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Informační měsíčník města Jeseník

Vážení občané,
jaro je v plném

proudu a většina
z nás již s očekává-
ním vyhlíží léto.
Rád bych se proto

zamyslel nad otázkami, které
dnešní sluneční dny přinášejí
a které aktuálně řešíme na úrovni
vedení města. Jedná se například
o bezdomovectví a související
sociální témata. 

Ačkoliv máme historicky nejniž-
ší míru nezaměstnanosti a město
Jeseník vynakládá nemalé fi -
nanční prostředky na podporu
činnosti neziskových organizací,
na různé sociální projekty či na zři-
zování sociálních bytů, osobně sil-
ně vnímám, že celková situace se
spíše zhoršuje. Jakmile vysvitne
sluníčko, autobusové nádraží,
náměstí Svobody adalší prostran-
ství se rázem stávají místem, kde
by se jeden nerad ocitl sám. 

A nejde jen o lidi bez domova,
ale ioveškeré další sociálně-pato-
logické jevy. I proto si myslím, že
další naše výdaje do sociální oblas-
ti musí být lépe zdůvodňovány
akontrolovány, abychom zabránili
kontraproduktivním dopadům.
Samotní příjemci pak musí aktivně
nabízet řešení adokladovat výstu-
py své činnosti. Troufám si totiž říct,
že činnost jakékoliv sportovní,
vzdělávací nebo zájmové organi-
zace má v tomto ohledu výrazně
vyšší preventivní asociálně aktivi-
zační dopady. I proto je potřeba
sport, kulturu avzdělávání nadále
podporovat. 

A když už jsme u kultury, měsíc
květen je tradičně spjat se zahá-
jením lázeňské sezóny. Stejně je
tomu i v letošním roce, proto mi
dovolte, abych Vás co nejsrdečněji
pozval na tuto významnou regio-
nální akci, která se koná od 9. do
12. května. Budu se těšit na spo-
lečné setkání. Tibor Macík

Slovo
radního

Tvoříme Jeseník
To je název participativního rozpočtu, který připravuje město
Jeseník. Na letošní rok je na realizaci nápadů občanů Jeseníku
alokován v městském rozpočtu milion korun, menší část této
sumy bude vyčleněna na nápady dětí z místní základní školy.

„Zpracovali jsme pravidla participativního rozpočtu, která naleznete na
www.tvorimejesenik.cz. Základním pravidlem je, že nápady a návrhy se
budou realizovat pouze na majetku města a musí být veřejně přístupné
a využitelné všemi občany města. Například instalace lavičky nebo vybu-
dování hřiště se musí uskutečnit na pozemcích města,“ uvedl místostarosta
Tomáš Vlazlo. Návrhy mohou předkládat všechny osoby starší 16 let se
vztahem k Jeseníku elektronicky na www.tvorimejesenik.cz nebo lze
vyplněný formulář odevzdat v Informačním centru Katovna. „Pokud bude
mít kdokoliv problém s podáním svého návrhu, budou občanům k dispozici
odborníci na úřadě, kteří jim poradí a zároveň dohlédnou na to, aby před-
kládané projekty odpovídaly pravidlům,“ zdůraznil místostarosta.

O projektech či projektu, které se nakonec budou realizovat, rozhodnou
občané města formou hlasování. „Všechny předložené návrhy vyhodnotí
pracovníci jednotlivých odborů městského úřadu a všechny, které splní pra-
vidla participativního rozpočtu, postoupí do hlasování. V tom občané Jese-
níku vyberou návrhy, které pak budou realizovány,“ vysvětlil Tomáš Vlazlo. 

Participativní rozpočet není v řadě měst žádnou novinkou, namátkou
můžeme jmenovat například Brno, Ostravu nebo nám bližší Šumperk či
Vrbno pod Pradědem, které se letos poprvé připojilo k této iniciativě.
Jejím smyslem je, aby se sami občané zapojili do rozhodování o využití
části rozpočtu města. (rik)

Kvetoucí keře
zkrášlí sídliště
Kruhový parčík v Lipovské ulici
poblíž nákupního centra se opět
může stát vyhledávaným místem
k odpočinku nejen místními obča-
ny, ale také návštěvníky města.
V letošním roce dojde k jeho revi-
talizaci, která mimo jiné přispěje
ke zlepšení vzhledu sídliště. 

„Nejdříve byla po obvodu parčíku
odstraněna část javorů, která  byla
poškozená a větvemi zasahovala do
parkoviště. Kvalitní stromy ale zůs-
taly,“ vysvětlil Roman Putko, vedou‐
cí střediska údržby zeleně
Technických služeb Jeseník. Poká‐
cené javory nahradí solitérní asvým
růstem vhodné dřeviny, jež doplní
kvetoucí keře a záhony trvalek. Na
řadu pak přijde mobiliář. „Uvnitř
parčíku vymění pracovníci technic-
kých služeb lavičky aodpadkové koše
a rovněž zde vznikne komunikace
pro pěší s mlatovým povrchem,“ uza‐
vřel Roman Putko. (rik)

UDÁLOST ROKU. Ve velkém stylu odstartuje 172. lázeňská sezóna. Mezi 9.–12. květnem ožije proudem
rozličných akcí jak centrum Jeseníku, tak Priessnitzovy léčebné lázně, premiérově se část programu odehraje
ve Smetanových sadech. Z hvězd hudebního nebe tentokrát do Jeseníku dorazí Monkey Business a Adam Mišík. 
Více na str. 7 (jj) Ilustrační foto: Milan Dvořáček 
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Svoz objemného odpadu 
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů 

10.–12. května: Boženy Němcové – ZŠ, Čechova 1245, Denisova 752,
Dukelská – hřiště, u separ. kontejnerů, Horská 1209, Kalvodova x V Aleji
(křižovatka), Krameriova x K. H. Máchy (křižovatka), Lipovská 1168, Klic‐
perova – točna (v případě volného prostoru), nám. Svobody – U dvou
štírů, Otakara Březiny – naproti ZUŠ, Sokola Tůmy 367, U Kasáren 1133
(v případě volného prostoru).

17.–19. května: Vrchlického 1251, U Bělidla x Slezská (křižovatka
u garáží), Priessnitzova – paneláky, Průchodní – u kaple, Tyršova 1042,
Tylova 1154 (bývalá kotelna), Rudná – točna, Šumperská – MIDO, Slunná
17, Rejvízská x K vodě (křižovatka), Za pilou x Rejvízská (křižovatka),
Nábřežní 414

24.–26. května: Bezručova 650, Havlíčkova – stanoviště separ. kon‐
tejnerů, Husova 548, Josefa Hory – za bývalou VZP, Mlýnská 397, Neru‐
dova 1011, Seifertova 1124 (kotelna), Schubertova 984, Sládkova 411,
Zeyerova 655, Zlatá Stezka 1193, Žižkova – parkoviště

Upozorňujeme, že tyto velkoobjemové kontejnery nejsou určeny
pro odpad právnických či fyzických osob oprávněných k podnikání!
Do těchto kontejnerů nepatří žádný recyklovatelný odpad, nebez-
pečný odpad, elektrospotřebiče, pneumatiky a stavební odpad. 

Kromě tohoto svozu lze využívat služeb sběrných dvorů na ulicích Ota‐
kara Březiny a Lipovská. Provozní doba: pondělí 14.00–19.00, středa
08.00–18.00, pátek 12.00–18.00, sobota 08.00–16.00. (TSJ)

Rezignace zastupitele
Z časových a pracovních důvodů rezignoval na post zastupitele Bohumil

Kubíček (Jeseník srdcem). Dle výsledků voleb je první náhradnicí Veronika
Kroupová (Vlčková), která s ohledem na následné mateřské povinnosti
odmítla nabídku tohoto postu. Jesenickým zastupitelem se tak stane Mar‐
tin Škoda. (red)

Hnědých kontejnerů přibývá
Již čtyři roky se na Jesenicku třídí bioodpady. V první fázi byly
nádoby na tento druh odpadu v Jeseníku pronajímány jen obča-
nům bydlícím v rodinných domech, kde není odpad anonymní
a jeho původce – občan nebude znehodnocovat obsah hnědé
popelnice nepatřičným odpadem. Do této sběrné sítě se však
zapojují i obyvatelé ze sídlišť. 

„Také v panelových a bytových domech žijí lidé, kteří chtějí bioodpad
třídit, ale donedávna jej mohli odkládat pouze ve sběrném dvoře na ulici
Otakara Březiny. V loňském roce byl na žádost občanů přistaven kontejner
na tento druh odpadu o objemu 770 litrů na sídliště Pod Chlumem. Roční
provoz ukázal, že lidé do něj vhazují správně vytříděné bioodpady. Z tohoto
důvodu budou na žádost občanů přistaveny další hnědé kontejnery, a to
na sídliště 9. května. Jsou určeny pouze pro samotný rostlinný odpad, tedy
nikoli pro celé tašky, pytlíky a další sběrné prostředky, do kterých lidé odpad
doma sbírají. Na biologicky odbouratelné pytlíky, jak slibuje jejich reklama,
zapomeňte. Nefungují tak, jak bychom si představovali. Co do kontejneru
patří a co ne najdete na informační nálepce na kontejneru,“ vysvětlil Sta‐
nislav Jati z Technických služeb Jeseník. Jak dále poznamenal, v případě
zájmu občanů z dalších lokalit panelové zástavby je možné zvýšit počet
těchto  kontejnerů. (red)

WORKSHOP. Zmapovat a poté navrhnout podobu lesoparku v prostoru
mezi Smetanovými sady a Křížovým vrchem, to je semestrálním úkolem
dvacítky nadšených studentů z ČVUT Praha, kteří už dvakrát navštívili
Jeseník. Naposledy počátkem dubna. „Jejich návrhy budou zdrojem inspirací
pro novou vizi horní části parku od Anglické promenády až po Křížový vrch,
který se kvůli kůrovcové kalamitě stane téměř holinou,“ uvedla městská
architektka Ing. arch. Sara Al‐Wahaishi. Na výsledky studentských prací
se můžeme těšit už začátkem června. (rik)

Kotlíkové dotace
Ve velké zasedací místnosti Měst‐

ského úřadu Jeseník (budova IPOS,
Karla Čapka 1147/10) proběhne
9. května od 10 do 15 hodin semi-
nář ke třetí vlně kotlíkových
dotací, kterou vyhlásí Olomoucký
kraj v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2014–2020. Pří‐
jem žádostí o dotace bude probíhat
od 4. června 2019. Majitelé rodin‐
ných domů budou moci žádat
o finanční příspěvek na výměnu
starých (neekologických) kotlů na
pevná paliva. Seminář povedou pra‐
covníci krajského úřadu a budou
občany – žadatele o kotlíkové dota‐
ce informovat o podmínkách dotač‐
ního titulu s názornou ukázkou
vyplnění žádosti. (MěÚ)

Investici brzdí přeložky
Rozšíření spodní části úzké obousměrné komunikace včetně
vybudování přilehlého chodníku v Seifertově ulici se lidé dočkají
buď letos, nebo až napřesrok. Termín realizace město totiž nemůže
ovlivnit.

„Stavba je z naší strany připravena a peníze jsou alokovány v městském
rozpočtu. Projektová dokumentace je hotová, je vydáno stavební povolení.
Čeká se pouze na zpracování přeložek ČEZu, bez kterých se stavba nedá
provést. Bohužel to nejsme i přes urgence schopni časově ovlivnit, pře-
ložky si tato firma projektuje i provádí sama,“ vysvětlil Jiří Uher, vedoucí
oddělení investic. Výběrové řízení se vyhlásí hned poté, co bude znám
termín provedení přeložek energetické společnosti. „Samotnou rea-
lizaci v tuto chvíli již nic neohrozí, jde pouze o to, jestli to stihneme ještě
letos, nebo začneme příští rok na jaře,“ dodal Jiří Uher. 

Smyslem investiční akce je zvýšit bezpečnost chodců a zlepšit
dopravní obslužnost území nejen v tomto inkriminovaném úseku, ale
také dokončit zbývající část chodníku podél frekventované cesty v Bez‐
ručově ulice. Cena stavby představuje zhruba 5 milionů korun s DPH.

(rik)

Úklid lesa

V sobotu 13. dubna proběhl úklid
městského lesa nad Anglickým pra‐
menem po těžbě kůrovcového dříví.
Velké poděkování patří dobrovol‐
ným hasičům, kteří se výraznou
měrou podíleli jak na úklidu, tak
zdárném průběhu spálení větví
a klestí. Děkujeme také veřejnosti
za zapojení se do akce. (MěÚ)

Novinky na koupališti
Technické služby Jeseník, provozovatel městského koupaliště,
připravují na nadcházející plaveckou sezónu několik novinek.
Jejich smyslem je rozšířit stávající služby a zpříjemnit  pobyt
návštěvníkům tohoto areálu.

„Plánujeme otevřít bufet v prostoru zázemí plavčíka, druhý mobilní přímo
v areálu bude zachován. Jde nám o to, aby se zájemci o občerstvení rozpro-
střeli a nemuseli stát ve frontě. Také jednáme s majitelem restaurace, aby
poskytovala své služby vždy během otevírací doby koupaliště,“ vysvětlila
Hana Mikulínová, místopředsedkyně představenstva TSJ a.s. Druhou
novinkou je výsadba zeleně na koupališti směrem ke Kauflandu. „Bude
se jednat o túje a kultivary javorů, které poskytnou tolik příjemný stín lidem,
kteří mu dávají přednost před rozpáleným sluncem,“ dodala Mikulínová.
Stejnou roli bude plnit i poslední novinka u dětského brouzdaliště, kde
bude instalována pergola. Vznikne tak odpočinková zóna, kterou ocení
především maminky při hlídání dětí. V loňském roce zavítalo na městské
koupaliště v Jeseníku téměř 29 tisíc návštěvníků, což je  přibližně o 4500
více než v roce předcházejícím. (rik)
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Matrika
V měsíci březnu  se v Jesenické

nemocnici a.s. narodilo celkem 16
dětí, z toho rodičům s trvalým poby‐
tem v Jeseníku 4 děti. Jsou to: Matěj
Dudek, Tereza Zemánková, Pavlína
Marie Lučanová, Adam Nábělek.
Blahopřejeme. (MěÚ)

Den vítězství
Město Jeseník pořádá u příleži‐

tosti státního svátku „8. květen –
Den vítězství“ pietní vzpomínkovou
akci za účasti představitelů města.
V 9.00  hod. uctí památku kapitána
Rudé armády M. M. Fedorčenka
u pamětní desky v Revoluční ulici,
v 9.30 hodin proběhne pieta
u pomníku Obětem válek na hřbi‐
tově v Husově ulici. Poté účastníci
akce zamíří k hrobu rudoarmějců
a českého vojáka a politického věz‐
ně Jana Krejčího. V 10.00 bude pro
zájemce přistaven autobus k pře‐
jezdu na lesní „hřbitov Usmíření“
v Rudohoří, kde rovněž proběhne
pietní vzpomínka. (rik)

Nový chodník zvýší bezpečnost chodců
Křižovatka ulic U Bělidla a Za
Podjezdem v Jeseníku dozná
znatelných změn. Nebude to
jen samotnou výstavbou chod-
níku, ale především zmenšením
prostoru pro silniční dopravu.

„Projektanti návrh křižovatky
několikrát přepracovávali, a to
 zejména kvůli požadavkům Policie
ČR na bezpečnost chodců na
budoucím místě pro přecházení. Na
obou stranách křižovatky tak
vzniknou kapkovité zatravněné
plochy, které zúží její hrdlo tak, aby
šířka v místě pro přecházení byla
maximálně 7,5 metru, což vyplývá
z platné legislativy. Kapkovitý
ostrůvek na straně směrem ke
garážím navíc umožní chodci
zastavit se a bezpečně se rozhléd-
nout, neboť při přecházení na
navazující úsek již vybudovaného
chodníku bude křižovat cyklostez-
ku,“ uvedl Jiří Uher, vedoucí oddě‐
lení investic. 

Plánovaný chodník o délce téměř
150 metrů vznikne podél stávající
místní komunikace v ulici U Bělidla,
v úseku ulic Slezská, Za Podjezdem
a u bikrosové dráhy se napojí na
stávající stezku pro pěší a cyklisty.
Celkové náklady na stavební práce
představují částku zhruba 1,1 mi ‐

lionu korun. S konečnou cenou však
může ještě zahýbat výběrové řízení,
které nyní běží. Tuto částku pak
v konečném součtu může ještě sní‐
žit případná dotace z MAS Vincenze
Priessnitze pro Jesenicko, kam měs‐
to Jeseník podalo žádost o dotační
prostředky. (rik)

Křižovatka U Bělidla. Foto: Richard Kapustka

Technické služby povede Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček

„Nově zvolené představenstvo
společnosti se při nástupu do výkonu
funkce chtělo řádně seznámit s cho-
dem společnosti a na základě zjištění
realizovat další kroky. Nyní zhodno-
tilo situaci tak, že pokud chce docílit
změny, bylo nutné učinit výměnu ve
funkci ředitele. Jedná se například
o posun v optimalizaci odpadového
hospodářství a řešení aktuálních

témat pro Jesenicko důležitých jako
je budoucí provozování kompostár-
ny apod. Pan Pavlíček byl vybrán
představenstvem jako člověk, který
se v dané problematice pohybuje,
disponuje právním vzděláním, které
na této pozici je výhodou, a veškeré
své profesní zkušenosti s řízením
komunálních služeb v Šumperku
může zúročit ve vedení Technických

služeb Jeseník. Jmenování ředitele
společnosti je v pravomoci předsta-
venstva a pan Pavlíček má důvěru
představenstva i dozorčí rady spo-
lečnosti a profesní způsobilost, která
jej předurčuje k profesionálnímu
vedení společnosti. Výběr nového
ředitele podpořila dozorčí rada spo-
lečnosti a následně byla o tomto roz-
hodnutí informována i rada města,

která plní funkci valné hromady spo-
lečnosti,“ uvádí tisková zpráva před‐
stavenstva TSJ a.s., jejíž plné znění
je zveřejněno na webových strán‐
kách města.

Do nástupu nového ředitele bude
zajišťovat řízení technických služeb
představenstvo společnosti, kon‐
taktní osobou je místopředsedkyně
představenstva Hana Mikulínová.
Rozhovor s Mgr. Patrikem Tomá‐
šem Pavlíčkem přinášíme na str. 4.

(red)

Novým ředitelem Technických služeb Jeseník bude Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, dosavadní statutární
ředitel akciové společnosti Podniky města Šumperka. Nahradí tak Ing. Jaroslava Ryčla, který byl
ze své funkce odvolán 22. března 2019.

Změny ve vedení TSJ a.s.
Během poměrně krátké doby vládnutí nového vedení došlo k dalšímu

výraznému kroku v rozhodování o budoucnosti Jeseníku. Prvním bylo vystou-
pení ze Sdružení lázeňských míst, které podporuje a sdružuje lázeňská
města, a nyní je to velmi rychlé odvolání ředitele technických služeb. Samotný
způsob odvolání, které proběhlo na mimořádném představenstvu, nasvěd-
čuje, že již je znám nový kandidát na tuto lukrativní pozici. 

Zastupitelé, členové představenstva uvádí, že poslední výběrové řízení,
ve kterém právě zvítězil současný ředitel p. Ryčl a o jehož vítězství rozho-
dovala komise, ve které nechyběla ani současná starostka Zdeňka Blišťanová,
bylo drahé a zrealizované externí firmou. Na druhou stranu, takto vypadá
transparentnost.

V současné chvíli TSJ zaměstnávají zhruba 130 zaměstnanců, z nichž
všichni mají nárok na benefity v podobně stravenek, týdne dovolené navíc
a důchodového připojištění. Vzhledem k novému směřování, kdy hrozí, že
TSJ budou jen firmou na sekání trávy, bez účasti na stavebních zakázkách,
přičemž až 60 % zisku po zdanění pocházel právě z této sféry, vyvstává
otázka, jak TSJ uživí všechny své zaměstnance? 

Nyní už žádné výběrové řízení není potřeba. Odborníci v představenstvu
mají jasno. A novým ředitelem se stane Mgr. P. T. Pavlíček, bývalý právník
města, který se podílel na smlouvě CZT. Obávám se, aby té politiky proti
všemu fungujícímu nebylo až příliš. Protože pak by to s naším městem šlo
z kopce ještě rychleji, než jsme očekávali.

Jana Konvičková, zastupitelka za Hnutí ANO 2011

Ad) Změny ve vedení…
Představenstvo TSJ je připraveno každému, kdo o to požádá, poskytnout

informace o činnosti TSJ. Protože paní Konvičková o žádné informace nepo-
žádala, nemohla při psaní svého článku potřebné informace mít a předsta-
venstvo TSJ je proto nyní sděluje:
– představenstvo nemá v úmyslu snižovat počet zaměstnanců ani omezovat

jejich benefity. Příspěvek na stravenky byl dokonce zvýšen.
– představenstvo chce, aby TSJ v první řadě co nejlépe vykonávaly činnosti,

sloužící městu (tj. mimo jiné i sečení trávy), což samozřejmě neznamená,
že se TSJ nebudou účastnit stavebních zakázek

– z hlediska dosahování zisku a plnění činnosti TSJ jsou stěžejní činnosti
v oblasti odpadového hospodářství a správy a údržby komunikací

– nový ředitel Mgr. Patrik T. Pavlíček je ředitelem společnosti Podniky města
Šumperka, a.s., což je společnost s obdobným předmětem činnosti jako
TSJ. Představenstvo si jej vybralo jako budoucího ředitele, oslovilo jej, on
nabídku přijal. Představenstvo je za fungování TSJ zcela zodpovědné
a své rozhodnutí nepotřebuje krýt „pro forma“ výběrovým řízením. Pro
úplnost: výběrové řízení na minulého ředitele stálo TSJ více než 100 tis.
korun

– TSJ jsou fungující společností, která fungovala zejména díky svým zaměst -
nancům, kteří udrželi provoz všech středisek i přes slabé vedení společnosti
ze strany ředitele a představenstva. Nové představenstvo nic fungujícího
rozhodně ničit nehodlá. Naopak, má v úmyslu dát do pořádku i to, co
v minulosti fungovat přestalo.

Představenstvo Technických služeb Jeseník, a. s.
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P. T. Pavlíček: Ředitel nemá být pouhým pěšákem

Mgr. Patrik To máš Pavlíček,
dosavadní statutární ředitel
akciové společnosti Podniky
města Šumperka, se stane
novým ředitelem Technických
služeb Jeseník, a. s. U této pří-
ležitosti jsme ho požádali o roz-
hovor.

Představenstvo TSJ a. s. vám
nabídlo post ředitele technic-
kých služeb. Rozmýšlel jste se
dlouho? A co nakonec převážilo,
že opouštíte obdobnou funkci
v Šumperku?

Rozhodnutí ukončit mé působe‐
ní v Šumperku padlo v zimě, kdy
jsme s manželkou řešili otázku
udržitelnosti stávajícího stavu, tj.
mé celodenní nepřítomnosti na
Jesenicku, a to ve vztahu k aktuál‐
ním a blížícím se potřebám rodiny.
Ačkoliv jsem původně chtěl v Šum‐
perku dotáhnout rozdělané důle‐
žité úkoly, mezi něž jako
nejvýznamnější počítám na pod‐
zim zahájenou kompletní rekon‐
strukci krytého bazénu, která by
měla skončit na jaře příštího roku,
tak jsme to nakonec doma vyhod‐
notili tak, že ta potřeba, abych byl
rodině více na blízku, je už nyní.
Pro svou další profesní činnost
jsem zvažoval dvě možnosti,
respektive tři, protože vedení
v Šumperku se mě snažilo moti‐
vovat, abych své rozhodnutí pře‐
hodnotil a ve funkci setrval.
Nabídku představenstva TSJ jsem
definitivně přijal přibližně po
měsíčním rozhodování.

Na post ředitele v Jeseníku
nastoupíte bez výběrového říze-
ní. Sehrál tento fakt nějakou roli
při vašem rozhodování?

Při zvažování těch dvou mož‐
ností to žádnou roli nehrálo. Nako‐
nec jsem se rozhodl pro tu

z variant, kde jsem vnímal větší
veřejný význam ve smyslu hledání
vlastní společenské angažovanos‐
ti, tedy jak být svému okolí co nej‐
více prospěšný, a to i za cenu, že
budu na velice exponovaném mís‐
tě. Nemohu však ani říct, že když
na pozici ředitele nastupuji bez
výběrového řízení, tak že mě to
nijak neovlivňuje. Naopak to poci‐
ťuji jako daleko větší závazek
a zodpovědnost.

Kdy nastoupíte do technických
služeb v Jeseníku?

Jak jsem již zmínil, odcházím
v Šumperku od rozpracovaných
záležitostí, které považuji za
významné a které bych nechtěl
svým odchodem ohrozit ani nějak
zkomplikovat. Přestože jsem
podle smlouvy mohl skončit
během jednoho měsíce, nabídl
jsem vedení šumperských podni‐
ků, že zůstanu do doby, než
nastoupí nově zvolený statutární
ředitel. Ten by měl nastoupit na
začátku května a na předávání
funkce jsme se domluvili v délce
jednoho, maximálně dvou měsíců,
takže svůj nástup do Jeseníku
vidím někdy v průběhu června,
nejpozději v pololetí roku. 

Máte už konkrétní vizi, jakým
směrem by se měly ubírat tech-
nické služby?

Vize směřování společnosti
a obchodní vedení je ze zákona
svěřeno do kompetence statutár‐
ního orgánu, tedy představenstva
společnosti. To ovšem neznamená,
že by ředitel měl být pouhým pěšá‐
kem a vykonavatelem pokynů
tohoto orgánu. Naopak ředitel
společnosti má v tomto klíčové
postavení, protože nejlépe zná,
nebo by alespoň znát měl, detailní
chod společnosti a jak jsou nasta‐
veny jednotlivé vnitřní vazby
a vztahy k externím subjektům.
Aniž bych se chtěl kohokoliv
dotknout, tak do takové hloubky
poznání se žádný z členů jakého‐
koliv orgánu kterékoliv společnos‐
ti nemůže dostat, když ji
nevykonává na “plný úvazek”.
Věřím, že s představenstvem nale‐
zneme rozumný konsensus na dal‐
ším směřování společnosti.

Co byste chtěl ve fungování spo-
lečnosti změnit nejdříve?  

Úvodem musím předeslat, že
nepřicházím ani jako zachránce,
ani jako revolucionář. V první řadě
je potřeba obnovení důvěry ze
strany zákazníků společnosti, zej‐

ména obcí, které si u technických
služeb objednávají zabezpečení
systému nakládání s odpady.
Odpadové hospodářství tvoří nej‐
významnější součást portfolia
společnosti a generuje jí také nej‐
větší zisky. Společnost se v posled‐
ních letech více zaměřila na své
vlastní aktivity a na maximalizaci
zisku, a to na úkor kvality nabíze‐
ných služeb a na úkor spokojenos‐
ti svých zákazníků, což je
dlouhodobě neudržitelné. Konec‐
konců už ze samotného názvu
společnosti vyplývá, že by se mělo
jednat především o profesionální
poskytování služeb. Pokud zákaz‐
níci nebudou s kvalitou poskyto‐
vaných služeb spokojeni, tak
přejdou ke konkurenci. Technické
služby nemohou spoléhat na to,
že na Jesenicku mají v této oblasti
díky své historii významné pos‐
tavení. V dnešní době totiž není
nijak nemyslitelné, aby na zdejším
trhu s odpady začala své služby
nabízet třeba některá z velkých
nadnárodních společností. A ta
nespokojenost obcí byla již
v posledních letech transformo‐
vána do konkrétních učiněných
kroků. Takže první změnou musí
být obnovení důvěry v kvalitní
fungování společnosti, s čímž sou‐
visí i nastavení pravidelné komu‐
nikace s klienty a poskytování
včasných a odborných informací,
a to jak ve vztahu k městu Jeseník
jako jedinému akcionáři společ‐
nosti, tak i směrem k okolním
obcím. Tento úkol vnímám nejen
jako prvotně nejdůležitější, ale
také i jako nejnáročnější, protože
získanou důvěru je potřeba nadá‐
le udržovat, takže se jedná o stále
nekončící úsilí.

A změny v blízké budoucnosti?
Pokud jde o blízkou budouc‐

nost, tak opět musím zůstat
u odpadového hospodářství. Jedná
se o odvětví, kterého se v následu‐
jících letech dotknou významné
legislativní změny. Tyto změny se
dotknou úplně nás všech – občanů,
obcí a především společnosti
Technické služby Jeseník. Společ‐
nost se bude muset již v blízké
době začít na tyto změny připra‐
vovat. A také na ně bude muset při‐
pravit obce a ty zase své občany.
Ačkoliv ze zákona jsou povinnosti
ukládány k zajištění především
obcím, nositelem těchto změn
a tahounem těchto příprav musí
být jednoznačně technické služby.
Součástí té prvotní změny je tak
i vybudování určitého zákaznic‐

kého servisu a nastavení pro ‐
klientského přístupu.

Dotknou se plánované změny
zaměstnanců a jejich benefitů?

Asi vás svou odpovědí na tuto
otázku zklamu, ale pokud by se
nějaké změny měly dotknout
zaměstnanců, tak o nich zcela jistě
nebudu jako první informovat
v médiích, ale budou přednostně
projednány uvnitř společnosti,
především s odborovou organi ‐
zací.

V minulosti se technické služby
velkou měrou podílely na inves-
tičních akcích města. Budete
v tomto trendu pokračovat?

Myslím si, že pro občany je pod‐
statné, aby byly kvalitně zajištěny
komunální služby, tzn. aby byly
čisté chodníky, včas posečená trá‐
va atd. V této oblasti není na Jese‐
nicku tolik firem a dostatečný
počet kapacit, ať už lidských či
technických, aby mohly být tech‐
nické služby plnohodnotně za ‐
stoupeny. Naopak v oblasti
investičních akcí je na trhu mnoho
dodavatelů, kteří mohou stavební
zakázky pro město realizovat, byť
i jejich kapacity jsou s ohledem na
aktuální stav české ekonomiky
hodně vytíženy. Tím rozhodně
nechci říci, že by technické služby
měly zcela rezignovat na realizaci
veškerých investičních akcí.
V rámci efektivního využití zdrojů
se určitě i dále budou ucházet
o investiční zakázky, a to nejen od
města Jeseník, ale také okolních
obcí či v rámci spolupráce s další‐
mi subjekty. Pro mě však bude
důležité, aby tyto jednorázové
akce, které se často potýkají s tech‐
nickými, časovými a jinými komp‐
likacemi, nebyly prováděny na
úkor kvality služeb při zajišťování
těch v úvodu uvedených komunál‐
ních činností.

Máte zkušenosti z vašeho půso-
bení Šumperku. Je něco, co bys-
te chtěl implementovat do
řízení technických služeb
v Jeseníku?

V oblasti komunálních služeb
mají obě města určitě mnoho spo‐
lečného a v něčem je historicky
daný systém nastavení služeb zase
jiný. Zkušenosti ze Šumperku pro
svou činnost v technických služ‐
bách určitě využiji. Hlavně chci
však nabídnout to stejné, co za
kopcem: svou poctivou práci
a zodpovědný přístup k plnění
pracovních úkolů. (rik)
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Pozvánka do třešňové aleje i do parku
V dubnu zahájil spolek Sudetikus letošní sérií svých akcí pro veřej-
nost. Proběhl úklid náplavky, uskutečnily se první farmářské trhy,
Velikonoční slavnost a ve Smetanových sadech se 25. dubna mno-
ho regionálních organizací, škol, spolků z Jesenicka i Polska zúčast -
nilo Dne země v rámci druhého ročníku série akcí Park žije! Co
nás čeká dále?  

„Již 1. května se znovu sejdeme v třešňové aleji u Muzikantské stezky na
Slavnosti třešní. Připomeneme si, co se v aleji vysazené před dvěma lety
událo, a představíme její další směřování. Uskuteční se také přednáška
týkající se péče o třešně včetně praktické ukázky a klasické zpívání a opékání
u ohně,“ zve předsedkyně spolku Martina Seidlerová. 

Ve Smetanových sadech se Sudetikus zapojí do akce SVČ DUHA Pohád‐
kový les. „Osobně se těším na červnové Tvoříme divadlo, které na letní
divadlo vysloveně patří. Vystoupit má i Divadlo Moravia s muzikálem Limo-
nádový Joe,“ uvádí Seidlerová. Po úspěšné dubnové brigádě se pak v létě
Sudetikus s přáteli vrátí na náplavku a do okolí Tindalova pramene u řeky
Bělé, kde se kromě úklidu uskuteční také piknik a malá koupačka. 

Některé konkrétní akce, které se loni uskutečnily v rámci úspěšného
konceptu Park žije! podpořeného Nadací Via, letos převzali jiní organi‐
zátoři. Například město Jeseník bude 9. května pořádat akci Den pramenů,
která je zapojena do programu Zahájení lázeňské sezony. Naopak spolek
se zapojí třeba do zářijového česko‐německého kulturního festivalu Im
Zentrum. „Mezi dalšími plánovanými akcemi je například srpnové Multi-
kulturní Jesenicko nebo čtvrtý ročník Dýňové slavnosti – 12. října. Uskuteční
se také Restaurant Days, Rady studentů a diskuzní setkání Ranní kluby,“
doplňuje výčet akcí předsedkyně spolku. 

Informace o jednotlivých akcích naleznete na internetových stránkách
spolku: www.sudetikus.cz a jeho facebookových stránkách.

Markéta Turková

Centrum sociálních služeb Jeseník 
– Klub seniorů Jeseník

zve seniory na poznávací zájezd 
spojený s odborným výkladem pana Pavla Macháčka

ve středu 16. 5. 2019

Opole
Odjezd z Jeseníku – v 7:45 hod. Billa, 

v 7:50 hod. Yesenka, 
v  8:00 zastávka na Lipovské ulici u nemocnice

Květnový výlet do sousedního Polska 
představí nejen skanzen přibližující venkovský život

v Horním Slezsku v uplynulých staletích, 
ale také unikátní dřevěné kostely v okolí Opole.

CENA: 240 Kč – doprava, průvodce, vstupenky
Vzít s sebou: osobní doklady, pohodlnou obuv, 

drobné na WC, svačinu.

Přihlášky osobně od 6. 4. 2019 od 8:00 hod.
Platbu je nutné uhradit do 3 dnů od přihlášení: 

Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, OSVZ, tel.: 584 498 406, e-
mail: alena.kalinova@mujes.cz, Karla Čapka 1147/10, 

4. patro, blok A, kancelář č. 406

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

Rada seniorů
Nadále budou schůzky Rady senio‐
rů města Jeseník zpravidla první
úterý v měsíci. V květnu se usku‐
teční v úterý 7. května a v červnu
4. června, vždy v 10:00 hod. v zase‐
dací míst nosti radnice. (AK)

Akademie třetího
věku pro seniory 

Srdečně vás zveme ve čtvrtek
30. května ve 14.00 hodin do
 Priessnitzových léčebných lázní na
netradiční přednášku „Gräfen-
berg walking – povídání a nácvik
chůze s holemi (vlastní hole vítá‐
ny). Přednášku si pro vás připra‐
vila Kateřina Galušková. Místa si,
prosím, rezervujte od 13. května
do 28. května u Aleny Kalinové,
OSVZ, Městský úřad Jeseník, tel.:
584 498 406. Přednost mají při‐
hlášení členové Akademie třetího
věku. (AK)

Seniorská obálka může zachránit život

Seniorská obálka obsahuje jedno‐
duchý formulář, kam se napíše
seznam užívaných léků, aktuální
informace od lékaře nebo aktuální
propouštěcí zpráva z nemocnice.
Tiskopis se pak pověsí na ledničku
nebo zevnitř vchodových dveří.
Záchranáři mohou okamžitě poznat,

jaké specifické zdravotní problémy
senior má nebo jaké jsou potřeby
pacienta včetně léků, které užívá.

Formuláře, v nichž senioři, nejlépe
ve spolupráci s praktickým lékařem,
vyplní podstatné informace, už Olo‐
moucký kraj zveřejnil na webových
stránkách www.olkraj.cz/senior-

ska-obalka-cl-4555.html. Budou
k dispozici vytištěné k vy zvednutí
také v Informačním centru v Jesení‐
ku, v klubu seniorů, v Centru sociál‐
ních služeb Jeseník a také v budovách
Městského úřadu Jeseník. Seniorská
obálka je projektem Ministerstva
práce a sociálních věcí. Prvním kra‐
jem, který ji v loňském roce zavedl,
byl Jihomoravský kraj. Kromě Olo‐
mouckého se postupně zapojily
také kraje Královehradecký, Stře‐
dočeský, Jihočeský, Liberecký, Kar‐
lovarský a Ústecký. (TZ + jk)

Senior v bezvědomí – kolem zdravotničtí záchranáři, kteří mu
chtějí pomoci. Cenné okamžiky v boji o život jim teď může ušetřit
například obyčejná obálka přichycená magnetem na ledničce.
Uvnitř totiž naleznou důležité informace o zdravotním stavu člo-
věka, který jejich pomoc neodkladně potřebuje. Projekt Seniorské
obálky spustil Olomoucký kraj právě v těchto dnech.

Zájezdy pro seniory 2019 – pravidla
Centrum sociálních služeb Jeseník ve spolupráci
s městem Jeseník již uskutečnilo první zájezdy
v roce 2019 a připravuje pro seniory města Jeseník
další bohatou nabídku výletů, naučných, pozná-
vacích a kulturních zájezdů nejen krajem Jese-
nicka a příhraničními oblastmi Polska.

Bližší informace opořádání zájezdů se dozvíte přede‐
vším v měsíčníku Naše město, ve vývěsní skříňce CSS
Jeseník pro seniory v průchodu ana nástěnkách vKlubu
seniorů, Dukelská ul. 718. S ohledem na skutečnost, že
Vás seniorů přibývá, a s prvními zkušenostmi přihla‐
šování na zájezdy v letošním roce byly po projednání
v Radě seniorů města Jeseník, Centra sociálních služeb
Jeseník a města stanoveny následující podmínky:
■ Přihlásit se může senior, jenž v daném roce dovrší

65 let a více. 
■ Jedna osoba může přihlásit pouze dva účastníky

zájezdu (přihlašující nemusí být nezbytně účastní‐
kem zájezdu).  

■ Přihlašovat se na zájezdy lze po termínu uvedeném
v informačním plakátu k jednotlivým zájezdům,
vždy od 8:00 hod. na odboru sociálních věcí
u A. Kalinové, budova IPOS, ul. Karla Čapka 1147/10,
4. patro, blok A, dveře č. 406. 

■ Poplatek za zájezd se hradí v hotovosti a je splatný
do tří pracovních dnů od přihlášení. 

■ S ohledem na udržení ceny zájezdu v případě odhlá‐
šení v kratším termínu než 7 dní před zájezdem
nebude poplatek vrácen, pokud se nepodaří zajistit
náhradníka (s ohledem na udržení ceny zájezdu).  

■ U dotovaných zájezdů budou mít přednost senioři
s bydlištěm v Jeseníku. Ostatní mají možnost se při‐
hlásit jako náhradníci a včas budou informováni
o případném volném místě. Tato informace je vždy
uvedena na informačním plakátku ke konkrétnímu
zájezdu.

Bc. Alena Kalinová, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, MěÚ Jeseník

ZAHRADA 2000
Sociálně rehabilitační centrum

organizace ZAHRADA 2000 zve
zájemce ke společnému tvoření
z keramiky, pedigu a dalších mate‐
riálů. Každý čtvrtek od 13 do 15
hod. 

Najdete nás v Dětřichově, Na
Mýtince 32, tel. 584 401 195, 
www. zahrada2000.cz, 
www.destigma.cz.

(red)
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Mladí výtvarníci 
vystavují ve Vodní tvrzi
Každým rokem uzavírají žáci výtvarného oboru ZUŠ Jeseník svá
studia absolventskou výstavou, na které prezentují výsledky
svého dlouholetého studijního úsilí. Letos se jich na závěrečné
výstavě představí neuvěřitelných dvacet tři, z nichž každý si zvolil
téma, jímž se dlouhodobě zabývá. 

Stejnou různorodost jako náměty mají použité techniky kresby, malby,
grafiky, fotografie a prostorových prací. Svými výtvory absolventi vyjadřují
nejen osvojené technické dovednosti, ale také svůj postoj k živé i neživé
přírodě, lidské společnosti, jejímu fungování, historii i k lidskému jedinci.
S ohledem na objem výstavy jsme hledali vhodné prostory, což je vzhledem
k jesenickým možnostem úkol poměrně náročný. O to víc jsme potěšeni,
že nám současné vedení Vlastivědného muzea Jesenicka nabídlo možnost
vystavovat ve Vodní tvrzi. A tak se po letech vracejí výstavy naší „ZUŠky“
do krásných prostor, na které se moc těšíme.

Absolventskou výstavu I. stupně zahájíme slavnostní vernisáží 21. květ-
na v 18.00 hodin a potrvá do 23. června. Otevírací doba je shodná s pro‐
vozem tvrze. Na vernisáži zazní hudba v podání žáků hudebního oboru
paní učitelky Dany Macečkové. Učitelé Jana Krhánková, Iva Svobodová
a Lenka Grygová představí své absolventy, z nichž někteří úspěšně vykonali
talentové zkoušky na střední školy uměleckého směru, další se pak stanou
žáky druhého stupně a s těmi se setkáme nejpozději za čtyři roky u pří‐
ležitosti výstavy, kterou svá studia u nás uzavřou definitivně. 

Výtvarný obor připravuje  do konce školního roku ještě několik výstav:
květen bude zasvěcen výstavě tvorby žáků II. stupně ve Výstavní síni
Divadla Jeseník, poslední květnový den budeme představovat díla téměř
dvou set žáků výtvarného oboru výroční výstavou na IPOSu u příležitosti
ZUŠ Open. Podrobnosti zveřejníme na plakátech a stránkách školy. 

Aktivity výtvarného oboru obohacujeme obesíláním celostátních i mezi‐
národních výstav, o výsledcích budeme veřejnost informovat průběžně.
Děkujeme všem našim příznivcům a těšíme se na setkání na některé ze
zmiňovaných výstav i jindy. Jana Krhánková

Žatva – ojedinělá přehlídka v republice
Tradice Divadelní Žatvy v Jeseníku je už dnes kul-
turní událost prvého řádu. Program začal, jako
v loňském roce, v pátek večer a před nabitým sálem. 

Prvním představením Žatvy byl legendární Limoná-
dový JoeDivadla Moravia. Souboru z Vápenné se poda‐
řilo na jeviště přenést výrazně divadelními prostředky
kultovní film. Živá hudba, skvělé pěvecké výkony herců,
brilantně zvládnutá scénografie a choreografie, skeče
aamerický úsměv Limonádového Joe, to vše představení
mělo. 

Sobotu otevřeli již tradičně divadelní skřítci, dopo‐
lední program byl postaven na představeních dětských
souborů. Prvním byla pohádka O dvanácti měsíčkách
v podání ZŠ Vápenná. Pohádka prováděná 100x jinak,
přesto se tentokráte podařil malý divadelní zázrak.
Perfektně zvládnuté pěvecké party sólistů, chóru
i baletní vstupy. Skvělá ukázka, jak se dnes dá dělat
divadlo s dětmi, nejen pro děti. Druhým představením
byla autorská pohádka Kouzelný štětec Divadla
Divadlení Nikoly Liberdové a Dominiky Hanulíkové.
Téma plné dětské fantazie a hravosti, ale i velkého sdě‐
lení. Lidský rozměr, výchova k toleranci, hudba, smršť
krásných, poctivých divadelních znaků a nápadů, dota‐
žených do jasné tečky.

Jak se hračky zlobí, když s nimi děti špatně zachází?
To ukázal soubor Domadlo ve hře O neuklizených
hračkách. Čistá scéna, perfektně zvládnutá výtvarná
složka divadla. Zkratky a vtip v doprovodu hudby
a k tomu všemu edukativní rozměr. Následoval DS
Tydlidum s pohádkou O perníkové chaloupce zalo‐
žené na mluveném přednesu. Skvělou artikulaci a pro‐
jev by mohl závidět i leckterý profesionální herec.

Lišky z chytrého lesa. Malou smršť energie na jeviště
přinesla Montessori třída z Vápenné. Mělo to tempo,
švih, nápaditost. Děti jsou parta, která je ráda spolu,
a pan učitel Ondřej Hanulík si zaslouží obdiv za to, jak
s dětmi pracuje. Dopolední blok uzavřel DS Karambol
s dramatizací Erbenovy balady Láska s smrt. Stříd‐
most, čistota, citlivost a poetičnost. Perfektní ukázka
„divadla poezie“.

Odpolední program zahájilo představení R.U.R. –
Roboti hrají divadlo v podání studentů jesenického
gymnázia. Drama Karla Čapka mohli diváci vidět ještě
jednou, ato Bílou nemoc, kterou ztvárnila ZUŠ Javorník. 

S poměrně složitým tématem se skvěle popasovali
a dokázali, že Čapkova díla jsou stále víc aktuální. Diva‐
delní Žatvy se letos zúčastnili i studenti 9. B. ZŠ Jeseník
pod vedením Jana Hanulíka. Ve scénce Přijímačky
hráli studenti sami sebe, ale s absolutním nadhledem,
smyslem pro znak, zkratku, divadelnost. 

Dramatky a autorské představení Žena jednoznač‐
ně vycházejí z běžných, skoro by se dalo říci obyčejných
situací čtyř žen, které jsou od počátku typově rozlišeny
a přesně podány. I v jednoduchosti je krása a hloubka.
Sobotní program uzavřel spolek při ZUŠ Javorník
s hravou francouzskou konverzační komedií Uděláte
mně to znova?

„Závěrem musím konstatovat, že snad nikdy ještě
Žatva v Jeseníku neměla takovou úroveň. Je škoda, že
některá představení zůstávají jen v regionu, že není klíč,
jak je posunout dále, ukázat to, co jste dokázali i jiným.
Myslím si, že je to naprosto ojedinělá přehlídka v rámci
celé republiky, její kvalita by měla být přiznána a oceněna
i jinde!“ A. R.

Zajímavá kniha

Město Jeseník v dubnu letošního
roku vydalo publikaci oJanu Krejčím,
jedné z nejvýznamnějších postav
 města Jeseníku ve 20. století. Kniha,
jejímž autorem je Mgr. Květoslav
Growka, je občanům dostupná v in ‐
formačním centru (v Katovně). (jm)

UPOZORNĚNÍ
Redakční uzávěrka červnového

vydání městského zpravodaje Naše
město je ve čtvrtek 9. května 
ve 12 hodin. Fotografie zasílejte
mimo textový soubor, rozlišení 
min. 1 Mpx. Zároveň upozorňujeme
na změnu adresy pro zasílání 
příspěvků. Nová adresa je: 
nasemesto@mujes.cz. (red)
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Netradiční akce se uskuteční 22. 5. v Divadle Petra Bezruče. V rámci
kampaně Bezpečně za volantem, péče o zrak 2019 zde proběhne od 10
hodin testování zraku. V 19 hodin pak bude následovat inscenace s tema‐
tickým názvem Brejle, Jiřího Císlera. Příběh popisuje osud dvou lidí,
kteří na svém první rande odloží nezbytnou pomůcku k žití – své brýle.
Komedie plná komických situací je protkaná tancem, zpěvem a známými
písněmi filmových hitů jako např. Titanic, Růžový panter ad. (MKZ)

Cesta barev představí dílo
zrakově postižené malířky
Ve výstavní síni IC Katovna proběhne v úterý 30. dubna v 17 hodin
vernisáž obrazů tvořených technikou enkaustiky s názvem Cestou
barev malířky Mgr. Jaroslavy Bendové. Výstava je pořádána v rámci
25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, jeho
cílem je představit veřejnosti nadané zrakově postižené umělce. 

Jaroslava Bendová tvoří a pracuje v Chomutově, věnuje se poradenské
a terapeutické činnosti ve středisku výchovné péče. Vlivem onemocnění
očí, které je velmi obtížně léčitelné, přichází postupně o zrak. Svou výtvar‐
nou cestu našla v nevšední technice zvané enkaustika. Horký vosk dovoluje
zrakově postižené výtvarnici přenést emoce na papír či plátno. Tvorba
je zaměřena na přírodní scenérie. Výstavu pořádá Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní odbočka Jeseník,
ve spolupráci s MKZ Jeseník, za finanční podpory Olomouckého kraje
a města Jeseník. Výstavu je možné navštívit do pátku 31. května. 

V den vernisáže proběhne od 14 hodin v kanceláři SONS ČR v Tovární
ulici 1332/1a tvořivá dílna s názvem Enkaustika krok za krokem pod
vedením autorky. Srdečně zveme veřejnost i zrakově postižené k vytvoření
vlastní enkaustiky. (an)

Den pramenů odstartuje
oslavy ve městě i v lázních
Letošní Zahájení lázeňské sezóny odstartuje již ve čtvrtek 9. květ-
na, a to Dnem pramenů, který proběhne ve Smetanových sadech
a poté také v  jesenické radnici.

„V Jeseníku a jeho okolí se nachází
stovky různých pramenů apramínků.
Už od dob Vincenze Priessnitze víme,
že nejsou jen zdrojem osvěžení v par-
ném letním dni, ale že také dokáží
léčit. Proto jsme letošní program
Zahájení lázeňské sezóny zpestřili
Dnem pramenů, který bude oslavo-
vat naše místní rodinné stříbro,“
vysvětlil Jan Mrosek, vedoucí oddě‐
lení cestovního ruchu. Program
začne v 15:00 hodin ve Smetano‐
vých sadech u pomníku Vincenze
Priessnitze slavnostním zahájením
za přítomnosti samotného zaklada‐
tele zdejších lázní Vincenze Priess‐
nitze s chotí. Poté se v městském
parku uskuteční tři komentované
prohlídky po pramenech, které
u této příležitosti ozdobí žáci a stu‐
denti místních škol. Prohlídky pro‐
běhnou v 15:20, 16:20 a v 17:20,
začátek je vždy u Priessnitzova
pomníku. „Během této akce se v dolní

části parku můžete také dozvědět
spoustu zajímavých věcí o lese či si
je přímo vyzkoušet, a to na stánku
Arcibiskupských lesů a statků Olo-
mouc a Lesů ČR. Po pramenech se
můžete projít také v jesenických láz-
ních, v rámci Dne pramenů bude
ozdoben pramen Francouzský, Do -
mácí a Český,“ doplnil Jan Mrosek. 

Ve večerních hodinách se aktivity
přesunou do jesenické radnice.
Od 17 hodin proběhne seminář
„Odkud se v pramenech bere voda?“
s Jurajem Grněm a poté od 19 hodin
diskuzní panel „Voda a my“, kterého
se zúčastní odborníci zabývající se
vodou, ale každý trochu z jiné pozi‐
ce (lesní hospodářství, úprava vody,
památková péče, atd.). Řeč bude
také o Programu správců místních
památek, do kterého se může zapo‐
jit veřejnost. V současné chvíli se
o některou z místních památek sta‐
rá 25 správců. (red)

Zahájení lázeňské sezóny hraje všemi barvami
Letošní, v pořadí 172. lázeňská
sezóna odstartuje ve velkém stylu.
Mezi 9.–12. květnem ožije prou -
dem rozličných akcí jak centrum
Jeseníku, tak Priessnitzovy léčeb-
né lázně, premiérově se část pro-
gramu odehraje ve Smetanových
sadech. Z hvězd hudebního nebe
tentokrát do Jeseníku dorazí Mon-
key Business a Adam Mišík.

Zahájení lázeňské sezóny je, co se
programu týče, ještě bohatší než
vpředchozích letech. Oslavy začnou
již ve čtvrtek 9. května, kdy se ve Sme‐
tanových sadech uskuteční premié‐
rový Den pramenů zahrnující
komentované vycházky po prame‐
nech avečerní seminář ovodě, který
se koná na radnici. Schéma zposled‐
ních let zůstalo zachováno ‐ v pátek
party na Masarykově náměstí,
v sobotu přesun na Gräfenberk.
Duhovými barvami zazáří přede‐
vším Monkey Business,  headlineři
večerního programu. Kapela, která
společně s J.A.R. naučila Česko
poslouchat funky, rozjede svou show
před devátou večerní a kromě písní
z loňského alba „Bad Time for Gent‐
lemen“ nabídnou také plejádu star‐
ších hitovek. Podmanivé rytmy,
svůdné melodie acharismatické duo
Matěj Ruppert - Tereza Černocho-
vá v čele zaručují, že na Masarykově
náměstí zavládne ina začátku května
léto. Kromě Monkey Business vsadila

MKZ Jeseník na místní kartu ‐ publi‐
ku během odpoledne avečera zatan‐
čí děvčata ze SZUŠ taneční, pestrost
dechové muziky představí Dynybyly
Band s Funky Bonkers a hlasitou
tečku za celým večerem udělají alter‐
nativně rockoví Lights Off.

Sobotní program v lázních začne
ve 13 hodin neodmyslitelným slav‐
nostním pochodem Dechového
orchestru mladých ZUŠ Jeseník
s mažoretkami, který každoročně
doprovází zakladatele lázní Vincenze
Priessnitze s chotí. Po zahajovacích
ceremoniích se dění přesune na hřiš‐
tě za sanatoriem Priessnitz, kde bude
po celé odpoledne probíhat zábavný
program pro děti i dospělé. Dro‐
botina se může těšit na rozličné hry,
soutěže a atrakce, příznivci kvalitní
muziky zase ocení vystoupení
Dixielandu Armády ČR, bluegras‐
sové kapely Wind, revivalu legen‐
dárních britských rockerů Queenči
osvědčených domácích Yes Blues.
Po setmění, okolo půl osmé, bude
svým hlasem aúsměvem lámat dívčí
srdce Adam Mišík. Nositel slavného
jména svého otce Vladimíra vposled‐
ních letech úspěšně buduje vlastní
kariéru ajeho moderní popová muzi‐
ka má co říct.

V neděli pak následuje odpočin‐
kový dojezd v podobě lázeňských
koncertů Plán B a Down Beat
 Dixieland Bandu. (jj)
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Mezi strunami
Ve čtvrtek 16. května se od 19

hodin v Blue‐s Clubu Gemer usku‐
teční čtvrtý pořad muzikanta 
Ondry Kozáka s názvem Mezi
strunami. Hostem talk show bude
František Surmík – zpěvák
a organizátor kulturních akcí.
Hudebním hostem bude jesenická
kapela NoeRoads. Vstupné
100 Kč (studenti a senioři 50 Kč).
Vstupenky lze koupit v předpro‐
deji v restauraci a Blue‐s Clubu
Gemer (tel. 774 077 737) nebo na
místě v den konání akce. (ok)

Tajemný příběh plný lásky a zvratů

Za záhadným názvem titulu se
skrývá tajemný příběh plný lásky,
nečekaných zvratů a filozofických
myšlenek. V hlavní roli Abela Znorka
mohou diváci vidět Martina Strán‐
ského, který má ve svém hereckém
portfoliu kromě divadelních rolí
také televizní tvorbu, diváci jej tak
mohou znát z pohádek jako Slíbená

princezna, Peklo s princeznou nebo
z řady českých seriálů. Ve své recen‐
zi popsala kritička Gabriela Špalko‐
vá Enigmatické variace takto:
„Enigmatické variace je hluboce filo-
sofická hra, přitom hra zábavná, hra,
která má spád. Zasahuje svojí bez-
prostředností, záhadností a nečeka-
nými zvraty. Svými ostrými sondami

se často zařezává hluboko pod kůži,
aby se vzápětí lehce vyhoupla
kvrcholku trestuhodně bezstarostné-
ho smíchu. Je ostrým střídáním směš-
ného a dramatického, sarkasmu
a tvrdé ironie, syrové, odzbrojující až
dojemné opravdovosti a nečekané
pravdy.“ (MF DNES, 30. 6. 2011). 

O úspěchu Enigmatických variací
není pochyb, duo Martina Stránské‐
ho a Jakuba Maléře hraje drama již
9 let a za tu dobu se inscenace
dočkala přes 100 repríz. (MKZ)

V Divadle Petra Bezruče se 19. května odehraje poslední inscenace
divadelního předplatné v této sezóně. Až z Plzně přijede Divadlo
Josefa Kajetána Tyla, které s sebou přiveze představení Enigma-
tické variace Erica-Emmanuela Schmitta. 

Pod záštitou nové paní ředitelky
Mateřské školy Karla Čapka Jese‐

ník Marcely Chudárkové DiS. pro‐
běhne 4. června akce Ukliďme
Česko. Zváni jsou všichni zájemci,
kteří jsou ochotni přiložit ruce
k dílu. Sraz je před mateřinkou
v 15 hodin. Místem úklidu jsou
Smetanovy sady, především ta
část, která nepřímo sousedí se
školkou. Dobrovolníci se mohou
registrovat na stránce: 
https://www.UklidmeCesko.cz/
event/22081/. Veškeré potřebné
pomůcky k úklidu budou k dispo‐
zici, stánek s nápoji také a za
odměnu poté celý tým mateřské
školy zve všechny dobrovolníky
na školní zahradu na opékání špe‐
káčků.

MŠ Karla Čapka

ÚKLID PRADĚDOVY ZEMĚ. V rámci akce Ukliďme Česko jsme s rodiči
a dětmi zvelebovali naši krásnou zahradu „Pradědovu zemi“. V průběhu
tří odpolední přiložila ruku k dílu četa zdatných brigádníků – rodičů, dětí,
učitelek. Máme vyhrabáno, ořezáno, něco zasazeno a připraveno na další
interaktivní činnosti – „motýlí louku“. Všem rodičům děkujeme. 

Text a foto: tým MŠ Jiráskova

Prosba muzea  
K letošnímu 30. výročí pádu totality připravuje Vlastivědné muzeum

Jesenicka výstavu mapující okolnosti konce komunismu na Jesenicku
i protirežimní aktivity regionu v druhé polovině 80. let. Pokud vlastníte
fotografie k tomuto tématu (listopadové demonstrace na náměstí, for‐
mování Občanského fóra, koncerty v Katovně, tajná setkávání apod.) nebo
byste se chtěli podělit o zajímavé informace a poznatky, kontaktujte
prosím Mgr. Matěje Matelu, odborného pracovníka VMJ, který se tímto
tématem dlouhodobě zabývá. Buď na telefonním čísle 775 459 314, nebo
e‐mailem: muzeum.matela@jen.cz. Děkujeme! (VMJ)

Noc s Andersenem 2019
Jesenická knihovna se letos již počtrnácté zapojila do mezinárodní
akce Noc s Andersenem. Pro děti byl připraven bohatý program.
Při vědomostních kvízech si nocležníci ověřili své znalosti ze světa
dětské literatury, zejména pohádek. Potrápili si hlavičky nad rébu-
sy a hádankami. 

Překvapením byl tajný noční výlet,
děti plné očekávání cestou nočním
městem hádaly cíl. Kam jsme nako‐
nec do ra zili? Do
jesenické hvěz‐
dárny. Děkujeme
tímto panu Petř‐
kovskému za
poutavé vyprá‐
vění a pozorová‐
ní noční oblohy
v mrazivé, jasné noci. Na cestu zpět
jsme si posvítili lampióny a po pří‐
chodu do vyhřáté knihovny se pustili
do dalších aktivit. Nasmáli jsme se
při společných hrách Na zloděje,

Hádej, kdo jsem aj. Na památku 
si děti foukacími fixami ozdobily
 trička a unaveni foukáním ulehly do

spacáku k pohád‐
ce. Jak jinak než
od pana Ander‐
sena. Po slední
vy trvalci však
usínali až těsně
nad ránem. O to
náročnější byl

pro ně ranní budíček k sní dani. 
Všech 18 účastníků si odneslo za

odměnu  drobné dárky a děti z vítě‐
zného soutěžního družstva krásnou
knihu. (KVP)
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Kaleidoskop ZŠ Jeseník

Škola přijímající, doprovázející i vyprovázející
Milí přátelé školy, školní rok se přehoupl do posledního čtvrtletí. Uvě‐

domuji si v tomto období intenzivněji zejména tři z mnoha úloh školy.
1) Vyprovázíme žáky

Význam období doléhá zejména na naše deváťáky, kterým se právě roz‐
hoduje o budoucím studiu. Měli možnost vyzkoušet si přijímačky nane‐
čisto. Jednoho rána je místo běžného rozvrhu čekala série přijímacích
testů. Každý teď ví, na čem je, a celý pedagogický sbor jim přeje úspěch
v těch přijímačkách „na čisto“.
2) Přijímáme žáky a pedagogy

Obě naše budovy prvního stupně se otevřely veřejnosti při dni otevře‐
ných dveří a nyní počítáme zapsané prvňáčky v klasických třídách i ve
třídě s výukou Montessori. Blíží se také nábor do tříd druhého stupně

s programem SPORT+ v termínu 14. května. Otevíráme se také nabídkou
pracovních míst ‐ hledáme nové učitele do týmu. Uvědomujeme si, že se
právě teď tímto tvoří budoucí podoba školy. 
3) Doprovázíme žáky (a žáky sportovce)

Chceme dovést žáky ke vzdělávacím úspěchům a také ke slušnému závě‐
rečnému hodnocení. Teď je příležitost to ovlivnit společným úsilím. Proto
se konaly individuální konzultace rodičů se žáky a jednotlivými učiteli. 

Za velmi cenné považuji budování koncepční spolupráce s Gymnáziem
Jeseník a sportovními kluby (zejména Fenix ski team Jeseník, Force team
Jeseník) při výchově dětí amládeže vrámci programu SPORT+ anavazujícího
programu sportovních tříd gymnázia. Takto lze systémově doprovázet spor‐
tovně nadané žáky v rámci regionu. Dominik Liberda, ředitel školy

Vítání jara 
Každoročně na 1. stupni vítáme

po dlouhé zimě jaro s velkými ova‐
cemi a úctou. Kdybyste šli našimi
budovami ve středu 20. března,
viděli byste a slyšeli na vlastní oči
a uši, jak třídami, sálem a tělocvič‐
nami zní jarní písničky a básničky.
Také jsme hráli Kufr, Riskuj, AZ
kvíz, pantomimu, všechno na jarní
téma. Vymýšleli jsme i slovní úlo‐
hy a příběhy. Do školy jsme při‐
nesli zeleninu a ovoce a soutěžili
v aranžování talířů. 

Někteří z nás se vypravili do
přírody a otvírali prameny a stu‐
dánky. Studánkové víly nám uká‐

zaly, jak se probouzejí prameny.
Mločí studánka nám zase před‐
vedla své obyvatele a průzračná
voda osvěžila naše tělo. Připili
jsme si na zdraví z křišťálové stu‐
dánky, uhodli jsme jarní hádanky
a rostliny, které můžeme vidět na
našich loukách nebo u vody. Sle‐
dovali jsme vodu v různých podo‐

bách od pramínků, přes potok,
řeku nebo rybník a pozorovali vše
živé kolem ní.

Další z nás se zúčastnili příro‐
dovědné korespondenční soutěže,
kterou vyhlašuje Středisko ekolo‐
gické výchovy v Duze. Letošní
témata byla o vodě – voda v pís‐
ních a poezii nebo voda v různých
podobách. 

Připomněli jsme si také důleži‐
tost vody pro všechny živočichy
a rostliny na naší planetě. Pro
výtvarné ztvárnění úkolu jsme se
inspirovali při návštěvě knihovny
Vincenze Priessnitze.

Na apríla v pyžamu
Další skvělou akcí školního parla‐

mentu byl Pyžamový den, který pro‐
běhl 1. dubna. Nejenže jsme přišli
v pyžamu s dekami a plyšáky, někde
ve třídách jsme si idáchli. Na 1. stupni
jsme počítali délku spánku, plyšáky
na posteli, obrázky na pyžamkách,
vykládali sny a četli si ve snáři
i pohádky. Během čtyř hodin jsme si
povídali otom, jak má vypadat ranní
i večerní hygiena, chystání úkolů
a aktovky večer a ráno snídaně
a odchod do školy. Nejlepší spací
 úbory ocenili parlamenťáci diplomy.
Byl to báječný den s pohodovou
a veselou náladou.
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Informace o počtu a sídlech volebních okrsků, oznámení o místě konání
voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
(dle §16 odst. 1 písm. f) a §32 odst. 2 zák. č.62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů).

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
1. den hlasování dne 24. 5. 2019 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod.
2. den hlasování dne 25. 5. 2019 v době od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost PLL a.s – Kongresový
sál, Priessnitzova 78/20 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/, Myslbekova, 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: Centrum 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. 103, 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, Purkyňová, 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/, Fučí‐
kova, 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/, Růžičkova, V Oblouku, Vrchlického, nám. Hrdinů.

Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: Gymnázium Jeseník, Komenského 281/3
pro voliče bydlící na ul. Gogolova, K.H.Máchy, Komenského, Kostelní, Masarykovo nám.,
Mašínova, Muzikantská 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, Schubertova, Smetanova, Svobodova, Žižkova, nám.
Svobody.

Ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Centrum 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, 1412,/, 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: Základní 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: Denní stacionář Šimon, Seifertova 915/9
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 Jatek 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, Kaplického,
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, Habrová, Havlíčkova, K Vodě, Krátká, Na

Mýtince, Na Stráni, Nábřežní /část – čp. 414, 415, 464, Nová, Příčná, Rejvízská, Rudná,
Sládkova, Strmá, Úvoz, Vrchovištní, Za Pilou.

Ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost: Správa CHKO Jeseník, Šumperská 93
pro voliče bydlící na ul. Mlýnská, Na Středisku, Na Zahrádkách, Slunná, Šumperská, U Soko‐
lovny, Zátiší.

Zásady hlasování
(1) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili

do volební místnosti.
(3) 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 občan‐
ským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu
do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Po záznamu
ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise
dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

(4) Neprokáže‐li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského
státu, nebude mu hlasování umožněno.

(5) Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu,
okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na volič‐
ský průkaz.

(6) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po
prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební
komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu
a voliče do tohoto výpisu dopíše.

(7) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň
s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do
úřední obálky.

(8) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou 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 přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem
ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Způsob hlasování 
(1) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru

určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může
přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy
hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

(2) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební
schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do
volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komi‐
se.

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

Upozornění pro voliče
Z důvodu zkvalitnění distribuce hlasovacích lístků jednotlivým voličům žádáme občany
o provedení kontroly označení svých nemovitostí čísly popisnými a jmenovkami na poštov‐
ních 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), případně na ul.
Karla Čapka 1147/10 (recepce – informace).

Bc. Miroslav Kučera, oddělení vnitřní správy
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TRADIČNĚ
172. Zahájení lázeňské sezóny

Kulturní referent lázní, muzi-
kant, zpěvák a doyen jesenické
kultury František Surmík oslavil
v dubnu své osmdesáté naro-
zeniny. U této příležitosti jsme
jej požádali o rozhovor.

Františku, vzpomeneš si, kdy jsi
přijel do Jeseníku poprvé a jaké
byly tvé první dojmy z města
a okolí?

Do Jeseníku jsem se trvale nastě‐
hoval v říjnu 1968, ale ještě předtím
jsem tady byl od 1. září 1959 jako
voják záklaďák v pětitýdenním při‐
jímači, než jsem odešel k Ústřední
vojenské hudbě do Prahy. Byli jsme

tady samí muzikanti a herci, třeba
Petr Kostka, který je o necelý rok
starší než já. A potom ještě hoke‐
jisti. Běhali jsme jako bažanti 25
kilometrů do okolních kopců, byli
jsme sedření jako koně, tedy aspoň
my kumštýři, hokejisti ne, ti se vět‐
šinou dokázali zašít, že se potřebují
šetřit. A moje první dojmy z města?
Říkal jsem si: Taková „prd…“, už nik‐
dy v životě!

Jak se změnil Tvůj pohled během
následujících let?

V roce 1968 jsem sem přišel za
prací do Rudných dolů avelice rych‐
le jsem si na zdejší kraj zvykl a na ‐
dchl se pro něj. Jednak proto, že mně
jako rodákovi ze Svitu zpod Tater
bylo blízké horské prostředí. Ale
hlavně jsem oceňoval, v jakých spo‐
lečenských podmínkách jsem se
ocitl. Ano, přes náměstí tehdy vedla
skoro polní cesta, infrastruktura
a dostupnost měly rezervy, ale Rud‐
né doly, kde jsem pracoval, to byl ve
své době téměř kapitalistický pod‐
nik. Měly 5 apůl tisíce zaměstnanců,
mnozí hned po nástupu do zaměst ‐
nání dostali rodinný domek a žili

F. Surmík: Vždy přehodit výhybku pozitivním směrem
velmi slušně. Byl tady vyspělý
kamenoprůmysl, Moravolen,
ohromný společenský život askvělé
kulturní prostředí, jehož jsem se
jako muzikant stal záhy součástí
a mám tu čest jí být do dnes. Ani
ideologicky zarytých komunistů
tady nebylo tolik jako jinde, protože
se tady uklízeli průseráři z celé
republiky. Kdo sem přijel na návště‐
vu například z Prahy, záviděl nám
svým způsobem život nad tehdejší
poměry. Když se potkávám s kama‐
rády z té doby, dodnes na to všichni
nesmírně rádi vzpomínáme. 

A jak vidíš Jeseník dnes?
Po roce 1989 se začala promě‐

ňovat tvář města, otevřely se nové
možnosti. Opravilo se náměstí,
doslova rozkvetl lázeňský areál
i mnohá další místa. Změnil se
i přístup a nálada lidí, což potvrzují
i umělci a známé osobnosti, které
k nám přijíždějí. Téměř jednohlas‐
ně oceňují vstřícnost a lidský pří ‐
stup personálu, který se jim
v lázních věnuje, i krásu a zdravé
prostředí, které tady máme. Za
všechny to nejlépe vyjádřil jeden
známý režisér, který svou zkuše‐
nost shrnul slovy: „Ze všech dok‐
torů, u kterých jsem v posledních
letech byl, si nejvíc vážím jednoho.
Toho, který mě poslal do Jeseníku.“

Jako kulturní referent zajišťuješ
vystoupení a uvádíš známé české
i zahraniční umělce, místní
kapely a hudební tělesa, stejně
jako vystoupení dětí z jesenické
ZUŠky. Dá se při tomto širokém
záběru říci, co máš na své práci
nejraději? Je vůbec něco takové-
ho?

Mojí srdeční záležitostí jsou kon‐
certy dětí v hale sanatoria Priess‐
nitz, které jsme vymysleli před
devíti lety s Tomášem Uhlířem.
Koncertů je čtyřicet do roka
a v malém městě jako Jeseník
máme na ZUŠce 850 žáků, z nichž

desetina se dostane na konzervatoř,
to je nesmírně vysoká úroveň a já
si cením toho, že můžeme těmto
dětem dopřát cennou zkušenost
a hostům lázní hudební i lidský
zážitek. Představ si pětiletou díven‐
ku, která ještě nedosáhne na pedály
od klavíru, ale zahraje náročné
skladby od Liszta, Mozarta, Rim‐
ského‐Korsakova. Z takových
okamžiků mám v posledních letech
největší radost.

Františku, jako konferenciér
někdy sklízíš stejně hlasitý
aplaus jako účinkující, které uvá-
díš. K osmdesátinám jsi dostal
stovky gratulací a dárků, ze kte-
rých je zřejmé, jak si Tě lidé váží
a mají Tě rádi. Prozradíš nám,
jaký je Tvůj recept na to, jak mít
nejen se svými nejbližšími, ale
i s širokým společenským oko-
lím tak dobré vztahy?

Asi to souvisí s tím, že moji rodiče
byli „baťovci“ a vychovali mě urči‐
tým způsobem. Problémů je vždyc‐
ky milion a lidé si ubližují tím, že
se na ně zaměří a topí se v nich. Já
se celý život snažím, ať je jakýkoliv
problém, vždycky co nejrychleji
přehodit výhybku na to, jak se dá
vyřešit. Vyhýbám se konfliktům
a planému diskutování. Myslím, že
člověk by se měl umět těšit z malič‐
kostí. A taky, a to je při častém kon‐
taktu s osobnostmi z umělecké
branže zvlášť důležité, chovat se
slušně a lidsky ke všem, ať jsou
jakékoliv profese. Herci a muzikanti
jsou populární a lidé na ně zaměřují
pozornost, ale to neznamená, že by
byli něco víc než ostatní. Jsou na
výsluní, ale i soustružník nebo uklí‐
zečka, kteří jsou vedle nich zdánlivě
obyčejní a nezajímaví, mají stejnou
hodnotu a stejně tak i jejich práce.

Co bys na závěr vzkázal čtená-
řům Našeho města?

Važme si toho, kde žijeme, půlka
světa nám to závidí! (jg)

Tradiční slavnostní zahájení lá ‐
zeňské sezóny se v Priessnitzových
léčebných lázních uskuteční
11.–12. května. Sobotní den dopro‐
vází celodenní akce pro dospělé
i děti. Čeká na Vás bohatý program
s gräfenberským panstvem,  mažo‐
retkami a svěcením pramenů, který
vyvrcholí koncertem Adama Miší‐
ka. Více informací na straně 7.
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úterý 30. dubna v 17 hodin
Výstavní síň Katovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY CESTOU BAREV
Výstava obrazů tvořených technikou enkaus‐
tiky slabozraké malířky Mgr. Jaroslavy Bendo‐
vé.
Pořádá SONS ČR, z. s. a OO Jeseník ve spolupráci
s MKZ Jeseník.

čtvrtek 2. května v 17 hodin
Kaple
1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 2. května v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
KAREL PLÍHAL
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 290 Kč v předprodeji, 330 Kč
v den konání koncertu. Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 2. května v 19.30 hodin
Wiener KaffeeHaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hrají střídavě Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá WKR a PLL a.s. 

pátek 3. května v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti pěveckých tříd Anny Beťá‐
kové a Mgr. Jiřího Svobody. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

pátek 3. května v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
PRACHY!!!
Vyprodáno! Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 5. května ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko‐
katolický kněz. Pořádá PLL a.s.

pondělí 6. května v 17 hodin
Druhá budova, O. Březiny 45 – zkušebna DOM
KONCERT ŽÁKŮ BICÍHO ODDĚLENÍ
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 7. května v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
VERNISÁŽ VÝSTAVY ŽÁKŮ II. STUPNĚ
VÝTVARNÉHO OBORU
Výstava potrvá do 31. 5. 2019. 
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

úterý 7. května v 17 hodin
Kaple
ČTYŘI RUCE NA KLAVÍRU
Účinkují žáci a učitelky klavírního oddělení.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 7. května v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
HOLENDRY
Divadelní soubor fungující pod neziskovou
organizací EduArt představí muzikálový pří‐
běh, jehož děj se odehrává v letech 1938–1945

Akce v malé vesnici v blízkosti města Freiwaldau
a na samotě zvané Holendry. Prodej vstupenek
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné
100 Kč. 
Pořádá EduArt ve spolupráci s MKZ Jeseník.

středa 8. května v 18 hodin
Kaple
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY KOMORNÍHO
SBORU FLORIAN
Varhany – Marta Doubravová a sbormistryně –
Zdena Blechtová. Vstupné dobrovolné.
Pořádá KS Florian.

čtvrtek 9. - neděle 12. května
Smetanovy sady, Masarykovo nám., PLL a.s.
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
172. Zahájení lázeňské sezóny v Jeseníku.
Vystoupí Monkey Business, Adam Mišík,
Queen Revival, Yes Blues, Dynybyly band, Fun‐
ky Bonkers, Lights Off, Dixieland Armády ČR,
Walda Revival s Malevil Band, Wind (blue ‐
grassová kapela), Down Beat Dixieland Band,
Zumba (taneční produkce), DOM ZUŠ s ma ‐
žoretkami, SZUŠ taneční a mnoho dalších...
9. května se ve Smetanových sadech uskuteční
slavnostní zahájení Dne pramenů u sochy V. Pri‐
essnitze a prohlídky po pramenech s průvod‐
cem. V radnici se koná seminář Odkud se
v pramenech bere voda? a diskuzní panel Voda
a my. Více na str. 7, kompletní program na
zvláštních plakátech. Další info na
www.mkzjes.cz a www.priessnitz.cz.
Pořádají MKZ Jeseník a PLL a.s. za finanční pod-
pory města Jeseník a Olomouckého kraje.

čtvrtek 9. května v 17 hodin
Kaple
2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 9. května v 19.30 hodin
Wiener KaffeeHaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá WKR a PLL a.s.

neděle 12. května v 11 hodin
Před Léčebným domem Priessnitz
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se Down Beat Dixieland Band pod
vedením Ing. Tomáše Cetkovského. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 12. května ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko‐
katolický kněz. Pořádá PLL a.s.

neděle 12. května v 15 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
ODPOLEDNÍ KONCERT
Představí se populární trio Plán B pod vedením
Mgr. Jana Mroska.
Po celý den otevřena hrobka a kaple Vin-
cenze Priessnitze a lázeňská vyhlídka!
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 16. května v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad Dadly Šenkyříkové pro děti
a jejich rodiče. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 16. května v 17 hodin
Kaple
3. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 16. května v 19.30 hodin
Wiener KaffeeHaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá WKR a PLL a.s.

čtvrtek 16. května v 19.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
PLÍŽIVÝ PUBQUIZ
Přijďte si zasoutěžit a příjemně strávit večer
plný vtipných i vážnějších otázek, při kterých
ze sebe vydolujete znalosti, o kterých jste ani
netušili, že je máte. Soutěžní týmy max. tříč‐
lenné. Moderuje Petr Zobač, vstupné 30 Kč.
Pořádá Quiz Crew.

pátek 17. května v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírní třídy Lenky
Polcrové. Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

pátek 17. května v 19 hodin
Kaple
KONCERT KYTAROVÉHO ORCHESTRU,
KOMORNÍHO SBORU A UKULELEBANDU
JESENÍK pod vedením Václava Dvořáka
a Mgr. Jiřího Svobody. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

neděle 19. května ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko‐
katolický kněz. Pořádá PLL a.s.

neděle 19. května v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
ENIGMATICKÉ VARIACE
Psychologická detektivka plná záhad ze života
dvou mužů. Uvádí Divadlo J. K. Tyla v Plzni.
Hra v divadelním předplatném. Doprodej vol‐
ných míst v rezervačním systému MKZ Jese‐
ník.
Vstupné 290 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 19. května v 19 hodin
Kaple
KLASIKA VIVA - KAREL DOHNAL
Karel Dohnal je laureátem řady významných
mezinárodních soutěží (Pražské jaro, Řím, Bay‐
reuth, Ostende, Sevilla, Londýn). Absolvoval
Ostravskou konzervatoř, Akademii múzických
umění v Praze a stáže na vysokých školách
v Londýně, Berlíně, Petrohradě a Hilversumu.
Během dosavadní kariéry koncertoval v mnoha
zemích Evropy, Asie, Severni i Jižní Ameriky.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 120 Kč, 60 Kč zvýhodněné
vstupné pouze pro držitele karty klubu přátel
Klasika Viva. Pořádá Roman Janků Management
s.r.o. ve spolupráci s MKZ Jeseník.

úterý 21. května v 17 hodin
Kaple
4. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
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úterý 21. května v 18 hodin
Vodní tvrz
VERNISÁŽ ABSOLVENTSKÉ VÝSTAVY 
1. STUPNĚ VÝTVARNÉHO OBORU
Výstava potrvá do 23. čevna. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 22. května v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti hoboje a fagotu MgA. Ivety
Trojanové s klavírním doprovodem Zdenky
Blechtové. Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

středa 22. května v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
BREJLE
Divadelní komedie Jiřího Císlera BREJLE, prodej
vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 130 Kč, senior pasy 120 Kč. V rámci
7. ročníku osvětové kampaně Bezpečně za
volantem, péče o zrak 2019 proběhne
22. května od 10 hodin v Divadle P. Bezruče
testování zraku ZDARMA.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 23. května v 17 hodin
Kaple
5. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 23. května v 19.30 hodin
Wiener KaffeeHaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá WKR a PLL a.s.

pátek 24. května v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se Kytarový soubor pod vedením Bar‐
bory Uhlířové. Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

sobota 25. května od 14 hodin
Smetanovy sady Jeseník
POHÁDKOVÝ LES
Zábavná pohádková stanoviště pro děti, pohád‐
kové postavy, vystoupení skupiny Funky Bon‐
kers, šermíři, šachy v parku, skákací hrad,
stánky s občerstvením. Vstup zdarma.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

sobota 25. května v 16.15 hodin
Herna Sofie
PERU
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 60 Kč. Pořádá PLL a.s.

neděle 26. května ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko‐
katolický kněz. Pořádá PLL a.s.

neděle 26. května v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
INTELIGENTNÍ LIDÉ
Francouzská divadelní veselohra v podání diva‐
delního spolku Kantoři. Vstupné 100 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

středa 29. května v 17 hodin
Kaple
ZÁVĚREČNÁ DÍLNA KURZU HRÁTKY S HUD-
BOU POD VEDENÍM RAFAELY DRGÁČOVÉ
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 30. května v 19.30 hodin
Wiener KaffeeHaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá WKR a PLL a.s.

pátek 31. května v 17 hodin
IPOS
VERNISÁŽ VÝROČNÍ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO
OBORU V RÁMCI ZUŠ OPEN
Výstava potrvá do 30.9.2019. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 31. května v 18 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti flétnových a klavírních
tříd Jitky Melicheríkové a Veroniky Pavelkové.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
06. 6. POSITIVJE FESTIVAL
13. 6. MEZI STRUNAMI ‐ TALKSHOW ONDRY

KOZÁKA V KATOVNĚ
15. 6. OPEN AIR FLOORBALL CUP

30. dubna - 31. května
Výstavní síň Katovny
CESTOU BAREV
Výstava obrazů tvořených technikou enkaus‐
tiky slabozraké malířky Mgr. Jaroslavy Bendo‐
vé.
Pořádá SONS ČR, z. s. a OO Jeseník ve spolupráci
s MKZ Jeseník.

7. - 31. května 
Výstavní síň Divadla P. Bezruče 
VÝSTAVA ŽÁKŮ II. STUPNĚ VÝTVARNÉHO
OBORU
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

21. května - 23. června
Vodní tvrz
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA I. STUPNĚ
VÝTVARNÉHO OBORU
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU.

31. května - 30. září
IPOS
VÝROČNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

Výstavy

VÝSTAVY
21. května – 23. června 2019

Galerie
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ZÁKLADNÍ UMĚ-
LECKÉ ŠKOLY JESENÍK
Vernisáž se uskuteční v úterý 21. května v 18.00
hod. v galerii Vodní tvrze. Na zahájení vystoupí

Vlastivědné muzeum Jesenicka

žáci Dany Macečkové ze ZUŠ Jeseník, vstup
zdarma.
Kurátor výstavy: MgA. Iva Svobodová, vstupné:
20/10 Kč. Více na str. 6

27. března – 9. června 2019
Hlavní výstavní sál
VZORNÁ HOSPODYŇKA 
ANEB Z DOMÁCNOSTI NAŠICH BABIČEK
Výstava nabízí pohled do domácností našich
babiček v první polovině 20. století a předsta‐
vuje praktické ukázky z jejich každodenního
života.
Vstupné: 40/20 Kč.

20. března – 12. května 2019
Galerie
SAMSÁRA – NEPÁLSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
S FOTOAPARÁTEM
Putovní výstava fotografií, která připomíná
měsíční pouť po himalájských horách pohle‐
dem fotografky Aleny Ceplové. 
Vstupné: 40/20 Kč.

18. května
Hlavní výstavní sál
Tvořivá dílna – Výroba jehelníčků
Nejprve si budeme povídat o každodenním
životě hospodyněk v 1. polovině 20. století
a tehdejších způsobech vykonávání různých
domácích prací. Ve druhé části si děti samos‐
tatně nebo s pomocí rodičů vyrobí vlastní jehel‐
níček dle své fantazie. 
V sobotu 18. 5. od 10 do 11 hod. ve Vodní
tvrzi, vstupné 30 Kč.

18. května
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Mezinárodní den muzeí
Vlastivědné muzeum Jesenicka nabídne
komentované prohlídky odbornými pracovníky
VMJ a vstupy do krátkodobých výstav i expozic
zdarma.

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 80/40 Kč
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ
Vstupné: 110/55 Kč
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné: 50/25 Kč
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné: 50/25 Kč

Rodný dům V. Priessnitze 
v Jeseníku lázních, č. p. 175
VINCENZ PRIESSNITZ 
A LÁZNĚ GRÄFENBERG

Otevírací doba: do 9. května 2019 provozní
přestávka

Tel. kontakt: (+420) 775 459 323, e‐mail:
muzeum.priessnitz@jen.cz.
Vstupné: 40/20 Kč.

V objektu se nachází rovněž kavárna Vinckovo
kafe, otevřeno: každý den.

Každé úterý od 19.00 hod. přednášky
PhDr. A. Perutkové na téma
Uzdravení a prevence.
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neděle 12. 5. v 17.00 hodin 
HLEDÁ SE YETTI
Animovaný / Dobrodružný / Komedie. USA
2019. Vertical Ent. Dabing. Vstupné 130 Kč.
Dětské vstupné 110 Kč. Mládeži přístupné.

úterý 14. 5. v 19.30 hodin 
SNĚŽÍ!
Poetický / Drama. Česko 2019. Bontonfilm.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 15. 5. v 17.00 hodin
MIA A BÍLÝ LEV – DEN RODIN
Rodinný / Dobrodružný. Francie, Německo,
Jihoafrická republika 2018. Bontonfilm. Dabing.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

čtvrtek 16. 5. v 17.00 hodin
NARUŠITEL – SENIOR KLUB
Drama. Česko 2019. Bontonfilm. Vstupné 60 Kč.
Senior pasy 45 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 17. 5. – sobota 18. 5. v 17.00 hodin 
V OBLACÍCH
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodin‐
ný. Německo 2019. Bontonfilm. Dabing. Vstup‐
né 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. Mládeži
přístupné.

pátek 17. 5. v 19.30 hodin  
JOHN WICK 3
Akční / Krimi / Thriller. USA 2019. Vertical Ent.
Titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let
nepřístupné.

sobota 18. 5. v 19.30 hodin 
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Komedie. Francie 2019. Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nepřístupné. 

neděle 19. 5. v 17.00 hodin  
DADDY COOL
Komedie. Francie 2017. Bontonfilm. Dabing.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

úterý 21. 5. v 19.30 hodin  
JOHN WICK 3
Akční / Krimi / Thriller. USA 2019. Vertical Ent.
Titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let
nepřístupné.

středa 22. 5. v 19.30 hodin 
MODLITBA – FILMOVÝ KLUB
Drama. Francie 2018. Film Europe. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč. Mládeži do
15 let nevhodné.

čtvrtek 23. 5. v 19.30 hodin  
BOLEST A SLÁVA
Drama. Španělsko 2019. Bioscop. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nepřístup‐
né.

pátek 24. 5. – sobota 25. 5. v 17.00 hodin  
ALADIN
Dobrodružný / Fantasy / Muzikál. USA 2019.
Falcon. Dabing. Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné
110 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 24. 5. v 19.30 hodin 
OSTRÝM NOŽOM
Drama. Slovensko 2019. Bontonfilm. Vstupné
110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 25. 5. v 19.30 hodin  
SYN TEMNOTY
Horor / Mysteriózní / Sci‐Fi. USA 2019. Falcon.
Titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let
nepřístupné.

neděle 26. 5. v 17.00 hodin 
CESTA DO PRAVĚKU
Dobrodružný / Fantasy / Rodinný / Sci‐Fi. Čes‐
koslovensko 1955. Bontonfilm. Vstupné 90 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 28. 5. v 19.30 hodin  
JEDNOU NOHOU V BASE
Komedie. Itálie 2018. Mirius FD. Titulky. Vstup‐
né 100 Kč. Mládeži do 12 let nepřístupné.

středa 29. 5. v 19.30 hodin 
AFTER: POLIBEK
Drama / Romantický. USA 2019. Bontonfilm.
Titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let
nevhodné.

čtvrtek 30. 5. v 19.30 hodin  
ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Krimi / Thriller. USA 2019. Bontonfilm. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 31. 5. – sobota 1. 6. v 17.00 hodin  
MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný. Francie
2018. Bioscop. Dabing. Vstupné 110 Kč. Dětské
vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 31. 5. v 19.30 hodin 3D/ TITULKY
GODZILLA II KRÁL MONSTER
Akční / Dobrodružný / Thriller / Sci‐Fi. USA
2019. Vertical Ent. Vstupné 3D 150 Kč. Mládeži
do 12 let nepřístupné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
středa 1. 5. – pátek 31. 5.

VÝSTAVA OBRAZŮ
Vystavuje: VLASTA SKŘÍŠOVSKÁ
Vernisáž: úterý 9.5. v 17.00 hodin
Vstup volný.

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

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

středa 1. 5. v 19.30 hodin
ŽENY V BĚHU
Komedie. Česko 2019. Cinemart. Vstupné
110 Kč. Mládeži přístupné.

čtvrtek 2. 5. v 19.30 hodin 3D/ DABING
AVENGERS: ENDGAME
Akční / Sci‐Fi. USA 2019. Falcon. Vstupné
150 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 3. 5. – sobota 4. 5. v 17.00 hodin
UGLY DOLLS
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodin‐
ný / Fantasy. USA 2019. Vertical ent. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. Mlá‐
deži přístupné.

pátek 3. 5. v 19.30 hodin  
THE BEACH BUM
Komedie. USA, Francie, Velká Británie, Švýcar‐
sko 2019. Bontonfilm. Titulky. Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 4.5. v 19.30 hodin 2D/ DABING
AVENGERS: ENDGAME
Akční / Sci‐Fi. USA 2019. Falcon. Vstupné
130 Kč. Mládeži přístupné.  

neděle 5. 5. v 17.00 hodin  
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Dokumentární / Road movie. Česko 2019. Aero‐
films. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupné.

úterý 7. 5. v 19.30 hodin 
HIGH LIFE
Drama / Sci‐Fi. Německo, Francie, USA, Velká
Británie, Polsko 2018. Film Europe. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

středa 8. 5. v 19.30 hodin 
HUMORISTA – FILMOVÝ KLUB
Drama / Životopisný. Rusko, Lotyšsko, Česko
2019. Artcam. Titulky. Vstupné 100 Kč. Členové
FK 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 9. 5. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
AVENGERS: ENDGAME
Akční / Sci‐Fi. USA 2019. Falcon. Vstupné
130 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 10. 5. – sobota 11. 5. v 17.00 hodin
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
Dobrodružný / Animovaný / Rodinný. USA,
Japonsko 2019. Verticel Ent. Dabing. Vstup‐
né130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. Mládeži
 přístupné.

sobota 11. 5. v 19.30 hodin 
TERORISTKA
Drama / Komedie. Česko 2019. Cinemart.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

Kino Pohoda
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Májové akce Krtečka
V pondělí 20. května v 16.30 si budeme povídat o Zdravé domácnosti.

Zaměříme se na péči o tělo, a na to, jak chemické kosmetické prostředky
vyměnit za zdravější přírodní doteky na kůži. 

Ve čtvrtek 23. května budeme pečovat o svou duši. Letos se zaměříme
na děti a pod názvem Klíč k rodině vám nabídneme pohled do osmi dušev‐
ních kvalit, které můžeme najít mezi dětmi. Lektorka nám vysvětlí, proč
může naše rodina vypadat jako zoologická zahrada. Klíč k rodině aneb
Manuál k dětské duši krásně vysvětluje rozdílnost v našich povahách
a přináší návod, jak se zdravě dotýkat duše svého dítěte.

V sobotu 25. května pořádá SVČ DUHA Jeseník ke Dni dětí Pohádkový
les a nás tam najdete také s tvořivou dílničkou. Budeme s vámi vyrábět
klobouky, které jsou symbolem letošní celorepublikové akce Festivalu
rodiny. Přijďte s dětmi společně vyrábět svůj vlastně navržený klobouk.

Pro velký zájem maminek budeme opět tvořit v úterý 28. května od
16.00 Senzomotorické koberce. Můžete si je vyrobit pro děti k jejich
svátku. Dotek na těle skrze hmatové zážitky pomáhá dítěti lépe uchopit
své tělo, skrze smysly přináší informace o světě, který ho obklopuje. Tělo
a jeho postupné probouzení v doteku a hře vám také nabízíme ve Cvičení
pro děti a v Logohrátkách.

A poslední květnový den v pátek 31. května dopoledne zveme rodiče
i prarodiče do Krtečka na základy péče o své zdraví. Jak se vyhnout složitým
dietám, poznat poslední poznatky o zdravé stravě a vrátit se k přirozené
stravě nám pomůže MUDr. Romana Palčová v programu Metabolic Balan-
ce. Přijďte se zdarma nechat změřit, jak jste na tom se svými tuky a svaly,
a nechat si odborně poradit. Za MRC Krteček Jeseník Marie Vršanová
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Klub turistů Jeseník zve
4. května: 3. ročník Májového výstupu na Zlatý Chlum, sraz: Masa‐

rykovo nám. Jeseník v 8:30 hod., možnost hvězdicového výstupu.
8. května: Malá Morava, Vojtíškov, U sedmi cest, Pod Babuší, Sla-

měnka, Dolní Morava. Délka trasy 16 km, autobus v 7:45 hod., vycházku
připravila E. Havrilová.

11. května: Kobylá, Borový vrch, Boží hora, Žulová. Délka trasy
11 km, vlak v 9:01 hod., vycházku připravila M. Frgálová.

11. května: Putování za krásami Zlatohorska. Délka tras 10 km,
20 km. Start: 8:00–10:00 hod.,  Infocentrum Zlaté Hory.

18. května: Nové Vilémovice, Hraničky, Bergov. Délka trasy cca
12 km, autobus v 7:35 hod., vycházku připravila M. Vlčková.

20.–23. května: Vsetínsko známé i neznámé. Čtyřdenní putování.
Odjezd 20. května, vlak v 7:01 hod., pouze pro přihlášené, organizují Jana
a Franta.

25. května: Ovčárna, Velká Kotlina, Karlov, rozhledna N. Ves, Dolní
Moravice. Délka trasy 17 km, autobus v 7:45 hod., vycházku připravila
D. Podaná. (jš)

Hráči z Bělé pod Pradědem vyhráli Formela Cup
V pátek 22. března se uskutečnil v Javorníku 26. ročník Formela
Cupu – Memoriálu Romana Mroska, tradičního fotbalového tur-
naje pro žáky 1. stupně základních škol. Vítězem se stal tým z Bělé
pod Pradědem, který tak poprvé v historii vystoupil na stupínek
nejvyšší.

Jako již tradičně hostila Formela
Cup javornická sportovní hala,
která vytvořila malým fotbalistům
a fotbalistkám perfektní zázemí.
Základní část rozdělila dvanáct
účastníků turnaje na dvě skupiny,
ze kterých postoupily vždy dva
nejlepší týmy. Ve skupině A první
dvě místa obsadila družstva Bělé
pod Pradědem a Javorníku, těsně
pod postupovými příčkami skon‐
čil dobře hrající tým Mikulovic. Ve
skupině B byl boj o postupová mís‐
ta také velmi vyrovnaný, v posled‐
ním hracím kole se na první dvě
příčky prodrali hráči České Vsi
a Jeseníku, čímž tak těsně za sebou
nechali hráče z Vápenné.

Boje o medaile byly vyrovnané,
obě semifinále skončila nejtěsněj‐
ším rozdílem jedné branky, když
tým Bělé porazil úřadující šampio‐
ny z Jeseníku a domácí tým z Javor‐

níku vyřadil ve skupině suverénně
hrající družstvo České Vsi. V boji
dvou poražených semifinalistů si
vedli lépe hráči České Vsi, kteří tak
obsadili bronzovou příčku. Nej‐
větší drama pro diváky si malí fot‐
balisté schovali až na závěr.
Finálový zápas dospěl po neroz‐
hodné základní hrací době až do
prodloužení, ve kterém nakonec
o vítězi rozhodl nejlepší hráč tur‐
naje Jakub Hradil. Hráči z Bělé pod
Pradědem si tak mohli poprvé na
cestu domů zabalit také putovní
pohár za vítězství v turnaji.  

Formela Cup si od roku 1994
vydobyl pevné místo ve sportov‐
ním kalendáři jesenického regionu,
za čímž stojí každoroční úsilí vel‐
kého množství lidí. Letos je potřeba
kromě týmu organizátorů a ZŠ
Javorník poděkovat také sponzo‐
rům turnaje, kterými byli Woox,

Adrenalin park Česká Ves a Tomáš
Kazár.

ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ: Semifiná-
le: Bělá pod Pradědem – Jeseník 1:0
(Hradil), Javorník – Česká Ves 1:0
(Bulguris). O 3. místo: Česká Ves –
Jeseník 2:0 (Lašák, Černoch). Finá-
le: Bělá pod Pradědem – Javorník
1:0 po prodl. (Hradil).

CELKOVÉ POŘADÍ: 1. Bělá pod
Pradědem, 2. Javorník, 3. Česká Ves,
4. Jeseník, 5. Vápenná, 6. Mikulovi‐
ce, 7. Černá Voda, 8. Lipová‐Lázně,
9. Zlaté Hory, 10. Vidnava, 11. Žulo‐
vá, 12. Stará Červená Voda. 

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ: Nej-
lepší hráč: Jakub HRADIL (Bělá
pod Pradědem), 

Nejlepší střelec: Marek LAŠÁK
(Česká Ves) – 10 branek, Nejlepší
brankář: Vojtěch AMBROŽ (Bělá
pod Pradědem), Největší talent:
Antonín FRANČÁK (Vápenná),

Nejlepší hráčka: Karolína KORY‐
ČANOVÁ (Lipová‐lázně).

SESTAVY DRUŽSTEV NA 1.–3.
MÍSTĚ: ZŠ Bělá pod Pradědem:
Ambrož V., Bairnsfather H., Bairns‐
father N., Hradil J., Hradil M., Neuge‐
bauer D., Ondrejkovič M., Richter J.,
Uhřík J.; vedoucí týmu: Zykmund
O. ZŠ Javorník: Blata A., Bulguris
A., Háněl V., Jeřábek J., Jurič J.,
Nagy M., Neubauer A., Papavasiliu
P., Ruč S., Sumec J.; vedoucí týmu:
Bury M., Nagy J. ZŠ Česká Ves: Čer‐
něnko M., Černoch O., Hečko S.,
Krystýn P., Lašák M., Ring T., Robot‐
ka T., Suchý K., Wolf A.; vedoucí
týmu: Zbyňovec J.

Organizace turnaje: Mrosek J.,
Bury M. a Základní škola Javorník.
Asistenti organizátorů: Mrosek
O., Schromm T., Hloušek M., Kabá‐
tová A. Rozhodčí turnaje: Michá‐
lek R. (jm)

Hráči vítězného týmu s putovním pohárem. Foto: archiv pořadatelů
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