nejprve
nastoupila jako lékařka do Dětské
léčebny EDEL ve Zlatých Horách.
Během přípravy k atestaci z pedia‐
trie však absolvovala i potřebnou
praxi na dětském oddělení Šum‐
perské nemocnice. Přestože práce
v sanatoriu byla pro ni velmi zají‐
mavá, akutní medicína, kterou
během stáže poznala, ji přilákala
zpět do rodného města. Na pozici
lékaře oddělení a neonatologie,
později i zástupce primáře
a vedoucího lékaře JIP, pak praco‐
vala v Šumperské nemocnici bez‐
mála 18 let.
Zlom pak přišel v letošním roce,
kdy se rozhodla pro změnu ve
svém profesním životě a nastou‐
pila na pozici primáře dětského
oddělení Jesenické nemocnice se
slovy: „Nejspíš tomuto regionu
něco od počátku své lékařské kariéry dlužím, a proto se sem nyní ráda
vracím.“

Euroregion Praděd podporuje česko-polskou spolupráci
Euroregion Praděd/Pradziad je dobrovolným sdružením měst a obcí česko-polského pohraničí na
území okresů Jeseník, Bruntál a Opolského vojvodství. Přes 10 let podporuje společné přeshraniční
česko-polské projekty z prostředků EU. Jaké projekty lze podpořit, kdo může žádat o dotaci a na
další zajímavosti jsme se zeptali vedoucího oddělení cestovního ruchu Mgr. Jana Mroska.

Pro koho je tato dotační příležitost určena a jak probíhá podávání žádostí?
Způsobilým příjemcem je většina
institucí, spolků či neziskových
organizací, které realizují projekty
zaměřené na rozvoj česko‐polského
pohraničí. Žádosti se podávají
v rámci tzv. výzev, které Euroregion
Praděd vyhlašuje několikrát do
roka na svých stránkách, kde lze
nalézt také všechny potřebné doku‐
menty či návody, jak postupovat.
Které typy projektů jsou z Fondu
mikroprojektů podporovány?
V rámci Fondu se dá čerpat ze
dvou prioritních os. Osa 2 nese název
Rozvoj potenciálu přírodních a kul‐
turních zdrojů pro podporu zamě‐
stnanosti, Osa 4 Spolupráce institucí
a komunit. Důraz je kladen přede‐
vším na přeshraniční dopad projek‐
tů, projekt tedy nelze realizovat bez
spolupráce s polským partnerem.
Maximální výše dotace je 85 % způ‐
sobilých výdajů, v absolutních

číslech se jedná o dotaci ve výši
20 000 (osa 4) resp. 30 000 euro
(osa 2). Celkově se může v tomto plá‐
novacím období vyčerpat na projek‐
ty více než tři miliony euro pro
žadatele z české strany.

Jaká jsou úskalí využití Fondu?
Nevýhodou je nutnost předfinan‐
cování projektu a jako u všech
dotačních titulů administrativní
náročnost.

Jaké projekty realizovalo město
Jeseník během poslední doby?
V posledních dvou letech jsme
realizovali dva projekty. Jeden
s městy Krnov a Prudnik, se kterými
jsme se zaměřili především na pro‐
pagaci regionu. V druhém projektu
jsme spolupracovali s městem Glu‐
cholazy a jedním z cílů byla obnova
kulturního dědictví (renovace sochy
sv. Jana Nepomuckého v Jeseníku
a v Glucholazech). Dále se jednalo

o společné setkávání, uspořádání
výstav v Jeseníku a Glucholazech
k výročí 15 let spolupráce obou
měst a 750 let města Jeseník. Oba
projekty pak pomohly také rozvoji
spolupráce mezi informačními
centry, plánování společné propa‐
gace, předávání zkušeností v oblasti
cestovního ruchu, atd. Z Fondu
mikroprojektů čerpalo v poslední
době také MKZ Jeseník v oblasti roz‐
voje kultury a spolupráce s dalšími
kulturními institucemi v Polsku, či
Centrum sociálních služeb v rámci
aktivit pro seniory.

Máte nějaká doporučení pro případné žadatele?
Především doporučuji konzulto‐
vat své záměry na sekretariátu ve
Vrbně pod Pradědem. Pracovníci
sekretariátu jsou vstřícní a snaží se
žadatelům pomoci k úspěšnému
podání žádostí, proto bych si jejich
rady a postřehy k projektům určitě
vzal k srdci.
(rik)
Kontakt: Euroregion Praděd
Nové doby 111, Vrbno p. Pradědem
tel.: 554 751 056
www.europraded.cz
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Exkluzivní host Hovorů od klavíru profesor Cyril Höschl
„Vložíš-li všechna má slova v svou pevnou mysl a vlídně, s čistým úsilím po všechen čas na ně hleděti budeš, tu nejen že po celý život
tě budou provázet všechna, ale získáš i mnoho z nich jiného, protože sama vrůstají do nitra člověka tak, jak jest povaha jeho. Dozvíš
se o mnohých lécích, jež chrání před zlem a stářím, protože jenom tobě já všechno to svěřiti hodlám…
(antický filosof Hippolytos)

Pane profesore, je síla slova
opravdu mocná? Je už psychologie a psychiatrie tak daleko, aby
opravdu věděla, jak slovem působit, aby to bylo účinné?
Nejen slovo, ale i mlčení je jedním
z nejmocnějších nástrojů ovlivnění
člověka člověkem. Na působnosti
slova je založena politika, demago‐
gie, umění, ale na druhé straně
i psychoterapie, která je působením
na člověka slovem nebo i mlčením.
Ostatně celá medicína je jak vědou,
tak uměním a právě v této druhé
složce hraje hlavní roli slovo.

v tomto směru jednou provždy
dané?
Průměrné IQ samozřejmě exis‐
tuje, asi jako průměr kteréhokoliv
parametru. V historii měření IQ,
tedy od počátku 20. století, vskutku
roste, a to asi o necelé 3 body za
desetiletí, nicméně tento nárůst,
kterému se říká Flynnův efekt, se
zpomaluje. Vysvětluje se to pro‐
dloužením vzdělání a nárůstem
jeho nároků resp. zvyšováním gra‐
motnosti, adaptací na testovací
metody, upřednostňováním řešení
problémů na úkor memorování
a vyprávění ve škole, stimulujícím
prostředím a bohatším podněto‐
vým polem, zlepšením výživy,
poklesem infekčních chorob
a v neposlední řadě mobilitou
populace, jež snižuje míru příbu‐
zenského křížení.

Existuje něco jako průměrné IQ?
A pokud ano, dá se říci, že během
času (třeba i dlouhého) roste?
Nebo jsou možnosti lidstva

Jak je to s tzv. emočním kvocientem? Je mezi ním a IQ přímá
či nepřímá úměra?
Obecně vzato IQ do určité míry

Přinášíme rozhovor s předním
odborníkem v oboru psychologie
a psychiatrie, Prof. MUDr. Cyrilem
Höschlem, DrSc., FRCPsych., který
bude 12. října hostem Hovorů od
klavíru v jesenické Kapli.

Hostem Hovorů od klavíru bude profesor Cyril Höschl. Foto: Jaroslav Kučera

pozitivně koreluje s emočním kvo‐
cientem, ale jsou to různé veličiny
a nejsou na sobě úplně závislé;
někdy jdou dokonce proti sobě.

Hodně se hovoří o „umělé inteligenci“. Máme se jí bát? A co bude
znamenat pro společnost i psychiku jedince?
Bát se musíme zatím vždycky
pouze lidí, a to i toho, jak umělou
inteligenci použijí. Podrobněji na
hoschl.cz/EZB8
Proč lidé hledají pomoc mezi
věštci, kartářkami, astrology,
zkrátka šarlatány místo toho,
aby se se svým trápením svěřili
do rukou psychologa či psychiatra?
To je součást magického myšlení,
které se jednak do určité míry
osvědčuje (heuristika jako nespráv‐
ná cesta ke správnému cíli) a jednak
souvisí s vrozenou snahou nadejít
si obtížná a často strastiplná řešení
nějakou úspornou cestou (alkoho‐
lem, zaříkáváním, drogami). K tomu
přistupuje i mechanismus víry jako
nástroje naděje tam, kde neznáme
jiná efektivní řešení.
Alkohol, drogy a jiné závislosti –
jak před nimi chránit sebe, ale
především své děti?
Osobními kontakty, trénováním
schopnosti odložit uspokojování
svých potřeb („kouzelné slůvko
až“), bohatostí podnětového pole,
uměním, zaměstnáváním mozku,
sportem (kde se navíc hlídá
doping).
Je dáno už „typem duše“, jestli

člověka přitahuje krása a dobro,
nebo ošklivost, zvrácenost a zlo?
Proč to druhé je čím dál tím víc
„moderní“?
Ošklivost, zvrácenost a zlo není
„čím dál víc moderní“, to se jenom
zdá. Teď je možná víc ošklivosti
v umění, ale zase méně poprav na
náměstích. Celosvětově je nyní na
světě asi nejméně zla (agrese) v celé
historii lidstva. Jenom dvě světové
války plus komunismus přinesly
celosvětově ve 20. století přes 200
milionů obětí. Nyní je naštěstí
v tomto pauza.
Přijal jste bez váhání pozvání
pořadatelů Hovorů od klavíru na
večer, který je součástí projektu
s poetickým názvem Hvězdy
a hvězdičky. Co pro Vás znamená
slovo hudba a jaký styl preferujete?
Nejraději mám klasiku, zejména
komorní a instrumentální hudbu.
Mými milovanými skladateli jsou
Dvořák, Smetana, Janáček, Chopin,
Mahler, Beethoven. Víc a dopodrob‐
na viz „Proč mám rád hudbu“ na
hoschl.cz/AGDP.
Hovory od klavíru proloží hudební vystoupení Ukuleleband ZUŠ
Jeseník. Máte nějaké speciální
přání, které by Vám citované
hudební těleso mohlo splnit?
Zahrát to, co sami mají nejradě‐
ji.
Viola Králová
(Poznámka redakce: Hovory od
klavíru se uskuteční v jesenické
Kapli v pátek 12. října v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.)
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XVIII. svatováclavské setkání na téma
Ochrana krajiny a přírody na Jesenicku
Vlastivědné muzeum Jesenicka zve odbornou i laickou veřejnost na zářijové XVIII. svatováclavské
setkání v Jeseníku, které se koná ve dnech 27. a 28. září.
Jeho součástí bude opět odborné
sympozium v Lázních Jeseník, ten‐
tokráte na téma Ochrana krajiny
a přírody v Jeseníkách. Sympozium
začne 27. září v 9 hodin v Zimní
zahradě Priessnitzova sanatoria,
konec se očekává kolem 14. hodiny.
Další akcí bude výstava z dějin pas‐
tevectví Ovce a krávy pod Pradě‐
dem, resp. její komentovaná
prohlídka ve Vodní tvrzi, která se
uskuteční téhož dne od 15 hodin.
O den později, 28. září, nebude
chybět slavnostní pietní akt
k připomenutí řádových sester
internovaných v době vlády komu‐
nistické strany v obci Bílá Voda, od
9.30 hodin proběhne mše v kostele
Navštívení Panny Marie, od 10.30
bude na hřbitově v Bílé Vodě násle‐
dovat požehnání a připomenutí
památky řádových sester.
Ve stejný den, v pátek 28. září
od 17.00 hodin,se na nádvoří Vodní
tvrze v Jeseníku uskuteční tradiční
slavnostní koncert, v rámci něhož
vystoupí Smyčcový orchestr Jeseník.
Muzeum spolupořádá akci se
Státním okresním archivem Jeseník,
Společností Vincenze Priessnitze
a Národním institutem pro další
vzdělávání. Záštitu nad setkáním
poskytla místostarostka města Jese‐
ník Mgr. Zdeňka Blišťanová.
Mgr. Pavel Rušar,
ředitel Vlastivědného muzea
Jesenicka, p. o.

Setkání doplní výstava o pastevectví
Tématem letošního svatováclavského setkání, které v září
dosáhne pomyslné plnoletosti,
je ochrana přírody v Jeseníkách,
což souvisí s blížícím se výročím
padesátiletého trvání CHKO
Jeseníky. Při této příležitosti připravilo Vlastivědné muzeum
Jesenicka výstavu věnovanou
historii pastvy na nejvyšších
jesenických vrcholech a jejímu
návratu do těchto oblastí v současné době.
Určitě mnohé z vás napadne, jak
spásání luk souvisí s ochranou pří‐
rody. Více, než by se na první pohled
mohlo zdát. Výzkumy totiž proká‐
zaly, že v dobách, kdy květenu v oko‐
lí Pradědu a Petrových kamenů
spásala stáda skotu, se vysokohor‐
ské louky vyznačovaly větší druho‐
vou rozmanitostí než dnes. Staré
pastevce tak lze s klidným svědo‐

mím označit za první jesenické eko‐
logy, byť oni si tohoto svého přínosu
přírodě samozřejmě vědomi nebyli.
Z iniciativy Správy CHKO Jeseníky
se tedy před několika lety do těchto
drsných oblastí pastva znovu navrá‐

tila. Od června do září tak nad Ovčár‐
nou můžete spatřit spokojené ovce
z Valašska, pod Pradědem zase bučí
několik kusů skotského náhorního
skotu. Jedná se nejen o vítané zpe‐
stření pro překvapené turisty, kteří
přítomnost dobytka vnímají jako to
poslední, s čím by se na střeše Mora‐
vy mohli setkat, ale zároveň o velice
účinný prostředek, jak zde obnovit
bohatou druhovou biodiverzitu.
Výstava, která si vetkla za cíl
seznámit veřejnost s historií a sou‐
časností pastevectví, byla slavnost‐
ně, za zvuků harmoniky a v dobré
náladě, zahájena 17. července a pro‐
bíhat bude až do 7. října. Kromě zmí‐
něných témat souvisejících s naším
krajem se v ní dozvíte o pastýřském
řemesle obecně nebo se můžete
přenést do tajemných jesenických
pověstí…
Mgr. Matěj Matela,
kurátor výstavy
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Smyčcový orchestr
Jeseník opět první
V bulharském městě Sozopol
se ve dnech 5. – 15. července
konal 13. ročník multižánrového soutěžního festivalu „Muzité“. Festivalu se zúčastnilo přes
40 souborů z Bulharska, Gruzie,
Ruska, Makedonie, Srbska,
Chorvatska, Lotyšska, Litvy,
Estonska aj. Českou republiku
na festivalu zastupoval pouze
Smyčcový orchestr Jeseník,
který pozvánku do Bulharska
dostal již potřetí ve své historii.
Multižánrovost festivalu byla
ohromující. Soubory byly rozdě‐
leny do kategorií podle svého
uměleckého zaměření – výtvarné
umění, tanec, zpěv, divadlo, hudba
aj. Každý večer pak probíhala sou‐
těžní vystoupení mladých uměl‐
ců. Smyčcový orchestr Jeseník se
předvedl na festivalu hned třikrát.
Poprvé měl koncert před plně
obsazeným hledištěm v nádher‐
ném letním divadle Apollonia
v centru starobylého města Sozo‐
pol, kde jeho koncert poslouchalo
zhruba 600 posluchačů. Podruhé
se mladí muzikanti předvedli na
soutěži, kde porotu okouzlili svou
naprosto bezchybnou hrou
a hudebním výrazem. Na pře‐
dávání ocenění pak dirigent
orchestru František Mech převzal
diplom a pohár za první místo
v soutěži v kategorii klasické hud‐
by, dále orchestr získal zvláštní
cenu poroty, cenu Ruského insti‐
tutu v Burgasu a zvláštní cenu od
Confucius Institute. Dirigent
orchestru si také odnesl zvláštní
cenu za vysoký profesionální
úspěch v umělecké činnosti. Třetí
vystoupení orchestru následova‐
lo po předávání ocenění na ga‐
lakoncertu, na kterém se
představili laureáti soutěže.
Hráči orchestru samozřejmě
nejen hráli na festivalových kon‐
certech, ale také zkoušeli nové
skladby i Českou mši vánoční
J. J. Ryby, na kterou se mohou těšit
posluchači opět tento rok v zimě.
Jinak se také pilně slunili na krás‐
ných sozopolských plážích, cho‐
dili na výlety a sledovali veškeré
festivalové dění.
Na závěr chci poděkovat spon‐
zorům a přispěvatelům našeho
orchestru, jimiž jsou: město Jese‐
ník, Olomoucký kraj, Fenix a. s.,
Omya s.r.o. a také Milanu Szkipa‐
lovi a jeho autobusové dopravě
za bezchybnou a klidnou dopravu
našeho orchestru.
Mgr. František Mech, dirigent SOJ
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Koncert pro Světlušku
10. září 2018 od 19 hodin, Kaple Jeseník
„Laskavost je jazyk, který dokáže slyšet hluchý a vidět slepý.“
Přijďte se zaposlouchat do krásné hudby, která bude ještě okořeněna
naším srdcem a touhou pomoci druhým. Celá vybraná částka bude na
místě předána zástupci z nadace.
Těšit se můžete na Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník pod vedením pana
učitele Václava Dvořáka, na Trio Con Amore a jejich hosty, na vybrané
žáky ze Smyčcového orchestru Jeseník, na zpěvačku Alenku Terezii Vítek
a mnoho dalších.
Těším se na Vás, Iveta Trojanová, ZUŠ Jeseník

Komplexní program
podpory žen ohroženych
na pracovním trhu na Jesenicku

posílení osobnostního rozvoje
hlídání dˏtí v pr̛bˏhu kurz̛
zvyšování znalostí a dovedností pro lepší
zãazení na pracovním trhu
placené tréninkové pracovní místo

nabízíme

Podpora

KURZY

p̃i aktivizaci pracovních návyk̛ɸ
pomoc p̃i hledání zamˏstnání
individuální konzultace se sociální
pracovnicí nebo psycholožkou
kurz je plnˏ hrazený
jak zapracovat na své osobnostiɸɸ
jaké jsou práva a povinosti zamˏstnance
jak efektivnˏ komunikovat
jak se zdokonalit v práci na po˃íta˃i
jak vyjít s penˏzi

ZA˂ÍNÁME V ÚTERÝ 4. ZÁ̂Í 2018 V 8.00 HOD.
PRO BLIŽŠÍ INFORMACE NÁS KONTAKTUJTE :
JESENÍK: ALENA ŠOSOVÁ ̂EHOVÁ TEL. 777 140 375ɸɸ
ɸ ɸ ɸ ɸ ɸ MAIL: KRTECEK.JESENIK@SEZNAM.CZ
JAVORNÍK: KATÊINA PODLĒNÁ TEL. 702 144 240ɸ ɸɸ

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006161
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Stalo se před 80 lety v září 1938…
Více než pasáže z dějepisu nám tuto dobu přiblížil televizní seriál
Vlak dětství a naděje, který na motivy trilogie Věry Sládkové Malý
muž a velká žena, z níž novela Poslední vlak z Frývaldova je situována do Jeseníku konce 30. let, natočil režisér Karel Kachyňa. Nádraží s nepřehlédnutelnou postavou Anny Urbanové s malou Věrou.
A hlavní hrdina Josef Pumplmě (ve skutečnosti otec Věry Sládkové), jak odváží poštovní trezor na náklaďáku. V uměleckém díle
jsme vystaveni notné dávce fikce, i když půdorys novely je historicky přesný. Jak vypadala pošta v Jeseníku na přelomu září a října 1938? A kdo byl tím „posledním pošťákem z Frývaldova“?
Josef Sládek nikoli, ten byl pou‐
hým poštovním zřízencem; místo
si vysloužil jako legionář. Za 1. svě‐
tové války již v dubnu 1915 padl
v Karpatech do ruského zajetí.
V Kurské gubernii se přihlásil do
československých legií a 12. března
1918 byl zařazen do 6. střeleckého
pluku, s nímž se v roce 1920 vrátil
do Československé republiky.
A zřejmě jeho vyprávění v Brně, jak
probíhala jeho cesta z Jeseníku přes
Červenohorské sedlo na Moravu,
bylo trochu fanfarónské…, což
odpovídalo uměleckému záměru
režiséra filmu. Sládek ve skutečnos‐
ti odjel 4. října s evakuovaným
materiálem (nikoli trezorem)
a osobními zavazadly zaměstnanců
k nejbližší železniční stanici, tj. do
Kout nad Desnou a odtud doprová‐
zel náklad vlakem do Prostějova.
Hlavními aktéry pohnutých udá‐
lostí na podzim 1938 byli přednosta
poštovního úřadu Antonín Souse‐
dík (1896–1973) se svým náměst‐
kem Františkem Vaďurou (1900 až
1991).
Sousedík byl přemístěn do funk‐
ce přednosty poštovního úřadu
v Jeseníku v lednu 1934, kde se
okamžitě zapojil do života české

menšiny. Na 1. září 1938 připadlo
100. výročí založení poštovního
úřadu v Jeseníku, a proto začal již
počátkem roku připravovat oslavy.
Jenže zhoršující se německo – české
vztahy zabránily jejich úspěšnému
završení. Při mobilizaci 21. září
1938 byl Sousedík jako důstojník
povolán do československé armády
k telefonnímu praporu č. 2 v Brně.
Ve funkci poštovního přednosty
v Jeseníku ho zastoupil vrchní
poštovní tajemník František Vaďu‐
ra. Když po mnichovské dohodě při‐
padlo Jesenicko Německu, 6. října
1938 předal F. Vaďura poštovní
úřad německé straně a následoval
A. Sousedíka na Moravu. Vaďura na
to vzpomínal: „Služba v posledních
dnech před okupací nebyla snadná.
Češi byli především v noci cílem skupinek ordnerů. Postoj většiny Němců
k Čechům byl tehdy nepřátelský. Činnost sudetoněmecké strany vláda
zakázala 17. 9., tedy jí bylo zastaveno
i doručování adresovaných zásilek.
Naše služba už nebyla vůbec normální. V den po mobilizaci 22. 9.
1938 jsme dostali telegram, abychom vytrvali na svých místech.
Odpoledne jsem byl vyzván, abych
jel s ozbrojenými četníky na pošty

Desetihaléřová známka s vyobrazením československého státního znaku
z 22. září 1938 s razítky pošty FRÝVALDOV/FREIWALDAU.
Reprofoto: SOkA Jeseník

v okrese a přebíral pokladní hotovosti. Podařilo se to jen částečně.
Pošty ve Vidnavě, Javorníku i jinde
museli střežit vojáci s kulomety.
Posléze došel další rozkaz posádkového velitele, aby do 21. hodiny byli
naši zaměstnanci nachystáni k evakuaci a s nimi peníze, razítka a další
poštovní náležitosti./…/ Zůstal jsem
tedy na úřadě úplně sám. V noci mně
telefonovali z různých pošt, jak na
tom jsem. Nicméně ráno přišel místní
povozník Jaroschek, vedoucí SdP,
a nadutě žádal a vyhrožoval, že převezme poštu. Já však měl rozkaz předat úřad pouze říšskoněmeckým
orgánům. Pak se dostavila komise
složená z vojáků a z ředitelství pošt
v Opolí.“

Nezmínil se však o vlastní akci,
která neměla úřední charakter.
Vaďura, jehož koníčkem byla fila‐
telie, vylepil 10haléřové známky
s vyobrazením československého
státního znaku a na památku
těchto pohnutých událostí ze dnů
22. září až 6. října je orazil všemi
podacími razítky pošty FRÝVAL‐
DOV/FREIWALDAU. Věděl totiž,
co bude následovat po převzetí
říšskoněmeckou poštou: český
název bude z razítka vytlučen. Tak
vznikly poslední československé
zásilky od posledního pošťáka
z tehdejšího Frývaldova.
Květoslav Growka,
SOkA Jeseník

Jeseník očima návštěvníků:

Prameny, nádherná příroda. Místo, kam by se člověk vrátil
Kdo a odkud jste, čím se zabýváte?
Ladislava L., rodačka z Hradce
Králové, nyní Brno, práce s dětmi
a práce všeho druhu, mým koníč‐
kem je psaní povídek a básní.
Helena M., Olomoucko, jsem
důchodkyně, starám se o svá vnou‐
čata, dříve jsem pracovala jako účet‐
ní a starostka.
Co vás k nám přivedlo? Jste zde
poprvé?
LL: Jsem zde již poněkolikáté, dří‐
ve jsem jezdila s dětmi, zamilovala
jsem si to tady.
HM: Mám určité psychické prob‐
lémy a jsem po operaci rakoviny.
Jsem zde již potřetí.

Co se vám v Jeseníku líbí?
LL: Prameny, příroda, obnovená
sprcha u Bezručova pramene, celý
tenhle kopec.
HM: Příroda, cesta života, naučné
stezky.
Co se vám nelíbilo, co zde chybí?
LL: Nenašla bych, je to zde úžas‐
né. Možná bych uvítala organizova‐
né výlety autobusem, jak je dříve
pořádala paní Suchánková.
HM: Pokud jde o nedostatky,
tématem číslo jedna jsou veřejné
záchodky areálu lázní. Z dalších věcí
pak to, že v jídelnách chybí na sto‐
lech pitná voda z pramenů, více by
mohlo být i informací o tom, jak
důležité je zde pít z pramenů, jako
tomu bylo za pana Priessnitze. Dále

mně pak chybí možnost uvařit si na
pokoji čaj.

Odvážíte si od nás nějaké zajímavé zážitky?
HM: Informace, které jsem tady
slyšela na přednášce Géniové živé
vody, mi vehnaly slzy do očí. Vzpo‐
mínat budu také na úžasnou spo‐
lubydlící, kterou jsem zde měla.
LL: Průvodce lázní pan Kratěna
je skvělý. A moc se mi líbil výlet na
jelení farmu do Dětřichova.
Až budete po čase doma, co se
vám vybaví, když se řekne Jeseník?
HM: Prameny, nádherná příroda.
Místo, kam by se člověk vrátil.
LL: Můj milovaný Jeseník!

Umíte si představit, že byste zde
žila trvale?
HM: Ano, pocházím z venkova,
i u nás doma máme lesy, dovedu si
to představit. Rostou tady houby,
takže to je velké plus.
LL: Už jsem přemýšlela, kam se
v budoucnu hnu, ale je to hlavně
o přátelích, takže asi ne.
Co byste vzkázala obyvatelům
města Jeseník?
LL: Jako obyvatel velkoměsta asi
to, aby si vážili čistého vzduchu, kte‐
rý tady mají.
HM: Aby byli hrdí na to, co vše
tady bylo v minulosti udělané, vážili
si odkazu předků – lidí, kteří založili
tyto lázně.
(jg)
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ZPRÁVY Z RADNICE
SERIÁL

Studánky a prameny zdobí i v „anglickém Gräfenberku“
Priessnitzův vodoléčebný ústav inspiroval ke vzniku celou řadu
podobných zařízení po celé Evropě. Jedním z nich byl „Gräfenberg
v Anglii“, který v západoanglickém městečku Malvern založil
roku 1842 londýnský lékař dr. Wilson. Po loňské návštěvě anglického lázeňského historika Johna Harcupa v Jeseníku přišlo pozvání
od Lázeňské asociace v Malvern (Malvern Spa Association) na
tradiční akci v „anglickém Gräfenberku“. Každý rok zde probíhá
tzv. Well Dressing Weekend – slavnost zdobení studánek a pramenů.
Každý rok má tato akce, které se
Well Dressing Weekend je komu‐
nitní záležitost. Skupiny přátel, účastní stovky místních obyvatel,
školní třídy, rodiny, členové různých poněkud jiný ráz. Vždy s předsti‐
spolků, církví a komunit zdobí zdej‐ hem účastníci společně rozhodují
ší prameny, studánky, pítka, koryta o tématu výzdoby pro následující
či pumpy a odborná porota potom ročník. Letos bylo vybráno téma
vybírá a oceňuje v různých katego‐ „Rok ženy“ – tedy stoleté výročí od
riích ty nejlepší. Zdobení probíhá zavedení volebního práva pro ženy
už od čtvrtečního odpoledne a musí v Británii. Objekty zdobení mohou
být hotovo v sobotu před příjezdem být i některé netekoucí prameny,
hodnotící komise. V mnoha přípa‐ pokud o ně nějaká skupina projeví
dech se jedná o náročnou a pečlivou zájem. Zajímavostí je vysoké
mnohahodinovou práci, jejíž sou‐ zastoupení církví a náboženských
částí je tvorba figurín a soch, malo‐ spolků mezi účastníky, i jejich šíře.
vání, vystřihování, používá se celá Anglikáni, presbytariáni, metodisté,
řada artefaktů od fotografií, obráz‐ ekumenická společnost, ale také
ků a textilií až po nejrůznější pří‐ novodobí místní druidové a vyzna‐
rodniny, zejména květiny. Porota vači přírodních kultů.
Well Dressing Weekend je novo‐
oceňuje působivost a „příběh“, ale
také ekologičnost, tedy do jaké míry dobá tradice s velmi starými kořeny.
byly pro výzdobu použity umělé Obnovena byla na konci 20. století
společně s některými místní pra‐
hmoty či přírodní materiály.

Každý rok probíhá v Malvern slavnost zdobení studánek a pramenů.

Letošní slavnost byla věnována Roku ženy.

meny. Ty byly během 20. století
téměř zapomenuty a jejich stav byl
v mnoha případech velmi špatný,
některé byly dokonce zatrubněny
a svedeny do odpadní vody. Změna
nastala v roce 1996, kdy oblastní
samospráva (Malverns Hills District
Council) iniciovala vznik pracovní
skupiny pro strategii nakládání
s vodními zdroji. Skupina dostala
za úkol zabývat se rolí, kterou by
voda mohla hrát v renovaci měst‐
ského centra. Byly stanoveny dva
hlavní cíle: a) obnova a zachování
existujících pramenů v oblasti Mal‐
vern, b) vytvoření nových míst pro
vodní objekty v centru města.
Politici dali brzy najevo, že nebu‐
dou mít zdroje pro naplnění obou
cílů a rozhodli se pokračovat pouze
v tvorbě nového pramene v centru
města. V říjnu 1996 byl odstartován
umělecký projekt (Spring Water
Arts project). Místní rodačka,
sochařka Rose Garrard nejprve
konzultovala záměr s veřejností
a poté navrhla nový chrlič vody zva‐

Foto: Jiří Glabazňa

ný Malvinha Fountain. Ten byl slav‐
nostně odhalen 4. září 1998
v samotném centru města, na Belle
Vue Island.
Krátce po této události vznikla
Malvern Spa Asociation, jejímž
cílem se stala obnova historických
pramenů. Asociace se hned na
začátku rozhodla, že se zaměří zej‐
ména na fundraising, výzkum
a pořádání akcí spojených s téma‐
tem vody. 8. března 1999 proběhlo
velké setkání s veřejností, na kte‐
rém byla přijata strategie obnovy
malvernského „vodního dědictví“.
Prvním krokem bylo popsání his‐
torie a stávajícího stavu dvaceti pra‐
menů v okolí města. Na tomto
základu se v následujících letech
asociaci podařilo získat grant od
Heritage Lotery Fund a postupně
tak mohlo být obnoveno osmnáct
historických pramenů.
(jg)
(podrobnější informace o návštěvě
Malvern najdete v letním čísle
Lázeňských pramenů)

Za prameny pod Zlatým Chlumem – Dianin pramen
Pramen Diana vznikl v první
polovině 50. let 19. století, a to
vcelku originálním způsobem
– samotný vývěr vody byl totiž
vyveden z kmene jednoho
z okolních smrků. Pramen pak
stavitelé věnovali římské bohyni Dianě – patronce lesů, lovu,
ale také žen.
O patnáct let později došlo
k nahrazení stromu klasickou
mohylou z nasucho skládaných
kamenů a podoba pramene se tak
na dalších několik desítek let
nezměnila. I přes oblíbenost místa
nebyl pramen v meziválečném
období udržován a postupně chát‐
ral. Po druhé světové válce navíc
došlo k odtesání původního nápisu
a mezi novými přistěhovalci se tak

vžil lidový název U Obrázku, podle
svatého obrázku na blízkém stromě.

Pramen Diana s mechovým hábitem.

Do dnešní podoby pramen uvedl
Ondřej Truneček, který v roce 1998

nově vystavěl nasucho skládanou
zídku a obnovil původní desku.
I přesto, že se místo zaskvělo
v původní podobě, byla mohyla již
o tři roky později celá vycemento‐
vána na popud města Jeseník. Proč
k tomuto necitlivému zásahu došlo
je již těžko se domnívat. Příroda si
s tím ale poradila a mohylu postup‐
ně v dalších letech pokryla zeleným
hábitem mechu.
S obnovou původní stezky
vedoucí kolem pramene je tento
v posledních letech často navště‐
vován a poskytuje chladivé osvěže‐
ní všem turistům. Celému místu by
jistě prospěla menší úprava, přede‐
vším s ohledem na starou železnou
trubku a odtok vody, který je pouze
volně vyveden.
Lukáš Abt
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ZPRÁVY
LÁZEŇSKÉ
Z RADNICE
INFO

TRADIČNĚ

ZA SPORTEM

Již pošesté proběhne v rámci
Dne bezpečnosti bez hranic, který se koná na hřišti Priessnitzových léčebných lázní 7. září
2018, charitativní akce POMÁHEJME, KDYŽ MŮŽEME.
V minulosti jsme již přispěli
Domovu Sněženka Jeseník, devíti‐
leté Anetce se syndromem extrém‐
ně krátkého střeva, roční Verunce
s nemocí motýlích křídel, třinácti‐
letému Vojtovi, kterého trápí
cukrovka i epilepsie a v loňském
roce Matýskovi, který je ve svých
pěti letech postižen několika zdra‐
votními komplikacemi, které mu
stěžují normální život a zapojení
se do dětského kolektivu.
Letos chceme pomoci dvou a půl
leté Karolínce v boji s dětskou moz‐
kovou obrnou. Věříme tedy, že
i tentokrát pomůžete s námi –
více informací na
www.priessnitz.cz.

LETNÍ SPORTOVIŠTĚ
otevřena denně
od 10.00 do 20.00.

'(1%(=3(ý1267,
$='5$9Ë
2018
7]iĜt8 od 09:30 hodin, KĜLãWČ3ULHVVQLW]RYêFKOi]Qt-HVHQtN
3ROLFLHýHVNpUHSXEOLN\YiVVUGHþQČ]YHQDWUDGLþQtoslavy dne policie/HWRVEXGHWHPtWQRYČ
PRåQRVW VOHGRYDW NRPHQWRYDQRX ]iFKUDQQRX DNFL =GUDYRWQLFNp ]iFKUDQQp VOXåE\ DNWLYQt
]iVDK +DVLþVNpKR ]iFKUDQQpKR VERUX SĜL GRSUDYQt QHKRGČ D ERMRYê YêFYLN $UPiG\ ý5 -H
SUR YiV NH VKOpGQXWt SĜLSUDYHQD FHOi ĜDGD WHFKQLN\ YêVWURMH Yê]EURMH YãHFK VORåHN
,QWHJURYDQpKR]iFKUDQQpKRV\VWpPX

Ilustrační foto Tomáš Neuwirth.

Půjčovna elektrokol, dětských kol,
odrážedel, koloběžek a sportov‐
ních her (badminton, kroket, volej‐
bal, nohejbal, míče).
Park her (minigolf, ruské kuželky,
Člověče nezlob se, pétanque).
Balneopark, Fitpark, DiscGolfpark
v provozu!
Háj Víly Ozdravy již v provozu!

LÁZEŇSKÉ FITNESS
PO zavřeno
ÚT–PÁ 15:00–20:00
SO
8:00–12:00
NE
15:00–20:00

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK

9/Èý(. /È=(ĕÈý(.
-t]GQt ĜiG ý(59(1(&  =ÈěË

Vláček jezdí lázeňské okruhy a do Jese‐
níku, dále jezdí do Faunaparku, na Čer‐
tovy kameny, do jeskyní Na Pomezí,
a to vždy od pátku do neděle. Více infor‐
mací na www.priessnitz.cz.
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čtvrtek
30 Kč.
500 Kč.
vstupů
540 Kč.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA

    RGMH]G RG 6DQDWRULD 3ULHVVQLW]

ZA RELAXACÍ
Reflexní masáž plosky nohy
455 Kč
Jedná se o tlakové ošetření bodů
a různě velkých plošek na chodidle,
prstech, nártech a okolí kotníků.
Reflexní masáž účinně pomáhá
odstraňovat pocit těžkých a una‐
vených nohou. Reflexně uleví od
bolesti v oblasti páteře a hlavy.
Pozitivně ovlivňuje krevní oběh
a činnost lymfatického systému,
napomáhá celkovému fyzickému
i psychickému uvolnění organis‐
mu.

60 Kč.
60 Kč.
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Jednorázové vstupné
VacuFit Thermal
Happy hours
(každé
úterý
a
18:00–20:00)
Permanentka měsíční
Permanentka
10
Fitness/VacuFit Thermal

  RGMH]G RG 6DQDWRULD 3ULHVVQLW]
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Na Sanatoriu Priessnitz otevřena
několikrát týdně – více informací
na www.priessnitz.cz.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ ZÁŘÍ 2018

Akce
neděle 2. září v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se populární Jesenická dvanáctka.
Pořádá PLL a.s.

pátek 7. září od 9.30 hodin
Hřiště, PLL a.s.
DEN BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ
Komentovaná záchranná akce ZZS, aktivní
zásah HZS při dopravní nehodě, bojový výcvik
Armády ČR. K vidění bude řada techniky, vý‐
stroje, výzbroje všech složek Integrovaného
záchranného systému. Součástí programu je
charitativní akce – Pomáhejme, když mů‐
žeme – sbírka na Karolínku!
Pořádá Policie ČR.

sobota 8. září od 9 hodin
Tenisové kurty, PLL a.s.
PRIESSNITZ CUP
Tradiční tenisový turnaj čtyřher s bohatým
doprovodným programem.
Pořádá PLL a.s.

sobota 8. září v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KANADA
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

první hodina je pro všechny zájemce informativní a zdarma. Přihlášky přijímá, jako
zřizovatel tohoto kurzu, kancelář Městských
kulturních zařízení v Divadle Petra Bezruče
v Jeseníku do konce září.
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s Rafaelou
Drgáčovou.

sobota 15. září od 9 hodin
Masarykovo náměstí, Zámecké náměstí, areál
sv. Voršily
STŘEDOVĚKÁ SLAVNOST
Zpátky v čase – Jeseník znovu ve středověkém
hávu. Rytířské souboje, středověká řemesla,
dobové tance a hudba, kejklíři, žongléři,
ukázka palných zbraní s komentářem, ohňová
show, sokolníci, výtvarné dílny pro děti, atd...
Slavnost se bude odehrávat nejen na Masary‐
kově náměstí, ale také na Zámeckém náměstí
a v areálu sv. Voršily.
Pořádají MKZ Jeseník a město Jeseník ve spolupráci s LČR.

neděle 16. září ve 14.30 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH
S MAŽORETKAMI
DOM ZUŠ Jeseník s dirigenty Tomášem Uhlí‐
řem a Milanem Domesem, mažoretky SZUŠ
taneční pod vedením Zuzany Fritscherové,
představí svůj program bezprostředně před
účastí na světové soutěži ve Španělsku.
Vstupné 80 Kč.
Pořádá PLL a.s.

pondělí 17. září v 19 hodin
neděle 9. září v 15 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Představí se jedinečné univerzální hudební
seskupení Hanulík Brothers & Alžběta.
Pořádá PLL a.s.

pondělí 10. září v 19 hodin
Kaple, Průchodní ul.
CHARITATIVNÍ KONCERT PRO SVĚTLUŠKU
Těšit se můžete na Kytarový orchestr ZUŠ Je‐
seník pod vedením pana učitele Václava Dvo‐
řáka, na Trio Con Amore a jejich hosty, na
vybrané žáky ze Smyčcového orchestru Jese‐
ník, na zpěvačku Alenku Terezii Vítek
a mnoho dalších. Celá vybraná částka bude na
místě předána zástupci nadace.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 12. září v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
HRÁTKY S HUDBOU –
ZPÍVÁNÍ RODIN S DĚTMI
26. ročník kurzu Hrátky s hudbou – zpívání
rodin s dětmi pod vedením Rafaely Drgáčové.
Tato setkání s hudbou v mnoha podobách se
konají každých čtrnáct dní od září do května,
a to vždy ve středu od 17 do 18 hodin. Optimální věkovou skupinou jsou děti předškolního a mladšího školního věku, tzn.
děti od tří až čtyř let po děti desetileté, mladší
sourozenci jsou ale pochopitelně také s námi.
Typ „výuky“, založený na rozvíjení jakéhokoli
druhu umělecké tvořivosti, počítá se zapoje‐
ním celé rodiny. Kurz je vhodný i pro případné
zájemce z řad pedagogů, kterým může sloužit
jako celoroční doplněk vzdělání a zdroj meto‐
dických materiálů. Kurzovné se počítá pro
celou rodinu bez ohledu na počet dětí,

Divadlo P. Bezruče
PLEJTVÁK
Hra, jíž chybí sedm obrazů. Komedie Milana
Šotka o boji o sedm obratlů. Hra realizovaných
metafor české malosti a uměleckých kompro‐
misů. Iluze jonášovské i mefistofelovské. „Po‐
čkejte! Češi si postaví muzeum a nevejde se do
něj velryba?“ „S velrybou v našich podmín‐
kách nikdo nepočítal.“
Poprvé hru uvedl na svět divadelní spolek Ca‐
baret Calembour v roce 2013 a 28. března
2018 byl její autor Milan Šotek přítomen v Ho‐
doníně na premiéře DS Svatopluk.
Výtečné slovní hříčky M. Šotka baví po celou
dobu představení, jsou nápadité, v každém
ohledu originální...
Hrají: Jiří Pavůček, Petra Kulčárová, Vladan
Polášek, Lubomír Krobot, Ingrid Nesvadbová,
Vladimír Jašek a Markéta Víšková. Uvádí: DS
Svatopluk při DK Hodonín. Prodej vstupenek
v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 100 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 22. září v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
ARGENTINA, CHILE
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

neděle 23. září v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
V rámci XXVI. ročníku Mezinárodního hudeb‐
ního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu, již
tradičně jeden koncert v PLL v Zrcadlovém
sále, tentokrát v netradičním obsazení. Před‐
staví se vynikající mladí umělci – naše Ga‐
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briela Jílková na cimbál a maďarský umělec
Tamás Bácsi na klavír.
Vstupné 150 Kč, děti, školní mládež a senioři
100 Kč.
Pořádá Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu.

pondělí 24. září v 17.30 hodin
Sál Pentagonu
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
PRO MLÁDEŽ
Zahajovací lekce proběhne v pondělí 24. září
2018 v 17.30 hodin. Kurz je rozvržen do 12
lekcí + 1 lekce stolování s večeří. Běžné lekce
budou probíhat v pondělí od 17.30 do 20.30
hodin. Taneční budou ukončeny závěrečnou
kolonou 25. listopadu 2018. Kurzovné činí
1250 Kč. Přihlášeni budete zaplacením kur‐
zovného v kanceláři Divadla P. Bezruče. Bližší
informace na tel. 727 852 849 nebo e‐mailu:
romana.hrtanova.mkz@gmail.com.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 26. září v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
POCTA FRANZI SCHUBERTOVI
Dnes již 37leté Stupkovo kvarteto v čele
s RNDr. Vladimírem Žůrkem připravilo kon‐
cert na počest Franze Schuberta (1797–1827)
s rodovými kořeny v našem regionu.
Vstupné 80 Kč.
Pořádá PLL a.s.

pátek 28. září v 15 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
JAZZOVÉ SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE
U KLAVÍRU
Státní svátek sv. Václava si připomeneme pří‐
jemným jazzem v podání excelentního klavír‐
ního dua 88Twice, které tvoří Jakub Knápek
a Vladimír Najdekr.
Pořádá PLL a.s.

neděle 30. září v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Francouzská veselohra v podání divadelního
spolku Kantoři. Vstupné 100 Kč.
Pořádá PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
2. 10. COMMEDIA FINITA
11.–14. 10. DNY SENIORŮ V JESENÍKU
14. 10. O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
17. 10. ZDENĚK IZER – „NA PLNÝ COOLE“
20. 10. CHINASKI ‐ KONCERT
21. 10. SLAVNOSTNÍ KONCERT MFO
K 100. VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKA
26. 10. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍ LEKCE

Výstavy
3. září–26. září
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
POEZIE V PASTELECH
Libuše Müllerová pochází z obce Korouhev
u Poličky. Již od dětství bylo její velikou záli‐
bou kreslení. Přesto, že ji život vybral zcela
odlišné zaměstnání, tato záliba ji od dětských
let neopustila a v dospělosti se k ní opět vrací.
Nespoléhá pouze na svůj talent, ale teoretické
i praktické zkušenosti čerpá všude, kde je to
možné. Její díla jsou nejen srozumitelná,
ale především plná něhy a poezie. Vyjadřují
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krásu citových prožitků, nálad, hluboký vztah
k přírodě a životu. Ve svém výtvarném pro‐
jevu jde svou cestou a všechny její práce mají
nenapodobitelný rukopis. Její zátiší i figurální
náměty oslovují svou opravdovostí a hloub‐
kou.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

2. září–26. září
Výstavní síň Katovny
VIDĚNO ŠTĚTCEM
Petr Bernard tráví dospělost v jihomoravském
podhůří Českomoravské vysočiny. Je žákem
akademického malíře Břetislava Kmenta. Do
svých obrazů vkládá svou představu o zobrazeném předmětu ať již jím je krajina, zátiší, nebo člověk. V obrazech se snaží
o zachycení povahy, pocitu a poselství ná‐
mětu. U zobrazených postav někdy i s jemnou
ironickou nadsázkou o podtržení drobných
lidských slabostí. Do dnešního dne své obrazy
představil na více než 150 výstavách ať již
společných, nebo v průběhu posledních deseti
let spíše jen autorských. Maluje pro radost.
Svoji i pro radost těch, kteří si jeho obrazy
a obrázky přijdou prohlédnout, nebo i odnést
domů. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
VÝSTAVA
18. července–7. října
Hlavní výstavní sál
OVCE A KRÁVY POD PRADĚDEM
aneb HISTORIE A SOUČASNOST
PASTEVECTVÍ V JESENÍKÁCH
Barvitou květenu nejvyšších pater Jeseníků
spásá od roku 2012 několik kusů skotu a ovcí.
Málokterý návštěvník hor tuší, že cinkání
zvonců se v těchto oblastech ozývalo nejméně
od 16. století až do sklonku druhé světové
války. Vysokohorské louky dodnes ukrývají
kamenné zbytky původních stájí a příbytků
pastevců – vždyť i proslulé chaty Švýcárna
a Ovčárna sloužily původně jako salaše nabí‐
zející poutníkům výborné sýry a mléko. Vý‐
stava, 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 Post Bellum 1866 se věnuje významu
prusko‐rakouské války pro budoucí uspořá‐
dání moci ve střední Evropě a nasazení no‐
vých 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.

27.–28. září
XVIII. ROČNÍK
SVATOVÁCLAVSKÉHO SETKÁNÍ –
OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY
NA JESENICKU
Vlastivědné muzeum Jesenicka zve odbornou

KALENDÁŘ
KALENDÁŘ
KULTURNÍCH
KULTURNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH
A SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ
AKCÍ
ČERVEN
ZÁŘÍ 2018
i laickou veřejnost na zářijové XVIII. svatovác‐
lavské setkání v Jeseníku. Více na str. 7.

PŘEDNÁŠKA
27. září
STŘÍBRNÁ HORA – PEVNOST
Pojďme navštívit nejvýše položenou vojen‐
skou pevnost, která se nachází v blízkosti na‐
šich hranic. Odolala nejen Napoleonovi, ale
i nepřízni času. S archeologem VMJ Bc. Milanem Rychlým si budeme povídat o historii této fortifikace, která dnes znovu
povstává z popela. Přednáška o tomto impo‐
zantním a tajemném místě bude doplněna
historickými i současnými fotografiemi. Tímto
večerem bude zahájeno pásmo přednášek
o vojenských pevnostech v pohraničí.
Min. počet posluchačů 4. Vstup 20 Kč.
Přednáška se bude konat 27. září od 18.00
hod. v kavárně Vinckovo kafe, Rodný dům
Vincenze Priessnitze v Jeseníku lázních. Do‐
poručené autobusové spojení z Jeseníku aut.
nádraží je v 17.35 hod., zastávka P. Bezruč, od‐
jezd nazpět v 19.27 nebo 20.45 hod.

EXKURZE
1. září
ŽULOVÁ – ZAJATECKÝ TÁBOR
A NÝZNEROVSKÉ VODOPÁDY
Malá procházka povede nejen k jedinému vo‐
dopádu Rychlebských hor, ale i za připomín‐
kou nedávné tragédie tohoto kraje. Trasa
Žulová – Nýznerov – zajatecký tábor – vodopády a zpět. Nástup Jeseník, autobusové
nádraží v 7.35 hod. ze 6. stanoviště, příjezd
do Žulové na autobusové stanoviště (zde
bude čekat průvodce VMJ). Návrat je plánován
spojem ve 12.50 hod. Trasa je nenáročná, cca
10 km. Minimální počet účastníků pro konání
exkurzí jsou 4 osoby. Exkurzi povede
Bc. Milan Rychlý, archeolog VMJ. Cena exkurze je 30 Kč.

22. září
PŘES HRANICE DO POLSKÝCH GLUCHOLAZ
Nejeden z vás jistě projížděl vlakem přes pol‐
ské Głuchołazy, avšak komu se podařilo město
navštívit a blíže poznat? Přijměte pozvání na
exkurzi, která přiblíží historii, památky i pří‐
rodní krásy města založeného již před rokem
1249. Na náměstí středověké dispozice zaví‐
táme do kostela sv. Vavřince z druhé poloviny
13. století či pozůstatků opevnění v podobě
Věže horní brány. Navštívíme rovněž lázně za‐
ložené v duchu priessnitzova učení, zbytky
štol k těžbě zlata a na závěr projdeme přírod‐
ním parkem „Gór Opawskich“ zpět k hranici.
Minimální počet účastníků pro konání exkurzí
jsou 4 osoby. Odjezd v 9.30 hodin z vlakového
nádraží v Jeseníku (směr Krnov).
Exkurzi povede Mgr. Jan Petrásek, historik
VMJ. Cena exkurze je 30 Kč..
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Vstupenky nutno rezervovat předem na mu‐
zeum.rezervace@jen.cz nebo na čísle (+420)
725 073 539. Expozice se otevírá vždy v kaž‐
dou celou hodinu. Max. počet návštěvníků ve
skupině je 12. Není doporučeno dětem do 13
let. 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
VINCENZ PRIESSNITZ
A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba: září – 17. listopadu 2018,
úterý až sobota 14.00–17.00 hod. Vstupné:
40/20 Kč. V objektu se nachází rovněž ka‐
várna „Vinckovo kafe“, otevřeno každý den.
Každou středu od 19.00 hod. se konají
přednášky PhDr. A. Perutkové na téma
prevence zdraví.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba
1. 9.–31. 12. 2018 úterý až neděle 9.00–17.00
hod.

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

PRODEJNÍ MÍSTA
REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

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

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

sobota 1. 9. v 19.30 hodin

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60/30 Kč.

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.

ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ

PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

15.–16. září
EHD – EUROPEAN HERITAGE DAYS
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., nabídne
volné vstupy k expozicím a výstavám, a to
s komentovanými prohlídkami.

STÁLÉ EXPOZICE:

pondělí 3. 9. – středa 5. 9.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ ZÁŘÍ
ČERVEN
20182018

čtvrtek 6. 9. v 19.30 hodin
VŠECHNO BUDE
Typický outsider čtrnáctiletý Mára a jeho kama‐
rád dvanáctiletý Heduš podniknou cestu za
svobodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy
ohromí i mladou stopařku. Všichni jsou na útě‐
ku, na dobrodružné cestě, užívají si náhlou svo‐
bodu, kterou už možná nikdy nezažijí. Česko,
Slovensko, Polsko, Slovinsko 2018. Cinemart.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 7. 9. v 19.30 hodin
SESTRA
Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan
se producentsky ujal snímku, ve kterém se vrací
zlovolná síla v podobě démonické řádové sestry,
která terorizovala v hororu V zajetí démonů 2.
USA 2018. Vertical Ent. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 nepřístupné.

sobota 8. 9. v 17.00 hodin
ÚŽASŇÁKOVI 2
Ve filmu se vrací oblíbená rodina superhrdinů.
Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatím‐
co Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet
a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „nor‐
málního“ života. Pro všechny je to těžká změna,
a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědo‐
muje superschopnosti malého Jack‐Jacka. USA
2018. Falcon. Dabing.
Vstupné 110 Kč. Dětské vstupné 90 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 10. 9. v 19.30 hodin
úterý 11. 9. v 19.30 hodin

TITULKY
DABING

PLÁN ÚTĚKU 2
Ray Breslin je neustále na útěku – živí se totiž
testováním nedostatků zabezpečovacích sys‐
témů ve věznicích. Uplynulo už několik let, kdy
se stal obětí zrady a musel sáhnout až na dno
svých sil, aby unikl z nechvalně známé proskle‐
né Hrobky. Po tomto úspěchu mu prestiž ještě
stoupla, získal množství nových zakázek a nyní
čelí nové velké výzvě. USA 2018. Forum Film.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

středa 12. 9. v 19.30 hodin
STŘÍDAVÁ PÉČE – FILMOVÝ KLUB
Myriam a Antoine Bessonovi se rozvedli. Syna
Juliena dostala do péče matka, která se snaží
Juliena před jeho otcem chránit, o němž tvrdí,
že je agresivní. Antoine však prosí o střídavou
péči svého syna. Julien je svědkem stupňujícího
se konfliktu mezi jeho rodiči a je donucen jít
na hranici svých možností, aby zabránil tomu
nejhoršímu. Francie 2017. Artcam. Titulky.
Vstupné 100 Kč. Členové FK 90 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 13. 9. v 18.00 hodin
MALÁ ČARODĚJNICE
Mladá čarodějnice se chce podívat na slavný
sabat, který se každoročně koná na vzdálené
hoře. Její společník, starý moudrý havran Abra‐
xas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice
ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za
keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka baba
Bimbula jí uloží, že se do roka musí stát dobrou
čarodějkou. Německo, Švýcarsko 2018. Bohe‐
mia MP. Dabing.
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 14. 9. v 19.30 hodin 3D/TITULKY
sobota 15. 9. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
PREDÁTOR: EVOLUCE
Jedni z největších lovců celého vesmíru se vrací
na Zem. Jsou ještě silnější a chytřejší než kdy
předtím, protože se geneticky zdokonalili
pomocí DNA jiných druhů. Když jeden kluk
náhodou zaviní jejich návrat na Zem, je poslední
šancí lidstva už jen posádka šílených ex‐vojáků
a jedna mladá vědkyně. USA 2018. Cinemart.
Vstupné 3D 150 Kč.
Vstupné 2D 130 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupný.

pondělí 17. 9. – úterý 18. 9. v 19.30 hodin
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Celovečerní film podle stejnojmenného knižní‐
ho bestselleru Josefa Formánka. Místy vtipný,
místy smutný. Svou tragikomedii „o chlastu,
vůli a vesmíru“ vypráví úspěšný spisovatel, kte‐
rý k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje
nejdříve jen skleničku a později i celou láhev.
Česko 2018. Bontonfilm.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 19. 9. v 17.00 hodin
KLUCI Z HOR – SENIOR KLUB
Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem
v hlavních rolích vypráví o vztahu mentálně
postiženého strýce se svým synovcem, které
osud svede v jedné chvíli dohromady, aby
postupně mezi nimi vzniklo pouto, které je pre‐
zentací síly a „moci“ přátelství. Česko 2018.
APK Cinema Service.
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 20. 9. – sobota 22. 9. v 19.30 hodin
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik Karel Král, trochu šovi‐
nista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy
letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jedno‐
ho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned
několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům
a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá man‐
želka a dcera ho opět naštvou, neznámá žena
mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena
pohledná mladá šéfredaktorka Leona. Česko
2018. Cinemart.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné

pondělí 24. 9. – úterý 25. 9. v 19.30 hodin
TVÁŘ
Maloměstský podivín a excentrik Jacek miluje
heavy metal, svoji holku, malé auto a svého psa.
Pracuje na staveništi, kde má vyrůst nejvyšší
socha Ježíše na světě. Když jej nečekaně zmrzačí
tragická nehoda, obrátí se k němu oči celé země,
Jacek se totiž stane prvním občanem Polska,
který podstoupí transplantaci obličeje. Polsko
2018. Film Europe. Titulky.
Vstupné 90 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

středa 26. 9. v 19.30 hodin
STUDENÁ VÁLKA – FILMOVÝ KLUB
V období budování stalinského Polska, ale také
moderní západní Evropy se odehrává příběh
velké osudové lásky zpěvačky Zuly a skladatele
Wiktora. Nedokážou žít spolu, ale zároveň se
fatálně přitahují a nevydrží být bez sebe. V kuli‐
sách Varšavy, Berlína a Paříže zní jazzová a folk‐
lorní hudba a Zula s Wiktorem rozehrávají

www.jesenik.org
www.jesenik.org
| červenec
| září 2018
nádhernou, ale hořkou baladu, svoji vlastní stu‐
denou válku. Polsko, Francie, Velká Británie
2018. Aerofilms. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 27. 9. v 19.30 hodin
BEZE STOP
Patnáctiletý Tom žije se svým otcem v lese na
okraji Portlandu. Dobrovolná izolace od tzv.
normální společnosti jim umožňuje vytvořit si
realitu čistých, civilizací nezkažených prostých
radostí. Jednoho dne však o sobě okolní svět
dává vědět a konfrontace je nevyhnutelná. USA
2018. Falcon. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 28. 9. – sobota 29. 9. v 19.30 hodin
DOMESTIK
Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje
ze zranění pomocí náročného cvičení a přísné
životosprávy. Aby zlepšil svůj výkon, spí dokon‐
ce v kyslíkovém stanu, který si nechal postavit
v ložnici. To ale těžce nese jeho žena Šarlota,
která už dlouho touží po dítěti. S každou další
nocí v kyslíkovém stanu se jejich vztah promě‐
ňuje. Česko, Slovensko 2018. Cinemart.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 1. 10. v 17.00 hodin 3D/DABING
úterý 2. 10. v 17.00 hodin 2D/DABING
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen,
že záhadné bytosti známé jako „lidé” opravdu
existují. USA 2018. Vertical Ent.
Vstupné 3D 140 Kč. Dětské vstupné 120 Kč.
Vstupné 2D 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
sobota 1. 9. – sobota 29. 9.
VÝSTAVA OBRAZŮ
Vystavuje: VLASTA SKŘÍŠOVSKÁ
Vernisáž: sobota 1. září v 17.00 hodin
Vstup volný.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE
NA MĚSÍC ŘÍJEN 2018
* BELLA A SEBASTIAN 3 * COLETTE * JOHNY
ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE * 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 Jeseník
 Divadlo Petra Bezruče Jeseník
 Cestovní kancelář MONDI‐tour Jeseník
(Palackého ul.)
 Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour Jeseník
(ul. 28. října)
 IC Katovna Jeseník (Palackého ul.)
 Lázeňské informační centrum Jeseník
 Knihovna Mikulovice
 Městské informační centrum Zlaté Hory
 Informační centrum Bělá pod Pradědem
 Informační centrum Vidnava
 Informační centrum Javorník

září 2018 | www.jesenik.org
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Běžci zdolávali ve vedru horu Šerák a také Sokolí vrch
První srpnový víkend se konaly běhy do vrchu jesenického dvojzávodu: Běh na Šerák (119 vrchařů), jehož součástí bylo Mistrovství
ČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu do vrchu (82 běžců), a Běh
na Sokolí vrch (77 vrchařů).
Holba běh na Šerák pořádaný leznete na www.behnaserak.cz.
V rámci Holba běhu na Šerák se
TJ Šumperk opanovali stejní běžci
na prvních třech místech jako na konal Závod všestrannosti pro
Mistrovství ČR v absolutním pořadí děti od 3 do 15 let. Čtyřicet dětí
mužů a žen – Ž: 1. K. Dvořáková, absolvovalo trojboj: rovinný přes‐
2. M. Hloušková, 3. P. Schorná; M: polní běh, skok do dálky a hod na
1. M. Chrascina, J. Janů, D. Sádlo. Ve cíl. Mezi dívkami překvapila 4letá
srovnání s výsledky Mistrovství ČR Johanka Brzobohatá, která v hodu
bylo pořadí trochu jiné v juniorské na cíl jako jediná obdržela plný
kategorii. Druhý z MČR J. Havlena počet bodů, nejdále z místa skočila
z brněnské Univerzity (33:49) 13letá V. Applová (176 cm), která
vyhrál v Běhu na Šerák 6km trať, vyhrála i nejdelší běh (600 m). Mezi
druhý byl B. Požák (Běžecký klub chlapci excelovali ve skoku z místa
FC Kadaň, 34:37), třetí M. Kalous 12letý I. Petrík a 13letý T. Jančařík
(Atletický klub AHA Vyškov, 35:17). shodným výkonem (211cm),
Kategorii juniorek ovládla junior‐ posledně jmenovaný dosáhl také
ský Běh na Šerák druhá z MČR jako jediný plného počtu bodů
A. Ševčíková (TJ Klášterec nad Ohří, v hodu na cíl a vyhrál i nejdelší běh
39:47,9), z třetí pozice na MČR si (600 m). Děti obdržely drobné věc‐
S. Štiglerová polepšila na druhé né ceny a originální keramickou
místo (SSK Vítkovice, 40:15,5), medaili navrženou a vyrobenou
a třetí byla T. Marszalková (TJ TŽ paní J. Duškovou z Písečné. Spor‐
Třinec, 44:48,7). Ostatní výsledky tovními potřebami na přání byly
Holba běhu na Šerák a MČR na‐ obdarovány Dětské domovy v Čer‐

né Vodě a Jeseníku‐Lázních. V nedě‐
li 5. srpna se uskutečnil Běh na
Sokolí vrch se startem v autocam‐
pingu Bobrovník (Lipová‐lázně)
a pořádaný Fenix Ski Team Jeseník.
Počasí bylo o kousek milosrdnější,
mírně se ochladilo, dokonce
sprchlo. Trať dlouhou 6 km s pře‐
výšením 550 m nejrychleji zdolal
V. Pavlišta (29:17,2; Silvini Madshus
Team), stíhaný J. Janů (30:58,4;
Hvězda Pardubice) a třetí byl T. Bla‐
ha (31:12,8; AC Asics Kroměříž).
Protože se tito běžci úspěšně úča‐
stnili Holba běhu na Šerák, stanuli
na prvních třech místech v absolut‐
ním pořadí jesenického dvojzávodu,
ale dle součtu pořadí byl první Janů,
druhý Pavlišta a třetí Blaha.
Považuji za úžasné počet běžců
narozených v letech 1953–1958
(7 běžců) a 1945–1948 (5 běžců)
i jejich výkony. Pořadatele zvláště
potěšilo, že se běhu zúčastnili
další odvážní vrchaři z Jeseníku
a okolí. Všechny výsledky jsou na
www.behnaserak.cz.
Součástí nedělního podniku byl

dětský běh AC Bobrovník zahrnu‐
jící kategorie od předžáků po mlad‐
ší žáky. Do cíle doběhlo všech
24 závodníků, téměř polovina
z Fenix Ski Team Jeseník. Nejpočet‐
něji byla zastoupena kategorie
minižáků a minižaček, které absol‐
vovaly 1 kolo kolem rybníčku. Před‐
žáci uběhli 2 kola a mladší žáci
3 kola, která ve velkém stylu zvládl
J. Rašner (5:35) a porazil tak dru‐
hého P. Svobodu o 35 sekund.
Ani jeden z běhů by se nemohl
konat bez řady dobrovolníků z Jese‐
nicka a Šumperska včetně dvou
asistentů prevence kriminality
z Jeseníku, kterým touto cestou
srdečně děkujeme. Bez podpory
měst, obcí a podniků by realizace
takové akce byla nemyslitelná.
Generálním sponzorem Běhu na
Šerák je Holba Hanušovice a MČR
se koná pod záštitou Českého atle‐
tického svazu. Oba běhy jsou pod‐
porovány městy Jeseník a Šumperk,
obcí Bělá pod Pradědem, Olomouc‐
kým krajem a řadou regionálních
firem.
(jaiv)

Ohlédnutí za úspěšným rokem Stříbrná radost v bikrosu

Žáci Soukromé základní umělecké školy – taneční mají za sebou velmi úspěšnou
sezonu.
Foto: archiv SZUŠ

Pro žáky Soukromé základní umělecké školy – taneční v Jeseníku
začíná 3. září nový školní rok a my vám přinášíme ohlédnutí za
loňskou sezonou. Ve školním roce 2017/2018 žáci soutěžili v nově
vzniklé mažoretkové asociaci CMA a v asociaci MIA Dance festival,
kde vystupují již několikátým rokem.
Společným úsilím a spojením obrovského talentu se skvělým kolektivem
se podařilo získat velké množství titulů, kterými se mohou naši žáci pyšnit.
Široké spektrum tanečních oborů, konkrétně street dance, musical jazz
dance, balet, tanec s náčiním baton, tanec s náčiním pom – pom i orientální
tanec, jste mohli vidět na Jarním a Absolventském koncertu, kde se kaž‐
doročně představují také naši nejmenší žáčci. Novinkou bylo rozšíření
tanečních oborů o Sólovou techniku s náčiním baton a pom – pom, kde
žáci se svými sólovými choreografiemi vybojovali pět medailí a sedm
postupů na Mistrovství Evropy, které se letos konalo v Praze. Hojné zastou‐
pení z našich řad nakonec přineslo přes třicet nápaditých choreografií,
medailová umístění asociace MIA, několikanásobné tituly mistrů a vice‐
mistrů České republiky asociace MAC, postup na Mistrovství Evropy a dvě
překrásná představení v Jeseníku – to vše jako ohlédnutí za loňským škol‐
ním rokem 2017/2018.
Všem přejeme úspěšnou sezonu 2018/2019, spoustu nových zážitků
a zkušeností.
Sabina Drtilová

Ve francouzském městečku
Sarrians se od 13. do 15. července konalo Mistrovství Evropy
challenge/junior v bikrosu za
účasti 1 773 závodníků z 26 zemí
Evropy. Českou republiku
a zároveň město Jeseník reprezentovaly Eliška Bartuňková
a Šarlota Staňová.
Šarlota závodí teprve třetím
rokem a zatím sbírá zkušenosti,
proto se od ní nečeká žádný velký
výsledek, zato Eliška je už ostřílená
závodnice, která dva roky po sobě
skončila na ME na třetím místě,
a proto se od ní očekává alespoň
postup do finálové osmičky a tajně
i umístění na bedně.
Šarlota závodila až poslední den
mistrovství, z rozjížděk postoupila
do čtvrtfinále a dál už to nešlo. Eliš‐
ka závodí prvním rokem jako juni‐
orka, takže se s touto kategorií
seznamuje, navíc letos moc závodů
neodjela, protože byla tři měsíce ve
Švýcarsku na soustředění. Do Fran‐
cie však jela s cílem probojovat se
do finále a napravit tak zklamání
z letošního mistrovství světa
v Baku, kde po skvělých rozjížďkách
a výborném výkonu ve čtvrtfinále
skončila v semifinále, kde se dostala
do kontaktu se soupeřkou a z postu‐
pového místa spadla.
V Sarrians se ale Eliška necítila
dobře, dráha ji neseděla, s tréninky
ani s rozjížďkami nebyla spokoje‐

Eliška Bartuňková získala stříbro.

ná, přesto postoupila do semifiná‐
le. Zpočátku to vypadalo beznaděj‐
ně, Eliška to však nevzdala. Na třetí
rovince, která byla hodně technic‐
ká, předjela dvě soupeřky a do cíle
dojela na třetím místě, které zna‐
menalo postup do vytouženého
velkého finále. Svůj cíl splnila,
a proto na závěrečnou jízdu
o medaile nastupovala v klidu.
Start se ji moc nepovedl, ale i tak
jela v chumlu, ze kterého se dostala
na bronzovou pozici, kterou si
držela až do třetí rovinky. Tam jí
opět pomohla dobrá technika,
francouzskou soupeřku předjela,
dostala se na druhé místo a takto
projela i cílem.
Blahopřejeme a přejeme mnoho
dalších sportovních úspěchů.
(ib)
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Romana Labounková získala v Itálii titul mistryně světa
Romana Labounková je už od dětství spojena s bikrosem. Trénovala na zdejší trati a postupně se dostávala mezi elitu tohoto sportu.
Obrovským úspěchem byla její účast na olympiádě v Londýně a nyní své příznivce potěšila další skvělou zprávou. V italských
Dolomitech vybojovala titul mistryně světa ve fourcrossu. A to byl jeden z důvodů našeho rozhovoru.

Získala jste první titul mistryně
světa, a to ve fourcrossu. Jaký je
rozdíl mezi bikrosem a fourcrossem?
Fourcross se jezdí ve větším teré‐
nu, obvykle dolů ze sjezdovky, kde
je postavená dráha plná skoků,
kamenitých sekcí a kořenů. Proto
se jezdí na horském kole, které je
proti bikrosovému větší, s odpru‐
žením a řazením. Systém závodů je
podobný, jezdci se rozřadí do
pavouka. Bikros se jezdí v 8 lidech,
fourcross ve 4, první dva jezdci
postupují (u bikrosu 4), zbytek
vypadává, dokud nezbude jedna
finálová jízda. Ekvivalentem
k fourcrossu je mnohem známější
snowboardcross, kde Eva Samková
získala zlato na OH v Soči.
Vloni jste skončila s bikrosem,
znamená to, že jste se soustředila
pouze na fourcross?
Ano, jezdím už pouze fourcross.
V rámci tréninku jsem se na bikro‐
sovém kole párkrát projela, ale to
pouze sporadicky. Bikrosu se věnuji
už pouze trenérsky. Na podzim
a doufám i příští rok mě kromě
fourcrossu čekají ještě netradiční
závody na horských kolech jako
pumptrack, dual slalom nebo
downtown.
Obě disciplíny, bikros i fourcross,
jsou velmi kontaktní, co je vlastně povoleno a za co naopak hrozí
diskvalifikace?
Kontakt mezi jezdci povolen je.
Obvykle se vylučuje za výrazné
přistrčení loktem v zatáčkách, po
kterém navíc následuje pád. Nesmí
se křížit na cílové rovince. Všechno
ale záleží na rozhodčím, takže je to
velmi subjektivní jako v jiných spor‐
tech. Zákroky se v té velké rychlosti
a při tolika jezdcích špatně posu‐
zují.
Při závodech i trénincích nechybí
pády a zranění. Kolikrát jste byla
v nemocnici a které zranění bylo
nejkomplikovanější?
Teď bych nerada odradila nové
začínající bikrosaře, malým dětem
se při pádech obvykle nic nestane,
protože padají v menší rychlosti
a jejich tělo je mnohem ohebnější.

Romana Labounková vybojovala v Dolomitech svůj první titul mistryně světa.

Foto: Michal Červený

Všechny moje úrazy přišly až
v dospělosti. Počtu návštěv nemoc‐
nice kvůli planým podezřením na
zlomeninu bych se asi nedopočí‐
tala, nicméně zlomeniny jsem měla
pouze tři. Nejhorší zranění byla
ruptura jednoho svalu rotátorové
manžety v rameni, po kterém mi
zbyla krásná jizva. Díky dobrým
rehabilitacím bylo tohle i všechna
další zranění vždy bez následku.

Musíte během sezony dodržovat
životosprávu nebo si můžete dát
vše, na co máte chuť?
Můj běžný jídelníček odpovídá
víceméně tomu, který má vrcholový
sportovec. Ale musím se přiznat, že
jsou věci, v kterých se rozhodně
nehlídám. Miluji čokoládu a jím ji
denně a hodně. Stejně tak si ráda
zajdu na pivo nebo si dám prosec‐
co.

nepovede, příležitosti budou na dal‐
ších olympiádách, kdy už Eliška
bude vyspělejší.

Používají jezdci chrániče?
Povinnou výbavou je integrální
helma, rukavice, kalhoty a dres
s dlouhým rukávem. Vození chrá‐
ničů je v ČR zcela dobrovolné,
u malých dětí je ale standart chránič
páteře, loktů a kolen. Já vozím jen
chrániče loktů a kolen, protože
páteřák mě omezuje v pohybu.

Kromě toho, že jste úspěšnou
závodnicí, slavíte úspěchy jako
trenérka v jesenickém bikrosovém klubu. Vaše svěřenkyně Eliška Bartuňková se letos v Praze
stala mistryní republiky a ve
Francii vicemistryní Evropy.
Můžeme se těšit na účast další
jesenické bikrosařky na olympiádě?
Eliška je velký talent a navíc je
cílevědomá a poctivá při tréninku.
To je kombinace, z které by velký
úspěch mohl přijít. Bude hodně
záležet na tréninkových podmín‐
kách, které ji budeme schopni
vytvořit. V roce 2020 při OH v Tokiu
ji bude pouze 19 let a bude mít jed‐
nu jedinou příležitost se kvalifiko‐
vat, a to na MS v témže roce. Šanci
ji ale zvyšuje fakt, že narostly nomi‐
nační kvóty pro ženy. Pokud se to

Jak často a kde trénujete, kdo
Vám provádí servis kola?
Počet tréninků se rapidně snížil
s nástupem do zaměstnání, protože
po osmi hodinách v práci už často
nemám vůli ani energii ještě něco
dělat. Snažím se 5‐6x v týdnu tré‐
novat buď v posilovně nebo na
bikrosové dráze v kasárnách. Servis
mi dělá převážně taťka. Co nezvlád‐
ne on, tak obvykle reprezentační
mechanik.

Je něco, čeho byste ještě chtěla
dosáhnout ve sportovní kariéře?
Mám ještě jeden vysněný závod,
kterého bych se chtěla účastnit, a to
se mi doufám povede příští rok.
Výkonnostní cíle už ale nemám.
Mou jedinou momentální touhou
je bavit se tímto sportem, užívat si
jízdu na kole a předat zkušenosti
dalším generacím.
Měla jste někdy chuť praštit se
sportem?
To určitě měla. Kolem roku 2015,
kdy jsem se nemohla zbavit chro‐
nických zánětů achilovek, měla
jsem o 10 kilo víc než teď, výkon‐
nostně jsem byla spíše podprůměr,
dělala jsem státnice a na sport
neměla tolik času. V tu chvíli se mi
těžko hledala vůle pokračovat, ale
nechtěla jsem končit za takové
situace. Vždycky je lepší ukončit
životní etapu s hlavou nahoře.
Čeho si nejvíce v životě vážíte
a po čem nejvíce toužíte?
Nejvíce si vážím rodiny, přátel
a zdraví, které mám a toužím po
tom, aby to tak i zůstalo.
(rik)

Naše město. Informační měsíčník města Jeseník, periodický tisk územního samosprávného celku, www.jesenik.org. Vychází jednou za měsíc. Uzávěrka příspěvků do říjnového čísla:
10. září 2018. Zdarma. Náklad 5500 výtisků. Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, 790 01 Jeseník. IČO: 00302724. Šéfredaktor: Richard Kapustka, tel. 725 932 834. Redakční
rada: František Surmík, Jiří Glabazňa, Jiří Janík, Jiří Juráš, e‐mail pro veřejnost: redakcejesenik@seznam.cz. Grafické zpracování a tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s. Brno,
tel.: 543 210 364. Distribuci zajišťuje SAMAB PRESS GROUP, a. s. Brno, prostřednictvím České pošty. Dále k dispozici v IC Katovna. Evidenční číslo: MK ČR E 14429.

