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Milí spoluobčané,
v polovině května
jsme úspěšně
zahájili turistickou
a lázeňskou sezo-
nu. Koncert Davida

Kollera na náměstí, příjezd histo-
rického vlaku a kulturní program
v  lázních zhlédl rekordní počet
návštěvníků. Utěšeně stoupá také
počet turistů a hostů, kteří navštíví
naše město a Jeseníky. Město Jese-
ník a jeho okolí se stalo turisticky
atraktivní destinací s mnoha mož-
nostmi vyžití. Také město Jeseník
přispívá svou činností k podpoře
cestovního ruchu. Zajišťujeme pro-
voz turistického informačního cent-
ra, účastníme se významných
veletrhů cestovního ruchu, propa-
gujeme naše město v  médiích
a v  neposlední řadě dbáme
o vzhled města – péče o veřejná
prostranství, zeleň atd. 

Blíží se také konec školního roku
a doba letních prázdnin a dovole-
ných. S tím souvisí zvýšený provoz
na silnicích. Je důležité, aby zejmé-
na naše děti dbaly na svou bezpeč-
nost. K dopravní výchově významně
přispěje výstavba nového moder-
ního dětského dopravního hřiště
u základní školy Boženy Němcové.

Milí občané, přeji Vám krásné
léto, příjemně strávenou dovole-
nou a těším se na setkání s Vámi.

Adam Kalous

Slovo starosty

Zastupitelstvo
Další zasedání Zastupitelstva

města Jeseníku se uskuteční ve
čtvrtek 22. června v budově IPOSu,
ul. Karla Čapka. Jednání zastupitelů
začíná v 15 hodin. (red)

Den se starostou
V úterý 27. června se koná Den

se starostou. Pokud máte zájem
hovořit s ním na téma, které se týká
města Jeseníku, kontaktujte sekre‐
tariát radnice na telefonním čísle
584 498 151 nebo emailem:
olga.hondlova@mujes.cz. (red)

Hala bude
Sportovní hala se začne stavět,

a to bez ohledu na dotaci z mini ‐
sterstva školství. Finanční pro‐
středky jsou v rozpočtu města
vyčleněné, a pokud se nikdo
z účast níků výběrového řízení na
zhotovitele stavby neodvolá, práce
by se mohly rozběhnout v polovině
června. Doba výstavby má činit 260
dnů. (rik) 

Rekordní účast na Zahájení lázeňské sezony
Stovky lidí zamířily v sobotu
13. května na vlakové nádraží,
kam přijel historický vlak
s lokomotivou Šlechtična, kte-
rá přivezla historické osobnos-
ti Vincenze Priessnitze s chotí.
Stalo se tak u příležitosti 
170. Zahájení lázeňské sezo-
ny, které probíhalo v areálu
Priessnitzových léčebných láz-
ní. 

Slavnostnímu oficiálnímu pro‐
gramu předcházelo páteční
vystoupení na Masarykově náměs‐
tí, které zahájil Dechový orchestr
mladých ZUŠ Jeseník. Centrum
města pak zcela zaplnil večerní
koncert Davida Kollera, který se
stal hvězdou pátečního dne.
O úspěšnosti zahájení lázeňské
sezony svědčí i rekordní účast,

podle odhadu zamířily v sobotu do
lázní dva tisíce návštěvníků. Zde

byl hlavním tahákem koncert slo‐
venské zpěvačky Kristíny. (rik)

Socha se vrátí na náměstí
Do restaurátorské dílny do Ostra‐

vy zamířila socha sv. Jana Nepo‐
muckého, která stála u kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Po
odborné renovaci se světec vrátí
opět do Jeseníku, a to na Masary‐
kovo náměstí, kde v minulosti socha
stávala. Stane se tak 17. září u pří‐
ležitosti oslav 750 let města. (rik) Stěhování sochy. Foto: Jan Mrosek

Parní lokomotiva Šlechtična v Jeseníku. Foto: Richard Kapustka

Vystaví unikátní dokumentyPocitová mapa
Zapojit občany do veřejného

života je cílem projektu, do které‐
ho se pustila místní radnice. Jedná
se o vytvoření pocitové mapy, kdy
se lidé vyjadřují k životu ve svém
městě. „Budeme se ptát na náměstí,
ve školách, v domovech seniorů.
Chceme pokrýt všechny věkové sku-
piny a lidi s různými zájmy. Data
budou sbírána i online na
http://www.pocitovemapy.cz/jese-
nik-2017,“ uvedla první místosta‐
rostka města Jeseníku Zdeňka
Blišťanová. 

Sběr dat potrvá do konce června
a jeho výsledky budou podkladem
pro revizi strategického a akční‐
ho plánu a také součástí plánu
investic. (rik)

Mezinárodní den archivů se
v našem městě ponese ve znamení
750. výročí první písemné zmínky
o Jeseníku. Místní státní okresní
archiv připravil u této příležitosti
komentované prohlídky výstavy
„Jeseník v archivních dokumen-
tech“, které se uskuteční v pátek
9. června ve výstavním sále archivu
vTovární ulici 18, ato od 9 do 17 hod.

Archiváři provedou návštěvníky
na pečlivě vybraných ukázkách
fondy a sbírkami, které se týkají
dějin našeho města. V prvé řadě
půjde o zachované pergamenové
listiny ze 17.–18. století, jimiž
 vratislavští biskupové udělují měs‐
tu jeho privilegia. Vůbec poprvé

bude vystavena listina císaře Fran‐
tiška II. z roku 1795 potvrzující
městu tržní právo. Vzhledem k pří‐
sné ochraně těchto dokumentů
budou listiny k vidění jen v tento
jediný den! I další exponáty, jako
úřední knihy, litografie, fotografie,
plány a mapy přinesou vnímavému
návštěvníkovi alespoň nástin
bohaté historie města Jeseníku.
Komentované prohlídky jsou urče‐
ny též školní mládeži. Učitelé
mohou své třídy přihlásit telefo‐
nicky na číslo 584 411 710 nebo
e‐mailem: podatelna@archives.cz.

Začátek prohlídky je vždy v celou
hodinu – poslední začne v 16 hod. 

(SOkA)
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U školy vznikne dětské dopravní hřištěMatrika
V dubnu se v jesenické nemoc‐

nici narodilo celkem 29 dětí, z toho
9 dětí matkám s trvalým pobytem
v Jeseníku. Jsou to: Kristýna Toma-
nová, Beata Urbanová, Anna Vla-
chovská, Teodor Sedláček, Jan
Kostelník, Filip Baťa, Antonín Vlaz-
lo, Emílie Paseková, Mikuláš Bílek.

(MěÚ)

Jeseník zažije velký
hudební svátek
Poslední červnový víkend se
v  Jeseníku koná XIV. ročník
mezinárodního festivalu de -
chových hudeb. 

V sobotu 24. června v 10 hodin
se uskuteční průvod velkých
orchestrů s mažoretkami od
 kostela na náměstí, kde proběhne
slavnostní zahájení a malý
monstr koncert. Sobotní odpoled‐
ní a kompletní nedělní program
se odehraje na Ripperově prome‐
nádě u Hudebního altánu v Pri‐
essnitzových léčebných lázních. 

Zde se v sobotu od 13.30 hodin
představí velké dechové orchest‐
ry a mažoretky: DOM ZUŠ Jese-
ník s mažoretkami SZUŠ
taneční s. r. o., Hudba HZS Olo-
mouckého kraje s mažoretka-
mi, Orkiestra Dęta Mechni-
ca – Kamionka (Polsko), Bodø
 Harmonimusikk (Norsko)
a v neděli 25. června od 10 hodin
pak malé kapely: Brass band
Šohaj, Oškerova dechovka,
Jesenická dvanáctka, Dynybyly
band, Bialska Orkiestra Deta
(PL) či Down beat dixileand
band. 

Přesný program festivalu, který
pořádá za finančního přispění
města Jeseník ZUŠ Jeseník se
Spolkem přátel umění a Priess‐
nitzovy léčebné lázně a. s., sleduj‐
te na plakátech.

Bc. Tomáš Uhlíř, 
ředitel ZUŠ Jeseník

Pozor na místní poplatky
Upozorňujeme fyzické i právnické osoby na Obecně závaznou vyhlášku

č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle které
je nutno toto užívání ohlásit a uhradit za něj poplatek. 

Jedná se třeba o umístění lešení, zařízení staveniště (mj. skládka mate‐
riálu), výkopové práce, vyhrazení trvalého parkovacího místa a umístění
reklamních zařízení na veřejném prostranství města. Jednotlivé sazby
i případná osvobození jsou uvedeny ve zmíněné vyhlášce, která je k nahléd‐
nutí na www.jesenik.org/obecne‐zavazne‐vyhlasky‐a‐narizeni/. Ohlášení
k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (ke stažení na
http://www.jesenik.org/odbory‐meu/12‐oddeleni‐majetku.html) je nut‐
no podat na Oddělení majetku, č. dveří 304 (Bc. Kamila Pecinová). 

Upozorňujeme, že včas nezaplacené poplatky může městský úřad
zvýšit až na trojnásobek.

Bc. Kamila Pecinová, Oddělení majetku, tel. č. 584 498 147, 
e-mail:kamila.pecinova@mujes.cz

Centrum sociálních služeb Jeseník od ledna
 pracuje na zavádění nových inovačně terapeu-
tických aktivit, interaktivních workshopů věno-
vaných vaření anebo vybudování nové venkovní
posilovny pro aktivizaci seniorů.

Tak jako v celé Evropě, i v česko‐polském pohraničí
stoupá podíl starších osob ve společnosti, která se
díky tomu řadí k tzv. „stárnoucím“. I když je prodlu‐
žování lidského života bezesporu jevem pozitivním,
stárnutí společnosti je důležitou výzvou pro systémy
sociální péče i pracovníky v této oblasti. Chybí zde
totiž moderní způsoby boje s demencí a řešení pro
motivaci starších osob k jakýmkoliv aktivitám. Za
tímto účelem iniciovalo Centrum sociálních služeb
v Jeseníku ve spolupráci s Domem seniorů v Prudniku
česko‐polský projekt, jehož smyslem je spolupráce
a realizace společných opatření k péči o stárnoucí
osoby. 

Zapojením seniorů i sociálních pracovníků do někte‐
rých projektových aktivit a zavedením nových tera‐
peutických technik bude zajištěno využití potenciálu
starších lidí a zlepšení jejich životních podmínek.
V rámci projektu „Výměna terapeutických znalostí
a zkušeností v rámci institucionální spolupráce DPS
Prudnik a CSS Jeseník“ dojde k propojení know‐how
v oblasti terapeutické činnosti sociálních institucí,
k realizaci dvou kulinářských workshopů, vybavení
multismyslové místnosti v Prudniku nebo ke zřízení
venkovní posilovny v Jeseníku. 

Projekt „Výměna terapeutických znalostí a zku ‐
šeností v rámci institucionální spolupráce DPS 
Prudnik a CSS Jeseník“ s registračním číslem
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000542 je realizován
za finanční podpory z programu Interreg V‐A Česká
republika – Polsko, fondu mikroprojektů Euroregionu
Praděd. (CSSJ)

Aktivizace seniorů v novém kabátě

V lokalitě ZŠ Boženy Němcové
vznikne dětské dopravní hřiš-
tě. Snahou je stavbu zahájit
i dokončit ještě v  letošním
roce. 

„Dětem tak odpadne cestování
do České Vsi, kde probíhá doprav-
ní výchova,“ poznamenal starosta
Adam Kalous, který stál u zrodu
myšlenky vybudovat v Jeseníku
dopravní hřiště. Předmětem sta‐
vebních prací je úprava stávající
plochy venkovního hřiště v blíz‐
kosti ZŠ Boženy Němcové, vybu‐
dování živičných komunikací
dopravního hřiště a chodníků ze
zámkové dlažby. Další plochy
budou zatravněny, dojde
k výsadbě dřevin a umístění
mobiliáře. Předpokládá se oplo‐
cení a osvětlení areálu. 

Záměr výstavby za cca 4,5
milionu korun včetně DPH, kte‐
rý byl projednán na Minister‐
stvu dopravy – BESIP, podpořil
Olomoucký kraj částkou 1,8
milionu korun. Lokalita u ZŠ

Boženy Němcové se jeví jako
koncepční s vazbou na základní

školu a plně respektuje územní
plán města. (red)

Vizualizace dětského dopravního hřiště u ZŠ Boženy Němcové.
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Efektivní město 
Jeseník

Město Jeseník získalo dotaci na
projekt „Tvorba strategických
dokumentů a komplexní program
vzdělávání lidských zdrojů v MÚ
Jeseník“, registrační číslo projektu
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002974.
Projekt je podpořen finanční dotací
ve výši 85 % z prostředků EU pro‐
střednictvím Operačního programu
zaměstnanost. Projekt představuje
ucelený celek odborného vzdělá‐
vání zaměstnanců a volených
zástupců města a tvorbu čtyř zásad‐
ních dokumentů potřebných pro
efektivní rozvoj města. Veškeré pro‐
jektové aktivity jsou v souladu se
Strategickým rámcem rozvoje
veřejné správy ČR pro období
2014–2020 a směřují k jeho
naplnění. Projekt byl zahájen 1. led‐
na 2017 a jeho realizace bude trvat
24 měsíců, tj. do konce roku 2018.

(MěÚ)

Mezi nejčastější úkony provádě‐
né v registru vozidel patří změna
vlastníka nebo provozovatele regi‐
strovaného vozidla, registrace
nového či dovezeného vozu, vyřa‐
zení vozidla z provozu (depozit),
nahlášení zániku vozidla, ale
například i žádost o registrační
značku na přání. Od 1. června již
není nutné chodit kvůli těmto úko‐
nům na úřad v místě bydliště, ale
bude možné je provést na jakém‐
koliv úřadě obce s rozšířenou
působností, bez ohledu na to, zda
tam má žadatel trvalé bydliště
nebo sídlo firmy. Upozorňujeme
na výjimky, a to v případě vyřa-
zení vozidla z provozu (depozit)
je možné toto vozidlo opět uvést
do provozu pouze na stejném
úřadě, na kterém došlo k jeho
vyřazení. Při vyřazení vozidla
z provozu vlastník odevzdává úřa‐
du registrační značky a osvědčení
o registraci vozidla, které zůstávají
uložené na tom konkrétním úřadě
do doby, než vlastník uvede vůz
opět do provozu. Stejná situace
nastává i v případě podání žádosti
o značku na přání. Žádost lze podat
na jakémkoliv úřadě, samotné
značky ale budou k vyzvednutí na

úřadě, kde byla podána žádost. 
V případě převodu vlastnického

práva (prodej nebo koupě vozidla)
žádost podává společně dosavadní
a nový vlastník. Tyto osoby mohou
být zastoupeny na základě písem‐
né plné moci, která musí být úřed‐
ně ověřena. K žádosti se přiloží
technický průkaz, osvědčení
o registraci silničního vozidla, pro-
tokol o evidenční kontrole, kte-
rý není starší 30 dnů a zelená
karta. 

Pokud nový nebo dosavadní
vlastník vozidla nespolupracu-
je, vstupuje v platnost nová
právní úprava. Aby bylo
možné provést změnu v registru
vozidel i bez nespolupracujícího,
ať již dosavadního či nového vla‐
stníka vozidla, musí být splněny
tyto podmínky:

1) Při podání žádosti musí být
doloženo, že došlo ke změně vlast‐
nických práv k předmětnému
vozidlu; vůz musí být nezaměni‐
telně identifikován včetně účast‐
níků smluvního vztahu a musí
existovat (nesmí jít o smyšlené
osoby, úřad nemůže vyrozumívat
a vyzývat neexistující osoby, ani
nemůže osoby sám identifikovat).

Ideálním stavem je předložení
kupní smlouvy.

2) Žádost musí být podána bez‐
prostředně po uplynutí zákonné
lhůty k provedení změny (10 pra‐
covních dnů ode dne změny vlast‐
nických práv). 

3) K této žádosti je třeba doložit
protokol o evidenční kontrole,
který nesmí být starší 30 dnů ke
dni podání žádosti. Tento proto‐
kol může být pro žadatele zcela
nedosažitelným, pokud vozidlo
prodal a vozidlo s doklady předal
novému vlastníkovi, který odmítá
součinnost.  

4) Musí být předložena platná
zelená karta pojištění.

5) Musí být uhrazen správní
poplatek a jde‐li o vozidlo, které
podléhá „ekopoplatku“, pak musí
být zaplacen i ten.

Jakmile budou splněny podmín‐
ky uvedené pod 1) až 5), existuje
reálná možnost, že řízení skončí
provedením změny vlastníka
vozidla v registru vozidel. V opač‐
ném případě bude řízení zastave‐
no a v registru bude i nadále
zapsán dosavadní vlastník a pro‐
vozovatel. Absence dokladů
k vozidlu, tedy technického průka‐
zu a osvědčení o registraci vozidla,
naopak nově nebude při podání
žádosti překážkou, žadatel je před‐
kládá jen v případě, má‐li je
k dispozici (nejsou‐li v držení
nespolupracujícího vlastníka).

Nová právní úprava, kterou lze
využít v případě, že nedojde 
k součinnosti mezi dosavadním
a novým vlastníkem při zápisu
změny v registru silničních vozidel
nebude jednoduchou záležitostí.
Proto doporučujeme několik
zásad:  

A) Vždy sepište kupní smlouvu
k vozidlu, ve které bude řádně
identifikováno vozidlo (značka,
registrační značka, VIN), obě stra‐
ny smluvního vztahu (jméno, pří‐
jmení, adresa trvalého bydliště,
datum narození, číslo OP, prodá‐
vajícího i kupujícího) a datum
uskutečnění prodeje. Z naší strany
se jedná pouze o doporučení.
Zákonná úprava písemnou podobu
kupní smlouvy u motorového (či
nemotorového) vozidla nevyža ‐
duje. Doporučujeme trvat na vzá‐
jemném předložení dokladu
totožnosti a je‐li jednou ze smluv‐
ních stran právnická osoba, též
prokázání, že s vámi jedná její sta‐
tutární zástupce. 

B) Je‐li to možné, volte způsob
předání vozidla a dokladů tak, aby
se tak stalo teprve poté, co spolu
na některém z STK provedete evi‐
denční kontrolu, pojistíte vozidlo
a na některém z úřadů obce s roz‐
šířenou působností provedete
změnu vlastníka a provozovatele
vozidla. Oddělení 

dopravně správních činností
Registr vozidel

Od 1. června vstoupí v účinnost novela zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, díky
které budou moci majitelé a provozovatelé vozidel provádět vět-
šinu evidenčních úkonů v registru vozidel na jakémkoliv úřadě
obce s rozšířenou působností. 

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel

Jeseník vykvetl 
do barev

Již na podzim zasadily Technické
služby Jeseník a.s. na několika mís‐
tech ve městě záhony sazenic tuli‐
pánů a narcisů. Koncem dubna
květiny vykvetly a prozářily tak ješ‐
tě chladné a zasněžené dny na
počátku května. Záhony barevných
květin jsou součástí výzdoby k osla‐
vě 750 let založení Jeseníku. Další
částí výzdoby jsou ozdobné beruš‐
ky a dominující páv, umístěný v cen‐
tru města – v oblouku. Sezonní
květiny budou postupně doplňová‐
ny trvalkami, tak aby město Jeseník
bylo rozkvetlé prakticky po celý 
rok. (TSJ)

Plevel zničí horká voda,
na sídlišti se změní mobiliář
Vážení občané, chceme vás ve stručnosti informovat o pracích,
které budeme provádět v letních měsících ve městě Jeseník. 

V návaznosti na úklid po zimním
období, budeme tak, jako každý rok
pokračovat v čištění chodníků od
travin. V letošním roce nám v tomto
pomůže nově zakoupený stroj na
odstraňování plevele horkou
vodou. Tato práce se doposud pro‐
váděla pracovníky ručním čiště‐
ním. Nově by měl stroj obsluhovat
jeden pracovník. Nejdůležitější ale
na této informaci je to, že přesta‐
neme k odstraňování plevele
používat herbicidní přípravek Ran‐
dap a nahradíme ho čistou vodou,
která významně pomůže šetřit
naše životní prostředí.

Jakmile nám to počasí umožní,
začneme s obnovou vodorovného
značení a obnovou poškozených
komunikací v zimním období.

Obnova vodorovného značení
bude probíhat po celé letní období.
Započali jsme s obnovou chodníku
na ulici Gogolova, kde došlo
k vyvrácení silničních obrub a byla
nutná jejich oprava. Dále dojde
k výměně části mobiliáře (lavičky,
sušáky na prádlo) na sídlišti Pod
Chlumem a na sídlišti 9. května. 

V dalších vydáních vás budeme
informovat o nových připravova‐
ných omezeních a pracích ve měs‐
tě Jeseník. Naše činnost se také
zaměří na opravy uličních vpustí,
kde opravujeme jak samotné
šachty, tak i výškově srovnáváme
propadlé mříže do úrovně komu‐
nikací. Kontrolujeme a čistíme
vodní toky, propustky, zastávky.

(TSJ)



Letošní již 9. ročník Týdne
sociálních služeb ČR bude v celé
republice probíhat ve dnech
8.–10. října. Vzhledem k tomu, že
v tomto období probíhají v Jese‐
níku Dny seniorů, byl pro náš
Týden sociálních služeb Jesenicka
2017 zvolen termín v červnu, a to
od 20. do 22. června. Hlavní akce
proběhne 20. června od 10 do 16
hodin na Masarykově náměstí
v Jeseníku, kdy poskytovatelé

sociálních služeb působících na
Jesenicku budou veřejně prezen‐
tovat činnosti svých organizací.
Představí se zde např. Charita Jese‐
ník, SOUŽITÍ 2005 o. p. s., Člověk
v tísni o. p. s., Centrum sociálních
služeb Jeseník, Darmoděj z. ú.,
DIAKONIE ČCE Sobotín, Domov
Sněženka Jeseník p. o., ZAHRADA
2000 z. s., Domov pro seniory
Javorník, Domov důchodců Zlaté
Hory a další. 

Návštěvníci budou mít možnost
seznámit se s organizacemi, které
nabízejí stálé sociální služby
a pomoc občanům Jesenicka. Toto
setkání bude doplněno zajímavou
formou ukázek a návštěvníci si
budou moci osobně vyzkoušet růz‐
né kompenzační pomůcky, napří‐
klad pro nevidomé, tělesně
postižené apod. V dalších dnech
Týdne sociálních služeb budou pro‐
bíhat aktivity v jednotlivých zúčast‐
něných organizacích, například
v podobě Dnů otevřených dveří.
Podrobnější informace o celé akci
budou zveřejněny na plakátech.

Cílem celé akce je vytvořit tradici
pro širokou veřejnost formou pre‐
zentování poskytovatelů sociálních
služeb na Jesenicku a zajištění infor‐
movanosti, kde čerpat pomoc v pří‐
padě: „kdy se já sám nebo osoba mně
blízká, ocitne v tíživé životní situaci
a vznikne potřeba pomoci od jiných“. 

Prostřednictvím týdne sociálních
služeb chceme ukázat, že sociální
služby v našem regionu jsou profe‐
sionální, odborně vedené, přitom
zachovávají lidskou důstojnost
a ohleduplnost. 

Bc. Ptáčková Bohumila, 
manažer KPSS Jesenicka
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Týden sociálních služeb na Jesenicku proběhne v červnu
V tomto roce proběhne již třetí ročník akce Týden sociálních služeb
na Jesenicku. Navazuje na celorepublikovou akci Týden sociálních
služeb ČR, která poprvé proběhla již v roce 2009 a jejímž iniciá-
torem byla Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Slavnostní zakončení 
Akademie třetího věku

Akademie třetího věku pro seniory, pořádaná Centrem sociálních služeb
ve spolupráci s městem Jeseník, vás zve na slavnostní zakončení školního
roku 2016/2017. Setkání se bude konat ve čtvrtek 22. června v 16 hodin
v prostorách Centra sociálních služeb Jeseník, v Beskydské ul., kde
bude pro absolventy akademie připraveno i malé občerstvení. Akademii
zahájí krátký kulturní program. Poté si posluchači akademie zopakují
tematické okruhy z přednášek formou zábavných testů, při kterých si
ověří svoje znalosti a paměťové schopnosti. Úspěšní senioři obdrží osvěd‐
čení o absolvování Akademie a pamětní list s názvy přednášek. Účastníky
seznámíme s předběžným programem přednášek na příští rok. Bližší
informace na www.cssjes.cz.

Bc. Alena Kalinová, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Neseďte doma a přijďte
na pokec s tancem 
Rada seniorů města Jeseníku, ve spolupráci s Městskými kultur-
ními zařízeními Jeseník a městem Jeseník, vás srdečně zvou na
společné seniorské především popovídání si a posezení, které
se uskuteční v pondělí 5. června  v 16 hodin v Kapli. 

Ve způsobu občerstvení se nic nezměnilo. Bude se podávat to, co si
sami z domu přineseme, můžeme nabídnout malou ochutnávku i ostatním.
Čaj nebo kávu si můžeme uvařit v kuchyňce, nápoje (alko či nealko) nejsou
zakázané, ale jen ty, co si sami doneseme. 

Neseďte doma a přijďte se mezi nás pobavit! Vstup je volný pro
seniory, jejich přátele a známé. Další informace získáte na telefonu
584 498 406.

Bc. Alena Kalinová, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Domov pro seniory Jeseník ve druhém roce provozu

Výhodou je vlastní plně vybavená
kuchyně. Zdařilé stavební řešení
umožňuje směřování oken všech
pokojů na jižní stranu ijejich vybavení
sociálním zařízením. Jednolůžkových
pokojů je 27, dvoulůžkových 9. Částky
denních úhrad v domově se vzhledem
ke standardu ubytování pohybují na
horní hranici zákonem daného limitu.
Cena celodenní stravy činí 150 Kč, za
ubytování na den se platí 180 až
210 Kč. Pokud by uživateli po zapla‐
cení nezůstalo 15 % z jeho důchodu,
úhrada je poměrně snížena. Příspě‐
vek na péči slouží výhradně k úhradě
péče av souladu se Zákonem osociál‐
ních službách náleží zařízení.

Ukázalo se, že senioři, někteří ipro‐
střednictvím svých rodinných pří‐
slušníků, mají o moderně vybavený
domov pro seniory nedaleko
centra Jeseníku velký zájem. Při při‐
jímání nových uživatelů zohledňuje‐
me naléhavost situace zájemce

ivhodnost uvolněného místa pro kon‐
krétního žadatele: žena – muž, dvou‐
lůžkový pokoj, povahový soulad
spolubydlících. Vždy zjišťujeme míru
potřebné podpory budoucího klienta. 

Domovy pro seniory poskytují
služby občanům, kteří potřebují pra‐
videlnou pomoc jiné osoby. Při zhor‐
šení soběstačnosti seniora je důležité
řešit situaci včas a zajímat se o mož‐
nost využití sociálních služeb. Na dru‐
hou stranu se na nás obracejí zájemci,
kteří někdy ani nesplňují věkovou

hranici 65 let, jsou zcela soběstační
a chtějí si místo „zarezervovat do
budoucna“. Ty upozorňujeme, že
v případě podání bude jejich žádost
s největší pravděpodobností odmít‐
nuta pro nesplnění cílové skupiny
domova pro seniory. Rovněž některá
stadia demence mohou být na pře‐
kážku poskytování sociální služby
domov pro seniory.

Dotazy ohledně umístění zod-
povídá sociální pracovnice – tele-
fonicky, e-mailem kdykoliv po – pá
7:00 do 15:00 hodin. Osobně s pro-
hlídkou zařízení po telefonické
dohodě na tel.: 602 251 194 vúterý
a ve čtvrtek.

Obyvatelé domova si mohou
vybrat z pestré nabídky aktivizač‐
ních činností sestávající z cvičení,

tvořivé dílničky, pravidelných boho ‐
služeb, promítání cestopisů a filmů
na přání, kavárniček ikulturních akcí
k různým příležitostem. Za přízni‐
vého počasí pořádáme výlety po oko‐
lí, navštěvujeme výstavy apod.
Momentálně je pro nás aktuální
účast v Česko‐polském projektu
zaměřeném na aktivizaci seniorů.
Zájmové činnosti seniorů se v letoš‐
ním roce nesou také ve znamení
oslav 750 let města Jeseník. Většina
obyvatel domova pro seniory se řadí
k jesenickým patriotům a vše, co se
týká Jeseníku a Jesenicka, je zajímá.
Oblíbenou skladbou u nás je píseň
„Jeseníky krásné“, která zní téměř na
každé narozeninové oslavě. Senioři
sledují nabídku akcí k oslavám 750
let města Jeseník a těší se, že se
některých zúčastní. Pro ty, kterým
to jejich zdravotní stav neumožňuje,
přinášíme téma „Jeseník 750 let“ na
pravidelné kavár ničky.

Prostřednictvím Maltézské po ‐
moci probíhá také spolupráce s dob‐
rovolníky, převážně z řad studentů
jesenického Gymnázia. Všem dob‐
rovolníkům bychom chtěli touto ces‐
tou poděkovat za jejich nezištnou
pomoc. (AS)

V polovině listopadu 2015 zahájil provoz Domov pro seniory v Jese-
níku, který od 1. ledna 2016 působí pod hlavičkou Centra sociálních
služeb, příspěvkové organizace města Jeseník. Domov nabízí 
45 míst seniorům od 65 let. Poskytuje mimo jiné tyto služby: uby-
tování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče,
pomoc při hygieně, aktivizační a další činnosti. Zdravotní sestry
zajišťují odbornou ošetřovatelskou péči. 

Domov pro seniory v Jeseníku. Foto: AN 
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XX. ročník Mezinárodní Schubertovy soutěže v Jeseníku
Jubilejní XX. ročník Schubertovy soutěže pro klavírní dua byl slavnostně zahájen 26. dubna v Kongresovém sále Priessnitzových
léčebných lázní koncertem brněnských klavíristek Innou Aslamas a Emou Jedlička - Gogovou. Jejich vysoce muzikální a virtuózní
projev uchvátil obecenstvo již od prvních tónů. Bylo přímo symbolické, že zařadily do svého vystoupení také Balady z Moravy
V. Lejska, jednoho ze zakladatelů této významné mezinárodní akce.

Pošlete fotku
a získejte knihu

MÁTE DOMA ZAJÍMAVOU HIS-
TORICKOU FOTOGRAFII U PRA-
MENE ČI JINÉHO ZAJÍMAVÉHO
MÍSTA Z OKOLÍ JESENICKÝCH
LESŮ? 

Zašlete nám ze své sbírky sken
zajímavé historické fotografie
u pramene či jiného  zajímavého
místa z okolí jesenických lesů.
Tři nejzajímavější fotografie
obdrží malou pozornost od města
Jeseníku, nejzajímavější fotografie
navíc novou knihu Lukáše Abta
Atlas jesenických pramenů.

Fotografie zasílejte na e-mail
jan.mrosek@mujes.cz do 15. 7.
2017.

Městská kulturní zařízení Jeseník vyhlašují zápis do

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 
PRO MLÁDEŽ 2017

Lekce budou probíhat v Jeseníku v sále Pentagonu od 25. září 
do konce listopadu.
Lektoři společenského tance Iva Obšilová a Martin Sochor.
Přijďte se naučit klasické i moderní tance, vystupovat ve společnosti
a další nezbytné dovednosti pro dnešní moderní dobu pod vedením
zkušených lektorů.
Cena kurzovného činí na osobu 1250 Kč (taneční + stolování).
Přihlášeni budete na základě úhrady částky 1250 Kč v hotovosti v recepci
Divadla P. Bezruče.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 
DO 30. 6. 2017!!!
Rozvrh lekcí dostanete spolu s při‐
hláškou.
Další informace u Romany Hrtanové
+420 727 852 849.

Schubertova soutěž probíhá již
tradičně ve dvou kategoriích. V té
nižší (I. kategorie) spolu změřilo
síly sedm dvojic z Ukrajiny, Jižní
Koreje, ČR, a Polska. II. kategorie
byla zastoupena patnácti dui
z Japonska, Jižní Koreje, Číny, Pol‐
ska, Ruska, Slovenska, Slovinska,
Ukrajiny, Srbska a Litvy. 

Porota rozdělila ceny v obou
kategoriích takto:

I. kategorie (do 21 let):
I. cena Ji Youn Shin – Ji Woo Yun

(Jižní Korea), II. cena Gunwoo Yoo –
Jiwon Kim (Jižní Korea),

III. cena Tamara Bláhová – Mela‐
nie Šohajová (ČR konzervatoř
Brno), III. cena Margarita Ushako‐
va – Evgeniia Prodous (Ukrajina).
Čestné uznání a cena V. Lejska:
Zaleska – Pawlek (Polsko).

II. kategorie (do 35 let, součet
70 let): I. cena Samuel Sangwook
Park – Clara Mijung Shin (Jižní
Korea), III. cena Polina Kulikova –
Ekaterina Zhemaitis (Rusko), III.
cena Oleg Kopeliuk – Igor Sediuk
(Ukrajina). Cena A. Složila za nej-
lepší provedení skladby F. Schu-
berta: Samuel Sangwook Park –
Clara Mijung Shin (Jižní Korea).
Korejský pár ve vyšší kategorii
výrazně převyšoval bodovým zis‐
kem své rivaly. Z tohoto důvodu
nemohla být udělena II. cena.

K zamyšlení se nabízí také fakt
dlouholeté absence kandidátů
z vysokých uměleckých škol České
republiky ve II. kategorii. Rovněž je
politováníhodné, že se nezúčastnili
této již světově proslulé akce ale‐
spoň jako pozorovatelé.

Koncert vítězů, zaznamenáván
Českým rozhlasem, proběhl
v sobotu 29. dubna opět v Kongre‐
sovém sále PLL. Jako první vystou‐
pilo ukrajinské duo Margarita
Ushakova – Evgeniia Prodous,
které předneslo Andante C dur F.
Schuberta. Posluchačky brněnské
konzervatoře Tamara Bláhová –
Melanie Šohajová zaujaly Českým
tancem č. 2. B. Martinů. Virtuózně
pojaté Variace na Paganiniho téma
W. Lutoslawského v podání korej‐
ské dvojice Gunwoo Yoo – Jiwon
Kim byly vystřídány oslnivým
přednesem skladby I. Stravinského
Svěcení jara 1. část vítězek I. kate‐
gorie Ji Youn Shin – Ji Woo Yun
z Jižní Koreje.

Po přestávce jsme si vyslechli
povinnou skladbu F. Schuberta
Andantino varie h moll D 823 v pro‐
cítěné interpretaci Olega Kopeliu-
ka a Igora Sedniuka z Ukrajiny.

Následovalo strhující Concertino
pro dva klavíry D. Šostakoviče,
jehož protagonistkami byly před‐
stavitelky ruské klavírní školy Poli-
na Kulikova – Ekaterina
Zhemaitis. Vrcholem večera však
bylo vystoupení korejského páru
a vítězů soutěže Samuela Sang-
wook Parka a Clary Mijung Shin.
Tito výjimeční umělci nejprve pro‐
cítěně přednesli slavnou Fantazii f
moll F. Schuberta. Poté, za dopro‐
vodu Moravského komorního
orchestru Brno pod vedením diri‐
genta Richarda Kružíka, stylově
čistě provedli II. a III. větu Koncertu
Es dur pro dva klavíry a orchestr
K 365 W. A. Mozarta.

Mezinárodně obsazená porota
pracovala ve složení: René Adá-
mek (předseda), Ivo Kahánek
(ČR), Eugen Jakab (Rakousko),
Christoph Sischka (Německo),
Katarzyna Ewa Sokolowska (Pol-

sko), Peter Pažický (Slovensko),
Ayami Ikeba (Japonsko).

Schubertova soutěž byla v mi ‐
nulosti zařazena do seznamu
významných kulturních událostí
Olomouckého kraje a konala se
s podporou města Jeseník, Olo‐
mouckého kraje, Ministerstva kul‐
tury ČR a Rakouského Kulturního
Fóra, a s Českým Rozhlasem Olo‐
mouc jako mediálním partnerem.

XX. ročník soutěže proběhl opět
v gesci Městských kulturních zaří‐
zení Jeseník za spolupráce s Priess‐
nitzovými léčebnými lázněmi, a.s.
a ZUŠ Jeseník. Významným partne‐
rem je od počátků založení soutěže
firma Petrof, na jejíž nástroje účast‐
níci z mnoha zemí světa předvedli
své umění. Český rozhlas zazname‐
nal nejen koncert vítězů, ale odvy‐
sílal v pořadu Telefonotéka také
soutěžní hudební ukázky a rozho‐
vory s porotci. Organizátoři zaslou‐
ží za skvěle odvedenou práci
hlubokou poklonu a vřelé díky!

Stalo se již tradicí, že porota
i posluchači jsou seznamováni
s tvorbou skladatelů zemí, ze kte‐
rých účastníci soutěže pochází. Zde
se doslova naplňuje heslo, že hudba
nezná hranic.

XX. ročník Schubertovy soutěže
prokázal stále zvyšující se kvalitu
a připravenost mladých umělců.
S optimismem můžeme očekávat
nejen následující XXI. ročník, ale
s nadějí můžeme konstatovat, že
soutěž má před sebou ještě mnoho
zdárných let.

Prof. MgA. René Adámek,
předseda poroty 2017

Cena A. Složila za nejlepší provedení skladby F. Schuberta získali Samuel Sang-
wook Park - Clara Mijung Shin (Jižní Korea). Foto: Jiří Kopáč/Deník.
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Divadelní Žatva. Letos jiná a přece stejná.
Letošní divadelní Žatva? Nemyslím si, že byla špatná. Naopak, líbila se

mi.
Nebylo to poprvé, co jsem se této události zúčastnil. Před několika lety

jsem hrál ve dvou muzikálech představených souborem Rebeláci. Letos
jsem byl ale členem „amatérské“ hodnotící poroty, která, mám‐li správné
informace, byla letošní novinkou. Spolu s Adélou Macečkovou a Karlem
Kubíčkem (oba dva studují na jesenickém gymnáziu) jsme tvořili trio,
jehož cílem bylo doplnit během tradičních žatvových reflexí odborný kri‐
tický komentář, v jehož čele stál jako obvykle Saša Rychecký. 

A to se nám rozhodně podařilo. Nebylo sice vždy lehké prezentovat
názor odlišný od toho, který měl p. Rychecký, nicméně jsme pachatelům
představení nabídli i další postřehy a otevřeli tak volnější diskusi, která
byla plodná pro obě dvě strany. 

Většinu času jsem bohužel strávil v sále nebo v jedné z učeben a nemohu
tedy hodnotit, co se dělo v předsálí nebo zákulisí. První mě až tak nemrzí,
ale hemžení za scénou je často stejně zajímavé jako to na jevišti. Přesto
však několik postřehů. 

I letos návštěvníky, většinou celým programem, provázeli divadelní
skřítci. Osobně nejsem nadšencem nucené zábavnosti a mám raději stan‐
dardní (pro někoho „suchý“) přístup, tento rok však byla situace únosná.

Nebyli trapní ani afektovaní a, jsouce tradicí, mile dotvářeli atmosféru
přehlídky. 

Stejně tak představení nebyla mým šálkem kávy, přesto v pozitivním
smyslu slova nezklamala a byla taková, jaká jsem očekával. Tedy až na
jedno. Výrazně umělecká a značně profesionálně zpracovaná Manon
Lescaut v režii Saši Rycheckého zaznamenala totiž jen pozitivní ohlasy.
Ostatní představení tohoto dne se tak vedle ní jevila opravdu amatérská.
Do jisté míry to zachránilo zařazení této inscenace ke konci dne, takže
člověk neměl tuto laťku nastavenou od začátku, nicméně v celkovém
dojmu se jí vyhnout nelze. Proč bylo toto představení součástí Žatvy?
Dle slov režiséra proto, aby nejen kritizoval, ale také ukázal, co sám umí.
Beru. Jiní ale mohou zaujmout odlišné stanovisko. Hlavním pro mne je
pestrost přehlídky, které tento počin rozhodně prospěl. Z ostatních
vystoupení jsem byl velmi potěšen netradiční prací se sborem a téměř
nadšen dalším hudebním kusem, tentokrát originální variací na tradiční
pohádku. 

Jak jsem řekl v úvodu, letošní Žatva byla fajn. Příjemná představení,
lidově umělecká atmosféra a dobrým nápadem rozšířené pole názorů
během reflexí. Pokud mi to studijně‐relaxační vytížení příští rok dovolí,
rád se opět zúčastním. (ML)

ZIMNÍ 3+1 PŘEDSTAVENÍ ZA 780 Kč
(3x290+100=970) úspora 190 Kč

JARNÍ 3+1 PŘEDSTAVENÍ ZA 780 Kč
(3x290+100=970) úspora 190 Kč

ROČNÍ 6+1 PŘEDSTAVENÍ ZA 1500 Kč
(6x290+100=1840) úspora 340 Kč

+ Divadelní Žatva (v hodnotě 100 Kč) v ceně divadelního předplatného!
Cena bez předplatného za jedno představení 290 Kč.

Uvidíte celkem 7 představení včetně Divadelní Žatvy. Termíny jednotlivých

představení budou vždy znovu oznámeny v místním tisku Naše město,

v Jesenickém týdeníku, na letácích a plakátech na propagačních plochách

MKZ Jeseník, ve vysílání Kabelové televize a na webových stránkách

www.mkzjes.cz.

Majitelé předplatného budou o následujícím představení informováni

prostřednictvím letáku.

Začátky představení v 19 hodin (všední dny) nebo v 17 hodin (víkendy).

ZMĚNA VYHRAZENA!

Výhody předplatného:
■ Máte zajištěno stálé místo v hledišti po celou sezónu.
■ Nižší cena proti běžné zakoupené vstupence.
■ Abonentní kartu můžete darovat nebo půjčit.
■ Budete přednostně informováni o připravovaných titulech.

Stávající předplatitelé si mohou rezervovat svá místa na tel. čísle 

727 852 849 nebo na mailu: romana.hrtanova.mkz@gmail.com do 20. června
2017.

Po tomto termínu rozdělíme postupně místa dalším zájemcům!!!
Stávající předplatitelé, kteří si takto rezervovali místa předem, mohou

uhradit a vyzvednout novou rezervovanou abonentku v DPB od 21. června

do 15. září 2017.

Program na sezonu 2017/2018 najdete na stránkách www.mkzjes.cz

a na zvláštních letáčcích během měsíce května. 

(MKZ)
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pátek 2. června od 10 do 17.30 hodin
Hala Kongresového sálu PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE
Iveta Filipová připravila zajímavé vyžití pro
všechny, i „výtvarně nenadané“, kteří si chtějí
myšlenkově i duševně odpočinout. 
Pořádá Iveta Filipová a PLL a.s.

neděle 4. června od 11 do 20 hodin
Hřiště, areál PLL a.s.
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 
S GÁBINOU PARTYŠOVOU
Závod Grand Prix Priessnitz Spa NATIONS CUP
U23, dětské soutěže, nafukovací a pouťové
atrakce, koncert skupiny Premier a mnoho dal‐
ších (sledujte speciální plakáty). Moderuje
Gábina Partyšová. Pořádá PLL a.s.

pondělí 5. června od 6 do 20 hodin
SVČ DUHA Jeseník
ZÁJEZD DO ZOO LEŠNÁ (ZLÍN)
Zájezd pro děti nejen z kroužků, přihlášky
a platba do 26. 5., cena 300 Kč (v ceně je pro
děti doprava a vstupné, pro dospělé pouze
doprava, vstupné si hradí sami).
Přihlášky v SVČ DUHA nebo e‐mailem
pekna@duhajes.cz. Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

pondělí 5. června od 10 do 17.30 hodin
Hala Kongresového sálu PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE
Populární akce Ivety Filipové. 
Pořádá Iveta Filipová a PLL a.s.

úterý 6. června v 17 hodin
IPOS Jeseník
VERNISÁŽ VÝROČNÍ VÝSTAVY 
VÝTVARNÉHO OBORU
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 6. června 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 7.–pátek 9. června od 13 do 17 hodin
budovy a pobočné třídy ZUŠ Jeseník
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ZUŠ JESENÍK
Přijímací řízení bude probíhat do hudebního,
výtvarného a literárně‐dramatického oboru.
Do hudebního oboru v budovách ZUŠ Jeseník:
ul. 28. října 873, O. Březiny 45, a v budovách ZŠ
vLipové‐lázních 530, vMikulovicích ‐ Hlavní346
avČeské Vsi ‐ Makarenkova 414. Do výtvarného
oboru v budovách ul. 28. října a ul. Alšova 243.
Do literárně‐dramatického oboru v budově ul.
28. října 873. Pořádá ZUŠ Jeseník.

středa 7. června v 19 hodin
Zrcadlový sál
JESENIČTÍ TRUBAČI
Koncert Trubačů Lesů České republiky z Jese‐
níku pod vedení Renáty Jeřábkové. Vstupné
80 Kč. Pořádá PLL a.s.

Akce čtvrtek 8. června v 17 hodin
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
VERNISÁŽ VÝSTAVY: TVÁŘE A UMĚNÍ
Vernisáž výstavy jesenického fotografa Vítěz‐
slava Marečka zaměřena na divadelní a hudební
reportáž. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 8. června v 16.15 hodin
Herna Sofie PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. Vstupné
40 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 8. června v 17 hodin
Kaple
KONCERT NEJMLADŠÍCH ŽÁKŮ
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 9. června v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se pěvecký sbor ZVONKY pod vede‐
ním Aničky Beťákové. Pořádá ZUŠ a PLL a.s.

pátek 9. června v 17 hodin
kostel Nanebevzetí Panny Marie Jeseník
NOC KOSTELŮ
Program zahájí v 17 hod. mše svatá a v 18 hodin
bude pokračovat koncertem duchovní hudby
několika staletí v provedení chrámového sboru
Laudate Dominum. V cca 18. 30 si budou moci
návštěvníci poslechnout odborný výklad o his‐
torii kostela.

sobota 10. června v 8 hodin
Masarykovo náměstí
OPEN AIR FLOORBALL CUP ´750´ 2017
Druhý ročník jedinečné sportovní události pod
širým nebem, letní floorbalový turnaj trojic na
Masarykově náměstí vJeseníku vrámci oslav výročí
750 let města Jeseník. Registrace týmů na tel.
602 493 065 nebo na e‐mailu: martin trstan@se ‐
znam.cz. Kapacita turnaje je omezena na 36 týmů,
turnaj je jednodenní, po registraci všech týmů pro‐
běhne losování týmů do základních skupin. Pro ty
úspěšnější týmy budou následovat Play off turnaje.
Systém 3 plus 1, 3 hrací plochy 21m x 11 m. Turnaj
budou rozhodovat certifikovaní rozhodčí ČFBU. 
Pořádá Florbalový klub FBK Jeseník ve spolu-
práci s městem Jeseník a MKZ Jeseník.

neděle 11. června v 15 hodin
Hudební altán na promenádě
JAZZOVÝ KONCERT
Jeden z posledních koncertů světoznámého 
OLD TIME JAZZ BAND. Pořádá PLL a.s.

pondělí 12. června od 10 do 17.30 hodin
Hala Kongresového sálu PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE
Populární akce Ivety Filipové.
Pořádá Iveta Filipová a PLL a.s.

pondělí 12. června v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz PLL a.s.
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírní třídy Dalimily
 Kaňkové. Pořádá ZUŠ a PLL a.s.

čtvrtek 15. června v 17 hodin
Zrcadlový sál PLL a.s.
EVROPSKÝ DEN HUDBY
Představí se studenti ZUŠ Jeseník, Javorník,
Vidnava a Zlaté Hory pod vedením hudební
pedagožky Rafaely Drgáčové. Vstupné dobro‐
volné. 
Pořádají ZUŠ a PLL a.s.

pátek 16. června v 18.30 hodin 
Hala Léčebného domu Priessnitz PLL a.s.
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti flétnových tříd Veroniky
Vlčkové a Jitky Melicheríkové. 
Pořádá ZUŠ a PLL a.s.

sobota 17. června v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
CINETUBE – SETKÁNÍ S YOUTUBERY
CineTube je setkání YouTuberů s fanoušky
a projekce jejich premiérových videí, které
se uskuteční poprvé v Divadle Petra Bezruče.
Můžete se těšit na pokec, fotku nebo podpis
s vašim oblíbeným YouTuberem a na bohatý
doprovodný program (hudební, taneční
a akrobatické vystoupení). Hosté: Vaďák,
Vidrail, Ati, NejFake, Pjay, Lady Zika, Mar-
kus a další… Více na www.cinetube.yt. Vstu‐
penky v předprodeji se dají zakoupit POUZE
ON‐LINE na www.vstupnik.cz! Vstupné 99 Kč
v předprodeji a 150 Kč na místě. Pozor, 
10 dní před akcí se lístky zdraží na 119 Kč!
Pořádá CineTube ve spolupráci s MKZ Jeseník.

sobota 17. června v 19 hodin
Zrcadlový sál PLL a.s.
ŠVÝCARSKO, ITÁLIE, RAKOUSKO
Cestopisná přednáška populárního cestovatele
PaedDr. Libora Turka. Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

pondělí 19. června od 10 do 17.30 hodin
Hala Kongresového sálu PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE
Populární akce Ivety Filipové. 
Pořádá Iveta Filipová a PLL a.s.

čtvrtek 22. června v 16.15 hodin
Herna Sofie PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. Vstupné
40 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 22. června v 17 hodin
Kaple
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ ABSOLVENT-
SKÝCH VYSVĚDČENÍ ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 23. června v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY ING. JIŘÍHO DVOŘÁKA
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu
a elektrickou kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
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VÝSTAVA
30. května – 29. srpna

Galerie
Od Ferdy po Jonatána – zvířata jako hlavní
hrdinové
Zvířecí hrdinové moravských pohádkových
knih i večerníčků vás provedou krásnou
výstavou plnou ilustrací, knih a tvořivých her.
Bohatý svět fantazie knih a večerníčků přiblíží
i inter aktivní dětská herna a tvořivá dílna,
která zabaví celou rodinu.
Kurátor výstavy: Bc. Milan Rychlý, výtvarnice
výstavy: Bc.A Ivana Kužílková a Mgr. Markéta
Kobierská. Vstupné: 40/ 20 Kč, děti do 3 let
zdarma.

6. června – 3. září
Hlavní výstavní sál
PYTLÁK A JEHO ZBRAŇ
Výstava ukazuje postupný vývoj arzenálu
určeného k pytlačení zvěře, najdou se v ní
jedinečné exempláře zbraní, z nichž některé
pamatují na zásadní události českých dě‐
jin. 
Vernisáž výstavy 6. 6. od 18:00, vstup zdarma.
Na vernisáži výstavy vystoupí český hudebník
a herec Robert Nebřenský.
Kurátorka výstavy: Mgr. Zuzana Blažková,
výtvarnice výstavy: Bc.A Ivana Kužílková
a Mgr. Markéta Kobierská. Vstupné:
40/20 Kč. Více na str. 10 dnešního vydání.

PŘEDNÁŠKA 
OD HRADU K HRADU I. – 15. června

Jesenicko není jen místem přírodního bohat‐
ství, ale i krajinou hradů. Celý jesenický region
je na památky obranného charakteru velmi
bohatý. Každý z nás jistě mnohé z nich navští‐
vil, s mnoha jinými se pak setkal třeba v popu‐
lárních publikacích. Kdo by neznal hrad
Rychleby, Kaltenštejn či Koberštejn? Hrady
bývají označovány za němé svědky minulosti,
ovšem nejsou to svědkové až tak zcela němí.
Pojďme se spolu s archeologem Vlastivědného
muzea Jesenicka, Bc. Milanem Rychlým, po
těchto stavbách obrazně projít a dozvědět se
více o tom, jaké typy hradů se na Jesenicku
stavěly. Vraťme se společně do časů, kdy nám
vládli králové a bezpečnost okolní krajiny
zajišťoval mocný hrad.
Přednáška se koná 15. 6. od 19:30 v prosto‐
rách „Vinckova kafe“. Minimální počet účast‐
níků 4 osoby. Doporučené autobusové spojení
z Jeseníku aut. nádraží je v 19:10, zastávka
P. Bezruč, odjezd nazpět ve 20:45, 22:12.
Vstupné na přednášku je 20 Kč.

EXKURZE 
NEZNÁMÝM SOKOLÍM HŘEBENEM – 24. června

Exkurze prochází hřebenovou částí Sokolího
hřbetu /sv. část Rychlebských hor/ od Stud‐
ničního vrchu až po jeho ukončení ve Vidnavské
nížině. Návštěvníci se seznámí se zajímavou
geologickou stavbou, navštíví prameny i méně
známé geologické a mineralogické lokality. Sraz
účastníků v 7:30 na autobus. nádraží v Jese-

Vlastivědné muzeum Jesenicka

6. června – 15. září
IPOS Jeseník
VÝROČNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
Vstup volný. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

8. června – 30. června
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
TVÁŘE A UMĚNÍ
Výstava jesenického fotografa Vítězslava Mareč‐
ka zaměřena na divadelní a hudební reportáž.
Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

27. června – 30. září
Výstavní síň Katovna
JESENICKÉ TOULKY ANEB JESENÍK VČERA
A DNES VE FOTOGRAFII
Výstava tematicky zaměřené k 750 letům města
Jeseník u příležitosti 15 let partnerství města
Jeseníku a Glucholaz. Vstup volný.
Pořádá město Jeseník se SOkA Jeseník.

Výstavy

Ve dnech 24. a 25. června probíhá XIV. ročník
Mezinárodního festivalu dechových hudeb
ve městě Jeseník a v PLL a.s. - podrobnosti
na speciálních plakátech!

pondělí 26. června od 10 do 17.30 hodin 
Hala Kongresového sálu PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE
Populární akce Ivety Filipové.
Pořádá Iveta Filipová a PLL a.s.

pondělí 26. června v 17.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz PLL a.s.
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti tříd Jitky Mokové, Hany
Vašíčkové aJiřího Svobody abude se zpívat, hrát
na lesní roh, keybord, klavír, zkrátka pestré
zakončení školního roku. Pořádá ZUŠ a PLL a.s.

úterý 27. června v 17 hodin
Výstavní síň Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY: JESENICKÉ TOULKY
ANEB JESENÍK VČERA A DNES 
VE FOTOGRAFII
Vernisáž výstavy tematicky zaměřené k 750
letům města Jeseník u příležitosti 15 let part‐
nerství města Jeseníku a Glucholaz. Výstava
potrvá do 30. září. Vstup volný.
Pořádá město Jeseník ve spolupráci se Státním
okresním archivem Jeseník.

pátek 30. června v 16 hodin
Hudební altán na promenádě PLL a.s.
BIG BAND Z POLSKA
Koncert účastníků XVIII. Prázdninového evrop‐
ského soustředění Big Bandů. Orchestry dirigují
Piotr Wojtasik a Dominik Gawroński. Koncert
je součástí promenádních koncertů PLL 2017. 
Pořádá Henryk Wezner a PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC:
6.–27. 7. BIOGRAF LETNÍ POHODA
8. 7. TŘI SESTRY RADEGAST TOUR 2017

15. 7. FOLKOVÁ KATOVNA

níku, resp. v 8:00 před informačním cen-
trem v Priessnitzových lázních. Odjezd auto‐
busu: Jeseník, autobus. nádraží 7:35, příjezd
na zastávku Sanatorium Priessnitz v 7:55;
odjezd autobusu ze Staré Červené Vody 17:40.
Trasa exkurze je dlouhá cca 21 km. Dopo-
ručujeme pevnou turistickou obuv. Před-
pokládaný návrat v 18:20. Minimální počet
účastníků 3 osoby. Exkurzi povede RNDr. Viera
Večeřová. Cena exkurze je 30 Kč.

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: každý den.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba
2. 1.–30. 6. 2017 úterý až neděle 9.00–17.00
hodin

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

čtvrtek 1. 6. v 16.00 hodin
KRÁSKA A ZVÍŘE
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska
a zvíře společnosti Disney, jež je ohromující fil‐
movou oslavou jednoho z nejpopulárnějších
příběhů vůbec, velkolepým způsobem ožívají
příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují.
Dabing.
Vstupné 2D 80 Kč. 
Dětské vstupné 60 Kč. 
Mládeži přístupné.

pátek 2. 6. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
sobota 3. 6. v 19.30 hodin 3D/ DABING

WONDER WOMAN
Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila
princezna Amazonek Diana trénink, který z ní
udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala
v chráněném ostrovním ráji až do doby, kdy na
jejich pobřeží havaroval americký pilot a vyprá‐
věl jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním
světě. 
Vstupné 2D 110 Kč.
Vstupné 3D 130 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

Kino Pohoda
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pondělí 5. 6. v 17.00 hodin 
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Animovaná komedie Příšerky pod hladinou
přinese podvodní zábavu na více než jeden
nádech. Zemi zaplavily nekonečné oceány, lid‐
stvo se odstěhovalo o dům dál a veškerý život
na dokonale modré planetě obstarávají rozto‐
divní tvorové z hlubin. Dabing.
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč. 
Mládeži přístupné.

úterý 6. 6. v 19.30 hodin 
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se
vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci se
musí naučit držet pohromadě a odhalit tajem‐
ství rodičů Petera Quilla. Dabing.
Vstupné 100 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 7. 6. v 19.30 hodin 
FILMOVÝ KLUB 
NA MLÉČNÉ DRÁZE
Kosťa vozí uprostřed válečné zóny mléko na
oslu cestou necestou. Při jedné ze zastávek se
seznámí s okouzlující ženou, která se ukrývá
uprostřed země nikoho před svým zlověstným
nápadníkem. Stačí chvilka a oba k sobě zahoří
téměř pohádkovou náklonností. Titulky.
Vstupné 90 Kč. 
Členové FK 80 Kč. 
Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 8. 6. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
pátek 9. 6. v 19.30 hodin 3D/ DABING
sobota 10. 6. v 19.30 hodin 2D/ DABING

MUMIE
Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafa‐
čovaní gázou a zavření ve zdobené rakvi, musí
ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat
něco mimořádného. Princezna Ahmanet by
chtěla zničit celý svět. Dokáže ji tajná organizace
zastavit? 
Vstupné 2D 130 Kč. 
Vstupné 3D 150 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 12. 6. v 19.30 hodin 
UTEČ
Co na tom, že Rose je bílá jako stěna a Chris čer‐
ný jako noc? Žijeme přece v 21. století, kdy je
boj proti rasové nesnášenlivosti přece už dávno
dobojovaný a na smíšené páry se skrz prsty
nedíváme. Minimálně Roseini rodiče Missy
a Dean jsou na Chrise od prvního momentu
nesmírně milí. Titulky.
Vstupné 100 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupné.

úterý 13. 6. 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. 

Vstupné 110 Kč. 
Mládeži přístupné.

středa 14. 6. v 17.00 hodin
SENIOR KLUB
ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové
chtějí na vodu bez svých drahých poloviček.
Vstupné 60 Kč. 
Senior pas 45 Kč. 
Mládeži přístupné.

čtvrtek 15. 6. a sobota 17. 6. v 17.00 hodin
2D/ DABING

pátek 16. 6. v 17.00 hodin 3D/ DABING
AUTA 3
Legendární závoďák Blesk McQueen zničehonic
zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala
mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje.
Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá
automechanička Cruz Ramirezová, která však
sama pomýšlí na vítězství. 
Vstupné 2D 130 Kč. 
Dětské vstupné 110 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč. 
Dětské vstupné 130 Kč. 
Mládeži přístupné.

pondělí 19. 6. - úterý 20. 6. v 19.30 hodin 
POBŘEŽNÍ HLÍDKA
Kdo v současnosti zachraňuje zoufalé kaliforn‐
ské neplavce, když David Hasselhof už nedo‐
plave ani k první bójce? Titulky.
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupné.

středa 21. 6. v 19.30 hodin 
FILMOVÝ KLUB 
KLIENT
Mladý manželský herecký pár Emad a Rana se
nastěhují do nového bytu, ale netuší, že skrývá
děsivé tajemství, které v něm zanechala před‐
chozí nájemkyně – prostitutka, a že jejich vztah
bude podroben zásadní zkoušce. Titulky.
Vstupné 100 Kč. 
Členové FK 90 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 22. 6. a sobota 24. 6. v 18.00 hodin
2D/ DABING

pátek 23. 6. v 18.00 hodin 3D/ DABING
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
Další epická bitva se blíží, opět se můžete těšit
na roboty a rychlá auta. 
Vstupné 2D 130 Kč. 
Rodinné pasy 115 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč. 
Rodinné pasy 135 Kč. 
Mládeži přístupné.

pondělí 26. 6. - úterý 27. 6. v 19.30 hodin
HOLKY NA TAHU
V odvážné komedii Holky na tahu uspořádá
pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy
víkendové setkání po deseti letech v podobě
divoké dámské jízdy v Miami. Titulky. 
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupné.

středa 28. 6. v 19.30 hodin 
EXTRÉMNÍ RYCHLOST
Film vypráví příběh dvou bratrů, zlodějů aut,
kteří cestují za novou zakázkou na jih Francie,
kde se dostanou do hledáčku místního zloči‐
neckého bosse. Titulky.
Vstupné 110 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 29. 6. a sobota 1. 7. v 17.00 hodin
2D/ DABING

pátek 30. 6. v 17.00 hodin 3D/ DABING
JÁ, PADOUCH 3
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí
mimoní pomocníčci se vracejí v novém dobro‐
družství. A budou čelit neméně rafinovanému
zločinci jménem Baltazar Bratt. 
Vstupné 2D 130 Kč. 
Dětské vstupné 110 Kč. 
Vstupné 3D 150 Kč. 
Dětské vstupné 130 Kč. 
Mládeži přístupné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
VERNISÁŽ 6. 6. v 17 hodin.
čtvrtek 1. 6. – pátek 30. 6.2017 
LÉTAT BEZ KŘÍDEL A BEZ KORMIDLA
Výstava prací A1 školy Mgr. Dany Akritidisové.
Vstup volný.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC ČERVENEC 2017
* SPIDER-MAN: HOMECOMING 
* VÁLKA O PLANETU OPIC 
* OKLAMANÝ 
* UNLOCKED 
* DUNKERK a další *

FOYER A „CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
www.kinopohoda.cz
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek do Kina
Pohoda! 
Pro rezervaci navštivte naše internetové strán‐
ky!

NOVINKA: Možnost zakoupení e-vstupenek!

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
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Vydejte se po stopách pytláckých do Vodní tvrze

Cesta gymnazistů na světový festival do St. Louis

Soutěži FLL se již jedenáctým
rokem věnují jeseničtí gymnazisté
v rámci kroužku SVČ Duha Jeseník.
Během let si vybudovali neotřesi‐
telnou pozici na české robotické
scéně, kde zatím nenašli přemoži‐
tele. Díky svým úspěchům v ČR si
jesenické děti každoročně měří síly,
znalosti a schopnosti se svými
evropskými vrstevníky v meziná‐
rodních kolech. Dvakrát (v letech
2007 a 2011) postoupily naše týmy
ze středoevropského finále FLL
sedmi zemí až na Otevřený evrop‐
ský šampionát, ale postup na World
Festival FLL ve sbírce úspěchů stále
chyběl. Až letos se týmu CO3 poda‐
řilo vybojovat postup do St. Louis,
kam se ještě žádný český tým nepo‐
díval. Díky velké podpoře firmy
Fenix, Olomouckého kraje, města
Jeseník a řady dalších sponzorů
(Elvero, Trymeta, Ondrstroj, Chata
Paprsek, Acrosun, EUROHARD,
WOOX, Chata U Javoru) a podpory
rodičů dětí se podařilo realizovat
to, co se zprvu jevilo jako nereálný
sen: uskutečnit 8 000 km dlouhou
cestu z Jeseníku do St. Louis. 

Cesta to byla opravdu dlouhá
a plná zážitků, k jejichž podrobné‐
mu popisu by bylo potřeba mnoho
stran. Amerika je jiný svět a přichys‐
tala nám středoevropanům spoustu
překvapení. Soutěž samotná však
probíhala tak, jak ji důvěrně známe,
jen těch soutěžních týmů tam bylo
poněkud víc – přesně 108. Týmy
z Japonska, Korey, Pákistánu, Indie,
Taiwanu, Ukrajiny i Ruska, Izraele
či Islandu, z desítek zemí Evropy,

Ameriky a Asie soutěžily v klasic‐
kých FLL disciplínách (Robotgame,
Výzkum, Design robota a Týmová
práce). I když každý z týmů věnoval
své přípravě stovky hodin práce,
přece na soutěži panovala uvolněná
a přátelská atmosféra. Každý tým
má na soutěži stánek, ve kterém
prezentuje své výsledky a také svou
zemi. Stánky jsou neuvěřitelně
pestré a plné nápadů, všichni účast‐
níci se snaží seznámit s co největším
počtem jiných týmů, sdílet s nimi
své zážitky a zkušenosti. Členové
týmů, kouči i další účastníci si
vyměňují malé dárky a suvenýry,
fotí se, porovnávají roboty a ptají
se na výzkumná témata. Během
několika dnů potkáte neuvěřitelné
množství lidí, které spojuje společ‐

ný zájem. Měli jsme velkou radost,
že náš stánek představující naše
letošní výzkumné téma (včely
samotářky), Jesenicko i Českou
republiku, měl velký úspěch. Sou‐
časně jsme byli mile překvapeni, že
mnoho účastníků mělo ponětí
nejen o tom, že Česká republika
existuje, ale vědělo i víc – a k rozší‐
ření těchto znalostí jsme se snažili
přispět. Všech devět členů našeho
týmu ve věku od 12 do 16 let při‐
rozeně vplulo do anglického jazy‐
kového prostředí a užívalo si pocit
pospolitosti s vrstevníky z celého
světa.  

A jak jsme v té obrovské konku‐
renci uspěli? Myslíme si, že dobře,
přestože náš tým žádnou cenu
nezískal. V každé disciplíně jsou
vyhlašovány pouze nejlepší tři týmy
a na tyto medailové pozice jsme
nepronikli (škoda, moc jsme si přáli
získat aspoň jeden krásný pohár
z lega). Naše hodnotící listy od jed‐
notlivých porot ale byly velmi pěk‐
né, a tak malý smutek rychle přebily
velké zážitky z medailové ceremo‐
nie, ve které medaili obdržel každý
účastník, a také ze slavnostního
ukončení, kterého se zúčastnilo
téměř 30 000 lidí. 

Někdy doopravdy nemusíte zví‐
tězit, krásné je i to, že jste tam byli.
Velké díky všem, kteří nám pomoh‐
li, velmi si té obrovské podpory
vážíme.   Magda Dostálová

St. Louis je druhé největší město v americkém státě Missouri
a hokej za St. Louis hrají čeští útočníci Sobotka a Jaškin. A také
se zde v obrovské budově America´s Center každoročně koná
největší robotický festival, na který přijíždí desetitisíce lidí z celého
světa. Během necelého týdne vždy na konci dubna zde paralelně
probíhá několik soutěží v různých robotických kategoriích. Jednou
z nich je World Festival FIRST LEGO League, který je určený pro
věkovou skupinu soutěžících od 10 do 16 let. 

Jeseničtí gymnazisté na světovém festivalu soutěže robotů v USA. Foto: AN

Vlastivědné muzeum Jesenicka
si vás tímto dovoluje pozvat na
výstavu „Pytlák a jeho zbraň“ pořá‐
danou ve Vodní tvrzi. V prostorách
hlavního výstavního sálu se
návštěvníci seznámí s plody celo‐
životní sběratelské práce pana
 Milana Hlásenského, rodáka z Dra‐
hanské vrchoviny, kterému v dět‐
ství učarovaly zbraně, a po

přestěhování do Kladna tuto zálibu
plně rozvinul a doplnil  systematic‐
kým zájmem o hojné pozůstatky
pytláckých aktivit nalezené v tam‐
ních lesích, ovšem nejenom tam. 

Ve sbírkách Milana Hlásenského
se nachází řada unikátní výzbroje,
z nichž některé kusy pamatují na
řadu, pro české země mnohdy
pohnutých, okamžiků dějin – od
válek o rakouské dědictví v 18. sto‐
letí, přes prusko‐rakouskou válku
v polovině století devatenáctého,
k oběma válkám světovým. Výstava
nebude výrazněji moralizovat nad
spíše rozporuplnou osobností pyt‐
lákovou. Naopak – nabídne histo‐
rický exkurz z pohledu obyčejných
lidí, kteří tváří v tvář úskalím dob
17. až 20. století spojili důvtip a sve‐
řepost okořeněné zoufalstvím, aby
přežili – mnohdy vrchnosti „na
truc“.

Výstava bude zahájena v úterý
6. června v 18:00 slavnostní verni‐
sáží ve Vodní tvrzi a bude přístupná
až do 3. září. Na vernisáži vystoupí
Robert Nebřenský, herec známý

z řady českých seriálů a zároveň
hudebník, zakládající člen skupiny
Vltava. Vstup na vernisáž je zdarma.
Muzeum je otevřeno od úterý do
neděle vždy od 9:00 do 17:00.
Během července a srpna je otevře‐
no každý den ve stejnou dobu.
Vstupné na výstavu činí 40/20 Kč. 

V rámci této výstavy připravilo
muzeum workshop s názvem „Po
stopách pytlácké kořisti“ pro děti
od 6 do 13 let, kde se děti zábavnou

formou seznámí se způsoby, jak lze
ve volné přírodě rozpoznat přítom‐
nost různých druhů divokých zvířat
na základě rozličných stop, které
po sobě zanechávají. Workshop se
bude konat 8. července a 19. srpna
2017 vždy od 10 do 11 hod. v pro‐
storách Vodní tvrze. maximální
počet účastníků je 12 dětí. Vstupné
za účast na workshopu činí 30 Kč.
Kurátorem výstavy je biolog VMJ
Mgr. Zuzana Blažková (VMJ)
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TRADIČNĚ
ZÁVOD MÍRU U23 GRAND PRIX PRIESSNITZ SPA 
Ve dnech 1.–4. června se lázně tradičně stanou hlavním centrem světové
cyklistiky jezdců do 23 let. „Hlavní pořadatelská mise je splněna. V nedávných
dnech vydal Krajský úřad Olomouckého a Moravskoslezského kraje veškerá
povolení k uskutečnění Světového poháru v silniční cyklistice Závod Míru
U23 Grand Prix Priessnitz spa,“ informoval ředitel závodu Jaroslav Vašíček
z firmy Jesenická cyklistická. Startovní listina je zaplněna národními týmy,
jakou kvalitu české silnice nepamatují. 
O mimořádném zájmu svědčí to, že ihned po zveřejnění v mezinárodním
kalendáři UCI se začaly hrnout přihlášky. První dorazila ze Spojených států
anásledně ze všech světových cyklistických velmocí. Vzhledem kprodloužení
závodu na čtyři dny se budou body do světového žebříčku udělovat hned
pětkrát. To dělá závod v Jeseníkách druhým nejatraktivnějším po Tour de
l´Avenir. Závod začíná 1. června odpoledním prologem v centru Krnova.
Následuje klasická etapa Jeseník ‐ Rýmařov s atraktivními okruhy okolo
Rýmařova. A v sobotu přichází etapa pro opravdové vrchaře: start v Krnově
a cílem na přečerpávací přehradě Dlouhé stráně, kde závodníci takzvanou
Uhlířskou cestou absolvují nejtěžší stoupání v České republice a dokonce
dvakrát. Cíl je na horní nádrži. O prestiži svědčí to, že loňský vítěz Francouz
David Gaudu dokázal vyhrát Tour de l´Avenir a následně přestoupil do
 Worldtour teamu FDJ. 
Poslední etapa je nádherná rovněž profilem a vede napříč Jeseníky. Po 
160 kilometrech končí dvanáctiprocentním stoupáním u léčebného domu
Priessnitz. „Věříme, že v letošním roce opět, jak v cíli, tak na trati, bude
úžasná divácká atmosféra,“ dodal Jaroslav Vašíček.

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK
jezdí lázeňské okruhy a do Jeseníku, dále jezdí do Faunaparku, na Čertovy
kameny, do jeskyní Na Pomezí, a to vždy o pátku do neděle. Více informací
na www.priessnitz.cz

LÁZEŇSKÉ FITNESS
PO 15.00–16.30, ÚT–PÁ 15.00–20.00, SO 8.00–12.00, NE 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.

LETNÍ SPORTOVIŠTĚ
otevřena denně od 10.00 do
18.00.
Půjčovna kol, dětských kol, odráže‐
del, koloběžek a sportovních her
(badminton, kroket, volejbal, nohej‐
bal, míče). Park her (minigolf, ruské
kuželky, Člověče nezlob se, pétan‐
que). Balneopark, Fitpark, DiscGolf‐
park v provozu!

NOVINKY – CYKLOPOINT
Projekt YES cyklo získal již několik
ocenění a letos bude zažívat první
sezonu. Pro všechny zájemce o cyklo‐
turistiku nabízí tematické trasy, zají‐
mavé propojení lázní a okolí a také
dvě místa pro úschovnu kol a servisní
možnosti. První úschovna se nachází
v Jeseníku u IC Katovna a umožní kli‐

entům mířících do centra Jeseníku uschovat bezpečně kolo a poznat krásy
tohoto města. 
Druhá úschovna, nazvána cyklopoint, se nachází v centru lázní za Lázeň‐
ským Informačním Centrem. „Cyklopoint jsme finalizovali až letos na jaře
a od měsíce června bude již sloužit všem návštěvníkům našeho unikátního
areálu. Kromě bezpečné úschovy kol budou mít cyklisté možnost díky pří -
stupnému cyklonářadí servisovat svá kola, kola nafouknout a také umýt.
Je to ideální pro ty, kteří si naplánují cestu do lázní na své cyklotúře, uschovají
si svá kola a mohou poznat celou řadu zajímavých možností v areálu nebo
si zajít na masáž,“ uvedl obchodní ředitel lázní Mgr. Tomáš Rak, MBA.
Cyklopoint se otevře 4. června při letošním ročníku cyklistického závodu
U23 GRAND PRIX PRIESSNITZ SPA.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA
Na Sanatoriu Priessnitz otevřena
několikrát týdně – více informací
na www.priessnitz.cz.

ZA SPORTEM
AQUA GRÄFENBERG WALKING
Znáte Gräfenberg Walking? Zkuste
také jeho vodní variantu! Zábavnou
a intenzivní pohybovou aktivitu, kte‐
rá vám s příchodem jara vlije novou
energii do žil. Lekce Aqua Gräfenberg
Walking se můžete zúčastnit každou
středu od 16.00 do 17.00 v lázeň‐
ském bazénu. Nutná rezervace na tel.
584 491 109 nejpozději v den konání
do 12.00 hod.

ZA RELAXACÍ 
NOVĚ Ošetření zarostlého nehtu 500 Kč/50 min.
Jedná se o efektivní a bezbolestnou metodu v boji proti zarůstajícím
nehtům. 

NOVĚ Lepení umělých řas 900 Kč /160 min.
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ZÁPIS
NOVÝCH ŽÁKŮ

vždy od 1400 do 1700 hod.
11. května a 21. června

BALET 

MAŽORETKY

ROZTLESKÁVAČKY

STREET DANCE

MUSICAL JAZZ DANCE 
a CLASSICAL STEP

IRSKÝ STEP

ORIENTÁLNÍ TANEC

v taneční škole na Jiráskově ulici
(Za Albertem vedle mateřské školy)

Více informací na www.szus-tanecni.cz
nebo na tel.: 605 771 228

Řezníci z Jeseníku sklízejí úspěchy, získali titul mistra ČR

První soutěž se konala ve Valaš‐
ském Meziříčí ve dnech 11.–12. dub‐
na a konkurence byla opravdu
nemalá. Do tohoto klání se zapojily
odborné školy z Jeseníku, Valašského
Meziříčí, Brna, Ústí nad Labem, Opa‐
vy, Nového Bydžova, Poličky aPrahy.
Obsah soutěže byl složen ze čtyř úko‐
lů, které byly následně hodnoceny –

bourací část, vařená část (příprava
tlačenky, jaternic, játrový výrobek),
regionální výrobek a senzorické
poznávání koření. Konečný součet
výsledků všech částí vedl k závěreč‐
nému vyhodnocení hlavní soutěže
o Nejlepšího řezníka‐uzenáře roku
2017. Z naší školy se soutěže zúčast‐
nili žáci Patrik Sojka a Anička Zrní‐

ková pod vedením UOV Vlastimila
Pavlíčka. Patrik obsadil v bourací čás‐
ti celkové 3. místo. V úkolech týkající
se vařené výroby získali Patrik s Anič‐
kou 2. místo. Na škále úspěšnosti byl
regionální výrobek čtvrtý. V hlavní
soutěži Nejlepší řezník‐uzenář roku
2017 vyhrálo naše družstvo ze SŠ
gastronomie a farmářství Jeseník.
Úspěch při nás stál také na Mistrov‐
ství České republiky oboru Řezník‐
uzenář. Ve městě Polička proběhlo

27. dubna Mistrovství České republi‐
ky v bourání vepřové půlky. Patrik
Sojka a Lukáš Balica měli za úkol
vybourat vepřovou půlku a vykostit
jednotlivé části v limitu 50 minut.
Dalším úkolem bylo senzorické roz‐
poznávání koření. Patrik se soutěže
zhostil nejlépe, jak mohl a celou ji
vyhrál. Stal se tak mistrem republiky.
Třetí místo jsme obsadili v soutěži
družstev. SŠ gastronomie 

a farmářství Jeseník

Žáci Střední školy gastronomie a farmářství z Jeseníku se mohou
pochlubit velkými úspěchy, a to v soutěži Nejlepší řezník-uzenář
roku 2017 a také z Mistrovství České republiky.

Jazyková škola YES pořádá v Jeseníku v hotelu Slovan

KURZY ANGLIČTINY

mail: yes@yes4u.cz

603 343 008tel.:

4 až 8 osob ve skupině

rychlý postup v jazyce

individuální přístup

zábavná forma

konverzace

bezbariérový přístup

kurzy angličtiny
pro začátečníky i pokročilé

Připravujeme na léto:

letní konverzační kurz angličtiny
pro mírně až středně pokročilé
Připravujeme na nový školní rok:

Přihlášky na: www.yes4u.cz

Děti soutěžily ve Zlatém listu 
V pátek 21. dubna jsme pořádali již 13. ročník okresního kola soutěže

družstev v přírodovědně ekologických disciplínách Zlatý list 2017, která
probíhá v naší republice neuvěřitelných 45 let. Šestičlenná družstva, která
se skládají ze dvou hlídek po třech, plnila na deseti stanovištích úkoly
z těchto témat: práce pro přírodu, ochrana životního prostředí, rostliny,
rybník a řeka, les, hmyz, astronomie, houby, zvířata a obratlovci.

V letošním roce startovalo 107 soutěžících z Jeseníku, Lipové ‐ lázní,
Mikulovic, České Vsi, Javorníku, Bělé pod Pradědem, Zlatých Hor a Vápenné.
Do krajského kola, které se konalo v Olomouci v pátek 19. května, postou‐
pilo družstvo mladších i starších žáků ze ZŠ a MŠ J. Schrotha Lipová –
lázně.  Blahopřejeme! Současně bych chtěla poděkovat všem svým kole‐
gům za spolupráci a ochotu při realizaci této organizačně náročné soutěže.
Jmenovitě pak Michalu Ulrychovi z CHKOJ, Ing. Petru Kučákovi
a Ing. Jakubu Matuškovi - Lesy ČR a Veronice Pavelkové, demonstrá‐
torce naší hvězdárny.

Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník

Za zkušenostmi i poznáním do Mannheimu
V termínu od 27. do 31. března
měli vybraní žáci Střední školy
gastronomie a farmářství
Jeseník  jedinečnou příležitost
zúčastnit se pobytu v Němec-
ku. 

Pod záštitou projektu Erasmus
proběhl týdenní program plný
akcí a výletů. Účastníci také získali
nové odborné  znalosti a doved‐
nosti pro žáky z gastronomických
oborů.

Žáci spolupracovali v odborném
výcviku naší partnerské školy
v Mannheimu s německými mist‐
ry, nepochybně si upevnili i jazy‐

kové znalosti. Program pobytu
však netvořila jen práce, ale napří‐
klad výlet do blízkého města Hei‐
delbergu, návštěvy nákupních
center, nebo prohlídka známého
Luisien parku.

Závěr týdne pak proběhl ve slav‐
nostní atmosféře. Ředitelka školy
PhDr. Silvie Pernicová podepsala
se zástupci polské a německé stra‐
ny smlouvu o další spolupráci.
V bu doucnu se tak můžeme těšit
na další výjezdy do zahraničí.

Mgr. Lenka Lukešová,
Střední škola gastronomie

a farmářství Jeseník
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Aprílová překvapení i zkoušky jsme překonali s humorem

Za kolektiv ZŠ Mgr. Svatopluk Sekanina

Během dubna jsme měli možnost prožít všechna čtyři roční obdo-
bí. Sotva jsme si vyšli jen v tričku, museli jsme ve skříni najít nejen
teplé bundy, ale i čepice a rukavice. Rozmary počasí potrápily
i vycházející žáky, z nichž někteří díky sněhové nadílce nedorazili
na vzdálenější střední školy, kde měli vykonat přijímací zkoušky.
Zpětně pak s humorem sobě vlastním popisovali marný boj rodičů
vyprostit auto ze závějí. Naše škola také přivítala budoucí prvňáč-
ky, ti současní skákali do bazénu a děti v družině pekly mazance
a pletly pomlázky. A na konci dubna se  k nám symbolicky slétly
čarodějnice.

Velikonoční tvoření v družině se líbilo

Atletická všestrannost našim žákům sluší

Již pošesté hostila naše škola okresní kolo Odznaku všestrannosti olym‐
pijských vítězů. Stalo se tak za zamračeného čtvrtečního počasí, kdy sportovní
areál na Nábřežní ul. hostil pod patronací olympijské medailistky Š. Kašpár‐
kové více než šedesátku těch nejšikovnějších žáků okresu od roč. 2007 až
po roč. 2002. Opět se ukázalo, že žáci naší školy jsou všestranně atleticky
připraveni a s pěti náročnými disciplínami se zdatně porvali. Postupně se
představili při skákání přes švihadlo, klicích, trojskoku ahodu medicinbalem,
v závěrečné disciplíně si mohli zvolit běh na 1 km či driblink po dobu dvou
minut. Z deseti kategorií jednotlivců ovládli naši žáci rovných osm.

Děti viděly, jak se hraje na roh kamzíka i středověké nástroje
Vpátek 28. dubna nás po dvou letech ipřes nepřízeň počasí navštívili man‐

želé Kocúrkovi, aby nám ukázali své nové nástroje apodělili se snámi onové
poznatky ze svých nádherných cest. Letos jsme zavítali do Nepálu, Peru
iJaponska. Viděli aslyšeli jsme, jak se hraje na zvířecí rohy, třeba na roh kam‐
zíka, nejrůznější flétny abubínky, ale také středověké nástroje – středověkou
basu aniněru. Nakonec jsme si všichni společně zazpívali. Děti byly ukázněné
a koncert se všem moc líbil. Moc děkujeme za krásný zážitek.

Velikonoce, nejkrásnější svátky
jara, nejsou pouze o pletení pomláz‐
ky, pečení mazanců, ale také o malo‐
vání kraslic. No a do toho se s chutí
pustily děti II. oddělení ŠD ‐ I. C, II.
D. Všichni v družince několik dnů
pilně malovali, lepili a navlékali
stužky. Pod jejich ručkami vznikaly
nejrůznější výtvory. Ať už kytičko‐
vé, barevné, nebo mimoni (chlouba
chlapců). Dokonce si své vajíčko
namalovala i jedna z maminek, kte‐
rá nás do družiny přišla navštívit.

Všem se tvoření moc líbilo a děti si
pyšně své výrobky odnášely domů.
Určitě se jim na Velikonoční pondělí
hodily.

Děvčata ovládla Jesenickou florbalovou ligu
Ve čtvrtek 20.4. 2017  v sněhovými bariérami obklopené tělocvičně ZŠ

Bělá pod Pradědem vyvrcholila letošní florbalová liga mladších žákyň.
A uvnitř byla, na rozdíl od bílého Jesenicka, opravdu žhavá atmosféra.
Holky ve složení H. Řehová, M. Mičkerová, N. Malá, P. Janků, K. Hrubá,
N. Zdařilová, A. Hamšíková, A. Bretová a A. Ambrožová hrály po celý 
turnaj výborně a vyhrály nejen tento turnaj, ale i celou tříkolovou 
soutěž.

Otevírací doba IC Katovna: 
červen–září 2017
Po–Pá 8.30–17.30, So 8.30–16.00, 
Ne, st. svátek  8.30–14.00

Letní soutěž o pamětní mince

Na devět vyhlídkových míst vás zavede soutěž o pamětní mince, která
díky fondu česko‐polského projektu propojila města Krnov, Prudnik a Jese‐
ník. Soutěž se koná od 15. 5. do 31. 8. 2017. Úkolem je nasbírat razítka do
Vandrovní knížky, kterou získáte zdarma, u nás v Katovně nebo na kon‐
krétních vyhlídkách. Za odměnu si pak můžete vyrazit pamětní minci
v informačním centru příslušného města. Na nejúspěšnější sběratele mincí
čekají zajímavé věcné ceny. Více na stránkách města nebo v Ka tovně.
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ORIGINÁLNÍ PRODUKT

Čokoláda chutná odedávna
V novém pravidelném cyklu se v letošním roce zaměřujeme na
místní výrobce, kteří získali na svůj jedinečný výrobek certifikát
Jeseníky originální produkt. Dalším výrobkem, který si nyní před-
stavíme, je XOCOLATL, jesenická čokoláda.

Z letopisů města Jeseníku – socha sv. Jana Nepomuckého

Budoucí mučedník a světec Jan (Johá‐
nek) se narodil v Pomuku pod Zelenou
Horou kolem r. 1345. Vzdělání bakaláře
získal v Praze, v italské Padově v r. 1387
pak doktorát církevního práva. Po návratu
do vlasti si jej brzy vybral arcibiskup Jan
z Jenštejna za generálního vikáře. Bylo to
v době velkých politických a majetkových
sporů s králem Václavem IV., které
vyvrcholily v r. 1393 zatčením čtyř arci‐
biskupových úředníků. 

Byl mezi nimi i Jan, který byl podroben
krutému mučení, jemuž podlehl. 20. břez‐
na ho odvlekli na Karlův most a svrhli do
Vltavy, jeho tělo bylo vyloveno až po měsíci
u kláštera Na Františku. Tři měsíce po krva‐
vých událostech sepsal arcibiskup proti
králi žalobu, v níž se zmiňuje o svém vikáři
a nazývá jej „martyr sanctus“, svatý mučed‐
ník. Jeho smrt však měla podle legendy
i jiný důvod, král z něj chtěl vynutit zpo‐
vědní tajemství své manželky Žofie, jíž by
se rád zbavil. 

Janovo mučednictví bylo důvodem
úcty, kterou mu projevovali již jeho sou‐
časníci. Ale kronikář Václav Hájek z Libo‐
čan uvedl na svět legendu, v níž z jednoho
člověka udělal dva. A z Pomuka se stal
Nepomuk. Po ukončení třicetileté války
nastal neobyčejný rozmach mučedníkovy
úcty; sice to bylo částečně spojeno s reka‐
tolizací, ale nešlo o její nadekretování
shora, nařízením. Lidé, kteří přežili tolik útrap, hledali duchovní oporu,
byť i v legendě o domnělém zázraku o zachování Janova jazyka. A díky
životopisu jezuity Bohuslava Balbína (1680) nastartoval proces Janova

blahořečení (1721) a svatořečení (1729).
Svatojánskou úctu vyjadřovaly početné
sochy na náměstích a u mostů přes poto‐
ky i řeky. V Jeseníku stály sochy sv. Jana
Nepomuckého na obou místech. Zůstala
však jediná, odsunutá narůstající auto‐
mobilovou dopravou z náměstí ke kos‐
telu.

Barokní práce neznámého autora
z 18. stol. ze slezské žuly je napodobeninou
Brokoffova bronzového světce, který byl
vztyčen r. 1683 na nynějším Karlově mostě
v Praze. Postava přidržuje na prsou kříž
s Kristem a zrakem k němu směřuje. Spolu
s levicí vytváří trojúhelníkovou kompozici,
motiv symbolizující Svatou Trojici. 

Světec je oblečen v dlouhé klerice
a rochetě, přes ramena má přehozen pláš‐
tík. Chybí mu jen kovová svatozář s pěti
hvězdami nad hlavou. Na symetrickém
zdobném soklu s volutami a masivní horní
římsou je nápis z doby renovace: Sancte
Joannes, / ora pro nobis!/ Renov. 1785. 

Okolo pomníku byla postavena zahrád‐
ka v podobě železné mříže, což umožnilo
i vysazení stromů po jeho stranách. Když
přerostly a sochu víceméně zahalily, byly
odstraněny a nahrazeny popínavými růže‐
mi. Okolo sochy se usadili trhovci a nabízeli
zde své produkty.

Pomník Jana Nepomuckého spolu s liti‐
novými lampami a kašnami dotvářel typic‐

ký kolorit barokního náměstí. Ačkoliv se socha na náměstí letos vrátí,
duch doby, kterou reprezentovala, již dávno vyvanul…

Květoslav Growka, SOkA Jeseník

I sochy podléhají módním vlivům, dogmatům a mýtům. Okolo sv. Jana Nepomuckého bychom jich našli mnoho, stejně jako jeho
soch, rozesetých po zemích Koruny české. Největší z nich například najdeme v česko-německo-polském městě Vratislav (dnešní
Wroclawi). Proto nezapomínejme, že socha v Jeseníku je výrazem sounáležitosti tohoto území Slezska s českými dějinami.

Socha Jana Nepomuckého na snímku z roku 1941. 
Foto: SOkA Jeseník

Čokoláda z Jeseníku. Foto: archiv výrobce

Čokoládu pili již staří Mayové
kolem roku 600, do Evropy se
dostala v 16. století díky španěl‐
ským kolonistům. První tabulky
čokolády se začaly vyrábět v druhé
polovině 17. století v srdci tehdej‐
šího světa – v Londýně. Tento slad‐
ký pokrm prošel dlouhým vývojem
a nyní snad není na světě nikdo, kdo
jej alespoň jednou nerozpustil
v ústech. 

Mezi ty, kteří si ji doslova zami‐
lovali, patří také rodák z Jesenicka
Marcel Šos, který si v Jeseníku ote‐
vřel čokoládovou manufakturu.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o malou provozovnu, hlavním mot‐
tem celé práce s čokoládou a dal‐

šími surovinami je osobní a pečlivý
přístup k celému procesu výroby.
„Důraz klademe na kvalitu kakao-
vých bobů bez použití olejových
náhražek a vlastnoruční sušení,
kandování a uzení ovoce a koření.
Jejich kombinace vytváří jedineč-
nost výsledné chuti,“ popisuje Mar‐
cel Šos. 

V čokoládovně můžete ochutnat
například čokoládu s kandovaným
ibiškem, pomerančem či čokoládu
čistou. Celý proces výroby čokolády
je složitým procesem, který je
potřeba neustále pilovat a přede‐
vším neslevit z jeho kvality. Ale kdo
jako malý nesnil, že bude mít ruce
celé od čokolády? Jan Mrosek
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Program významných akcí 750 let města Jeseníku
V letošním roce si Jeseník připomíná významné kulaté výročí, 750 let od první písemné zmínky. U příležitosti této velké události se
uskuteční celá řada kulturně-společenských  a sportovních akcí. Ty nejvýznamnější z nich jsou v níže uvedeném přehledu. Kompletní
seznam včetně doprovodných akcí, který se průběžně aktualizuje, najdete na webu města www.jesenik.org/750. (rik)

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 jesenickém 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

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

JESENICKÉ TOULKY ANEB JESENÍK VČERA
A DNES VE FOTOGRAFII
Vernisáž výstavy tematicky zaměřené k 750
letům města Jeseník u příležitosti 15 let part‐
nerství města Jeseníku a Glucholaz. 
27. června v 17 hodin, Katovna

ČERVENEC:

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

UTKÁNÍ FOTBALOVÝCH LEGEND
Přátelský zápas týmu internacionálů České re ‐
publiky s mužstvem bývalých hráčů FK Jeseník. 
22. července, hřiště FK Jeseník

SRPEN:
22. JESENICKO SE BAVÍ 2017
Tradiční oslava léta, hlavním
tahounem programu bude
skupina Mňága a Ždorp. Dále
vystoupí kapely Fleret, Alkehol, Harlej, Staré
Pušky,… 
5. srpna, areál Astur

KEJKLÍŘSKÁ SLAVNOST
Další ze série slavností, které pořádá místní spo‐
lek Sudetikus. tentokrát na kejklířské téma.
26. srpna, Masarykovo náměstí

ZÁŘÍ:
VÝSTAVA 750 LET MĚSTA JESENÍK
Výstava ve Vodní tvrzi věnovaná tematice 
750 let města Jeseníku.
12. září–19. listopadu, Vlastivědné muzeum Jese-
nicka

HLAVNÍ OSLAVY 750 LET MĚSTA JESENÍK
SLAVNOSTNÍ GALAVEČER
Slavnostní předávání ocenění občanům 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 NEPO-
MUCKÉHO
Slavnostní mše a odhalení zrestaurované sochy
sv. Jana Nepomuckého na náměstí.
17. září, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Masa-
rykovo náměstí

Srdečně Vás zveme

na

20. 6. 2017
v 17 hod.

XXIII.
ABSOLVENTSKÉ
PŘEDSTAVENÍ

do velkého sálu budovy Ipos
Jeseník

s.r.o.SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - TANEČNÍ,



V našem regionu je všeobecně
známo, že v letošním roce město
Jeseník slaví 750 let své existence.
K celoročním oslavám tohoto krás‐
ného výročí přispěli i zlatohorští
orientační běžci, když v první dub‐
novou sobotu přímo v centru města
uspořádali Mistrovství Hanácké
oblasti v orientačních sprintových
disciplínách – sprintu jednotlivců
a sprintu čtyřčlenných smíšených
štafet.

Na organizaci této akce, které se
zúčastnilo 280 jednotlivců a 35 šta‐
fet, se podíleli všichni členové oddí‐
lu OB, za které můžeme jmenovat
alespoň ředitelku závodu Hanu
Pavlíkovou, hlavního rozhodčího
Romana Moskvu, vedoucího tech‐
nického úseku Petra Mrkvicu a sta‐
vitele tratí Tomáše Novotného.
Nejvíce práce před vlastním závo‐
dem měl stavitel tratí, jehož úkolem
bylo postavit tratě pro všechny
věkové kategorie tak, aby každá
z nich měla 10 až 20 kontrolních
bodů, aby trasy z jedné kontroly na
druhou nabízely několik variant
postupu a aby vítězové všech kate‐
gorií zvládli svou trať v čase 12 až
15 minut. A opravdu odvedl dobrou
práci. 

V závodě jednotlivců vyhráli
v hlavních kategoriích Aneta Voz‐

dová z Klubu vytrvalostních sportů
Šumperk časem 15:33 a Martin

Poklop z SK Severka Šumperk
časem 14:06. Někteří méně zkušení
nebo začínající závodníci strávili na
trati i 40 minut, ale i ti byli nadšeni
krásným prostředím, umocněným
nádherným počasím. Ve štafetách
byli mezi žáky i veterány nejrych‐
lejší závodníci ze Spolku orientač‐
ních běžců Olomouc, v kategorii
DH15‐99 vyhráli Šternberáci. 

Stanislav Novotný
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Klub turistů 
Jeseník zve
30. května – 2. června
Čtyřdenní putování po Vsetínsku
Vlak v 6.54 hod., pobyt a program při‐
pravila J. Šimková. Pouze pro přihlá-
šené turisty.
3. června 
Účast na pochodu Jesenická šede-
sátka
Délka trasy 15 km, 25 km, sraz: 7.30
hod. Gymnázium Jeseník, Komenské‐
ho ulice.
10. června
Účast na turistické akci Rychleb-
ská 2017
Délka trasy: 7 km, 20 km, autobus
v 7.30 hod. Start: Střelnice Javorník.
17. června
Žulová – Starost – Andělské domky
– Rampa – Černá Voda
Délka trasy 15 km, vlak v 8.54 hod.,
vycházku připravila M. Frgálová.
24. června
Velká Kraš – Chata Habina – Plavný
potok – Černá Voda
Délka trasy 10 km, vlak v 6.54 hod.,
vycházku připravila J. Šimková.
Vycházku zakončíme na chatě v Černé
Vodě (táborák, špekáčky, zpěv). Mož‐
nost přespání na chatě či pod širá‐
kem. Druhý den trasa dle dohody.
Pouze pro členy Klubu turistů.
Změna tras vyhrazena – podle ak tuál ‐
ního počasí a povahy terénu. (jš)

Geodeti zaměřili
sáňkařskou dráhu
Sen o národní sáňkařské dráze
v Jeseníku nabývá reálných před-
stav. Začátkem května navštívili
město odborníci ze Slovenska
a provedli nezbytná určení a za -
měření zabíraného území pro sáň-
kařskou dráhu. 

Musíme zde poděkovat panu
doc.Šímovi z katedry Geodezie Žilinské
univerzity, že s plnou vervou mu vlastní
se pustil do zaměřování budoucí dráhy.
Pan doc. Šíma je autorem Olympijské
dráhy v Tatrách a Starých Hamrech.
Tomuto měření předcházelo jednání
v Jablonci s Ing. Šmídem z Ateliéru 4,
který je hlavním dodavatelem a pro‐
jektantem dráhy pro Jeseník. Zaměření
dráhy bylo nezbytným krokem k jed‐
nání ozměně územního plánu avypo‐
řádání městského lesa. Děkujeme
městu Jeseník za podporu při výstavbě
nového sportoviště, ojedinělého v Čes‐
ké republice a středovýchodní Evro‐
pě. Jaromír Knotek,

předseda TJ Jiskra Jeseník

Turisté založili tradici, výstup na Zlatý Chlum

Orienťáci se zapojili do oslav města 

Vyhlášení štafet v kategorii žáků. Foto: AN

První ročník Májového výstupu na Zlatý Chlum,
který se uskutečnil v sobotu 6. května u příleži-
tosti 750 let města Jeseníku, se vydařil. Akci uspo-
řádal Klub turistů Jeseník ve spolupráci s městem
Jeseník.

„Akce se povedla, počet účastníků dosáhl čísla 50.
Počasí nám sice ze začátku příliš nepřálo, pršelo a celý
Zlatý Chlum se ukrýval v mlze, což dost lidí odradilo. Ale
když se sejdou ti správní turisté, nic není překážkou. Ani
rozdělání ohně k opečení špekáčků v zatopeném ohništi,“

zhodnotila akci Jana Šimková z Klubu turistů Jeseník.
Jak dále poznamenala, prvního ročníku Májového
výstupu na Zlatý Chlum se zúčastnili turisté z Krnova,
Sokolova, Hranic na Moravě, Bernartic, z jižní Moravy
a polských Glucholaz. 

Velký zájem byl o historicky první pamětní list Májo‐
vého výstupu a samozřejmě také o razítko. „Nálada byla
skvělá, dokonce nás svými paprsky pohladilo i sluníčko.
Nakonec jsme si udělali společnou fotku a slíbili si, že se za
rok zde znovu sejdeme,“ uzavřela Jana Šimková. (rik)

Účastníci výstupu na Zlatý Chlum. Foto: Klub turistů Jeseník
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