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Zastupitelstvo
Další zasedání Zastupitelstva

města Jeseníku se uskuteční ve
čtvrtek 21. září v budově IPOSu, ul.
Karla Čapka. Jednání zastupitelů
začíná v 15 hodin. (red)

Benefiční koncert
ZUŠ Jeseník pořádá 11. září od

19 hodin v jesenické Kapli benefiční
koncert pro Světlušku, nadaci Čes‐
kého rozhlasu. Koncertu se zhostí
Smyčcový orchestr Jeseník pod tak‐
tovkou Františka Mecha společně
s Triem Con Amore a jejich hostů.
Večerem bude provázet Rafaela
Drgáčová, zazpívá Alenka Terezie
Vítek. Během odpoledne budou
městem procházet slečny v tričku
Světlušky a budou prodávat drobné
předměty a vybírat peníze do sbír‐
ky. Celý výtěžek z koncertu i sbírky
převezme zástupce nadace Světluš‐
ka. (red)

Slovo místostarosty
Vážení spoluobča-

né, milí čtenáři, září
máme spojené přede-
vším se začátkem
školního roku a také
jako měsíc, kdy končí

léto a období dovolených. A co všech-
no nás čeká v září tohoto roku v jeho
druhé polovině?

Ve dnech 15.–17. 9. budou vrcholit
oslavy 750 let města Jeseník. Do měs-
ta se sjedou zástupci všech partner-
ských a spřátelených měst, dorazí
pozvaní hosté… V pátek večer se
uskuteční slavnostní galavečer, kde
budou oceněny osobnosti města, pro-

běhnou oficiální proslovy, pokřtí se
kniha k výročí města, setkají se bývalí
i současní představitelé města a jeho
podporovatelé. V sobotu 16. září
zažije jesenické náměstí dosud neví-
daný historický jarmark, který završí
slavnostní ohňostroj. A v neděli
dopoledne proběhne slavnostní
odhalení restaurované sochy sv. Jana
Nepomuckého. Doufejme tedy, že vše
vyjde ke spokojenosti všech.

To, že se realizuje nejvýznamnější
investiční akce tohoto volebního
období – sportovní hala, je všeobec-
ně známo a je pro mnohé potěšující,
že se finalizuje příprava další, mno-

Jeseník ovládne středověk, slaví 750 let
Den s velkým D se blíží. Oficiální
oslavy 750 let města Jeseníku
vyvrcholí v sobotu 16. září Stře-
dověkou slavností, která nabíd-
ne velkolepý program pro malé
i velké. O den dříve proběhne
slavnostní Galavečer a celý tří-
denní program završí odhalení
sochy sv. Jana Nepomuckého na
Masarykově náměstí v neděli
17. září. 

Vraťme se však ke Středověké
slavnosti, která je nejvíce očekáva‐
nou kulturně‐společenskou událos‐
tí roku. Celodenní program začne
v 9.30 hodin průvodem ze Zámec‐
kého na Masarykovo náměstí, kde
se bude odehrávat stěžejní část
oslav. Veřejnost se tak může těšit na
pravý středověký rytířský turnaj,
ve kterém vystoupí skupiny Čeští
lvi a Opolskie Bractwo Rycerskie.
„U těchto soubojů se nejedná o scé-
nické ztvárnění historie, ale o volný
boj, který se velmi blíží reálné bitvě.
V duelech se bojovníci snaží ve vyme-
zeném čase o co nejvíce zásahů sou-
peře,“ uvedl Luděk Augusta ze
Šermířského spolku Jeseník s tím,
že samotná zbroj váží okolo 35 kilo‐
gramů. Líté boje předvedou také
místní šermíři a skupiny Solutus
nebo Nuntius Regis. Řinčení zbraní
vystřídá hudba, například v podání
skupin Weytora, Rabussa nebo Jaga‐

bab. A ke slovu přijdou i tance, lidé
budou moci obdivovat ladnost
pohybů, kterou předvede skupina
historických a scénických tanců Via
Nemesis nebo tanečnice zBella Ara‐
bica. Chybět nebude ani středověký
jarmark, ukázka historických řeme‐
sel, dobová krčma, výstava zbraní
s komentářem, historická herna
a také mincovna, která bude prodá‐
vat zajímavý suvenýr speciálně
vyrobený s tematikou oslav 750 let
města Jeseníku. 

Na své si přijdou i děti, pro ně
budou připraveny výtvarné dílny
a další atrakce. O dobrou náladu se
postarají kejklíři, žongléři a také

klauni. „V nabitém programu vystoupí
téměř stovka účinkujících a k vidění
budou také živí dravci, které přivezou
sokolníci z Bojnice,“uvedl ředitel MKZ
Jeseník Jiří Juráš. Ten zároveň dodal,
že Středověká slavnost se bude ode‐
hrávat nejen u radnice, ale také na
Zámeckém náměstí av areálu sv. Vor‐
šily. Ozávěrečnou tečku celodenního
programu se postará ohňostroj ve
22 hodin.

Z důvodu bezpečnosti návštěv‐
níků akce i účinkujících bude Ma ‐
sarykovo náměstí uzavřeno pro
motoristy od pátečního večera do
sobotní půlnoci. (rik)
Více k oslavám na stranách 7–10

Instalace sochy Jana Nepomuckého proběhla 16. srpna, slavnostní odhalení se
uskuteční v neděli 17. září během oslav města. Foto: Jan Mrosek

Zlato z Bulharska
První místo v kategorii klasické

hudby, zvláštní cena poroty, cena
města Sozopol a zvláštní cena od
Confucius institute v Burgasku.
Takovým úspěchem se může
pochlubit Smyčcový orchestr Jese‐
ník, který se v červenci zúčastnil
multižánrového festivalu „Muzité“
v bulharském městě Sozopol. Více
informací přineseme v příštím
vydání. (red)

ho let očekávané investice, a to
městské knihovny. Po téměř tříle-
tém úsilí, které provázely různé
zvraty, odstoupení partnerů před
podáním žádosti, projektové změny
atp. se městu podařilo získat dosta-
tek finančních prostředků, aby se
mohlo přistoupit k zásadní rekon-
strukci  velké části budov  Divadla
Petra Bezruče. Díky kombinaci
dotačních titulů IROP a Interreg VA
získalo město 18 milionů korun na
investiční výdaje a dalších více než
13 milionů korun na vybavení
a aktivity. Díky těmto prostředkům
vznikne „Centrum společných akti-
vit“, jehož součástí bude nejen stá-
vající divadlo, ale i moderní

knihovna s moderním odbavovacím
systémem, hudební sál, interaktivní
vzdělávací část a zázemí pro senio-
ry i neziskovky. Po výběru dodava-
tele začne samotná rekonstrukce,
tak se snad máme na co těšit.

Na závěr chci zmínit ještě jednu
drobnější investici, která však uza-
vírá dlouholeté úsilí, které bylo zapo-
čato téměř před deseti lety. Je
dokončena poslední, pátá, etapa
městské cyklostezky. Málokteré měs-
to může říct, že jím pohodlně proje-
dete na kole z jednoho konce na
druhý.

Přeji všem krásné a úspěšné dny!
Petr Procházka, 

místostarosta
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Pocitová mapa města Jeseníku – co bude dál?

Mapování probíhalo ve dvou fázích, ta první se uskutečnila 20. května během
Sousedské slavnosti na Masarykově náměstí. Foto: AN

Výsledky pocitové mapy se podrobně vyhodnocují a budou veřejně prezentovány
na podzimním setkání s občany. Foto: AN

Kotlíkové dotace
Olomoucký kraj v září 2017 vyhlásí v pořadí druhý dotační program
tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní pro-
středí 2014-2020. 

Dne 27. 9. od 13 do 15 hod. proto proběhne v budově IPOS v ulici Karla
Čapka ve velké zasedací místnosti informační seminář, na kterém budou
mít občané možnost seznámit se s podmínkami dotačního programu,
žádostí o dotaci a budou moci konzultovat své dotazy s pracovníky Kraj‐
ského úřadu Olomouckého kraje. Seminář bude bezplatný a není nutné
se na něj přihlašovat.

Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace bude zaměřena
na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude
možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového konden‐
začního kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však již není možné poskyt‐
nout na kotel na uhlí a kombinovaný kotel s ručním přikládáním.

Příjemce dotace (fyzická osoba) může získat na pořízení jednoho
kotle/tepelného čerpadla až 120 000 Kč, maximální výše dotace bude
75, resp. 80 % výdajů v závislosti na typu nového zdroje vytápění. V pří‐
padě, že bude výměna kotle realizována v prioritní obci, bude podpora
navýšena o částku 7 500 Kč. Nadále bude platit zpětná uznatelnost výdajů,
a to na výměny zdrojů vytápění realizovaných po 15. 7. 2015.

Aktuální informace jsou uvedeny na webu Olomouckého kraje
(www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace), případné dotazy můžete
již nyní zasílat na kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz. (MěÚ)

UPOZORNĚNÍ
Redakční uzávěrka říjnového

vydání městského periodika
Naše město je ve čtvrtek 7. září.

(red)

Změna adresy 
Lékárna U Divadla oznamuje

změnu adresy. Od 1. srpna ji
najdete v ulici V Oblouku 226/9.

(red)

Na úvod bych chtěla ještě jednou poděkovat těm, kteří se do dotazníkového šetření zapojili a dali
tak najevo svůj názor, že jim není lhostejné, jak Jeseník vypadá, jak se v něm žije. 
Pocitové mapy jsou pro občany srozumitelným prostředkem participativního plánování veřejných
prostor a mohou tak mít velký vliv na další rozhodování o tom, kam by město podle svých občanů
mělo směřovat.  Že se s názory občanů bude při další koncepci města počítat, jsme při předkládání
mapy slíbili.

PRŮBĚH MAPOVÁNÍ
V Jeseníku probíhalo mapování

ve dvou fázích, na Sousedské slav‐
nosti 20. května na Masarykově
náměstí, kde se podařilo posbírat
názory od 156 občanů a přes
webový dotazník, na který odpo‐
vědělo 377 respondentů. Celkem
se tedy to průzkumu zapojilo 533
občanů.

Na mapu zapojení účastníci
vyznačovali pocity vztahující se
k určitému místu pomocí špendlíků
šesti různých barev. Barvy repre‐
zentovaly tyto „pocity“:
■ Zde se cítím příjemně (1 063

záznamů)

■ Zde se necítím bezpečně (784
záznamů)

■ Zde je zanedbané místo (733)
■ Zde je dopravně nebezpečné

místo (688)
■ Zde mi něco chybí (576 zázna‐

mů)
■ Zde trávím volný čas (870 zázna‐

mů)
Lidé mohli v rámci jedné otázky

odpovídat vícekrát, a tak mě potě‐
šilo, že nejvíce záznamů pocitů se
objevilo na mapě: zde se cítím pří‐
jemně (1063 záznamů) a příjemně
se lidé cítí například na Masarykově
náměstí, v Priessnitzových léčeb‐
ných lázních a také v areálu býva‐

lého kláštera voršilek. Na druhou
stranu největší procento při pojme‐
nování konkrétního místa jedno‐
značně na procenta vyšlo
nebezpečné místo, a to autobusové
nádraží (20 % odpovědí), Smeta‐
novy sady (17 % odpovědí) a na tře‐
tím místě nejvíce procent bylo dáno
dopravně nebezpečnému místu na
křižovatce Dukelská – 28. října –
nám. Svobody (14,5 % odpovědí
všech respondentů). V těchto pří‐
padech se projevilo to, co už víme,
ale stále ne zcela dostatečně řeší‐
me.

Označili jste celkem 4 714 míst,
ke kterým se vážou Vaše kladné

i záporné pocity, jde o rozsáhlý
materiál, kterým nám říkáte, tady
žiji, tady se mi to líbí a tady to chci
zlepšit.

Výsledky se podrobně vyhodno‐
cují a budou veřejně prezentovány
na podzimním setkání s občany.
Některá opatření vyplývající ze
závěru analýzy budou realizována
ihned, další (technicky i ekonomic‐
ky náročnější) opatření budou slou‐
žit jako podklad pro identifikaci
problémů a příležitostí spojených
s konkrétním prostorem a budou
zapracovány do revize akčního
a strategického plánu města. 

Kompletní výsledky (původní
data) jsou k nahlédnutí na strán‐
kách pocitové mapy –
http://www.pocitovemapy.cz/je
senik-2017/nahled.

Zdeňka Blišťanová, 
1. místostarostka Jeseníku
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Matrika
V červenci se narodilo v jesenic‐

ké nemocnici celkem 22 dětí,
z toho 5 dětí matkám s trvalým
pobytem v Jeseníku. Jsou to: Adria-
na Kančiová, Nikolas Michalis Gala-
nis, Ema Laštovicová, Oliver
Jindřich Bednařík, Vladimír Solo-
dujev. (MěÚ)

Lidé volali po novém chodníku. Dočkají se

Program činnosti 
Klubu turistů Jeseník  
9. září 

Ovčárna – Nad Malým kotlem
– U Františkovy myslivny – Dlou-
hé stráně – Kouty nad Desnou. 

Délka trasy 18 km, autobus v 7:45
hod., vycházku připravila E. Havri‐
lová.

23. září
Jeseník – Adolfovice, kaplička

– Nad Bobrovníkem – Javořík –
Lipová, lázně - Bobrovník – Jese-
ník.

Délka trasy 17 km, sraz u koupa‐
liště v 9:00 hod., vycházku připravil
K. Dušek. 

Změna tras vyhrazena – podle
aktuálního počasí a povahy terénu.

(jš)

Regenerace sídliště 
pokračuje II. etapou

V návaznosti na dokončování
první etapy regenerace sídliště
9. května byly v srpnu zahájeny
i práce na revitalizaci sídliště v dru‐
hé etapě, a to v lokalitě vymezené
ulicemi Boženy Němcové, Dukelská
a Vaškova. Tato etapa zahrnuje
výměnu veřejného osvětlení, nové
a rekonstruované chodníky, rekon‐
strukci místních komunikací včetně
vybudování nových parkovacích
míst, vybavení prostoru městským
mobiliářem, sadové a terénní úpra‐
vy včetně výsadby nových stromů.
Práce budou probíhat do poloviny
roku 2018. Stavbu spolufinancuje
Ministerstvo pro místní rozvoj část‐
kou ve výši 4 miliony korun. 

Při realizaci našich investičních
akcí se nemůžeme vyhnout různým
omezením vůči občanům a návštěv‐
níkům města. Buďte tedy prosím
tolerantní ke stavebním činnostem
v dotčených lokalitách. Pomáhají
naše město dělat příjemnější pro
život! Aktuální informace můžete
sledovat na www.jesenik.org.

Jiří Uher, 
vedoucí oddělení investic

Vyšší bezpečnost chodců,
zastřešená autobusová zastáv-
ka, vybudování dešťové kana-
lizace a nové komunikace do
obytné zóny. To vše zahrnují
stavební práce při výstavbě
chodníku v Lipovské ulici, které
začaly v srpnu. Motoristé tak
musejí počítat s  dopravním
omezením.

„Město Jeseník realizuje s přispě-
ním Integrovaného regionálního
operačního programu dlouho oče-
kávanou výstavbu chodníku podél
ulice Lipovská a nové připojení míst-
ní komunikace do ulice Kalvodovy.
Cílem projektu je zvýšení bezpeč-
nosti dopravy na ulici Lipovská
v Jeseníku, k čemuž dojde dobudo-
váním chodníku pro pěší a vyloučení
tohoto způsobu dopravy z tělesa sil-
nice III. třídy,“ uvedl vedoucí Oddě‐
lení investic Městského úřadu
Jeseník Jiří Uher. Jak dále pozna‐
menal, aktivitami projektu je
dostavba chodníku pro pěší ve
dvou větvích, které budou navazo‐
vat na stávající chodník u železnič‐
ního přejezdu a prodlouží chodník
až na konec obce. Celková délka
chodníku je přibližně 650 metrů.
Součástí stavby je také výstavba
dešťové kanalizace, autobusové

zastávky, osvětlení přechodu pro
chodce a vybudování nové komu‐
nikace do obytné zóny z důvodu
oddálení vjezdu od železničního
přejezdu. „V koordinaci se Správou
silnic Olomouckého kraje je na rok
2018 následně plánována i rekon-
strukce přilehlého úseku komunika-

ce podél chodníku,“ dodal Jiří Uher.
Stavba je spolufinancována pro‐
střednictvím Integrovaného regio‐
nálního operačního programu ve
výši 90 % ze způsobilých nákladů
stavby, celková výše investice je
bezmála 6,7 milionu korun s DPH.

(rik)

Zastřešená autobusová zastávka v Lipovské ulici. Foto: TSJ

MAS vyhlásí první výzvy k čerpání financí

To umožnilo schválení strategic‐
kého dokumentu rozvoje území na
období 2014‐2020 v polovině letoš‐
ního roku. Ministerstva, která řídí
čtyři operační programy, z kterých
je možno čerpat – Integrovaný
regionální operační program, Pro‐
gram rozvoje venkova, Operační
program Zaměstnanost a Operační
program Životní prostředí, přidělila
k rozdělení mezi projekty na Jese‐
nicko více než 100 milionů korun.
Výzvy budou vyhlašovány postup‐
ně od poloviny září až do prosince
2017.

Některé z celkem 11 výzev jsou
zaměřeny úzce, např. zvyšování
bezpečnosti provozu na silnicích

v obcích, zlepšení technické vyba‐
venosti jednotek dobrovolných
hasičů nebo rekonstrukce a vyba‐
vení odborných učeben vzděláva‐
cích zařízení. Jiné výzvy podpoří
sociální oblast a zaměstnanost.
Bude možné podat projekt na pod‐
poru vzniku a rozvoje sociálních
podniků, zlepšení vybavenosti
poskytovatelům sociálních služeb
nebo podpořit rodiny třeba vzni‐
kem dětských skupin, které doplňu‐
jí kapacity MŠ. Bude myšleno i na
přírodu na území obcí v CHKO, kde
bude možné podpořit likvidaci
vybraných invazivních druhů
rostlin nebo výsadbu původních
druhů dřevin. Zemědělci, výrobci

potravin a podnikatelé se mohou
připravit na výzvy určené k podpo‐
ře stavebních úprav a pořízení
nových strojů a technologií nebo
držitelé lesních pozemků mohou
podat projekt na podporu rekreační
funkce lesa (např. turistické stezky,
odpočívadla nebo výstavbu roz‐
hledny). Po vyhlášení výzvy se bude
vždy konat seminář pro žadatele,
kde se dozví jak podat žádost, ale
vzhledem k přípravě dokumentace
je nezbytné s řešením projektového
záměru neotálet. 

Konkrétní podmínky a specifika
výzev pro přípravu projektů kon‐
zultujte se zaměstnanci MAS (kan‐
celář MAS – ul. Tovární 234/1,
Jeseník; 724 830 700) a sledujte
webové stránky www.masjesenic-
ko.cz pro průběžné informace.

(MAS)

Místní akční skupina Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
do konce letošního roku vyhlásí poprvé všechny své výzvy pro
žadatele o finanční prostředky, které budou sloužit k místnímu
rozvoji Jesenicka. 

Povinné předškolní vzdělávání a zápisy do MŠ a ZŠ
Zápis do mateřských škol v Jese‐

níku proběhl ve dnech 3.–4. května
2017. K zápisu však nepřišli všichni
rodiče dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné. Jedná se o děti,
které do 31. srpna 2017 dosáhnou
věku pěti let. Nepřihlášení dítěte

nebo zanedbání péče o povinné
předškolní vzdělávání je považová‐
no za přestupek a rodiči tak hrozí
pokuta až do pěti tisíc korun. V pří‐
padě, že se dítě odstěhovalo nebo
pobývá v zahraničí, je nutné tuto
skutečnost nahlásit ředitelce spá‐

dové školky. Stejně tak se nedosta‐
vili všichni rodiče k zápisu k povin‐
né školní docházce do některé ze
základních škol.  

Apelujeme na rodiče, aby splnili
svou zákonnou povinnost. 

Oddělení školství MěÚ Jeseník
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Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník
Zájezd pro seniory do divadla – 14. října 

Odjezd z Jeseníku v 7.45
hodin od Billy, v 7.50 hodin
Jesenka, v 8.00 zastávka
u nemocnice, Lipovská ulice.

Velké Losiny – zámek, okruh
„Žerotínové na Losinách“ (rodová
galerie, velký sál, knihovna, tapi‐
série…).

Velké Losiny – termální bazén
(koupání na 3 hodiny).

Bludov – Pradědovo muzeum
(vesnice Pradědovo s dřevěnými
domečky, hokynářstvím, hostin‐
cem, místní dobroty k ochutnání,
jesenické legendy, slavní rodáci,

duchové a vládci hor, expozice zají‐
mavostí z jesenické přírody). 

Divadlo Šumperk – 19.00
hodin: „Cyrano z Bergeracu“ –
tenhle příběh patří k těm skutečně
Velkým, na které se ani po staletích
nezapomíná. Edmond Rostand
tenhle veršovaný milostný trojú‐
helník vydal v roce 1897, i když
děj se odehrává ve století
sedmnáctém. A ještě jedna zají‐
mavost – titulní hrdina skutečně
žil a jmenoval se Hector‐Savinien
de Cyrano – byl to francouzský spi‐
sovatel. Ironií osudu je, že spíš než

jeho vlastní dílo jej navždy prosla‐
vil právě Rostand…

A ještě v dalším ohledu je Cyra-
no skvělý – každý si v něm najde
to své – je o různých podobách lás‐
ky, je o toužení mladých i o boles‐
tivé moudrosti zkušených, je
o prozření, je o statečnosti, která
se už dnes moc nenosí, ale je tolik
potřebná. Je o pokoře stejně jako
o drzosti a zaslepenosti.

Cena: 390 Kč. (vstupenky na
zámek, do divadla, do muzea,
doprava). Přihlášky od 3. září,
platbu je nutné uhradit do 3 dnů
od přihlášení! 

Přihlášky a platby: Bc. Kalino‐

vá Alena, MěÚ Jeseník, tel:
584 498 406, e‐mail: alena.kalino‐
va@mujes.cz, ul. K. Čapka 1147
(IPOS), 4. patro, blok B, dveře
č. 437.

Další informace: Vymětalová
Věra, tel.: 603 334 225, e‐mail:
vym.vera@seznam.cz.

Upozornění: S ohledem na udr‐
žení výše uvedené ceny zájezdu
v případě odhlášení se v době
kratší než 7 dnů před konáním
zájezdu bez zajištění náhradníka
je poplatek nevratný. Přednost při
přihlašování mají senioři s bydliš‐
těm na území města.

(MěÚ)

Dny seniorů 
s bohatým programem

Ve dnech 4.–8. října proběhnou
Dny seniorů 2017. Senioři se
mohou těšit na přednášku, program
v divadle s podtitulem „Stará láska
nerezaví“, zájezd nebo film „Baba
z ledu“, taneční podvečer pro senio‐
ry a další bohatý program, jehož
podrobný obsah bude zveřejněn
v příštím vydání informačního
měsíčníku NAŠE MĚSTO a na pla‐
kátech umístěných na běžných
vývěsních místech ve městě.

A. Kalinová

Zájezd pro seniory – 6. října – hrady i květiny
Odjezd autobusem z Jeseníku (7.50 hod. u Billy,

7.55 hod. u Jesenky, 8.00 hod. na Lipovské ulici –
u nemocnice).

Hrad Sovinec:
1) základní okruh: volný pohyb po hradě, vstup do

věže, prohlídka expozic s průvodcem.
2) vnější opevnění + základní okruh: prohlídka hrad‐

ního příkopu, podzemní chodby 80 m dlouhé a dělové
bašty Kočičí hlava. Tato prohlídka je fyzicky dost nároč‐
ná, nutná turistická obuv. Nahlásit předem.

Šternberk – osobní volno, oběd.
Arboretum Makču Pikču Paseka – arboretum je

v květu po celý rok, prodej trvalek a skalniček, fauna

arboreta (cvrček polní, brhlík lesní, červenka  obecná,
drozd  zpěvný). Cena: 280 Kč. Cena zahrnuje vstu-
penky a dopravu. Přihlašovat se lze od 3. září,  část-
ku je nutné uhradit do 3 dnů od přihlášení!

Přihlášky a platby: Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník,
tel: 584 498 406, email: alena.kalinova@mujes.cz, ul.
K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, blok B, kancelář č. 437.

Další informace: Vymětalová Věra, tel: 603 334 225,
e‐mail: vym.vera@seznam.cz.

Upozornění: S ohledem na udržení výše uvedené
ceny zájezdu v případě odhlášení se v době kratší než
7 dnů před konáním zájezdu bez zajištění náhradníka
je poplatek nevratný. Přednost při přihlašování mají
senioři s bydlištěm na území města.

Rada seniorů města Jeseník
Další schůzky Rady seniorů města Jeseník se uskuteční v pondělí 11. září

2017 a 2. října 2017, vždy v 10:00 hod. v zasedací místnosti radnice
města Jeseníku, Masarykovo nám. 167/1.
Bc. Alena Kalinová, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník

Virtuální univerzita třetího věku
V minulých letech jsme úspěšně ukončili studijní programy na téma

Astronomie, Etika jako východisko z krize společnosti, Lesnictví, Myslivost,
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Čínská medicína v naší zahrádce,
Lidské zdraví, Vývoj a současnost Evropské unie, Dějiny oděvní kultury,
Obklopeni textilem, Umění rané renesance, Michelangelo Buonarroti.

26. 9. 2017 v 9:00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku zahajujeme další,
již XV. blok (zimní semestr) studia virtuální univerzity třetího věku, ten‐
tokrát na téma: Barokní architektura v Čechách.

Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury,
jejichž realizace si můžeme prohlédnout vČechách. Po úvodním představení
barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky
postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje
‐ Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.  Průvodcem
tématu a vedoucím lektorem bude opět Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

26. 9. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti,
styly

10. 10. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
24. 10. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
7. 11. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700

21. 11. Jan Blažej Santini‐Aichel a fenomén barokní gotiky
5. 12. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

Za konzultační středisko Jeseník Bc. Alice Macečková
(alice.maceckova@cssjes.cz, tel.: 584 411 391, mob.: 737 241 059)
Více na www.e-senior.cz
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Tanec – zábava
pro děti i dospělé

Klub sportovního tance Jesenicka
otevírá začátkem září 2017 pro děti
a mládež nový taneční obor „Sku‐
pinové latinsko‐americké a stan‐
dardní tance“ s možností soutěžit
na MIA festivalu. Prvotní nábor sice
už proběhl v červnu, ale další nábor
se uskuteční v září na SŠGaF, U Jatek,
kde se na nás můžete přijít podívat,
kontakt 724 287 057. 

A nezapomenuli jsme ani na
dospěláky. Začátkem října 2017
bude Klub pro dospělé otevírat
„Tančírnu KST“. Zde si mohou,
mimo pravidelnou výuku, zatanco‐
vat nejen dospěláci z našich kurzů,
ale také široká veřejnost. 

Klub sportovního tance, z.s.

Stroj slouží k čištění a likviduje plevel
Na přelomu července a srpna

konečně dorazil dlouho očekávaný
stroj na likvidaci plevele z chodníků
a komunikací, který využívá horkou
vodu namísto chemické látky. Tech‐
nické služby Jeseník ho začaly
okamžitě využívat po celém městě.
Jedna z prvních aktivit bylo důklad‐
né očištění průchodu u Masarykova
náměstí. Postupně se stroj bude
využívat i na očištění kontejnerů na
separovaný odpad. Nejdůležitější
ale zůstává to, že k odstraňování
plevele se už nepoužívá „Randap“ –
herbicidní přípravek, který nahra‐
dila čistá voda, což významně
pomůže šetřit naše životní prostře‐
dí.

Text a foto TSJ a. s. Při likvidaci plevele se místo chemie používá horká voda.

„Věřím, že i mladí lidé budou zůstávat v Jeseníku“

Skončila I. etapa revitalizace sídliště 9. květ-
na a druhá etapa začala. Kdy se ale dočkají
obyvatelé Pod Chlumem?

Na sídlišti Pod Chlumem prozatím probíhají
dílčí práce, které jsme občanům na veřejném
zasedání slíbili udělat, například odstranění
nevhodné zeleně, výměnu mobiliáře, opravy
chodníků. Taktéž byla obnovena zpevněná plo‐
cha na streetball. V současné chvíli je podaná
dotační žádost na architektonickou studii revi‐
talizace tohoto sídliště. 

Dlouhou dobu lidé volají po chodníku do láz-
ní, máte pro ně dobrou zprávu?

Již probíhá projektová příprava, která by měla
být ukončena na přelomu tohoto roku a v příštím
roce bude projekt fyzicky připraven k realizaci.
Jedná se však o finančně náročnou stavbu, a pro‐
to nás čekají jednání na různých úrovních, se
Státním fondem dopravní infrastruktury a Olo‐

mouckým krajem, abychom zajistili její finanční
krytí. 

Kdy se Smetanovy sady stanou vyhledávanou
odpočinkovou zónou, které v sobě skrývají
velký potenciál pro další rozvoj?

Podle mě Smetanovy sady odpočinkovou
zónou vždy byly, jsou a budou. Pro odpočinek
v dnešní uspěchané době nenajdete lepší místo.
Problém ale je v přístupu některých návštěvníků,
kteří odkládají odpadky kamkoli. Tento problém
řešíme obden. Osobně bych si přál obnovit letní
divadlo, které bylo nedílnou součástí Smetano‐
vých sadů již od 60. let minulého století. 

Letošní rok je bohatý na velké investiční akce,
sportovní hala, revitalizace sídliště 9. května,
dokončení páteřní cyklostezky ve městě,
chodník v Lipovské ulici, Rejvízský most a na
ulici Slunnou aj. Kterou z nich považujete za
nejdůležitější?

Všechny akce jsou stejně důležité a potřebné,
každá je částečně zaměřena na jinou cílovou
skupinu a v odlišné části města. Pro mě osobně
je srdeční záležitostí sportovní hala. Věřím, že
se povede i přesun knihovny do modernizova‐
ných prostor v budově Divadla Petra Bezruče,
a to během příštího roku. 

Velkým problémem Jesenicka je stěhování
lidí za prací. Máte recept na to, jak tomu
zabránit a můžete ze své pozice pro to něco
udělat?

Není to problém jen našeho regionu, ale takřka
celé republiky. Z pozice starosty však nemám
žádný nástroj, jak tomu zabránit. Co se ale dá
dělat, je vytvářet lepší podmínky pro podnikání
a život v našem městě, například nabídkou
dostupných stavebních pozemků nebo vysoko‐
rychlostního internetu. Díky němu může spousta
bystrých mozků pracovat na dálku pro firmy ve
velkých městech. Jako problém vnímám nabídku

kvalifikovaných pracovních míst, kdy absolventi
vysokých škol zde těžce hledají uplatnění pro
svou budoucí kariéru. Věřím však v pozitivní
trend, že i mladí lidé budou zůstávat v Jeseníku.

Při volební kampani do krajského zastupi-
telstva jste uváděl, že budete hájit zájmy jese-
nického regionu. Co se vám tedy podařilo?

Jsem předsedou Výboru pro rozvoj cestovního
ruchu Olomouckého kraje a za mého působení
se podařilo navýšit částku, kterou kraj podporuje
cestovní ruch v Jeseníkách, a to ze dvou na tři
miliony korun. Tyto peníze putují do propagace
regionu, na údržbu běžeckých tratí, turistického
značení a dalších aktivit. Také jsme získali dotaci
z Olomouckého kraje ve výši 1,8 milionu korun
na výstavbu dětského dopravního hřiště, které
zanedlouho vyroste u ZŠ Boženy Němcové.

V komunální politice nebývá příliš zvykem,
že v městské radě sedí členové jedné rodiny.
Jaký názor na to máte vy, když členem rady
je váš bratr?

Pokud se to někomu zdá jako výhoda, není to
tak. Na spoustu věcí máme rozdílné názory. Cítil
jsem, že to není optimální, a proto jsem se na
zastupitelstvu vyloučil z hlasování při jeho volbě
jako nového radního. Na druhou stranu je potře‐
ba říci, že byl demokraticky zvolen a já to plně
respektuji.

Co se vám vybaví při slovu Jeseník a co podle
vás v tomto městě chybí?

Narodil jsem se tady a prožil podstatnou část
života. Mám zde dlouholeté kamarády a rodinu.
A co mi tady chybí? Lepší dopravní dostupnost
a více infrastruktury pro volnočasové aktivity.
Také mi schází více optimismu v místních lidech,
ale to může být jen můj pocit.

Máte při své práci vůbec čas na rodinu?
Času je málo, a proto se snažím každou volnou

chvíli trávit s rodinou. Mám dvě malé dcery, které
rychle rostou a jsem si vědom toho, že tyto chvíle
se už nikdy nevrátí. 

Richard Kapustka

Investiční akce, Smetanovy sady, komunální politika, práce v krajském zastupitelstvu,
problémy města i celého regionu. Na tyto a další otázky odpovídal starosta města Jese-
níku, Ing. Adam Kalous, který je zároveň krajským zastupitelem a otcem dvou dětí. 

Ing. Adam Kalous, starosta města Jeseníku.
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LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA
Na Sanatoriu Priessnitz otevřena
několikrát týdně – 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.

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

ZA RELAXACÍ
Ovesná koupel s lněným olejem 340 Kč
Hojivá i zkrášlující! Obojí zaručuje naše ovesná koupel s lněným olejem. Oves
působí blahodárně na ekzémy, lupénku i akné a zklidňuje svědění kůže. Rege‐
neraci pokožky výrazně podporují Omega‐3 kyseliny lněného oleje. Po slunném
létě bude tato koupel něžným pohlazením pro Vaši pokožku.

DYNAMICKÉ UKÁZKY:
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BEZPEČNOST
HRANIC

Sou ástí programu je charitativní akce - “Pomáhejme, když m žeme”

KLAUNI a jejich kouzelná balónková show 

MAŠKARNÍ DISKOTÉKA se sout žemi
ZUMBA PRO VŠECHNY

HUDEBNÍ VE ER S KAPELOU 

11:30

16:30

19:00

15:00

17:00

18:00 P VECKÁ SOUT Ž HLÁSEK  VINCENZE PRIESSNITZE
TONIGHT

POMÁHEJME, KDYŽ MŮŽEME

23:00 FIRESHOW

charitativní sbírka
p edávání šek

TRADIČNĚ 
Již popáté proběhne v rámci Dne
bezpečnosti bez hranic, který se
koná na hřišti Priessnitzových
léčebných lázní 8. září 2017, cha-
ritativní akce POMÁHEJME,
KDYŽ MŮŽEME.
V minulosti jsme již přispěli Domo‐
vu Sněženka Jeseník, devítileté
Anetce se syndromem extrémně
krátkého střeva, roční Verunce
s nemocí motýlích křídel a v loň‐
ském roce třináctiletému Vojtovi,
kterého trápí cukrovka a epilepsie. 
Letos chceme pomoci Matýskovi,
který je ve svých pěti letech posti‐
žen několika zdravotními kompli‐
kacemi, které mu ztěžují normální
život a zapojení se do dětského
kolektivu. Kromě středně mentální
retardace se Matýsek těžce pohy‐

V loňském roce výtěžek charitativní akce byl věnován třináctiletému Vojtovi,
kterého trápí cukrovka a epilepsie. Foto: Richard Kapustka

buje a má vážnou poruchu zraku.
Výtěžek této akce pomůže Matýs‐
kovi k zakoupení drahých pomůcek

pro zlepšení pohybu a hlavně zraku.
VĚŘÍME TEDY, ŽE I TENTOKRÁT
POMŮŽETE S NÁMI!

ZA SPORTEM – LETNÍ SPORTOVIŠTĚ 
otevřena denně od 10.00 do 18.00. Půjčovna elektrokol, dětských kol, odrá‐
žedel, koloběžek a sportovních her (badminton, kroket, volejbal, nohejbal,
míče). Park her (minigolf, ruské kuželky, Člověče nezlob se, pétanque). Bal-
neopark, Fitpark, DiscGolfpark v provozu! Háj Víly Ozdravy již v provozu!

CYKLOPOINT JESCYKLO
pro všechny cykloturisty a nadšence
cyklistiky. Neváhejte azavítejte do areálu
Priessnitzových léčebných lázní na kole,
uschovejte si ho zdarma v cyklopointu
a relaxujte v balneoparku.
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Jeseník nezlomily velké požáry ani rozdělení Slezska

Jeseník spolu s vesnicemi v širo‐
kém okolí vznikl plánovitou kolo‐
nizací vratislavských biskupů,
kteří zdejší území získali roku
1199. První zmínka o lokalitě na
místě dnešního Jeseníku pochází
z roku 1267, kdy se v latinském
pramenu cituje jako Vriwald (poz‐
ději Vrowald, Vrienwalde, Freyn‐
walde), tedy místo zbavené lesa.
Vznik osady je spojen od počátku
s dolováním zlatonosných a žele‐
zných rud v jejím okolí, městské
právo získal Jeseník mezi lety 1284
až 1295.

Město se brzy po založení hos‐
podářsky úspěšně rozvíjelo. Již
roku 1295 jsou připomínány první
řemeslnické cechy, řeznický
a pekařský. Z roku 1328 pochází
první zmínka o těžbě a zpracování
železa, ta však záhy upadla. K její‐
mu obnovení došlo až v 15. století

společně s těžbou stříbra a zlata.
Později se začala rozvíjet  řemesla,
slibný rozmach města ale pozna‐
menaly třicetiletá válka a velké
požáry. Při prvním z nich v r. 1625
shořelo 25 domů včetně radnice se
všemi městskými privilegii a při
požáru v r. 1638 lehlo popelem
takřka celé město včetně kostela,
fary, biskupského dvora a mlýna.
V 17. století se zde odehrávaly také
nechvalně známé čarodějnické
procesy. Od prvního v roce 1622
do posledního roku 1684 si proce‐
sy, iniciované jak zástupci biskupa,
tak jesenickými měšťany, vyžádaly
jen v samotném Jeseníku asi 102

obětí. Přesto pokračoval hospodář‐
ský rozkvět města, zejména v tex‐
tilních odvětvích, který byl
ochromen až rozdělením Slezska
roku 1742. Jesenicko se tak  ocitlo
na periferii říše, Jeseník se stal
pohraničním městem Rakouského
Slezska. Takto vytyčené státní hra‐
nice se prakticky za uplynulých 275
let nezměnily. Zato se měnily státy,
Prusko bylo vystřídáno Německým
císařstvím, Výmarskou republikou,
Třetí říší a konečně Polskem.
Rakouské císařství nahradilo
Rakousko‐Uhersko a v roce 1918
Československá republika, dnes
Česká republika.

Vraťme se však zpátky do 19. sto‐
letí, kdy město zažívá největší roz‐
mach ve své historii, a to díky
rodinám Raymannů a Regenhartů,
které se v roce 1824 kapitálově spo‐
jily. Nově vzniklá firma R&R se spe‐
cializovala na exkluzivní damašek,
který ji dal punc světové značky.

K rozvoji města nebývalou měrou
rovněž přispěl Vincenz Priessnitz,
který roku 1822 založil první vodo‐
léčebné lázně na světě, což se odra‐
zilo ve vzniku dalších služeb,
především ubytovacích. Při této pří‐
ležitosti nutno připomenout jméno
Priessnitzova zetě Johanna Rippera,
který v Jeseníku v roce 1881 založil
Moravsko‐slezský sudetský horský
spolek (MSSGV), který značil trasy
v Hrubém Jeseníku, stavěl útulny,
chaty a rozhledny a postaral se tak
o vznik organizované turistiky. Vel‐
kou roli při rozvoji města sehrála
také železnice, která roku 1888 pro‐
pojila Jeseník s Moravou a Němec‐
kem. 

Zdálo se, že rozkvět města nic
nezastaví. Bohužel, druhá světová
válka, její důsledky včetně odsunu
původních německých obyvatel
a následné budování socialismu
hluboce poznamenaly lázeňské
město. Teprve v 90. letech minulého
století, se změnou společenského
systému, město začalo měnit svou
tvář.

Richard Kapustka
zdroje: www.jesenik.org, 

SOkA Jeseník

Původní němečtí obyvatelé své poklidné lázeňské městečko Frei-
waldau, dnes Jeseník, ukryté v malebném údolí řeky Bělé mezi
Jeseníky a Rychlebskými horami nazývali perlou Jeseníků. Pojďme
se společně vypravit po stopách dávné minulosti za střípky jeho
bohaté a pohnuté historie, kdy zde žili hledači zlata, stříbra
a z domečků na předměstí se ozývalo klapotání tkalcovských
 stavů. 



Svatojánský kult
Kult sv. Jana Nepomuckého je

nerozlučně spojen s českým baro‐
kem. Je zemským patronem nejen
Čech, ale i Bavorska. Jeho popularita
se již od baroka šířila celou katolic‐
kou Evropou, například v Polsku
i v Belgii a Francii. Svatý Jan Nepo‐
mucký získal díky jezuitům velký
věhlas po celém světě, kde působily
jejich misie, především v Latinské
Americe a v Asii. Je uctíván jako
mučedník zpovědního tajemství
a patron při přírodních pohromách
a kvůli způsobu své smrti i při
povodních (proto se nachází často
na mostech).

Kdo byl Jan Nepomucký?
Jan (Johánek) se narodil v Pomu‐

ku 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 gene‐
rálního vikáře. Bylo to v době vel‐
kých politických a majetkových
sporů s králem Václavem IV., které
vyvrcholily v r. 1393 zatčením čtyř
arcibiskupových úředníků. Byl mezi
nimi i Jan, který byl podroben kru‐
tému mučení, jemuž podlehl.
20. března ho odvlekli na Karlův
most a svrhli do Vltavy, jeho tělo
bylo vyloveno až po měsíci u kláš‐
tera Na Františku. Tři měsíce po
krvavých událostech sepsal arcibis‐

kup proti králi žalobu, v níž se zmi‐
ňuje o svém vikáři a nazývá jej
„martyr sanctus“, svatý mučedník.
Jeho smrt však měla podle legendy
i jiný důvod, král z něj chtěl vynutit
zpovědní tajemství své manželky
Žofie, jíž by se rád zbavil. Janovo
mučednictví bylo důvodem úcty,
kterou mu projevovali již jeho sou‐
časníci. A díky životopisu jezuity
Bohuslava Balbína (1680) nastar‐
toval proces Janova blahořečení
(1721) a svatořečení (1729).

Socha na náměstí 
Barokní práce neznámého autora

z 18. stol. ze slezské žuly je napo‐

dobeninou 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 smě ‐
řuje. Spolu s levicí vytváří troj ‐
úhelníkovou kompozici, motiv
symbolizující Svatou Trojici. Světec
je oblečen v dlouhé klerice a roche‐
tě, 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. 

Jak vidíme na starých litografiích
jesenického náměstí z poloviny
19. století, byla okolo pomníku po ‐
stavena zahrádka v podobě železné
mříže, což umožnilo i vysazení stro‐
mů po jeho stranách. Když přerostly
a sochu víceméně zahalily, byly
odstraněny a vysazeny stromky
nové. Ve 20. století byly nahrazeny
popínavými růžemi. Nakonec zeleň
zmizela úplně. Okolo sochy se usa‐

dili trhovci a nabízeli zde své pro‐
dukty. Růst automobilové dopravy
způsobil, že socha začala bránit
průjezdnosti náměstí od benzinové
stanice. Zřejmě za 2. světové války
či po jejím skončení byl světec pře‐
místěn ke kostelu. Kronikář k tomu
v 60. letech v duchu ateistické pro‐
pagandy poznamenal, že šlo
„o nevalnou ukázku barokního umě-
ní sochařského“.
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Jihovýchodní roh náměstí se sochou Jana Nepomuckého na snímku z roku 1865. Severozápadní roh náměstí na fotografii z roku 1923.

Text: Mgr. Květoslav Growka, SOkA Jeseník, 
4x reprofoto: SOkA Jeseník

Jan Nepomucký je zemským patronem Čech i Bavorska
Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku, ať nám Bůh dá, co dal Tobě, by náš jazyk neshnil v hrobě. Karel Havlíček Borovský

Náměstí s radnicí a sochou Jana Nepomuckého v roce 1850.

Socha na snímku z roku 1941. 

I takový sarkastický básník, který svými epigramy tepal vše zpá-
tečnické, klerikální a protičeské, oslovuje světce s prosbou, maje
v něj úctu. Co na tom, že se zázračný zbytek „jazyka“ ukázal při
nových výzkumech jen jako kousek mozkové hmoty… Jan Nepo-
mucký totiž nestojí na piedestalu v našich dějinách náhodou.
A jestliže v tento čas odhalujeme jeho restaurovanou sochu, reha-
bilitujeme tu část našich dějin, kdysi vysmívanou jako „temno“.
A my zde ve slezském městě Jeseníku, bývalém Frývaldově, nava-
zujeme na kontinuitu jeho sedm století trvajícího historického
vývoje v rámci zemí Koruny české.
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Foto: Jan Mrosek, Richard Kapustka, archiv Jakuba Gajdy.

Slavnostní odhalení sochy světce se uskuteční 17. září
Po více než půlstoletí se v polo-
vině srpna vrátila socha světce
Jana Nepomuckého na Masa-
rykovo náměstí v  Jeseníku.
Předtím byla umístěna u kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie,
odkud v květnu letošního roku
putovala na náročnou několi-
kaměsíční renovaci. Slavnostní
odhalení sochy proběhne
17. září, které tak završí oficiální
oslavy 750 let města.

„Socha byla v katastrofálním sta-
vu, a to přesto, že v minulosti pro-
běhly dvě renovace, ta poslední
v roce 1901. Právě ta soše nejvíce
ublížila, a to vzhledem  k použitému
betonu a cementu, hodně ji poškodil
i její následný přesun po druhé svě-
tové válce k místnímu kostelu,“
uvedl restaurátor Jakub Gajda, kte‐
rý na soše pracoval čtyři měsíce.
Jak dále poznamenal, nejobtížnější
práce spočívaly v očistění sochy.
Navíc byl kámen hodně zasolený
kvůli po užitému cementu, jenž

obsahoval vodorozpustné soli.
Svou roli přitom sehrála i léta dlou‐
hodobé neúdržby a také místní
podnebí. 

Nyní je však socha po renovaci,
a tak si ji lidé budou moci prohléd‐
nout v celé její kráse při jejím slav‐
nostním odhalení. To se uskuteční
v neděli 17. září s doprovodným
programem, který začne v 10.30
hodin. „V tento čas  proběhne hodi-
nová mše v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie, po ní bude následovat
průvod na Masarykovo náměstí. Zde
pak veřejnost může zhlédnout menší
kulturní program a v pravé poledne
se lidé dočkají slavnostního odhalení
sochy svatého Jana Nepomuckého,“
uvedl radní města Jeseníku Miro‐
slav Hrdlička.

Socha, která váží celkem zhruba
čtyři tuny, je zhotovena ze slezské
žuly. Její renovace přišla na téměř
200 tisíc korun bez DPH, dotace
z fondu Euroregionu Praděd činila
85 %. (rik)

Socha Jana Nepomuckého se po náročné renovaci opět vrátila na Masarykovo
náměstí. Její slavnostní odhalení se uskuteční v neděli 17. září v rámci oslav 
750 let města Jeseníku. 

Odvoz sochy nebyl jednoduchý. Pomáhala těžká technika.

Socha byla v hodně špatném stavu. Návrat na náměstí.

Socha před renovací. Socha po renovaci.



V hlavním výstavním sále ve
Vodní tvrzi bude návštěvník pro‐
veden dějinami Jeseníku od jeho
nejstarších počátků až po součas‐
nost, a to na základě časových
bodů představujících nejzásadněj‐
ší události pro město a jeho oby‐
vatele. Vedle nejstarší historie
seznámí výstava návštěvníky
v prvé řadě s hornickou minulostí
města, s čarodějnickými procesy
a s událostmi spojenými s třiceti‐
letou válkou i válkami o slezské
dědictví. Výstava dále obsáhne

rozvoj města v 19. století v souvi‐
slosti s textilním podnikáním,
vznik lázní a další klíčové momen‐
ty, jako například rozkvět spolko‐
vého života, industrializaci či
budování muzejní instituce. Stra‐
nou nezůstanou ani katastrofy
v podobě požárů či povodní a při‐
pomenuty budou též zásadní
mezníky 20. století a jejich vliv na
fungování i podobu města. Jednot‐
livá témata představí nejreprezen‐
tativnější předměty daného
období či událostí.

Výstavu zahájí slavnostní ver‐
nisáž, která se uskuteční v úterý
12. září 2017 v 18.00 hod. ve
Vodní tvrzi. V rámci vernisáže
vystoupí kapela Hanulík Brothers
& Alžběta s jazzovými a swingo‐
vými melodiemi. Vstup na verni‐
sáž je zdarma. 

Výstavu bude možné navštívit
do 19. listopadu 2017. Vstupné
činí 40/20 Kč. (VMJ)
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Svatováclavské setkání se bude věnovat výročí Jeseníku 

Jeho hlavní pořadatelé, Státní
okresní archiv Jeseník a Vlastivědné
muzeum Jesenicka, připravili ve
spolupráci s řadou dalších podpo‐
rovatelů ke Dni české státnosti
dvoudenní akci, která začne ve stře-
du 27. září 2017 vlastivědným

seminářem na téma 750 let města
Jeseník. Seminář se bude konat
v Zimní zahradě Priessnitzova
sanatoria Lázní Jeseník od 9 do 13
hodin. Vstup na přednášky je volný.
Zájemci mohou získat vlastivědný
sborník obsahující příspěvky, které

přibližují zajímavé okamžiky dějin
v rámci 750 let existence města
Jeseníku. V 15 hodin se účastníci
semináře přesunou do Vlastivědné-
ho muzea Jesenicka k prohlídce stej‐
nojmenné výstavy.

O státním svátku, ve čtvrtek
28. září, se uskuteční pietní setkání
v Bílé Vodě se vzpomínkou na násil‐
nou internaci řádových sester
komunistickým režimem ve zdejší

obci. V 9.30 hodin proběhne v kos‐
tele Navštívení Panny Marie mše
svatá a po ní vzpomínkový akt na
hřbitově, kde jsou řádové sestry
pochovány.

Sváteční atmosféru podtrhne
podvečerní slavnostní koncert
Janáčkova kvarteta, který se koná
v Kapli v Průchodní ulici v Jeseníku
v 17 hodin.

(VMJ)

Pod názvem 750 let města Jeseník proběhne letošní již XVII. ročník
Svatováclavského setkání v Jeseníku, který se koná pod záštitou
náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Františka Jury a sta-
rosty Města Jeseník Ing. Adama Kalouse.

Vodní tvrz zve na výstavu ,,750 let města Jeseník“
U příležitosti konání XVII. ročníku Svatováclavského setkání v rám-
ci oslav první písemné zmínky o Jeseníku z roku 1267 připravilo
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci se Státním okresním
archivem v Jeseníku výstavu věnovanou právě tomuto výročí
a dlouhé 750leté historii města. 
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sobota 2. září v 10 hodin
Před Léčebným domem Priessnitz, PLL a.s.
MEZINÁRODNÍ DVOJKONCERT
Představí se Associazione Filharmonica Lama
s mažoretkami z Itálie a Dechový orchestr
mladých ZUŠ Jeseník s dirigenty Tomášem
Uhlířem a Milanem Domesem s mažoretkami
SZUŠ taneční spol. sr. o. včele se Z.Fritscherovou. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 3. září v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Poslední promenádní koncert 2017. Představí
se Jesenická dvanáctka. 
Pořádá PLL a.s.

úterý 5. září 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.

pátek 8. září od 9.30 do 23 hodin
Hřiště, PLL a.s.
BEZPEČNOST BEZ HRANIC
Dopoledne dynamické ukázky jako zadržení
pachatele, bojový výcvik, mýtné vozidlo Celní
správy, akční ukázky AČR, simulovaná
dopravní nehoda, výcvik psů, ukázky HZS
včetně pěny pro děti. Odpoledne po 15 hodině
klauni s balonkovou show, zumba pro
všechny, maškarní diskotéka, pěvecká soutěž,
večer s tancem, hraje Tonight a na závěr
fireshow. 
Pořádá Policie ČR, HZS, AČR a PLL a.s.

pondělí 11. září od 10 do 17.30 hodin
Hala Kongresového sálu, PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE
Pořádá Iveta Filipová a PLL a.s.

pondělí 11. září v 19 hodin
Kaple, Průchodní ulice
KONCERT PRO SVĚTLUŠKU
Benefiční koncert pro nadaci Českého rozhlasu
Světluška. Na koncertě zahraje Smyčcový
orchestr Jeseník pod taktovkou Františka
Mecha společně s Triem Con Amore a jejich
hosty. Večerem bude provázet Rafaela
Drgáčová. Jako host vystoupí zpěvačka Alenka
Terezie Vítek. Výtěžek z koncertu i odpolední
sbírky bude na místě předán zástupci z nadace
Světluška.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 12. září v 18.45 hodin
Zrcadlový sál, PLL a. s.
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Vincenz Priessnitz, Viktor Schauberger a další
známí muži, kteří pracovali s nejobyčejnější
látkou na naší planetě – vodou. Prezentace
Jiřího Glabazni. 
Pořádá PLL a.s.

Akce středa 13. září v 17 hodin
Kaple, Průchodní ulice
HRÁTKY S HUDBOU – ZPÍVÁNÍ RODIN
S DĚTMI
25. ročník kurzu Hrátky s hudbou – zpívání
rodin s dětmi pod vedením Rafaely Drgáčové.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 14. září v 16.15 hodin
Herna Sofie, PLL a. s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
V zábavném pořadu pro děti a jejich rodiče se
prezentuje Danuše Šenkyříková. 
Vstupné 40 Kč. 
Pořádá D. Šenkyříková a PLL a.s.

čtvrtek 14. září v 18.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
PSYCHOSOMATIKA – JAK OVLIVŇUJE NAŠE
ŽIVOTY
První z cyklu přednášek terapeutky a spiso‐
vatelky Antonie Krzemieňové v Plíživé Kontře.
Antonie Krzemieňová se zabývá psycho‐
somatikou, psychohygienou a vlivem myšlení
na zdraví člověka. Pomáhá lidem najít způsob,
jak být natrvalo zdravý, vyrovnávat se se
životními situacemi a život si opravdu užívat
a ne ho jen přetrpět. Vstupné dobrovolné.
Pořádá Klub Plíživá Kontra.

sobota 16. září v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
PERU
Cestopisná přednáška v podání populárního
cestovatele PaedDr. Libora Turka. 
Vstupné 50 Kč. 
Pořádá Dr. Turek a PLL a.s.

pondělí 18. září od 10 do 17.30 hodin
Hala Kongresového sálu, PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE
Pořádá Iveta Filipová a PLL a.s.

pondělí 18. září v 19 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
PODVEČERNÍ KONCERT
S bohatým repertoárem se představí jedinečný
pěvecký sbor Florian pod vedením sbormistryně
Zdeny Blechtové. 
Pořádá PLL a.s.

pátek 22. září v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
V. K. TOMÁŠKO
Prezentace folkového mága, skladatele, zpě‐
váka Vojty Kiďáka Tomáška. Vstupné 60 Kč.
Pořádá PLL a.s.

pondělí 25. září v 17.30 hodin
Sál Pentagonu
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
PRO MLÁDEŽ 2017
Zahajovací lekce proběhne 25. září v17.30 hodin.
Kurz je rozvržen do 12 lekcí + 1 lekce stolování
s večeří. Běžné lekce budou probíhat v pondělí
od 17.30 do 20.30 hodin. Taneční budou
ukončeny závěrečnou kolonou 1. prosince 2017.
Kurzovné činí 1250 Kč. Přihlášeni budete

zaplacením kurzovného v kanceláři Divadla
P. Bezruče. Bližší informace na tel. 727 852 849
nebo e‐mailu: romana.hrtanova.mkz@gmail.com.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 25. září od 13 do 17 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
SVÁTEK SENIORŮ
Zábavný pořad s různými ukázkami a jedineč‐
ným Vladimírem Hronem. 
Pořádá account manager Jana Kvašňáková a PLL a.s.

středa 27. – čtvrtek 28. září
XVII. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ
Tradiční Svatováclavské setkání, tentokrát na
téma oslav 750 let města Jeseník.
Pořádají Vlastivědné muzeum Jesenicka, Státní
okresní archiv Jeseník, Priessnitzovy léčebné
lázně, Společnost Vincenze Priessnitze,
Olomoucký kraj, MKZ Jeseník, Sdružení měst
a obcí Jesenicka ve spolupráci s obcí Bílá Voda.

čtvrtek 28. září v 16.15 hodin
Herna Sofie, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. Vstupné
40 Kč. 
Pořádá D. Šenkyříková a PLL a.s.

čtvrtek 28. září v 17 hodin
Kaple, Průchodní ulice
SLAVNOSTNÍ KONCERT KE DNI ČESKÉ
STÁTNOSTI
Koncert v rámci Svatováclavského setkání k 750.
výročí města Jeseníku.
Účinkuje Janáčkovo kvarteto z Brna. Více
informací na stránkách www.janacekquartet.com. 
Program: Beethoven, Suk, Dvořák. Prodej
vstupenek vrezervačnímu systému MKZ Jeseník.
Vstupné 120 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci se SOkA
Jeseník a VMJ.

čtvrtek 28. září v 19 hodin
Tančírna, Račí údolí
KONCERT PRO TANČÍRNU – BEN HOLDER
(GB) & PETR BENEŠ DUO (CZ)
Koncert věnovaný Tančírně k 750. výročí města
Jeseníku. Ben Holder je jedním z nejnadanějších
a nejvzrušujících (most exciting) mladých
jazzových hudebníků ve Velké Británii (v roce
2016 vyhrál mimo jiné v kategorii objev roku
„British Jazz Awards“). Rozhodně si nenechte
ujít! Prodej vstupenek v rezervačnímu systému
MKZ Jeseník. Vstupné 150 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s Tančírnou.

čtvrtek 28. září v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
XXV. MHF K. DITTERSE Z DITTERSDORFU
Koncert Saxofonového kvarteta. Bližší informace
na speciálních plakátech. Vstupné 100 Kč.
Pořádá Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu,
z.s. a PLL a.s.

pátek 29. září v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
MISTŘI SVĚTOVÉ KLASIKY U PRIESSNITZE
Benefiční koncert u příležitosti 15. výročí
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PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
04.–08. 10.DNY SENIORŮ V JESENÍKU
12. 10. JENOM ŽIVOT
13. 10. ŘECKÉ POVĚSTI
16. 10. O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
16.–22. 10 SLOVENSKÉ DNY V JESENÍKU
21. 10. MORAVSKÁ FILHARMONIE

OLOMOUC

12. září–19. listopadu 
Hlavní výstavní sál
750 LET MĚSTA JESENÍK
Výstava, která je součástí XVII. Svatováclavského
setkání a zároveň oslav 750letého výročí první
písemné zmínky o Jeseníku, má za cíl provést
návštěvníka bohatou a pozoruhodnou historií
města od jeho počátků v roce 1267 až po
současnost. Na základě jednotlivých časových
bodů spjatých s nejdůležitějšími a nejvíce
zlomovými mezníky dějin města představí
charakteristické události či oblasti, které
formovaly město, jeho tvář aobyvatelstvo. Vedle
nejstarší historie výstava seznámí s hornickou
minulostí města, čarodějnickými procesy,
událostmi spojenými s třicetiletou válkou
a válkami o slezské dědictví, rozvojem města
v19. století vsouvislosti s textilním podnikáním,
vznikem lázní a dalšími klíčovými momenty
jako rozkvět spolkového života, industrializace
či budování muzejní instituce. Stranou
nezůstanou ani katastrofy v podobě požárů či
povodní apřipomenuty budou zásadní mezníky
20. století a jejich vliv na fungování a podobu
města. Jednotlivá témata budou prezentována
nejreprezentativnějšími předměty ilustrující
dané období či událost.
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 12. 9.
2017 v 18:00 hodin, vstup zdarma.
Kurátoři výstavy: Mgr. Jan Petrásek,
Mgr. Božena Kaňáková, výtvarnice výstavy:
BcA. Ivana Kužílková. Vstupné: 40/20 Kč.

XVII. ROČNÍK SVATOVÁCLAVSKÉHO
SETKÁNÍ
27. září – 28. září

Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci
se Státním okresním archivem Jeseník pořádají
setkání s doprovodným programem: 
Vlastivědný seminář – 27. 9., Zimní zahrada
Priessnitzova sanatoria, začátek v 9:00.
Pietní setkání v Bílé Vodě – 28. 9., 9:30 hod. –
mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie
avzpomínka na násilnou internaci řádových sester
na hřbitově; 10:30 hod. – požehnání na hřbitově.
Slavnostní koncert Janáčkova kvarteta –
28. 9. od 17:00 hod., Kaple, Průchodní ulice
v Jeseníku, vstupné: 120 Kč.
Výstava „750 let města Jeseník“ –
12. 9.–19. 11., Vodní tvrz, Hlavní výstavní sál,
vstupné 40/20 Kč.

VLASTIVĚDNÝ SEMINÁŘ
27. září

SEMINÁŘ V RÁMCI XVII. ROČNÍKU
SVATOVÁCLAVSKÉHO SETKÁNÍ
Organizátoři letošního XVII. Svatováclavského
setkání si vás dovolují pozvat na vlastivědný
seminář věnovaný tématu 750 let města
Jeseník. Cílem semináře je co nejpestřejším
způsobem poukázat a připomenout nejvýraz‐
nější události a mezníky, které přetvářely
a formovaly Jeseník a obyvatelstvo města v jeho
dlouhé 750leté historii.
Seminář se uskuteční v 9:00 hod. v Priess-
nitzových léčebných lázních vJeseníku – Zimní
zahradě Priessnitzova sanatoria. Od 15:00 do
16:00 proběhne v rámci semináře návštěva
výstavy ve Vlastivědném muzeu Jesenicka.

činnosti občanského sdružení SALET ve
spolupráci se souborem loveckých trubačů Lesů
České republiky a koncertní agenturou SINTON
Praha. Skladby světových autorů Dvořáka,
Smetany, Pucciniho, Rossiniho a Verdiho
v podání předních interpretů: Barbara
Slezáková, soprán, Michal Mačuha baryton,
Dana Hegerová, flétna, Tomáš Brummel, housle
a Robert Fichs, piáno. Součástí koncertu je
prodejní výstava obrazů slavného sportovce
a významného umělce Rostislava Osičky. 
Pořádá SALET, SINTON a PLL a.s.
Poznámka: Občanské sdružení SALET poskytuje
podporu osobám se zdravotním postižením
a duševním onemocněním formou sociálního
a pracovního začlenění do společnosti.

sobota 30. září od 14 hodin
Minipivovar Jeseník
SVATOVÁCLAVSKÝ MINIFEST
Oslava piva, tradice a pohody. Tak by se dala
zhodnotit akce Svatováclavský minifest, která
se letos bude konat 30. září, a to již pošesté
v areálu Minipivovaru Jeseník. Čeká na vás opět
bohatá nabídka piv jak zmístního minipivovaru,
tak z dalších minipivovarů ČR, nebude chybět
zábava pro děti i dospělé, hudební vystoupení
kapel a mnoho dalšího. Vstup volný.
Pořádá Minipivovar Jeseník.

OSLAVY 750 LET MĚSTA JESENÍK

pátek 15. září v 19 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
SLAVNOSTNÍ GALAVEČER
Slavnostní předávání ocenění občanům města,
křest knihy k výročí města Jeseník.
Pořádají MKZ Jeseník aMěsto Jeseník ve spolupráci
s PLL a.s.

sobota 16. září od 9.30 hodin
Masarykovo náměstí, Zámecké náměstí, areál
voršilek
STŘEDOVĚKÁ SLAVNOST
Hlavní slavnost v rámci oslav 750 let města
Jeseníku. 
Zpátky v čase – Jeseník znovu ve středověkém
hávu. Rytířské souboje, středověká řemesla,
dobové tance a hudba, kejklíři, žongléři, ukázka
palných zbraní s komentářem, sokolníci,
mincovna, výtvarné dílny pro děti, atd. Celý
program uzavře ohňostroj. Program začíná
v 9.30 hodin slavnostním průvodem ze
Zámeckého na Masarykovo náměstí.
Pořádají MKZ Jeseník a Město Jeseník.

neděle 17. září od 10.30 hodin
Kostel Nanebevzetí P.Marie, Masarykovo náměstí
MŠE A ODHALENÍ SOCHY SV. JANA
NEPOMUCKÉHO
10:30 hodin MŠE SVATÁ v kostele Nanebevzetí

Panny Marie
11:30 hodin PRŮVOD na Masarykovo náměstí
11:45 hodin MALÝ KULTURNÍ PROGRAM na

Masarykově náměstí
12:00 hodin ODHALENÍ SOCHY SV. JANA

NEPOMUCKÉHO
Pořádají MKZ Jeseník a Město Jeseník.

5. září - 29. září
Výstavní síň Divadlo P. Bezruče
POVODEŇ 1997 - 20 let…
V červenci 1997 zasáhly Jesenicko povodně,
s jakými se obyvatelstvo v novodobé historii
České republiky zatím nesetkalo. Výstava
připomene živelnou pohromu ve fotografii tak,
jak ji zaznamenali různí amatérští fotografové.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

27. června - 27. září
Výstavní síň Katovna
JESENICKÉ TOULKY ANEB JESENÍKEM
ZPÁTKY V ČASE
Výstava tematicky zaměřená k 750 letům města
Jeseník u příležitosti 15 let partnerství města
Jeseník a Glucholaz. Vstup volný.
Pořádá Město Jeseník ve spolupráci se SOkA
Jeseník.

Výstavy

VÝSTAVA
5. září–29. října

Galerie
ŠŤASTNÝ ŽIVOT V SECESI
Výstava s poetickým názvem Šťastný život
v secesi nabídne pohled, jak prožít spokojený
a šťastný život díky zaručeně platným, často
humorným, sto let starým radám a návodům,
ale hlavně jak vytvořit fungující a vkusně
zařízenou domácnost. Výstava je zapůjčena
z Letohrádku Mitrovských v Brně.
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 5. 9.
v 18:00 hodin, vstup zdarma.
Kurátorka výstavy: Mgr. Božena Kaňáková,
výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková.
Vstupné: 40/20 Kč, děti do 6 let zdarma.
DNE 23. 9. OD 10:00 DO 11:00 SE K VÝSTAVĚ
USKUTEČNÍ WORKSHOP PRO DĚTI.
Minimální počet účastníků 2 děti. Vstupné
na workshop 30 Kč.

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 dějin. 
Kurátorka výstavy: Mgr. Zuzana Blažková,
výtvarnice výstavy: Mgr. Markéta Kobierská.
Vstupné: 40/ 20 Kč.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
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PŘEDNÁŠKA
21. září

OD HRADU K HRADU II
Jesenicko není jen místem přírodního bohatství,
ale i krajinou hradů. Touto větou jsme začínali
první přednášku o našich hradech na Jesenicku.
Pojďme pokračovat v povídání spolu s archeo‐
logem VMJ Bc. Milanem Rychlým o dalších
památkách tohoto druhu, např. tajemném
Frydebergu nebo romantickém Kaltenštejnu. 
Přednáška se bude konat 21. 9. od 19:30
v prostorách ,,Vinckova kafe“. Minimální počet
účastníků 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
2. září

KOBERŠTEJN – OCHRÁNCE ZLATONOSNÝCH
LOŽISEK
Hrady a jejich historie fascinují nejen dnešní
historiky, ale i veřejnost. Cílem exkurze vedoucí
ke zřícenině hradu Koberštejn u Rejvízu bude
seznámit zájemce nejen s historií tohoto
pomníku středověké fortifikační architektury,
ale i přiblížit těžbu drahých kovů v oblasti
Jesenicka. Návštěvníci budou seznámeni
i s historií hradní soustavy na Jesenicku. 
Odjezd v 7:40 hod., z autobusového nádraží
ze stanoviště č. 5. Návrat v brzkých
odpoledních hodinách. Exkurzi povede
Bc. Kamil Tomášek, pracovník VMJ. Minimální
počet účastníků 4 osoby. Cena exkurze 30Kč.

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: 1. 9.–17. 11. 2017 úterý až
sobota 14:00–17:00
Vstupné: 40/20 Kč.
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo
kafe“, otevřeno každý den.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba
1. 9.–31. 12. 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

pátek 1. 9.–sobota 2.9. v 18.00 hodin                         
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek,

Kino Pohoda

kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase
jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout
do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět,
skrytý před zraky návštěvníků. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 4. 9.–úterý 5. 9. v 19.30 hodin            
PO STRNIŠTI BOS 
Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě,
které rodiče střeží víc, než je zdrávo, protože
o jedno dítě už přišli. A tak je Eda náhradník.
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe;
o pár let později, než se odehrává příběh filmu
Po strništi bos, sledujeme jejich poválečný život
na pražském předměstí ve snímku Obecná škola. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

středa 6.9. v 19.30 hodin         
FILMOVÝ KLUB         
DRUHÁ STRANA NADĚJE
Stárnoucí podomní obchodník s košilemi Wik‐
ström zakoupí restauraci na zapomenutém
helsinském dvorku a nabídne práci o poznání
mladšímu muži v těžké životní situaci. Jak bývá
u filmů Akiho Kaurismäkiho zvykem, lidskost,
přátelství a smysl pro humor probleskují
ponurostí a dodávají této hořkosladké komedii
příchuť optimismu. Titulky.
Vstupné 90 Kč.  Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 7.9. v 19.30 hodin                  
TULIPÁNOVÁ HOREČKA                                     
V 17. století Amsterdam a celou zemi zachvátila
„tulipánová horečka“. Jediná cibulka exotické
květiny měla hodnotu desetinásobku průměrné
mzdy a svému majiteli mohla přinést nesmírný
majetek. Přesto je pro bohatého obchodníka
Cornelia Sandvoorta největším štěstím svatba
s mladičkou Sophií. Titulky.
Vstupné 110Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 8. 9.–sobota 9. 9. v 19.30 hodin                 
TEMNÁ VĚŽ
Existují i jiné světy než tyto. Temná věž
Stephena Kinga, ambiciózní a rozsáhlý příběh
od jednoho z nejuznávanějších světových
autorů, se konečně dostává na filmová plátna.
Titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 11.8. - úterý 12.8. v 19.30 hodin                          
LOGANOVI PARŤÁCI
Elegantní lupiči parťáka Dannyho měli styl,
vkus, sex appeal, padnoucí obleky a technické
vychytávky. Loganovi parťáci jsou ošuntělí
vidláci s delším vedením, jeden z nich dokonce
nemá ruku, zato mají nápad a plán, jak ukrást
opravdu velký balík peněz. Titulky.
Vstupné 110Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 13.9. v 19.30 hodin                          
CESTA ČASU
Bezmála čtyřicet let se ve vizionářské mysli
jednoho z nejvýznamnějších amerických
režisérů Terrence Malicka rodila myšlenka na
ambiciózní esej, která nakonec dostala tvar fil‐
mu Cesta času. Snímek se nezabývá ničím

menším než vznikem, vývojem, zánikem
známého vesmíru a životním cyklem sluneční
soustavy. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 14.9. v 19.30 hodin
TO
Když ve městě Derry ve státě Maine začnou
mizet děti, musí skupina mladých chlapců
a děvčat čelit svým největším obavám v boji
proti zlému klaunovi jménem Pennywise, jehož
vražedná a násilnická historie se táhne napříč
staletími. Titulky.

Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepří -
stupné.

pátek 15.9.–sobota 16.9. od 19.30 hodin
KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se
s manželem a vrací se zpátky do města, kde se
narodila a vyrostla. Doma si chce utřídit
myšlenky a začít znovu od začátku. Titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupné.

pondělí 18. 9.–úterý 19.9. v 19.30 hodin            
AMERICKÝ ZABIJÁK
Ve čtrnácti letech mu tragická autonehoda vzala
rodiče. O devět let později přišel o svou
přítelkyni při teroristickém útoku. Při hledání
pomsty se Mitch dostává pod ruku zástupkyně
ředitele CIA Irene Kennedy, která z něj chce
udělat tajného agenta. Titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepří -
stupné.

středa 20. 9. v 17.00 hodin         
SENIOR KLUB
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.
Cinemart. 
Vstupné 85 Kč.  Senior klub 60 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 21. 9. v 19.30 hodin
NEJSLEDOVANĚJŠÍ
Nejsledovanější, první celovečerní film
o fenoménu youtuberů – internetových hvězd
první velikosti a tvůrců s miliónovým publikem. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 22. 9.–sobota 23.9. v 17.00 hodin
LEGO® NINJAGO® FILM
Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago
se mladý Lloyd, známý také jako Zelený Ninja,
společně se svými přáteli, tajnými bojovníky
a držiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do
bitvy o Ninjago City. Dabing.
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 25. 9.–úterý 26. 9. v 19.30 hodin
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
Svět Kingsmanů se poprvé představil ve filmu
Kingsman: Tajná služba jako nezávislá me ‐
zinárodní, špionážní agentura pracující
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v hlubokém utajení a jejímž cílem je bezpečný
svět. V dalším pokračování Kingsman: Zlatý
kruh čelí naši hrdinové novým výzvám. Titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepří -
stupné.

středa 27.9. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
O TĚLE A DUŠI
Nekonvenční love story dvou odlišně zmrza‐
čených lidí: stárnoucího finančního ředitele
jatek, jemuž tělesný handicap brání v navázání
bližšího vztahu a mladé uzavřené kvalitářky
masa s dokonalou pamětí, ale nepřekonatelnou
fobií z tělesného kontaktu i potenciálního
citového vzplanutí. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 28. 9.–sobota 30. 9. v 19.30 hodin                   
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví
se odehrává na pozadí převratných událostí
v letech 1947‐1953. Hlavní postavou je majitel
noblesního kadeřnického salonu Valentino
v centru Prahy Otto Bock a jeho rodina, kterou
zde zaměstnává. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

pondělí 2. 10.–úterý 3. 10. v 19.30 hodin
DOBRÝ ČASY
Bratr Constantina Nikase se po zpackané
bankovní loupeži ocitá ve vězení. Constantine
se kvůli jeho vysvobození vydává na zoufalou
cestu městským podsvětím. Titulky.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE NA MĚSÍC
ŘÍJEN 2017
* BLADE RUNNER 2049 * BAJKEŘI * 
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ * 
JIGSAW  a další *

FOYER A „CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
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 MONDI‐tour (Palackého 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

Poradenství v mateřských centrech Krteček a Flek
V rámci projektu Komplexní program podpory žen ohrožených na pracovním trhu na
Jesenicku (2017–2020) financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost realizuje MRC Krteček Jeseník ve spolupráci s MC Flek Javorník
bezplatnou poradenskou činnost pro matky na rodičovské dovolené a pro matky vracející
se na trh práce. 

Cílem projektu je podpora
matek vracejících se z MD/RD
na trh práce, a to prostřednic‐
tvím systematicky nastavených
aktivit zaměřených na motivaci,
vzdělávání, pracovní a kariérní
poradenství. Aktivity proběh‐
nou skupinovou (vzdělávání)
nebo individuální formou
(pomoc při získání zaměstnání)
dle charakteru činností. Aktivi‐
ty na sebe navazují ve třech
cyklech a jsou souběžně reali‐
zovány v Jeseníku a v Javorníku
v nově vzniklých poradenských
centrech. Součástí aktivit bude
hlídání dětí po dobu účasti
matek na aktivitách projektu.

Účastníci projektu získají
aktuální dovednosti a vědo‐
mosti voblasti pracovního trhu,
zvýší či získají schopnosti
a dovednosti nezbytné pro hle‐
dání, získání a udržení zamě‐
stnání na otevřeném trhu práce
(základní počítačová gramot‐
nost s důrazem na možnosti
hledání zaměstnání, slaďování
rodinného a pracovního života,
v oblasti komunikace a komu‐
nikačních dovedností apod.).
Kombinací individuálně zvole‐
ných podpor získá účastník
projektu potřebnou sebedůvě‐
ru a jistotu ve svém vystupová‐
ní, které jsou nezbytné jak při
prvním kontaktu se zaměstna‐
vatelem, tak pro udržení si
zaměstnání – zvýšení konku‐
renceschopnosti a postavení
žen na trhu práce –snížení obtí‐
ží při hledání adekvátního
zaměstnání –posílení orientace
na trhu práce – zvýšení sebevě‐
domí asnížení obav zprosazení
se na trhu práce – sladění pra‐
covního a rodinného života
matek – zvýšení zájmu zaměst ‐

navatelů o matky po MD/RD
v kontextu jejich připravenos‐
ti – poskytnutá podpora mat‐
kám i ze spádových obcí, kde je
situace izolovanosti vysoká.

Pro vybrané účastníky pro‐
jektu bude u domluveného
zaměstnavatele zřízeno trénin‐
kové pracovní místo. Práci na
tomto místě bude účastník
vykonávat 3 měsíce s tím, že
během této doby nebude tak
zručný, aby u zaměstnavatele
vytvářel hodnoty ke zvýšení
jeho zisku, nejde o podporu
zaměstnavatele, ale o osvojení

pracovních návyků. Cílem je
nejen představit potenciálního
zaměstnance zaměstnavateli,
ale i zaměstnanci ukázat
možnou náplň práce u za ‐
městnavatele a případně nalézt
vhodné zaměstnání nebo získat
povědomí o potenciálním za ‐
městnavateli.

V případě Vašeho zájmu
o účast v projektu kontaktujte
pracovní poradkyně v Jeseníku
a v Javorníku. Více informací
najdete na www.krtecekjese-
nik.cz.

MRC Krteček Jeseník z.s.

 9.00-12.00 Hravé pond lí 1-3 roky

9.00-12.00 Pot eba doteku a hry 
 program v rámci volné herny 0-7 let

9.00-12.00  Volná herna

 9.00-12.00 Cvi ení rodi e s d tmi do 1 roku

 9.00-12.00 Logohrátky 1-6 let
 15.00-18.00 Tvo ivá dílna 2-7 let

17.30-18.30 Cvi ení pro t hotné maminky

odpoledne Chirofonetika na objednání

3 k

Týden otev ených dve í 11.9-15.9.2017. 
Zav eno v úterý 19.9. a 26.9. a pátek 29.9.2017.  
Probíhá otev ený seminá  Um ní vyjít s pen zi.  

 FB: Krte ek Jeseník     www.krtecekjesenik.cz 
MRC Krte ek, Kostelní 142/5 nad okoládovou manufakturou 

P idat kousek hlavního textuAktivity projektu "Krte ek a jeho kamarádi" jsou podpo eny 
 z dota ního programu Rodina s finan ní spoluú astí M sta Jeseník.

Nová výstava umožní návštěvníkům náhled do
secesní domácnosti začátku minulého století.
Podíváme se do kuchyně s dnes již téměř nezná‐
mými přístroji a pomůckami, které šetřily hos‐
podyňkám čas při vaření jídla, do salónu určeného
pro servírování kávy a čaje, do jídelny se slav‐
nostně prostřenou tabulí, do ložnice sručně vyší‐
vanou výbavou ado dětského pokoje sdobovými
hračkami ihrami. Výstavu doplní originální módní
doplňky ze soukromých sbírek Jana Marouška
z Tábora a Zdeny Mudrákové ze Zlína. 

Výstavu zahájí slavnostní vernisáž ve Vodní
tvrzi, a to 5. 9. v 18 hod. V jejím rámci vystoupí
swingová zpěvačka Ženeva Dubská s doprovo‐
dem pianisty Jana Kavky. Vstup na vernisáž je
zdarma. Výstava potrvá do 29. října. Vstupné
na výstavu 40/20 Kč. V rámci výstavy připravilo
muzeum výtvarnou dílnu pro děti ve stylu à la
Tiffany, která se koná v sobotu 23. září od 10 do
11 hodin. Vstupné je 30 Kč na dítě, min. počet
účastníků jsou dvě děti. Více na
www.muzeum.jesenik.net. (VMJ)

Šťastný život v secesi ve Vodní tvrzi
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Mezitím již byla zahájena výuka
pěti prvních chovanek v jazyce
anglickém. Postupně se výuka roz‐
šířila o francouzštinu a němčinu
a chovanek přibývalo. Klášter se
začal rozrůstat, a tak 3. října zahá‐
jily voršilky vyučování ve čtyřech
třídách privátní školy. Počet nově
přijatých dívek se v letech
1883–1891 pohyboval v průměru
kolem 25. V r. 1884 obdržel kon‐
vent povolení ke zřízení osmileté
obecné školy, o rok později začal
v klášteře fungovat i opatrovací
ústav pro malé děti. V září 1888
přibyla trojtřídní měšťanská škola,
později byla rozšířena na čtyř ‐
třídní. V r. 1902 byla otevřena hos‐
podyňská škola. Zaměřila se
především na výchovu dívek
v oborech, důležitých pro vedení
domácnosti: vaření, šití a další ruč‐
ní práce, účetnictví a na výchovu
budoucích matek v péči o děti
a rodinu. Rok 1913 rozšířil nabíd‐
ku škol o dvouletou obchodní ško‐
lu pro dívky. Posledním typem
školy byla pak v r. 1926 zřízená
odborná živnostenská škola pro
ženská povolání. O rok později
byla otevřena druhá třída živno ‐
stenské školy a po dokončení
novostavby disponovala učebními
dílnami pro šití prádla a oděvů.
Všechny školy obdržely právo
veřejnosti.

Rozsáhlá nabídka škol vyžado‐
vala odpovídající personální
a finanční pokrytí. Tak např. v r.
1924 zde působilo 57 řádových
sester a 3 novicky. Pocházely
z Francie, Belgie, Anglie, Irska,

 Itálie, Švýcarska, pochopitelně
i z německých zemí (včetně
 dnešního Polska) a ze zemí Ra ‐
kouska‐Uherska. Také chovanky
penzionátu přicházely takřka ze
všech evropských zemí. Pocházely
hlavně ze středních a vyšších
vrstev – objevují se zde dcery
bohatých obchodníků, továrníků,
ale i středních živnostníků a úřed‐
níků vedle šlechtičen.

Dorozumívací řečí byla němčina.
Penzionátní škola byla po celou
dobu svého trvání prominentním
ústavem, kde se platila značná
suma nejen za vzdělání, ale i za
výchovu dívek. Neposkytovala při‐
tom žádné komplexní vzdělání.
Dívky se zde učily 1 až 3 roky. Hlav‐

ní důraz byl kladen na prohloubení
jazykových znalostí. Dále se vyučo‐
valo dějepisu, dějinám hudby
a výtvarného umění, logice, peda‐
gogice, světové literatuře, ale také
účetnictví, stenografii, šití a vaření.
Pěstovala se hudba a zpěv, malba
a také divadlo. Klášter disponoval
zahradou a sportovním hřištěm
včetně tenisového kurtu.

Dlouhodobý rozmach klášter‐
ního ústavu zbrzdily až dvě světo‐
vé války. V meziválečném období
se po vzniku Československé repu‐
bliky projevil v úbytku dívek
z Německa a Rakouska, přibylo
chovanek z Čech a Moravy. Nejen
z rodin německých, ale i českých.
A tak již v r. 1919 byla zavedena

jako další jazyk i čeština. Dobrý
zvuk zdejších škol přetrval. Pro‐
jdeme‐li seznamy chovanek
a žákyň ústavu, dojdeme k celko‐
vému číslu 4 004 dívek, které pro‐
šly ústavem za celou dobu jeho
existence. 

Po likvidaci Československa
nacistickým Německem byly vor‐
šilky propuštěny ze školních služeb
a školy byly zestátněny. Poslední
dva roky války předznamenaly de
facto konec ústavu. Po skončení
války byl klášter převeden pod
správu charity, část řádových
sester odešla dobrovolně, v lednu
1947 bylo odsunuto 21 řádových
sester a zbytek voršilek odešel
v březnu 1948 do Rakouska. Do
škol se sice na další desetiletí vrátili
učitelé a žáci, ale areál kláštera byl
postupně architektonicky degra‐
dován. Až nyní vidíme plody jeho
úspěšné revitalizace. Jen to jezírko
s lodičkami tu stále chybí…

Mgr. Bohumila Tinzová, 
SOkA Jeseník

V září zahajujeme nový školní rok. V Jeseníku je nejstarším školským komplexem tzv. Klášter,
nesoucí v neoficiálním pojmenování jeho původní význam. Řád svaté Voršily přišel do Jeseníku
v r. 1881 ze zrušeného konventu ve Vratislavi, který téměř dvě století plnil důležitou úlohu vzdě-
lávacího centra Pruského Slezska. Voršilky byly jako katolický řád z německých zemí vyhnány.
Našly sice azyl ve francouzské Marseille, ale za pomoci vratislavského biskupa dr. Heinricha För-
stera hledaly místo k založení nového konventu ve vratislavské diecézi, ale již na území Rakouského
Slezska. Matkou představenou samostatného kláštera v Jeseníku se stala M. Henrica Pfeiffer.
Dne 4. září 1882 bylo zřízení konventu schváleno státem.

Z letopisů města Jeseníku – Voršilky a jejich školy

V areálu voršilek bývalo dříve také romantické jezírko s lodičkami. Reprofoto: SOkA Jeseník

Jeseník očima návštěvníků: Město se neuvěřitelně proměnilo
Kdo a odkud jste, čím se zabývá-
te? 

Martina T., 43 let, Praha, pracuji
v cestovním ruchu, mám ráda hory,
přírodu a historii.

Co vás sem přivedlo? Jste zde
poprvé? 

Týdenní dovolená mimo velko‐
město, byla jsem zde už dříve, tuším
v roce 2002.

Kde nebo co se vám v Jeseníku
líbilo?

Především mi téměř vyrazilo

dech, jak se neuvěřitelně promě‐
nil celkový dojem z města. Zejmé‐
na náměstí a centrum dýchají
zcela jinou atmosférou než před
patnácti lety, opravené domy
a fasády, všude spousta kytek,
obchůdky, nebyl problém najít
příjemnou kavárničku a posedět,
dát si kávu za nepražskou cenu.
Stejně tak nahoře v lázních je
vidět obrovský posun oproti
minulosti, ale to mě tolik nepře‐
kvapilo, protože jsem o tom sly‐
šela od přátel a viděla to
v médiích.

Kde nebo co se vám zde nelíbilo,
co zde chybí?

Podle toho, jak někteří místní lidé
mluví, zatím tu chybí sebevědomí
a hrdost na to, kde žijete.

Odvážíte si od nás nějaké zajíma-
vé zážitky či zkušenosti?

Letní kino na náměstí – moc pří‐
jemný a opět zcela „nepražský“
zážitek.

Až budete po čase doma, co se
vám vybaví, když se řekne Jese-
ník?

Květinové berušky a páv a vůbec
kytky v centru města.

Umíte si představit, že byste zde
žila trvale?

O tom jsem nepřemýšlela, ale je
to příjemná představa.

Co byste vzkázala obyvatelům
Jeseníku?

Všechno nejlepší k sedmistým‐
padesátým narozeninám! A jen tak
dále!

(jg)
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Bývalí reprezentanti se utkali se starou gardou Jeseníku
Zápas fotbalových legend, ve kterém se 22. července střetla stará garda FK Jeseník s internacionály,
vyzněl pro bývalé reprezentanty. Utkání, které se odehrálo v rámci oslav 750 let města Jeseníku,
předcházel dopolední program, v němž nechyběly mažoretky, dobrý úsměv a nálada.

Jako první změřily své síly fot‐
balové přípravky Jeseníku, které
si s chutí zahrály, a to i přes vydat‐
ný liják, který se přehnal nad měs‐
tem v srdci hor. Počasí se nakonec
umoudřilo a program pokračoval
odpoledne zápasem domácích
mladších žáků s Krnovem. Jeseník
byl po celou dobu hry aktivnější,
a tak po závěrečném hvizdu se na
ukazateli skóre objevil jednoznač‐
ný výsledek 9:1. Během přestávek
vystoupily mažoretky ze Soukro‐
mé základní umělecké školy Jese‐
ník, které pak vystřídal se svou
exhibicí dvojnásobný mistr světa
ve footbagu Milan Benda z Jesení‐
ku. Míček, se kterým předváděl
neuvěřitelné kousky, pak vystří‐
daly klíče, padesátikoruna a nako‐
nec i mobilní telefon. 

Pořadatelé akce, FK Jeseník,
mysleli v programu i na děti, které
se mohly dosytosti vydovádět ve
skákacím hradu nebo si užít hasič‐
skou pěnu. Do areálu fotbalového
hřiště zavítala i Ledová hlídka
Radia Haná, jež dorazila s tunou
ledu, v níž se pak chladily nápoje,
které rozdávala zdarma. 

Největším tahákem pak byl

samotný zápas fotbalových inter‐
nacionálů, kteří ukázali, že je tato
hra stále baví a nakonec domácí
tým porazili 5:2. Výsledek však
nebyl vůbec rozhodující, tak jako
v utkání přípravek či mladších
žáků. O závěrečnou tečku celo ‐
denní akce se postarala cimbálov‐
ka Ladislava Trhlíka, která
završila skvělou atmosféru sobot‐
ního dne.

Sestavy: 
Stará garda: Skoupil, Pastucha

– Vyjídák, Cundrla, Kroupa, Hara‐
zim, Glac T. – Bernátek, Kavka J.,
Kavka M., Juriš, Onciul, Keliš –
Jakubčík, Oříšek. 

Internacionálové: Macho –
Jiráň, Štambacher, Ondra, Vaší‐
ček – Mlejnek, Kafka, Slunéčko,
Kuchař, Kabyl – Mičinec, Hromádko,
Samek.

V utkání fotbalových internacionálů přetavili své zkušenosti bývalí reprezentanti
ve vítězství 5:2 nad starou gardou Jeseníku.

Ledová hlídka Radia Haná. Oblíbené lákadlo – skákací hrad.

Vystoupení mažoretek SZUŠ Jeseník – krása s elegancí.

Milan Benda s hakisákem.

Text a foto Richard Kapustka

Zápas jesenických přípravek.

Hasičská pěna je velkou atrakcí.

Utkání ml. žáků Jeseník–Krnov.
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