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Ve zkratce
Poslední den v roce 2018 bude
městský úřad otevřen do 12 hodin,
pokladna bude fungovat pouze
v budově IPOS, a to do 11.30 hod.
Obě pokladny se otevřou 2. ledna
v 10 hodin. ■ Porodné v roce 2019
zůstává ve stejné výši jako vloni,
tedy 5000 Kč. Podmínkou je trvalé
bydliště matky v Jeseníku nejméně
rok před narozením dítěte a rodiče
nesmí být dlužníky města. ■ Cel‐
kem 5 660 000 korun je určeno na
dotace z rozpočtu města na rok
2019, dotační programy jsou zve‐
řejněny na www.jesenik.org. Žá‐
dosti o dotace lze podávat od
15. do 30. ledna. ■ Poplatek za svoz
komunálního odpadu se nemění,
činí 600 korun na osobu. ■ Zastu‐
pitelstvo města zvolilo předsedu
Investičního výboru Bohumila
Kubíčka, členy jsou Petr Malý,
Ing. Pavel Perutka, Ing. Jiří Švub,
Ing. PhD. Michal Mudra.
(rik)

Náhradní řešení
Nad třetí etapou revitalizace síd‐
liště 9. května se vznáší otazník.
„Naše žádost o dotaci nebyla podpořena, z celkových 69 projektů, které se ucházely o dotaci, bylo
podpořeno pouze 18, a to v celkovém
finančním objemu 99 milionů korun
s DPH,“ uvedl Jiří Uher, vedoucí
oddělení investic. Jak dále pozna‐
menal, město bude hledat náhradní
řešení včetně možnosti opětovného
podání žádosti o dotaci v roce 2019.
„Revitalizace sídliště musí v dalších
letech pokračovat, nemůžeme to
nechat nedokončené,“ reagovala sta‐
rostka města Zdeňka Blišťanová na
vzniklou situaci.
(rik)

Školáci se nechali
inspirovat seriálem
„Vyprávěj“
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Pavel Rušar: Muzea
musí znovu hledat
místo pod sluncem
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Vánoční výstava v kapli

Slavnostně vyzdobená tabule.

Foto: Richard Kapustka

Soutěž o nejhezčí tabuli, ukázky brašnářských a kovářských výrobků,
zdobení perníčků. To je jen krátký výčet toho, co bylo k vidění na oblíbené
akci, kterou v době adventu pravidelně pořádá Střední škola gastronomie
a farmářství Jeseník. Vánoční výstava proběhla 12. prosince v prostorách
klášterní kaple a těšila se jako vždy velkému zájmu veřejnosti.
(rik)

Parkoviště je už dokončeno
Pět měsíců budovali stavbaři záchytné parkoviště pod budovou
IPOS, to stávající přímo před objektem městského úřadu už kapacitně nevyhovuje. Navíc v blízkosti je rovněž hojně navštěvovaný
městský park, který je zároveň výchozím bodem na oblíbený Křížový vrch a další turisticky atraktivní cíle ve Smetanových sadech,
kde se pořádají kulturní akce.
„Nové parkoviště má kapacitu 56 parkovacích míst, součástí stavby byly
přeložky inženýrských sítí, vybudování opěrných stěn, odvodnění, nového
veřejného osvětlení, nového chodníku a zadláždění plochy z mezerovité
dlažby vhodné pro vsakování dešťových vod. U budovy Pentagonu vznikly
4 stání pro imobilní s bezbariérovým přístupem do budovy a výtahu,“ uvedl
vedoucí oddělení investic Jiří Uher.
Vybudování nového parkoviště přišlo městskou pokladnu na očeká‐
vaných 9,6 milionu korun včetně DPH, město pokrylo investici dlouho‐
dobým úvěrem. O zpoplatnění se prozatím neuvažuje.
(rik)

Nový chodník zvýšil bezpečnost chodců
Stavbaři dokončili rekonstrukci komunikace a výstavbu nového
chodníku v ulici „horní“ Dukelská. Ten byl součástí investiční akce,
která zahrnovala dvě stavby v této části města v celkové ceně
cca 6 milionů korun.
Tou první byla rekonstrukce pří‐ ného chodníku a celkovou rekon‐
jezdové cesty ke sportovní hale strukci místní komunikace v horní
včetně přilehlého parkoviště na části ulice Dukelská od křižovatky
pozemcích města Jeseník. Druhá s ulicí B. Němcové po křižovatku
část představuje výstavbu zmíně‐ s ulicí Vrchlického. „Součástí této

investice bylo nové veřejné osvětlení,
výstavba chodníků, odvodnění a celková rekonstrukce povrchů včetně
zpomalovacích prahů. Nově byl horní úsek komunikace v Dukelské ulici
zařazen do ,Zóny 30‘, což znamená,
že nejvyšší povolená rychlost je zde
30 km za hodinu,“ vysvětlil vedoucí
oddělení investic Jiří Uher. (rik)

Magdaléna Urbanová 15
se kvůli dětem stala
lékařkou

Město pro lidi
Jsme rádi, že vám můžeme představit programové prohlášení
nového vedení města. Na jeho přípravě jsme si dali opravdu záležet,
aby se v něm odrážely priority
všech obyvatel Jeseníku.
Stanovili jsme si čtyři základní
principy řízení města. Transparentnost, spolupráce, kvalita
a koncepčnost. Opakovali jsme to
před volbami, říkáme to i teď.
Chceme vést město ve spolupráci
s vámi, s občany, tak aby to dávalo
smysl jak pro nás, kteří v Jeseníku
žijeme teď, i pro další generace.
Mezi investičními prioritami
nechybí revitalizace sídlišť Lipovská a Pod Chlumem, kde žije velké
množství lidí, kteří si zaslouží lepší
prostředí ve svém okolí. Plánujeme
připravit pozemky pro výstavbu
rodinných a bytových domů, abychom pomohli se špatnou bytovou
situací v Jeseníku.
Myslíme i na sportovce, budeme
samozřejmě nadále podporovat
mládežnické celky a aktivní spolky.
Nově chceme, aby i území Za Podjezdem sloužilo sportovcům.
O konkrétním využití budeme diskutovat a zajímají nás i vaše nápady.
Je toho samozřejmě mnohem
víc. Rádi bychom například sestěhovali všechny městské úřady na
jedno místo, ideálně na IPOS. Ušetříme tím stovky tisíc korun, které
můžeme věnovat například na
podporu vzdělání, sportu nebo
kultury.
Kompletní dokument je na straně 2 dnešního vydání a na webových stránkách města. Budeme se
k němu pravidelně vracet a vás
vyzýváme k tomu samému. Chceme slyšet vás a vaše názory.
Programové prohlášení je důležité, ale bez spolupráce města
a občanů bude pouze dalším dokumentem v archivu. A to nesmíme
připustit. Pojďme udělat z Jeseníku
lepší místo pro život. Společně.
Vedení města Jeseník
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Programové prohlášení Rady města Jeseník
Programové prohlášení Rady města Jeseník pro volební období 2018–2022 obsahuje podstatné body volebních programů
politických subjektů, které stojí ve vedení města. Vychází ze základních strategických dokumentů města jako je Akční
plán rozvoje města a Strategický plán rozvoje města a ze znalosti potřeb obyvatel města Jeseník.
G budeme řešit dopravní situaci tovních talentů a lákavým cílem pro G chceme zapojení rodičů do škol‐
Preambule
v lokalitě „u Pradědu“
ního procesu, otevření systému
turisty. Město musí aktivní lidi pro‐
Toto Programové prohlášení
pro vzájemnou spolupráci
pojovat a podpořit je v jejich sna‐
Rady města Jeseník předkládá cíle,
G podporujeme vzájemnou prová‐
žení.
které si rada města stanovila pro Kvalita života ve městě
zanost škol a firem s cílem při‐
své funkční období 2018–2022.
Město Jeseník vidíme jako místo G dokončíme a plně využijeme Cen‐
pravit žáky na skutečný život
trum společných aktivit (nová
Tak, aby město Jeseník bylo vstřícné pro příjemný život. Město, které
pomocí praxe
knihovna) na ul. 28. října
k jeho obyvatelům i návštěvníkům nabídne dobré pracovní podmínky,
a plně využívalo svůj potenciál.
možnosti aktivního trávení volného G zefektivníme řízení MKZ a pomů‐ G nastavíme propojování školního
a pracovního života
žeme vytvořit prostor pro spolu‐
času, dostupné bydlení a kvalitní
práci spolků a organizací G budeme spolupracovat s polský‐
služby.
Principy řízení města
mi školami
zabývajících se kulturními akce‐
G díky setkávání s občany v tema‐
G transparentnost
G investujeme do praktických
mi ve městě a v okolí
tických okruzích můžeme dosáh‐
G spolupráce (s obyvateli města, se
i mimoškolních aktivit
nout společných řešení, která G dokončíme koncepci využitel‐
soukromými subjekty, s dalšími
nosti Smetanových sadů, tak aby G budeme podporovat tradiční
budou odpovídat reálným potře‐
městy a obcemi)
řemeslné obory v kontextu
naplnily svůj potenciál a staly se
bám a požadavkům občanů
G zaměření na kvalitu
moderní doby
jedním z míst živého veřejného
G nastavíme transparentní zachá‐
G koncepční postupy
G zapojíme studenty do rozhodo‐
života
zení s financemi, informace o čin‐
vacích procesů města
nosti města budou přístupné G podpoříme trávení volného času
Investiční priority
ve venkovních prostorách (ska‐
a přehledné, tak aby každý občan
Finanční investice budou směřo‐
tepark, workout hřiště, parkour Jeseník je více než „jen“
měl možnost prověřit naši činnost
vat k aktivitám a projektům s dlou‐
hřiště, nové stezky, sportoviště lázeňské město
hou životností, přijatelnými G podpoříme nové architektonické
v zóně Za Podjezdem a sportoviš‐
a urbanistické přístupy ve spolu‐
provozními náklady a samostatnos‐
Cestovní ruch je nedílnou sou‐
tě na ul. Dukelská)
práci s městským architektem,
tí, využijí financí města i možnosti
částí života města. Město Jeseník
tak aby město mělo ucelenou G budeme i nadále finančně pod‐ má jedinečný charakter nejen svým
dotací. Do plánování investic chce‐
porovat sportovní mládežnické zasazením do přírody a svou
koncepci a nadčasové řešení
me zapojit občany a podnikatele.
kluby a aktivní sportovní spolky čistotou, ale také bohatou historií
objektů ve městě
G budeme nadále pokračovat
v revitalizaci sídliště 9. května, G podpoříme vícegenerační bydle‐
a sportovními možnostmi. Cítíme
ní
připravíme obnovu sídliště Pod
důležitost ochrany a zachování pří‐
Vzdělávání v Jeseníku
G chceme sjednotit úřady města
Chlumem a Lipovská
Kvalitní smysluplné vzdělání je rodního bohatství, přitom také vidí‐
v budově IPOS
G připravíme pozemky pro výstav‐
podstatným prvkem života. Nejen me širokou škálu možností, jak
G nastavíme nová pravidla fungo‐ předávání informací, ale také s těmito dary nakládat.
bu rodinných a bytových domů
vání v centrálním zásobování schopnost jejich použití v reálném G opravíme Muzikantskou stezku,
G zaměříme se na využití území Za
teplem
Podjezdem pro sportovní účely
tradiční propojení mezi městem
životě vnímáme jako klíčové pro to,
G připravíme projekt optimalizace G chceme bezpečný a čistý Jeseník aby budoucnost Jesenicka mohla
a lázněmi, tak aby si zachovala
G budeme prosazovat ucelenou být optimistická. Propojení školní‐
sportovišť na ul. Dukelská
svůj přírodní ráz
koncepci k ochraně proti suchu ho a mimoškolního života, aktivní G vytvoříme turisticky atraktivní
G podpoříme rekonstrukci bazénu
s cílem zabezpečit zásobování podíl rodičů na vzdělávání, spolu‐
v České Vsi
místa ve městě a jeho okolí, aby
města dostatkem pitné vody
G vybudujeme skatepark
turisté a návštěvníci zde měli
práce mezi školami a firmami.
G zajistíme městskou ledovou plo‐
možnost aktivně trávit čas
G podpoříme kvalitní školy, podpo‐
chu
říme další vzdělávací přístupy, G budeme více spolupracovat se
Kultura a sport
G budeme pokračovat v přípravě
subjekty působícími v turistic‐
podpoříme práci kvalitních uči‐
Chceme, aby Jeseník žil. Aby se
výstavby chodníku do lázní
kém ruchu
telů
stal kulturním centrem, líhní spor‐

Komise rady města budou jednat častěji a mají garanty
Celkem devět komisí při Radě města Jeseníku bude pracovat Veronika Klementová. Členové:
Michaela Niesnerová, Patrik
v nastávajícím volebním období. Jsou to:
Nešpor, Vít Dorničák, Radek Sedlář.
Bytová komise
Komise – Redakční rada
Garant: Zdeňka Blišťanová. Před- Garant: Tomáš Vlazlo. Předseda: Komise pro občanské záležitosti,
seda: Veronika Škodová. Tajem- Jiří Glabazňa. Tajemník: Richard rodinu a sociální věci
ník: Kamila Pecinová. Členové: Kapustka. Členové: Jiří Janík, Věra Garant: Zdeňka Blišťanová. PředZdeňka Lebdušková, Šárka Šuláko‐ Holubová.
seda: Alena Šosová Řehová. Tajemvá, Daniel Grešák, Eva Franklová.
ník: Alena Kalinová. Členové:
Komise pro bezpečné město
Dopravní komise
Garant: Roman Kaderka. Předse- Renata Plevová, Vlasta Horáčková,
Garant: Václav Urban. Předseda: da: Miroslav Partyka. Tajemník: Tereza Vodáková, Marie Nováková.
Milan Marcinov. Tajemník: Kata‐
rina Macenauerová. Členové: Petr
„Udělali jsme důležitý krok k fungování města. Ustanovili jsme jednotlivé
Baršč, Jiří Vedra, Ladislav Frgál,
komise, které pomáhají radě města s řízením klíčových oblastí. V přístupu
Tomáš Baťa.
ke komisím došlo ke dvěma důležitým změnám. Nově se musí scházet
Dotační komise
minimálně jednou za šest týdnů. Druhou novinkou je, že každá komise
Garant: Jitka Kaňovská. Předseda:
má svého garanta, člověka z rady, který bude za její fungování zodpovědný.
Leona Steigerová. Tajemník: Ven‐
To bude důležité i pro občany, aby věděli, na koho se můžou vlastně obrátit.
dula Doleželová. Členové: Tomáš
Chceme transparentní město,“ zdůraznila starostka města Zdeňka Bliš‐
Uhlíř, Josef Kalina, Jana Křivánková,
ťanová. Více zde: www.jesenik.org/komise
Vendula Poláchová.

Komise pro rozvoj města
Garant: Tomáš Vlazlo. Předseda:
Rodan Hojgr. Tajemník: Jan Mro‐
sek. Členové: Kamil Kavka, Petr
Muzikant, Martin Šejda, David
Migal.
Komise pro sport a tělovýchovu
Garant: Tibor Macík. Předseda:
Jan Baďura. Tajemník: Miluše Hor‐
ká. Členové: Tomáš Tejchman,
Karel Tulis, Martin Trsťan, Emil
Vodák.
Komise pro výchovu, vzdělávání
a komunitní plánování
Garant: Lukáš Morávek. Předseda:
Dominik Liberda. Tajemník: Iva
Peitlová. Členové: Romana Grosi‐
čová, Eva Jedličková, Jiří Viterna,
Kateřina Macháčková.
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Sociální bydlení a koncepce bydlení města
Jak jsme vás již informovali v předchozích měsíčnících Naše město,
zastupitelstvem města Jeseník na jeho zasedání 21. 06. 2018 byla
projednána a vzata na vědomí Koncepce bydlení, která se věnuje
jednotlivým typům potřeb v oblasti bydlení pro občany města
Jeseník.
V rámci realizace koncepce pro‐ sí při radě města a budou předlo‐
běhla jednání se soukromými ženy k projednání radě města.
Návazně na schválenou koninvestory ohledně spolupráce při
obsazování budovaných kapacit cepci budou zveřejňovány další
bydlení a zajištění potřeb v oblasti byty, určené pro sociální bydlení,
bydlení na území města, jsou při‐ a to jak ve zmíněném domě č. p. 652
pravovány pozemky města pro na Tylově ulici, tak i 2 volné byty
výstavbu rodinných domů i byto‐ v nemovitosti č. p. 689 na ulici
vých domů. Rovněž se podařilo zís‐ Seifertova v Jeseníku (kde je 8 ná‐
kat dotaci na opravu bytového jemních bytů, které slouží sociální‐
domu na ulici Tylova č. p. 652 v Jese‐ mu bydlení již od roku 2007).
V kategorii sociálních bytů
níku za účelem sociálního bydlení
a tato oprava skončila v říjnu 2018 jsou dvě kritéria, která je nezbytné
splnit pro vstup do sociálního byd‐
(vybudováno 8 bytů).
V listopadu 2018 byla na úřední lení, a to hranice příjmů a dále to,
desce města zveřejněna nabídka že se jedná o osobu v bytové nouzi.
pronájmu prvních tří bytů určených Příjmová hranice je stanovena
pro sociální bydlení. Žádosti násobkem průměrné mzdy, kdy
o nájem těchto bytů, podané během v případě jednotlivce nesmí jeho
zveřejnění, jsou v současné době čistý výdělek přesáhnout polovinu
projednávány Poradní skupinou průměrné mzdy v ČR (se zvyšujícím
pro sociální bydlení, Bytovou komi‐ se počtem členů domácnosti se zvy‐

šuje i tento koeficient). Osobou
v bytové nouzi se pak rozumí zej‐
ména ohrožení ztrátou bydlení,
absence bydlení nebo potřeba osa‐
mostatnění se z důvodu příliš vyso‐
kého počtu osob ve stávající
domácnosti. Pro nájemníky sociál‐
ních bytů je povinná doprovodná
sociální práce, která vede k větší
stabilizaci bydlení a vychází z kon‐
krétních potřeb a situace nájemní‐
ka.
V případě zájmu o podrobnější
informace ohledně nájmu sociálních bytů se obraťte na Bc. Kamilu
Pecinovou, Oddělení majetku, Měst‐
ský úřad Jeseník, Tovární 1287,
790 01 Jeseník, tel. 584 498 147.
V případě zájmu o podrobnější
informace ohledně doprovodné
sociální práce (zapojení do této
spolupráce je podmínkou pro při‐
dělení sociálního bytu) se obraťte
na Bc. Aloise Popelku, Odbor sociál‐
ních věcí a zdravotnictví, Městský
úřad Jeseník, K. Čapka 1147, 790 01
Jeseník, tel. 584 498 421. (MěÚ)
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Matrika
V měsíci listopadu se v Jesenické
nemocnici a. s. narodilo celkem 33
dětí, z toho rodičům s trvalým poby‐
tem v Jeseníku 11 dětí. Jsou to: Daniel Janáček, Sofie Staníková, Marek
Bureš, Sofie Kučerová, Bao Vy Do,
Monika Špičková, Radim Strapek,
Eliška Komárková, Laura Krčálová,
Petra Laštuvičková, Samuel Roman
Maďar. Blahopřejeme.
(MěÚ)

Poslanecká kancelář
Ing. Adama Kalouse
Adresa: Zeyerova 918, 790 01
Jeseník (sídliště Pod Chlumem)
Úřední hodiny: po–pá 8:00–16:00,
jiný termín lze domluvit po telefo‐
nickém kontaktu
Kontaktní telefon: 737 245 428
E-mail: sukupovav@psp.cz

Upozornění
Redakční uzávěrka únorového vydá‐
ní městského zpravodaje Naše město
je ve středu 9. ledna v 15 hodin. Foto‐
grafie zasílejte prosím mimo textový
soubor, rozlišení min. 1 Mpx. (red)

Rozsvícení stromu
Na první adventní neděli se
v Jeseníku na Masarykově
náměstí rozsvítil vánoční strom.
Slavnostnímu okamžiku předcházel hodinový kulturně-společenský program, ve kterém

Vystoupení žáků.

Foto: R. Kapustka

zazněly písně i básničky
s adventní tématikou.
„Chtěla bych poděkovat žákům
ze Základní školy v České Vsi
a dětem z Eduartu za jejich pěkná
vystoupení,“ uvedla starostka
města Jeseníku Zdeňka Blišťanová.
Poté už následovalo samotné
rozsvícení dvanáct metrů vyso ‐
kého smrku omorika, který vy‐
rostl na pozemku města v Buko‐
vicích.
Akci pořádala organizace Edu‐
Art ve spolupráci s Městskými kul‐
turními zařízeními Jeseník,
partnerem byla Skupina ČEZ.
(rik)

Adventní tradice
Velký ohlas v roce 2017 sklidilo
zdobení vánočních stromečků
u radnice v Jeseníku. Organizátor akce, MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, pokračoval
v této myšlence také o rok později.
„Na Masarykovo náměstí jsme
umístili celkem 14 stromečků, 12
z nich nazdobily děti z mateřinek
a prvního stupně základních škol
Mikroregionu Jesenicka. Jeden jsme
vyzdobili my a ten poslední čtr náctý byl určen pro širokou veřejnost, na který si každý mohl pověsit
vánoční ozdobu či přání,“ uvedla
za organizátory Diana Stibo‐
rová.

MIKULÁŠ. Jednou z velmi povede‐
ných akcí, která 5. prosince zaplnila
celé náměstí, byla Mikuláš dětem.
Ten dorazil v početném doprovodu
andělů a nechyběla ani čertovská
družina s Luciferem, samotným
vládcem pekel.
Text a foto Richard Kapustka

Zdobení vánočního stromečku.
Foto: Richard Kapustka

Vánoční stromy darovaly Lesy
České republiky, o ekologické zpra‐
cování stromů po skončení akce se
postarají Technické služby Jeseník.
(rik)

Změny v městské firmě
Rada města, ve funkci valné hromady TSJ a. s., schválila 3. prosince
2018 odvolání všech členů dozorčí rady a všech zbylých členů předsta‐
venstva společnosti Technické služby Jeseník a.s. Do představenstva
společnosti byli nově zvoleni Roman Štencl, Ing. Veronika Peštuková
a Mgr. Ing. Hana Mikulínová. Dozorčí radu tvoří Mgr. David Raif, Kamil
Kavka a Ing. Regina Weiserová. Zároveň byla zřízena pracovní skupina
při dozorčí radě.
(rik)
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Ocenění za turistický produkt
Město Prudnik spolu s městy Jese‐
ník a Krnov obdrželo od opolského
regionálního spolku ocenění za pří‐
kladnou spolupráci při budování pře‐
shraničního turistického produktu –

Razidlo na „mince“.

Foto: archiv IC

Věže pohraničí. Aktivity byly realizo‐
vány v rámci mikroprojektu z fondu
Euroregionu Praděd. Mezi aktivity
patřila tvorba společné brožury oúze‐
mí, natočení videospotů či uspořádání
soutěže po rozhlednách. V rámci sou‐
těže si mohl každý z úspěšných účast‐
níků vyrazit vlastní „minci“ či vyhrát
hodnotnou odměnu v podobě vou‐
cheru na dvoudenní zážitkový pobyt
pro dvě osoby věnovaný Priessnitzo‐
vými léčebnými lázněmi. Videospoty
můžete zhlédnout na YouTube kanále
města, brožury pak najdete v infor‐
mačním centru.
(JM)

Setkání správců drobných památek
Ve čtvrtek 6. prosince proběhlo na
radnici setkání správců drobných
památek. Správcům se dostalo podě‐
kování za jejich záslužnou činnost.
Chtěli byste také pečovat o některý
z jesenických pramenů či o jinou
drobnou památku? Napište nám na
spravce.pamatek@mujes.cz. (JM)

Setkání správců.

Foto: Jan Mrosek

MUZIKANTSKÁ STEZKA. Město Jeseník získalo z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Praděd dotaci 30.000 euro na projekt „Za dědictvím
V. Priessnitze“, jehož součástí je několik aktivit. Od jara do léta letošního
roku proběhnou terénní úpravy horního partu Muzikantské stezky včetně
doplnění mobiliářem a informační tabulí. Spodní část této přístupové
cesty do lázní byla již realizována v minulosti. Druhou aktivitou je obnova
Editina pramene, který se nachází nedaleko Muzikantské stezky na konci
třešňové aleje. Třetí aktivitou je prohloubení spolupráce s Vysokou školou
v Nyse v rámci společných workshopů pro studenty vysoké školy a míst‐
ních středních škol. Celkový rozpočet projektu dosáhne 1,1 milionu korun.
Text Jan Mrosek, foto Tomáš Neuwirth

Jesenická delegace zavítala na křest knihy do Neuburgu
Ve dnech 9.–11. listopadu navštívila jesenická delegace partnerské v Neuburgu masopust, na trzích
město Neuburg an der Donau v Bavorsku. Důvodem cesty byl hrála hudba a mluvili zástupci
křest knihy Konec a začátek, která pojednává o tom, jak se 1. svě- spolků. Trhy se ve městě pořádají
tová válka zapsala do vývoje třech partnerských měst – Jeseníku, každou středu a sobotu dopoledne
Neuburgu a Séte (Francie), a to 100 let po jejím ukončení. Na knize na náměstí a jsou hojně navštěvo‐
spolupracovaly tři ředitelky archivů zmíněných měst. V Jeseníku vány, protože nabízí spoustu čer‐
je k dostání v IC Katovna.
stvých domácích produktů včetně
Na křest knihy se jeli představit časně seznámila se svými kolegy čerstvé zeleniny a vajec. Jako na
noví zastupitelé města – 2. místo‐ z francouzského partnerského všech farmářských trzích bylo nej‐
lepší setkání se samotnými pro‐
starosta Václav Urban (PRO Jese‐ města Séte.
V sobotu dopoledne se delegace dejci, kteří mi pověděli o původu
ník) a předsedkyně spolku
Sudetikus Martina Seidlerová (Jese‐ setkala s pořadatelkou místních svých výrobků, kde je vyrábějí
ník srdcem). Bezprostředně po pří‐ farmářských trhů paní Angelikou a jak. V zimě je na stejném náměstí,
jezdu byl na programu samotný Burghart, která pracuje na správ‐ kde bývají během sezony trhy, klu‐
křest knihy. S úvodním slovem ním odboru a má v kompetenci ziště. Nikoliv však z ledu, ale z plas‐
vystoupil starosta Neuburgu kromě pořádání trhů také udržo‐ tu, takže lidé na něm mohou
Dr. Bernhard Gmehling, který se vání pořádku na veřejných pro‐ bruslit, aniž by bylo zapotřebí mra‐
zamýšlel mimo jiné i nad identitou stranstvích. Ten den právě začínal zivých teplot. Zároveň tím odpa‐
obyvatel Bavorska. Zástupci města
Séte nezapomněli připomenout, jak
je mír křehký a vyjádřili naději, že
i tato kniha přispěje k udržování
dobrých vztahů mezi zeměmi. Vác‐
lav Urban ve svém proslovu zdůra‐
znil význam roku 2018 a s ním
spojený vznik Československa. Zmí‐
nil také poválečnou situaci v samot‐
ném Jeseníku, tehdy obývaném
německou většinou, kdy město pro‐
žilo dva roky neklidu a střetů čes‐
koslovenských úřadů s místními
německými nacionalisty, pro které
bylo připojení k ČSR nepřijatelné.
Po formální části pátečního pro‐
gramu byl prostor pro setkání se
zastupiteli Neuburgu a dalšími lid‐
mi z tamního městského úřadu, ale
také z Rady seniorů a neziskového Místostarosta Václav Urban a po jeho levici Martina Seidlerová na návštěvě
sektoru. Jesenická delegace se sou‐ v Neuburgu.
Foto: archiv města

dají vysoké účty za výrobu a udr‐
žování ledu.
Odpolední program vyplnila pro‐
hlídka Neuburgu a debata o práci
odborů a spolupráci mezi školami
a firmami. Večer proběhlo setkání
zástupců vedení města, na kterém
se diskutovaly zejména možnosti
další spolupráce, a to především
v oblasti kultury a spolkového živo‐
ta. Jednou z nich bylo obnovení
sportovních her mládeže tří part‐
nerských měst, které se v minulosti
s úspěchem pořádaly také v Jesení‐
ku. Dalšími možnostmi jsou výměna
muzikantů, účast jesenických stu‐
dentů na letní škole umění nebo
stáže jesenických lékařů v nemoc‐
nici v Neuburgu. Místní Rada stu‐
dentů by zase mohla přijet do
Jeseníku, aby se podělila o své zku‐
šenosti a zároveň se inspirovala
nápady jesenických studentů.
Návštěvu zakončilo pozvání města
Neuburg na tradiční lednové kou‐
pání v ledovém Dunaji a letní festival
Schlossfest. Německá i francouzská
delegace byla na oplátku pozvána
na Zahájení lázeňské sezony.
Návštěva Neuburgu byla velmi
milá a přínosná. Setkání s lidmi byla
inspirující a doufám, že při jejich
návštěvě Jeseníku je bude vítat
početnější skupina Jeseničáků, kteří
budou mít chuť navázat spolupráci
a sdílet rady i zkušenosti a posílit
přátelství mezi Jeseníkem, Neubur‐
gem a Séte.
Martina Seidlerová
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INFORMACE PRO SENIORY

Rada seniorů města Jeseník hodnotí rok 2018
Vážení spoluobčané, rok se sešel s rokem a jak bývá zvykem, na
konci roku se hodnotí. Dovolte nám, abychom vás ve stručnosti
seznámili s akcemi, které se nám v roce 2018 podařily zorganizovat
a zajistit.
Scházíme se každý měsíc a vždy mladé brigádníky při údržbě parku.
máme spoustu nápadů, jak k řešení, V rámci česko‐polských vztahů se
tak k realizaci. Jsme moc rádi, že uskutečnil společný výlet do pol‐
nás město bere vážně, na jednom ského Walbrzychu, proběhly
zasedání městské rady byl schválen návštěvy v Glucholazech a Prudni‐
i Statut rady seniorů. Zde je malý ku, senioři se zúčastnili sjezdu řeky
výčet toho, co se nám podařilo Odry na kajacích. Tradičně byl
v roce 2018 uskutečnit: v únoru bohatý program v rámci Dnů senio‐
Masopustní veselici v maskách, kaž‐ rů, na nichž jsme se spolupodíleli.
dý měsíc filmové představení pro Během roku se uskutečnilo šest
seniory, v květnu zorganizovali poznávacích zájezdů a jeden více‐
turisté ‐ senioři tradiční výšlap denní zájezd do partnerského slo‐
na Zlatý Chlum, 2x jsme zorganizo‐ venského města Bojnice.
Rada seniorů města Jeseník
vali Bazárek (výprodej či darování
maličkostí, které již doma nepotře‐ obdržela Čestné uznání od celos‐
bujeme), z kterého šel výtěžek na tátní neziskové organizace v Praze,

kde si byli zástupci rady osobně
ocenění i s malou finanční odmě‐
nou převzít. Rada seniorů spolu
s Centrem sociálních služeb Jeseník
a Centrem společných aktivit uspo‐
řádala I. ročník česko‐polských
sportovních her pro seniory v nové
sportovní městské hale v Jeseníku,
kde zápolila dvě patnáctičlenná
družstva v pěti disciplínách. Na
závěr roku se podařilo zorganizovat
ještě Mikulášské taneční odpoled‐
ne.
Možná to vypadá, že se chlubíme,
ale máme upřímnou radost, že se
nám daří, a to i velkou zásluhou
vedení města. Tímto jim patří velké
poděkování!
Za Radu seniorů
Jarmila Josefíková

SENIOR TAXI města – jak v roce 2019?
Občané města Jeseníku mohou
i nadále využívat služby SENIOR TAXI. Podmínkou využití
této služby není i nadále průkaz
ZTP ani ZTP/P, pouze trvalé

bydliště ve městě Jeseník a věk
73 let a více.
Tiskopisy k vyřízení služby SE‐
NIOR TAXI města Jeseníku (žádost,
plná moc), najdete na stránkách

Senior taxi města funguje od 1. února 2017.

Foto: archiv města

Staré kalendáře pomáhají
Na přelomu roku nastává čas, kdy každá domácnost mění starý
kalendář za nový. Právě letos můžete váš nástěnný kalendář zrecyklovat tím nejlepším možným způsobem – věnovat jej Charitě
Jeseník.
Pomůžete tak klientům Charitního domu sv. Anežky ve Vidnavě. Ten
poskytuje své služby osobám, které v důsledku onemocnění demencí
ztrácí nebo ztratily soběstačnost, paměťové a orientační schopnosti,
a nemohou proto žít v přirozených podmínkách svého domova. „Některým
klientům upoutaným na lůžko měníme výhled. Máme stojany a dáváme jim
do zorného pole obrázky. Nebo jsou různě rozvěšené po chodbě a průběžně
je obracíme, ať chodícím klientům trochu změníme prostředí. Anebo si
s některými prohlížíme třeba pejsky a povídáme si o nich,“ přibližuje záměr
sběru nástěnných kalendářů Alena Obidová, koordinátorka Charitního
domu. Nejoblíbenější jsou u klientů obrázky zvířat a krajiny.
Nástěnné kalendáře (nejlépe velikosti A3 nebo A2) můžete nosit
do konce února 2019 do knihkupectví Domeček v Jeseníku, nebo
přímo do Charitního domu sv. Anežky ve Vidnavě. Kalendáře je možné
zaslat také poštou: Charitní dům sv. Anežky, Mírové nám. 68, Vidnava,
790 55. Děkujeme, že pomáháte společně s námi.
(CHJ)

města Jeseník www.jesenik.org.,
a jsou k dispozici také v budově
IPOS, K. Čapka 1147/10, 4. patro,
nově blok A (vpravo od výtahu),
dveře č. 406 nebo v budově rad‐
nice, Masarykovo nám. 167/1,
v přízemí, v kanceláři CzechPoin‐
tu.
A jak v novém roce 2019? Noví
žadatelé si podají žádost způso‐
bem, jak je výše uvedeno. Stávající
držitelé mohou telefonicky požá‐
dat na čísle 584 498 406 o vydání
průkazu na rok 2019 nebo se
dostavit osobně na výše uvedená
pracoviště.
Bližší informace získáte na tel.
584 498 406, e‐mail:
alena.kalinova@mujes.cz.
Bc. Alena Kalinová,
odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
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Rada seniorů

Jednání probíhají na radnici.

Další schůzky rady seniorů se
uskuteční v pondělí 7. ledna 2019,
4. února 2019 a 4. března 2019
v 10:00 hod. v zasedací místnosti
radnice města Jeseníku, Masaryko‐
vo náměstí 167/1. Pokud máte
zájem se zapojit se svým podnětem
nebo pravidelnou účastí na radě
seniorů, jste srdečně zváni. (AK)

Klub turistů Jeseník
1. ledna: Novoroční vycházka.
Jeseník – Křížový vrch – Mýtinka
– Jeseník. Délka trasy 9 km, sraz
u kina v 9:30 hod., vycházku při‐
pravila M. Frgálová.
5. ledna: Horní Lipová – Lesní
bar – Lipová-lázně (ev. Jeseník).
Délka trasy 11 km (ev. 16 km), vlak
v 9:01 hod., vycházku připravila
M. Fryčová.
12. ledna: Jeseník – Bobrovník
– Nad Bobrovníkem – Javořík –
Lipová – Jeseník. Délka trasy
14 km, sraz u koupaliště v 9:00 hod.,
vycházku připravila J. Šimková.
19. ledna: Žulová – Nýznerovské vodopády – Vápenná. Délka
trasy 11 km, vlak v 9:01 hod.,
vycházku připravila M. Frgálová.
26. ledna: Okruh kolem Adolfovic. Délka trasy 12 km, sraz u kina
v 9:00 hod., vycházku připravila
D. Podaná.
Změna tras vyhrazena – podle
aktuálního počasí a povahy terénu.
(jš)

Akademie třetího věku
pro seniory
„POZOR“, dvě přednášky v lednu
Srdečně vás zveme na čtvrtek, 10. ledna 2019 v 16.00
hodin, do Klubu seniorů v Jeseníku na zajímavou a netradiční
přednášku, kterou připravila a povede Bc. Renata Plevová
s názvem Odpolední jógování pro seniory. V jejím průběhu
se dozvíte něco málo o józe a také se lehce protáhnete.
Ve čtvrtek, 31. ledna 2019 v 16.00 hodin, vás zveme rov‐
něž do Klubu seniorů v Jeseníku na zajímavou přednášku
pana Macháčka „Putování po zaniklých osadách Jesenicka“.
Vstup je volný pro seniory, jejich přátele a známé.
Bc. Alena Kalinová, OSVZ, MěÚ Jesenik, tel.: 584 498 406
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Výstava: školáci se nechali inspirovat seriálem „Vyprávěj“
Žáci druhého stupně Základní školy Česká
Ves společně s týmem Vlastivědného
muzea Jesenicka připravují na období od
29. ledna do 3. března výstavu s názvem
Vyprávěj.
Návštěvníci výstavy se přenesou do docela
nedávné doby – do časů, kdy se stávaly fronty
na různé druhy zboží, protože jich byl akutní
nedostatek, kdy se člověk dostal na dovolenou
jen do zemí tzv. východního bloku a snad, pokud
měl štěstí či známosti, i do tehdy vysněné Jugo‐
slávie. Do doby, kdy ve většině domácností vládla
černobílá televize, pračka a ždímačka byly oddě‐
lené, koupit zahraniční automobil bylo prakticky
nemožné, toaletní papír představoval nedostat‐
kové zboží a kuřákům vládly měkké typy cigaret,
neboť sehnat „tvrdé Sparty“ bylo velmi těžké.
Do doby velkolepých oslav prvních májů, říjnové
socialistické revoluce či dobrovolně‐nedobro‐
volných „akcí Z“.
Návštěvníkům mladších ročníků bude doba
před listopadem 1989 představena, starší roč‐
níky zde mohou zavzpomínat. A nepůjde jen
o každodennost. Na pozadí sbírkových předmě‐

tů a aranžovaných místností z této doby budou
návštěvníky doprovázet i historické texty na
panelech, které odhalí, že za okny kuchyní
a pokojíčků existovala politická realita tehdej‐
šího totalitního zřízení. Historický „průvodce“
provede hosty domácími i zahraničními prob‐
lémy epochy.
V rámci tzv. T‐praxe budou žáci ZŠ Česká Ves
získávat nové informace a praktické zkušenosti
při muzejní práci, budou zacházet se sbírkovými
předměty, archiváliemi, připraví vernisáž výsta‐
vy a rovněž se dostanou ke studiu pramenných
textů z období 1948–1989. S koncepcí i názvem
výstavy ostatně přišli sami žáci. Přiznávají, že
se nechali inspirovat seriálem Vyprávěj, který
popisuje 70. a 80. léta 20. století.
Výstava bude rozdělena do čtyř částí a každá
z nich bude představovat jednu místnost tehdy
běžného bytu. Zařízení bude dobové, žáci vyhlá‐
sili rozsáhlé sbírky u svých rodičů a prarodičů,
kteří dobu před Sametovou revolucí v Českoslo‐
vensku zažili.
Vernisáž výstavy se uskuteční 29. ledna 2019
v 18.00 hodin ve Vodní tvrzi v Jeseníku. (VMJ)

Jeseník očima návštěvníků:

Díky lázním a Priessnitzovi mám reálnou šanci na uzdravení
Kdo a odkud jste?
Jana, Praha, projektová manažer‐
ka v soukromé a krátce i státní sféře,
nyní v důchodu, spravuji a prona‐
jímám svou nemovitost.
Co Vás k nám přivedlo?
Mé životní a navazující zdravotní
problémy začaly zhruba v roce
2008. V té době jsem pracovala na
manažerské pozici u jedné z nej‐
větších globálních společností.
Kvůli ekonomické krizi byla moje
pracovní pozice ve společnosti
celosvětově zrušena a já přišla o
práci. Po 30 letech se mi v krátké
době nato rozpadlo manželství a
bohužel skončilo rozvodem. Poz‐
ději jsem musela soudně řešit
situace vyvolávané psychicky znač‐
ně nestandardním nájemníkem.
Navíc jsem si zlomila nepříjemným
způsobem kotník a narazila pánev.
To vše během relativně krátké
doby. Nastoupila jsem do vyšší a
velmi zodpovědné úřednické pozi‐
ce ve státní správě, což bylo velmi
náročné na rychlé zapracování a
dostudování potřebného. Začala
jsem trpět depresemi, po úraze na
tom bylo hůř i moje tělo, zhoršila
se mi výrazně také imunita. Skon‐
čila jsem u psychiatra. Léky, které
mi předepsal, zabíraly pomalu, ale
přece. Byla jsem ve stavu, kdy jsem
ráno byla sotva schopna fyzicky
vstát a fungovat. Vzpomněla jsem
si, jak jsem v dětství dostávala Pri‐
essnitzův zábal a že snad někde u

nás v pohraničí jsou Priessnitzovy
lázně pro psychická onemocnění.
A skutečně jsem je našla na inter‐
netu.

Jak probíhala Vaše první návštěva? Pomohl Vám pobyt u nás?
Požádala jsem svého lékaře o
vyslání do lázní, ale dozvěděla jsem
se, že žádost se u zdravotní pojiš‐
ťovny může posuzovat až čtvrt roku
a nemusí to dopadnout, výsledek
byl nejistý. A tak jsem nakonec na
nic nečekala a nechala se v roce
2012 přeložit v pracovní neschop‐
nosti do Jeseníku jako samoplátce.
A měla jsem štěstí, byla jsem přidě‐
lena do léčby k panu primáři MUDr.
Novotnému. Velmi pečlivě se o mě
staral. S pohybovými potížemi po
úrazu mě nasměroval na fyziotera‐
peuta pana Pavelku. Během šesti
let jsem zde, již mimo pracovní
neschopnost, byla ještě osmkrát.
Díky tomu, že jsem byla už trochu
rozchozená, mi mohl pan primář
zařadit do terapie i Nordic walking.
Fyzioterapeutem řízená chůze mi
hodně pomohla a věnovala jsem se
jí poctivě i po návratu domů.
Ano, Vincenz Priessnitz říkával,
že aby byla léčba úspěšná, pacient se u ní musí „nadřít“. Vy jste
důkazem, že to platí i v dnešní
době… Jak jste na tom nyní?
Cítím se nesrovnatelně lépe a po
úrazu je zde reálná šance na další
pokrok až uzdravení.

Co se Vám v Jeseníku líbí?
Nádherná příroda, během let při‐
byly značené stezky, po kterých
mohu chodit sama a díky nim jsem
se nikdy neztratila. Považuji to za
velkou výhodu tohoto místa, že tady
člověk může chodit tolika stezkami
po kopcích. No a druhá důležitá věc,
která k mým pobytům patří ‐ kon‐
trastní vodní procedury, které zde
v lázních beru. Kromě pohybu ven‐
ku jsem se, na základě dobré zku‐
šenosti, začala i doma sprchovat
střídavě teplou a studenou vodou.
Zřejmě díky tomu jsem si vyléčila i
poruchu imunity a jsem zase zdravá
jako dříve.
Co se Vám zde nelíbilo, co zde
chybí…?
Pozoruji v lázních určitou změ‐
nu směru. Vždy jsem ubytovaná
v hotelu Priessnitz, vyhovuje mi,
když mám všechny vodní proce‐
dury přímo „pod nosem“ a navíc
blízko do lesa. Před několika lety
byla v lázeňství určitá krize, bylo
vidět, jak se personál snaží sou‐
stavně zlepšovat poskytované
služby. Bylo znát, že se lázně snaží
vybudovat si klientelu samoplátců
a privátních klientů. Teď se mi zdá,
že lázně se zaměřují ve větší míře
na masovou klientelu, pojištěnce
a rekondiční pobyty velkých firem.
Hotelové čtyři hvězdičky nad
recepcí zůstávají, ale u vstupu do
výběrové jídelny nově visí (opod‐
statněné) upozornění, že vstup do

jídelny v trenýrkách a vynášení jíd‐
la není vhodné.

Odvážíte si od nás nějaké zajímavé zážitky?
Chodím do lesa na procházky
hodně sama. Jednou jsem se dala
do řeči s paní, kterou jsem pravi‐
delně potkávala. Čekala tehdy na
termín neurologické operace, bylo
to v době, kdy i u mě se zvažovala
operace. Začaly jsme chodit spolu
a spřátelily se. Její operace dopadla
dobře a od té doby se pravidelně
vídáme.
Až budete po čase doma, co se
vám vybaví, když se řekne Jeseník?
Areál lázní, sluneční louka, stezky
a cestičky.
Umíte si představit, že byste tady
žila trvale?
Myslím, že ano. Kdybych zde
měla rodinu, určitě ráda. Že bych
se ale sama nyní odstěhovala z Pra‐
hy do Jeseníku, není pravděpodob‐
né.
Co byste popřála obyvatelům
Jeseníku?
Aby někdo na odpovědných mís‐
tech zlepšil dopravu do regionu.
Jesenicko je podle mého názoru
špatnou dopravní dostupností tro‐
chu paralyzované, zlepšením by se
zde otevřela spousta nových mož‐
ností.
(jg)
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Koncert oslaví
hudebního velikána
Konec ledna je v Jeseníku už nerozlučně spjat s koncertem věnovaným
k výročí narození Franze Schuberta. V letech s lichým letopočtem
pak je současně předzvěstí Mezinárodní Schubertovy soutěže pro
klavírní dua, která se zde letos v dubnu bude konat už po jednadvacáté! To se Jeseník stává místem setkávání klavírních dvojic z celého
světa – a všichni si rozumějí, neboť hudba nepotřebuje překládat!
Na letošním lednovém koncertu se nám představí hned čtyři národnosti:
česko‐vietnamské klavírní duo Pham Hoang Anh a Kamil El‐Ahmadieh.
Ti jsou v Jeseníku již dobře známí, neboť tu už víckrát koncertovali, také
stáli na stupních vítězů Schubertovy soutěže. Další dva pianisté jsou pak
Konstantin Lukinov z Ruska a Ines Höpfl z Německa, kteří budou v Jeseníku
poprvé. Nikoliv však v České republice, kde koncertovali za doprovodu
Petrof Camerata v rámci projektu Jedinečný Bach, později pak znovu
v Brně, Praze, Teplicích a Olomouci v rámci cyklu, na němž zaznělo všech
32 sonát L. van Beethovena. A stejně jako naše česko‐vietnamské duo
koncertovali i v dalších zemích, například v Německu, Rakousku, Rusku,
Polsku a Srbsku. Máme tedy v Jeseníku jedinečnou příležitost poslechnout
si tyto čtyři mladé umělce, ověnčené četnými mezinárodními cenami.
Tak neváhejte a přijďte v neděli 27. ledna 2019 v 17 hodin do jesenické
Kaple, čeká vás skvělý zážitek!
Věra Lejsková

Depozitáře čeká stěhování
Ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka Pavel Rušar a jednatel společnosti Naturfyt Bio Rodan Hojgr podepsali 4. prosince 2018 smlouvu
o dlouhodobém pronájmu haly v Beskydské ulici. Právě do původní
haly společnosti Naturfyt Bio se budou stěhovat muzejní depozitáře
z Tovární ulice.
„Haly v Tovární ulici z hlediska kvalitní ochrany sbírkových předmětů
podle zákona příliš nevyhovovaly, umístění sbírek v nich mělo být od počátku
pouze dočasné, jenže se stále prodlužovalo,“ komentoval situaci Pavel Rušar
s tím, že smlouva o dlouhodobém pronájmu nové haly je pro instituci
„historickým okamžikem“. Stěhování bude probíhat několik měsíců, provoz
muzea pro veřejnost to však neovlivní.
„Původně jsme měli stěhovat do zcela nové haly v lokalitě Za Podjezdem
pouze část provozu, ale konečné rozhodnutí padlo pro stěhování celé výroby.
Jsem velmi rád, že původní hala v Beskydské ulici bude sloužit kulturním
účelům,“ dodal Rodan Hojgr.
(VMJ)

O dětech s modrou krví
Vlastivědné muzeum Jesenicka zve na novou výstavu s názvem Ze
života aristokratických dětí, která návštěvníky přenese do světa
malých šlechticů a šlechtičen. Zaměří se na jejich vzdělávání, odívání,
vystupování ve společnosti a zábavu od narození až po dospívání.
Žít jako malý aristokrat však nebylo vůbec jednoduché, jelikož šlechtické
děti musely dodržovat přísný rozvrh a pravidla. Během jejich výchovy se
též kladl velký důraz na vzdělání stejně jako na budování morálních
a náboženských hodnot. Již od útlého věku se také odlišoval svět chlapců
a dívek nejen při výuce, ale i při hře a dalších činnostech. Překvapivé pro
dnešní děti bude také zjištění, že se malí aristokraté museli již od dětství
naučit znát své povinnosti a sladkosti dostávali pouze málokdy a za odmě‐
nu. Běžně se ale domluvili několika jazyky a bravurně ovládali společenské
chování. Ve společnosti museli vystupovat skromně a dokonale uměli
kontrolovat vnější i vnitřní postoje.
Vystavené exponáty, které pocházejí ze sbírky manželů Miroslavy
a Jiřího Pecháčkových, vám přiblíží každodenní život dětí s modrou krví.
V galerii Vodní tvrze můžete obdivovat například technické hračky z pře‐
lomu 19. a 20. století, historické učební pomůcky, naučné stolní hry či
sportovní potřeby. Pozornost děvčat jistě upoutají porcelánové panenky,
pokojíčky nebo historické kuchyňky s bohatým vybavením. Výstava je
zapůjčena z Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou.
Výstavu zahájí slavnostní vernisáž v úterý 15. 1. 2019 v 18.00 hod.
Výstava potrvá až do 3. 3. 2019. Muzeum je otevřeno vždy od úterý do
neděle od 9.00 do 17.00 hodin. Vstupné na výstavu činí 40/20 Kč, vstup
na vernisáž je zdarma.
Mgr. Božena Kaňáková, historik VMJ

KULTURA
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Kaleidoskop ZŠ
Ušlechtilá akce
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Sebevědomá a otevřená škola s nabídkou!
Drazí příznivci jesenické školy. Nadpis prozrazuje
naše přání do dalšího roku a je zároveň pojmenováním
zobecněné vize naší školy, ke které chceme dlouhodobě
směřovat.
Ve stručnosti zmíním pár nevšedních událostí závěru
roku.
• Jsme hrdá škola! A ve stejnojmenném programu
jsme přišli všichni v gala při tzv. SUIT UP dnu. Etiketa
a slušné mravy vládly klimatem školy.
• Proběhl bruslařský kurz pro žáky 6. ročníků, deváťáci
učili páťáky na Nábřežní.

• Navštívili jsme ZŠ Gajdošova v Brně, konzultovali
a ladili nabídku Montessori programu pro naši školu.
Od ledna 2019 zahájíme setkávání budoucích žáků
této paralelní vzdělávací sekce.
• Otevřeli jsme tři nové multimediální učebny a revi‐
talizovali pozemky vhodnotě 2,5 milionů korun spod‐
porou MAS Vincenze Priessnitze z výzvy IROP 68.
Svátky, při kterých se opravdu uklidníme a vnitřně připravíme k malým i velkým cílům nového
roku, za celý kolektiv zaměstnanců přeje
Dominik Liberda, ředitel školy.

Jirásci přivolávali sníh…

Žáci IX. A ZŠ Jeseník uspořádali
na 2. stupni dobrovolnou sbírku pro
pejsky a kočičky v útulcích. V úterý
13. 11., kdy se slaví Světový den las‐
kavosti, předali všechny dárky
z dobrovolné sbírky – granule,
pamlsky, hračky a další potřebné
věci paní M. Harbichové z Jesenic‐
kých tlapek. Ta s sebou do školy při‐
vedla tři nalezené neposedné
pejsky, kteří si ihned získali přízeň
všech přítomných dětí. Děkujeme
všem žákům, pedagogům i naší paní
uklízečce za projevy laskavosti.

A že se nám to podařilo, o tom
svědčí i první poprašek. Nejdříve
jsme na zahradě spolu s dětmi arodi‐
či vyrobili koně, pak se světýlky
alampiony šli na tajnou výpravu, kde
jsme ho potkali… Martina na oprav‐
dovém bílém koni! Martin se rozdělil
se žebrákem osvůj plášť amy se taky
dělili, ale osladký poklad, který jsme
hledali – všichni našli kamaráda, kte‐
rému dali půlku svatomartinského
koláčku. Akce se vydařila, rodičům
děkujeme za hojnou účast.
Tým MŠ Jiráskova

Tříkrálová sbírka

Všichni do gala

Každá koruna pomáhá
... také na Jesenicku
Už podruhé se naše škola zapojila
do projektu Hrdá škola – zažijte
školu jinak, ve kterém je podmín‐
kou přijít ve stanovený den oblečen
podle daných pravidel. Například
ve čtvrtek 22. listopadu se škola
hemžila galantními pány a šar‐
mantními dámami v rámci tzv. Suit‐
up dne. Po slavnostním nástupu
v tělocvičně následovaly vtipně
podané scénky, ve kterých herci
(učitelé i žáci) záměrně zvládli
i nezvládli pravidla slušného cho‐
vání v restauraci. Úkolem diváků
pak bylo odhalit chyby a prohřešky
proti bontonu. Cílem bylo seznámit
žáky se základy etikety, ale také jim
připomenout, že nejen v krásných
šatech se můžeme a máme chovat
k sobě ohleduplně a slušně. Do akce
se zapojili i žáci na prvním stupni.

Foto: p. Sobota, p. Šulková

V Jeseníku prob¤hne
hlavní koledování
v sobotu 5. ledna
Koledníky mćžete dále potkat
až do 14. ledna 2019

D¤kujeme za vaše
otevÝená srdce

My tři králové jdeme k vám…
kdo by neznal tuto milou koledu,
kterou každoročně zpívají také
v Jeseníku malí i větší koledníci. Tři
králové kdysi přinesli dary malému
Ježíškovi, dnes přicházejí do vašich
domovů, aby pomohli druhým.
Každý z občanů Jeseníku se může
od 1. do 14. ledna připojit ke koled‐
níkům a také přispět svým darem
potřebným přímo na Jesenicku.
Vloni se podařilo v Jeseníku vybrat
úžasných 118 817 Kč. Tentokrát
bude výtěžek sbírky využit na
rekonstrukci Domova pokojného
stáří sv. Františka v Javorníku.
V Jeseníku proběhne hlavní koledování v sobotu 5. ledna. A jak
poznat toho pravého koledníka?
Každá skupinka koledníků má své‐
ho vedoucího, který se může pro‐
kázat průkazkou se svým jménem
a občanským průkazem. Také
pokladnička, do které lidé vhodí
svůj dar, musí být řádně zapečetěná
příslušným obecním úřadem. Sou‐
běžně s Tříkrálovou sbírkou také
probíhá výtvarná a fotografická
soutěž „Cesta tří králů“. Děti mohou
odevzdávat obrázky do konce led‐
na, fotografie lze zasílat do 17. ledna
na e‐mail trikralovka@jesenik.cha‐
rita.cz. O nejlepším snímku rozhod‐
ne veřejnost svým hlasováním,
vyhlášení výsledků proběhne
8. února v kině Pohoda.
Hana Sychrová, koordinátorka
Tříkrálové sbírky pro Jesenicko
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Studenti opět úspěšní v robotické soutěži

Kaleidoskop ZŠ

Po loňské cestě na světové finále FIRST Lego League v Detroitu potvrzují jeseničtí, že i letos chtějí
být vidět. První prosincovou sobotu se v Olomouci uskutečnilo regionální kolo Mistrovství ČR ve
FIRST Lego League. Tým R.U.R. z jesenického gymnázia postoupil do mezinárodního semifinále,
které proběhne v únoru v Bratislavě.
Zkušení členové i nováčci týmu
R.U.R. opět potvrdili, že udávají
tempo soutěžní robotice. Studenti
vyššího gymnázia zvítězili v kate‐
gorii Robot design, v prezentaci
výzkumného úkolu skončili druzí
a v Robot game třetí – celkově obsa‐
dili 2. místo. Mladší studenti z primy
a sekundy (6. a 7. třída) zvítězili
v kategorii Týmová spolupráce
a celkově obsadili 3. místo ze 13 při‐
hlášených týmů. Tým R.U.R. vedený
Romanem Chasákem tvoří studenti
Gymnázia Jeseník a působí pod
záštitou jesenického Střediska vol‐
(fw)
Studenti gymnázia potvrdili své kvality v robotice.
Foto: archiv školy ného času DUHA.

Moderní učebny

Děti ze tří škol založily ovocný sad
SŠ gastronomie a farmářství
Jeseník je ráda, že může poskytnout prostory pro moderní formy
výuky v kombinaci s environmentální výukou a přispět nejen
k týmové spolupráci mezi jednotlivými školami, ale také
k podpoře životního prostředí.
Ve středu 7. listopadu se v areálu
odloučeného pracoviště Střední
školy gastronomie a farmářství
Jeseník – Horních Heřmanicích
konala výsadba Sadu vzájemné
spolupráce. Ze základních škol
Javorník, Česká Ves a Vidnava bylo
vybráno šest žáků, kteří společně
s odbornými pedagogy a heřmanic‐
kými žáky oboru Zemědělec – far‐
mář založili ovocný sad. Z odrůd
byly vybrány jabloně, višně a švest‐
ky. Žáci se naučili vysazovat ovocné
stromy a pod záštitou partnerských
organizací se o ně budou starat
i v následujících letech.
Lenka Lukešová
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Základní škola Jeseník se může
nově pochlubit moderním vyba‐
vením pro výuku informačních
technologií, cizích jazyků a přírod‐
ních věd. Novou učebnu pro výuku
jazyků a informatiky jsme otevřeli
13. listopadu na pracovišti Boženy
Němcové. Pásku jsme sice stříhali
zde, ale další dvě podobné učebny
již užíváme v budovách Průchodní
a Nábřežní. Do konce roku došlo
k instalaci vertikálních žaluzií, kte‐
ré jsou určeny do počítačových
místností a jsou vhodné pro pro‐
mítání. Součástí projektu pod
názvem Celková modernizace
vybavení odborných učeben na ZŠ
Jeseník II je také úprava zeleně
a venkovního prostranství ve škol‐
ním areálu v Nábřežní ulici.

Křeslo pro hosta
Ve středu 14. listopadu zavítal
mezi žáky 5. ročníku ředitel naší
školy se čtyřčlennou skupinou
žáků 8. a 9. ročníku. V rámci setká‐
ní Křeslo pro hosta se společně
snažili rozptýlit případné obavy
páťáků z přechodu na 2. stupeň
naší školy. To se jim určitě poda‐
řilo, z rozhovoru vyplynula spous‐
ta otázek, které byly vždy
ochotně zodpovězeny.

Co všechno umí světlo
Žáci s pedagogy založili Sad vzájemné spolupráce.

Foto: archiv školy

Nadpis v textu by mnozí zařadili
do učiva fyziky, ale 17 žáků se
s tímto tématem potýkalo ve slo‐
hové práci školního kola Olympiá‐
dy v českém jazyce, které se
konalo v úterý 27. listopadu.
V mluvnické části je čekaly neleh‐
ké úkoly jak z tvarosloví, tak ze
skladby. Pochvalu zaslouží všichni,
kteří se do soutěže zapojili. První
místo obsadila Simona Kozlová
z IX. A, 2. místo Hana Řehová
z IX. B, 3. místo Natálie Mitášová
z IX. A. Blahopřejeme.
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Pavel Rušar: Muzea musí znovu hledat místo pod sluncem
Od 1. listopadu 2017 vede Vlastivědné muzeum Jesenicka Mgr. Pavel Rušar. Je absolventem historie na Univerzitě Palackého v Olomouci,
specializoval se na regionální dějiny. Poté několik let pracoval v Národním institutu pro další vzdělávání. Nyní šéfuje více než rok
místnímu vlastivědnému muzeu a při této příležitosti jsme mu položili následující otázky.

Pane řediteli, při nástupu do
nové funkce jste razil heslo:
méně výstav, více odborné činnosti a spolupráce se školami.
Proč jste se vydal právě touto cestou?
Domnívám se, že v 21. století
musí muzea, a ta regionální ob‐
zvláště, znovu hledat místo pod
sluncem. Sbírání předmětů a jejich
uchovávání pro budoucí generace
s občasným jejich vystavením je
zkrátka málo. Kulturní akce, bada‐
telské programy, pořádání soutěží
a vzdělávací programy zejména –
tak by měla vypadat jejich budouc‐
nost. Navázání spolupráce se
základními a středními školami se
v uplynulém roce našemu muzeu
podle mého názoru povedlo do roz‐
hodné míry, nicméně přesto stále
spatřuji prostor pro další rozvoj.
V roce 2019 např. Vlastivědné
muzeum Jesenicka vyhlásí soutěž
obdobnou Olympiádám, avšak
s tematikou regionální vlastivědy.
Jak se Vám daří plnit Vaše předsevzetí, takže co výstavy a jakou
máte zpětnou vazbu od veřejnosti na případné snížení počtu
těchto akcí?
Omezení počtu výstav nebylo
vůbec dramatické a po optimalizaci
některých procesů se v roce 2019
v podstatě vracíme k původním
počtům. Nicméně z pohledu smyslu
muzea jako instituce trvám na tom,
že více než kvantita je důležitější
kvalita a zaměření výstav. Jsme
regionálním vlastivědným muzeem
a měli bychom se ve většině výstav
dotýkat regionální tematiky do‐
plněné snad dvěma či třemi
výstavami zapůjčenými, nadregio‐
nálními či např. cestovatelskými.
A co se týká veřejnosti – návštěv‐
nost ke konci roku se odhaduje jako
srovnatelná s minulým rokem,
tudíž se domnívám, že na počtu
výstav opravdu nezáleží tolik, kolik
by se mohlo zdát.
A odborná činnost? Mají pracovníci muzea na ni více času, jakým
tématům se věnují a s jakým
výstupem?
Odborná činnost by měla být
základní a hlavní náplní odborných
zaměstnanců, tým pracovníků VMJ
začal v roce 2018 pracovat např. na
dějinách obce Bělá pod Pradědem,
významnou část badatelské práce
však „spolkla“ příprava nové expo‐

zice o Vincenzi Priessnitzovi v jeho
rodném domě v lázních. Kromě
těchto velkých úkolů pracují odbor‐
ní pracovníci dále na výzkumech
pro výstavy, přednášky, event.
exkurze atd.

víme ji až oficiálně v lednu, snad
bude co do vzdělávací činnosti třeš‐
ničkou na dortu. Prozradím jen to,
že spolupráce by mohla probíhat
přímo se slavnou University of
Cambridge.

Ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka Mgr. Pavel Rušar.

Jak probíhá spolupráce se školami, na co je zaměřena a s jakým
výsledkem?
Z nejzajímavějších projektů bych
zmínil např. tzv. T‐praxe, ve kterých
se nadaní žáci zapojují do týmu při‐
pravujícího výstavu, spolupracují
tedy na koncepci, propagaci, reálné
přípravě výstavy, na doplňkových
akcích, připravují workshopy
a nakonec uvádí i vernisáž. Za zmín‐
ku rozhodně stojí i badatelský pro‐
jekt mezinárodního týmu mladých
výzkumníků z Polska, Maďarska,
Slovenska a České republiky, kteří
na jaře zkoumali Černou Opavu
a další potoky a řeky Jesenicka.
Velký zájem je rovněž o tzv. minikurzy, hodláte i v těchto pokračovat?
Rozhodně ano, po úvodním ento‐
mologickém zvažujeme minikurz
mykologický, geologický a ornito‐
logický. V roce 2019 však budeme
pokračovat v prubířské činnosti
a odzkoušíme další formy vzdělá‐
vání, např. přípravu výstavy společ‐
ně s celou jednou třídou Základní
školy v České Vsi. O regionální sou‐
těži, kterou zřejmě nazveme Pra‐
dědiáda, jsem se již zmínil a jednu
aktivitu pro středoškoláky si
nechám zatím pro sebe a předsta‐

Foto: VMJ

Čím je podle Vás Vlastivědné
muzeum Jesenicka výjimečné,
odlišuje se od ostatních?
Domnívám se, že je to právě vzdě‐
lávací činnost, snažíme se mít v ní
tah na branku. Pokud se nám to do
určité míry daří, není to má zásluha,
ale všech zaměstnanců. V této
oblasti muzea musí podle mého
názoru přidat, být zajímavá, nabízet
originální programy, pokud jim
v tom můžeme být alespoň částečně
inspirací, budu spokojen.
Vodní tvrz, ve které sídlí muzeum, by si zasloužilo renovaci.
Máte stejný názor?
Rozhodně s Vámi souhlasím,
nutné opravy potřebuje fasáda
zvenku i zevnitř, budova by si
zasloužila nová okna a vstupní
dveře včetně hlavní brány. Co se
však týká velkých projektů typu
vybudování muzejní kavárny před
budovou tvrze, zastřešení nádvoří,
naplnění vodního příkopu vodou
či přistavení výtahu pro imobilní
z vnější strany objektu směrem od
areálu voršilek, nejsem ještě zcela
rozhodnut. Právě proto jsem na
leden svolal poradu se zástupci
města, památkářů, archivu a dal‐
šími institucemi. Muzeum je kraj‐
skou organizací, ale Vodní tvrz

patří zkrátka do města Jeseníku
a musíme se společně rozhodnout,
jak ji vidíme v budoucnu, zda‐li
pohledem konzervativním, nebo
novátorským. Diskutovat o této
problematice se pochopitelně
bude i s jesenickou veřejností.

Které výstavy a s jakými tématy
letos plánujete?
V průběhu celého roku 2019
budou moci návštěvníci nahléd‐
nout do 13 výstav ve Vodní tvrzi
a do dalších dvou v Kulturním
domě Javorník, na kterých spolu‐
pracujeme s MKS Javorník. Každé‐
mu vyhovuje něco jiného, mohu
tedy mluvit pouze za sebe, když
sdělím, že se nejvíce těším na
výstavu Lesy hrou, kterou připra‐
vujeme společně s Lesy ČR na hlav‐
ní sezonu. Dále pak na historickou
výstavu Regenhart & Raymann,
která přiblíží osudy slavného hos‐
podářského období jesenických
dějin a rovněž na výstavu Zvířata
a jejich děti, kterou právě VMJ při‐
pravuje společně s MKS Javorník.
Významným tématem bude určitě
i třicetileté výročí od revoluce
v roce 1989, ke kterému pořádáme
společně s muzeem v polské Nyse
výstavu Nebyli jsme sami / Nie
byliśmi sami.
Nejste rodákem z Jeseníku, jak
na Vás město zapůsobilo a jak se
Vám zde žije?
Rodákem nejsem, ale ve zdejším
regionu se pohybuji již docela dlou‐
ho. Asi před sedmi lety, kdy jsem
dokončil vysokoškolská studia, se
mi naskytla možnost pracovat onli‐
ne s nadanými žáky a studenty
z republiky. Mohl jsem si tedy
vybrat místo, kde budu žít a odkud
budu přes internet v rámci různých
projektů pracovat. Tehdy jsem se
rozhodl pro Jeseníky a přestěhoval
jsem se do České Vsi. Svého rozhod‐
nutí jsem nikdy nelitoval. Zdejší kra‐
jina mi učarovala, stala se mocným
motivačním faktorem pro neustálé
návraty a nakonec i pro pokus zís‐
kat zde pracovní pozici, na které
jsem dodnes. A nešlo zdaleka jen
o krajinu. Příběh, který prochází
dějinami zdejších hor a přilehlých
oblastí, je silný, disponuje kouzlem,
které zavazuje. Jesenicko je zemí
velkých úspěchů i pádů a tragédií,
jeho minulost je plná tajů, jeho
budoucnost je vzletná, o tom jsem
přesvědčen.
(rik)
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TRADIČNĚ
Ve dnech 16. až 20. ledna 2019 se v našich lázních uskuteční 61. československá psychofarmakologická konference. Hlavním zaměřením kon‐
ference je psychofarmakologie v širším kontextu a léčba duševních poruch
s podtitulem „Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie“.
Program zahrnuje přednášky našich i zahraničních odborníků, atraktivní
sympozia, prakticky zaměřené workshopy, vývěsková sdělení a prestižní
sekci Nový výzkum, ve kterém odborníci prezentují vlastní data.

ZA SPORTEM – LÁZEŇSKÉ KLUZIŠTĚ
Pondělí, úterý: 14.00–15.30, 16.00–17.30, 18.00–19.30 hokejová družstva.
Středa, čtvrtek:14.00–15.30, 16.00–17.30, 18.00–19.30 hokejová družstva,
20.00–21.30 možnost rezervace. Pátek, sobota:14.00–15.30, 16.00–17.30,
18.00–20.30. Neděle: 14.00–15.30, 16.00–17.30, 18.00–19.30. Čtvrtek
24. 1. 14.00–15.30 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ. Vstupné: děti do 15 let 40 Kč,
zapůjčení bruslí 30 Kč. Dospělí 80 Kč, zapůjčení bruslí 60 Kč. Celé kluziště
pro školy a jiné organizace: základní školy 500 Kč/90 min, ostatní orga‐
nizace a hokejová družstva: 1600 Kč/90 min. Pronájem kluziště možný
i mimo otevírací dobu po domluvě na tel. 584 491 128 nebo
724 305 126. Tel. číslo přímo na kluziště 584 491 154.
PERMANENTKA KLUZIŠTĚ: 10 VSTUPŮ 270 Kč/děti, 540 Kč/dospělí

LÁZEŇSKÉ FITNESS

KARNEVAL NA LEDĚ

Po – zavřeno
Út–Pá 15:00–20:00
So 8:00–12:00 Ne 15:00–20:00
1. 1.–13. 1. zavřeno
Jednorázové vstupné 70 Kč. VacuFit
Thermal 90 Kč. Happy hours (každé
úterý a čtvrtek 18:00–20:00) 40 Kč.
Permanentka měsíční 600 Kč.
Permanentka 10 vstupů Fitness
600 Kč – VacuFit Thermal 800 Kč.

25. ledna 2019 od 16 hodin KARNEVAL NA LEDĚ. Soutěže, společné
bruslení, maškarní rej na ledě,
ceny pro nejlepší masky, sladkost
pro každého.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA
Na Sanatoriu Priessnitz otevřena
několikrát týdně – více informací
na www.priessnitz.cz.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ LEDEN 2019

Akce
úterý 1. ledna ve 13 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
NOVOROČNÍ KONCERT
Klavírní recitál mistra světa ve hře na klavír
z r. 2012 v New Yorku, Petra Bazaly.
Pořádají PLL a.s.

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

úterý 8. ledna v 17 hodin
Výstavní síň Katovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY:
TVOŘENÍM K ZOTAVENÍ
Výstavu pořádají klienti Zahrady 2000 u příle‐
žitosti výročí 20 let činnosti organizace. „Před‐
kládaná díla jsou produktem inspirace různých
lidí, které spojuje touha po zotavení. Na této
cestě může být právě umělecké vyjádření poci‐
tů a myšlenek významnou pomocí na posunu
kupředu.“ Součástí vernisáže bude i beseda
„Moje střední cesta depresí.” Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník a Zahrada 2000, z.s.

úterý 8. ledna od 14.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník
PUZZLE TURNAJ
Soutěž ve skládání puzzle pro děti. Bližší infor‐
mace a přihlášky předem: jezova@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník

neděle 13. ledna v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
Pohádka o chudém tovaryšovi, který upsal svou
duši čertovi, aby získal lásku krásné princezny.
Uvádí Divadlo Pohádka. Prodej vstupenek
v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 70 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 14. ledna v 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
POHÁDKY ZE MLÝNA
O vojákovi a strašidlech
O strašidlech, která sužovala mlýn, mlynáře
i celé okolí a o vojákovi, který měl pro strach
uděláno…
O lakomé mlynářce
Chudý pocestný potká na své cestě lakomou
bohatou mlynářku ‐ a jak to tak bývá – ten, kdo
je lakomý, sám sebe nejvíc ošidí, a kdo má „pod
čepicí“, ve světě se neztratí.
Uvádí Divadlo Pohádka.
Představení je určeno MŠ a I. stupni ZŠ. Dopro‐
dej volných míst na místě v den konání. Vstupné
60 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 20. ledna v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Divadelní hra o vztazích mezi tchýní a zetěm,
snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem
a matkou, mezi mladými manželi a konečně
a hlavně mezi tchýněmi samotnými. Nenechte
si ujít další řachandu, navíc okořeněnou ducha‐
řinou.

Hrají: Dana Homolová, Lucie Zedníčková, Anna
Kulovaná, Martin Kraus. Uvádí Fanny Agentura.
Hra v divadelním předplatném. Doprodej vol‐
ných míst v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 290 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 24. ledna v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad populární Dadly Šenkyříkové
pro děti a jejich rodiče. Vstupné 40 Kč.
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 24. ledna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY VERONIKY VLČKOVÉ
Představí se žáci ve hře na zobcovou a příčnou
flétnu, saxofon a kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 24. ledna v 19 hodin
Wiener Kaffee Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Karel Weiser. Vstupné
50 Kč.
Pořádají PLL a.s.
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čtvrtek 31. ledna v 19 hodin
Wiener Kaffee Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Petr Weiser. Vstupné
50 Kč.
Pořádají PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
16. 2. SCREAMERS
20. 2. CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
24. 2. DÁŠENKA

Výstavy
8.–31. ledna
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
MĚSTO
Výstava abstraktních fotografií Jiřího Štrajta.
Uznávaný umělec věnoval značnou část tvorby
reportážní fotografii, především motoristické‐
mu sportu. Mimo jiné pravidelně fotografoval
motokrosové závody, ale i rychlostní závody
a sprint motocyklů. V posledních deseti letech
fotografuje přírodu Rychlebských hor od kra‐
jiny přes faunu až po flóru. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 27. ledna ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
První Mše svatá v letošním roce. Celebruje
děkan Mgr. Stanislav Kotlář.
Pořádají PLL a.s.

neděle 27. ledna v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT K 222. VÝROČÍ NAROZENÍ
FRANZE SCHUBERTA
Konec ledna je v Jeseníku už nerozlučně spjat
s koncertem věnovaným výročí
narození Franze Schuberta. Více na str. 7.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 100 Kč, senioři a děti 80 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 27. ledna v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
ODJEZD NEJISTÝ
Francouzská veselohra Jeana Maria Chevereta
v podání divadelního spolku Kantoři v režii
Luďka Jehličky. Vstupné 100 Kč.
Pořádají PLL a.s.

středa 30. ledna v 10 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
PRIESSNITZŮV DORTÍK 2019
Tradiční, již 15. ročník juniorské cukrářské sou‐
těže O Priessnitzův dortík 2019.
Pořádá Střední škola gastronomie a farmářství.

středa 30. ledna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
JAZZOVÝ VEČER
Představí se jedinečné jazzové klavírní duo
88TWICE. Vstupné 80 Kč.
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 31. ledna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební
nástroje a žáci LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

9.–30. ledna
Výstavní síň Katovny
TVOŘENÍM K ZOTAVENÍ
Výstavu pořádají klienti Zahrady 2000 u příle‐
žitosti výročí 20 let činnosti organizace. „Před‐
kládaná díla jsou produktem inspirace různých
lidí, které spojuje touha po zotavení. Na této
cestě může být právě umělecké vyjádření poci‐
tů a myšlenek významnou pomocí na posunu
kupředu.“ Vstup volný.
Pořádají MKZ a Zahrada 2000, z.s.

Ennea caﬀe & shop
KINEDOK V ENNEA CAFFÉ
KineDok je nový druh mezinárodního spole‐
čenství, unikátní filmový klub a alternativní
distribuční platforma, spojující fanoušky a tvůr‐
ce autorského dokumentu.
Ve čtvrtém ročníku se promítá 15 dokumentů
ze střední a východní Evropy na více než 180
netradičních místech v partnerských zemích:
v Bulharsku, České republice, Chorvatsku,
Maďarsku, Norsku, Rumunsku i na Slovensku.
KineDok překonává stěny tradičních kinosálů
a přináší do vašeho místního klubu, kavárny či
galerie sdílený zážitek – zve nejen na projekci
filmu na velkém plátně, ale i na debatu s jeho
tvůrci v neformálním prostředí. Bez vás, diváků
se zájmem o dokumentární film a současné
dění, by nemělo smysl točit dokumenty a bez
dokumentárních tvůrců by chyběl prostor pro
vaše silné příběhy – pojďme podpořit tuto sym‐
biózu a snadnou dostupnost dokumentů,
pojďme šířit základní poselství KineDoku: tyto
osobnosti, tyto otázky, tento žánr, tato místa
a tyto země bychom neměli přehlížet!

čtvrtek 10. ledna v 19 hodin
Ennea caffé & shop
FUNNE, DÍVKY, KTERÉ SNILY O MOŘI
V malé horské vesnici na severu Itálie plánuje
skupina sedmdesátiletých důchodkyň pozoru‐
hodnou cestu. Žádná z nich nikdy nebyla u moře
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a chtějí ho ve stáří poprvé vidět. Na svou cestu
však potřebují peníze. Po několika neúspěšných
pokusech se rozhodnou udělat něco bláznivého,
zahodit svou stydlivost a v pozici modelek nafo‐
tit kalendář. I když to nevyjde, alespoň zažijí
něco nového a proslaví se. Moře a jejich spo‐
lečný sen na ně přeci nepočká…
Itálie, Chorvatsko, 2016, 77 min, 50 Kč

čtvrtek 17. ledna v 19 hodin
Ennea caffé & shop
PŘIJÍMÁNÍ
Být hlavou domácnosti je zodpovědná a neleh‐
ká práce. To platí zejména pro Olu, 14letou pol‐
skou dívku, která se stará o svého autistického
bratra a neschopného otce věčně vysedávají‐
cího u televize. Tato zkouška osudu ji stojí dět‐
ství a běžné dívčí radosti. Jedno přání jí však
ještě zbývá – návrat její matky domů a znovu‐
obnovení nefunkční rodiny. Veškeré své síly tak
Ola upíná ke dni svatého přijímání bratra Niko‐
dema. Oslava po této zkoušce dospělosti se má
stát v jejích představách pojítkem rozbité rodi‐
ny. Absolventský snímek Anny Zamecke získal
Evropskou filmovou cenu 2017 za nejlepší
dokumentární film.
Polsko, 2016, 72 min, 50 Kč

čtvrtek 24. ledna v 19 hodin
Ennea caffé & shop
DOBRÝ POŠŤÁK
Malá vesnička na pomezí bulharsko‐turecké
hranice je bránou pro uprchlíky převážně ze
Sýrie. Své o tom ví zejména její nepočetní oby‐
vatelé, které otázka běženců rozděluje. Jedni
se uprchlíků bojí, zatímco druzí v nich vidí nadě‐
ji na znovuobnovení skomírající vesnice. Tento
rozkol se stává ústředním tématem nastávají‐
cích voleb na post starosty. Nadějným kandi‐
dátem je i tichý a obětavý pošťák Ivan, jehož
přáním je zaplnit vylidněné domy syrskými
rodinami. Film je tragikomickým obrazem své‐
bytného pohledu na svět a jednoho nezlomného
dobráka.
Bulharsko, Finsko, 2016, 82 min, 50 Kč

čtvrtek 31. ledna v 19 hodin
Ennea caffé & shop
NIC JAKO DŘÍV
Je jim 19 let a žijí obyčejné životy teenagerů
dospívajících v českém pohraničním maloměs‐
tě, kde navštěvují stejnou školu. Film zachycuje
Tea, Renatu, Aničku a Nikolu v situacích, kdy
jejich středoškolskou bezstarostnost pomalu
střídá úzkost z blížícího se vykročení do světa
dospělých. Každý sám čelí důležité životní
výzvě, na jejímž konci už nic nebude jako dřív.
Pohled do života teenagerů, kteří musí dospět
dřív, než by sami chtěli.
Česká republika, 2017, 92 min, 50 Kč
Předprodej caffé & shop Ennea – zajistěte
si svá místa včas!
Více na www.facebook.com/enneaa
Pořádá Ennea caffé & shop.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
VÝSTAVY
24. října 2018 – 13. ledna 2019
Hlavní výstavní sál
VÁLKA, KTERÁ ZRODILA ČESKOSLOVENSKO
Průběh a podobu války, osudy některých míst‐
ních rodáků a události spojené s vznikem repu‐

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ LEDEN 2019
bliky, to vše přináší výstava, která vznikla ve
spolupráci se spolkem Signum belli 1914 a nad‐
anými žáky v rámci tzv. T‐praxe projektu Talnet.
Vstupné: 40/20 Kč.

14. listopadu 2018 – 6. ledna 2019
Galerie
VÁNOCE NAŠICH BABIČEK
V galerii Vodní tvrze nahlédnete do vánočně
vyzdobené selské jizby a seznámíte se se sta‐
rými vánočními zvyky. Ty pravé Vánoce našich
předků připomenou např. starodávné ozdoby,
formy na cukroví nebo dobové vánoční dárky.
Chybět nebude ani takzvaný Jesenický betlém
z přelomu 19. a 20. století, který je zapůjčen
z místní římskokatolické farnosti v Jeseníku
a očím návštěvníků se představí vůbec poprvé.
Vstupné: 40/20 Kč.

16. ledna – 3. března 2019
Galerie
ZE ŽIVOTA ARISTOKRATICKÝCH DĚTÍ
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 15. 1.
2019 v 18.00 hod., vstup na vernisáž zdarma.
Kurátor výstavy: Mgr. Božena Kaňáková, výtvar‐
nice výstavy: BcA. Ivana Kužílková.
Vstupné: 40/20 Kč. Více na str. 7.

30. ledna 2019 – 3. března 2019
Hlavní výstavní sál
VYPRÁVĚJ
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 29. 1.
2019 v 18.00 hod., vstup na vernisáž zdarma.
Autoři výstavy: Mgr. Milan Rychlý, Základní ško‐
la Česká Ves. Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana
Kužílková. Vstupné: 40/20 Kč. Více na str. 6.

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60/30 Kč
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ
Vstupné: 70/35 Kč
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Jeseníku lázních, č. p. 175
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba: do 31. ledna 2019 provozní
přestávka. V objektu se nachází rovněž kavárna
Vinckovo kafe. Otevřeno každý den. Každou
středu od 19.00 hod. přednášky
PhDr. A. Perutkové na téma Zdraví a prevence.

Vodní tvrz v Jeseníku
Zámecké nám. 1, Jeseník 790 01
Otevírací doba
2. 1.–30. 6. 2019 úterý až neděle 9.00–17.00
hod. Tel. kontakt: (+420) 725 073 539, e‐mail:
muzeum.pokladna@jen.cz, muzeum.rezerva‐
ce@jen.cz.

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz Nejkratší cesta k rezervaci
vstupenek!
Pro rezervaci navštivte naše internetové strán‐
ky!
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PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU:













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

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

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

pondělí 7. 1. – úterý 8. 1. v 19.30 hodin
BOHEMIAN RHAPSODY
Film popisuje hudební dráhu i nekontrolova‐
telnou životní spirálu Freddieho Mercuryho od
založení skupiny Queen až po památný koncert
Live Aid v roce 1985. Velká Británie, USA 2018.
Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 9. 1. v 19.30 hodin
BEAUTIFUL BOY - FILMOVÝ KLUB
Osmnáctiletý Nic má na první pohled vše –
skvělou rodinu, krásu, talent a přijetí na uni‐
verzitu v kapse. Přesto je v jeho životě trhlina,
kterou vyplňuje drogami. Kde se vzala, a jak
může David pomoci svému milovanému synovi
ve chvílích, kdy se ocitá nad propastí? USA 2018.
Aerofilms. Titulky.
Vstupné 100 Kč.
Členové FK 90 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

čtvrtek 10. 1. v 19.30 hodin
ROBIN HOOD
Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z kři‐
žáckých výprav, aby společně se svým maur‐
ským přítelem Malým Johnem povstal proti
zkorumpované anglické vládě v moderní vzru‐
šující akční podívané plné zběsilých bojů, epické
válečné choreografie i nadčasové romantiky.
USA 2018. Vertical Ent. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

pátek 11. 1. v 17.00 hodin 3D/DABING
sobota 12. 1. v 17.00 hodin 2D/DABING
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Ve filmu opouštíme Litwakovu videohernu
a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných
a vzrušujících vod internetu, na kterých udělá
Ralfovo raubířství pořádné vlny. USA 2018. Fal‐
con. Dabing.
Vstupné 3D 150 Kč.
Dětské vstupné 130 Kč.
Vstupné 2D 130 Kč.
Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.
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pondělí 14. 1. v 18.00 hodin 3D/DABING
úterý 15. 1. v 18.00 hodin 2D/DABING
BUMBLEBEE
Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dosta‐
ne od majitele autoservisu, kam chodí pomáhat,
omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký
Brouk, ale Transformer Bumblebee, který se
v zapadlém kalifornském městečku ukrýval
před světem. USA 2018. Cinemart.
Vstupné 3D 150 Kč.
Dětské vstupné 130 Kč.
Vstupné 2D 130 Kč.
Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 16. 1. v 17.00 hodin
TOMAN – SENIOR KLUB
Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné
osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční
rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v pová‐
lečném Československu, bezskrupulózního
obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úko‐
lem sehnat peníze, které komunistům vyhrají
volby. Česko, Slovensko 2018. Falcon.
Vstupné 60 Kč.
Senior pasy 45 Kč.
Mládeži do 12 nevhodné.

čtvrtek 17. 1. – pátek 18. 1. v 17.00 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí
samotářským životem. Hrozivou bílou šelmou
se medvěd Norm stal asi jen omylem. Má totiž
rád společnost, legraci a kámoše, zatímco v tom,
jak být dravým, děsivým a nebezpečným vlád‐
cem promrzlých planin docela pokulhává. USA,
Indie 2018. Bontonfilm. Dabing.
Vstupné 130 Kč.
Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

sobota 19. 1. v 19.30 hodin
SKLENĚNÝ
Nový thriller inspirovaný komiksem spojuje
dva samostatné úspěšné filmy Vyvolený a Roz‐
polcený. Z filmu Vyvolený se vracejí herecké
hvězdy Bruce Willis a Samuel L. Jackson, známý
pod pseudonymem Pan Skleněný. Z thrilleru
Rozpolcený se objevuje James McAvoy. USA
2019. Falcon. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 23. 1. v 19.30 hodin
ZJEVENÍ – FILMOVÝ KLUB
Jacques je novinářem v jedné z velkých regio‐
nálních redakcí ve Francii. Jeho pověst nestran‐
ného a talentovaného investigativního novináře
upoutá pozornost Vatikánu, který jej najme na
speciální vyšetřování. V jedné malé francouzské
vesnici totiž údajně došlo ke zjevení. Ihned po
svém příjezdu do této vesničky potkává mla‐
dou, citlivou a zbožnou Annu, která tvrdí, že na
vlastní oči viděla Pannu Marii. Francie 2018.
Artcam. Titulky.
Vstupné 100 Kč.
Členové FK 90 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

čtvrtek 24. 1. v 19.30 hodin
FAVORITKA
Je 18. století. Anglie válčí s Francií. Anglická
královna Anna je nemocná a náladová. Někdy
až příšerně náladová. Zemi místo ní víceméně
řídí její společnice a přítelkyně lady Sarah. Co
se však stane, když se královnina přízeň obrátí
směrem k nové služebné Abigail, nad níž dosud
držela lady Sarah ochrannou ruku? Irsko, Velká
Británie, USA 2018. Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 25. 1. – sobota 26. 1. v 19.30 hodin
NARUŠITEL
Příběh je zobrazením života armádních letců
z doby 70. a 80. let minulého století. Hlavním
hrdinou je Vladislav Kučera, nyní již armádní
pilot v důchodu, který odhaluje svůj příběh
vnukovi Filipovi. Česko 2019. Bontonfilm.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 28. 1. – úterý 29. 1. v 17.00 hodin
OVEČKY A VLCI
Ovce i vlci žijí v jednom městě pokojným živo‐
tem a respektují pravidla civilizované společ‐
nosti. Pak se objeví nečekaní hosté, polární liška
a ovečka, která unikla divokým vlkům ‐ drav‐
cům. Vůdce sjednoceného města je zachrání,
ale stojí ho to život. Pouze týmová práce může
vyřešit problémy, které je čekají. Rusko 2018.
Bohemia MP. Dabing.
Vstupné 120 Kč.
Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 30. 1. v 18.00 hodin

KURSK
Film vypráví o skutečných událostech v roce
2000, kdy se potopila ruská ponorka K‐141
Kursk. Belgie, Lucembursko 2018. Bioscop.
Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

PSÍ DOMOV
Bella byla ještě štěňátko, když si jí Lucas adop‐
toval a od té doby byli nejlepšími přáteli. Jed‐
noho dne však Bella zmizí a ocitne se více než
600 km od svého páníčka. Láska k němu je však
silnější než nepřízeň osudu a Bella je rozhod‐
nutá vrátit se domů. USA 2019. Falcon. Dabing.
Vstupné 130 Kč.
Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 22. 1. v 19.30 hodin
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Jsme nešťastní, když nejsme šťastní. Proplete‐
nec rodičů z netradičních rodin hledá cestu, jak
se dobrat štěstí pro sebe a své děti. Ovšem nena‐
cházejí ten nejlepší způsob řešení a je otázkou,
jestli je to vůbec v jejich silách. Česko 2019.
Bontonfilm.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do12 let nevhodné.

ŽENY V BĚHU
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pev‐
ně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání –
zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná
matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají
těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta.
Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale
do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta

pondělí 21. 1. v 19.30 hodin

čtvrtek 31. 1. – pátek 1. 2. v 19.30 hodin

připravil skvělý kondiční plán. Česko 2019.
Cinemart.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
pondělí 7. 1. – čtvrtek 31. 1.
Z NAŠÍ TVORBY
Výstava fotografií
Vystavuje: Zdenka Žichovská, Renata Ticho‐
pádová, Miroslav Čučka, Bohumila Pospíšilová,
Eduard Klaner, Alice Horálková, Elena Valeriá‐
nová
Vstup volný.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE
NA MĚSÍC ÚNOR 2019
* LEGO PŘÍBĚH 2 * DRUNK PARENTS * POTOMEK * ÚHOŘI MAJÍ NABITO * 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
stránky!
NOVINKA: Možnost zakoupení e-vstupenek!

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU:













Kino Pohoda
Divadlo Petra Bezruče
Cestovní kancelář MONDI‐tour (Palackého ul.)
Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour (ul. 28. října)
IC Katovna (Palackého ul.)
Lázeňské informační centrum Jeseník
Obecní úřad Česká Ves
Knihovna Mikulovice
Městské informační centrum Zlaté Hory
Informační centrum Bělá pod Pradědem
Informační centrum Vidnava
Informační centrum Javorník
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Magdaléna Urbanová se kvůli dětem stala lékařkou
V našem mapování života lékařů, zdravotních sester a dalších
zaměstnanců na začátku jejich profesní kariéry jsme tentokrát
udělali rozhovor s MUDr. Magdalénou Urbanovou, která již
druhým rokem pracuje na dětském oddělení Jesenické nemocnice.

Jak jste se dostala ke zdravotnictví?
Chtěla jsem pracovat s dětmi, ale
nikoliv ve školství. Zdravotnictví
mě zaujalo jako obor, kde jsem
mohla být s dětmi v kontaktu
a zároveň jim pomáhat.
Pracoval někdo z rodiny v tomto
oboru?
Nikdo z mé rodiny ve zdravotnic‐
tví nepracoval.
Po gymnáziu jste si vybrala
studium na Lékařské fakultě
Masarykové univerzity v Brně.
Proč?
Měla jsem na ni dobré reference.
A v průběhu přijímacích zkoušek
mě velmi zaujalo prostředí a přís‐
tup zaměstnanců fakulty.
Proč jste si vybrala pediatrii?
Jak jsem již uvedla, práce s dětmi
byl jeden z hlavních důvodů, proč
jsem si vybrala lékařské povolání.
V průběhu mého studia na gymná‐
ziu jsem svůj volný čas věnovala
vedení dětského oddílu a pořádání
táborů, na kterých jsem zastávala
také funkci zdravotníka.
Co vás ve škole nejvíce bavilo
a naopak s čím jste měla největší
problémy?
Nejvíce mě zaujaly odborné stáže
na dětském onkologickém odděle‐
ní. Naopak jsem se mírně potýkala
s předmětem farmakologie.
Připravila Vás škola kvalitně na
práci v nemocnici?
Můj názor je, že z důvodu velkého
množství studentů a malého množ‐
ství školícího personálu jsou odbor‐
né přípravy, co se týče praxe,
v průběhu studia nedostačující.
Základní praktické poznatky si stu‐
dent osvojí, ale velká část zkuše‐
ností přichází až v průběhu
skutečného zaměstnání.

Proč jste se rozhodla po škole
nastoupit do Jeseníku?
Pocházím ze Šumperka a okolní
hory mám ráda odjakživa. Jesenická
nemocnice mi umožnila spojit pří‐
jemné podhorské prostředí a mož‐
nost pracovat v mém vysněném
oboru.
Kdo Vám nejvíce pomohl při
nástupu do práce?
Nejvíce mi pomohl pan primář
Panajotis Joanidis a paní doktorka
Eva Illíková. Oba měli spoustu dlou‐
hodobých zkušeností, které mi
ochotně a rádi předávali. Začátky
byly velmi těžké, neboť můj mla‐
distvý vzhled způsoboval u rodičů
mých pacientů velkou nedůvěru.
Výše zmínění doktoři mi však tyto
těžké začátky velmi usnadnili.
Jaký máte kolektiv?
Náš kolektiv je spíše malý a rozu‐
míme si velmi dobře.
S jakými diagnózami k Vám přicházejí děti nejčastěji?
V letních a zimních měsících jsou
to nejčastěji úrazy způsobené při
pobytu na horách. Časté jsou také
například gastroenteritidy neboli
střevní chřipka, což je zánětlivé
onemocnění orgánů trávicího
ústrojí – žaludku a střev.
Kdy Vám bylo v práci nejvíce
úzko?
Na mé první noční službě, neboť
jsem měla pocit, že to sama nemůžu
zvládnout a něco rozhodnu
nesprávně. Také jsem měla nezvyk‐
le velký počet případů najednou.
Ale pan primář za mnou během této
služby přijel a pomohl mi dořešit
nastalé problémy.
Netáhne Vás to do zahraničí?
Jsem spíše rodinný typ a mám
ráda život v naší zemi. Práci v zahra‐
ničí jsem si vyzkoušela na klinické

MUDr. Magdaléna Urbanová.

stáži v Portugalsku, kterou jsem
absolvovala během studia.

Přináší Vám práce radost, uspokojení, nebo je to něco jiného?
Práce je náročná, ale dětský
úsměv za to stojí.
Co byste ve své práci chtěla dokázat?
Nejdříve bych chtěla udělat
úspěšně atestace, a poté bych si
ráda otevřela vlastní ordinaci.
O čem se bavíte se svými pacienty?
S dětmi si rozumím ve většině
případů. S rodiči je to občas trochu
horší, neboť jsou zaslepeni stra‐
chem o své dítě. Možná až budu mít
vlastní děti, tak pochopím jejich
jednání více. Při hovoru s dětmi se
snažím vždy odvést jejich pozor‐
nost na něco jiného a přitom je
vyšetřit.

Foto: Markéta Stržínková

V posledních letech jste působila
na různých akcích jako zdravotník nebo dobrovolník. Kde například?
Během vysokoškolských let jsem
navštěvovala děti na dětském onko‐
logickém oddělení, kde jsem se jim
snažila zpříjemnit dlouhé chvíle.
Jezdila jsem na školy v přírodě
a také na letní dětské tábory, kde
jsem působila jako zdravotník. Jako
dobrovolníci jsme se spolužáky
pomáhali v organizaci Lékaři bez
hranic.
Jak trávíte osobní volno?
Se svým manželem se snažíme
udržovat aktivní životní styl. Cho‐
díme na hory, věnujeme se horole‐
zectví, lyžujeme a také hodně
cestujeme – i do zahraničí. Ráda se
také často stýkám se svými rodiči,
kterým pomáháme v rámci pracov‐
ních možností na rodinném hospo‐
dářství.
Tomáš Želazko

Nominujte nejlepší sportovce okresu Jeseník
Okresní sdružení České unie sportu Jeseník vyhlašuje anketu Nejlepší
sportovec okresu Jeseník za rok 2018.
Kategorie: žáci a žačky ■ junioři a juniorky ■ muži a ženy ■ nejlepší
kolektiv ■ trenér ■ kategorie „Veterán“ ■ kategorie „Osobnost sportu“
■ kategorie „Krajánek“ (sportovci pocházející z našeho okresu působící
v současné době ve sportovních klubech mimo náš region) ■ zdravotně
hendikepovaní sportovci ■ sportovní akce roku ■
Návrhy na ocenění zasílejte do 10. ledna na sekretariát OS ČUS Jeseník,

Dukelská 1240 v písemné formě nebo e‐mailem s uvedením jména, pří‐
jmení, příslušností k oddílu, výčtem nejlepších úspěchů v roce 2018.
Jedná se o sportovce, kteří dosáhli významných úspěchů v zahraničí,
v mezinárodních soutěžích v České republice, na celorepublikové úrovni
případně na jiných významných akcích.
Adresa: OS ČUS, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, e‐mail:
cstv.je@email.cz. Vyhlášení ankety proběhne 26. února.
Ing. Josef Kalina, tajemník OS ČUS
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Sportovní úspěchy studentů z eMka, především ve futsalu
V prvních listopadových týdnech se vybraní žáci školy
zúčastnili tří sportovních akcí
na úrovni okresu či širšího
regionu.
Začátkem měsíce proběhlo
v tělocvičně Gymnázia v Jeseníku
okresní kolo v basketbalu SŠ a naši
chlapci i přes krutou porážku od
gymnazistů obsadili druhé místo,
když porazili dalšího soupeře
z Hotelové školy a OA. Nutno dodat,
že s týmem gymnázia se vzhledem
k minimálním tréninkovým mož‐
nostem, a tím i nesehraností našeho
družstva nemůžeme srovnávat.
Přesto se v našem týmu objevili
i dobří „baskeťáci“ z řad žáků první‐
ho ročníku, kteří jsou nadějí pro
další soutěže. Zde bych chtěl jme‐
novat alespoň Filipa Kmínka, žáka
STR1, který je talentovaným hrá‐
čem a přínosem pro naši školu
nejen v basketbale, ale i v dalších
sportech.
Již třetím rokem jsme přihlášeni
do Středoškolské futsalové ligy, do
velkolepého sportovního projektu
Fotbalové asociace ČR, v němž je
v letošním školním roce přihlášeno
230 středoškolských týmů z celé

V okresním kole Florbal challenge obsadili studenti eMka druhé místo.

republiky. Letos jsme v Šumperku
dokázali soustředěnou a útočnou
hrou porazit téměř všechna druž‐
stva v rámci nejbližšího regionu.
Gymnázium Jeseník jsme porazili
2:1, SOŠ Albrechtice 6:4 a s druž‐
stvem Gymnázia Šumperk jsme
remizovali 1:1. Tím jsme si zajistili
postup do krajského kola, kde se

střetneme s vítěznými školami
z olomouckého, přerovského a pro‐
stějovského okresu. Držte nám pal‐
ce, protože „to už je jiná liga“.
Také jsme se organizačně podíleli
na turnaji okresního kola ve flor‐
balu Florbal challenge určeného
žákům prvních dvou ročníků SŠ.
Mezi čtyřmi zúčastněnými školami

Téměř stovka školáků soutěžila v plavání
Více než 90 dětí ze sedmi základních a jedné střední školy se
29. listopadu 2018 zúčastnilo okresního kola v plavání. Akci, která
proběhla v České Vsi, pořádala AŠSK se Střediskem volného času
Duha Jeseník. Věkové rozmezí účastníků bylo opravdu široké, od
7 do 18 let.
Závodníci byli rozděleni na chlap‐ hranici pro lidské sluchové orgány.
ce a děvčata do celkem pěti věko‐ Je znát, že plavání, které je pro žáčky
vých kategorií a podle svého věku na I. stupni základních školách
plavali styl prsa, nebo volný způsob. povinné a je součástí školních vzdě‐
Postupem do krajského kola jsme lávacích programů, není zbytečným
se nezabývali, protože jednak počinem a do tělovýchovného vzdě‐
bychom museli výrazně upravit lávání neodmyslitelně patří.
regule okresního kola, což by pro
naprostou většinu škol byla nerea‐
lizovatelná záležitost, a navíc bylo
pořádání krajského kola na základě
rozhodnutí krajské rady AŠSK zcela
zrušeno.
Proto jsme si pravidla okresního
kola upravili tak, aby se mohlo
zapojit co nejvíce dětí, a to přede‐
vším těch, kteří plavou rádi a nemají
zrovna závodní ambice. Jako pořa‐
datelé jsme byli velice mile překva‐ Okresní kolo. Foto: archiv pořadatelů
peni tím, že naprosto všichni žáci
A jak to všechno dopadlo?
si přišli zazávodit s velkým nadše‐
ním, na bazéně vládla skvělá nálada Výsledky nejsou v našich očích tak
a intenzita povzbuzování spolužáků podstatné, vyhráli zkrátka ti nej‐
někdy daleko převyšovala únosnou lepší a vyjmenovat jednotlivé

úspěšné borce a borkyně by zabralo
mnoho řádků a místa, vždyť celkem
jsme předávali více než 50 diplomů
a drobných cen. Domníváme se, že
se akce velmi vydařila a moc děku‐
jeme za pomoc při její realizaci, ať
už to byli samotní organizátoři ze
Střediska volného času Duha Jese‐
ník a AŠSK, zaměstnanci krytého
bazénu v České Vsi a také všichni
pedagogové, kteří s dětmi přijeli.
Pevně doufáme, že se nám podobné
závody podaří zrealizovat i příští
rok.
Děkuji také všem závodníkům,
kteří našli tu odvahu přijít si zazá‐
vodit, i když jejich plavecký styl není
zrovna precizní. Je třeba říci, že
všichni udělali ve svém plaveckém
zdokonalování se pořádný kus prá‐
ce a zaslouží si pochvalu. Vždyť pře‐
ci umět plavat by mělo patřit mezi
základní lidské dovednosti a už ve
starověkém Řecku platilo, že vzdě‐
laný člověk se pozná podle toho, že
umí číst, psát a plavat. Takže za rok
zase na shledanou!
Za AŠSK a SVČ Duha Jeseník
Bc. Daniel Krčmář

Foto: archiv školy

jsme obsadili pěkné druhé místo.
Náš tým, především několika přes‐
nými střelami z dálky, porazili jen
naši dlouholetí rivalové z gymnázia.
Všem chlapcům, sportovcům,
děkuji za aktivní účast, reprezentaci
naší školy a přeji jim hodně spor‐
tovního nadšení i v dalších soutě‐
žích.
Mgr. Karel Kapuš

Vítězství v anketě
Jeseník je líheň sportovních
talentů. Důkazem je vyhlášení
ankety Král cyklistiky za rok
2018, ve které Romana Labounková zvítězila v kategorii horských kol a Eliška Bartuňková
ovládla bikros.
Romana Labounková se věnuje
bikrosu již od dětství a Českou
republiku reprezentovala na LOH
v Londýně. Vloni vybojovala svůj
první titul mistryně světa, a to ve
fourcrossu. Úspěchy slaví ale také
jako trenérka. Její svěřenkyně Eliš‐
ka Bartuňková se v loňském roce
stala mistryní republiky a vicemi‐
stryní Evropy. A může to dotáhnout
až na olympiádu. „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
podmínkách, které jí budeme schopni vytvořit. V roce 2020 při OH
v Tokiu jí bude pouze 19 let a bude
mít jednu jedinou příležitost se kvalifikovat, a to na MS v témže roce.
Šanci jí ale zvyšuje fakt, že narostly
nominační kvóty pro ženy,“ uvedla
již dříve Romana Labounková. (rik)
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