
Galavečer, Středověká slavnost
a odhalení sochy sv. Jana Nepo-
muckého. Takto v kostce se dají
shrnout oficiální oslavy 750 let
města Jeseníku, které probíhaly
ve dnech 15. až 17. září. 

Během galavečera, v Kongreso‐
vém sále Priessnitzových léčeb‐
ných lázní, bylo oceněno sedm
osobností a dva počiny. Pamětní
medaili města Jeseníku obdrželi
lékař jesenické nemocnice
MUDr. Zdeněk Nežádal, legenda
kulturního dění v Jeseníku Fran‐
tišek Surmík, bývalý ředitel MKZ
Jeseník Miroslav Hrdlička, spor‐
tovec Květoslav Žalčík a podnika‐
tel Ing. Cyril Svozil. Cenu pro
Jaromíra Švejdíka, který byl mimo
republiku, převzal baskytarista
skupiny Priessnitz Petr Víša. In
memoriam byla medaile udělena
bývalému řediteli Rudných dolů
Jeseník Ing. Ladislavovi Chmela‐
řovi. Kromě těchto osobností
medaili získaly Základní umělecká
škola Jeseník, ocenění převzal její
ředitel Bc. Tomáš Uhlíř a Meziná‐
rodní Schubertova soutěž pro kla‐
vírní dua. Cenu obdržela její

spoluzakladatelka paní Věra Lej‐
sková. (Více k oceněným a autorovi
medaile na str. 8–9 dnešního vy -
dání).

Galavečer pak v sobotu vystří‐
dala Středověká slavnost, na které
vystoupila zhruba stovka účinku‐
jících, od šermířů, rytířů, sokolní‐

ků až po dobové řemeslníky
a krásné tanečnice. Celodenní pro‐
gram ukončila ohňová show
s ohňostrojem. Závěrečná tečka
třídenních oslav se odehrála
v podobě slavnost ního odhalení
sochy sv. Jana Nepomuckého na
Masarykově náměstí. (rik)
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Pozor! Změna 
volební místnosti

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se uskuteční ve
dnech 20. října od 14 do 22 hodin
a 21. října od 8 do 14 hodin. V této
souvislosti upozorňujeme voliče na
změnu místa týkající se volební
místnosti okrsku číslo 2. Původní
umístění: Mateřská škola Kopreti‐
na, Tyršova 307/36, Jeseník. Nové
umístění: Centrum sociálních slu‐
žeb, Ježkova 777/7, Jeseník (chrá‐
něné bydlení). Více k volbám na
str. 12

Setkání s občany
Město Jeseník pořádá ve středu

11. října Setkání s občany, na kte‐
rém budou přítomni představitelé
radnice, vedoucí oddělení, odborů
a zástupci Technických služeb Jese‐
ník. Během setkání zazní informace
z oblastí investic, dopravy, majetku
města aj. Akce se koná v Kině Poho‐
da v 17 hod. (red)

Strom na cyklotrase

Poslední úsek cyklostezky v loka‐
litě Za plynárnou byl stavebně
dokončen. S výstavbou celé trasy,
která vede od Bobrovníku k mini‐
pivovaru na ul. Otakara Březiny, se
začalo v roce 2011 a měří cca
3,3 km. Zvláštností právě dokonče‐
né části cyklotrasy je mohutný
strom ‐ jasan ztepilý. Podle odbor‐
níků se jedná o jeden z největších
stromů svého druhu na Jesenicku
rostoucí mimo les, a proto ho chtějí
přidat na seznam památných stro‐
mů. Stáří jasanu s obvodem 310 cm
je odhadováno na 150 let.

Text a foto R. Kapustka

Veletrh pracovních míst v Jeseníku

Do Jeseníku se sjedou zaměstna‐
vatelé z celého okresu a širokého
okolí. Poptávka bude zejména po
technických profesích, cestovním
ruchu a strojírenství. Firmy budou
hledat například řidiče nákladních
aut a autobusů, opraváře automo‐
bilů, operátory, skladníky, elektri‐
káře, brusiče, soustružníky,
truhláře, konstruktéry, IT specia‐
listy, prodavače, pokladní, recepční,
kuchaře, číšníky, svářeče, instala‐
téry, obchodní zástupce.

Mezi vystavovateli budou
i zástupci středních škol z regio‐

nu, aby představili žákům ZŠ a jejich
rodičům své studijní obory. Na své
si tak přijdou všichni, kteří právě
stojí před rozhodnutím, jaké odvě‐
tví zvolit. V tomto ohledu jim pomo‐
hou specialisté Úřadu práce ČR,
kteří poradí zájemcům s výběrem
vhodného povolání. „Na Jesenicku
je největší zájem mezi firmami
o řemeslné obory. Odborníky jako
jsou zedníci, elektrikáři, kameníci,
ale také kuchaři, číšníci hledají pod-
nikatelé velmi ztěžka,“ vysvětluje
předseda představenstva OHK Jese‐
ník Ing. Bořivoj Minář. 

Účastníci tak získají mimo jiné
přehled i o tom, co v dnešní době
zaměstnavatelé v tomto regionu
potřebují a o jaké profese mají
především zájem. Navíc budou moci
přímo na místě, bez zbytečného stre‐
su, absolvovat spersonalisty zúčast‐
něných firem pracovní pohovor. 

„Pro tyto případy doporučujeme
všem, kteří mají opravdu vážný
zájem najít práci, aby si s sebou vzali
životopis, eventuálně další doklady
o dosaženém vzdělání či předchozí
praxi,“ upozorňuje ředitelka OHK
Jeseník Jana Franková. 

Veletrh je určen nejen nezamě‐
stnaným, ale také čerstvým absol‐
ventům, stávajícím studentům,
žákům ZŠ a jejich rodičům, zkrátka
široké veřejnosti. Vstup pro
návštěvníky je zdarma. (HK)

Široká nabídka volných pracovních míst a prezentace studijních
oborů. To vše bude připraveno pro návštěvníky Veletrhu pracov-
ních míst v Jeseníku, který se koná ve čtvrtek 12. října od 10 do
15.30 hod. v Hotelu Slovan na Masarykově náměstí. Akci spolu-
pořádají Okresní hospodářská komora Jeseník, Město Jeseník
a Úřad práce Jeseník. 

Oslavy vyvrcholily Středověkou slavností

Velký zájem diváků sklidil rytířský turnaj. Foto: Richard Kapustka
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První etapa revitalizace sídliště skončila

Nová parkovací místa, chodníky, veřejné osvětlení, mobiliář, kontejne‐
rová stání, rekonstrukci místních komunikací, dvě hřiště a sadové úpravy
včetně výsadby nových stromů. To vše zahrnovala první etapa revitalizace
sídliště 9. května, která skončila letos v srpnu. Celkové náklady se vyšplhaly
na 10,2 milionu korun včetně DPH, z toho dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj pokryla 4 miliony. Text a foto Richard Kapustka

Velký úspěch sklízí u dětí work-outové hřiště.

Hřiště pro nejmenší. Nový mobiliář.

Návštěva 
Głuchołaz

Ve středu 18. října se bude konat
prohlídka našeho partnerského
města Głuchołazy. V rámci progra‐
mu zavítají návštěvníci na zajímavá
místa tohoto polského města, které
má mnoho společného s Jeseníkem
(těžba zlata, lázeňství, čarodějnické
procesy, atd.). Na návštěvu Głucho‐
łaz se můžete přihlásit v Informač‐
ním centru Katovna, a to nejpozději
den před zájezdem či do naplnění
kapacity autobusu. Účastníkům
bude zajištěn zdarma oběd. (jm)

Foto: R. Kapustka, 2x TSJ.

Nový chodník a dřeviny.

Parkovacích míst přibylo.

Asistenti naplňují vizi bezpečného města
Pozorný občan si v posledních
měsících určitě všiml osob
v uniformách s  logem města
Jeseník a nápisem Asistent pre-
vence kriminality. V rámci celé
ČR se jedná o relativně novou
pracovní pozici, která v Jese -
níku vznikla díky podpoře
z  Operačního programu Za -
měst nanost. Úkolem asistentů,
kteří jsou zařazeni k městské
policii, je vykonávat v systému
prevence kriminality situační
prevenci. 

Jedná se zejména o oblast sekun‐
dární prevence zaměřenou na rizi‐
kové nebo ohrožené cílové skupiny.
Rovněž však působí i v rámci pri‐
mární prevence na území celého
města Jeseníku. Dohlížejí na bez‐
pečnost dětí na přechodech, moni‐
torují rizikové skupiny obyvatel,
např. bezdomovce, preventivně
působí na děti a mladistvé, zejména
co se týká konzumace alkoholu, kou‐
ření, záškoláctví a šikany v oblasti
školských zařízení. Kontrolují veřej‐
ný pořádek v okolí heren, parků,
nádraží a dalších rizikových mís‐
tech. Asistenti svou činností naplňu‐
jí vizi bezpečného města. 

Z dalších připravovaných aktivit
Asistentů prevence kriminality
bude poskytování základního infor‐
mačního servisu o možnostech
pomoci zejména v sociální oblasti –
např. azylové bydlení, poskytnutí
informací o institucích, které tuto
pomoc zajišťují. Nezanedbatelná
část činnosti spočívá rovněž v zajiš‐
tění veřejného pořádku během

sportovních a kulturně‐společen‐
ských akcí v součinnosti se strážní‐
ky městské policie a ostatními
složkami města. Přes počáteční
úskalí s realizací projektu se dá říct,
že se práce asistentů setkává s klad‐
ným ohlasem občanů města Jese‐
níku i odborné veřejnosti.

Miroslav Táborský,
ředitel MP Jeseník

Asistenti prevence kriminality rovněž vykonávají činnost během školních akcí.
Foto: MP Jeseník

Změny v lokalitě 
Pod Chlumem

Úprava u domu v Seifertově ulici. 

Hřiště na streetball.

Nový chodník. 



„Ve voliéře je více než dvacet různě
zbarvených papoušků vlnkovaných
neboli andulek a deset zebřiček,“
uvedla Vladislava Fačevicová, ředi‐
telka Střediska volného času Duha,
které se bude starat o provoz volié‐
ry. „Nakoupili jsme automatické
dosypávače krmiva včetně zásobní-
ků na vodu s dokapávačem,“ upřes‐
nila Fačevicová vnitřní vybavení.
Jak dále poznamenala, ptáci jsou
z venkovního chovu, nicméně na
zimu se vrátí ke svým chovatelům
a na jaře budou opět ve voliéře. „Ta
není zateplená a byl to jeden z důvo-
dů, proč jsme se rozhodli k tomuto
kroku,“ vysvětlila ředitelka SVČ
Duha.

Voliéra pro obyvatele Jeseníku

však není úplnou novinkou. V minu‐
losti, zhruba v 70. letech, zde voliéra
už byla, a to v době, kdy na stejno ‐
jmenném náměstí stálo autobusové
nádraží. „Na tu dobu si pamatuji, cho-
dil jsem se tam dívat s dětmi,“ zavzpo‐
mínal Miroslav Táborský, který nyní
šéfuje Městské policii v Jeseníku.
Zároveň dodal, že na jaře došlo k oře‐
zání dřevin kolem budoucí voliéry,
aby tam lépe dohlédl kamerový sys‐
tém. „Také se nám podařilo vytlačit
bezdomovce, aby maminky s dětmi
neměly strach přijít sem a mohly se
tak těšit z pozorování papoušků,“sdě‐
lil ředitel městských strážníků. Aby
dojem byl co nejlepší, pracovníci
technických služeb očistili a poté
natřeli lavičky, aby se tato lokalita

stala opět atraktivní pro rodiny s dět‐
mi a návštěvníky  města.

Voliéra přišla zhruba na 300 tisíc
korun včetně DPH. „Částka zahrnuje

samotnou konstrukci včetně spodní
stavby a vnitřní vybavení,“ uzavřel
Jaroslav Ryčl, ředitel Technických
služeb Jeseník. (rik)
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Matrika
V srpnu se v jesenické nemocnici

narodilo celkem 26 dětí, z toho 8 dětí
matkám trvale žijícím vJeseníku. Jsou
to: Viktorie Glacová, Zdeněk Vrtný, Patri-
cie Patočková, Robin Plhák, Hana Syrov-
cová, Václav Nováček, Filip Laštovica,
Ma tyáš Ilnický. (MěÚ)

Voliéru zaplnily desítky ptáků, papoušci a zebřičky

Hned první den, po vypuštění papoušků, se voliéra stala středem pozornosti
dětí i dospělých. Foto: Richard Kapustka

Jeseník se může pochlubit dalším lákadlem, a to ptačí voliérou
na náměstí Svobody. Ta již zde byla instalovaná koncem srpna
a počátkem září v ní našli svůj nový domov opeřenci. Na jejich
bezpečí bude dohlížet i oko kamery městské policie. 

Výzva pořadatelům akcí
Město Jeseník vyzývá pořadatele sportovních, kulturních a spo-
lečenských akcí, které překračují zákonem stanovenou dobu noč-
ního klidu, k nahlášení názvu a termínu konání akce, včetně doby
trvání (od – do), a to do 30. října 2017 na e-mail: veronika.klemen-
tova@mujes.cz.

Jedná se pouze o akce, které jsou přístupné široké veřejnosti
a budou se konat v roce 2018 na venkovním prostranství města
(nikoliv v objektu) s dobou ukončení po 22. hodině!

Nahlášené akce budou zapracovány do obecně závazné vyhlášky a pře‐
dloženy ke schválení do prosincového zastupitelstva města. Akce, která
nebude nahlášena, musí být ukončena nejpozději ve 22 hodin v jakémkoliv
období během kalendářního roku, pokud zastupitelstvo města nerozhodne
jinak.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. č. 584 498 404.
Ing. Veronika Klementová, vedoucí správního odboru

Upozornění pro občany Jeseníku
Vážení spoluobčané, upozorňujeme na možnost využití pohotovostní
linky TSJ a. s. při řešení mimořádných situací.

POHOTOVOST non-stop – tel.: 734 573 822

pro zimní údržbu a řešení mimořádných situací (nebezpečná závada
na komunikaci, v zeleni, na veřejném prostranství, osvětlení a jiné
havarijní skutečnosti).

Pokud se nejedná o urgentní situaci, doporučujeme použít kontakt
přes e–mail: vedeni@tsje.cz  nebo náš facebook a vložit zde příspěvek
včetně případné fotodokumentace.

Školáci usedli do lavic, prvňáčci poprvé
Nový školní rok 2017/2018 se již
naplno rozběhl, opálené
a odpočaté děti zasedly do
lavic, aby nabyly nové vědo-
mosti a deset měsíců prožily se
svými učiteli a spolužáky. Velký
den zažívají ale prvňáčci, kteří
vždy vstupují do školy plni oče-
kávání, vždyť o ní už tolik slyšeli
od rodičů a kamarádů. 

O slavnostní atmosféru při uvíta‐
ní prvňáčků 4. září na naší škole se
postarali paní učitelky a ředitel ško‐
ly za přítomnosti paní místostarost‐
ky. Prvňáčci byli pasováni na
školáky, obdrželi šerpu s logem ško‐
ly ave třídách si pak vyzkoušeli, jaké
to je sedět v lavicích a poslouchat
paní učitelku. Všichni zúčastnění
popřáli dětem, aby škola byla mís‐
tem, kde najdou nová přátelství,
naučí se mnoho nového a úspěšně
zde odstartují dlouhou životní  cestu. 

O dění ve škole budeme čtenáře
opět pravidelně informovat na
stránkách tohoto informačního
měsíčníku města Jeseník. Z celoroč‐
ního plánu školy vyplývá, že žáky,
učitele i rodiče čekají nejrůznější

aktivity jak ve škole, tak mimo ni.
Věřím, že to bude rok přínosný
a úspěšný a všem žákům, pedago‐
gům a rodičům přeji mnoho zdaru
a energie v novém školním roce.

Mgr. Svatopluk Sekanina

Pasování na školáky. Foto: Richard Kapustka

Provoz lékáren
Během státních svátků bude vJese‐

níku zajištěna lékárenská pohotovost‐
ní služba následovně. Ve čtvrtek
28.září av sobotu 28.října bude veřej‐
nosti k dispozici Lékárna Jesenia s.r.o.
ve Fučíkově ulici 1238/16, a to v době
od 9 do 13 hodin. (KÚ)

Den se starostou
V úterý 17. října se koná Den se

starostou. Pokud máte zájem hovo‐
řit s ním na téma, které se týká měs‐
ta, kontaktujte sekretariát radnice
na tel. 584 498 151 nebo e‐mailem:
olga.hondlova@mujes.cz. (red)
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Seniorské zájezdy jsou hit. Kraj rozšiřuje jejich nabídku

Na první zájezd vyrazili senioři
už 22. září. Možnost cestovat s kra‐
jem pak budou mít do 29. listopadu.
Zájezdní autobusy se letos nově
vydají například na hrad Bouzov,

do Střížova, kde je v provozu
zahradní železnice nebo do Muzea
pivovarnictví v Litovli.

Chybět nebudou ani tradiční cíle
Seniorského cestování. Výletníci tak

pojedou třeba na zámek ve Velkých
Losinách i do nedaleké ruční papír‐
ny, do zámku v Čechách pod Kosí‐
řem a tamního muzea kočárů nebo
například na rozhlednu Biskupská
kupa u Zlatých Hor na Jesenicku.
Čekají je také výlety do lázeňských
měst, jeskyní a na poutní místa.

Organizační část celého projektu
zajišťuje cestovní kancelář, kterou
Olomoucký kraj vybral ve výběro‐

vém řízení. Hejtmanství pak dohlíží
na to, aby cestovka řádně plnila
dojednané smlouvy a senioři byli
spokojení. Každý z účastníků se na
cestě podílí částkou dvě stě korun
s tím, že ročně může absolvovat
jeden výlet. Veškeré podrobnosti
k Seniorskému cestování včetně
přihlašování najdou zájemci na
stránkách –
www.seniorske-cestovani.cz.

Prodej výletů dalšího ročníku Seniorského cestování začal 7. září.
Projekt, který nabízí vyjížďky za poznáním krás regionu lidem
starším šedesáti let, spustilo hejtmanství poprvé před devíti lety
a letos ho rozšíří o další nové lokality. Zájem o cesty na atraktivní
místa Olomouckého kraje je velký a každým rokem roste. Podpora
seniorů je jedním z pilířů krajské politiky, jdou na ni miliony korun.

Akademie třetího věku
Akademie třetího věku (dále jen „A3V“) ročník 2017/2018, pořádána

Centrem sociálních služeb Jeseník, bude začínat úvodní přednáškou –
promítáním v rámci Dnů seniorů města Jeseníku 2017 „Hledání ztrace-
ného času v Jeseníku a jeho okolí“. Jedná se o komentované promítání
souboru filmů nejen o našem městě Mgr. Petrem Procházkou, který zde
rovněž představí novou knihu „750 let města Jeseník“. Přednáška s pro‐
mítáním se uskutečni ve čtvrtek 5. října v 16 hodin v Kině Pohoda v Jese‐
níku. Vstup na přednášky A3V je vždy volný pro seniory, jejich přátele
a známé.

Bc. Alena Kalinová, OSVZ, MěÚ Jeseník, tel.: 584 498 406.
Informace také na: www.cssjes.cz

Kachličky a korálky pro charitu
Máte doma nepotřebné korálky na navlékání nebo barevné kach-
ličky se zajímavým vzorem a nevíte, jak je využít? Darujte je Cha-
ritě Jeseník, která je použije na výtvarné tvoření společně se
seniory.

Korálky v neomezeném množ-
ství a kachličky (čisté, pěkné,
maximální počet v jedné barvě
a v jednom vzoru 5 ks) můžete
donést do sběrného místa v prodej‐
ně Nábytku Unistav Jeseník (u kos-
tela, Palackého139/10b), nebo
přímo do Domova pokojného stáří
sv. Františka v Javorníku. 

Pouze korálky je možné nosit
také do Knihkupectví DOMEČEK

v Jeseníku (Kostelní 145).
Sbírku, která potrvá do konce

října 2017, pořádáme ve spoluprá‐
ci s firmou UNISTAV spol. s r.
o. a Knihkupectvím DOMEČEK Jese‐
ník. Zuzana Hanulíková

Dny seniorů města Jeseníku 4.–8. října 2017
Město Jeseník ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Jeseník
a Městskými kulturními zařízeními Jeseník pořádá Dny seniorů.

Program
Středa 4. října

14:30 Knihovna Vincenze Priessnitze v Jeseníku
– „Problematika demence v 21. století“ – přednáška Tomáše

Přikryla 
– vstup zdarma – nutná rezervace na tel. 584 413 598

19:00 Kaple, Průchodní ulice 
– „Bonusový koncert hudebního cyklu Klasika Viva“ 

G. M. Antoniotti, J. J. Froberger, J. S. Bach, L. N. Clérambaulte, 
F. Cupis – Edita Keglerová (cembalo) a Tomáš Hurník
(violoncello)

– vstup pro seniory nad 55 let na seniorpas nebo jiný doklad, bez
předprodeje na místě 50 Kč (do naplnění kapacity)

Čtvrtek 5. října
10:00–12:00 Divadlo Petra Bezruče

– „Stará láska nerezaví“ - zahájení Dnů seniorů města Jeseníku
a kulturní program se seniory a pro seniory  

– vstup volný (do naplnění kapacity)
16:00 Kino Pohoda

– „Hledání ztraceného času“ ‐ zahájení Akademie třetího věku
komentovaným promítáním souboru filmů a představení knihy
„750 let města Jeseník“ – Mgr. Petr Procházka

– vstup pro seniory nad 55 let na seniorpas nebo jiný doklad
volný (do naplnění kapacity)

Pátek 6. října a středa 11. října  
8:00 „Poznávací zájezd pro seniory“

– Hrad  Sovinec (prohlídka hradu s průvodcem), Šternberk,
Arboretum Makču Pikču Paseka

– cena 280 Kč zahrnuje dopravu a vstupné 
– Přihlášky u paní A. Kalinové (Městský úřad Jeseník, OSVZ,

tel. 584 498 406) 

Sobota 7. října
10:00 a 14:00 Kino Pohoda

– „Bába z ledu“ – komedie i drama zároveň. Je to zvláštní a milý
snímek režiséra Bohdana Slámy s mezinárodním hereckým
obsazením (Z. Kronerová, P. Nový, T. Vilhelmová a další) 

– vstup volný pro seniory nad 55 let; bez rezervace. 
17:00 Společenský sál města Jeseník, ul. K. Čapka 1147/10 – Pentagon

– „Senioři se baví“ – taneční podvečer 
– k tanci a poslechu hraje Melodies Karla Pajera
– vstup volný (určeno výhradně seniorům do naplnění kapacity)

Neděle 8. října
10:30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku

– Bohoslužba
17:30 Divadlo Petra Bezruče 

– „Číše plná operety“ – divadelní představení opavské umělecké
agentury Karla Smolky, které se odehraje ve scénických
dekoracích a kostýmech, kde veselé texty a vyprávění spojují
melodie ze známých operet 

– vstup volný pro seniory nad 55 let (do naplnění kapacity)

Rada seniorů města Jeseník
Další schůzky Rady seniorů se uskuteční v pondělí 2. října a 6. listopadu

v 10:00 hod. v zasedací místnosti radnice města Jeseníku, Masarykovo
nám. 167/1.
Bc. Alena Kalinová, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník
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„Lidé z regionu si zaslouží kvalitní a odbornou péči“

Bílá pastelka
Již 18 let pomáháte koupí bílé pas‐

telky nevidomým aslabozrakým. Výtě‐
žek sbírky je využit na podporu
speciálních služeb pro nevidomé asla‐
bozraké – např. Knihovna digitálních
dokumentů, Navigační centrum, Stře‐
disko výcviku vodících psů, sociální
poradenství, rekvalifikační kurzy
a mnohé další. Více o sbírce na
www.bilapastelka.cz.

Letos máte možnost přispět osobně
do kasiček ve středu 11. října, nebo
kdykoli jindy dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS PASTELKA 30 na číslo 87 777. Za
SMS zaplatíte 30 Kč, sbírka obdrží 29
korun. 

Sbírku organizuje Sjednocená orga‐
nizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, která sdružuje zra‐
kově postižené občany ajejich přízniv‐
ce. Cílem organizace je nabídka
profesionální pomoci a služeb vedou‐
cích k začlenění nevidomých a slabo‐
zrakých do běžné společnosti. Dalším
cílem je vytvářet pro zrakově postižené
prostor pro zájmovou, kulturní aspor‐
tovní činnost. Více: www.sons.cz.

Smyčcový orchestr Jeseník se
předvedl na festivalu hned třikrát.
Poprvé měl koncert před plně
obsazeným hledištěm v nádher‐
ném letním divadle Apollonia
v centru starobylého města Sozo‐
pol, kde jeho koncert poslouchalo
zhruba 500 posluchačů. Podruhé
se mladí muzikanti předvedli na
soutěži, kde porotu okouzlili svou
naprosto bezchybnou hrou
a hudebním výrazem. Orchestr
zahrál úryvky ze symfonií F. Schu‐
berta a J. Brahmse, dále pak Paladio
K. Jenkinse, hudbu z filmů J. Willi‐

amse, oblíbenou skladbu Plink,
plank, plunk a na housle zahrála
sólo Anežka Konečná ve skladbě
Memory od A. L. Webera. Všechny
skladby zazněly pod taktovkou
dirigenta Františka Mecha. Již
podle nadšeného potlesku a výkři‐
ků publika bylo jasné, že se
 orchestr umístí na stupních vítězů.
Na předávání ocenění pak všichni
členové orchestru převzali diplom
a pohár za první místo v soutěži
v kategorii klasické hudby, dále si
orchestr vysoutěžil zvláštní cenu
poroty, Cenu města Sozopol

a zvláštní cenu od Confucius insti‐
tute v Burgasku. Třetí vystoupení
orchestru následovalo po předává‐
ní ocenění na galakoncertu, na kte‐
rém se představili laureáti soutěže. 

Hráči orchestru samozřejmě
nejen hráli na festivalových koncer‐
tech, ale také zkoušeli nové skladby,
a to na Koncert pro Světlušku, který
se uskutečnil 11. září v Kapli
a především Českou mši vánoční 
J. J. Ryby, na kterou se mohou těšit
posluchači již tento rok v zimě. Jinak
se také pilně slunili na krásných
sozopolských plážích, chodili na
výlety a sledovali veškeré festiva‐
lové dění. 

Na závěr chci poděkovat sponzo‐
rům a přispěvatelům našeho orche‐
stru, jimiž jsou: Město Jeseník,
Olomoucký kraj, Fenix a. s., Chytrá
pěna, Omya s. r. o. a také Milanu
Szkipalovi a jeho autobusové
dopravě za bezchybnou a klidnou
dopravu našeho orchestru.

Mgr. František Mech

V bulharském městě Sozopol se ve dnech 5. – 15. července konal
již 12. ročník multižánrového soutěžního festivalu „Muzité“. Fes-
tivalu se zúčastnilo 40 souborů z Bulharska, Gruzie, Ruska, Make-
donie, Srbska, Chorvatska, Lotyšska, Litvy, Estonska aj. Naši vlast
na festivalu zastupoval pouze Smyčcový orchestr Jeseník, který
pozvánku do Bulharska dostal již podruhé ve své historii. Multi-
žánrovost festivalu byla opravdu ohromující. Soubory byly roz-
děleny do kategorií podle svého uměleckého zaměření – výtvarné
umění, tanec, zpěv, divadlo, hudba aj. Každý večer pak probíhala
soutěžní vystoupení mladých umělců. 

Smyčcový orchestr Jeseník opět první

MUDr. Jana Chrastinová
předsedkyně představenstva a primářka gyneko-
logicko-porodnického oddělení Jesenické nemoc-
nice

Pochází ze Šumperka, vystudovala Lékařskou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci a svou kariéru započala
v Nemocnici Zábřeh na Moravě. Působila také v šumper‐

ské nemocnici, šest let na postu zástupce primáře a následně také jako
primářka oddělení. Do Jesenické nemocnice nastoupila v červnu 2016.
V červenci letošního roku byla jmenována předsedkyní představenstva.
Práce je pro ni také největším koníčkem, důraz klade na komunikaci s pa ‐
cienty a vzájemnou důvěru.

Když společnost AGEL v únoru loňského roku přebírala Jesenickou
nemocnici, nikdo nevěděl, jaký bude její další osud. Zdravotnické
zařízení bylo na hranici přežití a ani nový management si nebyl
jistý, zda se mu podaří i nadále udržet všech pět základních oborů. 

„Naštěstí se nám podařilo nemoc-
nici stabilizovat. V současné době se
již nemocnice znovu nadechuje adaří
se nám ji dále rozvíjet. Troufám si říci,
že díky tomu začínáme být pro místní
obyvatele opět atraktivním poskyto-
vatelem zdravotní péče,“ uvedla
předsedkyně představenstva Jese‐
nické nemocnice MUDr. Jana Chras‐
tinová. 

Jesenická nemocnice poskytuje
péči v základních oborech, kterými
jsou interní lékařství, gynekologie,
pediatrie, chirurgie a ARO a dále
nově zrekonstruované oddělení
LDN. Kromě toho se vedení díky per‐
sonálním posilám podařilo otevřít
tři zcela nové ambulance voborech,
které v nemocnici dlouhá léta chy‐
běly, ato ambulanci oční, ortopedic‐
kou a nutriční péče. Kardiologická
ambulance rozšířila ordinační dobu
a v Šumperku nemocnice navíc ote‐
vřela detašovanou gynekologickou
a chirurgickou ambulanci.

„Během posledního roku k nám
nastoupilo deset nových atestovaných
lékařů a právě díky posílení odborné
úrovně všech oddělení se stáváme vel-
mi zajímavým pracovištěm také pro
mladé zdravotníky. Díky tomu, že
jsme menším pracovištěm, máme
daleko více času se intenzivně mla-
dým kolegům věnovat. Nyní k nám

například nastoupily dvě lékařky -
absolventky na dětské a chirurgické
oddělení,“ upřesnila MUDr. Jana
Chrastinová a na otázku, kam bude
Jesenická nemocnice dále směřovat,
odpověděla: „Do budoucna se bude
nemocnice inadále rozvíjet jako zdra-
votnické zařízení okresního a rodin-
ného typu. Zakládáme si totiž na
přátelských vztazích mezi zamě-
stnanci acelkové pozitivní atmosféře
na pracovišti. Neméně důležité jsou
také vztahy směrem k našim klien-
tům, kterým chceme nabízet kvalitní
a vysoce odbornou péči.“

Pozitivní změny v Jesenické
nemocnici reflektuje také zvýšený
zájem pacientů samotných, což
dokazují také statistiky. Již v polovi‐
ně letošního roku nemocnice vyká‐

zala procentuálně více péče než
v roce 2015. Do nemocnice se také
vracejí pacienti, kteří v minulosti
odjížděli řešit své zdravotní problé‐
my do jiných vzdálenějších měst.
Dnes není výjimkou, že do Jeseníku
na operační zákrok cíleně přicestují
i lidé z 50 kilometrů vzdáleného
Šumperku. „V naší porodnici jsme
letos zaznamenali pololetní 20pro-

centní meziroční nárůst porodů. Při-
jíždějí k nám dokonce rodičky z Brun-
tálska či z Vrbenska,“ upřesnila
MUDr. Chrastinová. 

Obyvatele Jesenicka se mohou do
budoucna těšit na další novinky
vnemocnici. „Během posledního roku
bylo investováno více než 35 milionů
do nákupu nového přístrojového
vybavení, další miliony korun směřo-
valy do modernizace prostředí. Drob-
né stavební úpravy byly provedeny
například na gynekologii, na pokoje
průběžně pro pacienty nakupujeme
televizory, abychom jim tak hospita-
lizaci zpříjemnili. Díky podpoře zPro-
gramu švýcarsko-české spolupráce,
Ministerstva zdravotnictví, Olomouc-
kého kraje a Sdružení měst a obcí
Jesenicka, prošlo zásadní rekonstruk-
cí oddělení LDN. Nyní pracujeme na
rozvojovém plánu pro další roky,“
prozradila ředitelka nemocnice
MUDr. Jana Chrastinová. (JN)

MUDr. Jana Chrastinová v ordinaci. Foto: archiv Jesenické nemocnice
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Na pořad Hovory od klavíru zavítá také Dana Drábová
Hostem v komponovaném večeru Hovory od klavíru, který se
uskuteční 10. října  v jesenické Kapli, bude také předsedkyně Stát-
ního úřadu pro jadernou bezpečnost, místostarostka města Pyšely
a držitelka státního vyznamenání Medaile Za zásluhy, paní
Ing. Dana Drábová, PhD. Při této příležitosti poskytla následující
rozhovor.

Paní doktorko, jaké bylo Vaše
dětství? Ovlivnilo Vaši volbu
povolání?

Od narození je mým domovem
městečko Pyšely. Moje dětství bylo
typicky venkovské, jak jen to šlo,
byla jsem se psem někde v lese nebo
u řeky Sázavy. Vzpomínám na to
moc ráda. Osud je pro mne řada pří‐
ležitostí, které využijeme nebo
mineme. Občas nám někdo pomůže
a trochu nás nasměruje. Nejvíce
rodiče, samozřejmě. Alespoň u mne
to tak bylo. Měla jsem štěstí i na
skvělé učitele, třeba na pana učitele
matematiky na základce. Vůbec
jsem měla a mám štěstí na lidi okolo
sebe.

Jste nepochybně ženou osudo-
vou, která svůj život upsala vědě
a službě ve prospěch společnosti.
Zbývá Vám trochu času také na
život vně jádra a politiky?

Nepochybně nejsem žádnou osu‐
dovou ženou! Snažím se dělat svou

práci a žít svůj život tak, abych
vydržela sama se sebou. To je celé.
Ráda si odpočinu u knížky či dob‐
rého šansonu. A láska k chůzi kra‐
jinou mi zůstala od mládí.

V jednom rozhovoru jste řekla,
že člověk se má v první řadě sna-
žit sám. Ano, souhlasím, ale co
tací, kterým na to síly nestačí?
Přitom by stačilo být více lidský,
přesně tak, jak na mě působíte
Vy.

Spoustu věcí může udělat každý,
nemusí jít o nic velkého. A pokud
už na něco síly nestačí, měla by tu
být rodina a obec, aby pomohla.
Ono to tak podle mne většinou fun‐
guje, stačí se rozhlédnout okolo
sebe. A nenechávat se příliš ovliv‐
ňovat negativními věcmi, kterými
nás zahlcují média. 

Je známo, že v životě předních
vědeckých pracovníků hraje
hudba (zejména tzv. vážná)

někdy významnou roli. Je tomu
tak i u Vás?

Hudba je pro mne důležitá, pomá‐
há uklidňovat a uspořádat myšlen‐
ky. A nechat svět na chvíli venku.

Budete součástí večera, v němž
se o hudební stránku postarají
žáci ZUŠ Jeseník. Pokoušela jste
se v dětství hrát na některý
hudební nástroj?

Bohužel mi nebylo dáno. Jsem
absolutní antitalent, naprosto bez
hudebního sluchu. Ale umím si hud‐
bu užít a prožít jako posluchač.

Můžete uvést příklady naší nebo

světové hudby, která Vám někdy
v životě pomohla?

Kdykoliv jsem v úzkých, pomůže
mi Antonín Dvořák. Nebo Johann
Sebastian Bach.

Milujete šanson – která skladba
z repertoáru světových či čes-
kých šansoniérů se Vám vryla
pod kůži natolik, že Vám pomáhá
překlenout chvíle smutku, které
na každého z nás čas od času
dolehnou?

To je jednoznačné. Edith Piaf a její
Nelituji ničeho. Nebo geniální česká
verze Evy Olmerové Jdou léta jdou.

Ptala se Viola Králová

Dana Drábová. Foto: Lenka Hatašová

Dýňová slavnost oživí náměstí
Masarykovo náměstí ožije 14. října od 14 hodin Dýňovou slavností, na

které uvidíte dýně všech velikostí a tvarů! Nakoupíte si regionální produkty
na jarmarku, poslechnete si koncerty místních kapel, pobaví vás divadélko,
vyrobíte si podzimní dekorace a dozvíte se o zvycích na Jesenicku od
svátku sv. Václava do doby adventní. 

Pokud rádi vaříte a pečete, zapojte se do soutěže o nejlepší dýňovou
dobrotu a získejte všeobecné uznání a ceny. Všechny soutěžní dobroty
bude možné ochutnat. Zúčastněte se také soutěže o nejhezčího dýňového
bubáka – jako jednotlivci nebo týmy. Přineste svůj výrobek do 14 hod.
k registračního stánku na náměstí. Předání cen bude v 17:30, kdy také
všechny bubáky rozsvítíme a zapálíme v nich svíčky! Více informací:
www.sudetikus.cz.
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Z letopisů města Jeseníku. Pošta v roce 1938

Narodil se 19. 3. 1890 v Brně
a původním povoláním byl stolař.
Za 1. světové války narukoval v led‐
nu 1915 na východní frontu jako
příslušník 8. pěšího pluku. Již v dub‐
nu padl v Karpatech do ruského
zajetí. V Kurské gubernii se při‐
hlásil do československých legií
a 12. března 1918 byl zařazen do
6. střeleckého pluku, s nímž se 
v r. 1920 vrátil do Československa.
V Brně vedl s bratrem stolařství po
otci. Oženil se s Kateřinou Bulovou
a narodily se jim děti Milan a Věra
(budoucí spisovatelka). Po krachu
rodinné firmy v době hospodářské
krize Sládek získal jako legionář
místo u státní pošty, ovšem v Jese‐
níku, kde bylo nutné posílit český
živel po nástupu Hitlera k moci
v sousedním Německu. Rodina byd‐
lela v nájmu u Elsy Grünové na nám.
Svobody č.p. 97. Zde manželka
Kateřina 22. 4. 1934 zemřela. Josef
Sládek se seznámil s kuchařkou
Annou Urbanovou a v roce 1937
uzavřeli sňatek. 1. ledna 1938 zís‐
kali domovské právo v Jeseníku. To
však již události směřovaly ke kon‐
frontaci s nacistickým Německem

a jeho pátou kolonou nepřející
Čechům na Jesenicku… Sládek spo‐
lu s Ludvíkem Hájkem a poštovním
pomocníkem Jaroslavem Kitlerem
byli 4. října ráno vypraveni vojen‐
ským autem s evakuovaným mate‐
riálem a osobními zavazadly
zaměstnanců k nejbližší železniční
stanici v Koutech nad Desnou.
Odtud tito zaměstnanci doprovázeli
evakuované předměty vlakem do
Prostějova. Další zaměstnanci
odjížděli 5. října do Šumperku. Slád‐
kova rodina se vrátila zpět do Brna,
do domku jeho rodičů na Králově
Poli. Do Jeseníku se po válce již
nevrátil, stejně jako přednosta
Antonín Sousedík.

Ten se narodil 28. 5. 1896 ve Slu‐
šovicích. Po vypuknutí 1. světové
války sloužil u bosensko‐hercegov‐
ského pluku č. 4. Po vzniku Česko‐
slovenska se s pěším plukem č. 3
zúčastnil bojů na Slovensku. V roce
1921 vstoupil do poštovních služeb.

Postupně se vypracoval do slu‐
žebního postavení vrchního poštov ‐
ního tajemníka. Působil především
ve Slezsku, v Opavě: nejdéle na
poštovním úřadě v Krnově. Dekre‐

tem poštovního ředitelství v Opavě
z 29. 1. 1934 byl Sousedík přemís‐
těn do funkce přednosty poštovní‐
ho úřadu v Jeseníku, jíž se ujal
2. února. V Jeseníku se okamžitě
zapojil do života české menšiny, byl
zvolen jednatelem výboru Klubu
českých turistů, byl činný v Sokole,
stal se předsedou odbočky Svazu
čs. důstojnictva, jako zástupce
poštovní správy působil v místním
poradním sboru pro protileteckou
obranu.

Na 1. září 1938 připadlo 100. vý ‐
ročí založení poštovního úřadu
v Jeseníku. Sousedík začal již počát‐
kem roku připravovat oslavy: dodá‐
val informace do tisku, nechal
zhotovit příležitostné razítko, zapo‐
čal excerpovat poštovní věstníky
s cílem sestavit česko‐německý
almanach k tomuto výročí. Dal

vytisknout provolání, v němž nabí‐
zel možnost umístění reklamy do
almanachu. K výročí byl vydán
i pamětní odznak. Jenže zhoršující
se německo – české vztahy zabrá‐
nily úspěšnému završení výročních
oslav. Při mobilizaci 21. září byl Sou‐
sedík jako důstojník povolán do
československé armády k telefon‐
nímu praporu č. 2 v Brně. Ve funkci
poštovního přednosty v Jeseníku
ho zastoupil vrchní poštovní tajem‐
ník František Vaďura. Když po
mnichovské dohodě připadlo Jese‐
nicko Německu, předal 6. října
poštovní úřad německé straně
a následoval Sousedíka na Moravu.
Po válce se František Vaďura do
Jeseníku vrátil a žil zde až do své
smrti v r. 1991.

Květoslav Growka, 
SOkA Jeseník

Podíváme-li se na společnou fotografii zaměstnanců poštovního
úřadu v  Jeseníku při posmrtné vzpomínce na prezidenta 
T. G. Masaryka 15. 9. 1937, prakticky dnes nikoho z nich neznáme.
Poštovní úřad v Jeseníku měl celkem 50 zaměstnanců rozdělených
do sedmi skupin: úředníci II. a III. služební třídy, poštovní pomoc-
níci, podúředníci II. platové stupnice, zřízenci, pomocní zřízenci
a poslové. Jen díky televiznímu seriálu Vlak dětství a naděje, který
natočil režisér Karel Kachyňa na motivy novely Věry Sládkové
Poslední vlak z Frývaldova, je z nich známější postava Josefa Pum-
plmě – jeho předobrazem byl totiž autorčin otec Josef Sládek,
který na jesenické poště sloužil jako zřízenec.

ORIGINÁLNÍ PRODUKT

Jeseník – kraj textilnictví zaslíbený?
V pravidelném cyklu se v tomto
roce zaměřujeme na místní
výrobce, kteří získali na svůj
jedinečný výrobek certifikát
Jeseníky originální produkt.
Dnes si představíme textilní
výrobky a tkané koberce.

Už jsou pryč slavné doby Mora‐
volenu či továrny Regenhartů
a Raymannů. Stále jsou ale na Jese‐
nicku malá ohniska textilní výroby.
Jedním z takových míst je řemeslná
textilní dílna Zahrada 2000. Orga‐
nizace se primárně věnuje dušev‐
nímu zdraví a poskytuje osobám
s duševním onemocněním, převáž‐
ně z jesenického regionu, ucelený
komplex služeb s cílem umožnit
„návrat zpět do života“. Jednou
z těchto metod je zapojení se do
pracovního procesu v rámci tzv.

textilu až po výrobky zpracované
technikou patchwork. 

Kromě těchto produktů vyrábí
Zahrada 2000 také ručně tkané
koberce, a to na dvoulistovém tkal‐
covském stavu. „Koberce jsou vy -
ráběny z odstřižků látek, které
získáváme recyklací oděvů a tka-
nin. Proužky látek se zatkávají plát-
novou vazbou do osnovy, kombinací
různobarevných proužků látek se
vytváří množství pestrých tradičních
i moderních vzorů,“ říká Stanislav
Turek, ředitel organizace. K výrobě
je používána převážně česká bavl‐
něná látka. 

K dalším výrobkům z dílen
Zahrady 2000 patří také keramika
či koše. Všechny tyto materiální
produkty mají ale jeden nemate ‐
riální cíl – „dát lidem šanci“.   

                                     Jan Mrosek
sociálně terapeutické dílny, při kte‐
rém vzniká mnoho zajímavých pro‐

duktů – od ručně a strojově šité dět‐
ské hračky, dekorace či bytového

Fotografie zaměstnanců poštovního úřadu v Jeseníku při posmrtné vzpomínce
na prezidenta T. G. Masaryka 15. 9. 1937. Reprofoto: SOkA Jeseník
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Ocenění: osobnosti kultury, lékař, podnikatel i sportovec
U příležitosti oslav 750 let města Jeseníku se 15. září uskutečnil v Kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní slavnostní
galavečer, během kterého bylo oceněno sedm osobností a dva počiny. Níže uvádíme jejich přehled.

MIROSLAV HRDLIČKA 
(15. 7. 1952)

Miroslav Hrdlička stál
u počátků rozvoje kultury
v Jeseníku spojenými
s rekonstrukcí tzv. Katovny
a působením Klubu mla‐
dých v tomto objektu.
Zasloužil se o rozvoj
hudební scény na Jesenic‐
ku, památná je přehlídka

Divadla jednoho herce, založil country festival
Jesenický nugget, spolupracoval na rozvoji Mezi‐
národní Schubertovy soutěže, atd. Od počátků
Městských kulturních zařízení Jeseník pracoval
v jeho čele jako ředitel, kde skloubil svůj koníček
se svým pracovním životem. Nyní, již jako pen‐
zista, se stále aktivně podílí na pořádání místních
kulturních akcí.

FRANTIŠEK SURMÍK 
(7. 4. 1939)

Člen či host desítek
hudebních těles (Orchestr
G. Broma, Hra dišťan,
Orchestr Čs. televize, 
atd.), organizátor a mode‐
rátor kulturních akcí, fes‐
tivalů u nás i v zahraničí,
spoluzakladatel Meziná‐
rodního festivalu decho‐

vých hudeb, zakladatel myšlenky pravidelných
koncertů žáků ZUŠ Jeseník v hale Sanatoria Pri‐
essnitz a především člověk, který pro kulturu
žije celým svým srdcem. Již jeho téměř padesá‐
tileté působení v kultuře na Jesenicku z něj udě‐
lalo místní legendu, která je jedním z hlavních
důvodů, proč se vrací lázeňští hosté do Jesení‐
ku.

JAROMÍR ŠVEJDÍK 
(14. 10. 1963)

Jaromír Švejdík je zpěvá‐
kem a textařem nejslavněj‐
ší jesenické kapely
Priessnitz a pražské kapely
Umakart. Spolu s Jarosla‐
vem Rudišem je autorem
komiksu Alois Nebel, spo‐
lupracoval také na zfilmo‐
vání tohoto námětu, který

se odehrává v Jeseníkách, složil k němu píseň
Půlnoční, kterou nazpíval Václav Neckář. Dalším
úspěšným komiksem je např. Zátopek: ...když
nemůžeš, tak přidej!, pojednávající o této spor‐
tovní legendě. Je také autorem storyboardů k fil‐
mům jako Jedna ruka netleská či Samotáři. 

ING. CYRIL SVOZIL 
(20. 7. 1954)

Cyril Svozil začal podni‐
kat na Jesenicku v roce
1990 v oboru výroby elek‐
trického vytápění. Od nuly
dokázal vybudovat firmu,
která v dnešní době rozší‐
řila své výrobní působení
do dalších pěti evropských
zemí a exportuje zboží do

více než padesáti států světa s obratem přes mili‐
ardu korun. Firma Fenix se nyní zabývá přede‐
vším výrobou energeticky soběstačných domů
a kompletního sortimentu elektrického vytápění
(topné rohože a kabely, sálavé panely, atd.). Cyril
Svozil a jeho Fenix se řídí výstižným krédem:
„Žij tak, abys každý večer mohl beze studu pohléd-
nout sám sobě do tváře.“

MUDr. ZDENĚK NEŽÁDAL 
(1. 9. 1945)

Doktor Zdeněk Nežádal
zasvětil celý svůj život práci
pro jesenickou nemocnici.
Za vysoce profesní a lidský
přístup jej oceňují jak
odborní kolegové, tak paci‐
enti. Do jesenické nemoc‐
nice nastoupil po studiu
medicíny v Brně v roce

1969, a to na chirurgické oddělení, v roce 1985
byl jmenován primářem, kterým byl až do roku
2006. Poté pracoval jako posudkový lékař OSSZ
Jeseník, po pěti letech se ale znovu vrátil do jese‐
nické nemocnice, na chirurgii, kde dodnes pra‐
cuje jako sekundární lékař. Je zcela jistě vzorem
pro mladé přicházející lékaře. 

KVĚTOSLAV ŽALČÍK 
(14. 4. 1961)

Květoslav Žalčík se od
útlého věku věnoval běže‐
ckému lyžování, kterému
jsou Jeseníky přímo zaslí‐
bené. Přes všechny své
úspěchy jako závodník
zanechal největší stopu ve
svém sportu jako trenér
a manažer. Působil u repre‐

zentace jako trenér, manažer či vedoucí servisu.
S běžeckým lyžováním procestoval celý svět, byl
u výrazných úspěchů a medailí tohoto sportu
na mistrovstvích světa i olympijských hrách. Po
návratu do Jeseníku se opět aktivně věnuje mlá‐
deži jako vedoucí trenér sportovního gymnázia. 

ING. LADISLAV CHMELAŘ 
(10. 7. 1932–4. 2. 2006)

Ladislav Chmelař byl
ředitelem Rudných dolů
Jeseník od února 1966 do
října 1989. Z provinčního
podniku dokázal vybudo‐
vat jeden z nejvýznamněj‐
ších podniků v celém
Československu, který
zaměstnával přes pět tisíc

pracovníků, a to vše jako nestraník. Jesenicko
tak lákalo množstvím pracovních příležitostí
a obyvatel města i okolí přibývalo. Ze své pozice
také podporoval rozvoj Jesenicka i v dalších
oblastech ‐ podílel se na modernizaci nemocnice,
stavbě škol, financování kultury, výstavbě
nových bytů, sociálních programech a podpoře
vzdělávání.

MEZINÁRODNÍ SCHUBERTOVA SOUTĚŽ
(1978)

První ročník této klavírní soutěže se uskuteč‐
nil v roce 1978 a od té doby si získal velké mezi‐
národní renomé. Soutěže se účastní špičkoví
klavíristé jak z Evropy, tak z celého světa. Letoš‐
ního, již 20. ročníku, se účastnili např. Korejci,
Číňané, Rusové, Srbové. Součástí soutěže je také
mezinárodní porota, kterou tvoří významní
hudební pedagogové a špičkoví klavíristé ze
všech sousedních států České republiky. Nosnou
myšlenkou, proč by měla být soutěž právě v Jese‐
níku, je fakt, že rodiče světového hudebního
genia Franze Schuberta měli kořeny na Jesenic‐
ku. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENÍK
(1948)

Historie ZUŠ Jeseník se
začala psát v roce 1948, od
té doby je pevnou součástí
kulturní scény na Jesenic‐
ku. V rámci ZUŠ působí
tělesa (dechový, smyčcový
a kytarový orchestr, pěvec‐
ké sbory, Jesflet, atd.), která

jsou oceňována i v zahraničí. Škola vychovala
také mnoho talentů, které přerostly hranice
nejen regionu, ale také republiky. Většina žáků
ale prožila v rámci ZUŠ své každodenní vyučo‐
vací hodiny, soustředění a zájezdy, které jim daly
spoustu krásných chvil a nových kamarádů. A to
je nakonec to nejdůležitější.

Zpracoval Jan Mrosek, foto: Richard Kapustka, archiv Jaromíra Švejdíka a rodiny Ladislava Chmelaře
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„Medaili považuji především za sochařský objekt“
Přibližně 460 gramů a 10 cm. Takové jsou míry pamětní medaile, kterou
obdrželi ocenění během slavnostního galavečera u příležitosti oslav 
750 let města. Autorem medaile je Adam Krhánek, 33letý rodák z Jeseníku,
který žije a tvoří v Brně. Zde vystudoval Fakultu výtvarných umění na
Vysokém učení technickém, obor figurální sochař. Na této škole pak
vyučoval virtuální modelování, poté pracoval ve firmě, kde se zabýval
především sochařskými aplikacemi technologií 3D tisku a nyní působí

na volné noze. V dnešním vydání Našeho města přinášíme rozhovor s tímto mladým
umělcem.

Jste tvůrcem pamětní medaile. Prozraďte
veřejnosti, co zobrazuje a jaký to má význam?

Hlavní myšlenkou bylo zapojit tam 750 let
Jeseníku, a tím nemyslím prostý nápis na medai‐
li. Medaile je oboustranná. Lícová ukazuje
moderní pohled, tam jsem zvolil plasticky zná‐
zorněné nové logo města jako současný grafický
prvek, který město vystihuje. A stěžejním moti‐
vem rubové strany je erb z počátku 17. století,
který se nalézá na fasádě domu u náměstí na
ulici Palackého.

Přibližte nám, jak se tento nápad vlastně zro-
dil a kde vznikl?

Když jsem s vedením města začal jednat o tom,
že vytvořím něco k předání, bylo to dost otevře‐
né. Chytil jsem se myšlenky pana starosty, který
jednou větou řekl, že ho napadla medaile, ale to
je vlastně moc konvenční. Mně se ale myšlenka
vytvořit medaili líbila natolik, že jsem představil
pár myšlenek, jak by bylo možné zpracovat právě
medaili nekonvenčně.

Z jakého materiálu je medaile a proč jste zvo-
lil tento materiál?

Vzhledem k tomu, že tuto medaili považuji
především za sochařský objekt, byl bronz pro
realizaci jasným favoritem. Kromě bronzu byl
ve hře ještě hliník, ale ten jsme nevybrali zejména
kvůli jeho hustotě. Odlitek by byl mnohem lehčí
a pocitově by medaile mohla v ruce působit
 levně. 

Součástí medaile je i stojánek, byl to záměr?
Se stojánkem jsem počítal od chvíle, kdy bylo

rozhodnuto, že předávaným artefaktem bude
právě medaile. Koncipoval jsem jej tak, aby v něm
medaile stála na výšku a mohla být viděna
z přední i zadní strany. Specialitou stojánku je,
že má dvojí funkci. Kromě podepření na vysta‐
vení ještě ze spodní strany kopíruje zadní reliéf

medaile a při předávání byl k medaili kompaktně
uchycen.

Jakou technologii jste při výrobě zvolil? 
Jak medaile, tak i stojánek jsou vytvořeny 3D

technologiemi. Modelování proběhlo kompletně
v počítači. Nejzajímavějším momentem práce
je už zmíněný reliéf starého městského erbu na
zadní straně medaile. Na místo přemodelování
erbu jsem zvolil nasnímání erbu 3D skenerem,
takže výsledný reliéf je zmenšenou přesnou
kopií předlohy. Medaile prošla 3D tiskem ve fázi
„master modelu“, ve výsledku je odlita do bronzu.
Stojánek je přímo dílem tiskárny. Konkrétně se
jedná o tisknutí plastu (FDM) a materiál PLA.  

Co bylo nejtěžší při zrodu této medaile?
Jednoznačně nejkomplikovanější fáze bylo

odlévání tisknutého modelu medaile do bronzu.
Vzhledem k vypouklému tvaru medaile bylo lití
komplikovanější, jelikož smrštivost bronzu při
chladnutí neprobíhala rovnoměrně. 

Co bylo tedy tím rozhodujícím kritériem pro
výběr správného „výrobce“?

Lilo se v Ateliéru uměleckého lití kovu Waller
‐ Matějíček ve Veverských Knínicích u Brna.

Hlavním kritériem pro zvolení této slévárny

bylo její zaměření, a to lití bronzu převážně umě‐
leckého zaměření. Takto jemná práce organic‐
kého tvaru by mohla být v průmyslové slévárně
problematická. 

Uvažujete o další spolupráci s městem Jese-
ník?

Pravidelně se v Jeseníku se svou tvorbou uka‐
zuji. Kontakt s mým rodným městem je a bude
pro mě důležitý. Kromě výstav bych nejraději ve
městě viděl svou stálou realizaci. V hlavě mám
prakticky celý projekt vymyšlený.

Jste jesenický rodák, co byste popřál svému
rodnému městu u příležitosti 750 let?

Osobně mi přijde, že hlavně v rámci posled‐
ních let se Jeseník výrazně vyvíjí a zkrášluje. 

Přeji Jeseníku pokračující růst a prohlubující
význam města v rámci naší republiky. 

Richard Kapustka
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S robotem až do Ameriky. Postupujeme (1. díl)

Za posledních jedenáct roků, co
soutěžíme s roboty, jsme toho pro‐
cestovali mnoho. Byly to různé
týmy, různé destinace, ale stejný
scénář. Nejprve vítězství v českém
republikovém kole, pak mezinárod‐
ní semifinále a většinou i středoe‐
vropské finále. Super úspěšný byl
rok 2011, kdy se do finále v Pader‐
bornu probojovaly dokonce oba
naše týmy, R.U.R. a CO2. Magdeburg,
Triberg, Košice, Curych, Chotěbuz,
Gdaňsk, Debrecen, Bratislava, Mni‐
chov. A norské Bodø a nizozemský
Delft, dva otevřené evropské šam‐
pionáty, kam postoupil Nanoteam
v roce 2007 a tým CO2 v roce 2011.
Tisíce kilometrů po Evropě mikro‐
busem, busem či vlakem. Ale Ame‐
rika? Do USA vlakem nedojedeme…

Děti září štěstím, všude na pódiu
se třpytí malé zlaté konfety. My jsme
to dokázali, St. Louis, St. Louis, USA!

No ateď jim řekněte, že žádná Ame‐
rika nebude, že to nepůjde. Dokázali
byste to? Já ne. V duchu si říkám, že
to musíme aspoň zkusit. Šance, že
to zvládneme uskutečnit, sice není
velká, ale existuje. Zázraky se někdy
přece dějí, proč by se vlastně nedalo
z Jeseníku cestovat do St. Louis?
Rychle počítám – kolik může stát
jedna letenka? Máme v týmu devět
dětí, k tomu dva dospělí, možná pro
jistotu raději tři, člověk nikdy neví,
co se může stát. Letenky, ubytování,
poplatky, jídlo, pojištění a co ještě
všechno je vůbec potřeba? Víza? Ne,
jen vstupní povolení ESTA. A taky
nějaké vstupné a doprava na místě.
První finanční rozvaha provedená
v hlavě vypadá hrozivě. Uvidíme.
Prostě to zkusíme a nemůže se stát
nic horšího, než že zůstaneme doma. 

Na rozhodnutí, zda postupové
místo na World Festival FIRST LEGO

League přijmeme, byly přibližně tři
týdny. Na přípravu celé akce pak 1,5
měsíce. Šibeniční termíny. Hlavní
problém – peníze. Podpořili nás
rodiče dětí, podpořilo nás vedení
Gymnázia Jeseník i SVČ Duha Jese‐
ník, všichni okamžitě začali kontak‐
tovat případné sponzory. Všichni
jsme hledali možnosti financování,
většinou bohužel neúspěšně. Oslo‐
vili jsme velké firmy v rámci celé ČR,
ale s téměř nulovou úspěšností. FLL
je soutěž o programování, o tech‐
nickém myšlení, o konstrukci robo‐
ta, ozákladech vědeckého výzkumu.
Všichni přece tvrdí, že potřebujeme
technicky vzdělané odborníky, pro‐
gramátory a mladé vědce, že bez
nich bude naše republika za pár let
jen montovnou – tak proč tu tedy
chybí podpora pro soutěž, která si
klade za cíl takové lidi vychovat,
zaujmout už ve věku teenagerů? Na
celém světě patří FLL k prestižním
a vysoce hodnoceným programům
pro mladé. Jen v ČR to pořád nějak
nejde. 

Ministerstvo školství soutěž FLL
podporuje, ale na účast týmu
v zahraničním kole peníze nemá.
Velké softwarové a strojírenské
podniky v ČR tým z Jeseníku neza‐
jímá. Proklamovaná podpora tech‐
nického vzdělání je pouze na papíře.

Žádné překvapení, zápasíme s tímto
faktem v různých podobách již přes
deset let. Takže první Češi, kteří
pojedou se svým robotem a výzku‐
mem do USA, nakonec nebudou
z Jeseníku? Zůstaneme doma?   

Ne, nebojte se. Nepomohla žádná
cizí velká firma, ale pomohli místní
a ti, kteří mají k Jeseníku vztah. Jako
mnohokrát předtím se ukázalo, že
jeseničtí drží při sobě. Ano, žijeme
v izolovaném regionu, odkud je všu‐
de daleko, kde prý lišky dávají dob‐
rou noc a kde prý nic nefunguje. To
není vůbec pravda. Spousta věcí tu
funguje mnohem lépe než kdekoli
jinde, jen je potřeba pohledu zvenčí,
abychom si to uvědomili. 

Po těžkých chvílích beznaděje
bylo nakonec po třech týdnech jas‐
né, že do Ameriky poletíme. Gene‐
rálním sponzorem se stala firma
Fenix. Podpořilo nás město Jeseník
i Olomoucký kraj, našli jsme řadu
dalších sponzorů ve firmách Elvero,
Trymeta, Ondrstroj, Chata Paprsek,
Acrosun, EUROHARD, WOOX, Chata
U Javoru, ZETOS, Internet Expert
a Řetězárna. Finanční podporu
poskytli i rodiče dětí, a tak jsme se
mohli pustit do přípravy cesty
s robotem za „velkou louži“. Děku‐
jeme ještě jednou všem, velice si
toho vážíme. Magda Dostálová

Moderátor právě do mikrofonu sděluje, že se na světový festival
FIRST LEGO League do amerického St. Louis kvalifikoval tým CO3
z Gymnázia Jeseník a SVČ Duha Jeseník. Kolem vybuchuje nadšení.
„Huráááá!!! Amerika!!! My jsme to, paní učitelko v září říkali, že
letos postoupíme do Ameriky, a vy jste nám to nevěřila!“ No,
pravda, nevěřila. Už jsem to slyšela mnohokrát a nikdy to nevyšlo;
je to takové naše školní robolabové sci-fi. Stejné sci-fi jako bylo
třeba Sydney nebo Kapské Město, kde se také v minulosti konaly
robotické šampionáty. I kdybychom tam nakrásně postoupili, kde
bychom asi sehnali tolik peněz? Ne, to nepřipadá v úvahu, je to
naprosto nereálné. 

Prázdniny v SVČ Duha Jeseník
Letošní tábory byly i letos částečně financovány prostřednictvím
dotace z Projektu prevence kriminality MVČR, který bezplatně zajistil
pobyt pro děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin
doporučených orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Děkujeme za
nadstandartní spolupráci v této oblasti Městské policii Jeseník.
LÉTO NA BAZÉNĚ

Už samotný název napovídá, že
tábor byl určený pro všechny děti, kte‐
ré mají rády plavání a pohyb ve vodě
na všechny způsoby. Každé ráno od
pondělí do pátku jsme odjížděli auto‐
busem do České Vsi, kde jsme téměř
celý den trávili na místním krytém
bazénu. Děti se dopoledne převážně
věnovaly výuce plavání, kdy se snažily
posunout úroveň svých plaveckých
dovedností, nebo, ato především v pří‐
padě těch nejmenších, se učily zákla‐
dům plavání a pohybu ve vodě.
V poledním čase nás vždy čekal oběd
v hotelu Zlatý Chlum, no a odpoledne
to už bylo především o řádění ve vodě
dle libosti. Několik málo dní nám přálo
ipočasí, takže jsme mohli kombinovat
pohyb ve vodě s různými aktivitami
v prostorách zdejší venkovní zahrady.
Závěrem chci poděkovat personálu
krytého bazénu v čele s paní vedoucí
Žákovou za výbornou spolupráci
a vstřícnost z jejich strany.

Bc. Daniel Krčmář

FILMAŘ A FOTOGRAF
Jak nastavit fotoaparát, zaměřit,

zvolit kompozici a správné světlo si
vyzkoušely děti na příměstském tábo‐
ře Filmař a fotograf. Děti si užily celý
týden focení a jeden den natáčení
a stříhání filmu, v pátek pak každý
vybral jednu fotografii na vernisáž,
kde si je mohli prohlédnout rodiče.
Kromě focení jsme zažili spoustu
zábavy na výletech, prohlédli si zámek
v Javorníku, řádili na bazénu v České
Vsi a nevynechali ani zajímavou
exkurzi na základně jesenických hasi‐
čů. Tábor jsme zakončili táborákem
s opékáním špekáčků a návštěvou
hvězdárny. Odvážní táborníci si také
zahráli noční hru „Plížená k pirátské
svíčce“. Nevynechali jsme ani oblíbené
noční spaní v Duze. V celotáborové
hře Cestovatelé časem děti navštívily
různé epochy dějin a dostaly se až do
budoucnosti. Doufám, že na tábor
plný her, soutěží, zábavy a focení
budou děti rády vzpomínat.

Pavla Ježová
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ZA SPORTEM
LETNÍ SPORTOVIŠTĚ 

otevřena denně od 10.00 do 18.00
dle počasí do 15. 10.
Půjčovna elektrokol, dětských kol,
odrážedel, koloběžek a sportovních
her (badminton, kroket, volejbal,
nohejbal, míče). Park her (minigolf,
ruské kuželky, Člověče nezlob se,
pétanque). Balneopark, Fitpark,
DiscGolfpark v provozu! Háj Víly
Ozdravy již v provozu!

CYKLOPOINT JESCYKLO
pro všechny cykloturisty a nadšence
cyklistiky. Neváhejte a zavítejte do
areálu lázní na kole, uschovejte si ho
zdarma v cyklopointu a relaxujte
v balneoparku.

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. Per‐
manentka 10 vstupů Fitness/VacuFit
Thermal 540 Kč.

V pátek 8. září byla již popáté
organizována charitativní akce
POMÁHEJME, KDYŽ MŮŽEME.
Letos jsme ji věnovali pětiletému
Matýskovi, který je postižen
hned několika zdravotními
komplikacemi. 
Kromě středně mentální retardace
se Matýsek těžce pohybuje a má
vážnou poruchu zraku. Pro Matýs‐
ka jsme společně s vámi, význam‐
nými firmami Jesenicka a našimi
obchodními partnery vybrali
81 720 korun! Po 10 000 koru‐
nách přispěly Priessnitzovy léčeb‐
né lázně a.s., Naturfyt‐Bio s.r.o.
a LEGO muzeum kostek Lemi, 8 000
korun věnovala firma Unistav spol.
s r.o., 6 000 korunami přispěli Petr
Kapusta a Monika Kapustová. 5 000
korun věnovaly firmy MK Fruit,
RAIN Písečná, UNIMED Jeseník,
spol. s r.o. a město Jeseník. Jeseničtí
policisté mezi sebou vybrali částku
12 000 Kč. A díky návštěvníkům
jsme ještě vybrali 5 720 korun.
Děkujeme!

Společnými silami jsme pro Matýska vybrali přes 80 tisíc korun

ZA RELAXACÍ
Čokoládové pohlazení (masáž + zábal) 680 Kč
Čokoláda příznivě působí na všechny Vaše smysly. Masáž uvolní svaly, zlepší
prokrvení a detoxikaci pokožky. Detoxikační účinek se ještě umocní během
zábalu, po kterém bude pokožka jemná a vláčná. Čokoláda ve Vás svou neodo‐
latelnou vůní vyvolá příjemný pocit a pohodovou náladu.

TRADIČNĚ – Týden Vincenze Priessnitze
Stalo se již jesenickou tradicí připomenout si každý podzim osobnost zdejšího
rodáka, která změnila nejen budoucnost podhorského městečka, ale také vývoj
světového lázeňství, Týdnem Vincenze Priessnitze. Letošní slavnosti v termínu
2. ‐ 8. října přináší opravdu nabitý program. Těšit se můžete na přednášky,
společenské večery, komentované procházky i program pro děti.



1. VOLBY SE USKUTEČNÍ:
1. den hlasování – dne 20. 10. 2017 v době od 14.00
hod. do 22.00 hod.
2. den hlasování – dne 21. 10. 2017 v době od 8.00
hod. do 14.00 hod.

2. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB  
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: 
PLL a. s. – lázeňský dům Priessnitz, Priessnitzo-
va 299/12
pro voliče bydlící na ul. Kalvodova /část – čp. 172,
182, 195, 201,  265, 283, 290, 305, 310, 313, 315, 316,
326, 358, 369, 375, 376, 389, 390, 400, 403, 422, 432,
448, 454, 495, 510, 511, 513, 543, 549, 1334/, Mysl‐
bekova, Priessnitzova /část – čp. 77, 78, 90, 174, 224,
268, 308, 311, 314, 333, 334, 388, 411, 906, 910, 913,
985, 1033, 1034, 1035, 1372, 1381/, Růžová, V Aleji. 

Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Cen-
trum sociálních služeb II., Jaroslava Ježka 777/7
pro voliče bydlící na ul. Alšova, Denisova, Janáčkova,
Jaroslava Ježka, Kalvodova /část – čp. 189, 297, 298,
300, 301, 323, 368, 391, 392, 426, 430, 441, 463, 467,
472, 473, 530, 582, 607, 608, 1143, 1144, 1145, 1146,
1231, 1290, 1324, 1328/, Krameriova, Lipovská /část
– čp. 107, 109, 110, 114, 177, 188, 206, 208, 211, 213,
217, 263, 264, 272, 317, 327, 328, 329, 330, 336,  355,
371, 377, 418, 512, 541, 611, 630, 682, 684, 685, 686,
733, 746, 775, 776, 782, 785, 792, 1004, 1207, 1208,
1384, 1390, 1396, 1402/, Majakovského, Nádražní,
Priessnitzova /část – čp. 419, 425, 521, Přímá, Pur‐
kyňová, Puškinova, Sokola Tůmy, Tyršova /část – čp.
242, 255, 258, 279, 285, 292, 295, 319, 514, 557, 976,
1216/.

Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Klub
důchodců, Dukelská 718/6
pro voliče bydlící na ul. Čechova, Dukelská /část – čp.
3, 203, 456, 681, 718, 1248, 1249/, Fučíkova, Lipovská
/část – čp.  69, 91, 94, 95, 99, 100, 117, 119, 122, 129,
131, 169, 171, 277, 321, 325, 413, 447, 523, 1160,
1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168,
1169, 1170, 1171, 1178, 1325,1391, 1392/, Růžič‐
kova, V Oblouku, Vrchlického, Nám. Hrdinů.

Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: Gym-
názium Jeseník, Komenského 281/3 
pro voliče bydlící na ul. Gogolova, K. H. Máchy, Komen‐
ského, Kostelní, Masarykovo nám., Mašínova, Muzi‐
kantská stezka, Na Úbočí, Otakara Březiny, Palackého,
Průchodní, Školní, Štefánikova, Tovární, Tyršova /část
– čp. 248, 280, 289, 303, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042, 1385/, Vodní, Zámecké náměstí,
Thámova.

Ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: MKZ
Jeseník – Divadlo Petra Bezruče, 28. října 880/16 
pro voliče bydlící na ul. 28. října, Dittersdorfova,
Dukelská /část – č.p. 1387, Jiráskova, Karla Čapka,
Nábřežní /část – čp. 173, 349, 350, 480, 532, 539,
1087, 1382/, Poštovní, Revoluční, Sadová, Schu ‐
bertova, Smetanova, Svobodova, Žižkova, Nám. Svo‐
body. 

Ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Cen-
trum sociálních služeb I., Beskydská 1298/6 
pro voliče bydlící na ul. Beskydská, Dukelská /část –
čp. 558, 730, 459, 807, 937, 938, 939, 940, 941, 942,
943, 944, 945, 946, 981, 982, 1047, 1241, 1242, 1243,
1244, 1269/, Mahenova /část – čp. 603, 604, 605,
615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625,
626, 635, 636, 637, 638/, Moravská, Slezská, Tylova,
U Bělidla, U Kasáren /část – čp. 641, 642, 1021, 1023,
1264, 1265, 1266, 1267, 1268/, Za podjezdem.

Ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost: Základ-
ní škola Jeseník, Boženy Němcové 1256/23
pro voliče bydlící na ul. Boženy Němcové, Horská,
Klicperova, Křížkovského, Mahenova /část – čp.  596,
597, 811/, Mánesova, U Kasáren /část – čp. 1131,
1132, 1133, 1134, 1135/, Vaškova, Wolkerova, Luční,
Váchalova.

Ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost: Klu-
bovna – ZO ČZS, Husova 274/5
pro voliče bydlící na ul. Bezručova /část – čp. 41, 186,
192, 194, 205, 244, 672, 710, 1326/, Dobrovského,
Husova, Josefa Hory, Na Svahu, Nerudova, Raisova,
Seifertova, Skupova, Zlatá stezka.

Ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost: 
SŠ gastronomie a farmářství Jeseník, U Ja-
tek 916/8 
pro voliče bydlící na ul. Bezručova /část – čp. 21, 26,
49, 210, 286, 320, 471, 506, 631, 632, 646, 648, 650,
662, 664, 666, 667, 1215, 1400/, Halasova, Kaplic‐
kého, Tkalcovská, U Jatek, Vančurova, Zeyerova.

Ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost:
Základní škola Jeseník, Nábřežní 413/28 
pro voliče bydlící na ul. Dvořákova, Erbenova, Hab‐
rová, Havlíčkova, K Vodě, Krátká, Na Mýtince, Na Strá‐
ni, Nábřežní /část – čp. 414, 415, 464, Nová, Příčná,
Rejvízská, Rudná, Sládkova, Strmá, Úvoz, Vrchovištní,
Za Pilou.

Ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost: Sprá-
va CHKO Jeseník, Šumperská 93
pro voliče bydlící na ul. Mlýnská, Na Středisku, Na
Zahrádkách, Slunná, Šumperská, U Sokolovny, Zátiší. 

3. ZÁSADY HLASOVÁNÍ
1. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže

svou totožnost a státní občanství České
republiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem (dále jen „cestovní pas“),
nebo platným občanským průkazem. Po záznamu
ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního
seznamu obdrží od okrskové volební komise nebo
zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební
komise nebo zvláštní okrsková volební komise
dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené
hlasovací lístky jiné.

2. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého
seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve

volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše
do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní
mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo
zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu.

3. Volič může požádat ze závažných, zejména zdra‐
votních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrs‐
kovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své členy s pře‐
nosnou volební schránkou, úřední obálkou a hla‐
sovacími lístky. Při hlasování postupují členové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost
hlasování.

4. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
1. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích

lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků.

2. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do
volební schránky. Za voliče, který není schopen
vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do voleb‐
ní schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrs‐
kové volební komise.

3. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební
komise nebo zvláštní okrsková volební komise
hlasování neumožní.

5. HLASOVÁNÍ
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky,
může přitom zakroužkováním pořadového čísla nej-
výš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na
posuzování hlasovacího lístku vliv.

6. UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE
Z důvodu zkvalitnění distribuce hlasovacích lístků
voličům, žádáme občany o provedení kontroly ozna‐
čení svých nemovitostí čísly popisnými a jmenovkami
na poštovních schránkách.
Náhradní volební lístky budou k dispozici ve volebních
místnostech, nebo si je volič může vyzvednout před
dnem konání voleb na radnici (přízemí – Czech Point),
popř. na ul. Karla Čapka 1147/10 (recepce – infor‐
mace).

V Jeseníku dne 18. 8. 2017

Ing. Adam Kalous 
starosta
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Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v Jeseníku
dle § 14c odst. f a §15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Č.j.: MJ/43234/2017
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sobota 30. září v 16.30 hodin
Výstavní síň Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY: Z TVORBY UČITELŮ,
BÝVALÝCH STUDENTŮ A PŘÁTEL VÝTVAR-
NÉHO OBORU
Výstava z tvorby učitelů, bývalých studentů
a přátel výtvarného oboru ZUŠ Jeseník  je pořá‐
dána na  počest oslav 750 let od prvopočátků
Jeseníku. Úvodní slovo Mgr. Zdeňka Blišťanová.
Hudební vystoupení kapela Funky Bonkers.
Srdečně zvou Jana Krhánková, Iva Svobodová,
Jan Hanulík, Michaela Janská a dalších sedm
vystavujících. Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

pondělí 2. října v 19 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
TRIO BREJLE
Koncert vynikajících jesenických muzikantů
a pěvců s pestrým, různorodým repertoárem.
Pořádá PLL a.s.

úterý 3. října v 16 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
PRAMENY STUDNIČNÍHO VRCHU
Proměna kulturního dědictví Studničního
vrchu 20. století. Prezentace Mgr. Jiřího Gla‐
bazni. 
Pořádá PLL a.s.

úterý 3. října v 17 hodin
Kaple
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ ŽÁKŮM
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ JESENÍK
Slavnostní pořad výtvarného oboru, spojený
s předáváním ocenění z celostátních i meziná‐
rodních soutěží dětského výtvarného projevu
za uplynulý školní rok. Srdečně zveme všechny
rodiče a žáky. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 3. října v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM
K tanci a poslechu hraje Karel Weiser. Vstupné
40 Kč.
Pořádá PLL a.s.

středa 4. října ve 14.30 hodin
Knihovna Vincenze Priessnitze
PROBLEMATIKA DEMENCE V 21. STOLETÍ –
TÝDEN KNIHOVEN
Beseda s psychiatrem se koná v rámci Dnů
seniorů města Jeseníku 2017. Nutná rezer‐
vace: 584 413 598. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 4. října v 19.00 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KLASIKA VIVA – TOMÁŠ HURNÍK 
A EDITA KEGLEROVÁ
Unikátní možnost poslechnout si umění vyni‐
kajícího českého violoncellisty Tomáše Hurní‐
ka, který již delší dobu působí na Novém
Zélandě a cembalistky Edity Keglerové. Koncert
se koná v rámci Dnů seniorů města Jeseníku

Akce 2017. Vstupné 100 Kč, zvýhodněné vstupné
50 Kč pro osoby nad 55 let a držitele karty klubu
přátel Klasika Viva. Kartu je možné vyřídit na
webu www.klasikaviva.cz. Prodej vstupenek
pouze na místě.
Pořádá Roman Janků Management s.r.o. ve spo-
lupráci s MKZ Jeseník.

středa 4. října v 19.30 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM
K tanci a poslechu hraje Petr Weiser. Vstupné
40 Kč.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 5. října v 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ
Zahájení Dnů seniorů města Jeseníku 2017
a kulturní program se seniory a pro seniory. 
Vstup volný nad 55 let (do naplnění kapacity).
Pořádá Město Jeseník, CSS Jeseník a MKZ Jese-
ník.

čtvrtek 5. října v 19 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
BLUES SELANKA
Hudební prezentace jedinečné skupiny JMBand
z Jeseníku. 
Pořádá PLL a.s.

pátek 6. října v 17 hodin
Knihovna Vincenze Priessnitze
ŠESTNÁCTITISÍCIKILOMETROVEJ VEJŠLAP –
TÝDEN KNIHOVEN
Beseda Petra Hirsche o jeho pouti do Santiaga
de Compostela, Říma a Jeruzaléma.
Nutná rezervace: 584 413 598. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 6. října v 17 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 12. KONFERENCE
O ODKAZU VINCENZE PRIESSNITZE 
Pořádá PLL a.s.

pátek 6. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
SLAVNOSTNÍ KONCERT
Představí se Jana Ryklová ‐ soprán, Václav Šolc
‐ baryton a Silvie Nosková ‐ klavír. Zazní světoví
autoři jako Vangelis, A .L. Weber, E. Moriccone,
F. Schubert, A. Dvořák a L. Cohen, ale i populární
melodie. Vstupné 80 Kč.
Pořádá PLL a.s.

pátek 6. října ve 21 hodin
Hradní vinárna, PLL a.s.
TANEČNÍ VEČER S DJ
Tradiční večer s tancem s produkcí DJ. Vstupné
30 Kč.
Pořádá PLL a.s.

sobota 7. října v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
SLAVNOSTNÍ KONCERT
Před zahraničním turné se představí jedinečný
Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník s diri‐
genty Tomášem Uhlířem a Milanem Domesem

s mažoretkami SZUŠ taneční spol. s r.o. Jeseník
pod vedením Zuzany Fritscherové. Vstupné
80 Kč. Pořádá PLL a.s.

neděle 8. října v 17.30 hodin
Divadlo P. Bezruče
ČÍŠE PLNÁ OPERETY
Divadelní představení opavské umělecké agen‐
tury Karla Smolky, které se odehraje ve scénic‐
kých dekoracích a kostýmech, kde veselé texty
a vyprávění spojují melodie ze známých operet.
Akce se koná v rámci Dnů seniorů města Jese-
níku 2017. Vstup volný nad 55 let (do naplnění
kapacity).
Pořádají Město Jeseník, CSS Jeseník a MKZ Jese-
ník.

neděle 8. října ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje P. Kazimír Buba. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 8. října v 15 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
NEDĚLNÍ HUDEBNÍ POEZIE
Vystoupí jedinečné muzikantské DUO manželů
Marty a Ondry Kozákových s pestrým multi‐
žánrovým repertoárem.
Pořádá PLL a.s.

středa 11. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
JAZZOVÉ ROZJÍMÁNÍ
Představí se studenti JAMU BRNO v čele s naším
Petrem Macečkem. Vstupné 80 Kč.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 12. října v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
JENOM ŽIVOT
…s Igorem Barešem a Antonií Talackovou. Byst‐
rá komedie s pozoruhodnými dialogy, které
vtáhnou diváka do magického příběhu dvou
zralých, životem prozkoušených lidí. Uvádí Stu‐
dio Bouře: www.agenturaappart.cz. Hra v diva‐
delním předplatném. Doprodej volných míst
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné
290 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 13. října v 9 hodin
Divadlo P. Bezruče
STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI
Divadelní zpracování příběhů dávné mytologie
zavede diváky do krajů, kde poznají moc i sla‐
bosti olympských bohů a v úžasu se zastaví
před odvážnými skutky bájných hrdinů. Uvádí
Divadlo SemTamFór, určeno pro II. stupeň ZŠ.
Doprodej volných míst v Divadle P. Bezruče.
Vstupné 60 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 14. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KANADA
Cestopisná přednáška populárního cestovatele
PaedDr. Libora Turka. Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.
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DIGITÁLNÍ 3D KINO DLE STANDARDU DCI 
Dittersdorfova 2/599, 790 01 Jeseník
telefon 773 588 002, e‐mail kino@mkzjes.cz

pondělí 2. 10. – úterý 3. 10. v 19:30 hodin
DOBRÝ ČASY
Bratr Constantina Nikase se po zpackané ban‐
kovní loupeži ocitá ve vězení. Constantine se
kvůli jeho vysvobození vydává na zoufalou ces‐
tu městským podsvětím. Titulky.
Vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodné. 

Kino Pohoda

pondělí 16. října v 8.30 a 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
Představení je určeno pro MŠ a I. stupeň ZŠ.
Doprodej volných míst v Divadle P. Bezruče.
Vstupné 60 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 16. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
PÍSNĚ KARLA HAŠLERA
V podání člena ND Praha Karla Šedivého. 
Vstupné 60 Kč.
Pořádá PLL a.s.

středa 18. října 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 Mgr. Jiřího Glabazni.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 19. října v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební
nástroje a žáci LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 20. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
CHILE, ARGENTINA
Cestopisná přednáška věhlasného cestovatele
PaedDr. Libora Turka. Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

sobota 21. října v 9.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník
FOUKEJ FOUKEJ VĚTŘÍČKU
Podzimní dílničky s kuchtěním pro maminky
s dětmi, přihlášky předem na
janostakova@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník 

sobota 21. října v 15 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
SLAVNOSTNÍ KONCERT 
MORAVSKÉ FILHARMONIE OLOMOUC
Tradiční koncert Moravské filharmonie Olo‐
mouc ke státnímu svátku. 
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. 
Vstupné 150 Kč. Koncert se koná za finanční
spoluúčasti Olomouckého kraje.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 23. října – středa 25. října
Kaple, Průchodní ul.
BAZAR OBLEČENÍ, OBUTÍ A SPORT. POTŘEB
PRO DĚTI (PODZIM, ZIMA)
Výkup oblečení v pondělí 8.30–17.00, prodej
v úterý 8.30–18.00 a ve středu 8.30–17.30.
Více informací na www.duhajes.cz 
nebo janostakova@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník ve spolupráci se Sude-
tikus z.s.

pondělí 23. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
PODZIMNÍ PĚVECKÝ KONCERT
Představí se Jesenický smíšený pěvecký sbor
pod vedením sbormistryně MUTr. Jitky Meli‐
cheríkové. Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL a.s.

středa 25. října 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.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
3. 11. PRODLOUŽENÁ LEKCE TANEČNÍHO

KURZU
4. 11. JAROSLAV DUŠEK – ČTYŘI DOHODY
7. 11. MALÁ ČARODĚJNICE

10. 11. CINETUBE – SETKÁNÍ S YOUTUBERY
12. 11. ČERT HUDRIÁN
14. 11. JAKUB SMOLÍK S DOPROVODNOU

SKUPINOU
18. 11. NOC DIVADEL
26. 11. ANI ZA MILION!

3. října–31. října
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
PASSING AWAY
Výstava kreseb polského profesora Institutu
výtvarných umění Akademie Kielce Wladysla‐
wa Szczepánskieho. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

30. září–30. října
Výstavní síň Katovna
VÝSTAVA Z TVORBY UČITELŮ, BÝVALÝCH 
STUDENTŮ A PŘÁTEL VÝTVARNÉHO OBORU
Výstava z tvorby učitelů, bývalých studentů
a přátel výtvarného oboru ZUŠ Jeseník je pořá‐
dána na počest oslav 750 let od prvopočátků
Jeseníku. Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

Výstavy

VÝSTAVA
5. září 2017 – 29. října 2017

Galerie
ŠŤASTNÝ ŽIVOT V SECESI
Výstava 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 zaří‐
zenou domácnost. 
Vstupné: 40/20 Kč, děti do 6 let zdarma.

12. září 2017 – 19. listopadu 2017
Hlavní výstavní sál
750 LET MĚSTA JESENÍK
Výstava, která je součástí XVII. Svatováclavské‐
ho setkání a zároveň oslav 750letého výročí
první písemné zmínky o Jeseníku, má za cíl pro‐

Vlastivědné muzeum Jesenicka

vést návštěvníka bohatou a pozoruhodnou his‐
torií města od jeho počátků v roce 1267 až po
současnost. Vstupné: 40/20 Kč.

PŘEDNÁŠKA – 12. ŘÍJNA
Vratislavské biskupství a Jesenicko
Cílem přednášky bude nastínit působení vra‐
tislavského biskupa a zároveň niského knížete
na Jesenicku v rovině politické, církevní, hos‐
podářské a kulturní od 13. století až po rozdě‐
lení Slezska v polovině 18. století. Přednášku
povede Mgr. Jan Petrásek, historik VMJ.  
Přednáška se koná 12. října od 19:30 v pro-
storách ,,Vinckova kafe“. Min. počet účast-
níků 4 osoby. Doporučené autobusové spojení
z Jeseníku aut. nádraží je v 19:10, zastávka
P. Bezruč, odjezd ve 20:45; 22:12. Vstupné na
přednášku je 20 Kč.

EXKURZE – 21. ŘÍJNA
Sovětské a německé zajatecké tábory v Domašově
V rámci exkurze navštívíme pozůstatky táborů
a lesní hřbitovy v Rudohoří a Borku, předsta‐
víme historii jesenických táborů v kontextu
místního i celosvětového vývoje a připomene‐
me rovněž osudy některých zajatců. Exkurzi
povede Mgr. Jan Petrásek, historik VMJ. Min.
počet účastníků 4 osoby, cena exkurze 30 Kč.

DEN SENIORŮ – 1. ŘÍJNA
Po předložení slevového průkazu Senior pas
vstup zdarma.

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 sobo‐
ta 14:00–17:00
Vstupné: 40,– / 20 Kč. V objektu se nachází
rovněž kavárna „Vinckovo kafe“ – otevřeno kaž‐
dý den. 

Vodní tvrz v Jeseníku
1. 9.–31. 12. 2017 úterý až neděle 9:00–17:00 hodin
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Program 
Klubu turistů Jeseník

30. září: Bělá p. P., U Cimbury – Rudohorka –
kolem Rudohorského potoka zpět. Délka trasy
13 km, autobus v 7:35 hod., vycházku připravi‐
la M. Fryčová. 4. října: Červenohorské sedlo  ‐
Kamzík – Švýcárna, tur. chata – Klínovec – Čer‐
venohorské sedlo. Délka trasy: 13 km, autobus
v 8:55 hod., vycházku připravila E. Havrilová.
14. října: Adolfovice – Mlýnky – Šumný – vodo‐
pád Keprnického potoka – Keprnická chata –
Filipovice. Délka trasy 18 km, autobus v 7:40
hod., vycházku připravila A. Černíčková. 28. říj-
na: Bělá p. P., U Cimbury – Farská cesta – Jeseník.
Délka trasy 14 km, autobus v 7:40 hod., vycházku
připravila D. Podaná. Změna tras vyhrazena –
podle aktuálního počasí a povahy terénu. (jš)

Autorský večer poezie Oty Ševčíka
V kavárně Ennea už pro vás sedmým rokem připravujeme autorská čtení, výstavy, před-
nášky, koncerty a těšíme se na novou sezonu 2017-18. Už teď víme, že v listopadu budeme
opět promítat filmy v rámci festivalu Severský filmový podzim a že k nám na podzim
zavítají zajímaví hudební hosté. Pokračovat budeme také v sérii úspěšných kavárenských
kvízů. Nyní bychom vás rádi pozvali na říjnové autorské čtení Oty Ševčíka a jeho hostů. 

Patříte mezi ty, kteří se rádi zasní? Jste ti, kteří cítí potřebu zastavit se v hektické uspěchané době
a chtějí nahlédnout do citů a myšlenek těch, kteří se o ně pomocí umění dělí? Pak bude možná právě
pro vás autorský večer „dvorního básníka“ naší kavárny Oty Ševčíka (který u nás pokřtil už dvě své
básnické sbírky) s jeho hosty Jaroslavem Halamou a kytaristou Markem Zbořilem (mj. Pětičlenné trio).
Ota nám představí verše ze své poslední sbírky i ty zbrusu nové, Jaroslav vystoupí s krátkými humornými
pohledy na náš každodenní život a Marek se nám představí se svými romanety s vlastními texty. Nebojte
se poezie, nebojte se hledání a přijďte 17. října v 18 hodin do Ennea caffé.

Dovolujeme si vás také pozvat na výstavu souboru fotografií s názvem „Vyznání vodě“, které jsou spo‐
lečným dílem pěti žen. Eleny Valeriánové, Renaty Tichopádové, Zdenky Žichovské, Alice Kovářové a Pavly
Ovečkové. Výstava potrvá po celý říjen.

Více informací: www.facebook.com/enneaa

středa 4. 10. – čtvrtek 5. 10. v 19:30 hodin
WIND RIVER
Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasně‐
žené pusté krajiny Wyomingu tělo mrtvé indi‐
ánské dívky. Titulky.
Vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodné. 

pátek 6. 10. – sobota 7. 10. v 19:30 hodin
HORA MEZI NÁMI
Dva náhodní spolucestující, muž a žena, se
s malým letadlem zřítí uprostřed zasněžených
hor. V těchto extrémních podmínkách musí spo‐
lu táhnout za jeden provaz, aby přežili. Titulky. 
Vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodné. 

sobota 7. 10. v 10 hodin a ve 14 hodin
DNY SENIORŮ
BÁBA Z LEDU
Představení v rámci Dnů seniorů. Po setkání
s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana
pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se
doposud točil výhradně kolem její rodiny. Vstup
volný pro seniory nad 55 let, bez rezervace.

pondělí 9. 10. – úterý 10. 10. v 19:30 hodin
BLADE RUNNER 2049
Nový Blade Runner, důstojník losangeleské
policie, odhaluje dlouho ukryté tajemství, které
je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit
poslední zbytky lidské společnosti. Titulky.
Vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodné.

středa 11. 10. v 19:30 hodin
FILMOVÝ KLUB
PO BOUŘI
Rjota je marnotratný syn, špatný otec a zkra‐
chovalý spisovatel. Je rozvedený a ke svému
jedenáctiletému synovi Šingovi nachází cestu
jen horko těžko. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 12. 10. v 19:30 hodin
AMITYVILLE: PROBUZENÍ
Bella, její dvojče James a malá sestra Juliet se
se svou matkou přestěhují do nového domu.
Hlavním důvodem je, že potřebují ušetřit pení‐
ze, aby mohli pro Jamese, který je v kómatu,
zaplatit nákladnou zdravotní péči. Titulky.
Vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodné. 

pátek 13. 10. – sobota 14. 10. v 17 hodin
MY LITTLE PONY FILM
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se
naši kamarádi na cestu až na konec bájné Eque‐
strie. Dabing.
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 16. 10. v 19:30 hodin
SNĚHULÁK
Harry Hole je výjimečně dobrý detektiv, na stra‐
ně druhé se však jedná o nezodpovědného alko‐
holika. Titulky.
Vstupné 120 Kč, do 15 let nepřístupné.

úterý 17. 10. v 19:30 hodin
SLOVENSKÉ DNY V JESENÍKU
ŠPÍNA
Lena je sedmnáctiletá holka z obyčejné rodiny.
Její svět plný snů a touhy rozbije znásilnění.
Lena si musí projít cestou, která už není jenom
obyčejným dospíváním, ale spíš bojem se sebe
samou. Vstupné 80 Kč, do 15 let nevhodné.

středa 18. 10. v 19:30 hodin
SLOVENSKÉ DNY V JESENÍKU
RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ
Richard Müller během své kariéry zažil vze‐
stupy i pády, jednou dokonce vyhlásil, že s hud‐
bou nadobro končí. Následně se však na scénu
vrátil a zároveň se pustil do boje s neléčenou
a konzumací drog akcelerovanou psychickou
poruchou, maniodepresí. 
Vstupné 70 Kč, do 12 let nevhodné.

čtvrtek 19. 10. – sobota 21. 10. v 19:30 hodin
BAJKEŘI
Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve
stylu Snowboarďáků a Rafťáků. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

pondělí 23. 10. – úterý 24. 10. v 19:30 hodin
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
Po sérii přírodních katastrof ohrožujících naši
planetu se přední představitelé z celého světa
dohodnou na vytvoření sítě satelitů k řízení
globálního klimatu, které mají zajistit bezpeč‐
nost celého lidstva. Titulky. 
Vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodné.

středa 25. 10. v 19:30 hodin
FILMOVÝ KLUB
NERUDA
Senátor Pablo Neruda obviňuje vládu ze zrady
komunistické strany, za což je zbaven funkce
a policie ho má zatknout. Neruda se pokouší
uprchnout ze země. Titulky.
Vstupné 100 Kč. Členové FK 90 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 26. 10. v 19:30 hodin
MATKA!
Manželský pár, jehož idylické soužití v nádher‐
ném domě v lůně přírody, naruší nezvaní hosté.
A těch neustále přibývá. Titulky
Vstupné 120 Kč, do 15 let nepřístupné.

pátek 27. 10. – sobota 28. 10. v 19:30 hodin
JIGSAW
Zohavená těla se začnou objevovat na různých
místech ve městě. Vprůběhu vyšetřování všech‐
ny důkazy ukazují na jednoho muže: Johna Kra‐
mera. Ten je však více než 10 let po smrti. Titulky.
Vstupné 110 Kč, do 15 let nepřístupné.

pondělí 30. 10. v 19:30 hodin TITULKY
úterý 31. 10. v 19:30 hodin DABING

THOR: RAGNAROK
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru
bez svého mocného kladiva a je nucen pustit
se do závodu s časem, aby zastavil zkázu svého
domova. 
Vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
pondělí 2. 10. – úterý 31. 10. 2017

JINÉ SVĚTY, JINÁ REALITA
Výstava obrazů a fotografií
Vystavují: Mgr. Dana Akritidisová 
a Elena Valeriánová

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC LISTOPAD 2017
* PŘÍŠERÁKOVI * LIGA SPRAVEDLNOSTI *
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK * PADDING-
TON 2 a další *

FOYER A „CAFÉ“ OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ
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Eliška Bartuňková: dvakrát bronz, jednou stříbro
Bikrosová sezona sice ještě
neskončila, ale nejdůležitější
a nejvýznamnější závody, které
měla Eliška naplánované, se už
uskutečnily. Konaly se začát-
kem července. Nejdříve to bylo
Mistrovství ČR a potom Evropy. 

Eliška Bartuňková patří v sou‐
časnosti k nejvýraznější osobnosti
jesenického bikrosu. Závodí už asi
osm roků a dovedla se vypracovat
na přední místa nejen v závodech
v naší republice, ale i v zahraničí.
Mistrovství ČR se konalo 2. červen‐
ce v Brně‐Novém Lískovci. Protože
je u nás nedostatek děvčat, která by
se tomuto adrenalinovému sportu
věnovala, závodí s chlapci v kate‐
gorii Boys 15. Kluci v tomto věku
už mají hodně síly, odvahy a hlavně
nechuť prohrát s holkou, takže kaž‐
dý závod je hodně těžký. Na MČR
prošla Eliška z rozjížděk až do finá‐
le. Zde se pěknou, technickou
a razantní jízdou prokousala ze
zadní pozice na 3. místo, které si
uhlídala až do cíle. Týden nato se
rodiče s Eliškou vydali na ME do

Francie do města Bordeaux, kde
měla Eliška obhajovat bronz z loň‐
ského ME v italské Veroně. Závodilo
se přímo v centru města, kde byla
dráha postavena pouze pro
Mistrovství Francie a Mistrovství

Evropy. První dva dny zde proběhly
tréninky, aby si všichni tuto dráhu
vyzkoušeli, potom se začalo závo‐
dit. Eliščina kategorie Girl 16 s ještě
několika dalšími kategoriemi uza‐
vírala nedělní závod, a tím i celé

mistrovství. Z rozjížděk postoupila
bez sebemenšího zaváhání do
čtvrtfinále, dokonce jako jediná
z děvčat si troufla skočit velký tro‐
ják. Poté však přišla její slabá chvil‐
ka, kdy pokazila start. Jela na pátém
nepostupovém místě a ještě se
nestačila vyhnout se soupeřce, kte‐
rá spadla před ní, narazila do ní
a spadla. Naštěstí se ji nic nestalo,
rychle se vzpamatovala, zvedla sebe
i kolo a pokračovala dále, sice s vel‐
kou ztrátou, ale na postupovém
čtvrtém místě. V semifinále jela už
bez chyby a pohlídala si tak finále.
Na startovní pahorek se postavila
s odhodláním dojet si pro místo na
stupních, což se ji podařilo a obhá‐
jila tak svůj výsledek z loňského
roku – 3. místo.

Eliška se letos zúčastnila celého
seriálu Evropského poháru, který
se skládal z pěti dvojzávodů, které
se odjely v Belgii, Holandsku, Itálii,
České republice a v Norsku. Její
umístění, většinou do osmého mís‐
ta, ji vyneslo konečné 2. místo.

Iveta Bartuňková

Eliška Bartuňková je úspěšnou bikrosařkou. Foto: Iveta Bartuňková

Úspěšná sezona SZUŠ – taneční

Mladým tanečníkům vyšla sezona na jedničku. Foto: SZUŠ.

Nový školní rok odstartoval také
pro Soukromou základní umělec‐
kou školu – taneční, s.r.o. V loňském
školním roce se žáci zúčastnili sou‐
těží ve dvou asociacích, MIA Dance
festival a MAC. Talent, nápadité cho‐
reografie, usilovná práce a nádher‐
ný kolektiv – to vše přineslo
medailové žně. Rozmanitost taneč‐
ních oborů si přišla na své, soutěžili
žáci navštěvující studijní zaměření
street dance, jazz dance and classi‐
cal step, balet, tanec s náčiním
baton, tanec s náčiním pom – pom
i orientální tanec. 

Na velké soutěžní pódium se
letos poprvé postavili nejmenší

zástupci z řad talentovaných žáků
se svou skladbou Tygříci a připojili
se tak ke svým velkým kamarádům
1. místem ve finále MIA Dance fes‐
tivalu, které se konalo v pražské
Lucerně. Sečteno podtrženo, přes
30 choreografií, několikanásobné
tituly mistrů a vicemistrů asociace
MIA, medailová umístění asociace
MAC, postup na Mistrovství České
republiky, dvě nádherná předsta‐
vení v Jeseníku – to vše jako ohléd‐
nutí za loňským školním rokem
2016/2017. 

Všem přejeme úspěšnou sezonu
2017/2018, spoustu zábavy
a nových zkušeností. (SD)
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