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Regenerace sídliště
9. května pokračuje,
skončí během léta

2 Do Jeseníku míří
klavíristé z celého
světa

5 Oslavy 750 let
města vyvrcholí
v polovině září

15 Sportovcem roku
2016 se stal cyklista
Tomáš Kajnar
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Milí spoluobčané,
rád bych vás po čase
pozdravil ze stránek
Našeho města. Zima
již za sebou zavírá
dveře a my se může-

me těšit na příchod jara. V  tomto
období ožívá řada investičních pro-
jektů, které jsme připravovali v minu-
lém roce. Na sídlišti 9. května
pokračuje první etapa jeho revitali-
zace, naplno se také rozjela demolice
staré sportovní haly na Dukelské ulici,
kterou nahradí hala nová. Po mnoha
letech diskuzí, odkladů a příprav byla
zahájena stavba Rejvízského mostu
a mostu na ulici Slunnou. 

V tomto roce budeme také reali-
zovat chybějící část důležitého chod-
níku na ul. Lipovská od areálu
Jesdrevu až k  penzionu U Petra,
a také poslední úsek páteřní městské
cyklostezky za bývalou plynárnou. Na
obě zmíněné investice již máme
zajištěny finanční prostředky za při-
spění evropských fondů. V přípravě
jsou však další významné akce, jako
například hasičská zbrojnice pro
dobrovolné hasiče, chodník Rejvízská
a do lázní nebo Centrum společných
aktivit. 

Nutno však poznamenat, že téměř
každá stavební činnost si vyžádá
omezení komfortu občanů a návštěv-
níků města, proto prosím o pocho-
pení a trpělivost. Přeji vám hezké
jarní dny. Adam Kalous

Slovo starosty

Zastupitelstvo
Další zasedání Zastupitelstva

města Jeseníku se uskuteční ve
čtvrtek 20. dubna v budově IPOS.
Jednání zastupitelů začíná v 15
hodin. (mj)

LDN nabízí vyšší komfort a více soukromí
Jesenická nemocnice se může
pochlubit nově zrekonstruo-
vanou léčebnou dlouhodobě
nemocných. Projekt za bez -
mála 20 milionů korun byl
podpořen z Programu švý -
carsko-české spolupráce, Mi -
nisterstvem zdravotnictví,
Olomouckým krajem a Sdru-
žením měst a obcí Jesenicka.

Během rozsáhlé rekonstrukce
došlo například k výměně oken,
topných těles, obnovy se dočkalo
sociální zázemí, výtah a signali‐
zační zařízení. Kromě stavebních
prací projekt zahrnul také poříze‐
ní vnitřního vybavení pro pacien‐
ty, od  lůžek až po noční stolky.
V léčebně vznikla také společen‐
ská místnost a zařízený pokoj pro
pacienty v terminálním stádiu
života. Počet lůžek zůstal zacho‐
ván ‐ 34, zdvojnásobila se však plo‐
cha LDN. Zvýšil se tak komfort
nejen pacientů, ale také obsluhu‐
jícího personálu. 

V rámci aktivit, rozšiřujících
poskytované služby oddělení LDN,
jsou na oddělení zaváděny nové
metody a ošetřovatelské postupy,
které výrazně zkvalitní poskyto‐

vanou péči o seniory a které dosud
nebylo možno z prostorových
důvodů či z důvodů nedostatečné‐
ho vybavení pracoviště pacientům
nabízet. (rik + TZ)

Na snímku primář LDN Alexandr Potěšil, místostarostka Jeseníku Zdeňka Bliš-
ťanová a ředitel Centra sociálních služeb Jeseník Jan Rotter, při ukázce polohování
lůžka. Foto: Richard Kapustka

Den se starostou
V úterý 25. dubna se koná Den se

starostou. Pokud máte zájem hovo‐
řit s ním na téma, které se týká měs‐
ta Jeseníku, kontaktujte sekretariát
radnice na telefonním čísle
584 498 151 nebo e‐mailem:
olga.hondlova@mujes.cz. (mj)

Demolice sportovní haly běží naplno

„Odstranění azbestu prováděla
certifikovaná firma za použití
ochranných prostředků. Postup
schválila Krajská hygienická stanice
v Olomouci,“ uvedl vedoucí Oddě‐

lení investic Městského úřadu Jese‐
ník Jiří Uher s tím, že množství
azbestu odhadl na 1,5 až 2 tuny.
Demolice budovy za vysoutěženou
cenu 5 milionů korun bez DPH má

podle smlouvy skončit koncem
dubna. Mezitím město již vyhlásilo
výběrové řízení na výstavbu nové
haly. „Výběrové řízení má dvě krité-
ria, 80 % tvoří cena a 20 % doba
výstavby,“ poznamenal Jiří Uher.
Doba výstavby je stanovena na 260
až 320 dnů. (rik)

Do konce dubna zmizí stará sportovní hala v Jeseníku. Poté, co
byl odstraněn z vnitřních prostor budovy nebezpečný azbest,
rozběhly se demoliční práce naplno.

Stavební ruch si vyžádá omezení v dopravě

Od 20. března do 30. dubna pro‐
běhne 1. etapa stavebních prací
v Rejvízské ulici (silnice II/453). Od
tohoto data bude ulice Slunná
neprůjezdná, od křižovatky s ulicí
Rejvízskou (restaurace U slunka).
Proto je nutné použít křižovatku
v Šumperské ulici, kde budou sema‐
fory včetně dopravního značení,
upravující přednost jízdy. Provoz
bude sveden do jednoho jízdního

pruhu ve směru Jeseník – Rejvíz
(výjezd z města). Druhá etapa je
naplánována od 1. května do 3. září
v Šumperské ulici a pokračovat
budou práce v Rejvízské ulici, což
si vyžádá další dopravní omezení.
Následně se uskuteční další dvě eta‐
py, stavební práce skončí 30. listo‐
padu.

Od 1. dubna do 30. června dojde
k částečné uzavírce mostu v Bezru‐

čově ulici, kdy bude uzavřen levý
jízdní pruh od okružní křižovatky,
provoz budou řídit semafory. 

Od 3. května do 9. června řidiči
neprojedou přes Červenohorské
sedlo, původní dřívější termín byl
posunut z důvodu kolize výluky
železniční tratě č. 292 Zábřeh –
Hanušovice – Lipová. Objízdná tra‐
sa bude vedena jako v minulých
letech. Do Bělé p. Pradědem, Doma‐
šova a na Červenohorské sedlo
bude možné z Jeseníku používat sil‐
nice č. I/44. (rik + TZ)

Komplikace v dopravě čekají řidiče v Jeseníku, důvodem jsou
stavba rejvízského mostu a na ulici Slunnou a oprava mostu v Bez-
ručově ulici. Chystá se také uzavírka Červenohorského sedla.
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Stavební práce na sídlišti 9. května se opět rozběhly

Jeseník se baví aneb Něco 
málo k vyhlášce o nočním klidu

Pozorní čtenáři jistě zaznamenali v prosincovém vydání měsíčníku
Naše město článek věnovaný Obecně závazné vyhlášce města č. 1/2016,
o nočním klidu, kterou schválilo městské zastupitelstvo začátkem listo‐
padu loňského roku.

Pro ostatní, méně pozorné čtenáře a zejména pro pořadatele kulturních
akcí na veřejném prostranství města, je tu stručné připomenutí, neboť
sezona společenských akcí konaných pod širým nebem je již za dveřmi.

Co je obsahem vyhlášky? Obsahem vyhlášky jsou již zmíněné tradiční
kulturní, společenské a sportovní akce, lidové svátky a slavnostní akce
k výročí založení města naplánované na letošní rok. Pro tyto akce je doba
nočního klidu ve městě zkrácena. Jelikož se jedná o akce celoobecního
významu a město Jeseník má zájem o kulturní a společenský život ve
městě, jsou součástí vyhlášky např. koncerty – Koncert pro Jeseníky, Tři
sestry Radegast Tour 2017, dále hudební festivaly – 2. ročník hudebního
festivalu Na Smrťáku, Festival na Mlýnici, Festival SOS, Mezinárodní festival
dechových hudeb, dále sportovní akce jako např. závody Moravské ligy
v BMX, kulturní akce – Letní biograf nebo Hudební zahrada Katovna
a v neposlední řadě i oslavy 750. výročí města Jeseníku, 6. výročí založení
Minipivovaru Jeseník či Za hradní slavnost firmy MBA.

Kdo uděluje výjimku z doby nočního klidu? Všechny akce musí být
nahlášeny s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možné na zase‐
dání zastupitelstva města přijmout výjimku. 

Je nutné podat žádost o výjimku z doby nočního klidu při pořádání
rodinných oslav? Pro pořádání rodinných oslav jako jsou oslavy naro‐
zenin, svatby, rodinná setkání, platí obecně povinnost dodržování nočního
klidu tak, aby oslavující nerušili své sousedy. Není třeba ani ohlášení či
povolení obce.

Závěrem lze obecně říci, že všechny společenské i rodinné akce a oslavy
se mohou na území obce konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že
nenarušují noční klid například hlasitými projevy účastníků nebo hlasitou
hudbou. Ing. Veronika Klementová,

vedoucí správního odboru

Po zimní přestávce opět pokra-
čují práce na sídlišti 9. května
v Jeseníku v rámci I. etapy re -
generace této lokality. Sta -
vebnímu ruchu předcházelo
pokácení devatenácti stromů,
a to na počátku března během
vegetačního klidu.

„Tento zásah proběhl z několika
důvodů. Je to bezpečnostní hledisko,
zhoršený zdravotní stav některých
stromů a kolize kořenových systémů
s komunikacemi. Tento záměr byl
řádně řešen při veřejných projedná-
váních v rámci přípravy celého pro-
jektu a byl realizován v souladu
s příslušnou projektovou dokumen-
tací a rozhodnutím o kácení,“ vysvět‐

lil Marek Fatura z Oddělení investic
Městského úřadu Jeseník. Podle
jeho slov občané ale nepřijdou
zkrátka, protože akce počítá
s náhradní výsadbou 21 stromů
a 21 solitérních dřevin – keříků. 

Po odstranění dřevin se na
 staveniště vrátily stavební mecha‐
nismy, které tak pokračují v zapo‐
čatých pracích. První etapa
regenerace sídliště má skončit
během léta, v jejím rámci se počítá
s rekonstrukcí místních komuni‐
kací, vzniknou nová parkovací mís‐
ta, dvě hřiště, dojde k výměně
veřejného osvětlení, chodníků
a chybět nebudou ani sadové úpra‐
vy. (rik)

Vernisáž
Slavnostní vernisáž oceněných

prací regionální výtvarné soutěže
Jeseník a Jesenicko mýma očima, do
které se zapojily mateřské, základní
a střední školy včetně dospělých
a ZUŠ z jesenického regionu, se
uskuteční ve středu 12. dubna v 17
hodin v Katovně. Výstava, kterou
pořádá město Jeseník ve spolupráci
se ZUŠ Jeseník, potrvá do 31.května.
Zvána je široká veřejnost. (rik)

Práce na sídlišti 9. května mají skončit během léta. Foto: Richard Kapustka 

Jeseník rozdělil přes 4,6 milionu korun
Celkem 4 644 000 korun rozdělili radní a zastu-
pitelé města Jeseníku na únorových zasedáních. 

V Dotačním programu, na podporu sportu – činnost
sportovních organizací, byla rozdělena částka
1 681 000 korun z alokované částky 1 700 000 korun.
Zbylá částka 19 tisíc korun zůstane k dispozici pro
individuální žádosti. Na podporu poskytování sociál‐
ních služeb bylo schváleno poskytnutí dotací ve výši
331 tisíc korun. Ani v tomto programu nebyly finanční
prostředky vyčerpány, částka ve výši 29 tisíc korun se

tak přesouvá do individuálních žádostí. V Dotačním
programu, na podporu jednorázových projektů – akcí
do 20 000 korun, bylo rozděleno 482 000 korun z alo‐
kované částky 720 tisíc korun, do 2. kola zůstává celkem
238 000 korun, uzávěrka příjmu žádostí je 28. dubna
2017. Dále zastupitelé schválili dotace na základě indi‐
viduálních žádostí v celkové výši 2 150 000 korun. Pře‐
hled poskytnutých dotací si lze prohlédnout na
webovém portálu města v sekci Dotace města.
Vendula Doleželová, Oddělení školství MěÚ Jeseník
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Ředitelství Základní školy Jeseník
stanovuje

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Z Á P I S
k povinné školní docházce

11. dubna 2017
od 14:00 do 17:00 hodin

Zápis se uskuteční na Základní škole Jeseník:
v objektu školy – pracoviště v objektu školy – pracoviště
na ul. B. Němcové 1256 na ul. Průchodní 154

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dosáhne do 31. 8. 2017 
šestého roku věku

a
zákonný zástupce s dítětem, jemuž byl v předchozím roce odložen začátek povinné 

školní docházky.

Rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce vezměte prosím s sebou!
(na základě § 36, odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění)

Svoz objemného odpadu
I. etapa: 21. – 23. dubna – rozmístění velkoobjemových kontejnerů:
Boženy Němcové – ZŠ Lipovská, u č.p. 1168
Čechova, u č.p. 1245 nám. Svobody – U dvou štírů
Denisova, u č.p. 752 Otakara Březiny – naproti ZUŠ
Dukelská Priessnitzova – paneláky

– hřiště, u separ. kontejnerů Průchodní – u kaple
Horská, u č.p. 1209 Sokola Tůmy, u č.p. 367
Kalvodova x V Aleji (křižovatka) Tylova, u č.p. 1154, bývalá kotelna
Krameriova x K. H. Máchy Tyršova, u č.p. 1042

(křižovatka) U Bělidla x Slezská (křižovatka), 
Klicperova – točna u garáží

(v případě volného prostoru) Vrchlického, u č.p. 1251
Lipovská – sběrný dvůr

II. etapa: 28. – 30. dubna – rozmístění velkoobjemových kontejnerů:
Bezručova, u č.p. 650 Rudná – točna
Havlíčkova Seifertova, u č.p. 1124, kotelna

– stanoviště separ. kontejnerů Schubertova, u č.p. 984
Husova, u č.p. 548 Sládkova, u č.p. 411
Josefa Hory – za bývalou VZP Slunná, u č.p. 17
Mlýnská, u č.p. 397 Šumperská – MIDO
Nábřežní, u č.p. 414 Za Pilou x Rejvízská (křižovatka)
Nerudova, u č.p. 1011 Zeyerova, u č.p. 655
Lipovská – sběrný dvůr Zlatá Stezka, u č.p. 1193
Rejvízská x K Vodě Žižkova – parkoviště

(křižovatka) u č.p. 26 
UPOZORŇUJEME, že tyto velkoobjemové kontejnery nejsou určeny

pro odpad právnických či fyzických osob oprávněných k podnikání! Do
velkoobjemových kontejnerů nepatří žádný recyklovatelný odpad,
nebezpečný odpad, elektrospotřebiče, pneumatiky a stavební odpad. 

Kromě tohoto svozu lze průběžně využívat služeb sběrných dvorů v uli‐
cích Otakara Březiny a Lipovské. Provozní doba sběrných dvorů: pondělí
14.00–19.00, středa 8.00–18.00, pátek 12.00–18.00, sobota 8.00–16.00.

(TSJ)

Matrika
V únoru se v jesenické nemocnici

narodilo celkem 15 dětí, z toho dvě
matkám s trvalým pobytem v Jese‐
níku. Jsou to: Matyáš Zemánek, Karo-
lína Benešová. (mj)

O SENIOR TAXI, které funguje
v Jeseníku od letošního 1. února, je
mezi obyvateli města velký zájem.
K 1. březnu bylo vydáno 196 prů‐
kazů Senior taxi a bylo ujeto
150,6 km v 69 odvozech. (mj)

Asistenti prevence
kriminality

Již v měsíci březnu byly zahájeny
první kroky krealizaci projektu Asis‐
tenti prevence kriminality. Po formál‐
ních úkonech, jako je oslovení veřej‐
nosti v souvislosti s výběrovým říze‐
ním, zajištění provozních záležitostí
spojených s přípravou materiálně
technického vybavení a zařízení pro
asistenty, proběhlo 27. března výbě‐
rové řízení. Komise vybrala čtveřici
asistentů, která zahájí svoji pracovní
činnost počátkem dubna. (mp)

Vzniknou ve městě
další nová
sportoviště?

Dvě nová sportoviště by mohla
vzniknout v Jeseníku, prvním je
sáňkařská dráha, na jejíž studii
město vyčlenilo 150 tisíc korun.
Jednalo by se o přírodní dráhu na
Křížovém vrchu s celoročním
využitím, která by do města přilá‐
kala nejen další sportovce, ale také
tu risty. 

Druhým sportovištěm by mohl
být zimní stadion, jehož vizi před‐
stavil veřejnosti koncem února
Stanislav Kukučka na besedě
s hokejovými mistry světa Mila‐
nem Hniličkou a Martinem Pro‐
cházkou v jesenické kapli. 

Stadion, jenž by mohl vyrůst
poblíž jesenického koupaliště
nebo za sportovní halou, by měl
široké využití. Od hokeje, veřejné‐
ho bruslení, krasobruslení, hokej‐
balu, in‐line hokeje až po curling,
sportovní turnaje i kulturní kon‐
certy. 

Zda se tyto vize podaří uskuteč‐
nit, bude záležet na finančních
prostředcích, které by se podařilo
na obě tyto velké investiční akce
zajistit. (rik)

Informace k třídění bioodpadů 
➢ Od 31. března 2017 opět začíná samostatný sběr bioodpadů od občanů Jese‐

níku.
➢ Občané zapojení do systému třídění bioodpadu (při četnosti svozu 1× 2

týdny) musí mít na popelnici pro zbytkový odpad vylepenou známku se
zeleným pruhem rok 2016–2020.

Datum svozu bioodpadu v roce 2017

➢ Speciální hnědá plastová popelnice na bioodpady je zapůjčena zdarma obča‐
nům, kteří bydlí v rodinných a menších bytových domech.

➢ Pokud objem popelnice nestačí, lze bioodpad připravit ke svozu do otevřených
pytlů o takové hmotnosti, aby je občan sám dokázal zvednout do výše ramen!

➢ Všem ohlášeným osobám zapojeným do systému je městem poskytnuta vybra‐
ná sleva na poplatku jen při zvolení četnosti vývozu popelnice 1× za 2
týdny (různé slevy nelze sčítat!).

➢ Občané, kteří se chtějí nově zapojit do systému, musí podepsat v technických
službách smlouvu o výpůjčce nádoby a vyplnit ohlašovací povinnost, kde uve‐
dou všechny členy domácnosti, kteří uvedenou nádobu budou využívat.

➢ Zvolí si četnost vývozu zbytkového komunálního odpadu z klasické popelnice
(1× týdně nebo 1× za 2 týdny = sleva; vývoz pak probíhá v opačný týden než
svoz bioodpadu).

➢ V zimním období, tj. po 10. 11. 2017 do 31. 3. 2018 se bioodpady nesvážejí
a v této době probíhají vývozy zbytkového komunálního odpadu z klasických
popelnic pro všechny občany 1× týdně, a to v běžné svozové dny.

➢ Pro odložení většího množství bioodpadů nebo rozměrných kusů je určen
sběrný dvůr na ulici Otakara Březiny (u areálu Technických služeb Jeseník
a.s.). (TSJ)

Březen 31. 3.
Duben 14. 4. 28. 4.
Květen 12. 5. 26. 5.
Červen 9. 6. 23. 6.
Červenec 7. 7. 21. 7.

Srpen 4. 8. 18. 8.
Září 1. 9. 15. 9. 29. 9.
Říjen 13. 10. 27. 10.
Listopad 10. 11.
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Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník

pořádají

Zájezd pro seniory do Kroměříže 
na jarní výstavu Zahrada Věžky 2017

                 dne 29. dubna 2017.
Odjezd z Jeseníku v 7.45 hodin od Billy, v 7.50 hodin Jesenka, 

v 8.00 zastávka u nemocnice, Lipovská ulice.

Výstava ZAHRADA VĚŽKY je zaměřená na zahradní a hobby sortiment. Návštěvníci si mohou 
zakoupit trvalky, balkónové rostliny, sukulenty, okrasné a ovocné stromy, zahradní nábytek, 
zahradní nářadí a mnoho dalších potřeb pro zahradu. Na své si přijdou i milovníci moravských 
specialit a domácích produktů.

Celou akci bude doprovázet kulturní program. Můžete si poslechnout folkrockovou hudební 
skupinu Fleret, vystoupí například Standa Hložek, dechová skupina Stříbrňanka, cimbálová 
muzika. 

Nově je připraveno otevření kostela sv. Alžběty, který byl v roce 1904 postaven Gustavem 
Redlichem v krásném renesančním slohu. Pod kostelem se nachází hrobka rodiny Redlichů. 
Kostel bude vyzdoben květinovými aranžmá a rozezvučí ho chrámová hudba.

CENA: 220 Kč /doprava včetně celodenní vstupenky/. Platbu je nutné uhradit 
při přihlášení! 

Přihlášky: Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, OSVZ, tel: 584 498 406, e-mail: 
alena.kalinova@mujes.cz. 

Pravidla oceňování k výročí 750 let města 
Město Jeseník, u příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky o Jeseníku, ocení významné osobnosti

a počiny. Slavnostní předání ocenění proběhne během zářijových oslav města.
OCENĚNÍ je udělováno za mimořádný přínos související s rozvojem a prezentací  města v oblasti:

podnikatelské a hospodářské * kulturní, sportovní a společenské *  přírodních věd, architektury a urbanismu
* žurnalistiky, publicistiky a rozvoji zahraničních vztahů.

KDO může podat nominaci: Zastupitelé města Jeseníku * úřady, spolky, kluby a sdružení, hasiči, policie,
příspěvkové a neziskové organizace  s působností v Jeseníku.

TERMÍN podání nominací: fyzicky na sekretariát Městského úřadu Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 Jeseník
(radnice) nebo elektronicky (richard.kapustka@mujes.cz) do 30. května 2017 na formuláři dostupném na
stránkách města. 

Oceněné, na základě splněných kritérií, vybere na svém červnovém jednání Rada města Jeseníku.
Město Jeseník

Zájezdy do divadla a také za poznáním

Přihlášky na zájezdy se budou
podávat, po jejich zveřejnění na
výše uvedených místech, vždy 
na odboru sociálních věcí u A. Ka ‐
linové, 4. patro, blok B, dveře
č. 437. Zde se bude také hradit
poplatek za zájezd. Ten je splatný

s přihlášením. V případě odhláše‐
ní, 7 dnů před konáním zájezdu,
bude poplatek vrácen. V případě
odhlášení v kratším termínu než
7 dnů nebude poplatek vrácen,
pokud se nepodaří zajistit náhrad‐
níka. 

A na co se můžete těšit? Budou
to tři zájezdy do divadla, dva po ‐
znávací zájezdy, čtyři jednodenní
zájezdy, například dnes uvedený
Kroměříž – Věžky, a jeden dvouden‐
ní v červnu. U každého zájezdu
budou vždy uvedeny podrobnosti.
Další informace získáte na telefonu
584 498 406.

Bc. Alena Kalinová, 
Odbor sociálních věcí

a zdravotnictví, MěÚ Jeseník 

Vážení senioři, i v letošním roce bude Centrum sociálních služeb,
ve spolupráci s městem Jeseník, pořádat pro vás zájezdy. Infor-
mace o pořádání zájezdů se dozvíte především ve vývěsní skříňce
v průchodu, na  nástěnce v Klubů seniorů, Dukelská ul. 718
a v měsíčníku Naše město. 

Akademie třetího věku pro seniory 
Akademie třetího věku vám nabízí další z cyklu naučných přednášek

s názvem „Je zlo přirozenou součástí naší osobnosti?“ Na tuto a podob‐
né otázky – Je zlo více vrozené nebo naučené? Může se ze slušného a mír‐
ného člověka stát zlý? Do jaké míry podléháme vlivu konkrétních situací?
Dá se zlu předcházet?... nám svou přednáškou odpoví lektor pan Zdeněk
Jirásek. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna v 16 hodin v Klubu
seniorů v Jeseníku, Dukelská ul. 718. Vstup je volný pro seniory, jejich
přátele a známé. 

Další informace získáte na telefonu 584 498 406. Informace rovněž
najdete na stránkách penzionu: www.cssjes.cz. (mj)

Klub turistů Jeseník zve na vycházky
1. dubna: Velké Losiny – rozhledna Bukovka – Samota – Rapotín, délka

trasy 11 km, autobus v 7.35 hod., vycházku připravila E. Havrilová.
8. dubna: Vápenná – Lesní čtvrť – Lipová – Jeseník, délka trasy 14 km,

autobus v 7.30 hod., vycházku připravil P. Hájek.
15. dubna: Jeseník – lázně – Pomezí – Smrčník – Horní Lipová, délka

trasy 15 km, sraz u vlakového nádraží v 9.15 hod., vycházku připravila
M. Fryčová.

22. dubna: Jeskyně Na Špičáku – rozhledna Hemberk – Bílé kameny
– Jeseník‐lázně – Jeseník, délka trasy 15 km, autobus v 8.30 hod., vycházku
připravil F. Novotný.

Změna tras vyhrazena podle aktuálního počasí a povahy terénu. (jš)

Setkání
dříve narozených

Městský úřad Jeseník pořádá jar‐
ní SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH,
jesenických seniorů se zástupci
města Jeseníku, a to ve čtvrtek
27. dubna v 15 hodin v městském
sále na ulici Karla Čapka. K tanci
a poslechu hraje TRIO FANTASIA.
VSTUP ZDARMA. 

Občerstvení je zajištěno. Na
setkání s vámi se těší členky Komise
pro občanské záležitosti, rodinu
a sociální věci Městského úřadu Je ‐
seník a představitelé města. (mj)

Čaj o čtvrté 
pro seniory

Druhé seniorské posezení se koná
vpondělí 3. dubna v16 hodin vKapli.
Ve způsobu občerstveni se nic
nezměnilo. Bude se podávat to co si
sami zdomu přineseme včetně alko
anealko nápojů. Čaj nebo kávu si lze
uvařit vkuchyňce. Vstup je volný pro
seniory a jejich známé, více infor‐
mací na tel. 584 498 406. (mj)

Místní charita změnila název a logo
Od začátku března došlo ke změ‐

ně názvu a sídla Charity Javorník,
která se přejmenovala na Charitu
Jeseník. K tomuto rozhodnutí při‐
spěl zejména fakt, že oblast působ‐
nosti organizace je celé Jesenicko.

Změna zasáhla i logo, které má nově „horský a kopcovitý“ vzhled. Charita
Jeseník nyní spravuje 5 sociálních služeb – dva domovy pro seniory, domov
se zvláštním režimem, pečovatelskou službu a denní stacionář – zdra‐
votnickou službu a vývařovnu. Ředitelství Charity sídlí v Jeseníku na
Zámeckém náměstí v budově Lesů ČR. (red)
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Na Schubertovu soutěž zavítají klavíristé z celého světa 
Jako již tradičně v lichém roce
bude Jeseník hostit neuvěřitel-
ný 20. ročník Mezinárodní
Schubertovy soutěže pro kla-
vírní dua založené v roce 1978
Věrou a Vlastimilem Lejskovými
a Aloisem Složilem, letos pod
záštitou ministra kultury
Mgr. Daniela Hermana. 

Uzávěrka přihlášek do dvou
kategorií proběhla 28. února.
K tomuto datu jsme obdrželi osm
přihlášených dvojic pro I. kategorii
a krásných 14 klavírních dvojic
v II. prestižní kategorii. Národ‐
nostně se v letošním roce setkáme
bez nadsázky s celým světem, od
Jižní Koreje po Itálii. Samozřej‐
mostí bude také mezinárodní
sedmičlenná porota s novou po ‐
rotkyní, profesorkou Ayami Ikeba. 

Kompletně celá soutěž bude
probíhat v Kongresovém sále Pri‐
essnitzových léčebných lázní, kte‐
ré jsou partnerem této významné
kulturní události. 

Soutěžní klání odstartuje ve
středu 26. dubna v 19 hodin slav‐
nostním zahajovacím koncertem,
kde proběhne také losování pořadí

klavírních dvojic. Zahajovací kon‐
cert bude věnován nedožitým 90.
narozeninám Vlastimila Lejska,
který stál u zrodu této klavírní
soutěže. Samotná soutěž začne
hned 27. dubna ráno a je přístupná
veřejnosti. Kompletní rozpisy,
časové harmonogramy a veškeré
informace budou k dispozici na

informačních panelech ve foyeru
sálu. 

Vyhlášení výsledků a závěrečný
koncert je na programu v sobotu
29. dubna opět v 19 hodin. 

Rádi bychom co nejsrdečněji
pozvali širokou veřejnost na tuto
ojedinělou událost, která pravi‐
delně přináší nekonečné emoce

a silné hudební zážitky v kraji,
z něhož vzešel rod Franze Schu‐
berta…

Klání se uskuteční za finanční
podpory města Jeseníku, Minister‐
stva kultury ČR, Olomouckého kra‐
je a Rakouského kulturního fóra.

Jiří Juráš, ředitel MKZ Jeseník
www.franzschubert.cz

Na filmové hity s novým zvukem
Jesenické Kino Pohoda disponuje od konce února novou, moderní
zvukovou aparaturou. Diváci se mohou těšit na luxusní 7.1 kanálový
zvuk, pořadatelům nově zakoupená technika usnadní organizaci
besed, přednášek či společenských akcí.

Zavřené dveře jesenického kina ke konci února měly dobrý důvod – vsále
totiž probíhala instalace zbrusu nového ozvučení. Dosluhující 5.1 kanálová
aparatura, na níž bylo odehráno přes 5000 představení, byla nahrazena
moderním 7.1 kanálovým zařízením. Nový audioprocesor, reproduktory
azesilovače doplnila také aparatura pro nefilmové ozvučení sbezdrátovými
mikrofony, která pro změnu usnadní pořádání mimořádných akcí, jako jsou
besedy sobčany, přednášky či koncerty. Výměna ozvučení kina přišla celkově
na 693 743 Kč, čtvrtmilionovou dotací  přispěl Státní fond kinematografie.

Kolik diváků si letos přijde vychutnat novou dimenzi zvukového zážitku
ještě nelze předjímat – víme ale, jaké filmy se vjesenickém kině těšily největší
oblibě vloni. Kino Pohoda vroce 2016 navštívilo celkem 22 299 diváků. Nej‐
úspěšnější byly mezi publikem animované a české filmy – vůbec nejvíce lidí
navštívilo oscarový animovaný snímek Zootropolis: Město zvířat (1086).
Dalšími v pořadí byly Lída Baarová (1031), Doba ledová: Mamutí drcnutí
(1030), Teorie tygra (980) a Anděl Páně 2 (952). Průměrná návštěvnost na
jedno představení činila 72 diváků, což je velmi pěkný výsledek. Pro srovnání
– co se celorepublikové statistiky průměrné návštěvy na 1 představení týče,
Kino Pohoda se za loňský rok umístilo na 17. místě mezi více než 200 sle‐
dovanými kiny. (jj)

Holčička bude kouzlit v Jeseníku
V průběhu rekordních čtyř měsíců se podařilo Blance Fišerové napsat

avytvořit originální pohádkový příběh pro děti idospělé O holčičce s kou-
zelnýma nohama. Je inspirovaný autorčinou maminkou a dopisy, které
jako malá holčička psala z léčebny v Košumberku. 

Oslavte s námi toto malé lítací vítězství i vy 8. dubna od 17 hodin v Ennea
Caffé. Ukázky přečte Blanka Fišerová a hudebně zaimprovizuje flétnistka
Veronika Vlčková. Příběh je určen dětem i všem už „vyrostlým“. 

Pohádkovému příběhu plnému zázraků dala výtvarnou podobu Hana
Mičková. (ea)
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Vernisáž výstavy zpestří
hasičské vozy i hudba
Vlastivědné muzeum Jesenicka zve na výstavu Oheň je dobrý
sluha, ale zlý pán s podtitulem Způsoby a možnosti hašení požárů
napříč časem a dějiny dobrovolných i profesionálních hasičských
sborů. Výstavu zahájí 4. dubna v 18 hodin slavnostní vernisáž.

Výstava provede návštěvníka postupně historií a současností dobro‐
volných i profesionálních hasičských sborů jesenického regionu a přiblíží
jejich spolkový život či profesní činnost, dokumentovaný jak textovým
a obrazovým materiálem, tak především dobovými exponáty. Objasní
způsoby a možnosti hašení požárů napříč časem, představí vývoj hasičské
výstroje a techniky a umožní divákovi prohlédnout si nezbytné pomůcky
potřebné k úspěšnému zvládnutí ohnivého nebezpečí.

Návštěvníci budou moci spatřit například historickou ruční dvoukolovou
stříkačku, nejstarší prostředky k hašení požárů jako jsou dřevěné stříkačky
či kožené džbery a názorný vývoj ručních hasících prostředků. K vidění
budou rovněž části hasičské výstroje, jmenujme alespoň slavnostní a pra‐
covní ochranné přilby. Nejmladším návštěvníkům výstava umožní hravou
formou objasnit a upevnit zásady preventivní požární bezpečnosti a správ‐
né chování v krizových situacích. Zahrát si budou moci hasičské pexeso,
procvičit znalost čísel tísňových linek nebo vybarvit hasičské omalovánky.
Telefonicky je možné objednat edukační program pro školní i mimoškolní
skupiny. Pro rodiny s dětmi nabízíme sobotní workshopy v termínech 
6. května od 13:30 do 14:30 hod. a 13. května od 10 do 11 hod., kde si děti
vytvoří vlastní leporelo s požárnickou tématikou.

Výstavu zahájí 4. dubna v 18 hodin slavnostní vernisáž v prostoru
Vodní tvrze, kde budou moci návštěvníci díky spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Jeseník spatřit ukázku hašení v domácnosti,
prohlédnout si historický a nejnovější hasičský vůz a ochutnat sva-
řené víno. V rámci vernisáže vystoupí hudba při Hasičském záchranném
sboru Olomouckého kraje. Vstup na vernisáž je zdarma. Výstava potrvá
do 28. května 2017. Muzeum je otevřeno od úterý do neděle vždy od 
9 do 17 hodin. Vstupné na výstavu činí 40/20 Kč. (VMJ)

Přednášky nově v rodném domě
Vlastivědné muzeum Jesenicka (VMJ) pravidelně pořádá tematické

přednášky, v rámci kterých odborní pracovníci muzea prezentují poznatky
o jesenickém regionu. Místem konání přednášek je nově od roku 2017
rodný dům Vincenze Priessnitze – kavárna Vinckovo kafe.

Přednášky se věnují tématům v oborech historie, archeologie, botanika,
zoologie a geologie, důraz je kladen na specifika regionu a aktuální proble‐
matiku, například ekologii. VMJ již dlouhodobě provozuje expozici věnovanou
zakladateli vodoléčby Vincenzi Priessnitzovi. Záměrem muzea aOlomouckého
kraje je vybudovat multimediální expozici ve 2. a 3. patře rodného domu
a rozšiřovat kulturní nabídku pro návštěvníky formou zajímavých akcí.

Termíny přednášek můžete sledovat také v měsíčním programu VMJ,
pravidelný čas konání přednášek je v 19.30 hodin. Doporučené autobusové
spojení je v 19.10 z autobusového nádraží v Jeseníku, nazpět ve 20.45
hod. Další informace na http://www.muzeum.jesenik.net/. (VMJ)
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sobota 1. dubna v 15 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
JARNÍ KONCERT 
SMYČCOVÉHO ORCHESTRU JESENÍK
Diriguje František Mech. Průvodní slovo Rafaela
Drgáčová. Jako sólisté se představí: Marie
Mechová j.h. ‐ lesní roh a členové orchestru
Anežka Konečná ‐ housle, Monika Bandíková ‐
housle, Filip Ondruch ‐ violoncello a Ivana Von‐
drušková ‐ kontrabas. Jako host se představí
smyčcový soubor Benjamínci pod vedením
Daniela Botha. Dobrovolný příspěvek. 
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

neděle 2. dubna v 9 hodin
Masarykovo náměstí
VELIKONOČNÍ TRHOVÁ SLAVNOST
Přijďte na Masarykovo náměstí v Jeseníku při‐
vítat jaro a oslavit Velikonoce! Na letošní Veli‐
konoční slavnosti nakoupíte regionální produkty
a velikonoční zboží (pomlázky, kraslice, věnce,
perníčky aj.), pochutnáte si na dobrotách umno‐
ha stánků s občerstvením a popovídáte si s přá‐
teli aznámými. Na oběd můžete zajít na speciálně
pro Velikonoční slavnost přichystané meníčko.
Vrámci doprovodného programu se pro vás při‐
pravuje krásné vystoupení dětí z MŠ Kopretina,
divadelní pohádka a hudební vystoupení. Podí‐
váte se také na ukázky tradičních velikonočních
zvyků ařemesel, např. pletení pomlázek akošíků,
malování kraslic, plstění ovčího rouna. Děti se
zde potkají se zvířátky ve zvířecím koutku. Chys‐
tají se pro Vás ikreativní dílny ‐ malování kraslic,
výroba Morany, výroba vajíček z ovčího rouna.
Aktuality naleznete na www.jesenicketrhy.cz.
Pořádá Sudetikus, z.s. ve spolupráci s městem
Jeseník a MKZ Jeseník.

neděle 2. dubna v 19 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
KDO SE BOJÍ POSTELE
Francouzská veselohra v podání amatérského
divadelního spolku Kantoři. 
Vstupné 60 Kč. Pořádá PLL a.s.

pondělí 3. dubna v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírní a akordeonové
třídy B. A. Blahové a Mgr. H. Štěpánové. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

úterý 4. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé nástroje a žáci
LDO. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 4. dubna v 17 hodin
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
VERNISÁŽ ABSOLVENTSKÉ VÝSTAVY
I. STUPNĚ VÝTVARNÉHO OBORU 
ZUŠ JESENÍK
Absolventské práce žáků ze tříd Jany Krhánko‐
vé, Ivy Svobodové, Jana Hanulíka.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

Akce úterý 4. dubna v 18.45 hodin
Zrcadlový sál PLL a.s.
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Vincenz Priessnitz, Viktor Schauberger a další
známí i méně známí muži, kteří pracovali s nej‐
obyčejnější látkou na naší planetě ‐ vodou. Pre‐
zentace Mgr. Jiřího Glabazni. 
Pořádá PLL a.s.

středa 5. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY MGR. ŠÁRKY BARTOŇOVÉ 
A JANA BARTONĚ
Představí se žáci hry na klavír, zobcovou flétnu
a klarinet.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 6. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY MGR. DANY
MACEČKOVÉ
Představí se žáci hry na zobcovou a příčnou
flétnu. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 7. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY LENKY POLCROVÉ
Představí se žáci hry na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 7. dubna v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírní třídy Karoliny
Vysikan. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

pátek 7. dubna v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
SVĚTÁCI - 21. DIVADELNÍ ŽATVA 2017
Divadelní verze slavné české komedie. Nastu‐
doval Javornický ochotnický soubor JCHP Javor‐
ník v režii Míši Vašíčkové. Hra v divadelním
předplatném. Doprodej volných míst v rezer‐
vačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 100 Kč. 
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 8. dubna v 9 hodin
Divadlo P. Bezruče
21. DIVADELNÍ ŽATVA 2017
Co se urodilo v divadelních zkušebnách na Jese‐
nicku? V tento den ožijí „prkna“ Divadla P. Bez‐
ruče v Jeseníku řadou vystoupení různých
forem představení ochotnických souborů, sou‐
bůrků i jednotlivců. Tento svátek ochotnického
divadla bude probíhat jako nesoutěžní přehlíd‐
ka, ovšem za odborného dohledu. Udělejte si
čas a přijďte, amatérské divadlo si to zaslouží.
Těšíme se na Vás! Program na zvláštních pla‐
kátech.
Prodej vstupenek ve všech místech rezervač‐
ního systému MKZ Jeseník. Celodenní vstupné
60 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci se SVČ Duha
Jeseník.

sobota 8. dubna v 15 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
JARNÍ KONCERT KYTAROVÉHO ORCHESTRU
ZUŠ JESENÍK
Tradiční jarní koncert orchestru, který vede
Václav Dvořák, spoluúčinkuje host, Kytarový
orchestr ZUŠ Opava s dirigentkou Lenkou Lebe‐
dovou. 
Dobrovolný příspěvek. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

sobota 8. dubna v 17 hodin
Ennea caffé & shop
HOLČIČKA BUDE KOUZLIT V JESENÍKU
V průběhu rekordních čtyř měsíců se podařilo
napsat a vytvořit originální pohádkový příběh
pro děti i dospělé „O Holčičce s kouzelnýma
nohama“, který je inspirovaný autorčinou
maminkou a dopisy, které jako malá holčička
psala z léčebny v Košumberku. Příběh je určen
dětem i všem už „vyrostlým“. Vstupné dobro‐
volné. Pořádá Ennea caffé & shop.

sobota 8. dubna v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
KOKO COMEDY: STAND-UP SHOW 
- 21. DIVADELNÍ ŽATVA 2017
Koko Comedy je trojice tří ultravtipných dívek,
které si kdysi říkaly blondýny, ale už jim to
odrůstá. S vařečkou v ruce vás otráví, s mikro‐
fonem v ruce ale zaručeně pobaví. Jedna malá,
jedna velká a jedna taková ta „sympaťanda“ ‐
to jsou Luc, Ver a Kat, estrogeniální kouzelné
i kontroverzní komičky. Přijďte se (jim) smát!
Koko trio se v Jeseníku představí poprvé s tím
nejlepším ze svého repertoáru. Přijďte zažít
neopakovatelný zážitek na vlastní kůži do
Divadla Petra Bezruče v rámci 21. Divadelní
žatvy.
Prodej vstupenek ve všech místech rezervač‐
ního systému MKZ Jeseník.
Celodenní vstupné 60 Kč v rámci 21. Divadelní
žatvy. Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 10. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
MGA. IVETY NEUBAUER TROJANOVÉ,
BC. TOMÁŠE UHLÍŘE 
A VLADIMÍRA VRAŇOVSKÉHO
Představí se žáci hry na zobcovou flétnu, hoboj,
klarinet a saxofon.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pondělí 10. dubna v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se žesťové kvinteto Jesenické žestě
pod vedením Mgr. Františka Mecha. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

pondělí 10. - neděle 16. dubna
Hala Léčebného domu Priessnitz
VELIKONOČNÍ TÝDEN V LÁZNÍCH
Po celý týden se v Hale Léčebného domu Pri‐
essnitz představí tradiční umělecká řemesla,
výroba a prodej karabáčů, ale i tradiční nápoje,
košíkáři a bohatý kulturní program!
Pořádá PLL a.s.
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úterý 11. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY DALIMILY KAŇKOVÉ
Představí se žáci hry na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 11. dubna od 17.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Vyrábění jarních papírových věnců. 
Cena 50 Kč. Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

úterý 11. dubna v 18.45 hodin
Zrcadlový sál PLL a.s.
PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ
Proměna kulturního dědictví Studničního
vrchu v posledních 20. letech. Prezentace
Mgr. Jiřího Glabazni. Pořádá PLL a.s.

středa 12. dubna v 17 hodin
Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 
JESENÍK A JESENICKO MÝMA OČIMA 
SPOJENÁ S PŘEDÁVÁNÍM OCENĚNÍ
Slavnostní vernisáž prací regionální výtvarné
soutěže k 750 letům města.
Pořádá město Jeseník, ZUŠ Jeseník a MKZ.

středa 12. dubna v 19 hodin
Zrcadlový sál PLL a.s.
CHILE A ARGENTINA
Cestopisná přednáška s diapozitivy populár‐
ního cestovatele PaedDr. Libora Turka. 
Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 13. dubna od 10 do 17.30 hodin
Hala Kongresového sálu PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE
Iveta Filipová připravila zajímavé vyžití pro
každou generaci, pro všechny i „výtvarně nena‐
dané”, kteří si chtějí tvořením myšlenkově
i duševně odpočinout! Motto: Člověk je tím,
jedině tím, co sám ze sebe vydá a rozdá…! 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 13. dubna v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. Pořádá PLL a.s.

sobota 15. dubna ve 14 hodin
Horní Lipová, Makacína
KOŠT SLIVOVICE
Na Koštu slivovice vystoupí pěvecký sbor jese‐
nických seniorů JESEN pod vedením sbormistra
PaedDr. Karla Pajera. 

sobota 15. - neděle 16. dubna
Hala Léčebného domu Priessnitz
VELIKONOCE V LÁZNÍCH
Na Bílou sobotu se v hale Léčebného domu Pri‐
essnitz odpoledne postupně představí jedineč‐
ná skupina BREJLE a snad taky JESENICKÁ
CIMBÁLOVÁ MUZIKA. Na Boží hod ‐ Velikonoční
neděli pak odpolední koncert. Upřesnění času
programu naleznete na www.priessnitz.cz.
Pořádá PLL a.s.

neděle 16. dubna v 16 hodin
Hotel Slovan, Jeseník
VELIKONOČNÍ NEDĚLE S JESENEM
Vystoupení pěveckého sboru jesenických senio‐
rů JESEN pod vedením sbormistra PaedDr. Kar‐
la Pajera. 

pondělí 17. dubna od 10 do 17.30 hodin
Hala Kongresového sálu PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE - POKRAČOVÁNÍ
Pro všechny, i ty co nepůjdou na „mrskačku” je
tady opět Iveta…! 
Pořádá PLL a.s.

středa 19. dubna od 8.30 hodin
Kaple
ZVONEČEK 2017
Soutěž ve zpěvu lidových písní pro žáky ZŠ.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

středa 19. dubna v 19 hodin
Zrcadlový sál PLL a.s.
VEČERNÍ SETKÁNÍ S FLÉTNOU
Mezinárodní koncert absolventek Hochschule
für Musik Carl Maria von Weber in Dresden
v obsazení: Kristýna Landová (CZ) ‐ flétna, Vic‐
toria Roman (D) ‐ flétna a Yuri Murakami (JAP).
Vstupné 80 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 20. dubna od 6.30 do 19.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník
ZÁJEZD NA FLORU A DO ZOO OLOMOUC
Zájezd pro děti i dospělé, cena děti 230 Kč se
vstupenkami, dospělí 200 Kč bez vstupného.
Přihlášky do 10. 4. v SVČ DUHA na e‐mail:
 janostakova@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

pátek 21. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT NEJSTARŠÍCH ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci hry na různé nástroje a zpě‐
vu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 21. dubna v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti žesťové třídy a zvukařů
Jaromíra Staňka. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

pondělí 24. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY RENÁTY JEŘÁBKOVÉ
Představí se žáci hry na klavír, EKN, zobcovou
flétnu a lesní roh.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pondělí 24. dubna v 17.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti pěveckých tříd Aničky
Beťákové a Mgr. Jiřího Svobody. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

úterý 25. dubna v 8.30 a 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
TŘI PŘADLENY
Uvádí Divadlo Pohádka. Představení je určeno
pro MŠ a I. st. ZŠ.
Doprodej volných míst v Divadle P. Bezruče.
Vstupné 60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 25. dubna v 18.45 hodin
Zrcadlový sál PLL a.s.
PŘÍBĚH BENZÍNU A OLOVA
„Kdybych neměl vodu, léčil bych vzduchem,“
řekl Vincenz Priessnitz v dobách, kdy průmy‐
slová revoluce byla teprve na začátku. Jaký
vzduch ale dýcháme dnes? Prezentace Mgr. Jiří‐
ho Glabazni. 
Pořádá PLL a.s.

úterý 25. dubna v 19 hodin
Kaple
KLASIKA VIVA - MAREK KOZÁK
Klavírní koncert Marka Kozáka.
Více info na www.klasikaviva.cz/news/marek‐
kozak‐klavir1. 
Prodej vstupenek ve všech místech rezervač‐
ního systému MKZ Jeseník.
Vstupné 100 Kč, zvýhodněné vstupné pouze 
pro držitele karty klubu přátel Klasika Viva 
(sleva VIP). Kartu je možné vyřídit na webu
www.klasikaviva.cz.
Pořádá Roman Janků Management s.r.o. ve spo-
lupráci s MKZ Jeseník.

XX. MEZINÁRODNÍ SCHUBERTOVA SOUTĚŽ
PRO KLAVÍRNÍ DUA 2017
středa 26. dubna v 19 hodin

Kongresový sál PLL a.s.
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Součástí zahájení bude i představení všech sou‐
těžních dvojic a poroty a losování pořadí.
Vstupenky k dostání ve všech místech rezer‐
vačního systému MKZ Jeseník.
Vstupné 80 Kč.

čtvrtek 27. - sobota 29. dubna od 7.30 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
SCHUBERTOVA SOUTĚŽ
Soutěž I. a II. kategorie. Vstup volný, vítaný.

sobota 29. dubna od 19 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT LAUREÁTŮ 2017
Slavnostní zakončení, vyhlášení vítězů jubilej‐
ního XX. ročníku a koncert vybraných oceně‐
ných dvojic I. a II. kategorie. Koncert natáčí
Český rozhlas. Vstupenky k dostání ve všech
místech rezervačního systému MKZ Jeseník.
Veškeré informace i na zvláštních plakátech.
Vstupné 80 Kč.
Oficiální internetové stránky 
www.franzschubert.cz.
Soutěž proběhne za finanční podpory města Jese-
ník, Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje
a Rakouského kulturního fóra pod záštitou
ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana.
Pořádají MKZ Jeseník a ZUŠ Jeseník ve spolupráci
s PLL a.s.
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VÝSTAVA
4. dubna 2017 - 28. května 2017

Hlavní výstavní sál
OHEŇ JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN
Výstava provede návštěvníka postupně historií
a současností dobrovolných i profesionálních
hasičských sborů jesenického regionu a přiblíží
jejich spolkový život či profesní činnost, doku‐
mentovaný jak textovým a obrazovým mate‐
riálem, tak především dobovými exponáty.
Vernisáž výstavy v úterý 4. dubna v 18 hod.
Více na straně 6.
Kurátor výstavy: Mgr. Jan Petrásek.
Výtvarnice výstavy: Mgr. Helena Šiková.
Vstupné: 40,–/20 Kč.

Vlastivědné muzeum Jesenicka

4. dubna - 24. dubna
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA I. STUPNĚ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ JESENÍK
Absolventské práce žáků ze tříd Jany Krhánko‐
vé, Ivy Svobodové, Jana Hanulíka.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

12. dubna - 31. května
Katovna
JESENÍK A JESENICKO MÝMA OČIMA
Slavnostní výstava prací regionální výtvarné
soutěže k 750 letům města.
Pořádá město Jeseník, ZUŠ a MKZ Jeseník.

Výstavy

7. února 2017 - 21. května 2017
Galerie
HISTORIE PAPÍROVÉ HRAČKY
Výstava Miroslavy a Jiřího Pecháčkových chro‐
nologicky i tematicky mapuje hračky, jejichž
společným znakem je papír. Nejstarší kousky
pocházejí z let 1870–1880, ty nejnovější si urči‐
tě pamatujeme ze svého dětství. 
Kurátorka výstavy: Mgr. Božena Kaňáková.
Výtvarnice výstavy: Bc.A Ivana Kužílková.
Vstupné: 40,–/ 20 Kč.

PŘEDNÁŠKA 
27. 4. 2017

Rodný dům V. Priessnitze v areálu Priess-
nitzových léčebných lázní, kavárna „Vinc-
kovo kafe“
TEMNÉ OBDOBÍ JESENICKÝCH DĚJIN: 
1938-1945
Období od záboru Sudet Německou říší po konec
druhé světové války je stále živou a ne plně pro‐
zkoumanou částí dějin Jesenicka. Přednáška se
zaměří na otázky vývoje města ajeho nejbližšího
okolí zpohledu periferní oblasti Německé nacis‐
tické říše. Začátek přednášky v 19.30 hodin.
Doporučujeme využít autobusového spojení ‐
odjezd zaut. nádr. Jeseník v19.10 hodin., zastáv‐
ka P. Bezruč, nazpět odjezd ve 20.45. Minimální
počet účastníků přednášky jsou 2 osoby.

EXKURZE
29. 4. 2017

OBOJŽIVELNÁ EXKURZE - VÝPRAVA ZA ČOLKY
Vlastivědné muzeum Jesenicka si vás tímto dovo‐
luje pozvat na „Obojživelnou exkurzi” v sobotu
dne 29. dubna. Obojživelníci v České republice,
tedy ocasatí ažáby, patří kponěkud nedoceněné,
ale zároveň k naší nejvíce ohrožené fauně. S tím
jak mizí jejich původní biotopy, nám nezbývá,
než najít pro ně biotopy nové, případně je vyro‐
bit. Regionální pracoviště Agentury ochrany pří‐
rody akrajiny České republiky (AOPK) vJeseníku
zahloubilo jen loni 20 tůní, které pomáhají oboj‐
živelníkům, anejenom jim, přežít včím dál méně
přívětivém prostředí. V rámci exkurze navštíví‐
me pár těchto umělých stanovišť postavených
„za humny” Jeseníku, seznámíme se s jejich oboj‐
živelnými obyvateli  anejen jimi. Zároveň si poví‐
me něco o jejich životě a jejich nenahraditelné
úloze v ekosystému.
Sraz s účastníky exkurze proběhne na autobu‐
sové zastávce „U rybníčku” v Jeseníku v 8.30
hodin. Odtud vyrazíme k tůním „Za Podjezdem”,
odkud se posléze vypravíme pěšky na Bobrov‐
ník. Účastníkům se doporučuje vzít pevnou
obuv a přibalit pláštěnku, případně i holiny.
Exkurzi povede bioložka Vlastivědného muzea
Jesenicka Mgr. Zuzana Blažková. Minimální
počet účastníků exkurze jsou 3 osoby.

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

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Jeseníku lázních, č.p. 175
STÁLÁ EXPOZICE VINCENZ PRIESSNITZ
A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba: úterý až sobota 14.00 ‐ 17.00
Vstupné: 20,–/40 Kč.
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo kafe“
Otevřeno: pondělí až neděle 10.00 ‐ 21.00 
18. 4. 2017 ‐ Mezinárodní den památek a sídel
‐ vstupné zdarma.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba
2. 1. ‐ 30. 6. 2017 úterý až neděle 9.00 ‐ 17.00 hodin
18. 4. 2017 ‐ Mezinárodní den památek a sídel ‐
vstupné zdarma.

pátek 28. dubna od 14 do 19 hodin
Areál hřiště PLL a.s.
SLET ČARODĚJNIC
Tradiční zábavné odpoledne a podvečer nejen
pro děti, plné her a veselí. Mimo jiné se před‐
staví čarodějná pohádková babička se svojí spo‐
lečností, jedinečná skupina Bon Jovi Revival,
ohňová show věhlasné AKADY ing. Vladimíra
Adámka a tradiční ohniště na pálení čarodějnic
(také na opékání uzenin), zkrátka pro každého
něco…!
Pořádá PLL a.s.

sobota 29. dubna v 16 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
JAZZOVÉ ODPOLEDNE
Představí se skvělá jazzová parta s názvem
DOBRÁ SPOLEČNOST, kterou vede Tomáš Cet‐
kovský. Nechte se překvapit. 
Pořádá PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
12.–14. 5. 170. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ 

SEZONY
17. 5. URŠULOVINY
26. 5. HUDEBNÍ ZAHRADA KATOVNY ‐

FREE BALKAN QUINTET
30. 5. KLASIKA VIVA ‐ 

KATEŘINA ENGLICHOVÁ, 
VILÉM VEVERKA

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

sobota 1. 4. v 17.00 hodin 3D/DABING
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
V tomto novém, zcela animovaném filmu
o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné
mapy vydává společně se svými nejlepšími
kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na
vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 3. 4. - úterý 4. 4. v 19.30 hodin
MOONLIGHT
Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe
sama je zasazený do drsných kulis okrajových
čtvrtí Miami. Mladý Chiron bojuje o svoje
místo v prostředí, ve kterém často rozhoduje
právo silnějšího, zatímco jeho vnitřní svět se
plní láskou, bolestí i touhou. Titulky.
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 5. 4. v 19.30 hodin
ROZPOLCENÝ
Rozpolcený je koncertem jednoho herce, Jame‐
se McAvoye, kterému se podařilo vytvořit jedno
z nejděsivějších monster, jaká se kdy objevila
na filmovém plátně. Titulky.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 6. 4. - pátek 7. 4. v 18.00 hodin
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU
Pět poněkud vzdorných teenagerů se nevysvět‐
litelnou náhodou či řízením osudu sešlo, aby
se z nich stala nová generace v řadách bojovníků
známých jako Strážci vesmíru. Dabing.
Vstupné 110 Kč. Rodinné pasy 95 Kč.
Mládeži přístupné.

sobota 8. 4. v 18.00 hodin
VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA
Dvanáctiletý Conor O’Malley se chystá uniknout
do fantastického světa netvorů a pohádek.
Navštěvuje jednu z britských škol, kde se každý
den musí potýkat sšikanou ze strany spolužáků
aproto prahne po někom, kdo by ho vedl. Titulky. 
Vstupné 110 Kč. Rodinné pasy 95 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

Kino Pohoda
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pondělí 10. 4. - úterý 11.4. v 19.30 hodin
ÚKRYT V ZOO
Až za mřížemi byli konečně v bezpečí. Druhá svě‐
tová válka nabízí mnoho podobně paradoxních
příběhů, jako je ten o uprchlících z varšavského
ghetta, kteří našli útočiště ve výbězích tamní zoo‐
logické zahrady. Šílený anebezpečný plán se zro‐
dil v hlavě manželky jejího ředitele. Titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 12. 4. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ OLLIHO MÄKIHO
Léto 1962. Olli Mäki je velkou nadějí finského
boxu a právě se chystá na životní zápas o titul
mistra světa. Z poklidného venkova se dostává
do víru velkoměsta, kde je vystaven tlaku médií,
trenérů a sponzorů. Skromný Olli má na dosah
všechnu slávu a bohatství a snaží se dělat to, co
se od něj očekává. Je v tom ale jeden háček – Olli
se totiž zamiloval do Raiji, dívky ze své rodné
vesnice. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 13. 4. - sobota 15. 4. v 19.30 hodin
ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové
chtějí na vodu bez svých drahých poloviček.
Tito muži mají skvělý plán, ale jako každý plán
má i ten jejich své trhliny. Proto se ocitnou
v kánoích sice bez žen, ale zato se svými dětmi.
Bioscop.Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

pondělí 17. 4. - úterý 18.4. v 19.30 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 8
Velmi nečekané věci se budou odehrávat
v osmém díle série Rychle a zběsile. Proti „rodi‐
ně“ bude stát nejen velmi schopná a nebezpeč‐
ná hackerka, ale zcela překvapivě také jeden
z jejích členů. Titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 19.4. v 17.00 hodin
SENIOR KLUB
ANDĚL PÁNĚ 2
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány,
ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu.
Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela
ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu
Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta
k zaslouženému uznání bude volná. Falcon. 

Vstupné 60 Kč. Senior pas 45 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 20. 4. a sobota 22. 4. v 17.00 hodin 
2D/ DABING
pátek 21. 4. v 17.00 hodin 3D/ DABING 

MIMI ŠÉF
Batole, které nosí elegantní oblek s kravatou,
mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje.
A taky se chová jako tajný agent. Toho si všimne
jeho starší bratr Tim, který z jeho příchodu do
rodiny zrovna velkou radost nemá. Dabing.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 24. 4. - úterý 25. 4. v 19.30 hodin
ZTRACENÉ MĚSTO Z
V roce 1925 se legendární britský badatel Percy
Fawcett vydal s výpravou do amazonské džung‐
le pátrat po bájné ztracené civilizaci. S pomocí
domorodců se vydávají proti proudu Rio Verde.
Výprava čelí kanibalům, nemocem, nekoneč‐
ným dešťům a nedostatku potravin, ale Fawcett
se nevzdává. Hluboko v srdci pralesa nachází
důkazy o existenci neznámé, velmi vyspělé civi‐
lizace. Titulky. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 26.4. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
PŘES KOSTI MRTVÝCH 
Hlavní postavou příběhu je Janina, energická,
notně excentrická učitelka angličtiny a milov‐
nice zvířat v důchodovém věku. Děj se odehrává
v malé osadě na česko‐polském pohraničí, kde
se v rychlém sledu stane několik záhadných
vražd bez jasně vysvětlitelné logiky či motivu.
Titulky. 
Vstupné 110 Kč. Členové FK 100 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 27. 4. - sobota 29. 4. v 19.30 hodin
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří
samostatných filmů odehrávajících se na pozadí
nejdramatičtějších období minulého století
a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky.
Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého
radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického
salonu a rodině majitele zahradnictví. Cine‐
mart. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

pondělí 1. 5. - úterý 2. 5. v 19.30 hodin.
THE CIRCLE
Snímek The Circle založený na bestselleru Dava
Eggerse pojednává o ambiciózní Mae , která
získává práci v největší světové mediální spo‐
lečnosti The Circle. Mae (Emma Watson ) se
v novém sci‐fi thrilleru ocitne pod permanent‐
ním dohledem Toma Hankse a vstoupí do kru‐
hu, z něhož možná nevede cesta ven. Titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
pondělí 3. 4. – neděle 30. 4. 2017   

VÝSTAVA KE DNI ZEMĚ
Vystavovat se budou nejlepší práce z Přírodo‐
vědné korespondenční soutěže, kterou vyhla‐
šujeme každý rok pro základní a mateřské školy
regionu.
Vystavuje: SVČ DUHA Jeseník.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC KVĚTEN 2017
* KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI * PIRÁTI
Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA *
VETŘELEC: COVENANT * STRÁŽCI GALAXIE
VOL. 2  a další *

FOYER A „CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
www.kinopohoda.cz
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek NEJEN
do Kina Pohoda!
Pro rezervaci vstupenek navštivte naše inter‐
netové stránky!

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU
 Kino Pohoda
 Divadlo Petra Bezruče
 Cestovní kancelář MONDItour (Palacké ‐

ho ul.)
 Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour (ul. 

28. října)
 IC Katovna (Palackého ul.)
 Lázeňské informační centrum Lázně

 Jeseník
 Obecní úřad Česká Ves 
 Knihovna Mikulovice 
 Městské informační centrum Zlaté Hory 
 Informační centrum Bělá pod Pradědem 
 Informační centrum Vidnava
 Informační centrum Javorník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník má sedmdesát hráčů?

Hostem našeho koncertu bude totiž Kytarový
orchestr ZUŠ Václava Kálika Opava. Nejdříve
uslyšíte naše hosty se svým samostatným pro‐
gramem. Po krátké přestávce budeme hrát my,
jeseničtí a na závěr připravujeme dvě společné
skladby, a to už opravdu bude znít 70 kytar. 

Kytarový orchestr ZUŠ Václava Kálika Opava
je „mladším bratříčkem“ našeho orchestru.
Narodil se o celých 11 let později, než náš jese‐

nický orchestr, totiž v roce 2009. A má se čile
k světu. Jeho energická „maminka“, zakladatelka
a dirigentka Lenka Lebedová, vás o tom zcela
určitě přesvědčí. 

S Opaváky spolupracujeme již čtyři roky.
V březnu 2013 jsme spolu vystoupili v Kongre‐
sovém sále poprvé. V dalších letech jsme se dva‐
krát sešli v Opavě na festivalu „Kytarová smršť“
a nyní si opět společně zahrajeme na deskách

pódia Kongresového sálu Lázně Jeseník. Spolu
s kytarami vystoupí náš tradiční host – Pěvecký
sbor Zvonky pod vedením p. uč. Anny Beťákové. 

Děkujeme našim sponzorům a přispívate-
lům: Město Jeseník, Priessnitzovy Léčebné lázně
Jeseník, RHK&Partner, Czech Product, Zeměděl‐
ské družstvo Jeseník, S. Janhubová, Lázeňská
lékárna, MUDr. J. Novotný, JUDr. Kuželová,
p. Mikulecký, Květinka Iris, Horský hotel Skiland
Ostružná, Autodoprava R. Látal, Vesa, Elektro
moto servis L. Lukeš, Halen, Autocamping Bob‐
rovník a Stavpur. Václav Dvořák 

Přátelé, možná už jste si zvykli na to, že ne všemu můžete věřit. Pravdou jen tak napůl
je i titulek mého článku. Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník má totiž přesně 35 hráčů. Pokud
však přijdete v sobotu 8. dubna v 15 hodin do Kongresového sálu Priessnitzových léčeb-
ných lázní Jeseník na koncert, opravdu se dopočítáte 70 hráčů!  
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TRADIČNĚ
Již od úterý 11. až do soboty 15. dubna, vždy od 10 do 18 hodin, se budou
v hale Sanatoria Priessnitz střídat lidová řemesla, v neděli 16. dubna se
můžete těšit také na výrobu košíků a pomlázek. Na Bílou sobotu v hale
zahrají BREJLE, v neděli proběhne od 15 hodin odpolední koncert a na
Velikonoční pondělí se na témže místě od 18.30 představí Jesenické žestě
ZUŠ Jeseník. Pro děti máme během svátků připravenou Pohádkovou babič-
ku i výtvarné akce. 

DUBNOVÉ PŘEDNÁŠKY 
JIŘÍHO GLABAZNI 

V ZRCADLOVÉM SÁLE
Úterý 4. 4. v 18.45 hodin
Géniové živé vody
Vincenz Priessnitz, Viktor Schauber‐
ger a další známí i méně známí muži,
kteří pracovali s nejneobyčejnější lát‐
kou na naší planetě – vodou. 

Úterý 11. 4. v 18.45 hodin
Příběhy obnovy pramenů
Proměna kulturního dědictví Stud‐
ničního vrchu v posledních dvaceti
letech. 

Úterý 25. 4. v 18.45 hodin
Příběh benzínu a olova 
„Kdybych neměl vodu, léčil bych
vzduchem,“ řekl Vincenz Priessnitz
v dobách, kdy průmyslová revoluce
byla teprve na začátku. Jaký vzduch
ale dýcháme dnes? Po desetiletí byla
Země zamořována olovem z auto‐
mobilových výfuků, přestože existo‐
vala levnější a zdravější varianta.

PRO DĚTI

ČARODĚJNICE, čarodějové i černokněžníci z jesenických hor i podhůří se mohou už nyní těšit poslední dubnový
den na jejich tradiční slet. A nezapomeňte, že nejlepší čarodějnice z Priessnitzových lázní neodejde s prázdnou!
Tedy 28. dubna na lázeňském sletu na viděnou!

Za relaxací aneb Procedury pro jarní očistu
Masáž medem – 495 Kč/45 min.
Osvědčená léčitelská detoxikační
metoda využívá speciálních účinků
medu a jemných masérských hma‐
tů. Pozitivně působí na pokožku,
uvolňuje svalstvo apřes reflexní plo‐
chy detoxikuje vnitřní orgány.

Skořicová kúra (koupel se skoři-
covým olejem a rakytníkem +
skořicový zábal) 595 Kč/40 min.
Skořicová kúra pomáhá při tvaro‐
vání postavy a ocení ji především
ženy s celulitidou. Skořice pokožku
prohřeje, podpoří krevní oběh

AQUA GRÄFENBERG
WALKING

Znáte Gräfenberg Walking? Zkuste
také jeho vodní variantu! Zábavnou
a intenzivní pohybovou aktivitu,
která vám s příchodem jara vlije
novou energii do žil. Lekce Aqua
Gräfenberg Walking se můžete
zúčastnit každou středu od 16 do
17 hodin v lázeňském bazénu. Nut‐
ná rezervace na tel. 584 491 109
nejpozději v den konání do 12:00
hod. Lekce se koná při počtu
nejméně tří osob.

LÁZEŇSKÉ FITNESS
CENTRUM

Otevírací doba:
PONDĚLÍ 15.00–16.30
ÚTERÝ–PÁTEK 15.00–20.00
SOBOTA 8.00–12.00
NEDĚLE 15.00–20.00
Jednorázové vstupné 60 Kč.
VacuFit Thermal 60 Kč.
Happy hours (každé úterý a čtvrtek
18:00 – 20:00) 30 Kč.
Permanentka měsíční 500 Kč.
Permanentka 10 vstupů Fitness /
VacuFit Thermal 540 Kč.

ZA SPORTEMNOVINKY
V hale sanatoria byl obnoven výtah

Mnozí dlouholetí klienti a zaměst ‐
nanci s nostalgií v hlase stále vzpo‐
mínají na provoz osobního výtahu,
který stával vedle volně stojícího
schodiště v hale Sanatoria Priess‐

nitz. Především pak na jeho obslu‐
hu, elegantního a úslužného pana
Hromádku. Na konci února se
výtah, sice bez vřelé obsluhy, do
hlavního komunikačního prostoru
lázeňského domu vrátil.
Původní „bauerovský“ výtah byl
elektrický a svému účelu sloužil až
do 50. let minulého století. Tehdy
byl zrušen. Do haly se osobní zdvi‐
hadlo vrátilo prakticky více než po
půl století. Moderní technika je opět
doplněna kováním tvarově navazu‐
jícím na ornament zábradlí scho‐
diště. Výtah dodala švýcarská firma
Schindler, která v oboru působí už
od roku 1874. Přípravu šachty
a stavby provedla firma Rain
z Písečné. Celkové náklady na zno‐
vuobnovení výtahu se vyšplhaly na
1,76 milionu Kč. Realizace probí‐
hala od prosince 2016 do února
2017.

a proudění lymfy, čímž z těla záro‐
veň odplavuje škodlivé látky. Zábal
se skořicovým krémem se aplikuje
na záda a hýždě. 

Energetická masáž hlavy 
455 Kč/45 min. 
Uklidňující, relaxační masáž vhod‐
ná pro všechny, kdo jsou ve stresu
či pociťují zvýšené napětí. Má pozi‐
tivní efekt i u těch, co trpí bolestmi
hlavy a migrénami. Využívá hmaty
z lymfatické masáže, atím stimuluje
vybrané akupresurní body. 

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA
Na Sanatoriu Priessnitz otevřena několikrát týdně – více informací

na www.priessnitz.cz.
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Co bych chtěl ve městě Jeseník změnit, 
upravit…

A tímto Vás zveme ke spoluúčasti.

Motto: „ Je potřeba se dívat do budoucnosti,
každý z nás může něco změnit.“

Vyjádření:
Své nápady můžete napsat, nakreslit, vyrobit, složit báseň, píseň …. 

Fantazii se meze nekladou… 

Termín uzávěrky: do 30. 4. 2017

Milí žáci, pedagogové, občané našeho města,

ZŠ Jeseník, Fučíkova 312

Pořádá v rámci oslav 750 let města výzvu

Příspěvky označte jménem, příjmením, třídou a ZŠ, poté 
doručte osobně nebo zašlete na
adresu:  ZŠ Jeseník, Fučíkova 312
email:    katerina.gajdosova@ zsjes.cz

Každý příspěvek bude vystaven v rámci Sousedské slavnosti
20. 5. 2017 na jesenickém náměstí. Nejlepší nápady budou 
odměněny na místě, případně zaslány na příslušnou ZŠ.

Velmi se těšíme na všechny nápady, výtvory!

I sny se mohou stát skutečnos�.

Královská hra
na 64 polích

Mladí šachisté na sklonku roku
zcela zaplnili klubovnu šachového
klubu Jeseník, kde čtyřčlenná druž‐
stva základních a středních škol
bojovala o co nejlepší umístění
v okresním kole. A jak to dopadlo? 

Mladší kategorie (1.–5. třída):
1. ZŠ JESENÍK A 15:1 (Jan Cimbu‐
rek, Adam Pirek, David Pirek, Kriš‐
tof Liewehr, Daniel Tschulik). 2. ZŠ
ČESKÁ VES 12,5:3,5 (Adrien Stoj‐
čev, Ondřej Čulák, Šimon Žerníček,
Erik Skypala, Artur Vaculík). 3. ZŠ
MIKULOVICE 6:10 (Jan Doušek,
Gabriela Morongová, Nikola Knilo‐
vá, Veronika Doušková, Anna
Dychová). 4. ZŠ JESENÍK B 5,5:10,5
(Sára Tschuliková, Martin Horký,
Jan Basler, Max Doubek, Ondřej Vrá‐
na). 5. ZŠ JAVORNÍK 1:15 (Jan Dře‐
vojánek, Karel Michálek, Petr
Zawora). Starší kategorie (6.–9.
třída): 1. ZŠ ČESKÁ VES 10,5:1,5
(Tomáš Škarpa, Pavel Jedlička, Ivo
Grešák, Aleš Dostál, Alex Vaculík).
2. GYMNÁZIUM 6:6 (Vojta Zbranek,
Martin Valíček, Michala Gvizdová,
Markéta Polišenská). 3. ZŠ  JAVOR-
NÍK 4,5:7,5 (Kristián Milly, Jakub
Pišťáček, Mikuláš Vaculík, František
Vaculík). 4. ZŠ JESENÍK 3:9 (Robert
Liewehr, Tomáš Raděj, Filip Koří‐
nek, Viktor Pecina). (an)

Výtvarný obor ZUŠ Jeseník v novém
Na „ZUŠce“ došlo v měsíci únoru k velkému stěhování výtvarného oboru.

Dosavadní prostory už nepostačovaly pro 3 učitele a TÉMĚŘ 200 dětí.
Z tohoto důvodu část výuky díky vstřícnosti vedení ZŠ Průchodní několik
let probíhala i v jejich prostorách.

Díky finanční podpoře města Jeseník byly provedeny úpravy interiéru
Vily Josefíny na Alšově ulici (bývalá SVZUŠ) – nové podlahy, voda do tříd,
atd. Další úpravy objektu, který je v majetku města, mají následovat. Výtvarný
obor má tak po přestěhování k dispozici velkorysé prostory se zahradou. 

A jak takové stěhování probíhá? Výtvarníci jsou a musí být vetešníci, aby
měli z čeho tvořit. Shromažďují různé materiály, aby v dětech probouzeli
kreativitu. Věcí, co k výuce potřebují, je opravdu hodně. V pohotovosti byla
mimo jiné celá mužská část učitelského sboru ZUŠ včetně vedení. Nevěřili
byste, jak se učitelé hudby umí otáčet i s takovými nástroji jako palice, kladivo,
vrtačka, … Veliký dík patří všem pomocníkům.

Na Alšovu ulici byly přestěhovány třídy Ivy Svobodové a Jana Hanulíka,
na hlavní budově ZUŠ Jeseník, kde se díky úpravám místo pro tvoření zvětšilo,

zůstává Jana Krhánková.
Výtvarný obor ZUŠ Jeseník má každoročně

úspěch na republikové i mezinárodní úrovni. Těší‐
me se proto, že nové prostory nám poskytnou více
inspirace a možností k tvůrčí práci. V rámci objektu
postupně budujeme zázemí pro sochařskou a kera‐
mickou činnost. Rádi bychom vybavili i učebnu
počítačové grafiky, kterou společně s prostorovou
tvorbou plánujeme v budoucnu nabídnout jako
nový výukový obor. Nové možnosti skýtá i rozlehlá
zahrada, a to jak pro malování přírody „in natura“,
tak třeba pro práci se dřevem.

Moc nás těší, že zájem dětí se každoročně zvyšuje.
V tomto školním roce u nás studuje už 205 žáků. 

Iva Svobodová

Kaple patřila nadějným klavíristům

Od brzkého rána do pozdního
večera jsme byli svědky výborných
výkonů žáků v osmi kategoriích.
Porota měla velmi těžký úkol roz‐
hodnout o jednotlivých cenách
a vybrat sedm nejlepších klavíristů,
kteří budou reprezentovat náš okres
v krajském kole v Uničově. Nakonec

jmenovala tyto soutěžící: Sofii aSáru
Štelclovy, Jonáše Doležela, Veroniku
Douškovou, Daniela Hodgkinse ze
ZUŠ Jeseník, Phuong Anh Tran
a Marii Magdalenu Michálkovou ze
ZUŠ Karla Ditterse Vidnava.

Děkujeme všem soutěžícím za
krásný umělecký zážitek, jejich

pedagogům za přípravu a postupu‐
jícím mladým talentům přejeme
mnoho úspěchů v krajském kole
v Uničově. 

Poděkování patří panu Břetislavu
Látalovi z firmy Autodoprava Bře‐
tislav Látal, s.r.o. za finanční dar,
panu ing. Drahoslavu Bernátkovi
z firem Kamitiro, s.r.o. a Restauraci
Na Palubě za věcný dar dětem, pra‐
covníkům Selské pekárny Jeseník,
spol. s r.o. za občerstvení pro sou‐
těžící. L. Polcrová 

Za účasti 35 talentovaných klavíristů ze všech koutů jesenického
okresu proběhlo 23. února v Klášterní kapli okresní kolo Národní
soutěže MŠMT ČR pro žáky ZUŠ ve hře na klavír. Soutěž zahájil
zástupce ředitele pořádající ZUŠ Jeseník a zároveň předseda
okresní umělecké rady Mgr. František Mech. 

Okresní kolo Národní soutěže MŠMT ČR pro žáky ZUŠ ve hře na klavír proběhlo v Kapli. Foto: archiv ZUŠ Jeseník
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Děti soutěžily, poznávaly tradice a zavítaly na výstavu
Děti milují, když mohou něco vytvářet podle své fantazie, poměřovat své znalosti, sportovní výkony, dokonce ani poezie jim není cizí.
Všeho se jim tento měsíc dostalo, a to nejen ve škole, ale i ve školní družině. 

Za kolektiv ZŠ Jeseník Mgr. Svatopluk Sekanina

Maškarní karneval

Jedno páteční březnové odpoledne se děti a učitelky MŠ Jiráskova
proměnily v bytosti pohádkové a daly si sraz v tělocvičně v Dukelské
ulici. Pod taktovkou šaška Pína a jeho pomocnice Bóňy Bon Bóňy děti
tancovaly, zpívaly a soutěžily…Vítězem byly všechny úžasné masky
z dílen šikovných rodičů a hlavně spokojené děti. Děkujeme rodičům
za přípravu kostýmů.

Za učitelky Stanislava Romanová 
Foto: Marek Kačor

Pradědova farma zvířat v MŠ Karla Čapka

V úterý 8. března proběhlo v sále IPOS nádherné vystoupení s názvem
Pradědova farma zvířat, které připravila Mateřská škola Karla Čapka Jese‐
ník. Tato besídka určená hlavně maminkám a babičkám k MDŽ se náramně
vydařila. Učitelkám se povedlo s dětmi secvičit pásmo hudebně tanečních
vystoupení motivovaných oblíbenými pohádkami a písničkami. Na parketu
se proháněl farmář s malotraktorem, děvečky, řezníci a nejrůznější zví‐
řátka. Byla zde příležitost potkat ovečky, kravičky, koníky, kočičky, pejsky
a mnoho dalších zvířátek. Na celé dění bedlivě dohlížel také děd Praděd.
Chtěla bych moc poděkovat paním učitelkám z této školky nejen za toto
krásné představení, ale i za to, že se tak věnují našim dětem ve chvílích,
kdy jsme v práci. Markéta Kovalčíková

Školní kolo Recitační soutěže

Odpoledne s poezií jsme zažili i na 1. stupni 22. února, kdy se konalo
školní kolo recitační soutěže v 1. a 2. kategorii. Do poroty zasedly paní
učitelky druhých, třetích a čtvrtých tříd a vyslechly si méně či více náročné
básničky, ale všechny krásně zarecitované. Porota obdivovala i výběr
básní. Byly veselé i poučné. A vítězové? Mladší kategorie 2. a 3. třídy:
1. Julie Večerková, 2. Vendula Zatloukalová, 3. Petr Šindelář. Starší kategorie
4. a 5. třídy: 1. Lukáš Hlobil, 2. Hana Červená, 3. Kristýna Vavřínová.

Děti nasály atmosféru středověku
Na konci ledna jsme se s dětmi vypravili do středověku. Cesta probíhala

bez komplikací, a tak jsme v klidu a s nadšením mohli nasát středověkou
atmosféru. Oblékli jsme si dobové šaty, vyzkoušeli rytířskou zbroj (meč
nevyjímaje) a kdo se nebál, mohl nasednout na koně a stát se na chvíli
válečným jezdcem. Hráli jsme na středověký hudební nástroj, psali ptačím
brkem a nakonec jsme si na památku vyrazili minci. Vydrželi bychom tam
ještě hodně dlouho, ale my jsme se už museli vrátit zpátky do současnosti.  

Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu...
Tak začíná masopustní píseň, která zazněla při zdařilé akci Masopust.

I přes nepříznivé počasí se skupinka žáků z 5. oddělení ŠD Boženy Němcové
spolu se ŠD z Průchodní zúčastnila masopustního průvodu, který pořádalo
SVČ DUHA. Před samostatným průvodem se děti od svých pedagogů,
vychovatelů a možná i od rodičů dozvěděly, co to vlastně masopust je

a proč se slaví. Zpočátku nám zahrály na šťastnou cestu bez deště děti
paní Mgr. Vladislavy Fačevicové na africké djembe. Poté se mohl průvod
vydat na cestu směrem na náměstí a kolem Vodní tvrze. Děti měly nád‐
herné masky, spoustu hudebních nástrojů, takže nás bylo slyšet hodně
daleko. Lidé se zastavovali, prohlíželi si průvod, fotili a natáčeli. Po skončení
průvodu se s námi pořadatelky rozloučily teplým čajem a koblížkem. Děti
obdržely lízátko a diplom za krásné masky.

Družina v akci

Únor ve školní družině byl ve znamení rukodělných prací, výprav, expedic,
procházek… Vyráběli jsme a vyráběli – srdíčka, přáníčka, masky, malovali
obří výkres našemu městu k narozeninám. Pro prvňáčky jsme si ve ŠD při‐
pravili povídání ohodinách. Víme, kde je máme ve škole, umíme je poznávat.
Sbásní „Čtvrt, půl, třičtvrtě, celá....“ nám šlo vše daleko lépe. Udělat zvlastního
těla ručičky byla zábava, ale hlavně dobrá průprava pro další práci. Seřadit
čísla na ciferníky, rozložit správně ručičky hodin a nastavit správný čas už
nebylo tak snadné. Ale zvládli jsme to. A čas nám utekl jako voda.
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Z letopisů města – Jeseník za biskupa Karla Ferdinanda
Starý Jeseník byl městem biskupským, což však neznamenalo, že se mnohokrát neocitl v jiných rukou. Důvodem nebyla jeho poloha,
ale zdejší rudné bohatství. Avšak po poklesu prosperity dolování kolem Jeseníku, zahájené Fuggery koncem 15. století, odkoupil od
nich r. 1547 město zpět vratislavský biskup Baltazar z Promnic. Úpadek dolování byl za jeho vlády nahrazen rozvojem plátenictví.
Třicetiletá válka vystavila Jeseník nesmírným zkouškám. Odehrávalo se to za vlády vratislavského biskupa Karla Ferdinanda Vasy,
syna polského krále Zikmunda III. a rakouské arcivévodkyně Konstancie. 

ORIGINÁLNÍ PRODUKT

Karel byl již od útlého mládí před‐
určen pro duchovní dráhu. Když
tehdy panující vratislavský biskup
Karel Habsburský r. 1624 nečekaně
zemřel, kapitula pod nátlakem
papeže a císaře zvolila 3. 5. 1625 na
jeho místo 12letého polského prin ‐
ce Karla Ferdinanda. A podle toho
též jeho „vláda“ vypadala. Město
Jeseník si však nemohlo stěžovat,
jak dokládá dochovaná pergame‐
nová listina z 14. 3. 1631, jíž biskup
potvrdil městu práva výročních
trhů, právo šenku městského piva
a právo zřídit pekařské, řeznické
a ševcovské krámy, jak mu bylo prve
uděleno biskupy Janem Turzem
(1519) a Martinem Gerstmanem
(1574). Když byl navíc r. 1640
vybrán za biskupa v Plocku, není
divu, že jej vratislavská kapitula
žádala, aby rezignoval, což se však
nestalo. 

Navíc byla celá diecéze vystavena
těm nejtěžším životním zkouškám:
zuřila válka, přítomnost švédských,
dánských i rakouských císařských
vojsk decimovala kraj, k morovým
ranám přibyly oběti fanatismu
čarodějnických procesů. Za této
situace navštívil biskup Slezsko jen
dvakrát: 1637 a 1642 pobýval
v Nise. Až po skončení války a prů‐
chodu zbytků rabujícího švédského
vojska v r. 1650 přijel biskup do
Slezska znovu, aby provedl celko‐
vou vizitaci diecéze. Při této příle‐
žitosti potvrdil 20. července městu
Jeseníku všechna privilegia, jimiž
mu bylo uděleno horní právo, a zno‐
vu ho osvobodil od placení kontri‐

bucí /tato vzácná pergamenová lis-
tina opatřená biskupovým podpisem
a červenou pečetí se nachází v SOkA
Jeseník, fond AM Jeseník/. O dva roky
později navštívil naposledy Nisu
s účelem přípravy diecézního syno‐
du, který připravil podmínky pro
pastoraci katolického duchoven‐
stva. Na rozdíl od jiných částí císař‐
ství zde neprobíhala násilná
rekatolizace. Biskup podporoval
jezuitský řád, v závěti mu odkázal

značnou sumu na postavení barok‐
ního chrámu v Nise. V r. 1654 opus‐
til Nisu navždy a o rok později,
9. května, i tento svět. Byl pohřben
v jezuitském kostele ve Varšavě.

Kromě listin máme v Jeseníku
desku (o rozměrech 17 × 67 ×
109 cm) na paměť toho, že biskup
od základů znovu postavil budovu
biskupského statku (poplužního
dvora) před Vodní tvrzí, která
21. února 1638 shořela při velkém

požáru města. Způsobil jej švec Jiří
Axman a červenému kohoutu padly
za oběť kostel, fara, statek a mlýn.
V zápise z vizitace arcidiákona
Gebauera se k tomu píše: „Protože
ze všeho zbyly jen hromady popela,
trosky a změť ohořelých trámů
a bída, nebylo co sepisovat a kontro-
lovat, odejel jsem jinam.“

Reliéf erbu biskupa na přední
straně je ukázkou tehdejší precizní
a estetické barokní kamenické prá‐
ce. V bohaté kartuši je umístěn
korunovaný čtvrcený štít se znaky
Polska, Švédska, Litvy a Čech se
srdečním štítkem Vasovců. Ozdob‐
ná kartuše při horním okraji nese
dataci ANNO 1638, ve vzdálenosti
25 cm od spodního okraje je deska
vyhlazena a je zde umístěn šesti‐
řádkový nápis: CAROLVS FERDI‐
NANDVS DEIGRA:POLO:/ AC SVE:
PRNPSEPS.VRATIS ZC.ZC./ PRAE‐
DIVM HOC IN CENDIO CONFLA/
GRATVM PROPRIO OERE EX
FVNDA/ MENTO EREXIT (ve vol‐
ném překladu: Karel Ferdinand,
z Boží milosti princ polský a švédský,
biskup vratislavský atd. atd., dal zno-
vu od základů vystavět tento požá-
rem zničený dvůr z vlastních
prostředků.). 

Na počátku 20. stol. byla deska
umístěna na opěrném pilíři Vodní
tvrze, na stěně obrácené ke kamen‐
nému mostu, jak dokládají pohled‐
nice z 30. let. Dnes je bezpečně
uložena v depozitáři Vlastivědného
muzea Jesenicka.

Květoslav Growka,
SOkA JeseníkReliéf erbu biskupa Karla Ferdinanda.

Za vůní křupavých oplatek
V novém pravidelném cyklu se letos zaměřujeme na místní výrobce, kteří získali na svůj jedinečný
výrobek certifikát Jeseníky originální produkt. Jedním z nich jsou sladké oplatky z Bílé Vody. Snad
není nikdo, kdo by tuto pochoutku neznal - mazané nebo spékané lázeňské oplatky a trojhránky
s nejrůznějšími tradičními i méně tradičními příchutěmi (oříškové, kakaové, vanilkové, ale také
sezamové či s konopným semínkem).

Dnes se tedy podíváme do Bílé
Vody, nejsevernějšího cípu jesenic‐
kého výběžku, kde se vyrábí sladké
oplatky a hostie. Těsně po II. světo‐
vé válce se pekly hostie na mnoha
místech v ČR, od padesátých let ale
hostie pekly již oficiálně jen sestry
dominikánky v Charitním domově
v Broumově. V roce 1980 se začalo
uvažovat o stavbě nové hostiárny,
a to v Bílé Vodě. Stavba byla dokon‐
čena v roce 1984 a o rok později

došlo k zahájení výroby. Výrobu
hostií zajišťovaly do roku 2001
řeholní sestry, od té doby v Unitě
pracují pouze civilní zaměstnanci.
Za směnu vyrobí 100 tisíc hostií,
ročně tedy vyrobí jediná česká hos‐
tiárna přibližně 2 hostie na každého
obyvatele naší republiky. Na jaře
roku 2004 byla výroba rozšířena
o lázeňské oplatky, jejichž produkce
se pohybuje průměrně okolo 1000
krabiček denně. Produkce míří jak

k českým, tak zahraničním zákazní‐
kům. 

Při výrobě oplatků nejsou po ‐
užívány žádné konzervační látky,
oplatky jsou konzervovány vysokou
teplotou během výrobního procesu.
Důraz je kladen také na čerstvost
oplatků – minimalizuje se sklado‐
vání a přímo se exportuje k záka‐
zníkům. Důležitým aspektem
celého podnikání společnosti Unita
je získávat svou podnikatelskou čin‐

Výroba oplatků. Foto: archiv Unita

ností finanční zdroje pro zajištění
charitativních činností provádě‐
ných Charitou ČR, a to formou jak
materiální pomoci (finance, dary),
tak i nemateriální (propagace,
reklama).

Jan Mrosek
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Program oslav 750 let města Jeseníku vyvrcholí v září
V letošním roce si Jeseník připomíná významné kulaté výročí, 750 let od první písemné zmínky otomto
městě. U příležitosti této velké události se uskuteční celá řada kulturně-společenských akcí. 

Tou nejbližší je Velikonoční slav‐
nost, která se koná přímo v centru
města, a to 2. dubna od 9 hodin. Pří‐
chozí se mohou těšit na ukázky tra‐
dičních velikonočních zvyků
a řemesel, kreativní dílny a chybět
nebude ani divadelní pohádka
a hudební vystoupení včetně zvíře‐
cího koutku. K významným akcím
celého roku bude bezesporu patřit
170. Zahájení lázeňské sezony, které
proběhne 12.–14. května  v Jeseníku
a v lázních. Pořadatelé oslav mysleli
ovšem i na nejmenší děti, 27. května
se Smetanovy sady promění v Pohád‐
kový les. Tématu 750 let se v červnu

budou věnovat dvě akce, 9. června
uspořádá Státní okresní archiv Jese‐
ník Den otevřených dveří a15. června
proběhne v Katovně vernisáž výstavy
Jeseník zpátky v čase – 750 let města. 

Zkrátka ovšem nepřijdou ani spor‐
tovci, na velký florbalový turnaj pod
širým nebem přímo u radnice se
mohou 10. června těšit příznivci kula‐
tého děrovaného míčku. Dalším vel‐
kým sportovním tahákem bude
přátelské utkání českých fotbalových
internacionálů s bývalými hráči FK
Jeseník, úvodní hvizd zápasu zazní
22. července na fotbalovém stadionu
v Jeseníku. Tradiční akcí, tentokrát

hudebního rázu, bude oslava léta –
22. ročník Jesenicko se baví, do kalen‐
dáře si poznamenejte datum 5. srpna. 

Stěžejní oslavy 750 let města se
uskuteční v polovině září, slavnostní
galavečer s udílením ocenění
významným osobnostem apočinů se
koná v pátek 15. září v Kongresovém
sále. Sobota bude zasvěcena Středo‐
věké slavnosti, která bude probíhat
v centru města a o závěrečnou tečku
se postará v neděli 17. září slavnostní
odhalení restaurované sochy sv. Jana
Nepomuckého na Masarykově
náměstí. Tématu oslav 750 let města
se bude věnovat také XVII. Svatovác‐

lavské setkání ve dnech 27. a28. září.
V říjnu, 16.–22., jsou na programu Slo‐
venské dny v Jeseníku, které se pone‐
sou ve znamení 30. výročí partnerství
města Jeseníku a Bojnice. K vyhledá‐
vaným a oblíbeným akcím, jež završí
celý rok, patří Vánoční trhy před Vod‐
ní tvrzí (8.–9. prosince) a Jesenická
zlatá neděle s datem 17. prosince.

Program k oslavám 750 let města
je v níže uvedeném přehledu, kom‐
pletní seznam včetně dalších dopro‐
vodných akcí, který se průběžně
aktualizuje, najdete na webu města
www. jesenik.org na úvodní straně
v sekci Nepřehlédněte – Oslavy výročí
750 let města Jeseníku.

(rik)

DUBEN
MISTROVSTVÍ OBLASTI
SPRINTOVÝCH ŠTAFET 
Soutěž v orientačním běhu v Jese‐
níku, kterou pořádá TJ OB Zlaté Hory.
1. dubna, centrum města

VELIKONOČNÍ SLAVNOST
První ze série slavností, které po‐
řádá místní spolek Sudetikus.
2. dubna, Masarykovo náměstí

JESENÍK A JESENICKO MÝMA OČIMA
Slavnostní vernisáž prací regionální
výtvarné soutěže k 750 letům města.
12. dubna v 17 hodin, Katovna

KVĚTEN:
170. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ
SEZONY
Zahájení lázeňské sezony v lázních
a ve městě Jeseník. 
12.–14. května, Masarykovo náměstí,
PLL a. s.

SOUSEDSKÁ SLAVNOST
Další ze série slavností, které po‐
řádá místní spolek Sudetikus
s Technickými službami Jeseník. 
20. května, Masarykovo náměstí

POHÁDKOVÝ LES
Pohádkový den věnovaný dětem.
Program zajišťuje SVČ Duha a dra‐
matický kroužek Gymnázia Jeseník. 
27. května, Smetanovy sady

ČERVEN
MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ
Den otevřených dveří s tématem
750 let města Jeseníku.
9. června, Státní okresní archiv Jeseník

JESENÍK OPEN AIR FLOORBALL
CUP ´750´ 
Florbalový turnaj přímo na jesenic‐
kém náměstí.
10. června, Masarykovo náměstí

DĚTSKÝ DEN S PARAKLUBEM
JESENÍK
Seskoky parašutistů, ukázky letadel,
přehlídka autoveteránů, hasičská
technika a soutěže. 
10. června, letiště Mikulovice/Nová Ves

JESENÍK ZPÁTKY V ČASE
– 750 LET MĚSTA
Slavnostní vernisáž výstavy tema‐
ticky zaměřené k 750 letům města
a 15letému partnerství s městem
Glucholazy. 
15. června v 17 hodin, Katovna

XIV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB
Tradiční mezinárodní festival za
účasti místního DOM Jeseník.
24.–25. června, Masarykovo náměstí,
areál PLL a.s.

ČERVENEC
BIOGRAF LETNÍ POHODA
Promítání letního kina na náměstí. 
6., 13., 20., 27. července, Masarykovo nám.

TŘI SESTRY RADEGAST TOUR 2017
Venkovní koncert kapely Tři sestry. 
8. července, areál Astur

FOLKOVÁ KATOVNA
Folkový večer na zahrádce Katovny. 
15. července, zahrada Katovna

UTKÁNÍ FOTBALOVÝCH
LEGEND
Přátelský zápas týmu internacio‐
nálů České republiky s mužstvem
bývalých hráčů FK Jeseník.
22. července, hřiště FK Jeseník

SRPEN
22. JESENICKO SE BAVÍ 2017
Tradiční oslava léta, tentokrát s ka‐
pelami Fleret, Alkehol, Harlej, Staré
Pušky,… 
5. srpna, areál Astur

KEJKLÍŘSKÁ SLAVNOST
Další ze série slavností, které po‐
řádá místní spolek Sudetikus, tento‐
krát na kejklířské téma.
26. srpna, Masarykovo náměstí

ZÁŘÍ
VÝSTAVA 750 LET
MĚSTA JESENÍK
Výstava ve Vodní tvrzi věnovaná te‐
matice 750 let města Jeseníku.
12. září–19. listopadu,
Vlastivědné muzeum Jesenicka

HLAVNÍ OSLAVY
750 LET MĚSTA JESENÍK
SLAVNOSTNÍ GALAVEČER
Slavnostní předávání ocenění obča‐
nům města.
15. září, Kongresový sál PLL a.s.

STŘEDOVĚKÁ SLAVNOST
Zpátky v čase – Jeseník znovu ve
středověkém hávu.
16. září, Masarykovo náměstí

MŠE A ODHALENÍ SOCHY
SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Slavnostní mše a odhalení zrestau‐
rované sochy sv. Jana Nepomuckého
na náměstí.
17. září, Kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Masarykovo náměstí

EHD – DNY EVROPSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Oslavy Dnů evropského kulturního
dědictví ve Vodní tvrzi.
16. září, Vlastivědné muzeum Jese-
nicka

XVII. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ
Tradiční svatováclavské setkání,
tentokrát na téma oslav 750 let
města.
27.–28. září, Zimní zahrada PLL a.s.,
Bílá Voda, Jeseník

ŘÍJEN
DNY SENIORŮ V JESENÍKU
Týden věnovaný seniorům.
1.–8. říjen

DÝŇOVÁ SLAVNOST
Další ze série slavností, které po‐
řádá místní spolek Sudetikus.
Tentokrát na téma dýňových spe‐
cialit.
14. říjen, Masarykovo náměstí

SLOVENSKÉ DNY V JESENÍKU 
Dny věnované 30. výročí partner‐
ství měst Jeseníku a Bojnic.
16.–22. říjen, Jeseník

LISTOPAD
NOC DIVADEL 2017 / KONCERT
STUDENTŮM 
Netradiční představení divadel.
18. listopadu, divadlo P. Bezruče

PROSINEC:
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU 
Rozsvícení vánočního stromu na
první adventní neděli.
3. prosince, Masarykovo náměstí

MIKULÁŠ DĚTEM 
Tradiční mikulášská nadílka s do‐
provodným programem.
5. prosince, Masarykovo náměstí

ČERTOVSKÁ SHOW
Přehlídka masek démonických
stvoření budících respekt a hrůzu.
6. prosince, Masarykovo náměstí

VÁNOČNÍ JARMARK 
Vánoční trhy před Vodní tvrzí.
8.–9. prosince, Zámecké náměstí

JESENICKÁ ZLATÁ NEDĚLE 
Vánoční trhy na náměstí, dopro‐
vodný program.
17. prosince, Masarykovo náměstí



VÝSLEDKY ANKETY:
Nejúspěšnější sportovec okresu
Jeseník za rok 2016:
Tomáš Kajnar, TJ Zlaté Hory, cyklis‐
tika handicapovaných sportovců.

Kategorie žáků:
Jáchym Cenek; Jakub Medek, oba

FENIX SKI Team Jeseník, běh na
lyžích; David Posolda, Karate Klub
Jeseník, karate. 

Kategorie žaček:
Eliška Bartůňková, Bikrosklub Jese‐
ník, bikros; Anna Kofroňová, La
Pirouette Jeseník, moderní gym‐
nastika; Karla Mičkerová, FENIX
SKI Team Jeseník, běh na lyžích. 

Kategorie juniorů:
Jakub Řezníček, AC Gamaspol Jese‐
ník, futsal; Ondřej Taraba, Cyklistika
Jeseník, cyklistika; Kim Žalčík,
FENIX SKI Team Jeseník, běh na
lyžích. 

Kategorie juniorek:
Marta Horáčková, FBK Jeseník, flor‐
bal; Michaela Krejzková, Taneční
studio LB z.s. – mažoretkový sport;
Monika Vencálková, Karate Klub
Jeseník, karate. 

Kategorie trenér:
Marek Fellner, FENIX SKI Team
Jeseník, běh na lyžích. 

Kategorie handicapovaných
sportovců:
Tomáš Kajnar, TJ Zlaté Hory,
 cyklistika handicapovaných spor‐
tovců. 

Sportovní hvězda Deníku:
Tomáš Kajnar, TJ Zlaté Hory, cyklis‐
tika handicapovaných sportovců.

Sportovní akce roku:
Mistrovství Evropy v orientačním
běhu, Jeseník 21.–28. 5. 2016. 

Kategorie veterán:
Jiří Kouřil, Fitko Jeseník, cyklista. 

Kolektivy:
AC Gamaspol Jeseník, futsal, druž‐
stvo mužů; FENIX SKI Team Jeseník,

družstvo mužů; SK Lipová‐lázně,
družstvo žáků, fotbal.

Kategorie mužů:
Jiří Černěnko, Klub vodáků Jeseník,
kanoistika; Adam Fellner, Fenix Ski
Team Jeseník, běh na lyžích; Petr
Navrátil, FK Jeseník, fotbal.

Kategorie žen:
Eliška Kaniová, bez oddílové pří‐
slušnosti, ultra trail (dálkové běhy);
Romana Labounková, Bikrosklub
Jeseník, BMX (bikros) a horská kola
(fourcross).

Osobnost sportu:
Svatopluk Hastík, Šachový klub
Jeseník, šachy. 

Kategorie krajánek:
Petr Ševčík, odchovanec supíkovic‐
kého fotbalu, v současné době hráč
Slovanu Liberec, fotbal. (rik)
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V anketě Sportovec roku triumfoval cyklista Tomáš Kajnar 

Prezentace sáňkařského sportu
Přednáška na téma Sáňkařský sport v Jeseníku proběhla 21. února pro

studenty jesenického gymnázia v prostorách petříkovského hotelu. Za
úkol měla seznámit studenty se slavnou historií sáňkařského sportu
v Jeseníku a vzbudit v nich touhu po tomto sportovním odvětví. Členové
oddílu, kteří jsou sami absolventi jesenického Gymnázia, však zvolili pro
tentokráte praktický styl zaměřený na vyzkoušení si saní na vleku u pana
Zetochy. Nadšení z jízdy, po odborné instruktáži, vzbudilo u studentů
i přihlížejících profesorů zájem a nadšení. Věříme, že jsme snad někoho
zaujali a budeme se těšit na další sáňkařské naděje pro nadcházející
sezonu 2017/2018. (jk)

Medailové žně vodáků

V neděli 5. března proběhlo v Šumperku krajské kolo Českého poháru
v eskymování a Klubu vodáků z Jeseníku se náramně dařilo. V kategorii
K1 muži zvítězil Jiří Černěnko a Martin Sedlák skončil bronzový. Katogorii
K1 veteránů ovládl Pavel Kozubal, Luděk Ježek bral stříbro. V kategorii
C1 vyhrál Jiří Štrama, Martin Bortel byl pátý. V kategorii C2 zvítězili Pavel
Kozubal a Jiří Štrama. Gratulujeme ke skvělým výsledkům, děkujeme za
reprezentaci klubu a těšíme se na finále v Brně.

Bronislav Krzystek, Klub vodáků Jeseník

V kategorii C1 zvítězil Jiří Štrama. Foto: Vodák sport Šumperk

Cyklista Tomáš Kajnar byl vyhlášen Nejúspěšnějším sportovcem roku 2016 jesenického okresu. Zároveň získal další dvě ocenění,
v kategorii handicapovaných sportovců a stal se sportovní hvězdou Deníku. Slavnostní předávání cen 19. ročníku této populární
ankety proběhlo 27. února v Jeseníku.

Tomáš Kajnar přebírá ocenění. 
Foto: R. Kapustka
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