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Kino má být majákem 6
v moři ﬁlmového
umění a zábavy

prosinec 2019
7
Advent v muzeu
aneb Kouzlo betlémů
ve Vodní tvrzi

Letošní Vánoce nezklamou příznivce tradic
Jestli bude v prosinci sníh
a mráz, to ještě netušíme.
Ovšem co se chystá za kulturní
a společenské akce již můžeme
prozradit. Od prvního rozsvícení světélek na vánočním stromu
po poslední záblesk novoročního ohňostroje bude prosinec
nabitý nejen tradičními vánočními akcemi.
Pomyslných baněk na vánočním
stromku bude letos opravdu hodně
a centrum Jeseníku ožije nejen
vánoční výzdobou, ale především
čilým společenským ruchem, jehož
se mohou zúčastnit děti i dospělí.
Sezóna předvánočních akcí odstar‐
tuje ve čtvrtek 5. prosince, kdy na
Masarykovo náměstí dorazí Miku‐
láš s čertem a anděly. Nejen aby zde
postrašili zlobivé děti a odměnili
hodné, ale především proto, aby
rozsvítili jesenický vánoční strom
a rozjasnili tak adventní náměstí.
Těšit se můžete také na vystoupení
lokálních souborů a tradiční hasič‐
ský punč na zahřátí, jehož zakou‐
pením letos přispějete na Dětský
domov v Černé Vodě.
Hned následující dva dny,
6. a 7. prosince, se centrum dění
přesune k Vodní tvrzi, kde se usku‐
teční tradiční Vánoční jarmark.
Zámecké náměstí i nádvoří tvrze
nabídne pódium, na němž se budou
střídat středověké kapely, živý bet‐
lém, ukázky rozličných tradičních
řemesel a především řadu stánků

Třicet let na cestě
od pohraničí
k centru
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Vánoční přání
Boží Syn se stal člověkem, aby
měl člověk domov u Boha. Vánoce
jsou svátky domova a rodiny,
a proto přeji všem spoluobčanům,
aby zažili o těchto svátcích teplo
domova a opravdovou lásku. Protože nejkrásnější na světě nejsou
věci, ale okamžiky, přeji do nového
roku hodně radostných chvil,
naplněných vzájemným porozuměním, radostí a pokojem.
Přeje všem občanům tohoto
krásného města
P. Stanislav Kotlář, děkan

Zastupitelstvo
Opět po roce dorazí do Jeseníku Mikuláš s anděly a čerty.

s rukodělnými výrobky i dobrota‐
mi, kterými člověk může potěšit
sebe i blízké. Ve středu 11. prosince nechť se připraví všichni, jejichž
Vánoce se neobejdou bez koled –
tradiční akce pod záštitou Deníku
„Česko zpívá koledy“ proběhne od
18:00. Pro dětské publikum je pak
určena pohádka Vánoční zvoneček,
která se odehraje na jevišti Divadla
Petra Bezruče v neděli 15. prosince.
Poslední adventní neděli 22. prosince bude Masarykovo náměstí
hostit Jesenickou zlatou neděli.
Vůbec poslední trhy před Štědrým
dnem přijdou vhod každému, kdo
ještě potřebuje nějaké drobnosti
pod stromeček či do spíže. Kdo už
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má vše nakoupeno, bude se moci
u poslechu živé hudby a společen‐
ského korzování zahřát opět hasič‐
ským punčem či vánoční polévkou,
kterou bude stejně jako v předcho‐
zích letech servírovat vedení města.
Jakkoli krásné letošní Vánoce
budou, jednou skončí a platí to i pro
celý rok 2019. Nový rok ovšem
mohou občané Jeseníku přivítat
společně na Masarykově náměstí,
a to 1. ledna 2020. Slavnostní pří‐
pitek proběhne v 17:30, ohňostroj
se nad Jeseníkem rozzáří v 18:00.
Věřme, že novoroční ohňostroj udě‐
lá tečku za šťastně prožitým vánoč‐
ním obdobím a zároveň otevře
dveře do neméně šťastného roku
2020.
(jj)

Ve čtvrtek 12. 12. v 15 hodin se
v zasedací místnosti budovy IPOS,
v ulici K. Čapka 1147, koná 7. zase‐
dání Zastupitelstva města Jeseník.
(red)

Posezení s punčem
Město Jeseník zve veřejnost na
setkání s vedením radnice a technic‐
kých služeb. Akce se koná v úterý
3. prosince v 18.00 v zasedací míst‐
nosti městské radnice.
(red)

„Nový“ ředitel MP
Od 1. prosince rozšíří řady stráž‐
níků Martin Novotný, vítězný ucha‐
zeč na místo ředitele městské
policie. Po absolvování rekvalifikač‐
ního kurzu strážníka čekatele pro‐
běhne na únorovém zastupitelstvu
jeho jmenování do funkce. (rik)

Na doklady a registr vozidel se lze objednat elektronicky
Město Jeseník spustilo objednávkový systém na občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy a registr vozidel včetně monitoringu přepážek. Díky tomu mohou občané ušetřit čas sobě nebo
svým blízkým. Rezervaci lze provést na konkrétní den, prozatím
jen na úterý a na konkrétní hodinu. Interval jednotlivých rezervací
je nastaven po 30 minutách, a to pouze elektronicky na webových
stránkách.
Jak to funguje? Na webových stránkách si občan vybere činnost,
o jejíž objednání má zájem. Na odboru správním je to žádost o občan‐
ský průkaz nebo o cestovní pas, převzetí dokladu nebo ohlášení ztráty
dokladu. Vybere si datum a čas z dostupných termínů a provede objed‐
návku tak, že do formuláře vyplní své jméno a příjmení a e‐mail. Na
ten obdrží odkaz pro potvrzení objednávky. Objednávku potvrdí klik‐

nutím na odkaz v mailu, a to do 15 minut od rezervace. Pokud tak neuči‐
ní, termín se automaticky uvolní a objednávka propadá. Poté mu na
email přijde čtyřmístný identifikační kód, který by si měl občan někam
poznačit. Po příchodu na pracoviště OP/CD zadá tento kód do vyvolá‐
vacího zařízení, které se nachází na chodbě před pracovištěm OP/CD,
a vybere políčko „Klienti objednaní z internetu“. Kód bude aktivní v roz‐
mezí +‐ 15 minut od sjednaného času. V případě, že se v tomto intervalu
občan nedostaví, objednávka propadá. Po zadání identifikačního kódu
vyvolávací systém automaticky občana předřadí před frontu čekajících
občanů, kteří rezervaci nemají sjednanou. Na stejném principu funguje
na oddělení dopravně správních agend registr řidičů (podání
žádosti a vydání dokladu) a registr vozidel (registrační změny, technické
změny).
(MěÚ)
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Slovo
radního
Koncem letošního roku se začalo
vedení města zabývat otázkou bytové
politiky, tedy tématem dlouhodobě
koncepčně neuchopeným. Stávající
bytový fond je dlouhodobě podfinancovaný avyžaduje nyní zásadní investice. Vyvstává tedy otázka, kolik bytů
město Jeseník skutečně potřebuje,
jestli další byty budovat nebo část
bytového fondu rozprodat a komu
vlastně bydlení musíme zajistit. To
jsou témata, kterými se mimo jiné
zabývali i zastupitelé na svém říjnovém pracovním zasedání.
Ve prospěch aktivní bytové politiky
hovoří úvaha, že města mohou množstvím nabízených bytů a výší nájemného konkurovat soukromým
nájmům a částečně regulovat výši
tržního nájmu. Městské byty také
mohou sloužit jako rezerva pro řešení
přechodného nedostatku volných
bytů či krizové situace a samozřejmě
při správně nastaveném nájmu
igenerovat příjmy. Aby výše uvedené
mohlo platit, musí mít město možnost
se svými byty flexibilně nakládat. To
však není náš případ. Velká část bytového fondu určeného pro „komerční“
bydlení je pronajata na nevypověditelné smlouvy za minimální nájemné,
ze kterého nelze financovat ani běžnou obnovu. Zbytek jsou byty zpravidla určené jako sociální či jinak
zvýhodněné, opět s netržním nájemným aléta obsazené stejnými nájemci, protože jako často slýchám, tam
nikdo jiný bydlet nepůjde. Tohle není
ta popisovaná aktivní bytová politika
s veškerými možnými přínosy aje proto na místě se ptát, jestli je v zájmu
většiny obyvatel takové nemovitosti
vlastnit afinancovat je. Z mého pohledu bychom měli především umožnit
občanům postavit se na vlastní nohy
a vytvořit jim podmínky pro zajištění
vlastního bydlení, kde nebudou na
nikom závislí. Ať už by se jednalo
o nabídku stavebních parcel, předfinancování bytové výstavby určené
k následnému prodeji nebo spolupráci s bytovými družstvy či developery na budování nových bytů.
S úctou Tibor Macík

Matrika
V měsíci říjnu se v Jesenické
nemocnici a. s. narodilo celkem 20
dětí, z toho rodičům s trvalým poby‐
tem v Jeseníku 3 děti. Jsou to: Alena
Syrovcová, Michal Točoň, Veronika
Šťastná. Blahopřejeme.
(MěÚ)
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Město a škola uvažují o novém hřišti
Jeseník by se mohl dočkat nového sportoviště, a to pravděpodobně
za městskou sportovní halou. V létě by fungovalo jako multifunkční
hřiště, v zimě jako ledová plocha. Vše je zatím ve stádiu úvah.
Jedná se o společnou myšlenku cha sloužila bruslařům. „Stávající
města a místní střední školy, tak‐ kluziště v lázních je za svým zenizvaného eMka. Dopoledne by hřiš‐ tem, jeho provoz je také proto rok
tě, které by vzniklo na místě, kde od roku finančně náročnější. Jisté
se nyní hraje basketbal, bylo však je, že bude ještě tuto zimní
k dispozici studentům, odpoledne sezonu fungovat. Nová ledová ploveřejnosti. Sportovní vyžití by zde cha by mohla vzniknout v prostoru
našli příznivci florbalu, basketbalu za halou. Je snadno dostupný
či in‐line hokeje. V zimě by tato plo‐ a navíc by našel využití i v zimních

měsících. Samotné umístění však
ještě konzultujeme s odborným
architektem,“ vysvětlil místosta‐
rosta Václav Urban s tím, že fi‐
nancování investice by bylo
vícezdrojové. Podle jeho slov by na
realizaci mohl poskytnout peníze
Olomoucký kraj coby zřizovatel
uvedené střední školy, město a tře‐
ba i soukromý sponzor. Město se
také bude zabývat možnými dotač‐
ními tituly.
(rik)

Kniha vypráví o osudech lidí z Jesenicka
Tíživá svědectví. To je název kni‐
hy, která byla slavnostně pokřtěna
10. listopadu v Tančírně za přítom‐
nosti jejího autora Víta Lucuka. Ten
v ní popisuje životní osudy lidí Jese‐
nicka a Rychlebských hor, odbojářů,
vězňů, vojáků wehrmachtu, volyň‐
ských Čechů, českých Němců, Řeků,
perzekuovaných osob kvůli víře,
majetku nebo názoru. „Město Jeseník tuto publikaci věnovalo svým
občanům, jejichž příběhy jsou v ní
uvedeny. Knihu jsme jim nebo jejich
příbuzným předali v Tančírně,“ řekla
starostka města Zdeňka Blišťanová,
která ji pokřtila společně s Vítem
Lucukem, Miroslavem Kociánem
a Zdeňkou Morávkovou.
(rik)

Slavnostní křest knihy Tíživá svědectví.
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Změny ve wellness i sportovní hale
Technické služby Jeseník provozují od loňského roku městskou
sportovní halu a wellness v areálu městského koupaliště. Po uplynutí dvanácti měsíců od otevření obou zařízení proběhlo vyhodnocení jejich dosavadního provozu a na konci října byla přijata
určitá opatření, z nichž některá se nepatrným způsobem dotknou
uživatelů.
Ve wellness zařízení došlo permanentek i dárkové poukazy.
s účinností od 1. listopadu ke změ- Pro novou sezónu je v přípravě
ně otevírací doby, která je nově vybudování venkovní odpočívací
stanovena od 14:30 do 21:30, a to plochy se zastíněním tak, aby se
každý den od pondělí do neděle. návštěvníci wellness mohli lépe
Oproti předchozímu stavu byla pro‐ ochlazovat pomocí studeného
vozní doba zkrácena o půl hodiny vzduchu.
V městské sportovní hale platí
na začátku a o stejnou dobu na kon‐
ci. Jakékoliv mimořádné změny ote‐ od 1. listopadu nový ceník. K jeho
vírací doby jako například odstávky úpravě došlo jen ve vztahu k veřej‐
od vodovodního řadu či rezervace nosti a subjektům, které přichází
wellness pro privátní účely jsou užívat halu jednorázově. U sportov‐
zveřejňovány v aktualitách na webu ních oddílů, jež projevily zájem
www.jesenickewellness.cz. Zaří‐ sportovní halu pravidelně užívat
zení tak až na uvedené zkrácení a mají uzavřené smlouvy na celou
provozní doby zůstává v plném pro‐ sportovní sezónu, se hodinová saz‐
vozu a o jeho uzavření se v současné ba nijak nemění, halu tedy užívají
době vůbec nejedná. Naopak pro za původní cenu 440 Kč vč. DPH při
místní zaměstnavatele byla schvá‐ využití celé plochy. Tyto podmínky
lena nabídka vícečetných vstupů zůstávají v platnosti i pro jakékoliv
do wellness jako formy zaměstna‐ nové dlouhodobé uživatele.
Navýšení hodinové ceny za celou
neckých benefitů. Zaměstnavatelé,
kteří tak budou chtít odměnit své plochu na 500 Kč vč. DPH se týká
pracovníky, mohou získat vouche- pouze tzv. jednorázových uživatelů.
ry za zvýhodněné ceny. Pro ostat‐ I tak město Jeseník tuto možnost
ní jsou v nabídce kromě běžných sportovního vyžití dotuje ze svého

rozpočtu částkou přes 500 Kč,
neboť reálné náklady na jednu
hodinu provozu haly činí více než
tisíc korun. Nově stanovený ceník
naopak umožňuje využití i jedné
čtvrtiny sportovní plochy za cenu
150 Kč/hod., pokud je v další části
haly či na horolezecké stěně jiný
uživatel. Na jedné čtvrtině plochy
lze hrát například badminton,
kdy celkově jsou na ploše nalajno‐
vány dva badmintonové kurty. Změ‐
ny cen se týkají také využití
horolezecké stěny v běžnou provozní dobu haly od pondělí do
pátku. Jeden dospělý tak za dvou‐
hodinové využití lezecké stěny nově
zaplatí 90 Kč vč. DPH. Cena pro stu‐
denty po předložení průkazu stu‐
denta je 75 Kč/2 hod., děti od 9 do
15 let pak za dvě hodiny lezení
zaplatí 45 korun. Děti do 8 let věku
mají vstup zdarma. Všechny děti do
15 let musí být v doprovodu dospě‐
lé platící osoby.
Údaje oobsazenosti sportovní plo‐
chy ahorolezecké stěny vč. rezervač‐
ního formuláře jsou zveřejněny
na webových stránkách městské
sportovní haly:
www.sportovnihalajesenik.cz.
Technické služby Jeseník a. s.
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Lidé rozhodli o vítězných návrzích „Tvoříme Jeseník“

Děti se postaraly o výzdobu relaxačního koutku.

Foto: archiv školy

Do 27. října občané svými hlasy rozhodovali o návrzích, které se v příštím roce dočkají realizace v rámci participativního rozpočtu Tvoříme
Jeseník. Do hlasování se zapojilo 483 občanů, jež vybírali z 25 projektů.
Každý hlasující mohl udělit až 7 pozitivních a 3 negativní hlasy, konečné
pořadí pak určila výše rozdílu mezi kladnými a zápornými hlasy.
Vítězem 1. ročníku participativní‐ ná oobnovení fontány avýměnu lavi‐
ho rozpočtu se stal nápad na pořízení ček. Třetí příčka patří myšlence na
laviček do letního divadla ve Smeta‐ zvelebení okolí okrasného rybníku,
nových sadech. Hlasoval pro něj která řeší opravu břehu, úpravu pěši‐
téměř každý druhý hlasující a nega‐ ny a pořízení laviček u tohoto oblí‐
tivních hlasů získal pouze osm. Na beného odpočinkového místa.
druhém místě skončil projekt na Pořadí dalších návrhů je zveřejněno
okrášlení aoživení parku na náměstí na webu Tvoříme Jeseník.
Po oficiálním potvrzení výsledků
Svobody navazující na bohatou his‐
torii tohoto místa. Konkrétně se jed‐ radou města začne radnice s pří‐

Relaxační koutek slouží dětem od konce října.

pravou těchto nápadů, aby mohly
být realizovány v roce 2020. Ota‐
zník se však zatím vznáší nad pro‐
jektem na třetí pozici. Ten totiž
celkový limit 940 tisíc korun vyčle‐
něný na letošní ročník přesáhl
o 130 tisíc. „O jeho realizaci a tedy
nutnosti navýšit objem peněz na participativní rozpočet rozhodnou
zastupitelé města na svém prosincovém zasedání,“ vysvětluje místo‐
starosta města Tomáš Vlazlo.
Do hlasování se zapojilo 483 obča‐
nů, což představuje celostátní prů‐
měr. „Podařilo se nám aktivizovat

Povinné čipování psů a co z toho plyne
Upozorňujeme chovatele psů, že od 1. 1. 2020 bude povinné očkování proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označen
mikročipem. Tato nová povinnost vyplývá ze změny Zákona o veterinární péči. Mikročip nemusí mít pouze psi, kteří byli ještě před
3. 7. 2011 označeni tetováním a jejich tetování je dosud čitelné.
Běžně používané mikročipy jsou tor, kterým se malé podkožní tělís‐
max. 1 cm dlouhé a 1 mm široké. ko v oblasti krku šetrně aplikuje.
Mikročip je naprogramován čísel‐ Majitel si pak čip může zaregistro‐
ným kódem, jenž je neopakovatelný vat do registru zvířat. V současné
a jedinečný a pomáhá při identifi‐ době neexistuje jednotný registr
kaci psa. Není pro zvíře ani pro jeho načipovaných psů. O konkrétních
okolí nebezpečný, nenese žádný registrech se můžete informovat
zdroj energie. Neobsahuje jméno u veterinárního lékaře při aplikaci
majitele ani jeho telefonní číslo čipů. Orgánem, který bude pověřen
nebo e‐mailovou adresu. Ke každé‐ kontrolami povinného čipování
mu čipu patří jednorázový apliká‐ psů, bude Státní veterinární správa.

Jesenické chovatele by tato nová
povinnost neměla zaskočit, protože povinnost nechat psa označit
čipem platí v našem městě již od
roku 2008. Město Jeseník tuto apli‐
kaci čipů chovatelům doposud plně
hradilo. Vzhledem k tomu, že tato
povinnost bude již od nového roku
vyplývat ze zákona, město Jeseník
obecně závaznou vyhlášku otrvalém
označování psů, s účinností od 1. 1.
2020, zruší. Tato záležitost bude pro‐
jednána na prosincovém zasedání
Zastupitelstva města Jeseník.
Regina Weiserová,
Odbor životního prostředí

Informace k placení poplatku za komunální odpad
Upozorňujeme poplatníky, že do 30. listopadu tohoto roku je
zapotřebí uhradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výše poplatku je stejná jako životního prostředí, Karla Čapka
v předchozích letech a činí 600 Kč 1147/10, dveře č. 451 nebo na tel.
za rok. Poplatek je možné uhradit 584 498 461.
Pokud poplatník uplatňuje
hotově v pokladnách města (Továr‐
ní 1287/4 nebo Karla Čapka nárok na osvobození a úlevu, je
1147/10), prostřednictvím platby povinen správci poplatku toto ohlá‐
SIPO nebo převodem na účet města sit a doložit nejpozději do 30. 11.
č.: 5962000207/0100. Také varia‐ příslušného kalendářního roku
bilní symbol zůstává stejný jako (doložením skutečností s datem
v předchozích letech. Pokud poplat‐ aktuálního roku). Pokud nárok na
ník svůj variabilní symbol nezná, úlevu či osvobození trvá i v dalších
informaci o něm získá na odboru letech, je potřeba dokládat aktuální

potvrzení či prohlášení každoroč‐
ně. Úleva bude poskytnuta za pod‐
mínky, že poplatník nemá u správce
poplatku evidován splatný nedop‐
latek na místním poplatku za
odpad!
Výčet osvobození a úlev nalezne‐
te v Obecně závazné vyhlášce města
Jeseníku č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shro‐
mažďování, sběru, přepravy, třídě‐
ní, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Vyhlášku
naleznete na webových stránkách
města www.jesenik.org.
Odbor životního prostředí

Foto: Richard Kapustka

místní občany, kteří přišli svelmi zajímavými nápady, jak zlepšit své město,
a poté se také zapojili do hlasování.
Takže s prvním ročníkem vládne spokojenost,“ dodal Tomáš Vlazlo. Na
závěr je nutné dodat, že z celkového
milionového rozpočtu město již
dopředu vyčlenilo 60 tisíc korun na
projekty na místní základní škole.
Žáci vybrali tři projekty ‐ potkávací
arelaxační zónu na budově Průchod‐
ní, na budově Boženy Němcové zví‐
tězil fitness koutek a na Nábřežní si
děti nejvíce přály rozjezd školního
bufetu.
(jm)

Redakční uzávěrka
Lednové vydání městského
zpravodaje Naše město má re‐
dakční uzávěrku v pondělí 9. prosince ve 12 hodin. Příspěvky
zasílejte, prosím, na adresu:
nasemesto@mujes.cz. (red)

Poděkování
Kostel sv. Jiří v Bukovicích je kulturní památkou a jsou zde jedinečným způsobem spojeny různé styly
typické pro přelom 19. a 20. století.
Je vzácnou ukázkou hornoslezské
sakrální architektury z období rodícího se nového přístupu k architektuře, výtvarnému umění i církevním
hodnotám. Byť exteriér je ve špatném stavu a rekonstrukce by si vyžádala mnoho milionů, interiér,
s jedinečně vyřezávaným stropem,
je vcelku zachovalý. Problém byl
pouze ve značně zničených omítkách
v presbytáři, které bylo nutné opravit. Po mnoha letech se to podařilo
až letos, a to díky příspěvku města
ve výši 48 tisíc korun, celkové náklady činily 95 tisíc korun.
Římskokatolická farnost chce tímto příspěvkem vyjádřit své poděkování městu Jeseník za poskytnutý
finanční dar a těší se na další
možnou spolupráci a vzájemnou
pomoc.
P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan
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SENIOR TAXI města
Pečení a vánoční zvyky v klubu seniorů
Jedno z dalších adventních setkání prožijeme ve čtvrtek 19. prosince
Jeseníku – jak v roce 2020? 2019
v 16:00 hodin při ne‐tradičním programu v útulném prostředí
Občané města Jeseník mohou i nadále využívat služby SENIOR TAXI.
Podmínkou využití této služby je trvalé bydliště ve městě Jeseník a věk
73 let a více. Nově si jej můžete objednat ve stávající den, kdy potřebujete
odvést, v době od 7:00 do 16:00 hod.
Tiskopisy k vyřízení služby SENIOR TAXI města Jeseník (žádost, plná
moc), najdete na stránkách města Jeseník www.jesenik.org, a můžete je
vyřídit také v budově IPOS, K. Čapka 1147/10, 4. patro, nově blok A (vpravo od výtahu), dveře č. 406 nebo v budově radnice, Masarykovo
nám. 167/1, v přízemí, v kanceláři CzechPointu.
A jak v novém roce 2020? Noví žadatelé si podají žádost způsobem,
jak je výše uvedeno. Stávající držitelé mohou od 9. prosince 2019 tele‐
fonicky požádat na čísle 584 498 406 o vydání průkazu na rok 2020
nebo se dostavit osobně na výše uvedená pracoviště.
Senior taxi si budete nově objednávat na čísle 775 02 12 92 – Soňa
Březinová – Taxi z Yesu. Bližší informace získáte na tel. 584 498 406,
e‐mail: alena.kalinova@mujes.cz.
(AK)

Rada seniorů města

Radnice.

Foto: archiv

Přijďte se podělit o zajímavé
postřehy a nápady, jak si zpříjemnit
volné chvíle nebo co ve městě změnit
na další schůzky Rady seniorů, které
se uskuteční v úterý 3. prosince
2019 a 7. ledna 2020 v 10:00 hod.
v zasedací místnosti radnice města
Jeseník, Masarykovo nám. 167/1.
Bližší informace na tel. 584 498 406,
Odbor sociálních věcí azdravotnictví,
MěÚ Jeseník.
(AK)

Klubu seniorů v Jeseníku na Dukelské ulici. Akademie třetího věku vás
zve na pečení a vánoční zvyky. Na setkání se těší všichni účinkující.
Alena Kalinová

KDY? pátek 9.prosince 2019 od 16:00 hod.
KDE? Kaple, Průchodní ul.,
Důvod? Popovídání si s tancem za hudebního
doprovodu Evy a Jindry
PRO? Seniory a jejich přátele a kamarády
Co Sebou? Dobrou náladu a vlastní občerstvení
… a možná přijde i Mikuláš

Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník
zve seniory na zájezd

Vánoèní výstava
Støední škola gastronomie
a farmáøství Jeseník
Vás zve
na tradièní prezentaèní akci
spojenou s prodejem výrobkù
*vánoèní cukroví
*øeznické speciality
*vánoèní punè a míchané nápoje
*kávy a zákusky

VÁNOČNÍ OLOMOUC
ve středu 11. 12. 2019

Odjezd z Jeseníku – v 9:45 hod. Billa, v 9:50 hod. Yesenka,
v 10:00 hod. zastávka na Lipovské ulici u nemocnice
Vánoční Olomouc – adventní trhy, vánoční koledy, vystoupení Popové školy
dětského domova v Olomouci s vánočními písněmi, vystoupení Nelly se skupinou,
vánoční program Česko zpívá koledy.
Globus Olomouc – oběd, možnost nákupů.
CENA: 200 Kč

Prodej výrobkù již od 9 hodin

Soutìž tøíd o nejlepší tabuli
Ukázky kováøských
a brašnáøských výrobkù

Kaple v Prùchodní ulici

Přihlašovat se lze osobně od 8:00 hod. dne 2. 12. 2019, platbu je nutné uhradit do 3 dnů
od přihlášení:
Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, OSVZ, tel.: 584 498 406, e-mail: alena.kalinova@mujes.cz,
Karla
Čapka 1147/10, 4. patro, blok A, kancelář č. 406
Bližší informace: Vymětalová Věra, tel.: 603 334 225, e-mail: vym.vera@seznam.cz

11. prosince 2019 od 10 do 17 hodin
vstup volný

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

LELKOVADLO.Tak nazvala umělecká aarchitektonická skupina REZ svou
multifunkční dřevěnou skulpturu na náměstí Hrdinů vJeseníku, která vznikla
s podporou Jana Marečka a jeho Alternativního truhlářství u příležitosti
česko‐německého festivalu V centru/Im Zentrum. „Cílem je oživit park
vblízkosti bývalé městské knihovny, který nabízí jen několik laviček kposezení
a lidé ho využívají především jako průchod mezi Lipovskou a Dukelskou ulicí.
Přesto si tento parčík oblíbilo hodně mladých lidí, a tak vznikl nápad vytvořit
místo, kde se mohou setkávat a třeba jen lelkovat. Jako vždy, když se jedná
o umělecký objekt, který je volně přístupný, měla by veřejnost dbát na svoji
bezpečnost,“ uvedla za organizátory festivalu, jenž proběhl na konci září,
Zdeňka Morávková.
Text a foto: Richard Kapustka

Nové parkomaty
Na jaře příštího roku proběhne v Jeseníku výměna parkovacích auto‐
matů. Důvodem jsou jejich časté poruchy, ty nejmladší totiž slouží moto‐
ristům už deset let. Nové přístroje umožní zaplatit parkovné také bankovní
kartou a doplňkovou službou má být možnost platby on‐line pomocí
mobilní aplikace. Nákup parkomatů zastupitelé již schválili, nyní proběhne
standardní výběrové řízení na jejich dodavatele.
(rik)

Nejlepší běžci převzali ocenění na radnici.

Foto: Richard Kapustka

Vítězové běžecké soutěže Muzikantskou stezkou byli 13. listopadu
slavnostně vyhlášeni v prostorách radnice. Z rukou starostky města Zdeňky Blišťanové a organizátorů akce obdrželi diplomy a věcné
ceny.
Trasu odélce 1,25km s převýšením 165 metrů nejrychleji zvládl Benjamín
Vrbovský za 6 minut 46 vteřin, který se vyhlášení nemohl zúčastnit z důvodu
startu na mistrovství světa v Buenos Aires v běhu do vrchu. Ocenění tak
převzala jeho maminka. Jako druhý skončil Kryštof Horník se ztrátou sedmi
vteřin, třetí příčka patří Martinovi Zapalačovi. „Boj o tyto pozice byl až do
posledního dne velký, a ti co byli odsunuti v průběhu měsíce října na horší
místa, zkoušeli svými dalšími pokusy zvrátit stav konečného pořadí,“ uvedl
za organizátory akce Petr Kubíček, vedoucí oddělení strategického rozvoje.
V kategorii žen byla nejrychlejší Lucie Ditmarová časem 10:24. Soutěž,
vyhlášená městem Jeseník, probíhala od 4. do 31. října.
(rik)
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Kino má být majákem v moři filmového umění a zábavy
Od 1. října se novým vedoucím Kina Pohoda stal Pavel Bednařík dostatečné nebo je potřeba něco
(1980), filmový historik, publicista, dramaturg, pedagog a lektor. změnit či vylepšit?
Vystudoval obory filmová věda - filozofie na FF UP v Olomouci.
Kino je v současnosti standardně
Odborně se věnuje filmové výchově, dokončuje doktorát na FAMU vybaveno promítacím zařízením
a je předsedou Asociace pro filmovou/audiovizuální výchovu.
a zvukem, který odpovídá běžnému
Máte bohaté zkušenosti z filmového oboru, můžete přiblížit čtenářům, kde jste všude působil?
V minulosti jsem pracoval jako
umělecký ředitel AČFK a Letní fil‐
mové školy v Uherském Hradišti
a vysokoškolský pedagog na Uni‐
verzitě Palackého v Olomouci,
FAMU a Univerzitě Tomáše Bati ve
Zlíně. Spolupracuji s filmovými fes‐
tivaly MFDF Jihlava, Jeden svět, AFO.
V roce 2003 jsme společně s kolegy
Veronikou Klusákovou a Martinem
Krištofem založili filmový klub Pavel Bednařík je novým vedoucím Kina Pohoda.
Foto: Michal Sedlák
a sdružení PASTICHE FILMZ v Olo‐
mouci, které funguje dodnes. V roce i těmi nahodilými, dialog o směřo‐ průměru v českých kinech. Velkým
2010 jsem se podílel na proměně vání kina, podobě jeho programu problémem se ale ukazuje nutná
a digitalizaci kina Metropol, kde a využít potenciál, který v kině investice do diváckého komfortu,
jsem působil jako konzultant. Před‐ s dosahem na celý okres Jesenicka topení, nové elektroinstalace a také
nášel jsem na univerzitách v Praze, spočívá. Programovou nabídku jsme kultivace předsálí. Rádi bychom také
Zlíně a Olomouci. Záběr činnosti je rozšířili na 12 promítání během 7dní do budoucna otevřeli kinokavárnu.
velký, od jednotlivých přednášek na v týdnu. Filmový klub bude mít Provoz kvalitní kavárny je dnes sou‐
školách, dramaturgické spolupráce vyhrazeny středy každý týden, stejně částí nabídky řady kin, který umožní
na festivalech a přehlídkách. Publi‐ tak hodláme promítat pravidelně pro divákům strávit v kině čas před i po
koval jsem mimo jiné v časopisech seniory vrámci Bio Senior, ve čtvrtek představení ataké umožní uspokojit
Iluminace, Film a doba nebo od 17:00 hodin 2x v měsíci se sníže‐ menší skupiny diváků jako jsou
Dok.revue.
ným vstupným 50Kč, ataké pro ško‐ například mateřské školy. Za dva až
ly. Vedle toho chci také pořádat tři roky budeme také muset řešit
Již listopadový program kina „mimofilmové“ akce, konference, dis‐ obnovu projekčního zařízení, které
doznal změn, a to rozšířením fil- kuse nebo bleší trhy a dílny pro děti, postupem času stárne, digitalizace
mové nabídky a pořádáním více které vJeseníku chybí. Velkou výzvou proběhla v roce 2012.
akcí určených pro širokou veřej- je dostat do Jeseníku filmaře atvůrce,
nost přímo v kině. Budete v tom- případně další hosty.
Kromě filmových představení
to trendu pokračovat?
přímo v Kině Pohoda mohli letos
Ano. Mým hlavním zájmem je kino Obraťme nyní pozornost na tech- diváci v červenci a srpnu poprvé
otevřít více veřejnosti, vést s diváky, nické vybavení kina. Je podle vás zavítat do Smetanových sadů na

FILM S BESEDOU. V pondělí 9. prosince proběhne v Kině Pohoda od
18:00 hodin promítání úspěšného filmu Nabarvené ptáče spolu s diskusí
s producentem a režisérem filmu Václavem Marhoulem. Beseda se
zaměří na okolnosti vzniku výjimečného díla, které soutěžilo na prestižním
festivalu v Benátkách a je nominováno na Oscara. Vstupné činí 130 korun,
vstupenky jsou dostupné na www.kinopohoda.cz nebo v předprodeji na
tradičních místech. Vzhledem k délce filmu začínáme už v 18:00 hodin.
(pb) Foto: filmový archiv

promítání tzv. Letního kina. Plánujete zde také nějaké novinky?
Díky iniciativě sdružení Sudeti‐
kus a vedení města Jeseník se zřej‐
mě podaří vytvořit příjemné
prostředí pro diváky letního divad‐
la, kde probíhalo promítání pod
širým nebem. Bude zde instalováno
nové jeviště, lavičky a zázemí
v podobě kiosku s občerstvením.
Pro nás je tedy atraktivní a pestrý
program letního kina velkou
výzvou a pomalu jej začínáme při‐
pravovat.
Narodil jste se v Přerově, studoval
a pracoval v Olomouci a nyní jste
v Jeseníku. Máte vztah k tomuto
městu. Jak na vás působí?
Jeseník, město i region, mě vždy
lákal jako místo odpočinku, bezpro‐
středního kontaktu s přírodou a cíl
sportovního vyžití, rád jezdím na
běžky. Navíc má tento kraj skvělou
atmosféru. S nástupem do kina
jsem zjistil, že město Jeseník nabízí
na svou velikost neuvěřitelně boha‐
tý kulturní program. I přes svou
odlehlost a problematickou minu‐
lost je to místo, kde to zkrátka „žije“.
Rád bych svými zkušenostmi i vize‐
mi přispěl k tomu, aby se využil
potenciál kina i Jeseníku co nejvíce.
Co se týká diváků, snažím se pocho‐
pit jejich návyky, přání a očekávání
a poskytnout jim kvalitní filmy
i akce. Film má bavit i vzdělávat a já
bych byl velmi rád, kdyby Kino
Pohoda bylo takovým majákem
v moři filmového umění i zábavy.
Richard Kapustka

UPOZORNĚNÍ!
V době od 21. prosince 2019 do 1. ledna 2020
bude Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku uzavřena.
Budeme se na Vás opět těšit od 2. ledna 2020.
Přejeme všem našim čtenářům krásné svátky.
Kolektiv Knihovny Vincence Priessnitze
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Advent v muzeu aneb Kouzlo betlémů ve Vodní tvrzi
Vánoce, jedno slovo, které zvláště u dětí navozuje napjaté očekávání, Pojízdné košíky vypadají jak nalože‐
jejich oči svítí radostí a prožívají svíravý, ale šťastný pocit. U dospělých né Tatry s kamením akdo bude dříve
zase stoupá hladina stresu, aby vše bylo perfektní. Kdysi však byly upokladny s tím nejvýše zaplněným,
tyto svátky pro všechny obdobím pohody, rozjímání a uklidnění duše. vyhrává. Nakonec se stejně jako vždy
V dnešní době se to z velké části štípačky či sekyry co seká sama.“ Před zjistí, že většinu z toho jsme nepo‐
zvrtlo spíše ve válečný čas. V někte‐ svátky proto národ vtrhne do obcho‐ třebovali a nakoupené dárky skončí
rých domácnostech to často vyvolává dů tak, že přítomný, nezávislý pozo‐ u popelnic.
Zpomalte však na chvilku v těchto
dojem, že má na návštěvu dorazit rovatel nabyde dojmu, že továrny už
hygienická kontrola. V těchto domo‐ nikdy nic nevyrobí, že se blíží hlado‐ svátečních dnech a navštivte Vlasti‐
vech vypadají hospodyně jako by mor nebo vyschnou veškeré studny. vědné muzeum Jesenicka, které si
měly těsně před infarktem – většinou
je poznáme podle gumových rukavic,
zástěry, studeného potu na čele ašíle‐
ných pohledů na své protějšky, kteří
Už podesáté se Vodní tvrz a přilehlé Zámecké náměstí rozezvučí
podle nich nic nedělají a jen se válejí
vánočními tóny u příležitosti Vánočního jarmarku. Ten pro vás
na gaučích či prostě jen překáží. Pro‐
stejně jako vloni připravily Vlastivědné muzeum Jesenicka, MKZ
tože ony přece leští, drhnou, malují,
Jeseník a Šermířský spolek Jeseník. Vánoční jarmark se uskuteční
zdobí ahlavně pečou, aby bylo co nej‐
6. a 7. prosince, přičemž v pátek se bude konat od 16.00 do 22.00
více cukroví na sváteční stůl. Nej‐
a v sobotu od 11.00 do 17.00 hod.
markantněji se to však pozná
Těšit se můžete na tradiční doprovodné akce. Kromě stánkařů s roz‐
v obchodech. Už v říjnu se můžeme
ličným sortimentem potkáte kováře, řezbáře, slévače amnohé další mistry
setkat s kolekcemi na stromeček
středověkých cechů. Hudební doprovod bude rovněž bohatý, vystoupí
a nabídkou různorodých ozdob,
kapely místní i zdaleka – namátkou osvědčená Weytora, Calata, Florian,
počínaje od Mickey Mousů až po ty
naši senioři z Jesenu, hudebník tisíce a jednoho stylu Ondra Kozák a další.
rádoby historické. Ale hlavně všude
V obou dnech bude pro návštěvníky připraveno vystoupení z dalekého
visí reklamy, co máme anutně musí‐
Betléma, samozřejmě s živými zvířátky. Ti, jimž by snad byla zima, můžou
me nakupovat: „Kupte pod stromeček
navštívit vánoční výstavu s betlémy v galerii Vodní tvrze. V sídle muzea
pro vaše blízké naše zlato, stříbro, drabudou rovněž připraveny workshopy a dílničky i pro ty nejmenší.
hé kamení či různou kosmetiku
Vánoční jarmark realizují organizátoři díky podpoře Olomouckého
z různých zemí. Dále hory, doly, černý
kraje, města Jeseník, Lesů ČR, s. p., obce Bělá pod Pradědem a dalších.
les, žádný paneláčník se neobejde bez
Všem sponzorům a podporovatelům děkujeme.
(VMJ)
naší motorové pily, sekačky, řezačky,

Vánoční jarmark

Vánoce v kostele Nanebevzetí Panny Marie
4. neděle adventní – 22. 12. v 17:00 Česká mše vánoční J. J. Ryby
Štědrý den – 24. 12. v 22:00 půlnoční mše svatá
Boží hod vánoční – 25. 12. v 10:30 mše svatá. Od 14.00 do 16.00
bude kostel otevřen, možná prohlídka betléma.
Svátek sv. Rodiny – 29. 12. v 10:30 mše svatá
Silvestr – 31. 12. v 16:00 mše svatá, poděkování za uplynulý rok
Nový rok – 1. 1. 2020 v 10:30 hodin mše svatá

F. Nedvěd oslaví v Jeseníku
půlstoletí s kytarou
Jedna z nejvýznamnějších postav tuzemského folku, country
a trampské muziky, František Nedvěd, vystoupí v sobotu 7. prosince v Divadle Petra Bezruče se skupinou Tie Break v rámci koncertního turné k 50 letům písničkářské tvorby.
František Nedvěd zanechal během své dlouholeté hudební kariéry nesma‐
zatelný otisk na folkové, country atrampské scéně. Se svým starším bratrem
Janem působil nejprve v beatových kapelách The Three Long Fingers a The
Preachers, posléze založili folkovou skupinu Toronto, brzy přejmenovanou
na Brontosauři. V roce 1975 se stal členem souboru Spirituál Kvintet, která
do tuzemské folkové muziky vnesla vlivy amerického gospelu a spirituálů.
Poté, co v první polovině 90. let oba soubory opustil, hrál spolu s bratrem
Janem. Spolu dosáhli v roce 1996 pravděpodobně vrcholu popularity repre‐
zentovaného galakoncertem na pražském Strahově. Odva roky později spo‐
lupráce bratrů končí a František zakládá skupinu Druhé podání, s níž vydal
dalších šest úspěšných alb. Po konci Druhého podání v roce 2008 vystupuje
nejčastěji se skupinou Tie Break, jejíž součástí je i jeho syn Vojtěch.
Na jesenickém koncertě zazní jak Františkovy vlastní písně, tak skladby
z pera slavných písničkářů Gordona Lightfoota či Dona Williamse s českými
texty dlouholetého spolupracovníka Dušana Vančury. Začátek koncertu
je v 19 hodin, vstupenky lze pořídit za 280 Kč v předprodeji či za 300 Kč
přímo na místě.
(jj)

pro vás připravilo výstavu s názvem
Kouzlo betlémů ve Vodní tvrzi.
Betlémy byly zapůjčeny od pana
Bohumila Duška, který se jim věnuje
od 80. let. Nejprve to byly tradiční
vyřezávané jesličkové archy nebo
skříňkové betlémy, poté se soustředil
převážně na konstruování betlémů
mechanických.
Stal se tak jedním z mála pokra‐
čovatelů výrobců pohyblivých bet‐
lémů v Čechách. Vedle toho také
betlémy sbírá, několik desítek kusů
z jeho sbírky každoročně putuje na
vánoční výstavy u nás i v zahraničí.
Je autorem pravidelných vánočních
výstav ve Valdštejnském paláci v Pra‐
ze, uskutečnil i řadu výstav samos‐
tatných, např. v Brně, Slavkově,
Jimlíně, Poděbradech, Praze adalších
místech.
Pokochejme se zručností našich
předků, kteří si touto formou přibli‐
žovali jeden z nejznámějších příběhů
všech dob, tedy narození Ježíška.
Výstava se bude konat od 4.prosince
do 5. ledna 2020, vstupné je
50/25 Kč. Slavnostní vernisáž se
uskuteční v úterý 3. prosince od
18.00 hod. ve Vodní tvrzi, vstup na
zahájení je zdarma.
Milan Rychlý, kurátor výstavy
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Emko uspořádalo krajské kolo v přespolním běhu
Již téměř dvacet let je ve spolupráci s okresní radou Asociace školních sportovních klubů
ČR naše škola garantem krajského finále v přespolním běhu.
Právě v tomto podzimním
období se sjíždí do Jeseníku
vítězná družstva základních
a středních škol z jednotlivých
okresů Olomouckého kraje, aby
v nádherném prostředí jesenické přírody prověřila své síly
v tomto běžeckém sportu.
Pamětníci si jistě vzpomenou
na běhy ve Smetanových
sadech, kde jsme v roce 2006
dokonce pořádali republikové
finále. V posledních letech
využíváme běžecké tratě FenixSki Teamu v bývalých kasárnách.
V letošním roce se 10. října sešlo
na krajském finále celkem 31 šesti‐
členných družstev chlapců a dívek
z 20 škol, která dle jednotlivých
věkových kategorií zdolávala tratě
dlouhé od 1,5 km do 5 km. V kate‐
gorii mladších žáků 6.–7. tříd se na
prvním místě umístili žáci ze

Držme krok
V následujících dvou letech se
deset učitelů školy zapojí do
metodických a jazykových kurzů v anglicky mluvících zemích.
Gymnázium Jeseník opět uspělo se svou žádostí v programu
Erasmus+ Projekt mobility
osob, který je spolufinancovaný ze zdrojů EU. Projekt „Držme
krok s nejnovějšími trendy“
začal letos 1. září.
Je zaměřen na anglický jazyk, který
je hlavním vyučovaným cizím jazy‐
kem ve škole a je také jazykem CLIL
aktivit, jež jsou pravidelně používány
v předmětech biologie, chemie,
matematiky, fyziky, zeměpisu atěles‐
né výchovy. Naprostá většina meto‐
dických a jazykových kurzů se
uskuteční v době letních prázdnin,
aby byl co nejméně narušen chod
školy. V létě 2020 do anglicky mlu‐
vících zemí vycestuje všech pět stá‐
lých učitelů angličtiny na některý
z metodických kurzů a jedna vyuču‐
jící přírodovědných předmětů na
jazykový kurz s cílem získání certi‐
fikátu FCE. Další aktivity proběhnou
v zimě a na jaře 2021, kdy 2 učitelé
CLIL aktivit absolvují jazykový kurz
a další dva učitelé budou stínovat
výuku na Gymnáziu v Belgii.
Cílem těchto aktivit je jít tzv.
s dobou, používat moderní metody
výuky angličtiny a udržovat ji na
Gymnáziu Jeseník na vysoké úrov‐
ni.
(GJ)

Sportovní akce se konala na běžeckých tratích Fenix-Ski Teamu v bývalých kasárnách.

ZŠ Dr. E. Beneše ze Šumperka
a žákyně ze ZŠ a gymnázia z Konice
u Prostějova. Jen horším umístěním
čtvrté závodnice uniklo první místo
domácím žákyním ze ZŠ v Jeseníku,
které tak skončily druhé. V kategorii
žáků 8.–9. tříd obsadili první místo
žáci ze ZŠ Heyrovského z Olomouce
a žákyně ze ZŠ Vrchlického ze Šum‐
perka. V kategorii studentů střed‐
ních škol obsadila první místa
družstva chlapců i dívek z Gymná‐
zia v Jeseníku. Jolanta Byrtus suve‐

rénně doběhla s více než půlminu‐
tovým náskokem před druhou
Aničkou Strouhalovou, rovněž Ben‐
jamin Vrbovský doběhl na prvním
místě s náskokem dvaceti vteřin
před druhým závodníkem. Vítězná
družstva si zajistila postup na repu‐
blikové finále v Hradci Králové.
Družstvo chlapců pořadatelské
školy ve složení Michálek P., Sábo
D., Bartoš M. a Vašíček M. se sice
umístilo na posledním místě, ale
i tak si zaslouží pochvalu za jejich

Děti uspávaly skřítky

Uspávání skřítků.

„Milí skřítci podzimníčci,
ze stromů už padá listí,
už chystáme na zimu,
lístečkovou peřinu…“
Tak takovou písničkou začala
22. října naše dlouho očekávaná
zahradní akce „Uspávání skřítků“,
která má v MŠ Křížkovského dlou‐
holetou tradici. Známe skřítky
domácí, lesní, podzimní, a právě tito
skřítkové ožili v naší školce. Vše
odstartoval velký průvod, kterého
se zúčastnili zaměstnanci školky
a rodiče s dětmi. Děti měly za úkol

Foto: archiv školy

zájem a odvahu postavit se na pěti‐
kilometrovou trať společně
s tvrdou konkurencí chlapců z gym‐
názií s třídami zaměřenými na
běžecký sport. Nejlépe z našich
chlapců doběhl Patrik Michálek na
15. místě z 28 závodníků.
Poděkování patří týmu spolupra‐
covníků a rozhodčích, kteří se
zasloužili o hladký a bezproblémo‐
vý průběh celé sportovní akce.
Fenix‐Ski Teamu děkuji za poskyt‐
nutí zázemí. Mgr. Karel Kapuš

Král Habiny

Foto: archiv MŠ

si vyrobit lucerničky právě takové,
jaké mají skřítci, aby jim posvítily
na cestu. Po příchodu zpět nás na
školní zahradě čekalo překvapení
v podobě čtyř skřítků – Karla, Ohníč‐
ka, Bětky a Zuzky. Přišli, aby nám
poodhalili tajemství svého života.
Vybaveni znalostmi o jejich životě
jsme vyrobili skřítky podzimníčky,
kterým jsme postavili lesní příbyt‐
ky. Na rozloučenou jsme jim spo‐
lečně zazpívali písničku ke spánku.
Akci jsme zakončili opékáním buř‐
tů, buchtami a teplým čajem.
Kolektiv MŠ Křížkovského

Okresní rada Asociace školních
sportovních klubů a Středisko
volného času DUHA Jeseník ve
spolupráci se ZŠ Vidnava pořádala 8. října pro žáky druhého
stupně všech základních škol
a pro žáky všech středních škol
v jesenickém okrese již 5. ročník
závodů v orientačním běhu
„Dny orientace v přírodě-Král
Habiny“. Akce se konala v prostoru tábora Černý potok ve
Velké Kraši.
Celkem si „orienťák“ přijelo
vyzkoušet více než 100 žáků z cel‐
kem 4 základních škol v okrese
Jeseník. Jmenovitě to byli zástupci
základní školy z Vápenné, Žulové,
Jeseníku, Supíkovic a domácí Vid‐
navy. Stejně jako minulý rok se na
startu objevili i zástupci střední
školy, a to OU Lipová‐lázně, za což
jsme velmi rádi a pevně věříme,
že je ostatní střední školy budou
příště následovat. No a jak to
všechno dopadlo? Titulem „Král
Habiny“ se v mladší kategorii
můžou chlubit bratři Mrkvicovi
z Jeseníku a Kapečková, Slováková
a Denemarková ze Žulové. Ve star‐
ší kategorii tento titul získalo duo
Petrik, Ryšánek opět ze ZŠ Žulová
a Šebestová, Polášková ze ZŠ Vid‐
nava. V kategorii středních škol se
na stupních vítězů umístili zástup‐
ci OU Lipová‐lázně: Bílý, Franc
a Žigová.
Bc. Daniel Krčmář
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Žáci vyráběli papírožrouty a plastožrouty
„Mami, tati, kam tohle patří?“
„No přece do plastu!“ Třídění
odpadu patří k dobrému vychování, stejně jako pozdravit,
poprosit, poděkovat. Recyklovat bychom měli doma, venku,
v práci i ve škole! Všichni se totiž
chceme cítit dobře v prostředí,
ve kterém žijeme!
A když jsou nohy příliš líné na to,
aby ve škole došly na chodbu k třídí‐
cím košům, pak je zapotřebí zapojit
ruce ahlavu, přizvat kamarády, třídní
učitele, popustit uzdu fantazii avytvo‐
řit si do třídy vlastní „žrouty“ odpadu.
Již od září probíhala na naší škole
soutěž třídních kolektivů pod
názvem „Vytvořte papírožrouta
a plastožrouta“, díky které bychom
chtěli zlepšit stav recyklace odpadu
na škole. Akci finančně podpořil
Olomoucký kraj z Programu na
podporu environmentálního vzdě‐
lávání, výchovy a osvěty v Olomouc‐
kém kraji v roce 2019 a firma
Cleanlife. Dvě vítězné třídy, 5.C
s třídní učitelkou Mgr. Šárkou Ber‐
natíkovou a 8.A s třídní učitelkou
Mgr. Alžbětou Červenou, tak vyhrá‐
ly výlet do Centra ekologických akti‐

vit města Olomouce‐Sluňákov
v Horce nad Moravou s ekologicky
zaměřenými programy, který se
uskutečnil 7. listopadu.
„Snažte se, prosím, dodržovat pra-

vidla 3R při nakládání s odpady, tedy
REDUCE, REUSE, RECYCLE – omezuj,
znovu využij a teprve nakonec recykluj! My se o to snažíme!“
Vaše děti ze ZŠ Jeseník

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, pracoviště Jeseník, U Jatek 8
pořádá 19. prosince od 9 do 17 h Den otevřených dveří.
Zážitkový program, prohlídka školy, ukázky prací našich žáků, tombola.

„Voda a její kouzla“ u nás v mateřince
To není jen název nového tématu
školního roku na MŠ Jiráskova, ale
i tvrdá realita, která nás postihla
poslední prázdninový týden, kdy jsme
finišovali s přípravou. Z důvodu prask‐
lé hadičky uWC došlo k zatečení dvou
pater a vyřazení školy z provozu na
více než dva měsíce. Sled nastalých
událostí lze popsat slovy – odstraňo‐
vání škod, komunikace všemi směry,
týmová spolupráce, vzájemná pomoc,
pochopení, radost zvýsledku. Chceme
touto cestou poděkovat všem partne‐
rům, od výjezdové skupiny hasičů pod
vedením pana Pastuchy, která nás
dostávala z nejhoršího, přes poskyto‐
vatele dočasných „azylů“ – Vlaďka
Fačevicová, SVČ Duha; Dominik Liber‐
da, učitelky a děti ze ZŠ Průchodní;
Jana Matlochová, Zuzka Poulíčková
a zaměstnanci MŠ Dittersdorfova
a v neposlední řadě rodiče naší školy,
kteří pomáhali s úklidem a stěhová‐
ním nábytku.
Děkujeme firmě UNISTAV,
p. Peroutkovi a p. Bulgurisovi za
operativní, profesionální přístup
k opravám a rychlé řešení situace.
Děkuji svému skvělému týmu, že
jsme vše společně ustáli s úsměvem
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Děti s rodiči
uspaly les
Nejméně dvakrát ročně pořádá
MŠ Kopretina ve spolupráci s rodiči
tematickou akci, na níž se potkají
děti se svými maminkami, tatínky,
sourozenci a prarodiči, aby si spo‐
lečně užili fajn odpoledne.
Čtvrtek 24. října byl dalším tako‐
vým, tématem zábavně‐naučného
odpoledne bylo uspávání lesa.
Tomu předcházelo mnoho aktivit
během září a října, čemuž vévodila
návštěva Jelení farmy Dětřichov.
Kromě toho děti připravovaly do‐
mečky pro zvířátka a lucerničky.
Lesní masky a malá zvířátka pro
změnu vyráběly doma s rodiči. Celé
to vyvrcholilo na podzimní zahradě
mateřské školy. Ta se na jedno
odpoledne proměnila na lesní sta‐
noviště, na nichž děti plnily různé
úkoly a při tom se zábavnou formou
dovídaly ledasco o jesenické příro‐
dě. Cíl byl jednoduchý, absolvovat
všechny disciplíny, posbírat potřeb‐
ná razítka a u jelena je pak vyměnit
za medaili „Ochránce přírody“
a odznak v podobě kovové placky
s vlastním výtvarným projevem
s lesní tematikou, z ohně vytáhnout
bramboru a pak s kamarády
zamknout les.
Nejsilnějším zážitkem bylo pozo‐
rovat jiskřící oči dětí. To jak si vodí
za ruce svoje rodiče, aby jim po‐
mohli s nástrahami soutěží a pak si
s nimi užili zábavu. Velkou radost
máme i z toho, že se na tyto akce těší
a vracejí rodiče s bývalými absol‐
venty školky. O tom svědčí účast
téměř sta dětí.
MŠ Kopretina

Nová centra

Havárie s vodou vyřadila školku z provozu na více než dva měsíce.

Dnes už školka opět funguje ve svém režimu.

a pohodou, především pro naše děti
z MŠ Jiráskova.

Foto: archiv MŠ

Stanislava Romanová
a tým MŠ Jiráskova

Naše školka se již dlouhá léta hlá‐
sí ke vzdělávacímu programu Začít
spolu. Letos jsme provedli obnovu
znalostí, paní učitelky se zúčastnily
víkendových školení, aby bylo vzdě‐
lávání ještě kvalitnější. Program
pracuje s rozdělením prostoru do
center aktivit, ve kterých děti
samostatně pracují, a proto se celá
mateřinka pustila do úprav. Centra
se budou postupně doplňovat,
zpřesňovat a také vzniknou nová,
a to „Dílna“ a „Hudba“. Nyní budou
mít děti na výběr již z devíti center
aktivit. Vzhledem k novým interak‐
tivním prostorům na školní zahra‐
dě bude v létě tohoto školního roku
již zpřístupněno celodenní vzdělá‐
vání venku.
MŠ Karla Čapka
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Třicet let na cestě od pohraničí k centru
Pomalu se loučíme s rokem, ve kterém si jak naše země, tak i sousední Německo připomínaly uplynulých třicet let od konce režimů
vlády jedné strany. Připomínek, výstav a doprovodných akcí bylo
mnoho v obou zemích, přesto jeden z aspektů, který je těmto
zemím společný, zůstal poněkud stranou. Jedná se o aspekt nám
blízký, týkající se našeho regionu, jakož i celého tehdejšího československo-německého pohraničí – území, pro které se uchytil
název Sudety.
V důsledku předválečné politiky strany této země, resp. jejich před‐
Třetí říše a následné okupace zbyt‐ stavitelé, se tu více atu méně ve svých
ku českých zemí došlo v letech po prohlášeních přikláněli k sudetoně‐
roce 1945 k odsunu německého meckým spolkům podle toho, nako‐
obyvatelstva z pohraničí do oku‐ lik potřebovali volební podporu
pačních zón spojeneckých vojsk jejich členů. Spolky tak mohly ovliv‐
v Německu, ze kterých se brzy staly ňovat některá rozhodnutí v zahra‐
dva německé státy – Spolková niční politice. Přímý vliv těchto
republika Německo (zóny západ‐ sdružení byl však pouze okrajový,
ních spojenců) a Německá demo‐ protože se nikdy nedokázal zásadně
kratická republika (sovětská zóna). prosadit v německé vládní politice –
Osudy vyhnanců, jejich naděje na ta nikdy nebyla „revizionistická“ –
návrat do československého pohra‐ apolitické strany se často v povoleb‐
ničí, další požadavky týkající se ních obdobích od sudetoněmecké
odsunu i jejich spolků, do kterých rétoriky odkláněly stejně tak, jak se
se organizovali, byly v obou státech k ní před volbami přikláněly.
Naproti tomu v socialistické
různé.
V demokratické SRN vytvořili NDR panovala situace odlišná.
vysídlenci několik spolků, jejichž V roce 1946 a 1947 byly vzniklé
rétorika směřovala ke zdůrazňování spolky vysídlenců zakázány ještě
nespravedlnosti vyhnání, někdy ke v době okupační správy před vzni‐
snaze jeho revokování, touze po kem republiky. Sjednocená socia‐
návratu do Sudet a často k možnos‐ listická strana Německa měla
tem odškodnění. Mnohé politické v době, kdy usilovala o vítězství ve

volbách, rovněž tendence získávat
si na svou stranu vysídlence
z různých oblastí, nicméně ani jed‐
nou pod kuratelou sovětské moci
nezpochybnila hranice Českoslo‐
venska. Její politické proklamace
v tomto smyslu se tudíž nikdy netý‐
kaly území československého
pohraničí. Navíc s tím, jak se uko‐
tvovala její moc v systému nové
republiky, opouštěla i program revi‐
zí hranic na linii Odra–Nisa. Zákaz
vysídleneckých organizací nebyl
zrušen, revizionismus byl důsledně
odstraněn z politických programů
a v roce 1950 byl odsun německého
obyvatelstva vládou NDR označen
za spravedlivý a konečný. Sudetští
Němci se měli plně asimilovat do
německé socialistické společnosti.
Mezi příčiny zhroucení socialistických režimů v Československu a NDR před třiceti lety se
podle odborníků řadí nejčastěji
ty mezinárodně-politické, ekonomické a sociální, ale zapomínat by se nemělo ani na ty
morální. Občané státu si už nechtěli
zvykat na to, že za ně rozhoduje
někdo jiný, že nemohou vyjádřit svůj
názor, pokud nejsou členy strany,
a že je vždy alespoň trochu výhod‐
nější předstírat souhlas než nazna‐
čovat nesouhlas. Vyproštění se
z letargie v tomto jistě s přicházející
změnou pocítili i vysídlenci či jejich
potomci v NDR, a tak, jako se o rok

později spojil jejich stát se SRN, spo‐
jovali se i oni s legálními vysídle‐
neckými spolky na západě. Jejich
aktivita nepodnítila nové rozpory
s Československou a později Českou
republikou, jak se někteří domnívali,
spíše naopak – radikálních názorů
je slyšet čím dál méně a politický
vývoj směřoval a dále směřuje
k usmíření. I vývoj na tomto poli
bychom si měli právě při příležitosti
třicetiletého výročí od revolucí
v obou státech připomenout, a to
nikoliv pouze na národní úrovni, ale
také na úrovni regionální.
Jistý příklad zmíněného vývoje na Jesenicku představuje v posledních letech zřejmě už
tradiční česko-německý festival
V centru/Im Zentrum. Zdá se, že
jeho nejen mezinárodní, ale také
mezigenerační forma spojuje kul‐
turní tradice bývalého německého
obyvatelstva s identitou nově pří‐
chozího obyvatelstva českého, a to
nenásilnou formou – ve spolupráci
a v zájmu o kulturu a historii regio‐
nu. Obavy obyvatelstva totalitního
Československa z revizionistic‐
kých cílů sjednoceného Německa
se nenaplnily, vývoj svobodných
společností směřoval spíše ke
kompromisům a právě kulturním
a vzdělávacím akcím, z nichž je
jesenický festival dnes jedním
z nejvýznamnějších.
Pavel Rušar, ředitel VMJ

Krteček nabízí klidný advent
S příchodem podzimu, přibývajícího chladu a nevlídného počasí
se do Mateřského a rodinného centra Krteček vrací život do zaběhnutých kolejí a zvyšuje se návštěvnost našich programů. Rodiče
se mohou u nás scházet v teple a opět navazují na společné aktivity z dřívějška. A pak přicházejí adventní dny a Vánoce.
Konec roku nás vždy přiměje k zamyšlení nad tím, jak nám tento rok
uběhl, co nám přinesl a jaký bude ten následující. Ano, dávno jsme zapom‐
něli na mnoho dárečků, které jsme našli kdysi pod stromečkem. Ale to,
co nám zůstává, je vzpomínka na naše blízké a čas, který nám věnovali.
Vzpomínka z dětství na ten pocit těšení se na Vánoce. V paměti zůstává
světlo svíček a vůně pokrmů, společná modlitba nebo přání.
Jak prožíváte tuto dobu vy? Je to čas pohody, nebo spíš stresu? Nikde
není totiž psáno, jak mají tyto svátky vypadat. Ani neexistuje objektivní
pohled na to, co je správná oslava Vánoc. Jsou to pouze tradice a naše
niterné představy, které bychom rádi naplnili. Jste zvyklí v předvánočním
čase uklízet, chystat a shánět dárky a vše k tomu, aby pár vánočních dnů
mohlo být těmi vysněnými svátky klidu a radosti? Předvánoční shon pod‐
porovaný komercí vnáší do nejkrásnějších svátečních dnů chaos a neklid.
Zveme vás proto, přijďte se k nám zastavit a naladit se spíše na
ten klid než úklid. Máme pro vás programy s vánoční tematikou. Připravili
jsme pro vás Mikuláše pro nejmenší, ve čtvrtek 12. 12. bude opět Vánoční
jarmark. Můžete si zde koupit nějaké drobnosti i cukroví, které vyrobily
šikovné maminky. Společně se setkat, dát si nealko punč a popovídat si
u cukroví. A v posledním předvánočním týdnu s Ježíškem máme pro děti
i maminky nachystané drobné dárečky pro radost. Rádi bychom vám
nabídli prostor, kde se můžete na chvíli zastavit, prostor pro ty, kteří se
snaží nepodlehnout vánočnímu shonu a úklidu, ale chtějí ho proměnit
na pohodu a klid. Těší se na vás zaměstnanci MRC Krteček Jeseník
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Věnujte VÁNOČNÍ DÁREK, který
pohladí tělo i duši! Zvolte si u nás
dárkový poukaz na procedury či
pobyt v libovolné hodnotě. Dárko‐
vý poukaz můžete zakoupit na
recepci hotelu Priessnitz kdykoliv.

PROVOZNÍ
PŘESTÁVKA
Provozy Priessnitzových léčebných
lázní budou uzavřeny od 16. do
28. prosince 2019.

AKCE V LÁZNÍCH
Mše svatá – Zrcadlový sál
sanatorium Priessnitz
1. 12., 8. 12., 15. 12. vždy ve 14:00

   

Jazzový klavírní recitál
Jakuba Knápka
Wiener Kaffehaus Restaurant
4. 12., 11. 12. od 15:30 do 17:30

, '-    , ' 

Taneční večer
Wiener Kaffehaus Restaurant
3. 12., 10. 12., hraje Jožka Knedla


  
 


Taneční večer
Wiener Kaffehaus Restaurant
5. 12., 12. 12., hrají Weiserovi
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PROSINEC 2019

Akce
pondělí 2. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY BLANKY ANTONIE BLAHOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pondělí 2. prosince v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se soubor FOLKLOREK pod vedením eme‐
ritní ředitelky ZUŠ paní Zdeňky Kajnarové.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

úterý 3. prosince v 17 hodin
Hudební sál CSA (knihovna)
KRITICKÉ ČTENÍ MÉDIÍ
Praktický seminář seznámí posluchače s koncepty,
které se vztahují ke vzniku mediálních obsahů a medi‐
ální reprezentace reality, a předá základní dovednosti
pro udržení kritického náhledu na mediální obsah.
Vstup volný. Pořádá Univerzita Palackého.

úterý 3. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY VÁCLAVA DVOŘÁKA
Představí se žáci ve hře na kytaru a příčnou flétnu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 4. prosince v 17 hodin
Kaple
HRÁTKY S HUDBOU
Zábavný hudební kurz pro rodiče s dětmi populární
lektorky Rafaely Drgáčové. Pořádá ZUŠ Jeseník.

středa 4. prosince od 18.30 do 21 hodin
Wiener Kaffeehaus Restaurant
SWINGOVÁ TANČÍRNA
Taneční duo Swing Hills vás seznámí se základními
kroky Lindy Hop a provede celým tanečně‐swingo‐
vým večerem. Bez vstupného. Pořádá WKR.

čtvrtek 5. prosince v 17 hodin
Masarykovo náměstí
MIKULÁŠ DĚTEM
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Mikuláši, čerti, andělé, na náměstí se sejdeme, spo‐
lečně se zaradujeme a pak za dětmi na nadílku půj‐
deme! Od 17 hodin společně rozsvítíme vánoční
strom a následuje vystoupení Pěveckého sboru
Radost z Bělé pod Pradědem s koledami a vánočními
písničkami, písničky dětí z Mateřské školy na Kříž‐
kovského ulici, diskotéka s překvapením. Od 15 do
17 hodin v prostorách SVČ DUHA Jeseník se konají
výtvarné dílny pro děti. Vstup volný.
Pořádá MKZ Jeseník a SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 5. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY BC. JITKY MELICHERÍKOVÉ
A MGR. FRANTIŠKA MECHA
Představí se žáci ve hře na klavír, zobcovou a příčnou
flétnu, trombon a tubu. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 6. prosince v 15 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A RADOVÁNKY
Zábavný pořad s bohatou nadílkou. Pořádá PLL a.s.

pátek 6. prosince - sobota 7. prosince
Vodní tvrz a Zámecké náměstí
VÁNOČNÍ JARMARK
Už podesáté se Vodní tvrz a přilehlé Zámecké náměstí
rozezvučí vánočními tóny při příležitosti Vánočního
jarmarku. Více na str. 7.
Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka a MKZ Jeseník
ve spolupráci s Šermířským spolkem Jeseník.

pátek 6. prosince v 17 hodin
Kaple
10 LET KYTAROVÉHO SOUBORU
Slavnostní koncert k 10. výročí vzniku Kytarového
souboru ZUŠ Jeseník, který pracuje pod vedením Bar‐
bory Uhlířové. Přijďte si poslechnout nádherné melo‐
die v podání mladých hráčů na kytaru a oslavit naše
krásné výročí!
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 7. prosince v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
FRANTIŠEK NEDVĚD A KAPELA TIE BREAK
Koncert folkové legendy Františka Nedvěda s kapelou
Tie Break v rámci koncertního turné 2019 Půlstoletí
s kytarou. Prodej vstupenek v rezervačním systému
MKZ Jeseník. Vstupné 280 Kč v předprodeji, 300 Kč
v den konání akce. Více na str. 7.
Pořádají MKZ Jeseník.
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pátek 13. prosince v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
VÁNOČNÍ KONCERT
Představí se Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník
se svými sólisty a hosty s dirigenty Tomášem Uhlířem
a Milanem Domesem. Vstupné 100 Kč.
Pořádá PLL a.s.

neděle 15. prosince v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
VÁNOČNÍ ZVONEČEK VYPRAVUJE
Půvabná vánoční pohádka v nastudování Liduščina
divadla. Prodej vstupenek v rezervačním systému
MKZ Jeseník. Vstupné 70 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 16. prosince v 8.30 a 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
POHÁDKOVÝ BETLÉM
Vánoční pohádka pro děti MŠ a ZŠ v nastudování
Liduščina divadla. Vyprodáno. Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 9. prosince v 17.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti ze třídy Ivety Trojanové na
hoboj, fagot, flétnu a klarinet.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

úterý 10. prosince v 18 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
VÁNOČNÍ KONCERT: JOSEF VÁGNER A ZVONKY
Představí se populární Josef Vágner a pěvecký sbor
ZUŠ Jeseník ZVONKY pod vedením Anny Beťákové.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jese‐
ník. Vstupné 190 Kč.
Pořádá Josef Vágner ve spolupráci se ZUŠ Jeseník.

středa 11. prosince v 18 hodin
Masarykovo náměstí
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Akce Česko zpívá koledy má už dlouhou tradici. Také
letos se v jeden den a ve stejnou hodinu sejdou lidé
ve městech i obcích ke společnému zpívání. Pojďme
si společně zazpívat…
Pořádá MKZ Jeseník.

úterý 17. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY ING. JIŘÍHO DVOŘÁKA
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu, kytaru
a elektrickou kytaru. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 17. prosince v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
SLADKÉ MÁMENÍ
Hra ze současnosti plná komických scén v nastudo‐
vání Divadla Šumperk. V předplatném.
Doprodej volných míst 380 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

středa 18. prosince v 17 hodin
Kaple
HRÁTKY S HUDBOU
Zábavný hudební kurz pro rodiče s dětmi populární
lektorky Rafaely Drgáčové. Pořádá ZUŠ Jeseník.

čtvrtek 19. prosince v 17 hodin
Kaple
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební nástroje,
zpěvu a žáci LDO. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 11. prosince v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
POCTA JESENICKU - KRAJI V. PRIESSNITZE
Záznam koncertu k dvoustému výročí VP ze 4. 10.
1999 v podání Českého filharmonického orchestru
s předními sólisty včetně baletu, verše Františka
Halase recituje excelentní Jan Kačer. Průvodní slovo
Jan Kratěna.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 12. prosince v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Premiéra představení SZUŠ taneční Jeseník u příle‐
žitosti 25 let založení školy. Vstupenky ve škole na
Jiráskově ulici. Vstupné 80 Kč.
Pořádá SZUŠ Jeseník.

čtvrtek 19. prosince v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
VÁNOČNÍ KONCERT RADIMA SCHWABA
Představitel hlavní české role verze světového muzi‐
kálu The Phantom of the Opera, který svým magic‐
kým projevem ohromuje návštěvníky aktuálních hitů
pražské muzikálové scény vás zve na jedinečný kon‐
cert. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník.
Vstupné 420 ‐ 450 Kč.
Pořádá agentura Amorosamente Praha.

čtvrtek 19. prosince v 19.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
HOSPODSKÝ KVÍZ
Vstupné 30 Kč.
Pořádá Klub Plíživá Kontra a Quiz Crew.

čtvrtek 12. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY MGR. HELENY ŠTĚPÁNOVÉ
Představí se žáci ve hře na akordeon.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 12. prosince v 19 hodin
Kavárna Ennea
KONCERT ZAPOMĚLSEM A ČERNÝ TESÁK
Aleš Macenauer se představí se svým alternativně
laděným písničkářským projektem Zapomělsem.
Během jeho vystoupení zazní především skladby
z letošní desky Gejzír. Celý večer zahájí svou instru‐
mentální kytarovou tvorbou za použití looperu a smy‐
ček pod pseudonymem Černý tesák Miloš Dolinský.
Vstupné 70 Kč.
Pořádá Kavárna Ennea.

pátek 20. prosince v 17 hodin
Kostel sv. Václava Lipová‐lázně
J. J. RYBA - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Smyčcový orchestr Jeseník, Kateřina Zápecová ‐
soprán, Veronika Pazderová ‐ alt, Miroslav Luňák ‐
tenor, Jiří Svoboda ‐ bas, sbory a muzikanti Jesenicka.
Diriguje František Mech.
Pořádá obec Lipová-lázně, ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 21. prosince ve 14.30 hodin
Divadlo P. Bezruče
MRAZÍK
Představení žáků Taneční školy Anety Kratochvílové
za hudebního doprovodu Jiřího Svobody a Veroniky
Pazderové. Předprodej vstupenek v Bowling centru.
Vstupné 120 Kč.
Pořádá TŠ Anety Kratochvílové.
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sobota 21. prosince v 17 hodin
Kostel sv. Mikuláše Mikulovice
J. J. RYBA - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Smyčcový orchestr Jeseník, Kateřina Zápecová ‐
soprán, Veronika Pazderová ‐ alt, Miroslav Luňák ‐
tenor, Jiří Svoboda ‐ bas, sbory a muzikanti Jesenicka.
Diriguje František Mech
Pořádá obec Mikulovice, ZUŠ Jeseník a SPU.

neděle 22. prosince od 9 hodin
Masarykovo náměstí
JESENICKÁ ZLATÁ NEDĚLE
Vánoční program s jarmarkem, sváteční polévkou,
vánočním punčem, koledami se sváteční atmosférou
a příjemnou náladou.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 22. prosince v 17 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Jeseník
J. J. RYBA - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Smyčcový orchestr Jeseník, Kateřina Zápecová ‐
soprán, Veronika Pazderová ‐ alt, Miroslav Luňák ‐
tenor, Jiří Svoboda ‐ bas, sbory a muzikanti Jesenicka.
Diriguje František Mech
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 28. prosince v 19 hodin
Vinckovo ‐ kavárna a dortírna
JAZZ SATURDAY NIGHT S JOSEFEM HANULÍKEM
Zahraje vám kytarový instrumentalista Josef Hanulík
na svou zázračnou „guitar“. Žánr: jazz.
Vstupné 90 Kč.
Pořádá Vinckovo.

neděle 29. prosince v 19 hodin
Vinckovo ‐ kavárna a dortírna
BLUES NIGHT S HONZOU AUDRLICKÝM
Kytarista a zpěvák, vlastní profesí psychiatr, který
spolehlivě ohromuje naše publikum svým nezamě‐
nitelným hlasem a láskou k blues. Srdceryvné písně,
které vám vlezou pod kůži, tohle se prostě musí zažít.
Vstupné 100 Kč.
Pořádá Vinckovo.

středa 1. ledna 2020 v 17.30 hodin
Masarykovo náměstí
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ S PŘÍPITKEM
Novoroční přání starostky města, ohňostroj a start
nového roku 2020. Start ohňostroje v 18 hodin.
Pořádá město Jeseník a MKZ Jeseník.
Upozorňujeme návštěvníky Divadla P. Bezruče,
že v době od 20. prosince 2019 do 10. ledna 2020
je provozní přestávka.
Vstupenky k dostání v ostatních prodejních místech rezervačního systému MKZ Jeseník.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2020:
11. 1.
14. 1.
19. 1.
26. 1.

VÝSTAVA ANNY BOCHENEK (PL)
SMÍM PROSIT?
ČTYŘLÍSTEK A TALISMAN MOCI
KONCERT K VÝROČÍ F. SCHUBERTA

Výstavy
2. listopadu - 20. prosince
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
KRYSTYNA SOJKA
Obrazy polské malířky poprvé v Jeseníku. Možnost
návštěvy podle otevírací doby Divadla P. Bezruče.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

16. listopadu - 20. prosince
Výstavní síň Katovny
VÝSTAVA OBRAZŮ JANY KRHÁNKOVÉ
Možnost návštěvy podle otevírací doby IC Katovna.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.
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Vlastivědné muzeum Jesenicka
VÝSTAVY
4. prosince – 5. ledna 2020
Galerie
KOUZLO BETLÉMŮ VE VODNÍ TVRZI.
Vernisáž se uskuteční v úterý 3. prosince od 18.00
hod. ve Vodní tvrzi, vstup na zahájení je zdarma.
Kurátor výstavy: Mgr. Milan Rychlý, výtvarník
výstavy: BcA. Ivana Kužílková, Martha Akritidu. Více
na st. 7. Vstupné 50/25 Kč.

26. listopadu – 8. března 2020
Hlavní výstavní sál
REGENHART & RAYMANN
DVĚ RODINY, KTERÉ NAVŽDY
PROMĚNILY TVÁŘ MĚSTA
Před dvěma sty lety, v prosinci roku 1819, uzavřel
jesenický obchodník s plátnem Josef Raymann smlou‐
vu s vídeňskou podnikatelskou rodinou Regenhartů.
Tím byly položeny základy k pozdějšímu vzniku firmy
Regenhart & Raymann, která se stala největší textilní
továrnou v rakouském Slezsku, sbírala zlaté medaile
po světových výstavách, a dokonce byla dvorním
dodavatelem na císařský dvůr. Nejen vybudováním
několika továrních komplexů v Jeseníku proměnila
firma a obě rodiny tvář města. Výstava obsáhle před‐
staví tento zásah do podoby a rozvoje Jeseníku, vylíčí
rovněž obě rodinné historie a osudy jednotlivých pří‐
slušníků, nastíní vývoj firmy a vyzdvihne její úspěchy
na mezinárodním poli. Prezentovány budou také
výrobky vzešlé ze zdejších textilních závodů či osobní
rodinné předměty. Autor výstavy: Mgr. Jan Petrásek,
výtvarník výstavy: BcA. Ivana Kužílková.
Vstupné 50/25Kč.

6. – 7. prosince
Vodní tvrz a Zámecké náměstí
VÁNOČNÍ JARMARK
Pátek 6. 12. od 16.00 do 22.00 hod., sobota 7. 12.
od 11.00 do 17.00 hod. Živý betlém, hudba, dílničky,
výstavy, řemesla, svařák a další. Více na str. 7.

12. prosince
Zdravá kavárna v Jeseníku od 18.00 hod.
VÍRA A POVĚRY V JESENICKÝCH POVĚSTECH
Poslední díl pásma jesenických pověstí proběhne
symbolicky v předvánočním čase – tématem jsou
totiž příběhy, v nichž se zrcadlí náboženský život
původních obyvatel a vůbec motivy spojené s křes‐
ťanstvím. Posluchači se, obrazně řečeno, přenesou
do dob, kdy se u jesenických kapliček modlili zbožní
poustevníci, k zázračným studánkám či pod klenby
významných poutních kostelů (Mariahilf, Uhlířský
vrch). Avšak ani hluboká víra místních nedokázala
zabránit tomu, aby se to v horách i v podhůří nehem‐
žilo zlými duchy, feuermanny, nočními běsy, ba i zplo‐
zenci samotného pekla, kteří odpradávna přispívají
k dualitě našeho světa… Těšit se na vás bude Matěj
Matela, odborný pracovník VMJ.
Doporučujeme rezervaci míst předem osobně ve
Zdravé kavárně. Vstupné 20 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 80/40 Kč
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU V 17.
STOLETÍ
Vstupné: 110/55 Kč
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné: 50/25 Kč
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné: 50/25 Kč
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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

neděle 1. 12. v 15:00 hodin
Vyrob si svůj plakát II. / Tvořivá dílna pro děti i rodi‐
če / 120 min. / ☺ / vstup volný

neděle 1. 12. v 17:00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D / animovaný / rodinný
/ USA 2019 / dabing / 139 min. / 130/110 Kč

neděle 1. 12. v 19:30 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA / komedie / ČR 2019
/ 110 min. / česky / ☺ / 130 Kč

pondělí 2. 12. v 17:00 a 19:30 hodin
Ozvěny Jihlavského festivalu dokumentů
17:00 / PROČ SE CÍTÍM JAKO KLUK (host: Kateřina
Turečková) / HNŮJ VEZDEJŠÍ (host: Nikola Krutilo‐
vá) / ČR 2019 / česky / 120 min. / 100/50 Kč
19:30 / POSTIŽENI MUZIKOU (host: Radovan Síbrt)
/ 80 min. / 100/50 Kč

úterý 3. 12. v 19:30 hodin
PŘES PRSTY / komedie / ČR 2019 / česky / 101 min.
/ 130 Kč / 15+

středa 4. 12. v 17:00 hodin
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO / rodinný‐dob‐
rodružný‐fantasy / USA, Velká Británie 2019 / 118
min. / dabing / 130/110 Kč / ☺

středa 4. 12. v 19:30 hodin
MLADÝ AHMED–FILMOVÝ KLUB / drama / Francie,
Belgie 2019 / titulky / 84 minut / 80/60 Kč

čtvrtek 5. 12. v 17:00 hodin
STAŘÍCI–BIO SENIOR / drama / ČR 2019 / česky /
85 min. / 50 Kč / 12+

čtvrtek 5. 12. v 19:30 hodin
BÍLÁ JAKO PADLÝ SNÍH / drama‐erotický / Francie
2019 / titulky / 112 min. / 130 min. / 12+

pátek 6. 12. v 17:00 hodin
VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ / fantasy‐dobrodružný /
Dánsko 2019 / titulky / 105 min. / 130 Kč / 12+

pátek 6. 12. v 19:30 hodin

OTEVÍRACÍ DOBA VODNÍ TVRZE
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH:
24. 12. – 26.12. ZAVŘENO
27. 12. – 29.12. OTEVŘENO
30. 12. – 31.12. ZAVŘENO
1. 1. 2020 OTEVŘENO

LAST CHRISTMAS / komedie / Velká Británie 2019
/ titulky / 103 min. / 130 Kč / 12+

sobota 7. 12. v 17:00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D / animovaný / rodinný
/ USA 2019 / dabing / 139 min. / 130/110 Kč / ☺
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sobota 7. 12. v 19:30 hodin
VLASTNÍCI / komedie / ČR 2019 / 96 min. / česky
/ 130 Kč / 12+

neděle 8. 12. v 17:00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D / animovaný / rodinný
/ USA 2019 / dabing / 139 min. / 130/110 Kč / ☺

neděle 8. 12. v 19:30 hodin
DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ? / komedie / USA
2019 / titulky / 94 min. / 100 Kč / 12+

pondělí 9. 12. v 18:00 hodin
NABARVENÉ PTÁČE–HOST: VÁCLAV MARHOUL /
drama / ČR, Slovensko, Ukrajina 2019 / česky / 169
min. / 130/80 Kč / 15+

pátek 20. 12. v 17:00 hodin
ŠPINDL 2 / komedie / ČR 2019 / česky / 107 min.
/ 130 min. / 12+

pátek 20. 12. v 19:30 hodin
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA / sci‐fi‐fan‐
tasy / USA 2019 / titulky / 155 min. / 130 Kč / ☺

sobota 21. 12. v 17:00 hodin
LVÍ KRÁL / animovaný‐rodinný / USA 2019 / dabing
/ 118 min. / 130/110 Kč / ☺

sobota 21. 12. v 19:30 hodin
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA / sci‐fi‐fan‐
tasy / USA 2019 / titulky / 155 min. / 130 Kč / ☺

sobota 21. 12. v 22:00 hodin
úterý 10. 12. v 19:30 hodin
ŠPINDL 2 / komedie / ČR 2019 / česky / 107 min.
/ 130 min. / 12+

SLUNOVRAT / thriller‐psychologický / USA 2019 /
titulky / 146 min. / 130/80 Kč / 15+

www.jesenik.org | prosinec 2019
pondělí 30. 12. 2019 – čtvrtek 2. 1. 2020
PROVOZNÍ VOLNO – NEPROMÍTÁ SE

KINO POHODA PŘIPRAVUJE
NA MĚSÍC PROSINEC 2019
* AMUNDSEN * ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK * AQUARELA
A DALŠÍ *
PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A HEZKÝ NOVÝ ROK!
FOYER A BISTRO OTEVŘENO PŮL HODINY PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
REZERVACE - www.kinopohoda.cz
NOVINKA: Možnost zakoupení e-vstupenek!
PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA: Kino Pohoda Jeseník /
Divadlo Petra Bezruče Jeseník / CK MONDI‐tour Jese‐
ník (Palackého) / Půjčovna kol Jeseníky Tour (28.
října) / IC Katovna (Palackého) / Lázeňské informač‐
ní centrum / Knihovna Mikulovice / MIC Zlaté Hory
/ IC Bělá pod Pradědem / IC Vidnava / IC Javorník

neděle 22. 12. v 15:00 hodin
středa 11. 12. v 17:00 hodin
NÁRODNÍ TŘÍDA / drama / ČR, Německo 2019 / 91
min. / česky / 130 Kč / 15+

středa 11. 12. v 19:30 hodin
PARAZIT–FILMOVÝ KLUB / drama‐komedie / Jižní
Korea 2019 / titulky / 132 min. / 80/60 min. / 15+

čtvrtek 12. 12. v 17:00 hodin
ŽENSKÁ NA VRCHOLU / ČR 2019 / 105 min. / česky
/ 130 Kč / 12+

čtvrtek 12. 12. v 19:30 hodin
LE MANS ´66 / dobrodružný‐sportovní / USA 2019
/ 152 min. / titulky / 130 Kč / 12+

pátek 13. 12. v 19:30 hodin
STÁHNI A ZEMŘEŠ / horor‐thriller / USA 2019 / 90
min. / titulky / 100 Kč / 15+

sobota 14. 12. v 17:00 hodin
SNĚŽNÁ MELA / animovaný‐rodinný / USA 2019 /
dabing / 95 min. / 130/110 Kč / ☺

sobota 14. 12. v 19:30 hodin
ŠPINDL 2 / komedie / ČR 2019 / česky / 107 min.
/ 130 min. / 12+

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES / animovaný‐rodinný
/ Norsko, Kanada 201 / dabing / 90 min. /
130/110 Kč / ☺

neděle 22. 12. v 17:00 hodin
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA / sci‐fi‐fan‐
tasy / USA 2019 / dabing / 155 min. / 130 Kč / ☺

neděle 22. 12. v 19:30 hodin
BOHEMIAN RAPSODY / drama‐hudební / Velká Bri‐
tánie, USA 2018 / titulky / 134 min. / 100 Kč / 12+

pondělí 23. 12. v 15:00 hodin
LVÍ KRÁL / animovaný‐rodinný / USA 2019 / dabing
/ 118 min. / 130/110 Kč / ☺

pondělí 23. 12. v 19:30 hodin
ČERNÉ VÁNOCE / horor‐thriller / USA 2019 / titulky
/ 100 min. / 130/110 Kč / 15+

úterý 24. 12. v 10:00 hodin
ANDĚL PÁNĚ 2 / rodinný / ČR 2018 / česky / 95
min. / 100/80 Kč / ☺

středa 25. 12.
nepromítá se

čtvrtek 26. 12. v 19:30 hodin
neděle 15. 12. v 19:30 hodin
JOKER / thriller‐krimi / USA 2019 / 122 min. / 15+
/ titulky / 130 Kč

LAST CHRISTMAS / komedie / Velká Británie 2019
/ titulky / 103 min. / 130 Kč / 12+

pátek 27. 12. v 17:00 hodin
pondělí 16. 12. v 19:30 hodin
ERMITÁŽ-SÍLA UMĚNÍ / dokument‐umění / Itálie
2019 / titulky / 90 min. / 130/80 Kč / ☺

úterý 17. 12. v 19:30 hodin
VLASTNÍCI / komedie / ČR 2019 / 96 min. / česky
/ 130 Kč / 12+

středa 18. 12. v 17:00 hodin
NARUŠITEL SYSTÉMU / psychologický / Německo
2019 / titulky / 126 min. / 130/80 Kč / 12+

středa 18. 12. v 19:30 hodin
BOŽÍ LÁSKA / sci‐fi‐psychologický / Brazílie 2019
/ titulky / 101 min. / 80/60 min. / 18+

čtvrtek 19. 12. v 17:00 hodin
VLASTNÍCI / komedie / ČR 2019 / 96 min. / česky
/ 130 Kč / 12+

čtvrtek 19. 12. v 19:30 hodin
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA / sci‐fi‐fan‐
tasy / USA 2019 / titulky / 155 min. / 130 Kč / ☺

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES / animovaný‐rodinný
/ Norsko, Kanada 2018 / dabing / 90 min. /
130/110 Kč / ☺

pátek 27. 12. v 19:30 hodin
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA / sci‐fi‐fan‐
tasy / USA 2019 / titulky / 155 min. / 130 Kč / ☺

sobota 28. 12. v 17:00 hodin
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU / animovaný‐rodinný / USA
2019 / dabing / 100 min. / 130/110 Kč / ☺

sobota 28. 12. v 19:30 hodin
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA / sci‐fi‐fan‐
tasy / USA 2019 / titulky / 155 min. / 130 Kč / ☺

neděle 29. 12. v 17:00 hodin
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU / animovaný‐rodinný / USA
2019 / dabing / 100 min. / 130/110 Kč / ☺

neděle 29. 12. v 19:30 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA / komedie / ČR 2019
/ 110 min. / česky / ☺ / 130 Kč

Severský ﬁlmový podzim v Caﬀé Ennea
Úterý 3. prosince v 19:00 hodin
EXPEDICE NA KONEC SVĚTA
K majestátním fjordům v severovýchodním Grónsku
se vydává mohutný trojstěžník s netradiční vědeckou
výpravou na palubě. Naleznou účastníci expedice
nové živočišné druhy? A setkají se tváří v tvář s ledním
medvědem? Epicky dobrodružná dokumentární esej
diváky okouzlí jak hypnoticky krásnými záběry, tak
jedinečným humorem. Dánsko, 2013, dokument,
komedie, 90 minut, 60 Kč.

Čtvrtek 5. prosince v 19:00 hodin
SEDM PÍSNÍ Z TUNDRY
Sedm příběhů ze života kočovného národa Něnců ze
vzdálených končin severního Ruska, kteří odpradáv‐
na obývají nehostinné oblasti severního Ruska mezi
poloostrovem Kola a dolním Jenisejem. Život tu není
jednoduchý ‐ když náhodou nemrzne a nesněží, zem
zamoří miliardy komárů. Pomineme‐li toto hledisko,
byli by Něnci v podstatě spokojení, nebýt roku 1917
a těžko pochopitelných komplikací s komunisty. První
film o Něncích v jejich jazyce je pozoruhodný nejen
zobrazením nepříliš známého národa a jeho zvlášt‐
ních peripetií v posledních desetiletích, ale i para‐
dokumentárním způsobem vyprávění, autentičností
vyjadřovacích prostředků a zvukovou stopou. Něnci
nemají divadlo, nemají profesionální herce. V tomto
filmu v podstatě všichni hrají sami sebe. Jejich nadšení
a touha vyprávět historii svého národa umožnily
vznik tohoto výjimečného snímku. Finsko, 2000,
drama, historický, 90 minut, 60 Kč.

Úterý 10. prosince v 19:00 hodin
STOPAŘ
Zmrzlé pláně severní Skandinávie před mnoha sty
lety. Mladý Aigen nachází po návratu z lovecké výpra‐
vy svou vesnici v troskách. Krutí bojovníci z kmene
Tchude zavraždili jeho rodiče i malou sestřičku,
s nasazením všech sil a díky šťastné náhodě se Aige‐
novi podaří uprchnout k sousednímu kmeni Lappů.
Zachránil sice svůj život, ale jeho duše jako by zem‐
řela. Nyní má před sebou jediný cíl: pomstu.
Norsko, 1987, dobrodružný, drama, 86 minut, 60 Kč.
Předprodej na výše uvedené filmy v caffé & shop
Ennea – zajistěte si svá místa včas!
Více na www.facebook.com/enneaa.

prosinec 2019 | www.jesenik.org
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Klub turistů zve
7. prosince: Mikulášská vycház‐
ka kolem Jeseníku. Délka trasy
8 km, sraz u koupaliště v 9:00 hod.
Vycházku připravili členové KT.
21. prosince: Jeseník, Bukovice,
Křížový vrch, Jeseník. Délka trasy
10 km, sraz u kina v 9:00 hod.
Vycházku připravila M. Fryčová.
26. prosince: Štěpánská vycház‐
ka k Mechovému jezírku. Délka tra‐
sy 12 km, autobus v 7:45 hod.
Vycházku připravila M. Fryčová.
31. prosince: Tradiční silve‐
strovská vycházka pro turisty a přá‐
tele. Pomezí, lázně, Jeseník. Délka
trasy 12 km, vlak v 9:01 hod.
Vycházku připravila M. Koňari‐
ková.
1. ledna 2020: Novoroční
vycházka. Jeseník, Křížový vrch,
Mýtinka, Jeseník. Délka trasy 9 km,
sraz u kina v 9:30 hod. Vycházku
připravila M. Frgálová.
Klub turistů přeje všem turistům a příznivcům turistiky
v novém roce hodně štěstí, pevné
zdraví a ještě spoustu našlapaných kilometrů.
(jš)

www.jesenik.org | prosinec 2019

Lázeňské kluziště od 6. prosince
Start tradičního zimního bruslení na ledové ploše v areálu
lázeňských tenisových kurtů se
připravuje na Mikuláše. Stejně
jako v minulých letech může
otevření i provoz nepříznivě
ovlivnit teplé zimní počasí.
„Kluziště se připravuje tak, aby
mohlo být k 6. prosinci otevřeno. Kromě počasí závisí podmínky a především technická kvalita ledu také na
naší staré rolbě, která už má odslouženo mnoho amnoho let. Může se stát,
že budou nutné její průběžné technické opravy, dojde k odstávce během
sezóny a nebude vždy možné zajistit
dostatečně kvalitní led například pro
hokejová utkání,“vysvětluje obchod‐
ní ředitelka PLL Kateřina Tomášková
s tím, že v prvé řadě se lázně snaží
zajistit ledovou plochu pro rekreační
bruslení veřejnosti, škol, klientů
a návštěvníků lázní. „Také letos se na
kluzišti uskuteční řada zábavných
akcí. Děti i dospělí, návštěvníci lázní
i lidé z okolí se mohou těšit například
na školičky bruslení, na maškarní bál
na ledě, valentýnskou diskotéku adal-

Děti mají rády pohyb na ledě.

ší,“ doplňuje vedoucí volnočasových
aktivit Kateřina Galušková.
Podrobnější a aktuální informa‐

Foto: archiv ZŠ Fučíkova 312

ce včetně otevírací doby klu‐
ziště najdete vždy na stránkách
www.priessnitz.cz.
(jg)

Oblíbená anketa je tady
Okresní sdružení České unie sportu Jeseník vyhlašuje anketu Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2019. Jsou vyhlášeny následující kategorie: žáci a žačky, junioři a juniorky, muži a ženy, nejlepší
kolektiv, trenér, veterán, osobnost sportu, krajánek, zdravotně hendike‐
povaní sportovci a sportovní akce roku.
Návrhy na ocenění zasílejte do 10. ledna 2020 na adresu: OS ČUS,
Dukelská 1240, 790 01 Jeseník nebo elektronicky na cstv.je@email.cz
s uvedením jména, příjmení, příslušnosti k oddílu a výčtu nejlepších úspě‐
chů v roce 2019. Jedná o sportovce, kteří dosáhli významných úspěchů
v zahraničí, na mezinárodních soutěžích v ČR, na celorepublikové úrovni
případně na jiných významných akcích.
Výběr nejlepšího sportovce provede komise složená ze zástupců střeš‐
ních sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redak‐
torů tisku. Vyhlášení ankety se koná 26. února.
Ing. Josef Kalina, tajemník OS ČUS
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