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Ve zkratce

MINISTERSKÁ DELEGACE. Početná skupina zástupců ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu, Inovačního
centra Olomouckého kraje a další hosté zavítali v pátek 12. června do Jeseníku. S vedením radnice jednali o projektu 5G pro 5 měst,
zúčastnili se tiskové konference (viz foto) a navštívili partnery zmíněného projektu. V podvečerních hodinách byli hosty besedy s veřejností
věnované sítím 5. generace. Více na str. 3
Foto: Richard Kapustka

Zastupitelé dali skateparku zelenou
Realizace nového skateparku, jenž
vznikne na místě stávajícího v Šumperské ulici, míří do ﬁnále. Zastupitelé na červnovém zasedání schválili
rozpočet na tuto investiční akci, stavební práce se rozběhnou ještě letos.
Konečnou podobu sportoviště, které
budou využívat sportovci i široká
veřejnost, diskutovali zástupci města s uživateli tohoto areálu. Někteří
z nich přišli podpořit jeho realizaci na
zastupitelstvo.
Mezi nimi například Lukáš
Glausch, který dlouhé roky usiloval o jeho vybudování. „I když to
trvalo spoustu let, je to tu, to na co
jsme všichni tak dlouho čekali. Někteří z nás i stihli zestárnout. Jedním
slovem děkujeme! Těšíme se na otvíračku a na další akce,“ uvedl pak
na FB skupině Skatepark Jeseník.
Skatepark je určen skateboardistům, bikerům, uživatelům in-line,
mini scoot, BMX či uživatelům koloběžek. „Jsem ráda, že zastupitelé
posvětili výstavbu skateparku, který
zůstával po několik volebních období
pouze na papíře. Splácíme tak dluh

Vizualizace nového skateparku v Bukovicích.

mladým, je to dobrá investice pro jejich volnočasové aktivity a jejich udržení ve městě,“ řekla starostka města
Zdeňka Blišťanová. Nový skatepark
je navržen jako betonový monolit.
Beton je dlouhodobě nejvhodnější
technologickou variantou pro výstavbu venkovních skateparků s minimálními dodatečnými náklady na
opravy. Těleso skateparku bude obsypáno a zatravněno, aby co možná nejvíce splynulo s nejbližším
okolím. Budou řešeny také přilehlé
zpevněné plochy, vsakovací plochy,
prodloužení veřejného osvětlení
a přípojka nízkého napětí. Areál

se dočká i nového mobiliáře - laviček, stojanu na kola a odpadkových
košů. Návrh nového skateparku
byl představen také na veřejném
projednání. „Po celou dobu tohoto
investičního záměru jsem byl v kontaktu s uživateli současného dnes již
zastaralého skateparku, se studenty,
projektanty a městskou architektkou.
Výsledná podoba je shodou všech
těchto zainteresovaných skupin,“ dodal místostarosta Václav Urban.
Stavbu podpořil Olomoucký kraj
milionovou dotací, celkové náklady
se přitom odhadují na zhruba sedm
milionů korun.
(rik)

S mírným předstihem probíhá
největší letošní stavba „Revitalizace ulice Tyršova“, která má být dokončena v listopadu tohoto roku.
Zhotovitel již v předstihu provedl
v části ulice ložnou asfaltovou
vrstvu vozovky, pokračuje v pokládce obrub, dlažeb, napojování
uličních vpustí a realizaci veřejného osvětlení.
* V lokalitě ulic Bezručova
a Seifertova začala koncem dubna
stavba chodníků s rozšířením vozovky v ulici Seifertova. Aktuálně
se po odfrézování původních asfaltů provádí terénní práce s nutnými úpravami inženýrských sítí,
stavba bude dokončena během
letošního září.
* Počátkem června bylo předáno staveniště chodníku na Šumperské ulici v blízkosti rejvízského
mostu, kde zatím probíhají přípravné a organizační záležitosti.
Dokončení této stavby je naplánováno taktéž do letošního září.
* Obdobně je na tom akce
„Zkvalitnění zázemí Azylového
domu v ulici Otakara Březiny“,
která začala počátkem června
a taktéž má být dokončena letos
v měsíci září. Předmětem prací
jsou stavební úpravy hospodářské
budovy.
* V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele třetí
etapy „Regenerace sídliště 9. května“ s tím, že samotná stavba má
být zahájena na přelomu července
a srpna. Dokončení této investiční akce se předpokládá v průběhu
léta příštího roku.
(mf)

Parkomaty
Poruchové a zastaralé parkovací automaty nahradí na konci léta
nové a moderní přístroje. Budou mít
menší spotřebu energie a nabídnou
více možností platby. Řidiči mohou
úhradu parkovného provést jedním
ze tří způsobů - platební kartou, skrze
mobilní aplikaci nebo mincemi.
Rada města již schválila uzavření
smlouvy s dodavatelem, který vzešel
(rik)
z výběrového řízení.
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Město jednalo o škrtech v rozpočtu města

V měsíci květnu se v Jesenické
nemocnici narodilo celkem 23 dětí,
z toho rodičům s trvalým pobytem
v Jeseníku 6 dětí. Jsou to: Matyáš
Makarenko, Štefan Ferenc, Mia Dirová, Mateo Brzobohatý, Richard Sedláček, Doubravka Klosowská.
Blahopřejeme.
(MěÚ)

Propad daňových příjmů téměř 30 milionů korun, u sdílených daní 1,5 milionu, nižší příjmy u městem zřizovaných organizací zhruba dva miliony. To
jsou čísla, se kterými se musí letos vypořádat Jeseník. O škrtech v městském
rozpočtu, vyvolaných pandemií koronaviru a následnými opatřeními vlády a zákonem o kompenzačním bonusu, jenž představuje další výpadek cca 9 milionů,
jednali začátkem června místní komunální politici.
Uvedený výpadek pokrývá město chom nerealizovali všechny tři etapy
Jeseník z vytvořených rezerv, doda- najednou. Současně bychom požátečnými příjmy z prodeje majetku a dali o dotaci z ministerstva školství,“
provozními úsporami, z letošního uvedl místostarosta Václav Urban.
do příštího roku tak byla posunuta Původní plán počítal s vybudováním
zatím jen jedna investice a nákup ledové plochy už letos, vyznavači
nového osobního vozu.
bruslení však nepřijdou zkrátka. Při
Vyčerpané rezervy spolu s oče- jednání města s lázněmi její vedení
kávaným nižším inkasem sdílených potvrdilo, že i v tomto roce bude
daní v příštím roce budou však
městu citelně chybět při sestavování rozpočtu na rok 2021, kdy město plánovalo rekonstrukci budovy
IPOS a další významné akce. Započítány musely být také výdaje města
na nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, které se pohybují
v řádu statisíců korun. O dalších
plánech chtěli představitelé vládnoucí koalice hovořit na zmíněném ledové kluziště v lázních fungovat.
jednání se zástupci občanů, kteří Další investiční akcí, o které se disjsou v zastupitelstvu.
kutovalo, bylo vybudování nového
„Z plánovaných investic vypadlo skateparku v Bukovicích, místní čásmultifunkční hřiště s ledovou plochou, ti Jeseníku. „Jeho realizaci jsme dali
které jsme přesunuli do příštího roku. zelenou. Tento záměr pak posvětilo
Zároveň s tím přehodnotíme, zda by- červnové zastupitelstvo, které jednalo

Nový tajemník
Městský úřad vede od 16. června
nový tajemník JUDr. Marek Ruda,
který vzešel z výběrového řízení. Je
absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
(red)

Městský architekt
Jeseník má opět městského architekta. Poprvé se s ním občané
mohli setkat 3. června. Veřejnosti je
Ing. arch. Tomáš Pejpek k dispozici
každou první středu v měsíci od 14
do 17 hodin na pracovišti městského
úřadu v Tovární ulici 1287/4, dveře
č. 202, tel. 584 498 183, je vhodné
objednat se předem prostřednictvím
e-mailu: architekt@mujes.cz (rik)

Žehnání stromům
V sobotu 8. srpna ve 14 hodin se
na Předním vršku uskuteční akce
Žehnání stromům, slavnostní obřad
provede pravoslavný kněz Josef Libor Kratochvíla. Požehná obnovené
aleji stromů v délce 500 metrů od
Ripperovy promenády ke Krizovému kříži.
(red)

Redakční uzávěrka
Srpnové vydání městského zpravodaje Naše město má redakční
uzávěrku 14. července v 9 hodin.
Příspěvky zasílejte, prosím, na adresu nasemesto@mujes.cz.
(red)

Jak je to s prolukou u náměstí
Městu Jeseník není lhostejný doposud neřešený prostor proluky u Masarykova náměstí, revitalizaci prostranství brání složité majetkoprávní záležitosti.
Po jednání s některými zástupci vlastníků okolních či dotčených pozemků bude nutné respektovat stávající majetkové poměry, a to i přesto,
že město usilovalo o směnu či odkup některých pozemků.
V současnosti tak nezbývá než respektovat stávající poměry v tomto
území, o tomto kroku byli informování někteří vlastníci pozemků v dotčené lokalitě.
(ju)

o ﬁnancování stavby, konkrétně o navýšení rozpočtu o 6,3 milionu korun.
Zastupitelé tuto investici schválili,
a tak stavební práce se rozběhnou
ještě letos,“ řekla starostka Zdeňka
Blišťanová. Jak dále poznamenala,
město si v hospodaření v minulých
dvou letech vedlo velmi dobře, přebytek z loňského roku byl téměř
42 milionů, a tak se dala spousta
akcí zrealizovat za své, s podporou
dotací nebo jen s nevelkým úvěrem.
Nicméně dopady koronaviru jsou
drtivé, jen za květen se daňové příjmy města Jeseník propadly ve srovnání s loňskem o více než 5 milionů
korun, což představuje pokles o téměř 39 procent.
Červnové schůzky se kromě vedení radnice zúčastnil jen zástupce
Trikolóry, přitom pozvaní byli zástupci všech politických stran, hnutí
a sdružení ze Zastupitelstva města
Jeseník. „Jejich nepřítomnost mne
překvapila. Měla jsem za to, že jsme
šli do voleb proto, abychom pracovali
pro rozvoj města, nejlépe společně. Odpovědnost je jasně na nás, vím to, přesto mě tento přístup mrzí, zvlášť když
jej sami nedávno kritizovali,“ konstatovala starostka Jeseníku Zdeňka
Blišťanová.
(rik)

Veselý semafor
Dopravní a zdravotní výchova,
simulace reálného provozu, technika jízdy, první pomoc a mnoho dalších zajímavostí, vše formou zábavy
a soutěží. To je program akce „Veselý semafor“ pro děti od 8 do 12 let,
která se koná 3. srpna od 8.30 do
12.00 hodin na dopravním hřišti, počet účastníků max. 30, přihlášky zasílejte do 27. 7. Pořadatelem je SVČ
Duha ve spolupráci s MěÚ Jeseník.
Více informací na www.duhajes.cz
(red)

Výběr z usnesení RM

56. zasedání (25.5.): Rada města (dále jen RM) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka parkovacích automatů“ rozhodla o uzavření
smlouvy na realizaci veřejné zakázky s vybraným dodavatelem ELTODO,
a.s., IČO: 452 74 517, se sídlem na adrese Novodvorská 1010/14, Lhotka,
142 00 Praha 4. * RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi
městem Jeseník jako příjemcem dotace a Olomouckým krajem jako poskytovatelem dotace a zároveň schvaluje přijetí dotace za účelem spoluﬁnancování připravované investiční akce „Skatepark Jeseník - Bukovice“. * RM
souhlasí se zrušením přechodu pro chodce v křižovatce ul. Dittersdorfova
s ul. Poštovní. * RM doporučuje zadavateli ZŠ Jeseník, příspěvkové organizaci, vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
vodovodu a rekonstrukce sociálního zařízení budovy Základní školy Jeseník
na ulici Nábřežní v Jeseníku“.

NOVÝ PŘÍSTROJ. Centrum sociálních služeb Jeseník získalo nový kyslíkový koncentrátor, který se používá k poskytování kyslíku lidem, jež vyžadují kyslíkovou terapii.
Dárcem je ﬁrma WTC Písečná. Na snímku Josef Ťulpík, starostka města Zdeňka
Blišťanová a ředitel CSS Jan Rotter.
Text a foto: Richard Kapustka

57. zasedání (8.6.): RM jmenuje s účinností od 1. září 2020 pana
Bc. Daniela Krčmáře do funkce ředitele Střediska volného času DUHA Jeseník. * RM uděluje „Cenu města Jeseník“ za významné zásluhy o rozvoj
města panu Bc. Štefanu Labajovi.
Veškerá usnesení a jejich přesná znění naleznete na www.jesenik.org
v sekci Město a městský úřad – Rada města.
(red)
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Ministerská delegace navštívila partnery projektu 5G
Početná skupina zástupců Ministerstva pro místní rozvoj (MMR),
Ministerstva průmyslu a obchodu,
Inovačního centra Olomouckého
kraje a další hosté zavítali v pátek
12. června do Jeseníku. S vedením
radnice jednali o projektu 5G pro
5 měst a poté navštívili partnery zmíněného projektu. Na závěr se zúčastnili besedy s veřejností věnované sítím
5. generace.
Program začal tiskovou konferencí, kde byli novináři seznámeni
s možnostmi využití nejnovějších
sítí, které nabízejí přenosovou rychlost vyšší než jeden gigabit za sekundu, což je zhruba desetkrát vyšší
rychlost než stávající 4G/LTE. Tato
přenosová rychlost otevírá možnosti
pro celou řadu aplikací, které byly
dosud limitovány nízkou přenosovou rychlostí a vysokou latencí
(zpožděním odezvy). Jedním z těchto projektů je startup Oscar Senior
Tomáše Poskera, který vyvíjí aplikaci, jež umožňuje zabezpečení a péči
o seniory na dálku. „I současná krize
ukázala, že moderní technologie jsou
správnou cestou pro využití například
v péči. Hospodářský růst měst a regionů je dnes podmíněn kvalitním datovým připojením, které nám umožní
být konkurenceschopným regionem
a přinést místním lidem příležitosti,” říká starostka Jeseníku Zdeňka
Blišťanová.
„Tento projekt jsme směřovali
především do škol, které o projekt
projevily zájem. Studentům mohou
5G sítě přinést náskok před zbytkem
republiky, jedná se o spolupráci s jesenickými středními školami, především
tedy s Gymnáziem Jeseník, které má
R.U.R. team, což je robotická laboratoř a také s průmyslovkou, která
se hodně ubírá směrem k IT. Jakési
rodinné stříbro Jeseníku je ﬁrma
Fenix, která se z ﬁrmy vyrábějící
tepelné panely pomalu překlápí do
technologické ﬁrmy a je přesně tím

O fyzikální podstatě elektromagnetického záření hovořil na setkání s občany přední český odborník na elektromagnetické pole
prof. Ing. Jan Vrba CSc. z ČVUT FEL.
Foto: Richard Kapustka

adresátem těchto technologií jako je
průmysl 4.0.,” uvedl na tiskové konferenci místostarosta Tomáš Vlazlo.
Speciﬁkaci zamýšleného rozvoje
sítě v Jeseníku popsal Ing. Jiří Stich
z Inovačního centra Olomouckého
kraje. Uvedl, že se bude jednat o tzv.
kampusové sítě, což znamená, že
se nejedná o plošné pokrytí celého
města 5G sítí, nýbrž pouze o pokrytí
uvnitř v budovách ﬁrem a institucí,
které se projektu účastní.
Delegace se po tiskové konferenci
odebrala na návštěvu k jednotlivým
aktérům projektu v Jeseníku. „Robotika bez 5G sítí by v budoucnu postrádala smysl,” uvedl na setkání ředitel
gymnázia PaedDr. Antonín Javůrek
s tím, že nové sítě nabízejí v robotice
široké možnosti. Revoluční přístupy
se nabízí také ve zdravotnictví. Rych-

Informace o 5G
5G sítě nijak nevybočují z limitů
pro elektromagnetické záření, které
se studují a nastavují od začátku
20. století. Tyto limity vycházejí z detailní znalosti interakce elektromagnetického pole a živé tkáně a jsou
nezávislé na technologii, která elektromagnetické pole generuje. *
K rozvoji 5G sítí v ČR dochází
v souladu s platnou legislativou, přijatými závěry vlády a schválenými
strategiemi. * 5G sítě představují
moderní komunikační prostředek,
který umožňuje rozvoj chytrých
měst, tvorbu aplikací ve vzdělávání, průmyslu 4.0, dopravě, zdra-

votnictví, zemědělství, životního
prostředí a v dalších oblastech,
které využívají bezdrátovou mobilní komunikaci. * Důvěryhodné informace o implementaci a rozvoji
5G sítí jsou na webu Ministerstva
průmyslu a obchodu, Ministerstva
zdravotnictví/Státního zdravotního ústavu nebo Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím
zářením (ICNIRP). * Ukázky dezinformačních sdělení o 5G sítích
jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra.
Zdroj: společné prohlášení MPO,
MZ, MMR

lost dat a nízká doba odezvy umožní robotické operace na dálku, což
v praxi znamená, že pacienta třeba
v Jeseníku bude moci operovat expert z kterékoliv nemocnice. Další
reálné aplikace se chystají v oboru
záchranářství. Delegace poté navštívila Vlastivědné muzeum Jesenicka,
jesenickou průmyslovku a ﬁrmu Fenix, kdy se hovořilo o možnostech
využití rychlého připojení v těchto
organizacích. Nadšení členů delegace bylo patrné. „Kdo by to byl tušil, že
v jedenáctitisícovém Jeseníku je tolik
lidí, ﬁrem a institucí, kteří mají tolik
jasných a konkrétních vizí do budoucna,” poznamenala Dr. Ing. Marie
Zezůlková, ředitelka odboru regionálního rozvoje MMR.
Od projektu si hodně slibuje ﬁrma
Fenix, která má vysoké ambice v oblasti průmyslu 4.0. Projekt 5G pro
5 měst jí totiž poskytne technologický náskok a zvýšení konkurenceschopnosti jejich výrobků na světových trzích. Fenix se v posledních
letech věnuje vývoji velkokapacitních bateriových úložišť a komplexnímu řešení vytápění objektů. Optimalizací provozů těchto systémů
pomocí rychlého připojení dojde
k významné úspoře spotřebované
energie, a tím získává síť 5G i ekologický rozměr.
Na závěr se celá delegace zúčastnila diskuse s občany města v Kině
Pohoda, která se týkala tématu 5G
sítí. V první části programu zazněly přednášky předních českých odborníků, kdy do Jeseníku dorazily
hned čtyři vědecké kapacity. První

přednáška odborníka na elektromagnetické pole prof. Ing. Jana
Vrby CSc. z ČVUT FEL pojednávala o fyzikální podstatě elektromagnetického záření. Profesor Vrba se
věnuje elektromagnetickému záření
od roku 1971 a spolupracuje s lékaři na aplikaci elektromagnetického
záření do zdravotnických přístrojů.
Panelu se také zúčastnil profesor
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
z Lékařské fakulty univerzity Palackého a Fakultní nemocnice
Olomouc, kterého doplnili jeho
dva kolegové z Ústavu molekulární
a translační medicíny Petr Džubák
a Martin Mistrík. Přednášky byly
opravdu podnětné a poskytly relevantní informace.
Z nich zjevně vyplynulo, že frekvence, na kterých bude projekt
probíhat, nejsou ničím novým, již
několik let na nich běží například
televizní vysílání. Po přednáškách
byl věnován prostor dotazům z řad
veřejnosti. Na otázku jedné z odpůrkyň zavádění 5G sítí, která byla přesvědčena o jeho škodlivosti, uvedl
prof. Vrba: „Já se věnuji elektromagnetickému záření téměř 50 let, mám
7 vnoučat. Myslíte, že kdyby byl jakýkoliv jen náznak pochybnosti o zdravotních dopadech, myslíte, že bych mlčel, že bych se neozval? Kdybych tady
viděl něco, co by mohlo ohrozit jejich
život, věřte mi, že bych řval jako tygr!“
Záznam z výše uvedené besedy,
po které budou následovat další setkání s odborníky, je zveřejněn na
YouTube Inovačního centra Olomouckého kraje.
(aj)
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Městské koupaliště je připravené na sezonu
Technické služby Jeseník, které provozují městské koupaliště, připravily i na
letošní rok několik novinek, změn doznalo i vstupné. Počáteční omezení počtu
návštěvníků na maximálně 300 osob ve stejný čas bylo od 22. června zrušeno.
„Kvůli tomuto původnímu omeze- Patrik Tomáš Pavlíček s tím, že to
ní počtu návštěvníků jsme připravili by představovalo vyšší ﬁnanční inúpravu výstupu z pokladního systému vestici s velmi omezeným časovým
tak, aby aktuální počet osob v areálu, efektem. Limit 300 osob ve stejný
a tedy případná zbývající volná místa, čas, který platil na začátku letní sebyla viditelná nejen u vstupní poklad- zóny, byl totiž od 22. června zrušen
ny, ale také na internetových stránkách a platí tedy pouze běžný limit stanokoupaliště. Chtěli jsme po dodavateli vený provozním řádem schváleným
pokladního systému, aby se zobrazo- příslušnou hygienickou stanicí. Kaval rovněž aktuální počet návštěvníků pacitní omezení provozu koupaliště
se zakoupeným vstupným na dopole- přesahuje 1600 osob, což dostatečně
dne, kteří by měli areál opustit ve 14 pokryje všechny zájemce o návštěvu
hodin. Pro takový výstup bychom však koupaliště. V loňském roce byly jen
museli pořídit druhý turniket, kterým tři dny, kdy návštěvnost za celý den
by do areálu vstupovali pouze návštěv- atakovala hranici 1500 osob. „Údaj
níci s dopoledním vstupným,“ uvedl o aktuálním počtu návštěvníků na kouředitel Technických služeb Jeseník pališti na internetových stránkách kou-

paliště zachováme i v běžném provozu,
aby se lidé mohli lépe rozhodovat, zda
koupaliště navštíví či nikoliv,“ vysvětlil
ředitel TSJ. Společně s výše uvedenou úpravou byl nově na internetových stránkách doplněn i rezervační
systém pro využití dvou sportovních
hřišť v zadní části areálu. Další novinkou je například zastínění ve vybraných částech koupaliště a habry
vysazené podél obvodu areálu, které
by časem měly koupaliště odclonit od
okolních prostor, zejména přilehlého
supermarketu.
Letošní koupání bude jiné oproti
minulosti, návštěvníci areálu musí
dodržovat zvýšená hygienická opatření, která se také částečně odrazila
i v ceně vstupného. Základní celodenní vstupné pro dospělé osoby se zvý-

šilo z 90 korun na 110, senioři nad
65 let, studenti, děti od 110 cm do
15 let a ZTP, ZTP/P zaplatí namísto
padesátikoruny 70 korun. Půldenní
vstupné pro dospělé osoby se zvedlo
z 50 na 60 korun, pro seniory nad 65
let, studenty, děti od 110 cm do 15
let a ZTP, ZTP/P se mění z 30 na 40
korun. Vstup zdarma pro děti do 110
cm výšky zůstává. Rodinná celodenní
vstupenka pro dva dospělé a jedno
dítě přijde na 250 korun, se dvěma
dětmi na 270 korun a se třemi ratolestmi na 290 korun. „Při úhradě
vstupného jsme letos pro větší komfort
návštěvníků připraveni akceptovat platební karty, a to bez minimální výše
platby,“ dodal Patrik Tomáš Pavlíček.
Aktuální informace na
www.jesenickekoupaliste.cz. (rik)

Voliéra aneb O vandalismu Výzva k občanům města
„Neptej se, co může udělat tvá zem pro Tebe. Ptej se, co Ty můžeš udělat pro
zem,“ řekl kdysi John Fitzgerald Kennedy, aby povzbudil občany k naa velké vlně lidské solidarity svoji
startování rozvoje své země a my si dnes můžeme říct: „Neptejte se, co může

Když mi ve čtvrtek 28. května
ráno zazvonil telefon, blesklo mi hlavou, že se něco děje. A dělo. Někdo
prokopl voliéru v parčíku na náměstí Svobody.
Na místě jsme s kolegy zjistili rozsah škod – deset andulek z dvaceti,
tři zebřičky z deseti a jediný agapornis byli pryč. Ptáci poletovali okolo,
usedali na okolní stromy a voliéru.
Byl to smutný pohled a pocity vzteku střídala beznaděj. Celé situaci
nepřidalo ani to, že vytrvale pršelo.
Začali jsme konat. Na voliéru
jsme rozmístili klece s krmivem
a doufali, že se uprchlíci přiletí nazobat. Jenže ptáci zvyklí na pobyt ve
voliéře klece neznají, a tak se pokus
nezdařil. Naštěstí zazněl další nápad – odchytit zbývající opeřence,
udělat otvor v místě, kudy původně
ptáci uletěli a čekat. Bylo to perných
50 minut v dešti, ale povedlo se. Už
po čtvrté hodině byly ve voliéře první dvě andulky. Večer přišla zpráva,
že máme ve voliéře další tři andulky
a zebřičku. A v pátek brzy ráno byl

ve voliéře papoušek. I toho se podařilo odchytit. Bohužel od toho dne
se žádný další pták nevrátil.
Mezitím jsme sdíleli na sociálních
sítích, co se stalo a požádali veřejnost o pomoc. Lidé sdíleli událost,
psali, volali, nabízeli zdarma ptáčky.
A my si toho moc vážíme a děkujeme za obrovskou podporu.
Voliéra je již opravená, ptáci
přestěhovaní a městské kamery namířené správným směrem. Takový
výsledek můžeme nazvat happyendem, i když ten by pro mě nastal,
pokud by se podařilo dostat všechny ptáky do bezpečí, odhalit a potrestat viníka.
Ing. Jana Hálová,
SVČ DUHA Jeseník

tvoje město udělat pro Tebe. Ptej se, co Ty můžeš udělat pro svoje město.”
Zastavení ekonomiky naší země v důsledku opatření proti šíření onemocnění Covid-19 může mít dlouhodobé důsledky, které mohou vést k výraznému snížení příjmů našeho města. Odhad snížení příjmů v tomto roce je až
40 mil. Kč - přitom okolo 30 mil. Kč byla každoročně částka, kterou mělo
město k dispozici na investice (kromě případných dotací). Situace je tedy
vážná a místní politici a občané by měli rychle hledat nové cesty pro budoucnost našeho města. Hledáme mezi 11 tisíci občany našeho města ty, kteří se
chtějí aktivně zajímat o to, co město chystá ve veřejném prostoru (v dopravě,
v investicích z veřejných prostředků, v rozvoji kultury a sportu, v péči o park
a zeleň atd.), nebo kteří se chtějí podílet na organizování diskuzí o veřejných
věcech v našem městě nebo se jinak podílet na rozvoji města. Děkujeme.
Rodan Hojgr, občan, zastupitel a předseda komise pro rozvoj města,
mob. 777 069 799
Radomír Mika, občan, člen komise pro rozvoj města, mob. 608 631 468
Martina Seidlerová, zastupitelka, mob. 704 143 003
MRC Krteček pořádá od 10. 8. do 14. 8. příměstský tábor zaměřený
na podporu pohybového a řečového vývoje dětí. Je postaven na hravém
procvičování pohybu a tréninku smyslového vnímání. Pro děti je pohyb
přirozenou potřebou a je prevencí pozdějších problémů v učení a chování.
Nejnovější výzkumy a zkušenosti ukazují, že když děti s těmito problémy
vedeme opět ke zlepšování hrubé a jemné motoriky, rovnováhy i smyslového vnímání, mají lepší výsledky ve škole i v životě. Chcete mít zdravé děti?
Zlepšete jejich pohybovou gramotnost, dokud jsou malé.
Marie Vršanová, MRC Krteček

Dotace pro zemědělce, neziskovky, města a další subjekty
Místní akční skupina Vincenze Priessnitze, o. p. s.,
která stojí za řadou úspěšných projektů a napomáhá subjektům v jesenickém regionu v jejich rozvoji, plánuje v období měsíců červen–červenec vyhlásit výzvy z operačního
programu Ministerstva zemědělství ČR – Program rozvoje
venkova. Jedná se o následující výzvy:
Zemědělská produkce – podpora
zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh (např. výstavba
a rekonstrukce budov vč. manipulačních ploch, pořízení strojů a zařízení pro zpracování zemědělských
produktů, atd.)

Investice do nezemědělských činností – podpora zahrnuje investice
na založení a rozvoj vybraných nezemědělských činností (např. stavební
obnova, pořízení strojů, technologií,
dále nákup vozu kategorie N1, atd.)
Investice do zemědělských podniků
– podpora je zaměřena na zvýšení
celkové výkonnosti a udržitelnos-

ti zemědělského podniku. Jedná
se o hmotné a nehmotné investice
v živočišné a rostlinné prvovýrobě
(např. stavby, stroje a technologie
v živočišné prvovýrobě, atd.)
Rekreace v lesích – podpora projektů zaměřených na posílení rekreační funkce lesa (např. značení,
výstavba, rekonstrukce stezek pro
turisty, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a ﬁtness prvků, atd.)
Veřejná prostranství v obcích
– podpora je zaměřena na vytváření a rekonstrukci veřejných pro-

stranství (např. úprava povrchů,
osvětlení, oplocení, venkovní mobiliář, atd.)
Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – podpora zahrnuje
investice do staveb a vybavení pro
kulturní a spolkovou činnost, nově
mohou žádat i neziskové organizace
(rekonstrukce kulturního zařízení, pořízení technologií a dalšího
vybavení pro kulturní a spolkovou
činnost, atd.)
Pro více informací sledujte Facebook @masjesenicko nebo internetové stránky www.masjesenicko.cz.

Informace pro seniory / zdravotnictví

červenec 2020

www.jesenik.org

5

Slevy lze získat na Rodinné i Senior pasy

Rada seniorů

Možnosti získání slev díky Rodinným pasům jsou již
delší dobu známy. Opětovně bychom chtěli připomenout
také možnost slev díky Senior pasům. V Olomouckém
kraji se dlouhodobě realizuje nabídka možností slev i pro
seniory. A jak to celé začalo?
Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin
s dětmi. Jeho podstatou bylo vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi
do osmnácti let věku. Místem vzniku myšlenky a rozběh
realizace proběhl v Jihomoravském kraji. Odtud se Rodinné i Senior pasy postupně rozšířily do dalších krajů.
Zapojení do projektu je pro rodiny i seniory zdarma. Na
základě registrace je rodinám (i neúplným, tzn. také ne-

Další schůzka Rady seniorů
města Jeseník se uskuteční v úterý 14. července, následně 4. srpna,
vždy od 10:00 hod. v zasedací místnosti radnice. Pokud máte zájem
se zapojit se svým podnětem nebo
pravidelnou účastí na této radě, jste
srdečně zváni.
(AK)

sezdaným partnerům a jejich dětem, samoživitelům, osobám mající dítě v péči) a seniorům nad 55 let vystavena
karta. Podmínkou je trvalé bydliště v zapojeném kraji.
A jak jsme na tom na Jesenicku s poskytováním slev?
Slevy poskytuje například divadlo, kino, vlastivědné muzeum a další. Aktuální možnost slev zjistíte na webových
stránkách www.rodinnepasy.cz a www.seniorpasy.cz. Zde
a na dalších místech můžete získat přihlášku a po jejím
odeslání vám bude poslána karta pro využívání slev. Nejjednodušší je vyplnit formulář přímo na www.rodinnepasy.cz a www.seniorpasy.cz.
Bc. Alena Kalinová,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník

Klub turistů zve

Jeseník vylepšuje systém senior taxi
Poté, co radnice v Jeseníku zavedla koncem roku nový systém provozování
senior taxi, dochází k dalšímu zlepšení této služby. Ta je nyní uživatelsky přívětivější jak pro provozovatele, tak i samotné město. Při zavádění této inovace
se myslelo i na seniory.
Město oslovilo čtyři dodavatele, šení přináší mnoho výhod, jež jsou
kteří byli schopni zajistit fungování lepší než předchozí webové rozhrasystému pomocí aplikace. Nové ře- ní. Jedná se o jednodušší používá-

ní provozovateli senior taxi, což
přináší
komfortnější
zadávání
jednotlivých jízd, jejich plánování
a vykazování. Tedy i zpětnou kontrolu a dohled nad využíváním
veřejných prostředků pro službu
senior taxi. Po přiměřeném období
provozu, na základě speciﬁkací zadavatele - města, došlo k doplnění
modulů. Ty například zjednodušily a zrychlily vydávání průkazů senior taxi, a to bez dopadu na cenu
provozního poplatku. Plusem této
inovace je také možnost využívat
aplikaci Oscar Senior, která seniorům zpříjemňuje užívání chytrých
zařízení, jako jsou mobily nebo
tablety, doplněním o zjednodušené
intuitivní ovládání nastavené dle
schopností konkrétního seniora.
(TZ)

Vřesová studánka. Foto: Richard Kapustka

2. července: Žďárský potok,
Medvědí skála, Mravenčí sedlo, Jelení studánka, Ovčárna. Délka trasy
18 km, autobus v 5:30 hod. Vycházku připravila E. Havrilová. 4. července: Červenohorské sedlo, Vřesová
studánka, Šerák, Ramzová. Délka
trasy 15 km, autobus v 7:45 hod.
Vycházku připravila M. Frgálová.
21. července: Staré Město p. S., Paprsek, Ostružná. Délka trasy 16 km,
vlak v 7:00 hod. Vycházku připravila
J. Šimková.
(jš)

Centrum sociálních služeb Jeseník – .OXEVHQLRUĤ-HVHQtN
zve seniory na zájezd

ZLEPŠENÍ KVALITY PÉČE. Primář ortopedie Jesenické nemocnice
MUDr. Jaroslav Kotrč (na snímku) a jeho zástupce MUDr. Mgr. Tomáš
Kocourek, MBA úspěšně absolvovali ultrazvukový kurz pohybového systému. Náročný kurz absolvovali v Brně pod vedením docenta MUDr. Luboše
Hrazdiry, CSc. a nově jsou v této metodě i držiteli evropského certiﬁkátu.
Ortopedická ambulance Jesenické nemocnice tak může pacientům nabídnout nadstandardní ultrazvukovou diagnostiku kloubů i svalového a šlachového aparátu a zlepšit kvalitu péče o ortopedické pacienty. Na rozdíl od
RTG vyšetření je možné pomocí ultrazvuku vyšetřovat pohybový systém
i v pohybu. Pod kontrolou ultrazvuku také mohou aplikovat léčebné obstřiky
přesně do místa určení. Oba lékaři jsou zároveň i členy České společnosti
pro ultrazvuk v medicíně.
(TZ)

Modernizace porodnického oddělení
Zase o něco komfortnější prostředí mají čerstvé maminky v Jesenické nemocnici. Novorozenecké oddělení prošlo rekonstrukcí, další novinky nenechají
na sebe dlouho čekat.
Rekonstrukce spočívala ve výměně podlahové krytiny, oddělení se vymalovalo, byla vyrobena pracovní plocha na míru včetně zabudované vaničky
a přebalovacího pultu a byl pořízen další nový nábytek a vybavení. Během
letošního léta vymění řemeslníci podlahovou krytinu na celém porodnickém oddělení včetně předsálí porodního sálu, kde bude v nejbližších dnech
instalováno nové porodnické lůžko. Oddělení bude vybaveno také dalším
přenosným CTG, tedy přístrojem, který monitoruje srdeční činnosti plodu
a děložních kontrakcí.
(TZ)

Floria LÉTO 2020 - zahradní výstava
.URPČĜtå
v pátek 7. 8. 2020
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Zájem žáků a nových učitelů v novém školním roce
Statistika počtů žáků nového školního roku je pro nás v mnoha ohledech
příjemná. Příjemný je také fakt, že zájem o naši školu projevil dostatek nových učitelů, kteří posílí náš pedagogický sbor. V tomto úvodníku bych se tedy
s Vámi rád podělil zejména o aktuální fakta.

Budoucí prvňáčci
Počty žáků přijatých do prvních
ročníků jsou na historickém vrcholu,
105 žáků bylo bez odkladu přijato,
90 z nich vytvoří příjemně početné
4 běžné třídy (2 na každé budově)
a 15 žáků doplní Montessori třídu
do počtu 28 žáků.
Mrzí nás však to, že jsme se nemohli s rodiči a žáky potkat jako
obvykle při zápisu a umožnit dětem
běžný zápisový rituál ve škole. O to
více se budeme v září soustředit na
jejich adaptaci a příjemné zapojení.
Třicet zájemců z řad prvňáčků letos
zcela zaplnilo kapacitu příměstské-

ho adaptačního tábora Přes hradby
školy!, který se uskuteční v srpnu.
Mrzí nás ještě neotevření plánované
přípravné třídy z důvodu malého
počtu přihlášených, jejíž otevření
zkomplikovalo období mimořádných opatření.

ho z nich projevilo zájem o nábor
do třídy s programem SPORT+,
kterého se v prvním kole zúčastnilo
37 žáků.
I pro ostatní budoucí šesťáky se
chystá atraktivní nabídka tzv. volitelných “+” předmětů zaměřených na
technologie, konverzaci v angličtině,
přírodopisně nebo zeměpisně orientované semináře.

Nastupující učitelé
Šesťáci a Nabídka+
na 2. stupni
Tématem naší školy je také počet
nastupujících šesťáků. Z 93 stávajících páťáků je Nábřežní jasná volba
pro mnoho z nich. Někteří zkusí
štěstí na Gymnáziu Jeseník a mno-

V novém školním roce se nám
podařilo přitáhnout i nové učitele.
Navzdory loučení s několika zasloužilými učiteli na druhém stupni
budeme nově formulovanou vizi
a strategii školy naplňovat s několika novými kolegy, kteří posílí náš
učitelský tým od nového školního

roku. I nadále zvládneme učit aprobovaně ve většině předmětů, což je
dnes pro mnohé školy čím dál těžší
úkol.
Nyní uzavíráme školní rok, který
se zapíše do historie. Děkuji za důvěru v naše učitele, ve vedení školy
a za spolupráci všem rodičům, kteří
s námi prošli touto mnohdy náročnou cestou až do konce.
Přes všechna omezení a počítání
ztrát se naši učitelé snaží, aby si z tohoto období žáci odnesli co nejvíce.
Přes prázdniny se budeme zabývat
mimo jiné také tím, abychom na
podzim dokázali dobře navázat na
tuto etapu. O tomto bych se rád více
rozepsal příště.
V úctě Dominik Liberda ředitel školy

Veliká rozlučka „po pirátsku“

ZÁVĚR STUDIA. První týden v červnu skládali žáci učebních oborů SŠ
gastronomie a farmářství Jeseník praktické zkoušky. I přes velkou nervozitu
podali výborné výkony a udělali radost svým mistrům i učitelům. Věříme, že
se do praxe dostanou odborníci, kteří ponesou dobré jméno školy a uplatní
své odborné znalosti v praxi.
Text a foto: SŠ GaF Jeseník

Když se řekne školní rok 2019/2020, každý ho budeme mít spojený s pandemií, která tento školní rok poznamenala, změnila, ale nezastavila. Od září
jsme s dětmi udělali spoustu práce, vyrostly nám před očima a jsou stále šikovnější a šikovnější. Sice jsme letošní rok nezakončili velkou besídkou a výlety,
které byly v plánu, ale i tak jsme se rozloučili s noblesou, a to „ po pirátsku“.
Na školní zahradě proběhla veliká pirátská rozlučka se školním rokem
a pasováním předškoláčků na budoucí školáčky. Piráti byli, doslova, všude.
Skákací pirátský hrad obývali malí piráti, na obličeje se malovaly různé pirátské motivy, dokonce jsme rozluštili pirátskou mapu a našli pirátský poklad.
A co by to bylo za rozlučku, kdyby naši malí piráti slavnostně neroztroubili
do světa to, že se loučí se svými dětskými lety před začátkem těch žákovských. Proto jsme museli tuto novinu povědět i do světa. 
Tímto se celý TÝM Mateřské školy Karla Čapka Jeseník také loučí se
školním rokem a s předškoláčky, přes prázdniny bude pracovat na novém
suterénu mateřské školky a na dopravním hřišti na školní zahradu a bude se
moc těšit na školní rok 2020/2021, který, jak doufáme, už nic nepokazí 
Děkujeme za spolupráci všem spřízněným organizacím, rodičům a především našim dětem.
Tým MŠKČ Jeseník
Týden plný zábavných pokusů, her a poznávání nabízí příměstský tábor
od 20. do 24.7. na SOŠ a SOU Jeseník v Dukelské ulici. Pondělí až pátek
od 8 do 16 hodin, informace a přihlášky na www.veselaveda.cz/tabory.

Semináře odborníků proškolily rodiče i asistenty učitele
V rámci projektu z OP VVV MAPII jsme se v květnu zaměřili na vzdělávání
rodičů a asistentů pedagoga. Z jakého důvodu?
Většina z nás jsou rodiči, kterým chology. Možná někteří z nás za tu
teď život nadělil příležitost, jak se dobu zažili situaci, kdy se jejich dítě
k sobě více přiblížit, být více spolu, postavilo do role dospěláka a z nich
s rodinou, pomáhat si a vzájemně se se pro změnu stalo velké dítě.
podporovat. Mnozí se tak stali kuO tom, jak téhle situaci předcháchaři, uklízečkami, chůvami a učite- zet, přednášel 27. května na svém
li na plný úvazek. Pro někoho denní semináři v Jeseníku speciální perutina, ale pro někoho zádrhel, kdy dagog a rodinný terapeut Mgr. Jiří
den se v okamžiku změní na noc, Halda. Nastínil pohled na důležitost
kdy máme pocit, že jsme v tom cha- emočního vývoje a sociálního zrání
osu a zmatku nic nestihli. Na dru- u dětí, kdy každé dítě je originál, má
hou stranu si ale musíme přiznat, že své potřeby a my bychom měli rejsme sami sobě byli i tak trochu psy- spektovat určité zákonitosti, být mu

oporou a podpořit jeho potenciál.
Neboli jinak řečeno „rodina je základ“ a každý člen v ní má své místo
a svoji důležitost.
Nesmíme opominout ani asistenty
pedagoga, kteří jsou komunikačními
prostředníky mezi rodinou a školou.
Pro ně se 20. května uskutečnil webinář na téma „Jak posilovat svoji odolnost v době plné nejistot a změn“.
Mgr. Blažena Mačáková – lektorka
ve vzdělávání dospělých s 23letou
praxí se ve webináři interaktivní formou zaměřila na důležitost sebereﬂexe, sílu empatie, zvládání emocí

při komunikaci a využití různých
komunikačních technik. Účastníci
tak dostali i pár zajímavých tipů na
posílení osobní odolnosti a zvládání
obtížných situací.
Jsme rádi, že díky projektu
MAP II se zaměřujeme i na osobnostní rozvoj.
Souhrnné informace o vzdělávání
na Jesenicku na www.vzdelavanijesenicko.cz nebo nás sledujte na FB.
Realizačním tým MAP/
odd. školství MěÚ Jeseník

Kultura

www.jesenik.org
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Řecká pouliční slavnost
Na náměstí Svobody u kavárny Ennea můžete opět zažít kus pravého a nefalšovaného Řecka, a to v neděli 5. července, kdy se zde už podruhé uskuteční Malá řecká pouliční slavnost. Ta letošní má však zcela jedinečný rozměr,
v parčíku na náměstí Svobody bude slavnostně odhalen památník věnovaný
památce 70 let příchodu Řeků na Jesenicko.
V loňském roce uplynulo již sedmdesát let, co v tzv. první vlně dorazilo do
tehdejšího Československa 3000 řeckých dětí, které jejich rodiče posílali do
bezpečí z oblastí sužovaných občanskou válkou. První vlaky s řeckými dětmi
dorazily na Jesenicko koncem roku 1949. V následujících letech je pak následovali i dospělí. Pro připomenutí této výjimečné události jsme pod názvem
Symbioza 2018 uspořádali výstavy, řecké kvízy, promítali řecké ﬁlmy a vařili
řecké jídlo. Jeseničtí výtvarníci Dana Akritidisová, Filip Raif a Jaromír99 pro
nás namalovali návrhy na sběratelské pohlednice. Výtěžek ze všech těchto
aktivit částečně pokryl náklady na realizaci památníku. Tímto bychom všem,
kteří přispěli k jeho zhotovení, rádi poděkovali.
Protože pocházíme z Jeseníku a naše životy, stejně jako životy našich řeckých příbuzných a přátel jsou spjaty s tímto místem, rozhodli jsme se umístit
památník tam, kde se řecká komunita scházela v hojné míře. Na místě, kde
svého času fungovala tiskárna řeckých novin Agonistis, na místě, které svého
času dokonce neslo jméno řeckého národního hrdiny Nikose Belojanise. Jde
o náměstí Svobody nazývané místními pamětníky „starý autobusák“. Tak
nezapomeňte přijít v neděli 5. července.
Termín letošní Malé řecké pouliční slavnosti jsme nevybrali náhodně.
V tento den státního svátku si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů
Konstantina a Metoděje, kteří v 9. století dorazili ze Soluně až na Velkou
Moravu. Pro návštěvníky akce bude připravena ochutnávka řeckých jídel,
mohou si zakoupit speciality na grilu nebo tradiční baklavu. Příjemnou atmosféru podtrhne řecká hudba v provedení jesenického souboru Axios. Těšíme se na vás.

5. 7. 2020
Slavnostní odhalení řeckého pomníku
& Malá řecká pouliční slavnost 2020
Náměstí Svobody v Jeseníku
v prostorách před kavárnou Ennea
cca od 15 hod. (řeckého času)
Řecké speciality z grilu (souvlaki-pita),
ochutnávka řeckých předkrmů,
řecká hudba, zpěv tanec a dobrá nálada

KAPELA AXIOS
V 16:30 hod. slavnostní odhalení a vysvěcení
řeckého pomníku v parku na Nám. Svobody

SYMBIOZA 2020

Lucie Tenekedzi, Eleni Akritidu, Apostolos Joanidis

Kino Pohoda s festivalem TADY VARY
Červenec v jesenickém kině přináší po řadě omezení konečně plnohodnotný program, který uspokojí
rozmanité skupiny diváků. Začínáme v pátek 3. července tradičním
festivalem TADY VARY ve Vašem
kině, který se letos neuskuteční kvůli

koronaviru na kolonádách a v sálech
lázeňského města, ale v téměř stovce
kin.
Jsme poctěni, že můžeme uvést
16 ﬁlmů a být součástí této mimořádné přehlídky. Kino se na týden
promění vizuálně ve festivalové kino

včetně červeného koberce a uvede
(za pouhých 100 korun) ty nejzajímavější ﬁlmy z celého světa z uplynulé sezóny. Festival, jenž potrvá
do 11. července, zahájí australské
drama o dospívání Než skončí léto,
které se stalo diváckým hitem ﬁlmové přehlídky v Benátkách.
V programu kina se objeví celá
řada odložených i dlouho plánovaných premiér – vedle dlouho očekávaného thrilleru Christophera Nolana Tenet se objeví dva životopisné
hrané snímky (Havel, Meky). Pro
dobrodružné povahy je připravena
premiéra velkolepé Mulan od studia Disney, kterou uvedeme i ve 3D
verzi.
(pb)

Vítězné fotograﬁe V. ročníku
fotosoutěže, tentokrát na téma
„Tajemství architektury“, můžete
zhlédnout v CSA také v červenci.
Soutěž, kterou uspořádalo SVČ
DUHA Jeseník, byla určena amatérským fotografům – dětem, mládeži i dospělým. Letos se přihlásilo
21 fotografů, nejmladší fotografce
Miriam je 5 let. Vítězné fotograﬁe vybírala odborná porota, SVČ
Duha také udělila speciální ceny.
Všichni fotografové zároveň získali
kořenku s logem soutěže. Děkujeme sponzorským ﬁrmám, které
tuto soutěž podporují: GlassoCZ,
HAKO Jeseník, XOCOLATL
a městu Jeseník.
Pavla Ježová,
SVČ DUHA Jeseník

Výstava oslavuje krásu vody a památku V. Priessnitze
Fotograﬁe pro Vincenze Priessnitze je název výstavy, kterou její autor Jiří
Kalabis pomyslně věnoval zakladateli vodoléčby v Jeseníku. Snímky jsou výtvarnými detaily průzračně čisté vody jesenických řek, bystřin a potoků. Výstavu můžete zhlédnout v Katovně od 10. července do 26. srpna.
Jiří Kalabis působil dlouhá léta Instinktivně se vrátil k brouzdání
jako fotograf divadla v Šumperku vodou v duchu vodoléčebné tradice
a Uherském Hradišti. Před dvěma kraje. Tentokrát tak činí s fotoapalety se rozhodl pro návrat do kraje rátem v ruce a velikou pokorou k jesvého mládí. Po několika desetile- jím oblažujícím účinkům. Jak sám
tích působení na jižní Moravě si jej říká, v dobách, kdy pobýval na jihu,
opět přitáhly Jeseníky a jejich voda. byl jeho oblíbenou knihou román

Prameny živé vody o zakladateli vodoléčby Vincenzi Priessnitzovi. Ten
nabádal své pacienty nejen k noření
do vody, ale též k vnímání její krásy
i okolních hor.
Jiří Kalabis hledá vizuální krásu
v samé podstatě jesenické vody,
čiré průzračnosti, její schopnosti
zachytit a vést sluneční světlo. V paprscích slunce voda v jeho snímcích
zvýrazňuje barvy a prostředí, jímž

protéká. Zrcadlí jeho tvary, kameny, oblohu i slunce samo, aby na
snímacím čipu fotoaparátu zanechalo prchavý záblesk. Vznikají
tak abstraktní obrazy podněcující
fantazii pozorovatele k vlastní interpretaci.
Výstava oslavuje krásu stále
vzácnější horské vody a památku
člověka, který ostatní naučil, jak ji
využívat k léčení.
(lt)
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

AKCE
pátek 3. července ve 20 hodin
Zahrada Katovny
KONCERT THE MACHINE A JOYS FROM LOST
První letošní rockový večer v zahradě Katovny. Vystoupí jesenická rocková kapela The Machine a olomoucká akusticky rocková kapela Joys From Lost.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 100 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 5. července v 17 hodin
prostory před kavárnou Ennea
MALÁ ŘECKÁ POULIČNÍ SLAVNOST
Tato akce je v letošním roce spojená se slavnostním
odhalením „řeckého kamene” v parku na náměstí
Svobody. Vstup volný. Více na str. 7. Pořádá spolek
Symbióza 2018.

čtvrtek 9. července v 18 hodin
Hotel Slovan (salonek)
BESEDA S JAROSLAVEM BAŠTOU
Přednáška na témata Čeština tisíciletá aneb Jak je
spojen český jazyk s českým státem, Československé
legie v Rusku jako více než stoleté jablko sváru. Vstup
volný. Pořádají Ing. Tomáš Hauzner, František Svoboda
a Otakar Ševčík.

neděle 12. července v 15 hodin.
Hudební altánek na promenádě, PLL a.s.
LÁZEŇSKÉ SLAVNOSTI S JESENICKOU DVANÁCTKOU
Pořádají PLL a.s.

pátek 17. července od 9 do 16 hodin
Masarykovo náměstí
JESENICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Lokální trhy, dětský koutek s Rodinným centrem Krteček a koncert kapely Morava z Javorníku od 14 h.
Pořádá Sudetikus, z. s. ve spolupráci s městem Jeseník,
Olomouckým krajem a ﬁrmou Naturfyt Bio.

pátek 17. července v 19 hodin
Letní divadlo (Smetanovy sady)
NA STOJÁKA
RICHARD NEDVĚD, KAREL HYNEK A ARNOŠT FRAUENBERG v originální české „stand-up
comedy“, která vychází z tradice známé z angloamerických barů. Více na www.nastojaka.cz. Prodej vstupenek ve všech místech rezervačního systému MKZ
Jeseník.
Vstupné 220 Kč v předprodeji, 270 Kč v den konání
akce. V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ SE AKCE
KONÁ v DIVADLE PETRA BEZRUČE.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 18. července od 10 do 24 hodin
Letní divadlo (Smetanovy sady)
BEATS IN PARK
Letní festival elektronické hudby z cyklu Park žije! Vítání léta. Uslyšíte skvělé DJs, pohoštění připraví pop-up restaurace, užijete si workshopy, pro děti je na dopoledne připraveno dětské disko a atrakce. Informace
na www.sudetikus.cz. Pořádají Sudetikus, z. s. a Techno
Concept ve spolupráci s městem Jeseník, MKZ Jeseník,
ﬁrmou Naturfyt Bio a Woox.

pátek 24. července ve 21 hodin
Letní divadlo (Smetanovy sady)
VANDRÁCI VAGAMUNDOS
Cestovatelská přednáška s herci: Pavel Liška, Honza
Révai a kameraman Hynek Bernard, kteří tři měsíce
vandrovali po střední Americe. Čas bude i na dotazy
diváků a autogramiádu. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné v předprodeji
300 Kč, v den konání 360 Kč. V případě nepřízně počasí se akce koná v sále IPOS. Pořádají MKZ Jeseník.

www.jesenik.org

neděle 26. července v 15 hodin
Zahrada Katovny
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH
BUCHTÁCH
Uvádí CziDivadlo Praha. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 70 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 31. července v 19 hodin
Zahrada Katovny
MARIO ŠEPAROVIČ - ROCKOVÁ KLASIKA
Průřez tvorbou světových hvězd Rolling Stones, Beatles, Stevie Wonder, Bill Withers, Erica Claptona aj.
hraje a zpívá srbsko-chorvatský bluesový muzikant
a interpret Mario Šeparovič v doprovodu kytaristy
Vojtěcha Šňupárka a klávesisty Pavla Sotoniaka. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 100 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN:
01.08. HUDEBNÍ ZAHRADA KATOVNY
09.08. VESELÉ HRÁTKY Z POHÁDKY
DO POHÁDKY
15.08. CIMBÁLOVÁ MUZIKA GRUNT
NA RESTAURANT DAY

VÝSTAVY
15. června - 30. září
IPOS
VÝROČNÍ VÝSTAVA ŽÁKŮ A ABSOLVENTŮ
I. A II. STUPNĚ ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

10. července - 26. srpna
Katovna (I. patro)
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PRO VINCENZE PRIESSNITZE
Výstava Jiřího Kalabise je přístupná v otevírací době
TIC Jeseník, více na str. 7. Vstup volný. Pořádají MKZ
Jeseník ve spolupráci s TIC Jeseník.

31. července - 27. srpna
Kaple, Průchodní ulice
VÝSTAVA PRACÍ JESENICKÉ VÝTVARNÉ SKUPINY
Amatérské sdružení výtvarníků zahájí svoji tradiční
výstavu vernisáží v pátek 31. 7. v 17:00 hodin. Hostem vernisáže bude hudební skupina Country Band
z Javorníku. Otevírací doba: 10:00-12:00, 13:00-17:00.
Vstup volný. Pořádá JVS Jeseník.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
17. červen – 6. září
Hlavní výstavní sál
POLICIE VEŘEJNOSTI
Interaktivní výstava, kde se seznámíte se skutečnou
prací policistů. Vyzkoušíte si fyzickou zdatnost, prověříte paměť při sestavování identikitu, najdete své
otisky prstů a poznáte, proč je v silničním provozu
alkohol tak nebezpečný. Navštívíte místo činu, nakouknete do policejní cely a mnoho dalšího. Součástí
výstavy je i historická sonda do dějin policie na Jesenicku. Na jednotlivých stanovištích výstavy budou
17.7. a 21.8. přítomni policisté, kynolog se psem, v přilehlých prostorách bude vystavena policejní technika,
proběhnou dynamické ukázky a další doprovodný program. Vstupné 60/30 Kč.

1. červenec – 13. září
Galerie
VELKÁ PRÁZDNINOVÁ HERNA
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku, Pevností poznání
Univerzity Palackého a Šermířským spolkem Jeseník
připravilo pro malé i velké interaktivní hernu. Těšit se
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můžete nejen na náročné IQ hry, stolní hry či hlavolamy, ale i na nejrůznější odpočinkové aktivity. Kurátor výstavy: Mgr. Pavel Rušar a Ing. Luděk Augusta.
Vstupné 60/30 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ (80/40 Kč), ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU V 17. STOLETÍ
(110/55 Kč), FAUNA A FLÓRA JESENICKA (50/25
Kč), HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
(50/25 Kč).
Rodný dům Vincenze Priessnitze v Jeseníku lázních,
č. p. 175: STÁLÁ EXPOZICE VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG. O prázdninách
otevřeno v pátek, sobotu a neděli od 12 do 17 h. V objektu se nachází také kavárna Vinckovo kafe, otevřeno
denně.
PŘEDNÁŠKY: konají se vždy v 18.00 hod. ve Vodní
tvrzi v Jeseníku, více informací na samostatných plakátech.
1. 7. Představení sborníku Jesenicko, p. Growka
1. 7. Henleinovské povstání na Jesenicku 1938, p. Kolář

MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ JESENÍK

KINO POHODA
DIGITÁLNÍ 3D KINO DLE STANDARTU DCI
Dittersdorfova 599/2, 790 01 Jeseník
telefon 773 588 002 *** e-mail kino@mkzjes.cz

čtvrtek 2. 7. ve 21:30 hodin
LETNÍ KINO - SMETANOVY SADY
CHLAP NA STŘÍDAČKU / komedie / ČR 2020 / česky / 110 min. / Vstupné 100 Kč / 12+

pátek 3. 7. v 17:00 hodin
3BOBULE / komedie / ČR 2020 / česky / 103 min.
Vstupné 130 Kč / 

pátek 3. 7. ve 20:00 hodin
NEŽ SKONČÍ LÉTO-TADY VARY / komedie-drama /
Austrálie 2019 / titulky / 117 min.
Vstupné 100 / 60 Kč / 12+

sobota 4. 7. v 17:00 hodin
JALDA, NOC ODPUŠTĚNÍ-TADY VARY /drama /
Fr., Něm., Írán 2019/ titulky / 89 min.
Vstupné 100 / 60 Kč / 12+

sobota 4. 7. ve 20:00 hodin
LUXOR-TADY VARY / drama / VB, Egypt, SAE 2020
/ titulky / 85 min. / Vstupné 100 / 60 Kč / 

neděle 5. 7. v 17:00 hodin
MOGUL MAUGLÍ-TADY VARY / drama-hudební /
Velká Británie 2020 / titulky / 90 min.
Vstupné 100 / 60 Kč / 12+

neděle 5. 7. ve 20:00 hodin
JSME JEDNÉ KRVE-TADY VARY / krimi-thriller /
Dánsko 2020 / titulky / 88 min.
Vstupné 100 / 60 Kč / 12+

pondělí 6. 7. v 17:00 hodin
KUBRICK O KUBRICKOVI-TADY VARY / dokument / Fr., Pol. 2020 / titulky / 73 min.
Vstupné 100 / 60 Kč / 15+

pondělí 6. 7. ve 20:00 hodin
EMA-TADY VARY / drama / Chile 2019 / titulky / 102
min. / Vstupné 100 / 60 Kč / 15+

úterý 7. 7. v 17:00 hodin
PROXIMA-TADY VARY / akční-drama / Francie, Německo 2019 / titulky / 107 min.
Vstupné 100 / 60 Kč / 12+

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
úterý 7. 7. ve 20:00 hodin
ZLOVOLNÉ HISTORKY Z PŘEDMĚSTÍ-TADY
VARY / drama / It., Švýc. 2020 / titulky / 98 min.
Vstupné 100 / 60 Kč / 15+

www.jesenik.org

středa 22. 7. ve 20:00 hodin
VOLEJ MÁMU! / komedie / Švédsko 2019 / titulky /
102 min. / Vstupné 100 / 60 Kč / 15+

čtvrtek 23. 7. ve 21:30 hodin
středa 8. 7. v 17:00 hodin
TEPLOUŠ-TADY VARY / drama / Velká Británie,
JAR 2019 / titulky / 104 min.
Vstupné 100 / 60 Kč / 15+

LETNÍ KINO - SMETANOVY SADY
KOUŘ / restaurovaná verze / komedie-hudební /
ČSSR 1989 / česky / 96 min. / Vstupné 50 Kč / 12+

pátek 24. 7. v 17:00 hodin
středa 8. 7. ve 20:00 hodin
MEKY-TADY VARY / dokument / ČR, Slovensko
2020 / česky, slovensky / 80 min.
Vstupné 100 / 60 Kč / 

čtvrtek 9. 7. v 17:00 hodin
NA PALUBU!-TADY VARY / komedie / Francie 2020
/ titulky / 95 min. / Vstupné 100 / 60 Kč / 12+

čtvrtek 9. 7. ve 20:00 hodin
ZUMIRIKI-TADY VARY / dokument-drama / Španělsko 2020 / titulky / 122 min. / Vstupné 100 / 60 Kč / 

pátek 10. 7. v 17:00 hodin
TAJNÝ AGENT-TADY VARY / komedie-dokument /
Chile 2020 / titulky / 84 min. / Vstupné 100 / 60 Kč
/

pátek 10. 7. ve 20:00 hodin
BEZ ZVLÁŠTNÍCH ZNAMENÍ-TADY VARY / thriller-mysteriózní / Mexiko, Šp. 2020 / titulky / 95 min.
Vstupné 100 / 60 Kč / 15+

sobota 11. 7. v 17:00 hodin
3BOBULE / komedie / ČR 2020 / česky / 103 min.
Vstupné 130 Kč / 

sobota 11. 7. ve 20:00 hodin
HONEY BOY-TADY VARY / drama / USA 2020 / titulky / 93 min. / Vstupné 100 / 60 Kč / 12+

neděle 12. 7. v 17:00 hodin
VOLÁNÍ DIVOČINY / rodinný-dobrodružný / USA
2020 / titulky / 104 min. / Vstupné 130 / 110 Kč / 

středa 15. 7. ve 20:00 hodin
TO MUSÍ BÝT NEBE / komedie / Francie, Katar, Palestina 2020 / titulky / 97 min.
Vstupné 100 / 60 Kč / 12+

čtvrtek 16. 7. ve 21:30 hodin
LETNÍ KINO - SMETANOVY SADY
OSTRAVAK OSTRAVSKI + host: V. KUČÍK / komedie / ČR 2016 / česky 90 min. / Vstupné 100 Kč / 12+

pátek 17. 7. v 17:00 hodin
V SÍTI / dokument / ČR 2019 / česky / 100 min.
Vstupné 130 / 80 Kč / 15+

pátek 17. 7. ve 20:00 hodin
NA NOŽE / komedie-krimi / USA 2019 / titulky
132 min. / Vstupné 130 Kč / 15+

sobota 18. 7. v 17:00 hodin
SNĚŽNÝ KLUK / animovaný-dobrodružný / USA
2019 / dabing / 97 min. / Vstupné 130 / 110 Kč / 

sobota 18. 7. ve 20:00 hodin
MEKY / dokument / ČR, Slovensko 2020 / česky, slovensky / 80 min. / Vstupné 100 / 60 Kč / 

neděle 19. 7. v 17:00 hodin
EMMA. / romantický-drama / Velká Británie 2020 /
titulky / 124 min. / Vstupné 130 / 80 Kč / 

MULAN / dobrodružný-rodinný / USA 2020 / dabing
/ 106 min. / Vstupné 130 / 110 Kč / 

pátek 24. 7. ve 20:00 hodin
HAVEL / drama-životopisný / ČR 2020 / česky
100 min. / Vstupné 130 / 80 Kč / 12+

sobota 25. 7. v 17:00 hodin
VZHŮRU ZA SNY / animovaný-rodinný / Dánsko
2020 / dabing / 81 min. / Vstupné 130/110 Kč / 

sobota 25. 7. ve 20:00 hodin
3BOBULE / komedie / ČR 2020 / česky / 103 min.
Vstupné 130 Kč / 

neděle 26. 7. v 17:00 hodin
MULAN 3D / dobrodružný-rodinný / USA 2020 / dabing / 106 min. / Vstupné 150 / 130 Kč / 

středa 29. 7. ve 20:00 hodin
VÍKEND NA CHATĚ / komedie / Finsko 2020 / titulky / 120 min. / Vstupné 100 / 60 Kč / 15+

čtvrtek 30. 7. ve 21:30 hodin
LETNÍ KINO - SMETANOVY SADY
PŘES PRSTY / komedie / ČR, Slovensko 2019 / česky
/ 101 min. / Vstupné 100 Kč / 12+
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pátek 31. 7. v 17:00 hodin
HAVEL / drama-životopisný / ČR 2020 / česky
100 min. / Vstupné 130 / 80 Kč / 12+

pátek 31. 7. ve 20:00 hodin
TENET / sci-ﬁ-thriller-akční / USA 2020 / titulky /
152 min. / Vstupné 130 Kč / 15+

VÝSTAVA VE FOYERU KINA POHODA
2. 7. - 31. 8. 2020
VLASTA SKŘÍŠOVSKÁ - OBRAZY
Vernisáž: čtvrtek 2. 7. 2020 v 17:00 hodin

KINO POHODA NA INTERNETU –
www.kinopohoda.cz
PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA: Kino Pohoda Jeseník / Knihovna
Vincence Priessnitze Jeseník (ul. 28. října) / CK MONDI-tour
Jeseník (Palackého) / Půjčovna kol Jeseníky Tour (28. října)
/ IC Katovna (Palackého) / Lázeňské informační centrum /
Knihovna Mikulovice / MIC Zlaté Hory / IC Bělá pod Pradědem /
IC Vidnava / IC Javorník / Městský úřad Žulová / Obecní úřad
Lipová-lázně

Jeseník se baví
Přestože jsme do poslední chvíle doufali, že se vládní nařízení uvolní natolik, abychom mohli jako každým
rokem oslavit léto akcí Jeseník se baví – bohužel se tak
nestalo. Kvůli viru Covid-19 jsou stále nařízení tak přísná, že akci není možné za těchto podmínek zrealizovat.
Headlinery proto přesouváme na rok 2021 a akce proběhne v termínu 7. srpna. Kultura přes léto ale neutichne, ba
naopak. Kromě letních kin jsme připravili řadu koncertů
v Katovně i v letním divadle. Sezonu zahájíme Letním
kinem 2. 7. a hned 3. 7. se uskuteční koncert jesenické kapely The Machine. Další akce naleznete v kulturním přehledu či na našich stránkách www.mkzjes.cz či jesinfo.cz.
(pf)

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2020/2021
Neděle 11. 10. v 17 hodin:
Žena, která uvařila svého manžela – Ag.Pierot
Originální a vtipná černá komedie je exkurzí do světa
žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje
nový význam rčení, že „láska prochází žaludkem“.
Účinkují: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský
Sobota 12. 12. v 17 hodin: Sexem ke štěstí – Ag.Fanny
Koučovat se dá všechno. Pokud tedy ochladly vaše
partnerské vztahy, stačí se obrátit na odbornici a zkusit
sexcoaching! Že nevíte, o co jde? Pikantní a poněkud
ztřeštěná komedie z pera osvědčeného Jakuba Zindulky
vám pořádně polechtá bránice! Přestože v představení
nepadne jediné vulgární (ba ani ošklivé) slovo, doporučujeme jej mládeži až od 15ti let.
Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková, Jitka Ježková, Vilém Udatný / Jakub Zindulka
Úterý 19. 1. 2021 v 19 hodin Babička – Divadlo Šumperk
Zábavný, dojemný i dramatický příběh plný fascinujících lidských osudů, který komplexně zachycuje koloběh života na pozadí pozoruhodných historických událostí. Divadelní adaptace české klasiky.
Únor 2021: Intimní příběhy z Ráje - Studio BOUŘE
Intimní příběhy z ráje jsou úsměvnou komedií, vtipnou
a zajímavou vizí Edenu, ve které se odhalují detaily soužití mezi muži a ženami jemným humorem. Hrají: Robert Jašków, Jitka Ježková, Kateřina Sedláková, Michal
Slaný/ Peter Pecha
Čtvrtek 18. 3. v 19 hodin: Rebelky - Divadlo Bolka Polívky
Brilantní francouzská tragikomedie, v níž se náhodně
potkají dvě zralé ženy, které se rozhodly, každá z jiného
důvodu, vzepřít se nalinkovaným životům a vzít osud
zpět do vlastních rukou. I když jsou Caude a Margot
zpočátku jako oheň a voda, prožijí spolu několik dní, na
které do smrti nezapomenou...
Hrají: Chantal Poulain, Štěpánka Křesťanová

Středa 28. 4. v 19 hodin: Třídní sraz – Divadlo Artur
Děj této nové divadelní komedie nás zavede do baru
v malém městě, kde se po více než třiceti letech setkávají
spolužáci ze základní školy na třídním srazu. Očekávání jsou veliká a dávné dětské křivdy nevyřešené. Lásku,
slávu, peníze, svobodu i štěstí najdou diváci v této nové
komedii. Hrají: Bořek Slezáček, Roman Štolpa, Jindra
Kriegel, Matěj Kriegel,Petr Semerád,Pavlína Mourková,
Monika Timková, Kateřina Petrová, Lucie Linhartová,
Michaela Zemánková.
Uvidíte celkem 6 představení. Cena permanentní vstupenky 1800 Kč 1.-12. řada, 1500 Kč 13.-18.řada.Termíny jednotlivých představení budou vždy oznámeny
v místním tisku Naše město, Jesenickém týdeníku, na
plakátech a propagačních plochách MKZ Jeseník a na
www.mkzjes.cz.
Začátky představení ve všední dny v 19 hodin, o víkendech v 17 hodin.
* Máte zajištěno stálé místo v hledišti po celou dobu
sezóny. * Výrazná sleva oproti ceně při volném prodeji vstupenek. * Abonentní kartu můžete darovat nebo
půjčit.
Předplatné si rezervujte na: tel. 773 588 001 stále
a 775 982 913 do 31.8.
Abonentky je nutné uhradit a vyzvednout osobně
v Divadle P. Bezruče od 31.8. do 18.9.2020.
(MKZ)
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Letní divadlo (o)žije
Další bariéry, jež dočasně vztyčila koronavirová pandemie, pomalu padají
a kulturní kalendář na letní měsíce se pomalu plní. Dosud největší renesanci
zažije letní divadlo ve Smetanových sadech. Nejen, že v letošním roce prodělalo řadu významných oprav, ale také bude hostit řadu atraktivních a rozmanitých akcí.
Na objekt letního divadla začíná Bernarda, aby se podělili o zážitky
po letech být čím dál tím utěšenější ze své tříměsíční cesty na motorkách
pohled - díky dobrovolnické činnosti napříč střední Amerikou od Panamy
a soukromým donátorům významně až po Mexiko. Na obě představení lze
prohlédl. Nejen, že bylo opraveno již nyní zakoupit vstupenky v rezerzdevastované jeviště a zastaveno vačním systému MKZ. Zároveň lze
zatékání vody do budovy, ale už ji počítat i s pravidelnými ﬁlmovými
ani nehyzdí nánosy sprejerských vý- projekcemi pod širým nebem.
tvorů a díky odstranění křovin, jež
Na své si přijdou také příznivci
ji dekády skrývaly, má našlápnuto živé muziky. V sobotu 18. července
se znovu stát dominantou parku. se na letním divadle pod taktovkou
Nadcházející část oprav by měla být spolku Sudetikus a Deep Noise
provedena i za spoluúčasti města – uskuteční celodenní přehlídka elekto slíbilo vybudovat v objektu toale- tronické hudby Beats for Park, na
ty pro návštěvníky a také instalovat níž budou servírovat své beaty oblív areálu lavičky.
bení místní DJ´s. Termín letošního
Už v červenci na letním divadle ročníku již oznámila i přehlídka reuvidíme akce, které jsme v minu- gionálních kapel Chřástalfest, která
losti byli zvyklí vídat obvykle spíš v parku poslední léta zahnízdila. Ačv uzavřených prostorách a dá se oče- koli nebyl prozatím oznámen linekávat, že pod širým nebem budou -up, vůbec poprvé by se měl festival
mít odlišnou a možná i zajímavější protáhnout na dva dny, a to pátek
dynamiku. V pátek 17. července se a sobotu 7.-8. srpna.
do Jeseníku vrátí komici z populární
Věřme, že všechny dosud plánovastand-up comedy show Na stojáka, né akce proběhnou bez dalších ometentokrát v sestavě Arnošt Frauen- zení a za divácké přízně a že k nim
berg, Richard Nedvěd a Karel Hy- v dalších týdnech a měsících přibynek. O týden později, tedy v pátek dou další. Možná, že se letos člověk
24. července, dorazí na letní divadlo nepodívá k moři či na obří festival,
populární herci Pavel Liška a Jan Ré- ale to neznamená, že se v Jeseníku
vai v doprovodu kameramana Hynka bude nudit.
(jj)

Letní kino s Pomádou i Samotáři
Léto si neumíme představit bez letního kina – to bude probíhat v nově
upraveném amﬁteátru ve Smetanových sadech každý týden ve čtvrtek
večer. Sezónu pod širým nebem zahajujeme ve čtvrtek 2. července obnovenou premiérou ﬁlmu Samotáři Davida Ondříčka. Letní kino nabídne
mimo jiné ﬁlmy Poslední aristokratka, Kouř, Přes prsty nebo legendární
taneční Pomádu.
(pb)

Prázdniny v knihovně
9. 7.

10-12 Detektivní pátrání s Vrťapkou

16. 7.

10-12 Vyrob si záložku do knihy

23. 7.

10-12 Pohádky a MALÉhry

30. 7.

10-12 Po stopách historie Jeseníku

6. 8.

10-12 Deskohrátky

Projekt Bookstart startuje

13. 8.

10-12 Tvoř – netvoř s Big Shotem

Již v únorovém vydání Našeho města jsme informovali o tom, že jesenická
Knihovna Vincence Priessnitze se připojila k mezinárodnímu projektu Bookstart neboli „S knížkou do života“, jenž cílí na nejmladší čtenáře a jejich rodiče. Po pauze vynucené pandemickou krizí přichází dobrá zpráva – v letních
měsících se projekt může rozběhnout naplno.
Název projektu „S knížkou do života“ je trefný – jeho účelem je totiž
podporovat vztah dětí ke čtení a knihám od nejútlejšího věku. Jak přesně
k tomu přistoupit se již na červnovém vítání zhruba 40 jesenických občánků
dozvěděli novopečení rodiče, kteří v rámci projektu obdrželi dárkový balíček
s dětskou knihou, informační brožurou, seznamem doporučené literatury
pro dítka dle věku, audioknihou a – to především – poukazem na bezplatnou
registraci novorozeného synka či dcerky do jesenické knihovny platný až do
věku 6 let.
Předání dárkové sady je pouze prvním krokem k budování vztahu ke čtení.
Zájemci se následně mohou účastnit společných setkání přímo na dětském
oddělení Knihovny Vincence Priessnitze, kde bude pod vedením personálu probíhat jak společné čtení dětem, tak řada dalších aktivit zaměřených
na rozvoj verbálních a kognitivních schopností zábavnou a hravou formou.
První takové setkání je plánováno již na 27. července 2020. Případné dotazy
směřujte na e-mail: deti@knihovna-jesenik.cz – a určitě se nebojte přijít napsat první kapitolu v životě vašeho malého čtenáře.
(jj)

20. 8.

10-12 Pohádkové kvízování
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Rozsáhlá sbírka lahviček francovky v jesenickém muzeu
Nebudu daleko od pravdy, když prohlásím, že 90 % čtenářů si depozitář muzea představuje jako sklad hodnotných historických předmětů. To je
zčásti pravda, ovšem zároveň musí uchovávat předměty pro další generace,
které jsou běžnou součástí našeho současného života. To se týká i docela
malého předmětu, který není třeba blíže představovat – blahodárné alpy
neboli francovky.
Recesisti tvrdí, že vynálezcem (patrně ilustrátora reklamy). Od
alpy byl známý herec akčních ﬁl- této doby se etiketa či prostý nápis
mů Chuck Norris, který potřeboval používaly na ﬁremních obalech,
nějaký silný nápoj ke svému hektic- jako vtisk do skla nebo kovu či
kému životnímu tempu. Zklamaly jako plomba na uzávěrech lahví.
ho všechny známé světové lihoviny, Roku 1918 se ze soukromé živnosa tak ve své laboratoři vyráběl nový ti stala veřejná společnost. Roku
typ. Povedlo se mu to, když snědl 1919 převzal dohled nad výrobou
30 kg mentolových bonbónů, spásl Vítězslav Mečíř. Právě od tohoto
10 hektarů máty a zapil to benzí- roku začal s ﬁrmou spolupraconem. Z jeho moči pak vznikla světo- vat renomovaný akademický malíř
vě proslulá alpa, avšak dnes se kvůli dr. Leo Heilbrunn (1891–1944 Osvětomuto značně složitému postupu tim), který se stal autorem mnoha
vyrábí synteticky.
graﬁckých návrhů pro propagační
Skutečnost je samozřejmě jiná. materiály. Důkaz, že se ﬁrmě dařiPrapůvod tohoto nápoje najdeme lo, podávají statistické údaje z roku
ve výrobě koňaku. Lihovina původ- 1926, z nichž se dozvídáme, že ročně sloužila jako prostředek k pod- ní výrobní kapacita závodu byla cca
poře trávení, zevní použití se tehdy 2 miliony lahví.
netradovalo. Z Francie se koňak
Na začátku 30. let zahájila alpa
dostal i k nám, kde se mu přezdívalo mohutnou reklamní kampaň: vydala
frankovka či francovka. Na počátku množství plakátů, objevily se ple20. století neexistoval na výrobu chové vývěsky, letáky a prospekty,
monopol, každá lékárna měla svoji a dokonce malby na zdech domů.
recepturu a lihovina byla většinou V těchto letech vzniklo i typické ﬁprezentována jako tzv. domácí spe- remní modré provedení s nápisem
cialita. Doporučovala se k potírání Alpa s velkým bílým písmenem „A“
bolestivých míst a k masážím.
a žlutou čtyřcípou hvězdou, která
Historie výroby alpy, jak ji známe nás provází až do dnešních dnů.
dnes, neodmyslitelně souvisí s Br- Byly zakoupeny další haly. V roce
nem, konkrétně její částí Královým 1936 vznikla v Brně nová administPolem. Zde vznikla roku 1913 malá rativní budova navržená architektem
ﬁrma Josefa Veselého. Ještě téhož Bohuslavem Fuchsem (1895–1972).
roku v červenci Veselý zaregistro- Firma v té době zaměstnávala
val ochrannou známku: nejdříve 196 lidí a disponovala 7 cestovnívýraz „alpa“, o několik dní později mi, 6 reklamními, 2 rozvážkovými
pak etiketu s vodní vílou a textem a jedním velkým nákladním automoALPA, který není nic jiného než bilem, dále stálým skladem v Praze
složenina z počátečních písmen a závodní tiskárnou.
jména a příjmení Aloise Palečka
Po roce 1948 byla továrna znárod-

V muzeu najdeme i věci běžné potřeby, třeba lahvičky francovky.

něna a začleněna do národního podniku Spojené farmaceutické závody
Brno-Královo Pole, později závod
45. Výroba francovky představovala
90 % objemu, doplňkovou produkci
tvořila sypátka ALPENOL (dětský
zásyp alpa) a masážní krém Eroment. Posléze byl provoz převeden
do Velkého Meziříčí a roku 1953 brněnský výrobní areál převzala ﬁrma
Lachema.
Ve sbírkách VMJ, detašovaného pracoviště Javorník, se nachází
vzácný soubor lahviček alpy. Mimo
dvou byly všechny nalezeny na půdách domů na Javornicku, jedna
byla darována v souvislosti s volební kampaní a jedna byla koupena
k doplnění sbírky.

Foto: VMJ

Nejstarší typ pochází z přelomu
19. a 20. století, kdy tělo lahvičky
mělo ještě tvar jehlanu s dlouhým
krkem, na bílé etiketě pak vidíme
modrý text. Další exemplář se již
podobá dnešním alpám, k tomu
zaujme svojí etiketou s vílou a německým textem. V depozitáři se ale
nachází i kus, který jistě potěší regionální patrioty – etiketa totiž zobrazuje kapli na Vřesové studánce.
Po prvorepublikových lahvičkách
již přichází na scénu ty poválečné,
z nichž zřejmě nejpozoruhodnější
je „ODS alpa“ vyrobená u příležitosti krajských voleb 2008. Posledním přírůstkem je běžná alpa
zakoupená v lékárně roku 2010.
Milan Rychlý, archeolog VMJ

Velký maďarský státník Khuen-Héderváry se narodil v Jeseníku
Padne-li řeč na význačné osobnosti narozené
v Jeseníku či s tímto městem nějakým způsobem
spojené, vybaví si drtivá většina V. Priessnitze.
Jako by si vodní doktor pomyslný pantheon místních slavných rodáků přivlastnil sám pro sebe.
A přitom zde světlo světa spatřila celá řada výjimečných lidí, jež by rozhodně neměli zůstat zapomenuti. Mezi ty jednoznačně nejvýznamnější
patří muž, kterého sice česká veřejnost prakticky
nezná, avšak pokud bychom jeho jméno vyslovili
před vzdělanějším Maďarem či Chorvatem, pravděpodobně by oba ihned zareagovali (byť, pravda, zřejmě odlišným způsobem).
Hrabě Károly Khuen-Héderváry Uherska, málokdo tušil, že ve funkci
(1849–1918) se řadí mezi ústřed- vydrží plných dvacet let. Přestože
ní postavy uherské politiky konce se zásadním způsobem podílel na
19. a počátku 20. století. Když jej ekonomické i kulturní modernizacísař roku 1883 jmenoval chorvat- ci země, pro Chorvaty dodnes (do
ským bánem, tj. de facto nejmocněj- značné míry neoprávněně) předstaším mužem této jihozápadní části vuje symbol tvrdé maďarizace. Jistá

rozpolcenost panuje i v hodnocení
Khuena coby ministerského předsedy Uherska. Diskuse na politická témata však ponechme stranou a vraťme se do Jeseníku.
O místě bánova narození se dlouho
vedly spory a ještě dnes se lze v řadě
publikací setkat s mylnou informací, že přišel na svět v chorvatském
Nuštaru. Zápis v jesenické matrice
však mluví jasně – baronka Angelika
Izdenczy povila svému choti, hraběti Antalu Khuenovi, dne 23. května
1849 syna Carla, tj. v rodné řeči
urozeného páru Károlye. Ke šťastné
události však nedošlo na Gräfenberku, jak je rovněž nesprávně uváděno, ale pod krovy hostince U Císaře
rakouského, tedy v dnešním hotelu
Aldaron.

Dosud ale zůstává záhadou, co
Khuenovy přimělo opustit úrodné
uherské roviny a přesunout se do nehostinných sudetských hor. Hrabě
Antal je sice od dubna 1846 uváděn
jako Priessnitzův pacient (manželka
za ním přijela v prosinci 1847), nicméně není vyloučena možnost, že
setrvávání maďarských aristokratů
zde nesouvisí se zdravotními potížemi, ale s osobou barona Miklóse
Wesselényiho, jenž byl pro své radikální postoje internován Vídní na
Gräfenberk, kam za ním zavítala
řada velkých person tehdejší uherské smetánky. Každopádně roku
1852 Khuenovi město i s tříletým
budoucím bánem opustili a odebrali
se zpět do Uher.
Matěj Matela, VMJ
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Jeseník, město pramenů
V Jeseníku a jeho okolí se nachází stovky pramenů, které léčí lidské neduhy
již od dob prvního vodního lékaře Vincenze Priessnitze. Jedná se o bohatství,
které nám zde nechali naši předci a o které bychom se měli co nejlépe starat.
Na tuto práci pak navazovali další
První prameny
Jesenické prameny a další pa- místní nadšenci.
mátníky začaly vznikat již od první
poloviny 19. století ještě za života
Vincenze Priessnitze, a to z vděčnosti pacientů za své uzdravení.
Mezi první památky tak patří Maďarský pomník s bronzovým lvem
či Wesselényiho zahrada s prvním
známým pramenem v dnešním slova
smyslu. Poté se spustila vlna stavby
pomníků, které budovaly jednotlivé
národy. Vrcholem se stal Anglický pramen v roce 1848 v dnešních
Smetanových sadech. Češi a Poláci
se kvůli situaci v monarchii přidali
se svými pomníky se zpožděním
v letech 1874 resp. 1894.

Poválečné období
Obdobím úpadku se pro jesenické
prameny stala doba po druhé světové válce. Došlo k odstranění části
původních německých nápisů na
deskách pramenů, k jejich přejmenování a zpřetrhání vazeb s původními obyvateli, kteří měli k pramenům
blízký vztah. Nový zájem o prameny
začal vznikat především až v 60. letech, kdy došlo k první moderní obnově některých pramenů Československými státními lázněmi Jeseník.
Ve znamení doby se využíval
k přestavbě beton a žulové kvádry,
čímž se však vytrácela umělecká
hodnota památek. V tomto období dokonce část pramenů zanikla. Zajímavým počinem počátku
80. let se stala výstavba sochařsko-krajinářské kompozice Cesta života
na Jižním svahu provedená Janem
Šimkem symbolizující přírodní
děje, lidskou existenci a jejich vzájemné propojení. V tomto období
se objevili první „pramenáři“ – Ivan
Prociv nebo Vítězslav Mazura, kteří se pokoušeli prameny zmapovat.

Znovuobjevení pramenů

Od 90. let docházelo ke znovuobjevení významu pramenů, začaly
být opravovány Státními lesy ČR,
lesní správou Jeseník, jesenickými
lázněmi, městem Jeseník a různými jednotlivci a skupinami (Ondřej
Truneček, studenti Gymnázia Jeseník). Důležitou etapou byl také
projekt Cesta ke kořenům, při kterém Hnutí Brontosaurus opravilo
několik pramenů a vznikla naučná
stezka Vincenze Priessnitze a stezka Živé vody.

Současnost
V roce 2018 vznikla tzv. Rada pramenů, složená z místních institucí,
na jejichž pozemcích se prameny
nachází. Jejím úkolem je sjednocení
jednotlivých činností dobrovolníků,
ale i majitelů pozemků a vytvoření dlouhodobé vize a především
udržitelnosti s ohledem na údržbu
pramenů a okolních stezek. Rada
pramenů navazuje na práci Lázeňské komise (Curcommision Gräfenberg) a Okrašlovacího spolku (Verschönungverein Freiwaldau), které
v Jeseníku působily do roku 1938.
Během posledních několika let se
postupně opravilo několik drobných
památek jako například Editin pramen, Mločí pramen, Knoppův pramen a Soﬁin pramen.
V letošním roce se pracuje na
opravě nejstaršího pramene ve městě
pojmenovaném po významné postavě středoevropských dějin, barona
Wesselényiho. Do oprav se však
kromě institucí pouští také místní
nadšenci, mezi které patří také Kamil
Zajíček a jeho přátelé, kteří obnovili
Krizový kříž na Předním vršku a celé
jeho okolí postupně zvelebují.

Anglický pramen ve Smetanových sadech.

Popularizace pramenů
Za popularizací tématu pramenů
stojí v poslední době mimo jiné Jiří
Glabazňa, lázeňský průvodce, který
se aktivně již přes desetiletí zapojuje
do obnovy okolí lázní a své zkušenosti předává pacientům a turistům.
Důležitým milníkem moderního období existence pramenů je také vydání knihy Atlas jesenických pramenů
místním nadšeným badatelem Lukášem Abtem, který se pramenům
věnuje přes 15 let. Publikace nabízí kompletní přehled o pramenech
a jejich historii, fotograﬁe historické
i aktuální a různé další zajímavosti. Na tuto knihu pak vloni navázal
portál Jesenické prameny, který se
stal online verzí knihy a nabídl možnost průběžné aktualizace informací
o pramenech. Portál je přístupný na
www.jesenickeprameny.cz.

Foto: Tomáš Neuwirth

Brontosaurus, které zajistilo obnovu
mnoha pramenů a nyní spolupracuje s majiteli památek na obnově
dalších památek a zapojení dalších
dobrovolníků a pramenů do programu.
Jan Mrosek

Správci drobných památek

Za popularizací pramenů stojí také Jiří Glabazňa (na snímku).

Foto: Marek Kačor

Na Jesenicku funguje program
Správci drobných památek, který
čítá na 30 dobrovolníků, kteří se
starají o vybrané místní památky
a prameny. Program zaštiťuje Hnutí

Titulní strana knihy Lukáše Abta.

14

Cestovní ruch

www.jesenik.org

červenec 2020

Jeseník má nabíjecí stanici pro elektrokola Nové turistické centrum SOUD
Turistická oblast Jeseníky byla letos zasíťována nabíjecími stanicemi pro
eletrokola. Instalováno bylo přes 40 dobíjecích stanic pro všechny druhy elektrokol.
Dobíjecí stanice obohacené o panel s mapou se nacházejí v blízkosti více
i méně známých turistických cílů, u kterých nechybí možnost dalšího vyžití.
V Jeseníku naleznete stanici na parkovišti za Yesenkou, v blízkosti veřejného
WC. Nabíjecí stanice je součástí úschovny kol, tzv. bike boxu. K dispozici
je nabíječka Bosch, Shimano a klasická zásuvka 230 V. V nejbližším okolí
Jeseníku najdete nabíjecí stanice v Priessnitzových a Schrothových lázních,
České Vsi, Bělé pod Pradědem či Ostružné.
Stanice instalovalo Jeseníky - sdružení cestovního ruchu v kooperaci
s Olomouckým a Moravskoslezským krajem a příslušnými městy a obcemi
a provozovateli atraktivit. Služba je poskytována zdarma.
Zdroj: www.jeseniky.cz

Půjčovny elektrokol a dalšího
sportovního vybavení v Jeseníku a okolí:
• JESENIKYTOUR.EU,
ul. 28. října 896/4 Jeseník, www.
jesenikytour.cz
• PŮJČOVNA ELEKTROKOL
PRADĚD,
zapůjčení elektrokol
na pobočce Ovčárna nebo
v hotelu Červenohorské sedlo
a dále na objednávku
ve spolupracujících penzionech
či hotelích.
www.skialp-praded.cz

• PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ
LÁZNĚ a.s., Lázně Jeseník –
u obsluhy tenisových kurtů nebo
Parku her,
www.priessnitz.cz
• SCHROTHOVY LÉČEBNÉ
LÁZNĚ s.r.o., Lipová-lázně,
centrální recepce,
www.lazne-lipova-cz
• SKILAND CYKLOPOINT
KEMP, Ostružná 66,
www.skiland.cz

Nové „íčko“ v Javorníku.

Zvídavý turista si jistě nemohl nevšimnout, že javornické náměstí prošlo v poslední době zdařilou obnovou.
Městu Javorník se mimo jiné podařilo zachránit zchátralou historickou
budovu Soudu, která je dnes po náročné rekonstrukci chloubou náměstí. Budova byla slavnostně otevřena
letos v červnu.
Sídlí v ní nové TIC Javorník, zázemí tu najdou cykloturisté a je zde
koutek pro děti.

Zároveň můžete navštívit nové
muzejní expozice připomínající historii města. Prohlédněte si unikátní
četnickou stanici a šatlavu, jež se
v budově Soudu nacházely za Rakouska Uherska.
Milovníky historie zaujmou
místnosti v podobě oblíbené selské
světničky našich babiček, bývalé javornické lékárny či historické školní
třídy nebo zbrojnice a další.
Zdroj: kulturnidumjavornik.cz

Jeseníky hrou!
Popularita her, hledaček, tajenek
a tzv. questingu stále roste, a proto
vznikl projekt Jeseníky hrou, který
nabízí návštěvníkům zábavné poznávání Jeseníků. Účelem je lidi pobavit
a přitom trochu poučit o dané lokalitě, obci či městu pomocí kreslené
skládací mapy Jeseníků, kde jsou
vyznačeny jednotlivé atraktivity.
Na druhé straně mapy je celkem 16
her, kvízů a hledaček k řešení. Za
každou vyřešenou hru získají účastníci razítko. Pokud posbírají razítek
7 (9), mohou si pak ve Vzdělávacím
centru VÍCE ve Mlýně Karlovice vyzvednout věcnou odměnu. Na mapě
naleznete tajenku a hru týkající se
města Jeseník. V Jeseníku si můžete
herní mapu zakoupit v TIC Jeseník
v Katovně za 69 korun.
Zdroj: TIC Jeseník a Actaea – Společnost pro přírodu a krajinu Karlovice

Otevírací doba TIC
Jeseník Katovna
(červenec/srpen)

Mapa elektrostanic. Zdroj: Jeseníky – sdružení cestovního ruchu

PO-PÁ

8:30-17:30

SOBOTA

8:30-16:00

NEDĚLE

8:30-13:00

ST. SVÁTKY

9:00-14:00

Lázeňské info

www.jesenik.org

červenec 2020

15

Lázně opět v plném provozu, LD Priessnitz v novém kabátě
Od 25. května fungují Priessnitzovy lázně opět v plné kapacitě včetně poskytování služeb samoplátcům a hotelovým hostům. Do lázní se vrátil život
i v podobě kulturních akcí. Sanatorium Priessnitz má za sebou 1. etapu opravy
střechy a fasády. Vstup do lázeňských budov pro veřejnost zůstává omezen.
„Cílem našich lázní po koronaviru vit, ale neměli by vstupovat do láje co nejdříve vrátit se do běžného zeňských budov, kde dbáme v maxiprovozu, pokrýt ﬁnanční ztráty, udr- mální míře na udržení hygienického
žet zaměstnance a kvalitu služeb,“ prostředí. Jsou jim k dispozici parky,
uvádí obchodní ředitelka lázní Ka- zahrady, promenády, hřiště, kavárny
teřina Tomášková. „Vrátili se k nám a obchůdky.“
samoplátci, znovu poskytujeme hoteV sobotu 6. června se po korolové služby, opět pořádáme kulturní navirem vynucené přestávce konala
akce, byť zatím pouze venku. Občané první větší akce pro veřejnost – Den
Jeseníku a turisté nás mohou navští- dětí za ﬁnanční podpory města Je-

seník. Akce se těšila velkému zájmu
dětí z lázní i z Jeseníku, probíhala
tentokrát v komornějším duchu.
Vystoupila kapela Domino a Pohádková babička, děti dostaly tašky
s malými dárky. Také v červenci budou kulturní akce pokračovat zatím
stále jen na venkovních prostranstvích.
Lázně v červnu dokončily 1. etapu opravy střechy a fasády Sanatoria
Priessnitz.
Další dvě etapy jsou naplánovány
na jaro 2021 a jaro 2022. Ačkoliv

nyní nad jejich realizací, po nečekaném průběhu jarní sezóny, visí
ﬁnanční otazníky, trvá zájem je v budoucnu uskutečnit.
„Děkujeme všem stavebním ﬁrmám
za dodržení harmonogramu prací i za
ztížených podmínek. Ať už šlo o koronavirus, nebo deštivé počasí, se vším
si stavaři výborně poradili a v letní sezóně tak přivítá průčelí LD Priessnitz
naše hosty v novém kabátě,“ uzavírá
obchodní ředitelka lázní Kateřina
Tomášková.
(jg)

Lázeňské koloběžkování - Priessnitz open 2020

Minigolf, vláček a LIC fungují

Čtvrtý ročník Lázeňského koloběžkování se
bude konat v sobotu 25. července 2020. Vzhledem k letošní situaci v pořádání akcí sledujte
před událostí plakáty.
Jde o závod na koloběžkách pro veřejnost,
kde své zkušenosti na koloběžce může uplatnit
každý bez rozdílu věku. Kategorie jsou nachystány od těch nejmenších dětí až po dospělé
závodníky, kteří mohou zavzpomínat na své
mládí. Pro první tři nejrychlejší jezdce v každé
kategorii je nachystán diplom, medaile a drobný dárek.
Pokud nemáte svoji koloběžku, přijďte rovněž, vše potřebné vám zapůjčíme.
A nezapomeňte, že nejde jen o závod, je to
velmi zdravý způsob pohybu a legrace!

Lázeňské slavnosti, hry
a pojízdný kinematograf
Na tradiční promenádní koncerty navazují letos pořádané Lázeňské slavnosti. Během léta na ně můžete přijít celkem ve čtyřech termínech vždy v neděli.
Na konci července bude na lázeňském hřišti promítáno pět celovečerních ﬁlmů
v Kinematografu bratří Čadíků.
S podporou města Jeseník se na skupiny Dynybyly Band, Holátka
Lázeňské slavnosti konají v neděli a Brass Quintet.
12. července. V hudebním altánku
Od 24. do 28. července se vždy vena promenádě vystoupí Jesenická čer na hřišti bude promítat. Přijede
dvanáctka od 15 hodin. V srpnu Kinematograf bratří Čadíků a diváci
budou navazovat další tři nedělní se mohou těšit například na snímky
koncerty, posluchači se mohou těšit Hodinářův učeň, Afrikou na pionýru, Na střeše nebo Poslední aristokratka.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek
je určen na dobročinné účely. Mezi
kinematografem dosud obdarované
nadace patří: Pomozte dětem, Kapka naděje, Archa Chantal, Masarykův onkologický ústav v Brně, Dar
Života a Konto Bariéry.
V pátek 17. července se od 14 hodin konají Dny her v Háji víly Ozdravy. Na děti čeká okruh s hledáním
obrázků a pohyb ve zdravém lesním
prostředí. Akci pořádá Společnost
Vincenze Priessnitze s podporou
města Jeseník.

www.priessnitz.cz

Od června se návštěvníci lázní
po tříměsíční pandemické přestávce
mohou znovu přijít zabavit do parku
her. Otevřeno je také Lázeňské informační centrum, jezdit bude opět
Vláček Lázeňáček, v provozu budou
tenisové kurty.
Více informací najdete na webových stránkách www.priessnitz.cz.
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Závod míru U23 se změnami
Osmý ročník Závodu míru, jeden
z podniků N´Cupu Mezinárodní cyklistické unie (UCI), doznal pro letošní rok
několika změn. Kromě posunutí z důvodu koronavirové epidemie z 4.-7. června
na 3.-6. září, má i nový název: Závod
míru U23 Grand Prix Jeseníky. V prestižní soutěži startují pouze vybrané reprezentační týmy z celého světa věkové
kategorie do 23 let.
Náročná trať s celkovým převýšením 8 800 m vede zejména regionem
Jesenicka a Zlatých hor, kde jsou připraveny atraktivní horské prémie. „Velice si vážíme podpory měst na Jesenicku a obou krajů, jak Olomouckého, tak
Moravskoslezkého, tedy krajů, kudy vedou etapy našeho závodu. A jedná se nám
o propagaci krásného jesenického regionu. A z toho plyne nový název,“ říká promotér a organizátor závodu Jaroslav Vašíček. V rámci závodu došlo k úpravě
a zatraktivnění tratí. Například časovka jednotlivců se přesouvá do samého
centra Jeseníku a závěrečná etapa bude mít start i cíl také v Jeseníku, na
Masarykově náměstí.
(TZ)

Program Závodu míru U23 Grand Prix Jeseníky:

U
EL O
O C INU!
R
P OD
R
Akce se koná na pozemcích Arcibiskupství olomouckého, na kterých hospodaří
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. (ALSOL), které souhlasily s konáním akce.
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.

2020 ! SOBOTA

Penzion U Julka

Domašov v Jeseníkách
Bělá pod Pradědem

grafická úprava knotek.tom@gmail.com

DOSPĚLÍ
A MLÁDEŽ

» start ve 12:00 hod. hod.
» prezentace 8:00–11:45 SI, SY, KI, KY 200 Kč
» startovné 300 Kč / kat. ntaci v den závodu
.)
» hrazeno hotově přiekpreze
d pozemky ALSOL : 50 Kč/os
» (v ceně zahrnut poplat za průjezě + občerstvení na trati
» v ceně jídlo a pití po závod
» k zakoupení pamětní tričko
ický šnek
» bodováno v seriálu Jesen
ní chalupáři
» kategorie pro každého + tradič
» ocenení nejlepších a tombola

POŘADATEL: Sportovní klub eSeNBáci z.s.
KONTAKT: tel. 777 496 879 / e-mail Ladikcmelda@seznam.cz
INFO: www.esenbaci.com/Cas-OFF-kA-na-Serak.html / www.facebook.com/cas.off.ka.na.serak

4.7.

MTB ZÁVOD C YKLISTICKÉHO SERIÁLU JESENICK Ý ŠNEK 2020

50.1776008N / 17.1979333E

3. září: časovka jednotlivců v Jeseníku (3,5 km)
4. září: Jeseník - Rýmařov (138 km)
5. září: Krnov - Dlouhé stráně (148 km)
6. září: Jeseník - Jeseník (165 km).

DĚTI

» start v 10:00 hod.
» tratě v okolí na louce hod.
» prezentace 8:00–9:45
» startovné zdarma
ický šneček
» bodováno v seriálu Jesenlet
» kat. od odrážedel do 12 ola
tomb
ších,
nejlep
ní
» ocene
o
» koláče, ovoce, kokina, pitíčk
» k zakoupení pamětní tričko

Z A PODPORY

FAUNAPARK o.p.s.
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do 9 hodin. Zdarma. Náklad 5600 výtisků. Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, 790 01 Jeseník. IČO: 00302724. Šéfredaktor: Richard Kapustka, tel. 725 932 834, e–mail pro veřejnost:
nasemesto@mujes.cz. Graﬁcké zpracování a tisk: Reprotisk s.r.o., Šumperk, tel.: 583 211 288. Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p. K dispozici je také v IC Katovna. Evidenční číslo: MK ČR E 14429.

