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Městská policie
Jeseník slaví 30 let

Oblíbený rybníček
bude kompletně opraven

Pomoc seniorům
s příspěvkem na 
bydlení

Bukovický kostel
sv. Jiří slaví 120 let

NAše 
město
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Letní divadlo zase patří 
mezi tradiční jesenická 
kulturní místa

Od počátku června do konce 
srpna proběhlo v  letním divadle 
celkem 24 akcí. Jednalo se o promí-
tání letního kina, divadelní pohád-
ky, koncerty a další představení.

Že se stalo letní divadlo ve 
Smetanových sadech opět velmi 
oblíbeným místem, svědčí i  hojná 
návštěvnost diváků. Přáli jsme si, 
aby se konečné číslo přehouplo 
přes 1 000 návštěvníků, ale 
nakonec jejich počet vystoupal 

až přes 2 500 diváků. Ačkoliv se 
některá představení pro nepřízeň 
počasí musela přesunout do 
Divadla Petra Bezruče nebo Kina 
Pohoda, těší nás vcelku úspěšně 
nastartovaná obnovená tradice 
pravidelných kulturních akcí 
v  oblíbeném „letňáku“. Budeme 
se těšit na vás na kulturních 
akcích zase během příštího léta.

Kateřina Tomanová,
ředitelka MKZ

Absence 
praktického lékaře 
vyřešena

Stovky pacientů v  lékařském 
obvodu MUDr. Ireny Grabovské 
si mohou po týdnech nejistoty od-
dechnout. Jesenické poliklinice se 
ve spolupráci s  dalšími partnery 
podařilo zajistit pro denní práci 
v  tomto obvodu dva nové, mladé, 
atestované lékaře v  oboru. Ti se 
budou moci, spolu s pacienty, opřít 
o  kvality a  lidský přístup nové 
zdravotní sestry z regionu. 

„Vedli jsme mnoho jednání s tře-

tími stranami, kdy nám v nich byla 
po odborné stránce paní doktor-
ka oporou. K tomu nám v té době 
podaly pomocnou ruku zdravotní 
pojišťovny (zejména VZP a ČPZP), 
Odbor zdravotnictví Krajského 
úřadu Olomouckého kraje i  sa-
mospráva Jeseníku v čele s aktivní 
starostkou Zdeňkou Blišťanovou,“ 
říká majitel jesenické polikliniky 
Milan Plesar.

Na 110 jesenických prvňáčků prožilo 1. září svůj velký den a při slavnostním pasování 
ředitelem školy Dominikem Liberdou postoupili do stavu žákovského.
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S  praktickými a  dětskými lé-
kaři z celého Jesenicka se 13. září 
setkal ministr zdravotnictví Vlas-
timil Válek. Přijel na pozvání sta-
rostky Zdeňky Blišťanové, aby zís-
kal detailní pohled na konkrétní 
problémy zdravotní péče v našem 
regionu. Není překvapením, že na 
Jesenicku je to především důcho-
dový věk lékařů a nedostatek těch 
mladých.

Nízký počet lékařů, finanční 
náročnost zaučení nového lékaře, 
časová a  administrativní zátěž 

– to je několik důvodů, proč na 
Jesenicku vzniká problém, jehož 

rukojmími jsou pak samotní 
pacienti. Je důležité, aby se 
společně podařilo včas zajistit 
mladé lékaře a  byly vytvořeny 
podmínky pro jejich zaškolení. 
Ministr přítomným sdělil, 
jaké připravuje nástroje, aby 
akreditaci a  předání ordinace 
novým lékařům usnadnil. Za 
město se jednání účastnila 
starostka Zdeňka Blišťanová, 
která k  problematice dodala: 

„Dostupná zdravotní péče je pro 
nás jednou z  priorit a  je velmi 
důležité, aby komunikace s  lékaři 
probíhala napřímo.“                    (lum) 

„S  pomocí všech zainteresova-
ných se nakonec podařilo zajistit 
potřebné personální obsazení 
pro znovuobnovení provozu to-
hoto obvodu praktického léka-

ře. Všem patří velký dík,” doplnil 
starosti uplynulých týdnů Milan 
Plesar. 

„Je to skvělá zpráva pro celé 
Jesenicko. Dva noví praktičtí lé-
kaři pomohou zajistit dostupnou 

a kvalitní péči pro obyvatele měs-
ta i  okolních obcí. Děkuji jesenic-
ké poliklinice i dalším kolegům za 
bezvadnou spolupráci a  součin-
nost při řešení této situace. Opět 
se ukázalo, že kde je vůle, tam je 

cesta,“ shrnuje několikatýdenní 
úsilí starostka Zdeňka Blišťanová. 
Bližší informace o nové ordinaci 
naleznete na našem webu 
www.jesenickapoliklinika.cz. 

Jesenická poliklinika

Jejím předchůdcem byla v  roce 
1991 bezpečnostní agentura EKO-
TOM Kaplice, která se po vzniku 
zákona o  obecní policii transfor-
movala na městskou policii. Na 
začátku měla pět strážníků a  za 
dobu své existence vystřídala tři 
adresy. Začínala na radnici, dlouhé 
roky sídlila na ulici Dukelská a od 
loňského roku najdete služebnu 
městské policie v  pasáži Slovan 

(dříve nazývané Alkron). Nyní 
má městská policie 11 strážníků, 4 
operátory kamerového systému, 
2 asistenty prevence kriminality 
a  čtyřnohého parťáka, služebního 
psa Queena. Za dobu působení se 
městská policie rozrostla nejen 
personálně, ale i  technicky. Stráž-
níci disponují rozsáhlým kame-
rovým systémem, pultem centra-
lizované ochrany, dvěma vozidly 

pro výkon služby, vozidlem pro 
převoz podnapilých osob na zá-
chytnou stanici do Olomouce nebo 
třeba laserovým měřičem rych-
losti vozidel. Novinkou v  posled-
ních letech je také odstraňování 
vraků z  ulic města, modernizace 
vybavení strážníků o tzv. MP man-
ager, usnadňující zpracování jejich 
agendy, nebo modernější měřič al-
koholu v dechu.

Den městské policie se uskuteč-
nil 7. září na Masarykově náměstí, 
kde byly připraveny soutěže pro 
děti, skákací hrady, balónky, malo-
vání na obličej, občerstvení a  ne-
chyběla ani hudební produkce. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout 
techniku nejen městské policie, ale 
i dobrovolných hasičů a záchranné 
služby, nebo nahlédnout do prostor 
služebny městské policie.             (lum)

Problematiku lékařů přijel řešit ministr

Absence praktického lékaře vyřešena

Městská policie Jeseník slaví 30 let

Již od roku 1992 chrání jeseničtí strážníci bezpečnost občanů a návštěvníků města. Dohlížejí na dodržování veřejného pořádku, 
střeží náš majetek, předcházejí trestné činnosti a odhalují ji. Městská policie Jeseník tak letos oslavila 30 let své existence.

(pokračování z úvodní strany)
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Rada schválila
➢ Výsledky čtyřletého projektu 
Škola pro všechny II, díky které-
mu bylo zrealizováno 84 volno-
časových kroužků a  58 doučo-
vacích skupin. Z  projektu byli 
hrazeni školní asistenti, psycho-
logové i  koordinátoři inkluziv-
ního vzdělávání. Nakoupen byl 
materiál do kroužků a zajištěno 
financování seminářů a  nejrůz-
nějších aktivit ve všech školách 
na Jesenicku. Vše s 95% dotací.
➢ Koncepci rodinné politiky 
pro všechny generace města na 
období 2022 až 2026. Koncep-
ce, která zastřešuje aktivity ve 
prospěch rodin, vytváří prostor 
pro jejich realizaci, ale i  vznik 
aktivit nových. 
➢ Městský mobiliář pro jed-
notnou identitu města. Manuál 
obsahuje typy laviček, odpad-
kových košů, sloupků, stojanů 
na kola, stromových mříží do 
dlažby a  svítidel. Design má 
posílit lázeňskou identitu měs-
ta a  evokovat jeho přívětivou 
modernost. Prvky jsou vybrá-
ny převážně z designových řad 
s nižšími cenami.
➢ Příspěvek na devítiletou Mar-
kétu, která trpí juvenilní idiopa-
tickou artritidou, chronickým 
onemocněním s přetrvávajícím 
zánětem kloubů. Peníze využije 
na úhradu nákladů na léčebnou 
rehabilitační lázeňskou péči 
pro doprovod a na náklady spo-
jené s léčbou, léčebné pomůcky 
a  cestovní výlohy. Sbírka pro-
bíhá pod záštitou Konta Bariéry 
Nadace Charty 77, kam lze po-
slat jakoukoliv částku.

Rada seniorů
Jednání se uskuteční v  úterý  
4. října v 10:00 na radnici.

Matrika
V  srpnu se v  jesenické nemoc-
nici narodilo celkem 11 dětí. 
Všem gratulujeme a  přejeme 
vše nejlepší.  

Jubilanti
Do dalších let přejeme našim 
jubilantům hodně zdraví a spo-
kojenosti. 
90 let: Anežka Jugová (květen), 
Jaroslav Skřivánek (červen), 
Rudolf Zorn (červen), Mar-
gareta Slabáková (červenec), 
Jarmila Kubiznová (červenec), 
Lydie Vykydalová (srpen).
95 let: Květoslava Ditmarová 
(červenec) .

Ptejte se starostky

Z deníku strážníka
➢ Podivný, zřejmě 
opilý muž se na láv-
ce na ulici Nábřež-

ní chová agresivně 
k druhé osobě. To bylo 

hlášení ze středy 3. srpna. 
Strážníci na místě zjistili, že důvo-
dem slovní rozepře mezi mužem 
a  ženou bylo vyříkávání milenec-
kého sporu. Přivolaná hlídka pár 
poučila a  ti přislíbili, že se budou 
chovat ohleduplně k sobě i svému 
okolí. 
➢ Ve čtvrtek 4. srpna vyjeli stráž-
níci na pomoc mladé mamince, 

která se nemohla dostat ke svému 
dítěti, které bylo zamčené v  autě 
na ulici Sadová. Zámek od vozidla 
byl poškozený, proto byli přivo-
láni hasiči, kteří bezpečně rozbili 
okno, a maminka si dítě převzala. 
➢ V  pondělí 22. srpna pomoh-
li strážníci ženě na elektrickém 
invalidním vozíku. Kvůli vybité 
baterii se nemohla dostat do ho-
telu, ve kterém byla ubytována. 
Hlídka ženu vyzvedla z  autobu-
sové zastávky a převezla na hotel. 
Společně s personálem jí pomohli 
přemístit do jejího pokoje. 

➢ Ve čtvrtek 25. srpna v  odpo-
ledních hodinách bylo na linku 
156 přijato oznámení od hosta 
restaurace Laguna, který byl 
právě svědkem krádeže jízdní-
ho kola. Na místo se neprodleně 
dostavila hlídka, která získala in-
formace o osobě pachatele a vy-
dala se po něm pátrat. Strážníci 
využili i  městský kamerový sys-
tém, na kterém byl vidět pohyb 
podezřelých osob. Ty vypátraly 
v  odstavené vagónové soupravě 
a  předali kolegům ze státní po-
licie. 

Jeseničtí strážníci věnovali peníze 
na opuštěná zvířata

„Projekt Jesenické tlapky jsme se 
rozhodli podpořit po vzájemné do-
hodě všech zaměstnanců městské 
policie, protože s  tímto útulkem 
dlouhodobě a velmi aktivně spolu-
pracujeme. Díky darování plazmy 
našich strážníků během tohoto 
léta jsme vybrali nemalou částku 
a tou jsme mohli přispět na dobrou 
věc. Jsem velice rád, že jsou mezi 
námi lidé se srdcem na pravém 
místě, kteří se s láskou a péčí sobě 
vlastní starají o všechna opuštěná, 
nalezená či poraněná zvířata. Mezi 
ty patří také spolek Jesenické tlapky 
Martiny Harbichové, které patří 
velké poděkování,“ uvedl Martin 
Novotný, ředitel Městské policie Je-
seník.                                                        (lum)

Máte otázky, podněty nebo nápady týkající se fungování či rozvoje našeho města? Chcete 
něco vědět, změnit, opravit nebo zlepšit? Rádi byste poukázali na to, co se vám ve městě líbí 

nebo co se povedlo? Napište naší starostce Zdeňce Blišťanové na e-mailovou adresu dotazy@
mujes.cz. Na vaše otázky odpoví zde či při živém vysílání pořadu Ptejte se starostky na Facebooku.

Od května do srpna chodili příslušníci městské policie darovat plazmu. Nastřádali celkem 
18 600 Kč, které v úterý 6. září věnovali spolku Jesenické tlapky. 

Minule jste mluvila o  opravě 
na ulicích Kalvodova, Nerudova, 
Poštovní a Dittersdorfova. Jak se 
to pohnulo? A co se tam má vlast-
ně dělat?

Za necelé dva miliony korun bez 
DHP bude na Nerudově ulici opra-
ven pravostranný chodník a  vle-
vo vybudována nová parkovací 
místa. V podobné výši bude opra-
vena část ulice Kalvodova, kon-
krétně stávající odvodnění, sjezdy, 
obrubníky a  povrch komunikace. 

Předpokládáme, že stavební práce 
započnou v  září s  termínem do-
končení do dvou měsíců. 

Dlouho očekávaná rekonstrukce 
ulic Dittersdorfova a Poštovní bude 
zahájena na jaře 2023. Předmětem 
této veřejné zakázky bude výměna 
stávající obrusné vrstvy místních 
komunikací a  obnova obrubníků. 
Na ulici Dittersdorfova bude vy-
budován dlouhý zpomalovací práh 
spojený s  nasvíceným přechodem 
pro chodce. Investice do těchto ko-

munikací je vyčíslena na téměř šest 
milionů korun bez DPH.

Proluka u tržnice se bude upra-
vovat teď na podzim?

Bohužel ne. Ani podruhé v tomto 
roce se nám do výběrového řízení 
nepřihlásil žádný zájemce o realiza-
ci stavby. Firmy uvedly, že důvody 
jsou časové, ale i kapacitní. Výběro-
vé řízení budeme vyhlašovat znovu 
na podzim. Pevně věříme, že se nám 
projekt podaří zrealizovat v  roce 
2023. 
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Do poloviny listopadu budou 
probíhat opravy dvou důleži-
tých lávek, a to přes řeku Staříč 
u Dalamánku na Lipovské a přes 
řeku Bělou na Nábřežní. V  pří-
padě lávky u  Dalamánku dojde 
k  odstranění asfaltového povr-
chu, očištění nosníků a  montáži 
dřevěné podlahy. Lávka na Ná-
břežní si vyžádá důraznější zá-
sah.

Bude kompletně očištěna, opra-
ví se povrchy, římsy i  zábradlí 
a  zaizoluje celá konstrukce. Ne-
výraznější bude oprava zdí lávky 
směrem do ulice Nábřežní, která 
přinese větší bezpečnost chodců, 
kteří z ní vstupují přímo do vozov-
ky. Termín opravy je stanoven od 
3. října do 13. listopadu. „Po tuto 
dobu žádáme chodce, aby využili 
náhradní trasu po nově zrekon-

struovaném chodníku na ulici Ná-
břežní podél řeky směrem k mostu 
na ulici Karla Čapka,“ uvedl Ondřej 
Wind, vedoucí Oddělení majetku. 
Lávka přes řeku Bělou je vytíženou 
tepnou pro pěší, zejména pro žáky 
základní školy, proto je kladen velký 
důraz na rychlou realizaci stavby.

Jako první však byla zahájena 
oprava lávky přes vodní tok Sta-
říč u  Dalamánku na Lipovské uli-

ci, a to v termínu od 26. září do 13. 
listopadu. Zde se ve špatném sta-
vebně technickém stavu nachází 
především nosná konstrukce, do 
které silně zatéká. Objevila se také 
koroze nosných trámů mostovky. 

„Předmětem prací je odstranění 
starého asfaltového povrchu, roze-
brání mostovky z  trubek, očištění 
nosníků a  montáž dřevěné podla-
hy,“ dodal Wind.                                   (lum)

Lávky přes řeku Bělou i Staříč čeká velká oprava

Projekt navazuje na již reali-
zovanou třetí etapu a  zahrnuje 
rekonstrukci chodníků, cest, par-
kovišť, veřejného osvětlení a  úpra-
vu zeleně, včetně dodání nového 
mobiliáře, a  je vymezen ulicemi 
Klicperova, částečně Mahenova 
a Horská (zejména chodníky). 

Stavební práce započaly v  polo-
vině září, a  to rekonstrukcí chod-
níku před domy č. p. 640, 639, 987, 
988, 989, 990. Lhůta pro provedení 

celé stavby je osm měsíců s tím, že 
se počítá s přerušením prací v zim-
ním období. Termín dokončení je 
stanoven na jaro roku 2023. Finan-
cování akce za 26,5 milionů korun 
(s DPH) proběhne s šestimilionovou 
dotací ze Státního fondu podpory in-
vestic v  rámci programu Regenera-
ce sídlišť. 

Vizualizace celého projektu a více 
informací na www.nasjesenik.cz.  

(lum)

Upozorňujeme všechny fyzické 
i  právnické osoby na dodržování 
Obecně závazné vyhlášky č. 8/2019, 
o  místním poplatku za užívání ve-
řejného prostranství, dle které je 
nutno toto užívání ohlásit a uhradit 
za něj poplatek. Jedná se například 
o  umístění restauračních předza-
hrádek, lešení, zařízení staveniště 
(mj. skládkou materiálu), provádě-
ní výkopových prací, vyhrazení tr-
valého parkovacího místa a zejmé-
na o umístění reklamních zařízení 
na veřejném prostranství města. 
Jednotlivé sazby i  případná osvo-

bození jsou uvedeny ve zmíněné 
Obecně závazné vyhlášce č.  8/2019, 
která je k nahlédnutí na www.jese-
nik.org/obecne-zavazne-vyhlasky-a

-narizeni/.
Ohlášení k  místnímu poplatku 

za užívání veřejného prostranství 
je nutno podat na Odboru inves-
tic a  majetku, Oddělení majetku, 
č.  dveří 304 (Kamila Pecinová, 
584  498  147, kamila.pecinova@mu-
jes.cz). Upozorňujeme, že včas ne-
zaplacené poplatky může městský 
úřad zvýšit až na trojnásobek.
Kamila Pecinová, oddělení majetku 

V  lokalitě V  Oblouku bylo vy-
sázeno několik tisíc sazenic, které 
vytvoří smíšené kvetoucí záhony. 
Tvořeny budou primárně z  okras-
ných travin, doplňovány kvetou-
cími cibulovinami jako narcisy, 
tulipány a  trvalkami. Sadovými 
úpravami dojde k celoročnímu za-
traktivnění dané lokality.

Předmětem prací bylo odstraně-
ní stávajících dřevin, příprava zá-
honů pro výsadbu rostlin, výsadbu 
trvalek a  okrasných travin, násled-
ně dojde k  realizaci oplocení záho-
nů, mulčování a výsadbu cibulovin. 
Součástí projektu, který řeší území 
o  rozloze 1120 m², je také následná 
dvouletá péče o zeleň.                      (lum)

V říjnu 2021 bylo na Masarykově 
náměstí vysázeno necelých pět set 
kusů levandulí, které byly na jaře 
tohoto roku doplněny dvěma stov-
kami růži. Letos v říjnu budou pro-
vedeny dosadby nevzešlých, po-
škozených či zcizených rostlin. Než 
růže a  levandule více vzrostou, bu-
dou středové plochy jednotlivých 
záhonů doplněny trvalkami, aby 
došlo k většímu zahuštění prostoru 
a záhony lépe vypadaly. Již v srpnu 
byla zeleň na náměstí doplněna 

desítkou mobilních květináčů s  let-
ničkovou výzdobou. Kromě Masa-
rykova náměstí proběhne ve stej-
ném podzimním termínu i výsadba 
dalšího trvalkového záhonu před 
budovou základní školy na ulici Ná-
břežní. Realizace dlouhých záhonů 
podél budovy školy a  osazení no-
vého mobiliáře se však z finančních 
důvodů přesouvá do dalšího roku, 
neboť doposud nebylo rozhodnuto 
o uvažovaném dotačním titulu.

Technické služby Jeseník

Odbahnění, obnova břehů 
a  pěších komunikací, vybavení 
novým mobiliářem, nové molo 
a  úprava zeleně, to je obsahem 
rekonstrukce okrasného rybníč-
ku na ulici Denisova v  blízkosti 
řeky Staříč. Studii revitalizace 
celé lokality, která určuje rozsah 
prací potřebných pro úpravy, 
vypracoval městský architekt 
Tomáš Pejpek. Samotná realizace 

pak odstartovala první zářijový 
víkend, kdy proběhl odlov ryb 
a  následné vypuštění rybníčku.  
Nová vylepšená podoba této lo-
kality počítá se zachováním os-
trůvku coby útočištěm pro vod-
ní ptactvo. Lhůta pro provedení 
stavby je sedm měsíců s tím, že se 
počítá s  přerušením prací v  zim-
ním období.

Oprava břehu a chodníku u ryb-
níčku byl jedním z  vítězných ná-
vrhů pilotního ročníku participa-
tivního rozpočtu Tvoříme Jeseník. 
Při technickém zhodnocení stavu 
rybníku se však zjistilo, že pouze 
lokální oprava břehu a  chodníku 
bez ostatních souvisejících a  nut-
ných stavebních prací by byla 
zbytečně vynaloženou investicí. 

„Protože toto území vnímáme jako 
velmi cenné, s velkým relaxačním 
a  klidovým potenciálem, rozhod-
lo se město Jeseník uchopit tuto 
lokalitu komplexně,“ vysvětlil To-
máš Vlazlo, místostarosta města 
Jeseník.

Náklady této stavby ve výši 
10,8 milionů budou hrazeny spo-
lufinancováním z  prostředků 
města a  státního rozpočtu ČR 
prostřednictvím dotace Minis-
terstva zemědělství, z  programu 
Podpora opatření na drobných 
vodních tocích a malých vodních 
nádržích – 2. etapa.                    (lum)

10,8 mil. Kč
rozpočet projektu

Pozor na pravidla 
užívání veřejného 
prostranství

Centrum města 
zkrášlí květiny, trvalky 
a okrasné traviny

Čtvrtá etapa oprav 
sídliště 9. května

Dosadby trvalkových 
záhonů ve městě

Oblíbený rybníček bude 
kompletně opraven
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Novinka pro jesenické rodičky

Bylinné napařování porodních 
cest je velmi příjemná technika, 
která pomáhá uvolňovat svaly 
pánevního dna. Jde o  celkové 
zklidnění, teplo, vůni a  relaxaci. 
Napářka zvlhčuje porodní cesty 
a zlepšuje elasticitu a poddajnost 
měkkých porodních cest a  tká-
ní a  snižuje tím riziko vzniku 
porodního poranění. Některým 
ženám pomáhá zvládat bolest 
a  kontrakce. „Směs bylin k  tomu 
určených zalijeme horkou vo-

dou a  žena poté sedí na dřevěné 
stoličce, nahřívá  se a  relaxuje. 
Využíváme ji jak před porodem, 
tak v průběhu porodu a je výbor-
ná také pro ženy, které přenáší,” 
vysvětluje porodní asistentka 
Karin Hannigová. 

„Vaginální bylinná napářka má 
široké využití v životě ženy. Je to 
příjemná 100% přírodní proce-
dura. Jde o působení speciálních 
bylinných směsí na ženské po-
hlavní orgány, ať už jako příprava 

na početí, při bolestivé menstru-
aci, může pomoci ženám s bakte-
riální infekcí nebo také při léčbě 
cyst,“ dodává Karin Hannigová. 

Jesenická porodnice je držite-
lem titulu Baby Friendly Hospital, 
tedy nemocnice přátelská k  dě-
tem. Moderní porodní oddělení 
nabízí budoucím maminkám 
nejen porodní sály s  úplným so-
ciálním zázemím. Rodičky také 
mohou využít možnost přítom-
nosti otce či jiného doprovodu 

u porodu, a to včetně císařského 
řezu. Po porodu je samozřejmos-
tí bonding i  zavedený systém ro-
oming-in na oddělení šestinedělí. 
Nemocnice zároveň intenzivně 
podporuje kojení, provozuje bez-
platnou laktační poradnu. Po-
rodnice jesenické nemocnice se 
snaží budoucím maminkám vy-
cházet vstříc ve všech ohledech 
a  ženám nabízí také skupinové 
cvičení i předporodní kurzy.

Nemocnice AGEL Jeseník

Vážení senioři, chtěli bychom 
vám pomoci s  vyřizováním pří-
spěvku na bydlení. Doba je hodně 
finančně náročná a  mnozí z  vás 
mohou mít nárok na příspěvek na 
bydlení, a  ani o  tom neví. Týká se 
to těch seniorů, kteří mají výdaje 
za bydlení vyšší než 30 % z příjmu 
(bydlení – nájem, topení a  ener-
gie). Pomoct vám mohou sociální 
pracovníci Odboru sociálních věcí 
a  zdravotnictví Městského úřadu 

Jeseník. Pokud potřebujete radu 
nebo pomoc s  vyřízením žádosti, 
můžete se obracet na Alenu Kali-
novou (tel. 584 498 406), Bohumi-
lu Ptáčkovou (584 498 414) nebo 
Aloise Popelku (584 498 421), nebo 
se zastavte u nás na odboru (budo-
va IPOS, 4. patro, blok A, kanceláře 
403, 406 a  407). Rádi vám poradí-
me a pomůžeme s vyřízením.

Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví

Centrum sociálních služeb Jese-
ník a  Klub seniorů Jeseník zve se-
niory na zájezd konaný ve čtvrtek 
20. října. Zájezdem vás provede 
Pavel Macháček.  
ODJEZD:

7:50 Billa, 7:55 Yesenka, 8:00 za-
stávka u nemocnice (Lipovská ul.)
CENA:

250 Kč (+ cca 60 Kč na vstupy 
do kostelů)
PROGRAM:

Za humny Jesenicka navštíví-
me nejprve Vrbno pod Pradědem. 
Zde se zajdeme podívat do farního 
kostela sv. Michaela archanděla, 
který je kulturní památkou a ukrý-
vá ve svém interiéru impozantní 
dílo nejznámějšího jesenického 
řezbáře a  sochaře Bernarda Kut-
zera. Prohlédneme rovněž další 
pamětihodnosti města spjaté s  Řá-

dem německých rytířů a podnika-
telským rodem Grohmannů. Poté 
se vydáme do Andělské Hory, kde 
navštívíme poutní kostel sv. Anny 
a  místní muzeum. Na závěr výle-
tu pak zamíříme do Suché Rud-
né, kde si prohlédneme dřevěnou 
kapli Nejsvětější Trojice a  památ-
ník letu první družice do vesmíru.

PŘIHLÁŠKY:
Od 3. října 8:00 – Alena Kali-

nová, ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. 
patro, blok A, kancelář č. 406, 584 
498 406, e-mail: alena.kalinova@
mujes.cz. Bližší informace – Věra 
Vymětalová, 604 382 907, e-mail: 
vym.vera@seznam.cz. Platbu je nut-
né uhradit do tří dnů od přihlášení!

Alena Kalinová
Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví

V úterý 4. října v 9:00 odstartuje 
Klubu seniorů v Jeseníku (Dukelská 
718), již XXV. blok (zimní semestr) 
studia virtuální univerzity třetího 
věku na téma Kouzelná geometrie. 
Anotace

Příroda byla nejen životním pro-
středím našich prapředků posky-
tující potravu a  úkryt, ale rovněž 
pramenem zkušeností a  inspirací, 
z  nichž se rodily technické znalosti, 
estetické cítění, prvopočátky vědec-
kého myšlení i  první geometrické 
poznatky. Geometrie je tedy velmi 
stará věda, ale bez její aplikace se ne-
obejde ani naše doba. Aniž to tušíme, 
denně užíváme toho, co s geometrií 
úzce souvisí. Průvodcem tématu 

a vedoucím lektorem bude tentokrát 
PhDr. Alena Šarounová, CSc. 
Seznam přednášek
• 4. října: Několik pohledů na kružni-
ci a kouli
• 18. října: Mnohoúhelníky a  mno-
hostěny
• 1. listopadu: Geometrie a  architek-
tura v dobách minulých
• 15. listopadu: Geometrie a moderní 
architektura
• 29. listopadu: Ornamenty
• 13. prosince: Geometrie v živé přírodě
Více informací naleznete na 
www.e-senior.cz. Alice Lenerová, 
alice.lenerova@cssjes.cz, tel.: 584 411 
 391 a 737 241 059.

Centrum sociálních služeb Jeseník

Jesenická nemocnice opět rozšiřuje nabídku svých služeb, tentokrát zaměřenou na rodičky, které mohou nově využít bylinné 
napařování při porodu. Procedura využívá účinků termoterapie, hydroterapie, fytoterapie a aromaterapie.

 

 

 

 

 
 
 
 
AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA VORŠILEK 
JESENÍK 
8/10/2022 
OD 14:00 DO 17:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOZVÍTE SE: 

- ČÍM VŠÍM SI MUSÍ PROJÍT ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU 
PÉČI 

- CO OBNÁŠÍ BÝTI PĚSTOUNEM 
- JAKOU PODPORU MOHOU PĚSTOUNSKÉ RODINY 

ČERPAT 
- JAKÉ DĚTI SE DOSTÁVAJÍ DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE 
- A MNOHO DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ, KTERÉ 

VÁM SDĚLÍ PRACOVNÍCI OSPOD JESENÍK A 
DOPROVODNÉ ORGANIZACE EUROTOPIA.CZ 

PŘIPRAVEN JE ZAJÍMAVÝ PROGRAM PRO DĚTI!!!  

 

Senioři mohou poznat 
krásy Bruntálska

Univerzita třetího věku 
zahajuje další blok studia

Pomoc seniorům 
s příspěvkem na bydlení 

INTERNET
TELEVIZE
VOLÁNÍ

Svět jako na dlani

Internet Expert s.r.o.
Dukelská 722/14, 790 01  Jeseník
tel. 581 114 114    www.internetexpert.cz

Kvalitní služby za skvělé ceny od místní firmy

Internet s rychlostí až 1 000 Mb/s

Poděkování Řetězárně a.s.

Spolek důchodců Řetězárny by chtěl touto ces-
tou poděkovat za dlouhodobou a intenzivní 

spolupráci společnosti Řetězárna a.s., která je 
předním světovým výrobcem řetězů a řetězových 
příslušenství s více jak 128 letou tradicí, vyvážející 
své produkty do více jak 50 zemí světa. Prospe-
rita, modernizace a péče o zaměstnance je pro 
společnost prioritou. A to nejen o ty stávající, ale 
i ty, kteří již v minulosti pro společnost pracovali 
a nyní si užívají zaslouženého volna. Díky nemalým 
příspěvkům společnosti může Spolek důchodců 
Řetězárny pořádat zajímavé výlety po celé re-
publice, obdarovávat své členy při jejich životních 
jubileích, přispívat při dlouhodobé nemoci apod. 
Vedení společnosti se účastní naší členské schů-
ze, kde jsme seznamováni s výsledky hospodaření 
společnosti. Řetězárna a.s. také propůjčuje své 

prostory, aby se členové Spolku mohli scházet na 
svých jednáních a každoročně pak pořádá exkurzi 
ve fi rmě pro své bývalé zaměstnance a jejich ro-
dinné příslušníky. Po slavnostním zahájení u kafíč-
ka a zákusků nás vedení společnosti provede po 
fi rmě a ukáže nám, co je za poslední rok ve fi rmě 
nového. A že je na co se dívat! Letos jsme mohli 
obdivovat zbrusu novou kompletní automatickou 
linku na výrobu řetězů KER/KEH 5.2 včetně auto-

matického značení a drátotahu. Velký dojem pak 
udělaly 3 nově zrekonstruované svačinové kouty 
pro lepší komfort zaměstnanců.

Děkujeme Řetězárně a.s. za spolupráci 
a přejeme, aby se jí i nadále tak dařilo.

Za Spolek důchodců Řetězárny 
Anna Kozelková

mailto:vym.vera@seznam.cz
mailto:alice.lenerova@cssjes.cz
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středa 12/10 19:00
Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze

POETICKÝ KLAVÍR – LIBOR NOVÁČEK
Snoubení krystalicky průhledné interpreta-
ce klasické klavírní hudby a  poezie v  podá-
ní klavírního virtuóze vás vtáhne do vašeho 
nitra a  výšin. Profesor klavíru na univerzitě 
v Praze a v Grazu, Libor Nováček, nám před-
nese básně a pak nás nechá je opět prožít při 
poslechu klavíru. Rezervace v  kavárně Vinc-
kovo. Vstupné 140 Kč. Pořádá Vinckovo – ka-
várna a dortírna.

čtvrtek 13/10 17:30
Hala Léčebného domu Priessnitz

PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Anna Beťáková představí pěvecký sbor ZVO-
NEČKY. Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL.

čtvrtek 13/10 19:00-22:00
Wiener Kaffeehaus Restaurant PLL

TANEČNÍ VEČERY
K  poslechu a  tanci hrají střídavě Karel a  Petr 
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

sobota 15/10 16:00
Zrcadlový sál PLL 

MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek 
Kotrba. Pořádá PLL.

pondělí 17/10 19:00
Divadlo Petra Bezruče

LUKÁŠ PAVLÁSEK – PLANETA SLEPIC
One man show Lukáše Pavláska. Stand-up 
speciál, ve kterém se koukneme, jaké vyhlídky 
má naše slavná civilizace, kde si každý myslí, 
že má pravdu, stále jen nakupuje nepotřebné 
věci a  kde vedle sebe žijí tak rozdílné bytosti, 
jako jsou ženy, muži a psi. Vstupné v předpro-
deji 180 Kč, v den konání akce 230 Kč. Pořádají 
MKZ Jeseník za finanční podpory Olomoucké-
ho kraje.

středa 19/10 19:00
Zrcadlový sál PLL

ASTROLOGIE
Cykly planet a  životní cesta. Vstupné 100 Kč. 
Pořádá PLL.

středa 19/10 19:00
Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze

ŽIVÁ HUDBA – VÍT A JAN HANULÍKOVI
Jazz, swing a pop v podání kytary a mandolíny 
pod prsty dvou bratrů. Rezervace v  kavárně 
Vinckovo. Vstupné 130 Kč. Pořádá Vinckovo – 
kavárna a dortírna.

čtvrtek 20/10 19:00
Divadlo Petra Bezruče

KRÁLOVNY
Komedie plná upřímného humoru, ze kterého 
občas mrazí v zádech. Uvádí: Moravské divadlo 
Olomouc. Více informací na www.moravskedi-
vadlo.cz. Vstupné v  předprodeji 180 Kč, v  den 
konání akce 200 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 20/10 19:00
Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze

TALKSHOW S KNĚZEM – SPISOVATELKA 
A SVĚTOBĚŽNICE MARKÉTA PILÁTOVÁ

Vystudoval evangelii na ETF UK a  postgra- 
duálně religionistiku v  USA. Působil jako kaza-
tel v  Církvi bratrské, ale i  jako vysokoškolský 
učitel. Věnoval se sociální péči. Nyní působí jako 
nemocniční kaplan na hematoonkologii v  Pra-
ze. Dokázal tak protknout svou vášeň, příběhy 
Tolkiena, se svou prací. Dva světy – jeden plný 
fantazie, prstenů, Gandalfa, hobitů a elfů. Druhý 
svět nemocničních pokojů, utrpení, ale i naděje, 
života a smrti. Přijďte, bude to boží. Rezervace 
v  kavárně a  přes SMS 608  904 004. Vstupné 
180 Kč. Pořádá Vinckovo – kavárna a dortírna.

pátek 7/10 až neděle 9/10
VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘSKÝCH PRODUKTŮ

Klub seniorů
Výstava probíhá v  pátek a sobotu 9:00-17:00, 
v neděli 9:00-14:00. Pořádá ZO č.1 ČZS.

sobota 8/10 14:00-17:00
Areál bývalého kláštera Sv. Voršily (ZŠ 

Průchodní)
DÝŇOVÁ SLAVNOST
Podzimní jesenická slavnost pro celou ro-
dinu. Součástí je jarmark, vystoupení kapel 
Silence and Joy a  Brass Band Šohaj, Slepičí 
pohádka od Divadélka S  radostí, výuka Ka-
hancových tanců a  tvořivé dílny. Dále sou-
těžní výstava o  nejhezčí vyřezávanou dýni, 
nejlepší dýňovou buchtu a  největší dýni re-
gionu. Nebude chybět občerstvení a  stánky 
s  řemesly a  regionálními potravinami a  Se-
nior bazárek. Info a přihlášky na www.sude-
tikus.cz nebo tel. 704 143 003. Pořádá spolek 
Sudetikus s  finanční podporou Olomoucké-
ho kraje a města Jeseník. 

pondělí 10/10 až středa 12/10 8:30-18:00
Knihovna Vincence Priessnitze (přízemí)

BAZAR OBLEČENÍ A OBUTÍ PRO DĚTI
Bazar dětského oblečení, obutí, sportovních 
potřeb, knih a  hraček. Pondělí výkup, úterý 
až středa prodej. Více informaci na duhajes.cz. 
Pořádá SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník.

pondělí 10/10 19:00
Divadlo Petra Bezruče

MEZI NEBEM A ŽENOU
Divadelní hra popisující z různých úhlů různé, 
reálné i bizarní, konflikty mezi mužem a ženou. 
Jednotlivé měsíce v roce tvoří paralelu k vývo-
ji lásky mezi nimi, k  jejímu vzniku, vývoji i zá-
niku. Uvádí: Divadelní spolek Frída. Vstupné 
v předprodeji 250 Kč, v den konání akce 280 
Kč. Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory 
Olomouckého kraje.

úterý 11/10 9:30-11:00
Knihovna Vincence Priessnitze 

(Oddělení pro děti a mládež)
FREEVALDA KLUBÍK
Pohádkové dopoledne pro děti do 3 let. Jde 
nám o  to, vytvořit již od útlého dětství pozi-
tivní vztah ke knize a  čtení. Chceme, aby se 
knihovna stala místem, kde si na chvíli odpo-
činete, zpomalíte, navážete nová přátelství 
a  strávíte společné chvíle nad knížkou se 
svými dětmi. Nutná rezervace na tel.: 702 255 
473 nebo e-mail: deti@knihovna-jesenik.cz. 
Přednost mají registrovaní na oddělení pro 
děti a mládež. Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 1/10 16:00
Zrcadlový sál PLL

MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek 
Kotrba. Pořádá PLL.

pondělí 3/10 až neděle 9/10
Priessnitzovy léčebné lázně

TÝDEN VINCENZE PRIESSNITZE 2022
Podrobné informace na plakátu na straně 5. 
Pořádá PLL.

pondělí 3/10 16:00-17:00
Knihovna Vincence Priessnitze 

(Oddělení pro děti a mládež)
HRAVÉ ODPOLEDNE S KAPKOU PÁJOU
V rámci Týdne knihoven 2022. Odpolední čte-
ní, povídání a  tvoření s  Markétou Kaniovou 
nejen o vodě. Vhodné pro děti do 6 let. Vstup 
volný. Pořádají MKZ Jeseník.

středa 5/10 8:00-17:00
Knihovna Vincence Priessnitze 

(PC učebna CSA)
BAZAR KNIH
V  rámci Týdne knihoven 2022. Bazar vyřaze-
ných knih z  fondu jesenické knihovny. Vstup 
volný. Pořádají MKZ Jeseník.

středa 5/10 19:00
Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze

AKUSTICKÝ KONCERT – KEN HODGKINS
Anglický kytarista a zpěvák má za sebou půso-
bení v mnoha kapelách a svým neodolatelným 
hudebním projevem určitě svede i  vás. Rezer-
vace v kavárně Vinckovo. Vstupné 100 Kč. Po-
řádá Vinckovo – kavárna a dortírna.

čtvrtek 6/10 17:30 
Knihovna Vincence Priessnitze 

(Hudební sál CSA)
VELKÁ PĚŠÍ POUŤ ZA JESENICKO     
V  rámci Týdne knihoven 2022. Přednáška 
a promítání fotografií Tomáše Hradila z velké 
pouti po Jesenicku. Vstup volný. Pořádají MKZ 
Jeseník.

čtvrtek 6/10 19:00-22:00
Wiener Kaffeehaus Restaurant PLL

TANEČNÍ VEČERY
K  poslechu a  tanci hrají střídavě Karel a  Petr 
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

pátek 7/10 17:30 
Knihovna Vincence Priessnitze (Hudební 

sál CSA)
ON MÁ JINOU      
V rámci Týdne knihoven 2022. Zábavný pořad 
s autorským čtením Kateřiny Tomanové. Vstup 
volný. Pořádají MKZ Jeseník. 

pátek 7/10 19:00
Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze

TALKSHOW S KNĚZEM – DVA SVĚTY MA-
TĚJE HÁJKA
Neformální zábavní večer – moderátorem 
je J. L. Kratochvíla, historik a  kněz z  Kostelí-
ku v  horách a  jeho hostem bude Matěj Hájek. 

AKCE
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Neformální zábavný večer s  moderátorem J. L. 
Kratochvílou, knězem, historikem a  showma-
nem z  Horní Lipové. Magický realismus Mar-
kéty Pilátové uchvacuje jak děti, tak dospělé. 
Je plna zážitků ze žhavé Brazílie, kde učila po-
tomky Baťovy rodiny, z  melancholického Por-
tugalska, kde roky pobývala u  oceánu a  nově 
z  druhé strany Jesenických hor, kde žije a  na-
sává inspiraci pro svá díla. Rezervace v kavár-
ně přes SMS 608 904 004. Vstupné 180 Kč. Po-
řádá Vinckovo – kavárna a dortírna.

čtvrtek 20/10 19:00-22:00
Wiener Kaffeehaus Restaurant PLL

TANEČNÍ VEČERY
K  poslechu a  tanci hrají střídavě Karel a  Petr 
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

pátek 21/10 9.00-16.00
Masarykovo náměstí

JESENICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Lokální trhy, které podporují šetrné zeměděl-
ství, řemesla a kulturní život ve městě. Nabízejí 
širokou nabídku farmářských produktů a dal-
ších výrobků z  Jesenicka i  okolních regionů. 
Doprovozeno o  hudební vystoupení, tvořivou 
dílnu a  dětskou herničku. Od 14:30 zahrají 
Down Beat Dixieland Band. Info na www.jese-
nicketrhy.cz nebo tel. 704 143 003. Pořádá Su-
detikus ve spolupráci s městem Jeseník a Olo-
mouckým krajem.

pátek 21/10 19:00
Zrcadlový sál PLL

VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO
Populární autor, zpěvák, básník, folkový mág 
v  roce svých pětasedmdesátin, opět v  naších 
lázních, v  centru jeho zamilovaných Jeseníků. 
Vstupné 150 Kč. Pořádá PLL.

sobota 22/10 16:00
Zrcadlový sál PLL 

MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek 
Kotrba. Pořádá PLL.

sobota 22/10 19:00
Divadlo Petra Bezruče

MIROSLAV DONUTIL – NA KUS ŘEČI
Pro všechny, kteří milují dobrý český humor, 
jsme připravili opravdovou lahůdku! V  říjnu 
zavítá do Jeseníku populární český bavič a he-
rec Miroslav Donutil. Přijede představit jednu 
ze svých one man show, které mají vždy velký 
úspěch. Tentokrát to bude nejoblíbenější po-
řad Na kus řeči. Vstupné v  předprodeji 450 
Kč, v den konání akce 500 Kč. Pořádá Mamut 
Agency – Tomáš Grepl.

pondělí 24/10 17:00
Knihovna Vincence Priessnitze 

(Projektová místnost CSA)
KVAŠENÁ ZELENINA SNADNO A RYCHLE
Poznejte sílu přírodní fermentace. Přednáška 
Daniela Škárky s  praktickou ukázkou jak si 
udělat kvašenou zeleninu doma. Dobrovolné 
vstupné. Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 24/10 17:30
Hala Léčebného domu Priessnitz 

PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK

výstavy

Představí se vynikající soubor Folklorek pod 
vedením hudební pedagožky, emeritní ředi-
telky ZUŠ Jeseník, Zdeňky Kainarové. Pořádá 
ZUŠ Jeseník a PLL.

úterý 25/10 9:30-11:00
Knihovna Vincence Priessnitze 

(Oddělení pro děti a mládež)
FREEVALDA KLUBÍK
Pohádkové dopoledne pro děti do 3 let. Jde 
nám o to, vytvořit již od útlého dětství pozitivní 
vztah ke knize a čtení. Chceme, aby se knihov-
na stala místem, kde si na chvíli odpočinete, 
zpomalíte, navážete nová přátelství a  strávíte 
společné chvíle nad knížkou se svými dětmi. 
Nutná rezervace tel.: 702 255 473 nebo e-mail: 
deti@knihovna-jesenik.cz. Přednost mají regis-
trovaní na oddělení pro děti a mládež. Pořádají 
MKZ Jeseník.

úterý 25/10 19:00
Zrcadlový sál PLL

AUTORSKÉ ČTENÍ JANY FAITOVÉ
Populární autorka představí své dílo Rhódské 
střípky vesele i vážně, taky část svých povídek. 
Prodej knih je zajištěn. Vstupné 50 Kč. Pořádá 
PLL.

úterý 25/10 19:00
Kongresový sál, PLL

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC – 
SLAVNOSTNÍ KONCERT
Tradiční podzimní koncert Moravské filhar-
monie Olomouc ke Dni vzniku samostatného 
československého státu. Více informací na 
www.mkzjes.cz.  Vstupné 220 Kč. Pořádá měs-
to Jeseník a MKZ Jeseník ve spolupráci s PLL.

středa 26/10 19:00
Vinckovo, Rodný dům V. Priessnitze

ŽIVÉ BLUES – JAN AUDRLICKÝ
Kytarista s  nezaměnitelným hlasem Honza 
Audrlický, vlastní profesí psychiatr, vás prove-
de po krajinách blues, soul a  alternative rock. 
Rezervace v  kavárně Vinckovo. Vstupné 100 
Kč. Pořádá Vinckovo – kavárna a dortírna.

čtvrtek 27/10 19:00
Zrcadlový sál PLL

ASTROLOGIE
Astrologie rostlin – souvislosti mezi rostlina-
mi, planetami a  znamením zvěrokruhu se Zu-
zanou Šmídovou. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

čtvrtek 27/10 19:00-22:00
Wiener Kaffeehaus Restaurant PLL

TANEČNÍ VEČERY
K  poslechu a  tanci hrají střídavě Karel a  Petr 
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

pátek 28/10 19:00
Zrcadlový sál PLL

RADIM ZENKL & ONDRA KOZÁK
Radim Zenkl, který žije v  USA, se představí 
s Ondrou Kozákem v žánru bluegrass & world 
music (keltská hudba, flamenco, old-time, kla-
sická hudba). Vstupné 200 Kč. Pořádá PLL. 

sobota 29/10 16:00
Zrcadlový sál PLL

MŠE SVATÁ

Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek 
Kotrba. Pořádá PLL.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

28/9 – 5/11
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

LIBOR NOVOTNÝ: PŘED BEZEM KLEKNI
Libor Novotný – výtvarník, pedagog, tvůrce 
objektů a  intervencí ve veřejném prostoru 
a  spoluorganizátor ostravského festivalu sou-
časného umění Kukačka představí v jesenické 
galerii výběr z tvorby posledních let. Ve svých 
objektech poukazuje na relikty doby, které 
v  sobě nesou obecnější základ naší kulturní 
zkušenosti, jež jako by se už částečně rozpou-
štěla, zarůstala a  byla vydána napospas okol-
ním vlivům. Otevřeno: pondělí až pátek 13:00-
17:00, každá sudá sobota 10:00-13:00. Vstupné 
dobrovolné.

10/10 – 31/10
Výstavní síň Divadla Petra Bezruče

RENÁTA VALERIE NEŠPOREK: PŘÍBĚHY
Tématem obrazů autorky Renáta Valerie Ne-
šporek jsou převážně ženy, které ji provází 
profesním i osobním životem. Technika maleb 
je často kombinací akrylu, tuše nebo suchého 
pastelu na plátně či kartonu. Otevřeno dle ote-
vírací doby Divadla P. Bezruče. Vernisáž vý-
stavy se koná 9. října v 17:00.

sobota 22/10 10:30
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

KURZ MODELOVÁNÍ Z HLÍNY
Přijďte si vymodelovat vlastní umělecký ar-
tefakt pomoci. Budeme prozkoumávat orga-
nické struktury a  materiály, které nás denně 
obklopují. Zároveň se budeme seznamovat 
s  dalšími formami uměleckého projevu, jako 
je objekt či instalace. Rezervace doporučena: 
775 787 006, galerie@mkzjes.cz. Dobrovolné 
vstupné. Vhodné pro všechny věkové katego-
rie. Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.

říjen – listopad
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY 
A ŠKOLKY
Termín dle domluvy. Rezervace a více info: sy-
rovcova@mkzjes.cz, 725 061 212. Pořádají MKZ 
Jeseník za finanční podpory Ministerstva kul-
tury ČR.

14/9 - 31/12
Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

NEMOC NECHODÍ PO HORÁCH, ALE PO 
LIDECH. DĚJINY ZDRAVOTNÍ PÉČE NA 
JESENICKU
Ačkoliv se Jesenicko mohlo od 19. století pyšnit 
vysokou koncentrací lázeňských zařízení, vý-
voj zdravotní péče prošel i zde běžným zdlou-
havým vývojem, korunovaným až koncem sto-

vlastivědné muzeum 
JesenicKa
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letí vznikem institucionalizovaných nemocnic. 
Lokální specifika tohoto rozvoje představí 
návštěvníkům textová část výstavy, doplněná 
o  rozličné dobové předměty sloužící k  lékař-
ským a  chirurgickým zákrokům. Autor: Jan 
Petrásek. Vstupné: 60/30 Kč.

28/9 - 27/11
Galerie Vodní tvrze

ZANIKLÁ SÍDLA MORAVY A SLEZSKA
Putovní výstava je výstupem projektu Identi-
fikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné 
a  sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých 
sídel Moravy a  Slezska a  představí návštěvní-
kům zanikání sídel v  moravsko-slezském pro-
storu, ať již z příčiny vysídlení původního oby-
vatelstva, či průmyslových, hospodářských 
a  vojenských důvodů, rovněž pomocí 3D mo-
delů, artefaktů ze zaniklých míst a  multimedi-
álních prvků. Autoři: David Kovařík, Hana Va-
vrouchová a spol. Vstupné: 60/30 Kč.

sobota 8/10 7:35
VYCHÁZKA ZA NETRADIČNÍ HISTORIÍ 
ZÁMKU JÁNSKÝ VRCH
Malou vycházku za netradiční historií zám-
ku Jánský Vrch povede archeolog Milan 
Rychlý, s  nímž se budete moci projít okolím 
tohoto známého historického objektu a  do-
zvíte se neznámé informace, o nichž se nepí-
še, a budou tak pro účastníky překvapením. 
Odjezd autobusem z Jeseníku v sobotu 7:35., 
příjezd do Javorníku 8:25. Odjezd autobu-
sem z  Javorníku 12:32, nebo vlakem 14:01. 
Účast bezplatná.

čtvrtek 13/10 18:00 
Rytířský sál Vodní tvrze

ZDRAVOTNÍ PÉČE NA JESENICKU
Jak vypadala péče o  nemocné na Jesenicku 
v  předmoderní době? Co obnášely profese 
ranhojičů, lazebníků či porodních bab? Kdy 
zde vznikly první veřejné nemocnice, jak fun-
govaly, kdo v nich prováděl péči a kdy případně 
zanikly? Na to a mnoho jiného odpoví přednáš-
ka věnující se zdravotní péči v našem regionu 
a  tematicky doplňující aktuální výstavu VMJ. 
Přednášející: Jan Petrásek. Vstup volný.

sobota 22/10 14:00
VLASTIVĚDNÁ PROCHÁZKA JESENIC-
KÝM HŘBITOVEM
Kapitán Jan Krejčí, starosta a  první okresní 
hejtman Josef Sachs, polní pilot Viktor Schün-
zel či řeckokatolický duchovní Viktor Nevický. 
To je jen zlomek význačných, zajímavých a čas-
to zapomenutých osobností, které odpočívají 
na jesenickém hřbitově. Přijměte pozvání na 
předdušičkovou vycházku, na níž vám budou 
průvodci někdejší archivář Květoslav Growka 
a Matěj Matela, odborný pracovník VMJ. Sraz 
v 14:00 před hlavní branou hřbitova na Husově 
ulici. Koná se za každého počasí. Telefonický 
kontakt: 775 459 314. Účast bezplatná.

Kino

sobota 1/10 19:30
JAN ŽIŽKA
dabing / 125 min / životopisný, historický, drama / 
Česko, 2022 / filmová verze do 15 let nepřístupný

neděle 2/10 15:00
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
dabing / 106 min / animovaný / USA,  2022/ 
mládeži přístupný

úterý 4/10 19:30
KDYBY RADŠI HOŘELO
Česká verze / 87 min / komedie, drama / Česko, 
2022 / do 12 let nevhodný

středa 5/10 - pátek 7/10 
vždy od 17:00 a od 19:00

XX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOORO-
VÝCH FILMŮ
MFOF se po dvouleté pauze vrací do Jeseníku. 
Během tří dnů bude promítnuto v Kině Pohoda 
celkem 25 filmů v šesti blocích. Zahájení festi-
valu bude ve středu 5. října v 17:00.

sobota 8/10 19:30
INDIÁN
česká verze / 119 min /komedie / Česko, Sloven-
sko, Polsko, 2022/ mládeži přístupný

úterý 11/10 19:30
JAN ŽIŽKA
česká verze / 125 min / životopisný, historický, dra-
ma / Česko, 2022 / filmová verze do 12 let nevhodný

středa 12/10 19:30
NENÁVIST
FILMOVÝ KLUB / titulky / 195 min / drama / 
Francie, 1995 / do 15 let nepřístupný

čtvrtek 13/10 19:30
SPOLU
česká verze / 117 min /  drama / Česko, 2022 / 
mládeži přístupný 
 

pátek 14/10 19:30
AVATAR  /obnovená premiéra/ 
titulky / 166 min / sci-fi ,akční, dobrodružný / 
USA, 2022/ mládeži přístupný

sobota 15/10 18:00
AVATAR /obnovená premiéra/
dabing / 166 min / sci-fi ,akční, dobrodružný / 
USA, 2022/ mládeži přístupný

neděle 16/10 15:00
WEBSTEROVI VE FILMU
česká verze / 65 min / animovaný / Česko, Slo-
vensko, 2022 / mládeži přístupný

pondělí 17/10 10:00
ŽENY A ŽIVOT
SENIOR KLUB / česká verze / 87 min / komedie 
/ Česko, 2022 / mládeži přístupný

úterý 18/10 19:30
ARVÉD
Česká verze / 120 min / drama, psychologický, 
mysteriózní / Polsko, 2022 / do 12 let nevhodný

středa 19/10 18:00  
OÁZA /promítání filmu s besedou/
titulky / 122 min / drama / mezinárodní kopro-
dukce, 2021 / do 15 let nepřístupný

čtvrtek 20/10 19:30
TOP GUN: MAVERICK
dabing / 131 min / akční, drama / USA, 2022 / 
mládeži do 12 let nevhodný

pátek 21/10 19:30
BUKO
česká verze / 112 min / komedie, drama / Česko, 
2022 / mládeži přístupný 

sobota 22/10 19:30
BLACK ADAM
titulky / 125 min / akční, fantasy, sci-fi  / 
USA, 2022 / do 12 let nevhodný

neděle 23/10 15:00
ŠOUMEN KROKODÝL
dabing / 122 min / rodinný / USA, 2022 / mlá-
deži přístupný

úterý 25/10 19:30
JAN ŽIŽKA
titulky / 125 min / životopisný, historický, dra-
ma / Česko, 2022 / filmová verze do 15 let ne-
přístupný

středa 26/10 19:30
TROJÚHELNÍK SMUTKU
FILMOVÝ KLUB / titulky / 147 min / drama, 
komedie / Švédsko, Francie, Velká Británie, 
Německo, 2022 / do 12 let nevhodný

čtvrtek 27/10 18:00
SLOVO
česká verze / 104 min / drama / Česko, 2022 / 
mládeži přístupný

pátek 28/10 16:30
PRINC MAMÁNEK
česká verze / 100 min / rodinná pohádka / Čes-
ko, 2022 / mládeži přístupný

pátek 28/10 19:30
JAN ŽIŽKA
dabing / 125 min / životopisný, historický, dra-
ma / Česko, 2022 / do 15 let nepřístupný

sobota 29/10 19:30
HALLOWEEN KONČÍ
titulky / 111 min / horor / USA, 2022 / do 15 let 
nepřístupný

PŘednÁŠKy, eXKuRze

pátek 28/10 18:00 
Rytířský sál vodní tvrze

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A POSLEDNÍ 
MĚSÍCE ROKU 1918 NA JESENICKU
Osmadvacátý říjen 1918 vnímáme jako den, kdy 
se splnily touhy našich předků, a došlo k usta-
vení samostatného československého státu. 
Jeho vyhlášení však bylo na Jesenicku, osídle-
ném převážně německým obyvatelstvem, při-
jato s odporem a obavami z budoucnosti. Pojď-
me se tedy podívat na konec roku 1918 v kraji 
pod Pradědem poněkud odlišným pohledem, 
než na jaký jsme zvyklí ze školních učebnic. 
Přednášející: Pavel Macháček. Vstup volný. 
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Fotovzpomínka: Taneční kurzy a kurzy stolování
Taneční kurzy pro mládež mají 

v  Jeseníku více než padesátiletou 
tradici. Jak vzpomíná Lubomíra 
Macháčková, v 70. a 80. létech or-
ganizovala souběžně pět kurzů 
s  cca 250 studenty a  učni z  Jese-
níku a  blízkého okolí. Kurzy pro-
bíhaly ve starém „hasičáku“, poz-
ději v sále dnešního IPOSu. Zhruba 
před 40 lety se k výuce tance při-
dala i  lekce stolování a  společen-
ského chování. Za to lze poděkovat 
manželům a  zároveň lektorům 
Vyhlídalovým a  již zmíněné Lubě 
Macháčkové z  kulturního zaříze-
ní města. Kurz stolování se konal 
v  některé z  místních restaurací či 
hotelů. Fotka je z hotelu Slovan, kde 
vidíme tehdejšího ředitele Skři-
vánka, lektora Vyhlídala a kurzisty. 

Tato lekce, která není všude běž-
ná, se velice osvědčila, pomáhala 
zbavit se trémy z velké společnosti 
a dodávala mladým sebejistotu při 
společném stolování. Sama jsem 
byla svědkem náhodného setkání 
bývalého kurzisty s  Jarmilou Vy-
hlídalovou, kdy jí velice děkoval 
právě za onu lekci. V 90. létech se 
nám otevřel svět a pracovní setká-
ní podnikatelů či zájmových sku-
pin v  „nóbl“ restauracích nebylo 
výjimkou. Podnikatel a  absolvent 
tanečních kurzů v Jeseníku si plně 
uvědomil tuto přidanou hodnotu 
a  věděl, že u  svých zahraničních 
partnerů, díky lekci stolování, ne-
ztratil kredit, ba naopak, velmi za-
bodoval.                  

 Jarmila Josefíková

Ať žije král jesenických střelců

Ve své činnosti se tyto spolky řídi-
ly střeleckými řády, které si nechaly 
potvrzovat od vrchnosti, v  případě 
území Jesenicka vratislavským bis-
kupem. Na Jesenicku se nacházelo 
pět střeleckých společností, jejichž 
známé dějiny sahaly do 16. a 17. sto-
letí. Fungovaly v Jeseníku, Javorníku, 
Vidnavě, Zlatých Horách a  Žulové. 
Jesenický spolek si nechal roku 1907 
sepsat své dějiny Adolfem Kettne-
rem, což nám umožňuje snadno ma-
povat jeho historii.

Královské střelby v Jeseníku
Tradice královských střeleb (něm. 

Königschießen) je pevně spojena se 
svatodušními svátky. Během nich 
střelci závodili ve střílení na terče 
a nejúspěšnější z nich byl korunován 
na tzv. krále střelců, druzí dva v po-
řadí se pak stali jeho rytíři/maršály. 

První zmínka o této tradici v Jese-
níku pochází dle kroniky zdejší stře-
lecké společnosti z roku 1667, kdy byl 
„královskou důstojností“ ozdoben 
Georg Weigel. V  tomto roce čítala 
zdejší společnost 24 členů. Nejstarší 
písemný protokol střelecké společ-
nosti v  Jeseníku je přitom znám až 
z roku 1731. Víme však i o starší lis-
tině, privilegiu vydaném kolem roku 
1650, které jménem vratislavského 
biskupa povolovalo každoroční ko-
nání královských střeleb a  zároveň 
vymezovalo jejich pravidla a  přidá-
valo určitá práva. Mezi hlavní patřilo 
právo vaření piva, které vítězi krá-
lovských střeleb umožňovalo šenko-

vat pivo v jednom z domů s právem 
várečným. S  tím však bylo spojeno 
i  mnoho povinností jako například 
uspořádání hostiny pro střelce, 
dodání určité míry piva pro další 
střelby apod. To vše ale vyžadovalo 
značnou námahu a  náklady, které 
mohly převážit zisk, proto se pozdě-
ji králové svých práv vzdávali a vše 
musela z  vlastních zdrojů zajišťovat 
samotná střelecká společnost. Kro-
mě toho vítězové získali darem od 
biskupských úřadů určité množství 
dřeva. Další povinností krále střelců 
a  prvního rytíře (později titul prv-
ní maršál) bylo připravit a  zaplatit 
nový malovaný střelecký terč, na 
kterém by byla napsána jména králů 
střelců a jeho rytířů s rokem střeleb.

Průběh královských střeleb 
Podle jesenického řádu potvrzené-
ho vratislavským biskupem se třetí 
nebo čtvrté neděli po Velikonocích 
konala velká schůze střeleckého 
spolku, kde došlo ke kontrole účtů 
minulých královských střeleb a byly 
projednány přípravy další ročník. 
V  neděli před Letnicemi se pak 
konaly zkušební střelby. Samotné 
zahájení probíhalo na letniční neděli, 
kdy se shromáždili loňský král střel-
ců se svými maršálky a  střelci na 
radnici. Ve chvíli, kdy začaly zvonit 
všechny zvony, vyšel průvod z rad-
nice do kostela na slavnostní mši. Po 
jejím skončení několik střelců vy-
střelilo slavnostní salvu. 

Dalšího dne dopoledne byli král 

střelců a  rytíři/maršálové svými 
střelci vyzvednuti ve svých domech 
a  pod spolkovým praporem a  za 
zvuků hudby zamířili všichni v prů-
vodu zpět k radnici, kde se shromáž-
dili všichni střelci a množství diváků. 
Opět se odebrali ke kostelu, kde 
střelci obdrželi z  rukou kněze po-
žehnání. Teprve poté mohl slavnost-
ní průvod zamířit ke střelnici, kde 
již byly vystaveny krásně malované 
terče. Tam také poprvé začalo sku-
tečné soutěžní střílení, které zahájil 
střelecký král se svými maršálky, 
po nich následovali členové spolku. 
Každý měl právo tří výstřelů, při-
čemž se musel trefit do terče – aby 
se mohli střeleb účastnit, nesměli se 
ani v jednom z výstřelů minout. 

Po vyřazení neúspěšných střelců 
začalo soupeření. Král obdržel cí-
nový korbel piva o třech až čtyřech 
mázech, maršálci o  něco menší. Po 
vyhlášení následoval opět slavnost-
ní návrat do města, který zastavoval 

u domu každého střelce, kde proběhl 
slavnostní nástup. Doba tohoto prů-
vodu bývala okolo dvou hodin i více. 
Závěr probíhal v  hostinci, kde bý-
valý král odevzdal své insignie králi 
novému, stejně tak navzájem učinili 
i  maršálkové. Dalšího dne ráno za-
čaly oslavy opět bohoslužbou, po níž 
se konal spolkový oběd u  jednoho 
ze spolkových starších. Poté se šlo 
na střelnici, kde celý den probíhaly 
volné střelby, což se opakovalo ještě 
o dalších dvou nedělích. 

Královské střelby byly nejdůleži-
tější událostí spolku, který tak mohl 
ukázat svůj význam pro město. 
Poněvadž sdružoval přední měšťa-
ny, mohl své bohatství prezentovat 
krásou svých střeleckých terčů, hos-
tinami pro střelce a  zábavami pro 
obyvatele, čímž z tohoto zvyku učinil 
jeden z nejpamětihodnějších zážitků 
pro široké vrstvy.                 

Marek Palys, 
student Univerzity Karlovy

SeriáL

Účastníci královských střeleb v Jeseníku na počátku 20. století. Zdroj: Adolf 
Kettner: Chronik der Freiwaldauer Bürgerl. Schützengesselschaft 1907.

Středověká města se musela často bránit sama. Kromě stavby hradeb proto vytvářela i střelecká bratrstva, která je pomáhala hájit před nepřáteli. 
V pozdějších dobách se účel bratrstev kvůli pokračujícím změnám ve vojenství, vyžadujícímu profesionální vojáky, proměnil – střelci se postu-
pem doby stali dobrovolným sdružením, které provozovalo střelbu pro zábavu, což se projevovalo například i v pořádání střeleckých soutěží. 

Znáte cenu své nemovitosti?
V aukci můžete získat 
víc než si myslíte.

www.VlastimilDrimal.cz
777 613 774

Vlastimil 
Dřímal

www.prodejzavic.eu

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod GEAM, 
Dolní Rožínka
středisko RD Jeseník, 
Zlaté Hory

Kontakt:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, č. p. 86

      592 51 Dolní Rožínka        566 593 729        opmgeam@diamo.cz

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Horník, dělník 
–  důlní elektromontér

(elektrotechnik)

Požadované vzdělání:
vyučen v oboru elektro
Nástup:
ihned nebo dle dohody

Foto: Břetislav Vogl
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Letošní 23. ročník sbírky Bílá 
pastelka proběhne ve dnech 10. až 
12. října po celé republice. Jako kaž- 
dý rok budou dobrovolníci v  uli-
cích města nabízet bílé pastelky 
a kalendáře ve tvaru pastelky s cí-
lem finančně podpořit služby pro 
lidi se zrakovým postižením.  Sbír-
kové kasičky jsou vybaveny QR 
kódem pro možnost bezkontaktní 
platby. Výtěžek sbírky je určen na 
dofinancování speciálních služeb 
pro nevidomé a slabozraké v rám-

ci celé České republiky – např. na 
pomoc s  návratem do běžného 
života lidem, kteří přišli o  zrak 
v  dospělosti, zaměstnávání lidí se 
zrakovým postižením, nácvik chů-
ze s bílou holí, výcvik vodicích psů, 
výuku práce s  počítačem se spe- 
ciálním programem, apod. Více na 
www.bilapastelka.cz. Pořadatelem 
sbírky je Sjednocená organizace 
nevidomých a  slabozrakých České 
republiky, zapsaný spolek.                             

 SONS ČR

Velké změny na Čapce
Jako již každoročně, i  letos se 

v naší školičce 1. září otevřely brány 
novým dětem. Přesto je toto datum 
letos ještě významnější. Od 1. září se 
naše Mateřská škola Karla Čapka Je-
seník rozšířila o odloučené pracovi-
ště na ulici Palackého, kde doposud 
fungoval spolek Montesorri, který 
jsme, v  plné parádě, vzali dočasně 
pod svá křídla. Spolupráce je stále 
v  plenkách, ale jsme moc rádi, že 
můžeme zájemcům nyní nabídnout 
jak vzdělávací program Začít spolu 
na Čapce, tak Montessori vzdělává-
ní v Montíku, a že i se zaměstnanci 
můžeme načerpat novou inspiraci 
v Montíku a Montík u nás. 

Druhou zásadní změnou, která 
se přes půl roku ve školce testovala, 
bylo propojení školky do přehled-
ného online světa, který bude blízký 
rodičům a  usnadní jim omlouvání 
dětí, přehled akcí ve školce nebo ná-
hled do jídelníčku. Právě 1. září byla 
spuštěna aplikace Naše MŠ – školka 
blízká rodičům a už nyní máme klad-
né odezvy jak od učitelek, tak od sa-
motných rodičů. 

Děkujeme všem za podporu naší 
školky a za to, že jdete kupředu ruku 
v ruce s námi. A všem dětem přeje-
me krásný školní rok 2022/2023. 

Marcela Adamová,
ředitelka MŠ Karla Čapka

Bukovický kostel sv. Jiří slaví 120 let
Kostel sv. Jiří vznikl spolu se hřbi-

tovem na začátku 20. století a svým 
účelům slouží dodnes. Nyní se mu 
dostává péče v  podobě generální 
opravy, na které se kromě farnos-
ti finančně podílí také Olomoucký 
kraj, Ministerstvo kultury, Biskup-
ství ostravsko-opavské a  město Je-
seník. 

Postavou, která se o  výstavbu 
kostela zasloužila nejvíce, byl jese-
nický farář Josef Neugebauer, kte-
rý jej také 21. října 1902 slavnostně 
vysvětil. Kostel je vzácnou ukázkou 
hornoslezské sakrální architektury 
z  období rodícího se nového pří-

stupu k  architektuře, výtvarnému 
umění i církevním hodnotám.

V  rámci první etapy oprav do-
šlo k  otevření báně, ve které byla 
nalezena krabička s artefakty z ob-
dobí výstavby kostela. Dochoval se 
tak jednak text z roku 1901, ale také 
několik fotografií. Vše naleznete 
na webu jesenické farnosti (www.
farnost-jesenik.cz). Po zdokumento-
vání nálezu byl do krabičky vložen 
vzkaz budoucím generacím s  popi-
sem současného stavu města, který 
připravila místní farnost. Za město 
připravili vzkaz Květoslav Growka 
s Jarmilou Josefíkovou.                  (jam)

Hledáme posily do našeho týmu, 
děti ve věku od  od osmi let, ale při-
jmeme také mladší zájemce (mož-
né již od šesti let). Tréninky probí-
hají ve středu od 15:45 do 17:00 na 
hasičárně (areál za městským úřa-
dem na ulici Tovární), mimořádné 
tréninky před soutěží pak v pátek 
od 15:30 do 16:30. 

Mladí hasiči se účastní soutě-
že Plamen a  dalších pohárových 

soutěží v  okolních obcích. Děti se 
naučí požární útok, štafetu, závod 
požární všestrannosti a  jiné. Ze 
soutěží si dovezou spoustu medailí. 
Rodiče mohou děti doprovázet na 
soutěže. 

V případě zájmu nás kontaktujte 
na sdh.jesenik@seznam.cz nebo na 
720 603 515 či 777 612 486.

Sbor  dobrovolných hasičů
 Jeseník

Hubertova jízda
Střední škola gastronomie, far-

mářství a služeb Jeseník zve všech-
ny zájemce na Hubertovu jízdu. 
Tradiční ukončení jezdecké sezony 
se bude konat v sobotu 22. října od 
12:00 na trase heřmanicko-bernar-
tické krajiny. Těšit se můžete také 

na bohatý program a  občerstvení. 
Součástí této akce je den otevře-
ných dveří. Celý areál školy čítající 
teoretickou i  praktickou výuku 
může navštívit každý zájemce.

Střední škola gastronomie, 
farmářství a služeb

Klub turistů Jeseník 
Datum: 1. října
Bílá Voda – Růženec – Jawornik 
Wielki – Na vyhlídce – Bílá Voda
Délka trasy: 17 km
Odjezd: bus v 7:35
Vycházku vede A. Černíčková

Datum: 22. října
Ramzová – Petříkov – Smrk – 
Paprsek – Ostružná 
Délka trasy: 18 km
Odjezd: vlak v 7:01
Vycházku připravila J. Šimková

Pečujete o  své blízké doma 
a  potřebujete si vyřídit osobní zá-
ležitosti nebo si odpočinout a  na-
brat nové síly? Pomůžeme vám se 
o vaše blízké postarat.

Odlehčovací pobytová služba je 
určená seniorům od 60 let, osobám 

s  chronickým duševním onemoc-
něním nebo tělesným postižením 
od 55 let. Délka pobytu může být 7 
dní až 3 měsíce. Bližší informace na 
telefonním čísle 605 597  310 nebo 
na www.jesenik.charita.cz.

Charita Jeseník

Bílá pastelka opět 
v Jeseníku

Odlehčovací služba  
sv. Zdislavy

Nábor nových členů 
mladých hasičů
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Partnerské město Neuburg. Když partnerské město Neuburg an der Donau pojmenovalo po Je-
seníku náměstíčko, řekl tehdy starosta města Bernhard Gmehlig, že vytvořením tohoto místa chtějí 
jesenickým přátelům věnovat malý kousek Neuburgu. Město Jeseník to považovalo za velkou čest 
a další symbol vzájemného přátelství a spolupráce. Na oplátku a jako výraz díků byla v sobotu 10. září 
v těsném sousedství Neuburgského pramene slavnostně odhalena lavička přátelství, a to za účasti 
zástupců města Neuburg.

Den bezpečnosti. K  vidění byly ukázky techniky, výzbroje a  výstroje Integrova-
ného záchranného systému, laserová střelnice nebo třeba muzeum historie policie 
na Jesenicku. Na oficiálním zahájení akce předala starostka města finanční dar pro 
devítiletou Markétku, která trpí juvenilní idiopatickou artritidou.

Gymnázium Jeseník: Adaptační kurzy. Adaptační kurz proběhl pro 
studenty prvního ročníku čtyřletého i osmiletého studia. Cílem kurzu 
bylo stmelit studentský kolektiv a nastartovat jej do nové etapy života. 
Na snímku jsou studenti primy, kteří absolvovali kurz v indiánském stylu. 
Foto: Gymnázium Jeseník

Festival Jesnění a V centru. Dvojfestival nabídl 
množství zajímavých akcí – od koncertů, filmů, 
divadel přes výstavy, umělecké instalace, komen-
tované procházky až po pohybové klauniády, lek-
ce swingu či tradiční Restaurant Day. Nechybělo 
ani propojení české a německé kulturní scény.

Sáňkaři: Jesenické Rodle. V  sobotu 20. srpna proběhl v  Pí-
sečné - Chebzí 5. ročník Jesenické Rodle (závod na kolečkových 
saních přírodní dráhy) a Mistrovství ČR v jízdě na kolečkových 
přírodních saních. Foto: Vladimír Pokorný.

Střední průmyslová škola Jeseník: Odborné stáže. Španělské město Valencie 
bylo poslední destinací pro dvanáct absolventů odborné stáže v parném měsíci 
srpnu. Studenti Střední průmyslové školy Jeseník vycestovali celkem čtyřikrát 
za minulý školní rok a absolvovali měsíční a tříměsíční odborné stáže také v Ir-
sku. Foto: SP Jeseník.



16 10/22

Kde se drifracing vzal a  jaké 
jsou jeho základní principy? 
Čim se odlišuje od ostatních mo-
tosportů?

Počátek driftracingu sahá do 60. 
let 20. století v  Japonsku. Dlouho 
se o něm moc nevědělo, ale časem 
se přes USA dostal až do Evropy. 

„Drift“ je základním principem to-
hoto sportu a  znamená zjednodu-
šeně jízdu řízeným smykem.
Jak jste se ke driftracingu dostal 
vy? Stála za tím záliba v  autech, 
v  tuningu či v  ostatních mo-
tosportech?

Zálibu v  autech mám od malič-
ka. V osmnácti to byla jasná volba 

– prodalo se kolo, koupilo se auto. 
K  driftu jsem se dostal dva roky 
zpátky, kdy jsem si pořídil prvního 
auťáka na drift, ale v  letech 2018-
2019 jsem jezdil autokros. Po drif-
tech jsem pokukoval už tehdy, ale 
svou roli hrálo, že drifty jsou mno-
hem náročnější na auto i na provoz.

V čem jsou driftová auta speciál-
ní oproti jiným vozům?

Auto musí mít především zadní 
náhon, kde se pomocí speciálních 
úprav, jako je zavářka diferenciálu 
a další, docílí toho, aby se kola otá-

čela ve stejném záběru. To umož-
ňuje se snáze dostat do řízeného 
smyku a  jezdit bokem. Mezi další 
zvláštnosti patří hydraulická ruční 
brzda a  tzv. rejdy, které umožňují 
zatáčení o  30 – 50 % více doleva 
i doprava.
Jak se v  případě driftu řeší tré-
ninky? Kde lze procvičovat dri-
ftovací dovednosti?

Tréninková místa jednoduše 
nejsou, obzváště tady v  regionu. 
Občas nám tréninkovou plochu 
propůjčí majitel parkoviště na 
Ramzové, pan Haltmar, za což mu 
patří velký dík. Driftová auta jsou 
sportovní vozy, nemají technickou 
a  nemohou do běžného provozu, 
tudíž se všude musí převážet. Jez-
dit trénovat dál by znamenalo další 
náklady.
Stěžejní jsou pro vás tedy přede-
vším závody. Jak se na ně připra-
vujete?

Před závodem, stejně jako po 
závodě, je v  první řadě potřeba 
nachystat auto. Pokud na to máte 
dny týdny, pak máte štěstí, pokud 
jen týden, tak prakticky neděláte 
nic jiného, než že chodíte do práce 
a  do garáže. Nejhorší je příprava 
kol, která při driftování trpí nejví-
ce – na závody s sebou vozím klid-
ně 14-15 párů zadních pneumatik. 
Nové jsou drahé, bereme zavděk 
i  použitými. Protože není kde od-
zkoušet, jestli je vše ideálně odladě-
né, mnohdy to poznáme až na trati.

Co nám řeknete k průběhu závo-
dů samotných?

Především bych řekl, že pro-
zatím jezdíme amatérské závody. 
V  ČR se jezdí národní šampionát 
Czech Drift Series, ale já se na tuto 
úroveň zatím moc neženu. Jsou 
tam náročnější požadavky, na 
závody se jezdí delší vzdálenosti, 
dražší je i  startovné a  vše okolo. 
Amatérské závody pořádají fa-
noušci motosportu i aktivní jezdci 
a  parametry se na CDS mnohdy 
dotahují. Ostatně, závodníci z CDS 
se těchto závodů mnohdy také 
účastní.

Závodní den většinou probíhá 
tak, že se dopoledne jezdí trénin-
ky, odpoledne kvalifikační jízdy 
a  ostrý závod. Kvalifikaci jedete 
obvykle sólo a  musíte projet trať 
kompletně bokem, v  trajektorii 
vymezené tzv. clipping zónami. 
Boduje se styl, plynulost jízdy 
a projetí clipping zón.
Přesunul bych se od sportu sa-
motného k vašemu týmu – jak si 
říkáte a kolik vás je?

Náš tým se momentálně skládá 
ze čtyř členů. Já (Marek Vršan), 
Josef Nerušil, Jiří Motyčák a  Mi-
chal Hradil. Dali jsme se dohroma-
dy v roce 2021, nějak si říkáme, ale 
název ještě ladíme, takže jej zatím 
nebudu zveřejňovat. Byl jsem na 
Jesenicku první, kdo s driftem za-
čínal, a nesmirně mě těší, že se při-
pojili další kluci. A není to jen naše 

garáž, vím o dalších jednotlivcích, 
kteří si nedávno auto koupili nebo 
to mají v  plánu, jezdí na závody 
a zapojují se do komunity.
Letošní sezónu jste se snažili od-
jet v  plném nasazení a  úspěchy 
se dostavily záhy. Konkrétně vy 
jste uspěl již v  prvním závodě, 
který jste letos jel. Můžete to 
rozvést?

Je to tak, zadařilo se. Bylo to 30. 
dubna na závodech v ostravském 
Centru bezpečné jízdy Libros. 
Ten areál je super a  pořadatelé 
tam dokáží vymyslet zajímavé tra-
tě. Spolu s Lukášem Blažkem z Vy-
škova jsme závodili v  netradiční 
disciplíně Team Drift Chase, která 
se jezdí ve dvou. Jedno z  vozidel 
je „leader“, který má za úkol pro-
jet trať kvalifikačním způsobem, 
a druhý je „chaser“, který jej musí 
co nejpřesněji stíhat. Dostali jsme 
se v silné konkurenci až do TOP 8 
a nakonec jsme skončili na třetím 
místě, což je velkým překvapením 
a motivací.
Jak vidíte budoucnost vašeho 
týmu a sportu?

Sport zažívá boom, komunita se 
rozšiřuje a  skrz YouTube a  další 
platformy láká další příznivce. Co 
se nás týče, chtěli bychom i  nadá-
le jezdit co nejvíce závodů a nebýt 
na mizině. A  pokud přijdou další 
úspěchy a  ukážou lidem, že i  v  Je-
seníku má smysl se driftu věnovat, 
jedině dobře.                              Ptal se (jj)

radnice

Zatáčky jedině bokem.  
O driftracingu s Markem Vršanem
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@_vrsek_
videa ze závodů 
a z garáží

Driftracing je moderním a dynamicky se rozvíjejícím odvětvím motosportu, které získává řadu příznivců i v České 
republice. První průkopníci tohoto sportu se objevili i na Jesenicku a založili klub, který sice zatím nemá jméno, ale už 
slavil první úspěchy. O krásách i úskalích disciplíny jsme se bavili s předsedou klubu Markem Vršanem.

Foto: archiv klubu
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