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Vážení spoluob-
čané, jak jste jistě
zaznamenali, Jese-
ník má opět staros-
tu. A mně je ctí být
u řízení našeho

města. 
V době, kdy čtete následující řádky,

již proběhlo slavnostní otevření dlou-
ho očekávané nové sportovní haly
v Dukelské ulici. Přestože se provoz
v hale naplno rozběhne až po prázd-
ninách, můžeme už nyní říci, že se jed-
ná o mimořádně důležitou investici
a jsem nesmírně ráda, že se povedlo
dotáhnout ji do zdárného konce.
Moderní sportoviště je zadostiučině-
ním především pro ty reprezentanty
Jeseníku, kteří v minulých letech pod-
stupovali značné nepohodlí a domácí
zápasy museli hrát na cizí půdě bez
vlastního publika. To je však nyní už
minulostí. Věřím, že nová hala bude
sloužit všem zájemcům a že se z ní
stane nejen hojně využívané, ale také
divácky úspěšné centrum sportu.

A jak to vypadá s dalšími investi-
cemi? Chodník v Lipovské ulici je už
hotový, tak jako nové dětské dopravní
hřiště u ZŠ Boženy Němcové, které je
přístupné i veřejnosti. Pod Iposem se
může začít s realizací parkoviště, bylo
vyhlášeno výběrové řízení na výstavbu
chodníku v Dukelské ulici a probíhá
územní studie sídliště Pod Chlumem. 

Nezapomínáme však ani na ty
nejmenší a začínáme s venkovními
opravami budovy Mateřské školy
Kopretina. V běhu jsou také stavební
úpravy v Tyršově ulici, před dokonče-
ním je 2. etapa regenerace sídliště
9. května a v plném proudu běží
výstavba nové knihovny. A stavební
ruch neutichne ani o prázdninách,
proto vás všechny tímto žádám
o trpělivost a porozumění.

Blíží se doba dovolených. Za sebe
mohu slíbit, že naše práce se ne -
zastaví a plynule pokračujeme dál.
Přeji vám krásné léto, zasloužený
odpočinek a dětem hezké prázdni-
ny. Jana Konvičková

Slovo starostky

www.jesenik.org červenec 2018

Informační měsíčník města Jeseník

„Dotazníky v devátých třídách
ukázaly, že polovina žáků má v plánu
odejít studovat mimo Jeseník a pouze
28 procent z nich se po studiích hodlá
vrátit. Chceme to změnit, a proto
jsme oslovili základní a střední školy
v Jeseníku, aby nám pomohly s řeše-
ním této situace,“ vysvětluje vznik
Studentské rady města Zdeňka Bliš‐
ťanová, místostarostka Jeseníku.
První setkání obou stran již pro‐
běhlo, a to 10. května na radnici.
Zde také padaly první návrhy a při‐
pomínky, které umožní městu sná‐
ze pochopit a vidět problémy
mladých. „Dělám parkour a chybí
nám veřejný prostor ke cvičení.

A tam, kde cvičíme, nám lidé na -
dávají,“ uvedl trable při trénování
cviků tohoto čím dál oblíbenějšího
sportu Viktor Pecina ze ZŠ Jeseník.
Další podnět se také týkal sporto‐
viště, konkrétně skateparku
v Bukovicích. „Je málo rozvinutý,
oproti jiným městům zaostalý. Je
potřeba doplnit ho o nové prvky, kte-
ré by se třeba mohly vyrobit v našich
školních dílnách,“ poznamenal
Patrik Michálek, student SOŠ a SOU
Jeseník. Studenti gymnázia naopak
upozornili na absenci místa
pro setkávání a diskuze o projek‐
tech a akcích. „Ve městě chybí také
prostor pro pořádání kulturních

akcí, většina z nich se odehrává v láz-
ních,“ řekl Matěj Nosek s tím, že stu‐
denti by také uvítali slevové karty
ve více obchodech a kavárnách. Dal‐
ší příspěvky se týkaly například
bezpečnosti ve Smetanových
sadech a na autobusovém nádraží,
dopravního značení ve Školní ulici,
parkovacích míst v centru města či
chybějícího dopravního spojení
s Polskem.

Další setkání Studentské rady
města proběhne v červnu a studenti
s pedagogy mají do té doby vytipo‐
vat témata, která lze okamžitě řešit.
„Zároveň mají navrhnout, jak vyřešit
dané problémy včetně jejich zapoje-
ní. Týká se to například studentských
slevových karet či vypracování
návštěvního řádu městského parku,“
dodala Zdeňka Blišťanová. (rik)

Klesající počet obyvatel, především mladých lidí. To je jeden z nej-
větších problémů města Jeseníku, které společně se spolkem
Sudetikus stojí za vznikem Studentské rady města. Ta má pomoci
s řešením tohoto nepříznivého stavu.

Studentská rada má pomoci s odlivem lidí

Sportovní hala slavnostně otevřena

Sportovci se dočkali, nové moderní sportoviště bylo slavnostně otevřeno 11. června za přítomnosti poslance
Adama Kalouse, hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, starostky města Jany Konvičkové, ředitele
moravské divize OHL ŽS Jaromíra Pelinky a dalších hostů. Více na str. 3 Foto: Jan Mrosek 
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Dopravní hřiště slouží školám i veřejnosti
Jedním z nejmodernějších dět-
ských dopravních hřišť v Olo-
mouckém kraji se může
pochlubit město Jeseník.
Nechybí zde třeba křižovatky
řízené semafory či železniční
závory včetně signalizačního
zařízení. Dopravní hřiště se
nachází u základní školy v ulici
Boženy Němcové.

„Pro veřejnost je hřiště otevřeno
v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18
a v sobotu i neděli od 14 do 18 hodin.
Prázdninový provoz bude upřesněn,“
uvedla Vladislava Fačevicová, ředi‐
telka SVČ Duha, které se bude starat
o provoz hřiště. Zároveň dodala, že
děti musí mít helmu, kterou si lze
vypůjčit za pětikorunový poplatek
na půl hodiny, jízdní kolo za 15
korun. Kdo přijde se svým kolem
a helmou má vstup zdarma. 

Dětské dopravní hřiště, které
bude sloužit k výuce dopravních
předpisů, má také prostorné záze‐
mí v přízemí školy. „To hodnotu hřiš-
tě několikrát umocňuje,“ zdůraznil
Miroslav Charouz, krajský koordi‐
nátor Besipu. Tato organizace pod‐
pořila dopravní hřiště nákupem kol,
koloběžek a dalším vybavením.
Zázemí tvoří moderní učebna pro

žáky, sociální zařízení, šatna a míst‐
nosti pro uskladnění kol, šlapadel
a odrážedel. Na provoz hřiště dohlí‐
ží správce a také oko zbrusu nové
kamery městské policie. 

Náklady na vybudování doprav‐
ního hřiště představují 4 551 303
korun, další 1 152 000 korun spolk‐
ly stavební úpravy zázemí a jeho
vybavení včetně nákupu kol, kolo‐
běžek, odrážedel a čtyřkolek. Olo‐

moucký kraj na tuto investici
poskytl dotaci 1,8 milionu a společ‐
nost LIDL přispěla částkou více než
50 tisíc korun. Zbylou část zaplatilo
město Jeseník ze svého rozpočtu.

(rik)

Dopravní hřiště bylo slavnostně otevřeno 31. května. Foto: R. Kapustka

Matrika
V měsíci květnu se v Jesenické

nemocnici a. s. narodilo celkem 
29 dětí, z toho rodičům s trvalým
pobytem v Jeseníku 9 dětí. Jsou to:
Michal Ferenc, Rebecca Mižigarová,
Barbora Kicková, Michal Doležel,
Anna Kurečková, Jan Světnický,
Dominik Dorazil, Filip Jurek, Natálie
Jeřábková. Blahopřejeme. (MěÚ)

Rozšíření úředních hodin 
Odbor správní dočasně rozšiřuje od 14. června do 20. září 2018

úřední hodiny také na čtvrtek od 08:00 do 12:00 hodin. Důvodem je
zvýšený počet žádostí o cestovní doklady v sezoně a změny zákona o
občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech účinné od 1. čer‐
vence 2018 – viz strana 4.

Úřední hodiny na odboru správním

Pondělí 8:00–12:00 12:30–17:00

Úterý 8:00–12:00

Středa 8:00–12:00 12:30–17:00

Čtvrtek 8:00–12:00
Pátek 8:00–12:00

Ing. Veronika Klementová, vedoucí správního odboru

Rada města Jeseník 

vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo 

ředitele/ky příspěvkové organizace
Mateřská škola Karla Čapka Jeseník.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 9. 2018.
Přihlášky doručte do 23. 7. 2018 do 14 hod.

Bližší informace a podmínky přihlášení na úřední desce
města www.jesenik.org v sekci výběrová řízení.

Úspěch v soutěži

Ve 13. ročníku soutěže v třídění
odpadů „O keramickou popelnici“
zvítězilo v kategorii od 2001 do
15000 obyvatel město Jeseník. Oce‐
nění a šek na 35 tisíc korun převzali
místostarostka města Zdeňka Bliš‐
ťanová a ředitel TSJ a.s. Jaroslav
Ryčl. Slavnostní vyhlášení proběhlo
17. května v prostorách fortové
pevnosti v Křelově‐Břuchotíně.

(rik) Foto: KÚ Olomouc

Otevírací doba knihovny 
Během prázdnin, od 2. července do 2. září, bude mít knihovna v Jeseníku
otevřeno následovně: 

pondělí 8:00–12:00 13:00–17:00

úterý 8:00–12:00 13:00–17:00

středa zavřeno zavřeno

čtvrtek 8:00–12:00 13:00–17:00

pátek 8:00–12:00 13:00–17:00

sobota zavřeno zavřeno 

NÁVRAT DO JESENÍKU. Po osmi letech proběhlo 26. května slavnostní
vyhlášení soutěže zdravotnických záchranných služeb Rallye Rejvíz v Jese‐
níku. Mezinárodního klání, které se odehrávalo v Koutech nad Desnou
a okolí, se zúčastnilo téměř 80 záchranářských týmů ze 14 zemí a tří svě‐
tových kontinentů. Nejlépe si vedly týmy záchranářů z Česka, Slovenska
a Kanady. (rik) Foto: Jan Mach



Část pro sportovce tvoří, v celém
regionu chybějící, hrací plocha
o rozměrech 20 m x 40 m o světlé
výšce min. 7,5 m s víceúčelovým
umělým sportovním povrchem.
Sportovní povrch TARAFLEX je uni‐
versální, je položen na pružném
roštu a splňuje ty nejnáročnější
požadavky na absorpci nárazu
a namáhání dolních končetin. Veli‐
kost sportoviště umožňuje umístě‐
ní hřišť zejména pro futsal, florbal,
volejbal, basketbal, tenis, házenou
a dále všechny ostatní méně veli‐
kostně náročná hřiště. K dispozici
je také horolezecká stěna o šířce
17 m a výšce až 10 m. 

Zázemí sportovců a trenérů tvo‐
ří celkem šest šaten o velikosti 2x
30, 4x 15 míst s umývárnami a šat‐
ny pro rozhodčí. Své místo zde
budou mít také nářaďovny, míst‐
nost první pomoci a klubovna.
Hala je napojena na střední školu
přes spojovací krček s přímým
vstupem do šaten.

Sledovat dění na hřišti a nasát tu
správnou atmosféru může až 490
diváků, z toho 390 z hlavní tribuny.
Součástí investiční akce bylo také

vybudování přípojek inženýrských
sítí, parkovacích míst, komunikací,
chodníků, osazení mobiliáře a zele‐
ně. Hala je zabezpečena proti
neoprávněnému vniknutí a požáru
připojením na pult centrální ochra‐
ny. K zajímavostem určitě patří
elektrické sklápění košů či výsled‐
ková LED obrazovka o velikosti
4x2 m nebo televizní plošina.

Celková výše investice stavby je
bezmála 65 milionů korun s DPH,
Olomoucký kraj přispěl 17 miliony
a společnost CAMPA‐NET a. s.
darovala 15 milionů korun. Demo‐
lice staré haly vyšla na 6 milionů
korun s DPH. V současnosti již pro‐
běhlo výběrové řízení na vnitřní
vybavení haly novým sportovním
náčiním. 

Generálním zhotovitelem stavby
byla na základě výběrového řízení
vybrána společnost OHL ŽS, a.s.,
nositelem projekčního řešení spo‐

lečnost Arch.Design, s.r.o. Výkon
technického dozoru a koordinátora
BOZP zajišťoval Čech‐enginnering,
a.s. a Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Sportovní hala má i svou adresu,
a to Dukelská č.p. 1412/21. Provo‐
zovatelem sportoviště budou Tech‐
nické služby Jeseník a.s., více
informací na www.sportovnihala‐
jesenik.cz.

Ing. Jiří Uher,
vedoucí oddělení investic
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Dominantou sportovní haly je horolezecká stěna. Foto: 3x Jan Mrosek

První etapa běží od 23. května
aběhem ní dojde kobnově vodovodu
a kanalizace v Tyršově ulici od kři‐
žovatky s ulicí Gogolova po křižovat‐
ku s ulicí Alšova. Po dokončení přijde
na řadu rekonstrukce plynovodu. 

Etapa 2a, ve které se dělníci pustí
do rekonstrukce vodovodu a kana‐
lizace na ulici Na Úbočí, se městu
podařila zkoordinovat tak, že půjde
souběžně v jednom výkopu s ply‐
nem. Zde dojde k úplné uzavírce ulice
od křižovatky Tyršova po křížení
s ulicí Majakovského. Zároveň budou
probíhat práce na plynovodu
i v odbočce z křižovatky po zahradu
u č. p. 289/3.

Etapa 2b zahrnuje obnovu deš‐
ťové kanalizace Na Úbočí. Jde ozhru‐
ba 50metrový úsek od křižovatky
s ulicí Majakovského směrem vzhů‐
ru.

V etapě č. 3 dojde k rekonstrukci
plynovodu, vodovodu a kanalizace
na ulici Tyršova od křižovatky s Alšo‐

vou po křižovatku u vily Elis. Celá
délka Tyršovy ulice se bude realizo‐
vat po 50metrových úsecích tak, aby
došlo k co nejmenšímu omezení
občanů. Pro urychlení prací půjdou
zhotovitelé plynu se zhotoviteli
vodovodu akanalizace každý z opač‐
ného konce. 

Čtvrtá etapa proběhne taktéž po
50metrových úsecích. Jde očást ulice
pod nádražím (od Vily Elis po sjezd
na Lipovskou ulici). Zde dojde nově
i k částečné uzavírce na ulici Puški‐
nova.

Během 3. či 4. etapy budou tak‐
též uloženy sítě společnosti
Web4Soft (optický kabel).

Po celou dobu stavby jsme pama‐
tovali i na svoz odpadu, který bude‐
me operativně řešit v návaznosti na
termíny stavebních prací. Koordina‐
ce stavby se ujalo oddělení majetku,
ale upozorňujeme, že na akci se podí‐
lí tři investoři aměsto je pouze jeden
z nich. Dalšími jsou VaK a Innogy.

Během stavební činnosti bude
omezena doprava azměněn do pravní
režim. Dojde i k úplným uzavír-
kám. Dopravní režim aaktualizo-
vané informace najdete na
webových stránkách města a na

webu společnosti VaK. Integrovaný
záchranný systém může pro příjezd
využívat cyklo stezku, tato výjimka
platí ovšem pouze pro ně. Cyklostezka
totiž není stavěna na celodenní zátěž.

V souvislosti s touto investiční akcí
prosíme občany oshovívavost atrpě‐
livost. Snažíme se vše plánovat tak,
aby došlo k co nejmenšímu omezení.
Po celou dobu stavby se vám budeme
snažit vyjít vstříc. Na místě stavby se
můžete obracet na pana Ladislava
Chmelaře, tel. 604 444 189, s dalšími
dotazy pak na oddělení majetku.

Po rekonstrukci budou všechny
rýhy zapraveny a povrch vozovky
provizorně zaasfaltován. Finální
úprava povrchu se uskuteční v roce
2019. V současné době vzniká studie,
která pojme celkovou koncepci Tyr‐
šovy ulice. Plánujeme řešit parková‐
ní, neboť auta v současné době
parkují na chodnících. Dojde k obno‐
vě veřejného osvětlení, opravě chod‐
níků a snažíme se dbát také na
estetickou stránku.

Ing.Bc. Monika Nepejchalová, 
vedoucí oddělení majetku

Velká investiční akce, která zahrnuje rekonstrukci inženýrských
sítí v ulicích Tyršova a Na Úbočí, začala 21. května přípravnými
pracemi. Samotná stavba je rozdělena do několika etap. 

Práce v ulicích Tyršova a Na Úbočí omezí dopravu

Jednotlivé etapy budou předběžně probíhat takto: 
Etapa č. 1: 21. 5.–16. 6. VaK, 13. 6.–23. 6. plyn
Etapa č. 2a: 25. 6.–25. 7. plyn souběžně v jednom výkopu s kanalizací,
25. 6.–10. 7. odbočka z křižovatky po zahradu u č.p. 289/3 (Kavoplyn)
Etapa č. 2b: 26. 7.–31. 7. VaK
Etapa č. 3: 1. 8.–5. 11. plyn z horní části ulice, VaK ze spodní části
Etapa č. 4: 14. 6.–28. 7. VaK (dojde i k částečné uzavírce ulice Puškinova),
11. 7.–31. 7. plyn
Aktuální informace na www.jesenik.org

Na místě původní staré sportovní haly, která byla v únoru 2017
zdemolována, vyrostl letos na jaře nový sportovní stánek pro
sportovce z celého regionu. Ten byl slavnostně otevřen 11. červ-
na.

Sportovní hala v Jeseníku slavnostně otevřena

Kapacita hlediště je 390-490 diváků. Halu hlídá kamerový systém.



Od 1. července 2018 dochází ke
změnám ve vydávání cestovních
pasů občanům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí. 
Podání žádosti 

Občan může požádat o vydání
cestovního pasu ve dvou zkráce‐
ných lhůtách, a to: 
■ v pracovních dnech do 24 hodin,

nebo 
■ do 5 pracovních dnů. 

Občan může žádost o vydání ces‐
tovního pasu podat ve zkrácených
lhůtách: 
■ u kteréhokoliv obecního úřadu

obce s rozšířenou působností
(„ORP“), 

■ v Praze u úřadu městské části
Praha 1 až 22 („ORP“), 

■ u Ministerstva vnitra. 
Občan může při podání žádosti

o vydání cestovního pasu zadat své
telefonní číslo nebo e‐mail a na uve‐
dený kontakt mu bude zaslána
informace o možnosti převzetí
vyhotoveného dokladu. 

Převzetí cestovního pasu 
Občan může převzít cestovní pas

vydaný v pracovních dnech do 24
hodin pouze u Ministerstva vnitra. 
– adresa: Na Pankráci 72, Pra-

ha 4 (metro C - stanice „Praž-
ského povstání“). 
Cestovní pas vydaný do 5 pracov‐

ních dnů může převzít na Mini ‐

sterstvu vnitra nebo na obecním úřa‐
du obce s rozšířenou působností či
úřadu městské části Praha 1 až 22,
ukterého podal žádost ojeho vydání. 
Správní poplatky 

Občan zaplatí celý správní popla‐
tek při podání žádosti, pokud ces‐
tovní pas převezme u úřadu, kde
žádost podal. Pokud podal žádost

u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností či úřadu městské části
Praha 1 až 22 a převezme cestovní
pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí
první část správního poplatku při
podání žádosti a druhou při pře‐
vzetí cestovního pasu. 
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Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách 

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách:

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
■ všechny občanské průkazy se

strojově čitelnými údaji budou
vydávány pouze s kontaktním
elektronickým čipem (ruší se
vybírání správního poplatku
500 Kč za vydání občanského
průkazu s čipem), 

■ občan se může sám rozhodnout,
zda si čip při převzetí dokladu
aktivuje (může tak učinit i poz‐
ději); aktivace vyžaduje zadání
identifikačního osobního kódu
a deblokačního osobního kódu
(4–10 číslic) – zadání není
povinné, 

■ aktivovaný čip umožní využívání
občanského průkazu při vzdá‐
lené autentizaci držitele a k přís‐
tupu k identifikačním údajům
držitele, 

■ dosavadní občanské průkazy
bez čipu zůstávají v platnosti
(nebude prováděna hromadná
výměna dokladů), 

■ občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů s dobou plat‐
nosti 1 měsíc budou vydávány
pouze z důvodu voleb, 

■ lhůta pro vydání občanského
průkazu zůstává 30 dnů, bude
však umožněno vydávat občan‐
ské průkazy za správní poplatek
v kratších lhůtách, a to v pra-
covních dnech do 24 hodin
nebo do 5 pracovních dnů, 

■ občanské průkazy v kratších
lhůtách budou vydávat nejen
obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností (v hl. m. Praze

úřady městských částí Prahy 1
až 22), ale také Ministerstvo
vnitra, 

■ občan může při podání žádosti
o vydání občanského průkazu
zadat své telefonní číslo nebo 
e‐mail a na uvedený kontakt mu
bude zaslána informace o mož‐
nosti převzetí dokladu, 

■ převzít občanský průkaz vydá‐
vaný v pracovních dnech do 24
hodin lze pouze u Ministerstva
vnitra – adresa: Na Pankrá-
ci 72, Praha 4 (metro C – sta-
nice „Pražského povstání“). 

Vydání OP v pracovních dnech do
24 hodin:
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obec‐
ního úřadu obce s rozšířenou
působností (v Praze u úřadů měst‐
ských částí Praha 1 až 22) nebo
u Ministerstva vnitra. 
PŘEVZÍT lze pouze u Minister-
stva vnitra. 

Vydání OP do 5 pracovních dnů: 
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obec‐
ního úřadu obce s rozšířenou
působností (v Praze u úřadů měst‐
ských částí Praha 1 až 22) nebo
u Ministerstva vnitra. 
PŘEVZÍT lze u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností v mís‐
tě podání žádosti nebo u Minister‐
stva vnitra. 
Vydání OP do 30 dnů: 
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obec‐
ního úřadu obce s rozšířenou
působností (v Praze u úřadů měst‐
ských částí Praha 1 až 22), (nelze
žádat u Ministerstva vnitra). 
PŘEVZÍT lze u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností v mís‐
tě podání žádosti nebo u obecního
úřadu obce s rozšířenou působnos‐
tí, který si občan uvede do žádosti 
za správní poplatek 100 Kč, (nelze
přebírat u Ministerstva vnitra). 
Správní poplatky za vydání OP
pro občana mladšího 15 let: 

Ve lhůtě do 30 dnů 50 Kč, ve lhůtě
do 5 pracovních dnů 300 Kč, ve lhů‐
tě do 24 hodin v pracovních dnech
500 Kč. 
Správní poplatky za vydání OP
pro občana staršího 15 let ve
zkrácené lhůtě:
ve lhůtě do 5 pracovních dnů
500 Kč, ve lhůtě do 24 hodin v pra‐
covních dnech 1000 Kč. 
KDE se platí správní poplatek za
vydání občanského průkazu ve
zkrácené lhůtě: 
Pokud bude občan přebírat občan‐
ský průkaz v místě, kde podal
žádost, platí se celý správní popla‐
tek při podání žádosti. Pokud požá‐
dá o vydání občanského průkazu
u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) a pře‐
vezme občanský průkaz u Minis‐
terstva vnitra (dále jen „MV“),
vybírá se část správního poplat-
ku u ORP a část správního poplat-
ku u MV.
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Jeseník očima návštěvníků:
Přijela jsem na návštěvu, od té doby jezdím každý rok

Novinky na pracovišti odboru dopravy – řidičské průkazy od 1. 7. 2018
Od 1. července 2018 dochází k částečnému rozvolnění místní pří-
slušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti
řidičských průkazů. Nově si lze podat žádost o vydání řidičského
průkazu a paměťové karty řidiče u kteréhokoliv úřadu obce s roz-
šířenou působností. POZOR, vydaný doklad si pak musíte vyzved-
nout na úřadě, kde jste žádost podali. 

Další novinkou je přechod od papírové fotografie k digitální. Pokud
nebude možné použít digitální fotografii z dostupných agendových sys‐
témů Ministerstva vnitra ČR, kolegyně na registru řidičů si vás vyfotí
a digitální fotografii použijí k vyřízení vaší žádosti. Tato novinka se bohužel
netýká mezinárodního řidičského průkazu. V tomto případě je potřeba
mít k vyřízení stále papírovou fotografii. 

Částečné rozvolnění místní příslušnosti se tedy týká vydání řidič-
ského průkazu z důvodu:
• udělení a rozšíření řidičského oprávnění 
• uplynutí doby platnosti nebo v případě, že je řidičský průkaz neplatný
• změny údajů (především se bude týkat příjmení)

• ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
• výměny řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského

průkazu členského státu
• vzdání se některé skupiny řidičského oprávnění, tj. i podání oznámení

o vzdání se řidičského oprávnění.

Dále pak: 
• vzdání se všech skupin řidičského oprávnění
• vydání výpisu z evidenční karty řidiče 
• vydání výpisu z bodového hodnocení
• vydání paměťové karty řidiče 
• vydání mezinárodního řidičského průkazu.

Změna se bude týkat i správních poplatků. Za vydání řidičského průkazu
zaplatíte 200 Kč, za vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě „blesk“
zaplatíte 700 Kč a za vydání mezinárodního řidičského průkazu zaplatíte
50 Kč. 

Ing. Kateřina Ivanová, 
vedoucí oddělení dopravně správních agend

Kdo a odkud jste, čím se zabýváte?  
Libuše F., 78 let, pocházím

z Nového Jičína, žiji v Bavorsku na
venkově mezi Řeznem a Mnicho‐
vem. Mám ráda hory, přírodu, lidi.

Co vás k nám přivedlo? Jste zde
poprvé? 

Mám rodinu v Šumperku, před 4
lety jsme společně přijeli na krát‐
kou návštěvu Jeseníku navštívit bal‐
neopark. Od té doby sem jezdím
každý rok, letos dokonce dvakrát,
znovu přijedu na podzim. 

Co se vám v Jeseníku líbí?
Mám ráda vodu a Kneippovy

léčebné metody, žiji nedaleko místa,
kde pan Kneipp působil. V Jeseníku
mě nadchl balneopark a zdejší pří‐
roda – hory, lesy a louky, na kterých
rostou bylinky. 

Co se vám nelíbilo, co zde chybí?
V lázních vidím všude spoustu

lidí, kteří s sebou nosí všude mobil
a často telefonují. Někde sedí spolu
dva u stolu a telefonují. Myslím, že
to lidem a jejich uzdravení nepro‐

spívá, možná by v lázních mohly být
pro telefonování vyhrazeny nějaké
prostory, podobně jako pro kouře‐
ní.

Odvážíte si od nás nějaké zajímavé
zážitky?

Potkávám zde spoustu rodičů
s dětmi a vidím, že řada z nich učí
své děti mít vztah k přírodě. To se
mi moc líbí.

Až budete po čase doma, co se vám
vybaví, když se řekne Jeseník?

Sanatorium Preissnitz. 

Umíte si představit, že byste zde
žila trvale?

Ano, tady v lázních si to dovedu
představit. Ve městě je to také zají‐
mavé, na náměstí a v parku jsou
hezká místa. Ale Priessnitzovy
zábaly, balneopark, louky a příroda
jsou nejlepší přímo tady v lázních. 

(jg)

Projekty pomáhají 
Poslední měsíce byly pro Místní akční skupinu (MAS) Vincenze
Priessnitze pro Jesenicko rušné. Z konzultovaných projektových
záměrů se staly skutečné projekty, které se po podání na MAS
v několika krocích hodnotily. Kvalitní projekty se doporučily
k finanční podpoře na řídící orgány výzev a poté budou realizo-
vány. To je ve zkratce postup, který čeká na případné žadatele
i v roce 2018. 

Dosavadní výsledky představí Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka
MAS: „Od poloviny roku 2017 jsme mohli začít vyhlašovat výzvy na roz-
dělení více než 110 milionů korun, které máme alokované pro podporu
jesenického regionu z Evropských strukturálních fondů. V prvních
výzvách jsme žadatelům rozdělili přes 50 milionů. Velkou radost máme
z čerpání Integrovaného regionálního operačního programu, kde dosa-
hujeme nejlepších hodnot v kraji se 17 podanými projekty. V České Vsi
se mohou těšit z nového automobilu pro JSDH. V Javorníku, v Jeseníku
nebo v Lipové-lázních podpoříme výstavbu chodníků. Ve Vidnavě, Jeseníku
a ve Zlatých Horách pak nově vybavené učebny v ZŠ. V rámci Programu
rozvoje venkova budou čerpat zemědělci finanční prostředky na pořízení
strojního vybavení nebo malí podnikatelé na technologie do výroby.“ 

To jsou ovšem jen některé projekty, které se chystají k realizaci
a mohou být inspirací dalším žadatelům. „Těm manažerky MAS poskyt-
nou veškeré informace a mohou poradit i s podáním žádosti v právě
chystaných výzvách. V srpnu chystáme výzvy v Operačním programu
Zaměstnanost. U netrpělivě očekávané druhé výzvy z IROP předpoklá-
dáme, že ji vyhlásíme nejpozději na podzim. Doporučuji proto všem pří-
padným žadatelům sledovat naše webové stránky nebo nás kontaktovat,“
uzavírá Poláchová.

(MAS)

Ocenění pro Naturfyt-BIO

Rodan Hojgr (na snímku vpravo) s vítězi ostatních kategorií při slavnostním
převzetí ceny v La Fabrice. Foto: Anna Šolcová

Za své aktivity v oblasti zlepšování života na Jesenicku získal
Naturfyt-BIO cenu Nadace Via v kategorii Dobrá firma. 

Ocenění převzal spolumajitel firmy Rodan Hojgr, který dlouhodobě
podporuje místní komunitu a aktivní lidi, kteří chtějí něco změnit na jeho
rodném Jesenicku. Přispěl například k obnově secesní Tančírny v Račím
údolí a podporuje organizaci lokálních akcí, od farmářských trhů po fes‐
tivaly a diskusní setkání. Nadace Via letos už pojedenadvacáté ocenila ty,
kteří pomáhají druhým. O vítězích rozhodovala veřejnost v online hla‐
sování. (rik) 

Rozhovor
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Bohatá porce folkové hudby
Druhou červencovou sobotu, tedy 14. 7. se na zahradě jesenické
Katovny uskuteční 2. ročník akce, která v loňském roce zažila
úspěšnou premiéru. Folková Katovna potěší nejen ty, kteří s nos-
talgickou slzou v oku vzpomínají na festival Jesenický nugget,
ale i ty, kteří si prostě jen chtějí užít folkovou, country či blue-
grassovou hudbu pod širým nebem.

Zahrada Katovny z důvodu pokračujících terénních úprav své brány
ještě návštěvníkům letos neotevřela ‐ na svátek folku by však již mělo
být vše připraveno. Sestava letošního ročníku opět kombinuje staré
známé s novými tvářemi i regionální muziku s přespolními interprety.
Z Lokte kupříkladu dorazí známý písničkář a někdejší člen trampské
skupiny Roháči Vojta Kiďák Tomáško, kterému to hraje i po oslavách
sedmého kulatého jubilea. Mladou generaci folkařů budou pro změnu
reprezentovat bigbítem ovlivnění Z Hecu. Pražskému kvartetu okolo
písničkáře Marka Kuty se od roku 2013 povedlo vyhrát natolik prestižní
folkové soutěže jako například Moravský vrabec (2016), Mohelnický
dostavník (2016), Interpretační Port (2015) či Notování (2017),  nejedná
se tedy o žádné začátečníky. Společnou cestu z Prahy budou mít také
loňští účastníci Folkové Katovny Nota Bene a také taneční „zpestření“
večera. Soubor Crock 14, založený již v roce 1995, se specializuje na
clogging, řečený taktéž „americký step“ a slaví úspěchy na tuzemské
i evropské úrovni.

Zbývající kapely z lineupu to budou mít do Katovny přeci jen o něco
blíže. Čtvrtstoletí existence oslavili v loňském roce Madalen ze Zábřeha
na Moravě a dobrou formu hodlají prodat i v Jeseníku. To místní Hanulík
Brothers se sice nepohybují přímo v country vodách, ale slyšet akus‐
tickou hudbu  inspirovanou žánry 1. poloviny 20. století bude rozhodně
příjemné. 

Shrnutí závěrem - Folková Katovna 2018 startuje 14. července
v 16 hodin. Vstupenky lze zakoupit v rezervačním systému MKZ Jese-
ník za 120 Kč, na místě budou stát 180 Kč. I to je však příznivá cena
za tak bohatou porci folkové hudby. (jj)

Barytonista, jemuž tleskala 
La Scala, poprvé v Jeseníku 

Lukáš Zeman je absolventem Královské konzervatoře v Haagu, Konzer‐
vatoře Luigi Cherubiniho ve Florencii aAkademie holandské národní opery
v Amsterdamu. Na svém kontě má vystoupení vKrakovské opeře, na Letním
festivalu v Bologni a v milánské La Scale, která je snem každého umělce.

Ve středu 18. července se ve foyer Sanatoria Priessnitz ve 14.30 představí
po boku patronky Hvězd a hvězdiček mezzosopranistky a sólistky Zlaté
kapličky Michaely Zajmi. Společně vás provedou v osobní premiéře duety
z Dvořákovy Rusalky a Jakobína, z Mozartovy Figarovy svatby a Dona Gio‐
vanniho a z Verdiho Carmen. Oba pěvci se představí také sólově, a to inter‐
pretací děl Dvořáka, Mozarta, Ambroise a Verdiho.

Hudební priessnitzovské odpoledne zahájí Hvězdy společně shvězdičkami
ukázkou z Lejskovy opery Noc s KObr a Štejnem. O klavírní doprovod se
jako v minulých letech postará Jana a Jiří Hrubých, kteří se představí také
jako klavírní duo, a to interpretací dvou hudebních črt Antonína Dvořáka.
Pokud přijmete naše pozvání, věřte, že nebudete litovat! Viola Králová

Barevné pohlazení v kině
V předsálí Kina Pohoda proběhne v úterý 10. července vernisáž
výstavy obrazů slabozraké grafičky Markéty Evjákové. K vidění
budou obrazy kreslené počítačovou technikou, která umožňuje
potřebné zvětšení z důvodu autorčina zrakového postižení. 

Výstavu lze zhlédnout do konce srpna a je pořádána v rámci 24. ročníku
festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. Cílem je představit veřejnosti
nadané zrakově postižené umělce. Výstavu pořádá Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní odbočka Jeseník
ve spolupráci s MKZ Jeseník za finanční podpory Ministerstva kultury,
Olomouckého kraje a města Jeseník.

Více o autorce na https://marketa-evjakova.mypage.cz (mt)
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Ponořte se do doby pastýřů 
Za kamennou rozhlednou na Pradědu pomalu zapadá slunce.
Usínající oranžové paprsky ozařují starce opírajícího se o sukovitou
hůl, kterého doprovází stádo ovcí a pes. Zvonky cinkají stále tišeji,
do trávy se co chvíli opře studený vítr. Jesenické hole, pastýř i zví-
řata se chystají ke spánku. Poznejte krásy vysokohorského pas-
tevectví díky nové výstavě jesenického muzea.

Turistům, kteří se v letních měsících vypraví na nejvyšší vrcholy
našich hor, určitě neunikne, že se na lukách v okolí chaty Ovčárny pasou
ovce a že na květeně Pradědu si pochutnává několik kusů skotu. Jen
málokdo z příchozích však tuší, že chov dobytka má v těchto oblastech
dlouhou tradici, která zanikla po druhé světové válce a k jejímuž obno‐
vení došlo až v novém tisíciletí. Vlastivědné muzeum Jesenicka připra‐
vilo na léto výstavu, na níž se návštěvníci přenesou do starých dobrých
časů provoněných senem a bylinkami, kdy bylo v jesenických salaších
možné ochutnat výborný tvaroh či sýry a pojídat je třeba u vyprávění
legendárního ovčárenského pastýře „otce Grohala“.

Expozice se primárně věnuje pastevectví a travaření v oblasti hlav‐
ního jesenického hřebene. Kromě zajímavých a ne zcela známých infor‐
mací o tom, jak spásání probíhalo, kudy se dobytek na vrcholy vodil
a kde všude pastýři bydleli, výstava nabídne i celou řadu zajímavých
předmětů souvisejících se zpracováním vlny či mléka, ale i věcí, které
žádný správný pastýř nesměl postrádat. Chybět pochopitelně nebude
ani rozsáhlý obrazový materiál, od vzácných historických snímků přes
výřezy starých lesnických map až po nejnovější fotografie pozůstatků
někdejších salaší a stájí, které lze dodnes v terénu spatřit. Expozice
nastíní i vývoj tohoto těžkého, avšak krásného řemesla v dějinách
nebo provede návštěvníka tajemnými jesenickými pověstmi, v nichž
se objevuje postava pastýře.

Výstava, na níž Vlastivědné muzeum Jesenicka úzce spolupracuje se
Správou CHKO Jeseníky, bude otevřena 17. července v hlavním sále Vodní
tvrze a probíhat bude až do počátku října.

(VMJ)

Piáno se vrátí na náměstí

Na výzvu k darování piána zareagovala paní učitelka Kořenková, na snímku
s ředitelem MKZ Jiřím Jurášem. Foto: MKZ Jeseník

Během července bude na Masarykově náměstí instalováno piáno, které
do projektu Piána na ulicích věnovala Církev Nová naděje, sbor Jeseník.
To původní, na kterém mohla veřejnost hrát během loňského léta, bohužel
neušlo řádění neznámého vandala. „Hudební nástroj byl natolik poničen,
že by oprava byla velmi drahá. Proto jsme rádi, že díky sociálním sítím se
nám podařilo sehnat hratelné piáno, a to ze školy v Žulové. Konkrétně se
nám ozvala paní učitelka Kořenková,“ uvedl ředitel MKZ Jeseník Jiří Juráš
a vzápětí dodal: „Zkusíme zabezpečit horní poklop piána tak, aby se nikdo
nemohl dostat k mechanice a piáno tak mohlo opět rozdávat radost lidem
na ulici.“ (rik)
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Čtvrtý nejlepší robot na světě je z Gymnázia Jeseník
Detroit, USA, FIRST Championship 2018: robot studentů jesenického gymnázia se umístil na čtvrtém místě v disciplíně Design
robota. Naši mladí programátoři a konstruktéři na světovém mistrovství ve FIRST Lego League byli rozhodně vidět. V silné konkurenci 
108 týmů z celého světa dokázali, že robotika na jesenickém gymnáziu je na špičkové úrovni.

Školáky prověřila soutěž v ekologii

Vrcholem práce v soutěži FIRST
Lego League (FLL) je světové
mistrovství. Letošní nejvyšší kolo
se konalo na konci dubna v americ‐
kém Detroitu. Sešly se zde nejlepší
týmy, které prošly sítem předcho‐
zích soutěží. Do FLL se v letošním
roce zapojilo 250 tisíc dětí ve 32
tisících družstvech z 88 zemí světa.
Tým R. U. R. vedený Romanem Cha‐
sákem zvítězil v republikovém kole.
Následně obsadil 2. místo ve stře‐
doevropském semifinále v polské
Lodži a ve finále střední Evropy
v německém městě Aachen (Cáchy)
porazil konkurenční český tým
z Prahy. Tím si zajistil přímý postup
na světové finále v USA. 

Světové finále je svátkem robo‐
tiky s účastí nejlepších týmů. Vedle
jednotlivých disciplín zde družstva
prezentovala svou zemi, město či
výzkumný úkol. Jesenický stánek
přitahoval poutavým vzhledem se
sloganem: Česká republika – země,
kde vzniklo slovo robot. 

Také organizátoři soutěže už ví,
kdo jsou studenti Gymnázia Jeseník.
Vloni se světového finále účastnilo
školní družstvo vedené Magdou
Dostálovou a Pavlem Ostrým. Letos
jeden Američan, významný tvůrce
soutěžního designu, přivítal členy

R. U. R. slovy: „Vašeho robota si
pamatuji. Díval jsem se na živé vysí-
lání z Německa. Je fakt skvělý.“ V dis‐
ciplíně Design robota získali
jeseničtí plný počet bodů. Slavnost‐
ní vyhlášení však přineslo „pouze“
čtvrté místo. V konkurenci vzešlé

z tisíců týmů nižších kol je to však
naprosto skvělé umístění, které
nemá v České republice obdoby.
Členové i koučové týmu R. U. R. jsou
na tento úspěch náležitě hrdí
a děkují všem, kdo je při jejich cestě
do USA podporovali.

Účast na světovém finále FLL byla
možná díky sponzorům: Olomouc‐
ký kraj, město Jeseník, Fenix Tra‐
ding s.r.o, Ondřejovická strojírna
a.s., OGResearch, s.r.o., ELVERO CZ,
s.r.o., Chata Paprsek, Omya CZ s.r.o.,
SteelPro 4 s.r.o. a SVČ DUHA Jese‐
ník.

Členové týmu R. U. R. jsou: Jan
Maceček, Pavel Ostrý ml., Petr Velc,
Jiří Pučok, Jonáš Vokal, Jan Drochý‐
tek, Anna Bicanová, Markéta Horá‐
ková, Hanuš Kameník, Filip
Ondruch a Samuel Zvířecí. Soutěže
se zúčastnili koučové Roman Cha‐
sák a Filip Worm, pozici průvodce
a překladatelky obstarala Helena
Tunysová.

Filip Worm

Světové finále soutěže FLL proběhlo v Detroitu. Foto: archiv školy

Zlatá včela Jeseník 

Mladí včelaři z Olomouckého kra‐
je, 45 dětí z Olomouce, Rovenska,
Jeseníku, Šumvaldu, Tovačova
a Šumperku, změřili své znalosti
v oblastním kole soutěže v Jeseníku. 

Domácí sice v mladší a starší
kategorii nedosáhli na medaili, byli
však úspěšní v nepostupové SŠ
kategorii, kterou ovládla Tereza
Hošková před Eliškou Dihlovou.
Odpoledne se soutěžící vypravili do
lázní na Zahájení lázeňské sezony,
vystoupali na vyhlídku Priessnitz,
prohlédli si lázně a vydováděli se
v balneoparku. Děti odjížděly domů
spokojené a plné zážitků, snad
s novými včelařskými znalostmi,
ale rozhodně s novými kamarády.
Držíme palce vítězům, aby dobře
reprezentovali Olomoucký kraj
v celostátním kole v Nasavrkách
a těšíme se na další společné akce.
Soutěž organizoval Český svaz vče‐
lařů – ZO Jeseník a SVČ DUHA Jese‐
ník pod záštitou náměstka
hejtmana Olomouckého kraje Mila‐
na Klimeše.
Pavla Ježová, SVČ DUHA Jeseník

Šestičlenná družstva, která se
skládají ze dvou hlídek po třech,
plnila na deseti stanovištích úkoly
z těchto témat: práce pro přírodu,
ochrana životního prostředí, rostli‐
ny, rybník a řeka, les, hmyz, houby,
domácí mazlíčci, obratlovci a letos
po dlouhé době opět geologie, kde
jsme znovu navázali spolupráci

s Vlastivědným muzeem Jesenicka.
V letošním roce startovalo 102

soutěžících z Jeseníku, Lipové ‐ láz‐
ní, Mikulovic, České Vsi, Javorníku,
Bělé pod Pradědem a z Gymnázia
Jeseník. Do krajského kola postou‐
pilo družstvo mladších žáků z Gym-
názia Jeseník a starší žáci ze ZŠ
Javorník. Blahopřejeme! 

Současně bych chtěla poděkovat
všem svým kolegům za spolupráci
a ochotu při realizaci této organi‐
začně náročné soutěže, Martinu
Sobalovi a Pavlu Janečkovi ze
Správy CHKO Jeseníky, Ing. Josefu
Poulíkovi a Lukáši Vaníčkovi
z Lesů ČR, s.p. Lesní správy Jese-
ník a Karolíně Odráškové, geo‐
ložce Vlastivědného muzea
Jesenicka. Mgr. V. Fačevicová, 

ředitelka SVČ DUHA Jeseník

V pátek 20. dubna jsme pořádali již 14. ročník okresního kola sou-
těže Zlatý list 2018, která probíhá v naší republice neuvěřitelných
46 let. 

Žáci z eMka na zkušené v Irsku a Anglii
Naše škola, SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, získala v roce 2017 grant v rámci projektu
Erasmus+ na uspořádání zahraničních odborných stáží žáků. Na konci letošního dubna jsme vyslali
30 žáků a 3 doprovodné osoby do Anglie (Portsmouth) a Irska (Cork, Mallow). Odjezdu na stáž
předcházela půlroční jazyková příprava.

Projektu se zúčastnili žáci 
z 3. ročníků studijních oborů Stro‐
jírenství a Stavebnictví a žáci 
z 2. a 3. ročníků učňovských oborů
Strojní mechanik, Instalatér, Zedník
a Obráběč kovů. Stáže jsou hrazené
z prostředků Evropské komise.
Účastníci měli zdarma přípravné
kurzy, leteckou dopravu na stáž
a ubytování v hostitelských rodi‐
nách s polopenzí. Obdrželi také

finanční prostředky na obědy
a místní dopravu. 

Pro žáky byla stáž velkým pří‐
nosem, získali odbornou praxi
v zahraničních firmách dle svého
studijního zaměření v délce 4 týd‐
nů. Pracovali 6–8 hodin denně, 
5 dní v týdnu. Víkendy byly volné
a vyplněné kulturním programem.
Na konci stáže žáci obdrželi
doklad o získané praxi, tzv. Euro‐

pass Mobilita, který uznávají
zaměstnavatelé a VŠ v celé EU
a usnadní tak získat pracovní
místo po ukončení studia. Některé
VŠ po předložení Europassu
odpustí přijímací zkoušky z cizího
jazyka. Přínos pro žáky spočívá
v posílení jazykových dovedností
a získání pracovních zkušeností.
Dle hodnocení zaměstnavatelů
jsou naši žáci pracovití, flexibilní
a rychle se učí. 

Na následující školní rok naše
škola opět uspěla s žádostí o grant
pro 28 žáků na měsíční stáž a pro
2 žáky na stáž v délce 3 měsíců.

Mgr. Marie Lapčíková
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Dětem začínají dva měsíce tolik očekávaných prázdnin
Hurá na prázdniny! Doufám, že toto zvolání mohli nedávno vykřik-
nout všichni naši žáci s očekáváním dvou měsíců příjemných
zážitků v kruhu rodiny a kamarádů. 

V závěru června škola žila opravdu naplno. Školní výlety, uzavírání
hodnocení, vodácký kurz, celoškolní veřejná akce Doškolná, loučení
s deváťáky… Rozhodně i naši učitelé s odevzdáním vysvědčení nejednou
provolávali úvodní zvolání. Nezasvěceným doporučuji poslechnout si
písničku „Červnová učitelka” pro lepší vcítění a pochopení stavu učitele
na konci června. Bez legrace mi však dovolte jim poděkovat a ocenit
je za celoroční práci, kterou vykonávali s velkým nasazením.

Prázdniny však nejsou pro školu obdobím spánku. Začínají údržby,
opravy, realizace investičních záměrů a pro mnohé je to očekávaný klid

na koncepční práci a dotahování administrativních a jiných procesů. 
Co můžeme nyní prozradit je, že od září otevřeme čtyři první třídy

a tři šesté třídy, z nichž jedna šestá třída je s programem SPORT+.
Každá budova se bude pyšnit nově vybavenou počítačovou učebnou
a akční tým školy, který je již sestaven, začne tvořit dlouhodobou kon‐
cepci a vizi školy.

Přejeme všem rodičům i dětem, aby prázdninový čas využili k odpo‐
činku, intenzivnějšímu prožívání vzájemných vztahů a celkovému osvě‐
žení duše i těla. Vzpomínám, že vždy na konci prázdnin už jsem se do
školy zase těšil. Zejména na kamarády, ale svým způsobem i na ten ori‐
ginální školní svět. Věřím, že i takových žáků nebude málo. 

Krásné prázdniny za celou školu přeje Dominik Liberda.

Vítězství na eMku

Zástupci sportovní třídy VIII. B
v úterý 15. května dokázali, že ani
manuální zručnost jim není cizí. Zví‐
tězili ve vědomostní a především
dovednostní soutěži na eMku v kon‐
kurenci dalších základních škol naše‐
ho regionu. Ale nadšeni jsme
i z druhého místa zástupců VIII. A,
v jejichž skupině byly zastoupeny
i dívky. Kromě rýsování na počítači
zvládli všichni na výbornou práci se
dřevem, kovářské práce, montáž
vodovodního sifonu, stříhání a ohý‐
bání plechu. Tyto aktivity probíhaly
v dílnách školy. 

Žáci měli také možnost prohléd‐
nout si školu od střelnice, která se
nachází v suterénu, až po nejvyšší

patra, kde je umístěn domov mláde‐
že. Mnohé zaujal pohled z okna na
novou budovu sportovní haly, v níž
budou probíhat hodiny tělesné
výchovy. Škola má velmi dobré pro‐
storové imateriální podmínky, takže
žáci, kteří uvažují ostudiu některého
oboru, získali podstatné informace.

Půlhodinka s Cimrmanem
Kdo je Jára Cimrman? Jak vypa‐

dal? Kdy žil? Co vymyslel? Na tyto
a jiné otázky nacházeli žáci 9. roč‐
níku odpovědi na výstavě Půlstoletí
s Cimrmanem, kterou navštívili
v rámci výuky českého jazyka. Mno‐
zí z nich už toto jméno někdy slyše‐
li, někdo znal alespoň jednoho ze
zakladatelů Divadla Járy Cimrmana
– pana Zdeňka Svěráka, málokdo si
ale uvědomil, jak moc tato fiktivní
postava ovlivnila naši českou kul‐
turu, a že dokonce Jára Cimrman
získal ocenění Největší Čech v anke‐
tě vyhlášené Českou televizí. Žáci se
na výstavě podivovali taky nad
kuriózními vynálezy a zlepšováky.

Ve škole pak dostali za úkol po psat či
nakreslit jeden z předmětů výstavy,
nebo navrhnout vlastní novátorský
předmět. Za některé by se nemusel
stydět ani sám Jára Cimrman.

Sousedské slavnosti
Vsobotu 19. května se setkali sou‐

sedé z Jeseníku v areálu ZŠ Jeseník
Průchodní, aby spolu strávili příjem‐
ný čas. Připraveny byly nejen stánky
s dobrotami a drobným zbožím, ale
izajímavá vystoupení, výstavy ahry
pro děti arodiče. Naši žáci připravili
pod vedením p. učitelek Stúpalové
a Václavkové pěvecká vystoupení,
které vystřídalo bubnování dětí pod
vedením p.vychovatelky Šmoldaso‐
vé. Také taneční vystoupení dětí ze
školní družiny p. vychovatelky
Machalové sklidilo velký úspěch,
přestože děti vystupovaly poprvé
před publikem. Se zájmem se také
setkala výstava žákovských prací
žáků 2.–5. ročníku avlastivědný pro‐
jekt 5. C a 5. E: Kdybych se narodil
před 100 léty v Jeseníku.

Výlet za Paprskem
Vsobotu 26. května jsme již třetím

rokem vyrazili na společný výlet dětí
naší školy spolu s rodiči, prarodiči
aostatními členy rodiny. Výlet orga‐
nizovala školní družina apaní vycho‐
vatelky Žáková a Petříková.
Tentokrát jsme akci nazvali Cesta za
Paprskem. Trasa byla letos nároč‐
nější, asi patnáctikilometrová. Vedla
z Ramzové přes Petříkov na Paprsek.
Snažili jsme se ji zvolit tak, abychom
se nevraceli stejnou cestou. Ale než
jsme vyšli, čekal nás první adrena‐
linový zážitek v ná hradním autobu‐
sovém spojení Českých drah. Cesta
na Ramzovou byla opravdovým
zážitkem. Chůze na hřeben pak pro
nás byla spíše odměnou. Sluníčko
nás provázelo celou cestu až kchatě
Paprsek, kde ho vystřídal déšť. Krát‐
ká přeháňka nám dala čas na zaslou‐
žený odpočinek a výborné
borůvkové knedlíky. Pořídili jsme si
vrcholové foto a pak rovnou dolů,
zpět na Ramzovou a do Jeseníku.

Kurz provoněla
lahodná káva
Historie a pěstování kávy, ká -
vový zeměpis, druhy kávy
z botanického hlediska, teorie
přípravy espressa nebo alter-
nativní metody přípravy to-
hoto lahodného nápoje. To 
jsou témata, která zazněla
9. a 10. dubna ve Střední škole
gastronomie a farmářství Jese-
ník, kde probíhal kurz kávy. 

V praxi si žáci vyzkoušeli samot‐
nou přípravu špičkového espressa,
nácvik šlehání mléčné pěny a tré‐
nink základních receptů. Pozornost
byla zaměřena také na nácvik výro‐
by mléčné pěny do cappuccina
a ukázku techniky latte art. A sa ‐
mozřejmě nechyběla samotná
degustace různých druhů kávy. Na
závěr si čtrnáct žáků odneslo od lek‐
tora Michala Křižka certifikáty, kte‐
ré jim umožní v jejich profesní
budoucnosti větší uplatnitelnost na
trhu práce. Mgr. Lenka Lukešová

Kdo se z rodičů, prarodičů a známých přišel podí-
vat na představení „V trávě“, které se konalo
10. května v tělocvičně v Dukelské ulici, zaručeně
nelitoval. 

Prostory tělocvičny se proměnily v rozkvetlou louku,
děti v úžasné motýly, včelky, mravence, pavouky, beruš‐
ky, komáry a pampelišky, které zpívaly, recitovaly
a zacvičily náročnou choreografii s barevným padákem.
Tento hodinový program byl pro mnohé jistě nezapo‐
menutelným zážitkem.

Den předtím, 9. května, se konal zápis dětí do mateř‐
ské školy. Kolektiv s napětím očekával, kolik dětí a jejich
rodičů přijde. Přišlo neuvěřitelných 30 dětí s rodiči,
a tím pádem může ředitelka mateřinky otevřít další
půl třídu v naší krásné mateřské školce.

Nesmírně si vážíme rodičů za jejich důvěru, že své
dítě svěřili právě nám. Je to pro nás velká výzva a my
již nyní víme, že je nezklameme. 

Kolektiv MŠ Jeseník Křížkovského

Školka se proměnila v rozkvetlou louku

Představení „V trávě“ sklidilo u rodičů i dětí velký úspěch. Foto: archiv MŠ



nedělní mše a odhalení sochy sv.
Jana Nepomuckého, která se po
více než půlstoletí vrátila na Masa-
rykovo náměstí.“

Závěr zápisu podepsaný sta-
rostou Ing. Adamem Kalousem
a pisatelkou, první místostarost-
kou Mgr. Zdeňkou Blišťanovou,
patřil přání: „K 1. lednu 2017 žilo
v Jeseníku 11 585 obyvatel. Nejčas-
tější jména, která v roce 2016 dávali
rodiče svým dětem, byla Jakub
a Anna. A právě děti jsou naše
budoucnost, kterým přejeme, tak
jako budoucím pokolením, aby žily
v míru a bezpečí, aby přečkaly ve
zdraví migrační vlnu, která zasáhla
západní Evropu. Abyste se zkrátka
všichni dobře měli.“

K ručně psanému pamětnímu
zápisu byla připojena listina
s podpisy vyznamenaných občanů

města, denní tisk a zpravodaj Naše
město. Připomínkou 750. výročí
zůstane pro budoucnost odznak,
žeton a arch poštovních známek
s přítiskem. A jak velí tradice, byly
připojeny oběžné mince 1, 2, 5,
10, 20 a 50 Kč letopočtu 2017
a přece jen jistá kuriozita: když už
radnice stojí na Masarykově
náměstí a náš první prezident je
čestným občanem našeho města,
byla do depotu vložena bankovka
v nominální hodnotě 5 tisíc Kč
(série C42078442) nesoucí Masa‐
rykův portrét. Za sto let budou
nad ní moci dumat, kolik lidí tako‐
vou bankovku asi dostávalo ve
výplatě a co se za ni dalo koupit…
Prostě necháváme příštím gene‐
racím takové malé tajemství!

Květoslav Growka, 
SOkA Jeseník
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„U příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky o Jeseníku
byla 25. září 2017 sňata báň radniční věže, a to za pomoci výsuvné
plošiny profesionálních hasičů z Olomouce a jesenické firmy Švan-
cara.“ Tak začíná zápis z 28. září vložený do nového tubusu, který
doprovodil původní depoty při jejich vrácení do makovice a její
instalaci zpět na věž radnice.

Tajemství radniční makovice VII. – závěrečná část

Budoucím čtenářům je v zápise
věnována pasáž o vývoji po listo‐
padu 1989 jak našeho státu, tak
města: „…dochází v období malé
a velké privatizace k postupnému
rozkladu a zániku zdejších velkých
podniků, jako byly Rudné doly,
Moravolen, Jesan nebo RaJ. Město
začíná postupně měnit svou tvář,
vznikají nové obchody, veřejné stav-
by dostávají nový kabát, začíná být
pečováno o památky…“ Nejvíce
prostoru je ovšem věnováno
roku 2017, „který je kromě oslav
významným také z pohledu inves-
tic. Začala se stavět veřejností tolik
očekávaná sportovní hala, rozběhla
se výstavba Rejvízského mostu,
dokončil se poslední úsek páteřní
cyklostezky napříč městem a byla
završena první etapa revitalizace
sídliště 9. května, na kterou navá-
zala druhá etapa. Do pohybu se
daly další akce, stavba chodníku
v Lipovské ulici a dětského doprav-
ního hřiště v ulici Boženy Němcové.
Dobrou zprávou je přidělení dotací
na Centrum společných aktivit
neboli novou knihovnu, která má
vzniknout do konce příštího roku.
Pro město je zároveň důležitá
komunikace s občany, vznikla Rada
seniorů a provoz zahájilo Senior
taxi. K vyšší informovanosti přispí-
vá také městský zpravodaj Naše

město, který v roce 2015 nahradil
měsíčník Jeseník město a lázně
a JESINFO.“

Poté je v zápise pasáž o prů-
běhu vlastních oslav: „První den
patřil slavnostnímu galavečeru, na
kterém byly oceněny významné
osobnosti a počiny a také se křtila
kniha místostarosty Petra Pro-
cházky 750 let města Jeseník
1267–2017. Sobota 16. září pro-
běhla v duchu Středověké slavnosti,
kdy celodenní velkolepý program
se stovkou účinkujících ukončil
ohňostroj. Oslavy pak završila

Již o dvacet let později došlo po
ukončení války k odtesání němec‐
kého nápisu a z bývalého starosty
se na jistou dobu stává anonymní
vousáč. Alespoň tedy na dalších dva‐
cet let, než pod ní kterýsi vtipálek
připsal jméno strůjce ideí komu‐
nismu – Karla Marxe. Ani falešný
Marx však neměl dlouhého trvání
– mramorový medailón byl záhy
odcizen a po přerušení přívodu
vody ztrácí svou původní funkci
i samotný pramen.

V roce 2001 proběhla alespoň
symbolická obnova podobizny vou-
sáče, umělecky ztvárněné Roma‐
nem Borečkem a na mramorové

destičce na pramenu přibyl lidový
název U Vousáče. Pomník pramene
byl cementován. V listopadu 2003
došlo kčástečné opravě zídky kolem
pomníku pramene a bylo ošetřeno
okolí. Nebyl však vyřešen přívod
vody a pomník tak stále postrádá
svůj původní účel. Navíc by jistě stá‐
lo za zvážení věnovat pomník něko‐
mu skutečnému, kdo byl s městem
Frývaldovem/Jeseníkem spjatý. Vel‐
kolepý monument se totiž nehodí
k oslavě pouhého anonyma.

V blízkosti pramene se také
původně nacházel hojně využívaný
altán s tanečním parketem. Dnes je
sice místo obnoveno alespoň jako
odpočívadlo, ale vzhledem k tomu,
že není pravidelně udržováno, ztrá‐
cí se v bujném porostu. Smutný
osud kdysi slavného a reprezenta‐
tivního místa města Frývaldova!

Lukáš Abt

Za prameny pod Zlatým Chlumem – U Vousáče
Pramen, věnovaný rakouskému císaři Františku Josefu I., vznikl v první polovině 50. let 19. století.
Vcelku zajímavě řešená mohyla byla složena z masivních bloků skal a velkolepé mramorové
desky. Na počest 50. výročí císařovy vlády byl pak pramen přestavěn na pomník, jemuž dodnes
vévodí kamenná stéla, uprostřed s kruhovým medailónem. Nejprve ji zdobila podobizna Františka
Josefa I., po zániku monarchie odcizena, později nahrazena frývaldovským starostou a předsedou
MSSGV Filippem Kleinem. 

Poblíž pramene původně stál také altán s tanečním parketem.



červenec 2018 | www.jesenik.org ZPRÁVY Z RADNICE 11červenec 2018 | www.jesenik.org LÁZEŇSKÉ INFO 11

70. SEZONA PROMENÁDNÍCH KONCERTŮ
V létě opět přivítáme v areálu lázní celou řadu vynikajících muzikantů, a to v rámci tradičních

nedělních promenádních koncertů, na které Vás srdečně zveme. Koncerty se konají za každého
počasí v hudebním altánu na Ripperově promenádě nebo v hale Sanatoria Priessnitz. 

Hudební altán na promenádě – každou neděli v 15.00 hodin
1. 7. NaWrat
8. 7. 88Twice, klavírní JazzDuo 

15. 7. Dynybyly Band
22. 7. Brass Quintet‐Jesenické žestě
29. 7. Oškerova dechovka

5. 8. Jesenická dvanáctka
12. 8. Holátka
26. 8. Brass Band Šohaj

2. 9. Jesenická dvanáctka

LÁZEŇSKÉ KOLOBĚŽKOVÁNÍ 
Netradiční závod pro všechny milovníky
koloběžek s firmou KOSTKA se uskuteční
poslední červencovou sobotu. Akce, která je
určena pro širokou veřejnost, odstartuje dopo‐
ledními závody pro děti (rozděleno do kategorií
podle věku) a vyvrcholí v odpoledních hodinách
závody pro dospělé.

BIATLON PRIESSNITZ CUP 2018 
První ročník soutěže v biatlonu pro děti
a dospěláky. Nejen pro ty, kteří si oblíbili zimní
biatlon, chystáme v sobotu 25. srpna jeho letní
verzi. V dopoledních hodinách bude připravena
soutěž pro děti a odpoledne pro dospělé.

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

ZA SPORTEM
LETNÍ SPORTOVIŠTĚ 

otevřena denně od 10.00 do 20.00.
Půjčovna elektrokol, dětských kol, odrážedel,
koloběžek a sportovních her (badminton, kro‐
ket, volejbal, nohejbal, míče).
Park her (minigolf, ruské kuželky, Člověče ne ‐
zlob se, pétanque).
Balneopark, Fitpark, DiscGolfpark v provozu!
Háj Víly Ozdravy již v provozu!

CYKLOPOINT JESCYKLO 
Neváhejte a zavítejte do areálu Priessnitzových
léčebných lázní na kole a uschovejte si ho
v cyklopointu, ve kterém můžete využít servisní
zázemí – dofoukání kol, umytí kol a opravu kol.

LÁZEŇSKÉ FITNESS
PO zavřeno
ÚT–PÁ 15:00–20:00
SO 8:00–12:00
NE 15:00–20:00
Jednorázové vstupné 60 Kč.
VacuFit Thermal 60 Kč.
Happy hours 
(každé úterý a čtvrtek 18:00–20:00) 30 Kč.
Permanentka měsíční 500 Kč.
Permanentka 10 vstupů Fitness/VacuFit Ther‐
mal 540 Kč.

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

LETNÍ SPECIÁL

Hudební altán. Foto: PLL a.s.
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neděle 1. července v 16 hodin
Výstavní síň Katovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY: V HLAVNÍ ROLI SRDCE
Alena V. Kunčíková se snaží velmi jednoduchý‐
mi prostředky vyjádřit velké city a příběhy, ať
už ty radostné se šťastným koncem, nebo i ty
neradostné. Pocity svázanosti, touhu po úniku,
utrpení, když vás s sebou strhává vír zakázané
lásky. Na druhou stranu příběhy s happyendem
a oslava přírody. Jako rodačka z hor je svým
vnitřním zaměřením ekoložka a ochránkyně
přírody, snaží se proto pro svou tvorbu recy‐
klovat, co se dá. Ať už je to využívání kartónů
z krabic jako podkladu, či použití zbytků laků
na nehty. Výstava kreseb uhlem, suchými pas‐
tely a vším, co přišlo autorce pod ruku. Vstup
volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 1. července v 15 hodin
Hudební altán, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se country skupina NaWrat pod vede‐
ním Milana Flendera. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 5. července v 15 hodin
Hudební altán, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se Zdeněk Jurčík Band. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 5. července ve 21 hodin
Masarykovo náměstí
BIOGRAF LETNÍ POHODA
Letní projekce 2018 – české filmové čtvrtky.
Promítáme film Po strništi bos. Projekce pouze
za pěkného počasí. Občerstvení zajištěno. Více
na www.mkzjes.cz. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 7. července ve 20 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
EVA URBANOVÁ - OPERA GALA
„Opera Gala“, světová sopranistka s doprovo‐
dem klavíristy Davida Švece. Součást Klášter‐
ních hudebních slavností 2018. Prodej
vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné: řady 2–10: 450 Kč, řady 11–21:
380 Kč, s kartou Klubu přátel Klasika Viva cena:
400 Kč a 350 Kč, vstupenky za tuto cenu jsou
k dispozici pouze v prodeji ONLINE.
Pořádá Roman Janků Management s.r.o. ve spo-
lupráci s MKZ Jeseník.

neděle 8. července v 15 hodin
Hudební altán, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se jazzové duo 88Twice z Olomouce. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 12. července ve 21 hodin
Masarykovo náměstí
BIOGRAF LETNÍ POHODA
Letní projekce 2018 ‐ české filmové čtvrtky.
Promítáme film Špunti na vodě. Projekce
pouze za pěkného počasí. Občerstvení zajiště‐
no. Více na www.mkzjes.cz. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

Akce pátek 13. července v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ ČLENŮ 
JESENICKÉ VÝTVARNÉ SKUPINY
Tradiční letní výstava Jesenické výtvarné sku‐
piny od 13. 7. do 5. 8. v jesenické kapli v Prů‐
chodní ulici. Hostem zahájení výstavy bude
Komorní sbor FLORIAN. Otevřeno denně od
10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.
Vstup volný.
Pořádá JVS ve spolupráci s MKZ Jeseník.

pátek 13. července v 21.30 hodin
Prostor u hudebního altánku, PLL a.s.
PO STRNIŠTI BOS
Letní kino, promítání filmu. 
Pořádá PLL a.s.

sobota 14. července od 16 hodin
Zahrada Katovny
FOLKOVÁ KATOVNA
Městská kulturní zařízení Jeseník srdečně zvou
příznivce folku, country, bluegrassu a veškeré
letní muziky vůbec na 2. ročník akce, na které
nelze chybět. Účinkují: CROCK 14 (Praha),
NOTA BENE (Praha), MADALEN (Zábřeh), VOJ‐
TA KIĎÁK TOMÁŠKO (Loket), HANULÍK BRO‐
THERS (Písečná), Z HECU (Praha). Moderuje –
MLOK (Karviná). Akce se koná za finanční spo‐
luúčasti Olomouckého kraje. Vstupné v před‐
prodeji 120 Kč, v den konání akce 180 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 15. července v 15 hodin
Hudební altán, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se Dynybyly Band pod vedení Tibora
Novotného a Zbyňka Ketnera. 
Pořádá PLL a.s.

středa 18. července ve 14.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
OPERA S LÁSKOU
S programem autorů Lejska, Dvořáka, Mozarta,
Thomase a Bizeta se představí Michaela Zajmi
(mezzosopran), sólistka ND Praha, Lukáš
Zeman (baryton) Praha, Jana a Jiří Hrubých
(klavírní duo) Brno. Scénář, režie a moderátor
Jarmila Pohlová! Vstupné dobrovolné.
Pořádá Melodiaart.com, PLL a.s., Fenix, ZUŠ Jese-
ník. Mediální partner Jesenický týdeník.

čtvrtek 19. července ve 21 hodin
Masarykovo náměstí
BIOGRAF LETNÍ POHODA
Letní projekce 2018 – české filmové čtvrtky.
Promítáme film Bajkeři. Projekce pouze za
pěkného počasí. Občerstvení zajištěno. Více na
www.mkzjes.cz. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 22. července v 15 hodin
Hudební altán, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se Brass Quintet‐Jesenické žestě pod
vedením Františka Mecha. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 26. července v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
NA KOLE DO HOR 
A ZAPADLÝCH KOUTŮ GRUZIE
Cestovatelská beseda Radomíra Čížka. Vstupné
60 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 26. července ve 21 hodin
Masarykovo náměstí
BIOGRAF LETNÍ POHODA
Letní projekce 2018 – české filmové čtvrtky.
Promítáme film Věčně tvá nevěrná. Projekce
pouze za pěkného počasí. Občerstvení zajiště‐
no. Více na www.mkzjes.cz. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 29. července v 15 hodin
Hudební altán, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se Oškerova dechovka. V případě
nevlídného počasí se promenádní koncerty
konají v hale Léčebného domu Priessnitz.
Pořádá PLL a.s.

sobota 4. srpna od 9 hodin
Areál Astur, Tovární ulice
JESENICKO SE BAVÍ
23. ročník největší a nejoblíbenější akce v regio‐
nu. Oslava léta, pohody, dobré muziky, nálady
a zlatavého moku. Tradičně za účasti hvězdných
hostů tuzemské hudební scény: Barbora Polá-
ková, Kreyson, Alkehol, Stříbrňanka, Volant,
Yes Blues, Zdeňek Jurčík Band a Styl Music
Orchestra. Těšit se můžete i na doprovodné
akce pro děti a dospělé, nafukovací atrakce,
pivní soutěže a mnoho další zábavy…
Vstupné: 150 Kč pouze na místě. Děti do 3 let
zdarma, děti do 135 cm platí 50 Kč (V CENĚ JE
MOŽNOST VYUŽITÍ CELÉHO PROGRAMU DĚT‐
SKÉ ZÓNY VČETNĚ ATRAKCÍ). Akce se koná za
finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.
Pořádají MKZ Jeseník.

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ BUDE 
DIVADLO PETRA BEZRUČE 
OD 1. 8. DO 2. 9. ZAVŘENO!

1. července - 31. července
Výstavní síň Katovny
V HLAVNÍ ROLI SRDCE
Alena V. Kunčíková se snaží velmi jednoduchý‐
mi prostředky vyjádřit velké city a příběhy, ať
už ty radostné se šťastným koncem, nebo i ty
neradostné. Výstava kreseb uhlem, suchými
pastely a vším, co přišlo autorce pod ruku. 
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

13. července - 5. srpna
Kaple, Průchodní ul.
VÝSTAVA PRACÍ ČLENŮ JESENICKÉ VÝTVAR-
NÉ SKUPINY
Tradiční letní výstava Jesenické výtvarné sku‐
piny v jesenické kapli v Průchodní ulici.
Otevřeno denně od 10.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin. Vstup volný.
Pořádá JVS ve spolupráci s MKZ Jeseník.

Výstavy

VÝSTAVA
18. července – 7. října

Hlavní výstavní sál
OVCE A KRÁVY POD PRADĚDEM 
aneb HISTORIE A SOUČASNOST 
PASTEVECTVÍ V JESENÍKÁCH
Barvitou květenu nejvyšších pater Jeseníků

Vlastivědné muzeum Jesenicka
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spásá od roku 2012 několik kusů skotu a ovcí.
Málokterý návštěvník hor tuší, že cinkání zvon‐
ců se v těchto oblastech ozývalo nejméně od
16. století až do sklonku druhé světové války.
Vysokohorské louky dodnes ukrývají kamenné
zbytky původních stájí a příbytků pastevců –
vždyť i proslulé chaty Švýcárna a Ovčárna slou‐
žily původně jako salaše nabízející poutníkům
výborné sýry a mléko. Výstava, jež je provoněná
senem a atmosférou starých časů, je zároveň
zaměřena na historii pastevectví. Vernisáž
výstavy proběhne 17. července v 18.00 hod.
v Hlavním výstavním sále Vodní tvrze, vstup
zdarma.
Kurátor výstavy: Mgr. Matěj Matela. Výtvar-
nice výstavy: BcA. Ivana Kužílková.
Vstupné: 40/20 Kč.

27. června – 30. září
Galerie
POST BELLUM 1866
Výstava se věnuje významu prusko‐rakouské
války pro budoucí uspořádání moci ve střední
Evropě a nasazení nových vynálezů, které
významně ovlivnily výsledek války. Dozvíte se,
jakou roli mělo v konfliktu Jesenicko a jak vypa‐
dala výzbroj vojáků na obou stranách. Můžete
zhlédnout i významné archeologické nálezy
z Národního muzea. Vstupné: 40/20 Kč.

3. dubna – 8. července
Hlavní výstavní sál
RETROGAMING 
– POČÁTKY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS
Interaktivní putovní výstava se věnuje historii
výpočetní techniky od jejích počátků do polo‐
viny 90. let minulého století. Součástí výstavy
je tzv. pařanské doupě, kde je možné si zased‐
nout k historickým počítačům, hernímu auto‐
matu či k moderním PC s emulátory a vybrat
si z několika stovek dobových her. Vstupné:
40/20 Kč.

PŘEDNÁŠKA
19. července

Jesenicko v letech 1938–1945
Období od záboru Sudet Německou říší po
konec druhé světové války je stále živou
a ne plně prozkoumanou částí dějin Jesenicka.
Přednáška se zaměří na otázky vývoje města
a jeho nejbližšího okolí z pohledu periferní
oblasti německé nacistické říše.
Přednášku povede Bc. Kamil Tomášek, pra‐
covník VMJ. Min. počet posluchačů 4. Vstup 20
Kč/osoba. Přednáška se koná 19. července
od 18.00 hod. ve Státním okresním archivu
Jeseník, Tovární ul. 18, v přednáškovém sále
v 1. patře.

EXKURZE
7. července

LEUCHTENSTEIN 
– DOMINANTA U ZLATÝCH HOR
Minulost hradů a tvrzí fascinuje nejen historiky,
ale i širokou veřejnost. Vydejme se tedy spo‐
lečně za poznáváním dějin dalšího z monumen‐
tů středověkého fortifikačního stavitelství na
Jesenicku – na hrad Leuchtenstein, jehož pozůs‐
tatky leží východně od Zlatých Hor. Sloužil tento
hrad primárně jako strážce místních zlatorud‐
ných dolů nebo bylo jeho hlavní funkcí spíše
dohlížet na místní obchodní stezky? A neměl
třeba i jinou úlohu? V sobotu 7. července tuto
otázku společně rozlouskneme. Exkurzi pove-
de: Bc. Kamil Tomášek, pracovník VMJ. Vstup-

né: 30 Kč, min. počet účastníků 4 osoby. Odjezd
v 9.45 hod. z jesenického autobusového nád‐
raží, stanoviště č. 5. Návrat v odpoledních hodi‐
nách.

28. července
Zajatecké a internační tábory 
v Rudohoří a Domašově
V průběhu druhé světové války vznikla na Jese‐
nicku celá řada táborů pro válečné zajatce,
z nichž některé po válce sloužily jako internační
pro německé občany. Jedním z nejdůležitějších
byl tábor v Rudohoří, jehož pozůstatky spolu
s lesním hřbitovem navštívíme a představíme
si osudy nejen tohoto místa, ale i dalších táborů
v okolí či jednotlivých zajatců. Cestou zpět pro‐
jdeme podél vojenského lehkého opevnění
v okolí Bělé a exkurzi zakončíme na pozůstat‐
cích středověké tvrze v Adolfovicích. 
Min. počet účastníků 4 osoby, vstupné 30 Kč.
Odjezd v 10.35 hod. z autobusového nádraží,
stanoviště č. 3; případně sraz v Domašově,
zastávka ObÚ v 10.45 hod. Exkurzi povede
Mgr. Jan Petrásek, historik VMJ. 

20. července
Farmářské trhy 
– workshop ve Vodní tvrzi – zpracování vlny

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60/30 Kč.
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ
Vstupenky nutno rezervovat předem na
muzeum.rezervace@jen.cz nebo na čísle 725
073 539. Není doporučeno dětem do 13 let.
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
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFEN-
BERG
Otevírací doba: červenec–srpen, úterý až nedě‐
le 12.00–17.00 hod. Vstupné: 40/20 Kč.
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo
kafe“, která je otevřena každý den.
Každou středu od 19.00 hod. přednášky
PhDr. A. Perutkové.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba
1. 7. – 31. 8. pondělí až neděle 9.00–17.00
hod.

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU:
www.mkzjes.cz

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

pondělí 2. 7. – úterý 3. 7. v 19.30 hodin
SICARIO 2: SOLDADO
V drogové válce neplatí žádná pravidla a když
kartely začaly převádět teroristy přes americké
hranice, federální agent Matt Graver vyzve

Kino Pohoda

tajemného Alejandra, kterému hlavoun kartelu
vyvraždil rodinu, aby všemi prostředky eska‐
loval válku. USA 2018. Vertical Ent. Titulky.
Vstupné 110 Kč. 
Mládeži do 15 let nevhodné.

středa 4. 7. v 17.00 hodin
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně
čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Česko
2018. Bioscop.
Vstupné 110 Kč. Dětské vstupné 90 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 5. 7. od 21.00 hodin
BIOGRAF LETNÍ POHODA
PO STRNIŠTI BOS
Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě,
které rodiče střeží víc, než je zdrávo, protože
o jedno dítě už přišli. A tak je Eda náhradník.
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe;
o pár let později, než se odehrává příběh filmu
Po strništi bos, sledujeme jejich poválečný život
na pražském předměstí ve snímku Obecná ško‐
la. Česko 2017. Bioscop. Vstup volný. 

pátek 6. 7. v 19.30 hodin 3D/DABING
sobota 7. 7. v 19.30 hodin 2D/TITULKY

ANT – MAN A WASP
Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o sní‐
mek Ant‐Man a Wasp, který je novou kapitolou
o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat.
Po událostech filmu Captain America: Občanská
válka musí Scott Lang čelit následkům svých
rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec.
USA 2018, Falcon. Titulky.
Vstupné 3D 150 Kč. Vstupné 2D 130 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 9. 7. – neděle 15. 7.
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

čtvrtek 12. 7. od 21.00 hodin
BIOGRAF LETNÍ POHODA
ŠPUNTI NA VODĚ 83 min.
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové
chtějí na vodu bez svých drahých poloviček.
Tito muži mají skvělý plán, ale jako každý plán
má i ten jejich své trhliny. Proto se ocitnou
v kánoích sice bez žen, ale zato se svými dětmi.
Česko 2016. Bioscop. Vstup volný. 

pondělí 16. 7. v 17.00 hodin 3D/DABING
úterý 17. 7. v 17.00 hodin 2D/DABING 

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
S naší oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme
na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě
oddechnout od práce v hotelu. Drákulův dopro‐
vod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá
vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, od
strašidelného volejbalu po exotické exkurze.
USA 2018, Falcon. Dabing.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč. 
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 18. 7. v 19.30 hodin
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Celovečerní film podle stejnojmenného knižní‐
ho bestselleru Josefa Formánka. Místy vtipný,
místy smutný. Svou tragikomedii „o chlastu,
vůli a vesmíru” vypráví úspěšný spisovatel, kte‐
rý k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje
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nejdříve jen skleničku a později i celou láhev.
Česko 2018. Bontonfilm.
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 19. 7. od 21.00 hodin
BIOGRAF LETNÍ POHODA
BAJKEŘI
Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve
stylu Snowboarďáků a Rafťáků. Nevlastní bratři
Jáchym a David společně s kamarádem Sašou
tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Na
nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vede‐
ním Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na
dvousetkilometrový cyklovýlet. Česko 2017.
Falcon. 
Vstup volný. 

pátek 20. 7. – sobota 21. 7. v 19.30 hodin 
MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!
Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní
i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostro‐
va Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si
s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan. Je
to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia!
zboural kina po celém světě. USA 2018. Cine‐
mart. Titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupné.

pondělí 23. 7. v 19.30 hodin2D/TITULKY 
úterý 24. 7. v 19.30 hodin 3D/TITULKY 

MRAKODRAP
V mrakodrapu, který má na starosti bývalý šéf
záchranářského týmu a válečný veterán spe‐
cializující se na bezpečnost mrakodrapů,
vypukne požár a jeho rodina se nachází

v patrech nad plameny. Dokáže svou rodinu
zachránit? USA 2018. Cinemart. Titulky.
Vstupné 2D 120 Kč.  Vstupné 3D 140 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 25. 7. v 19.30 hodin
NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
Ve filmu o přežití natočeném podle skutečného
příběhu vyústí náhodné setkání dvou mladých
lidí nejdříve v lásku a posléze v největší dob‐
rodružství jejich života, když musí čelit jedno‐
mu z nejkatastrofálnějších hurikánů, jaký byl
kdy v historii zaznamenán. USA 2018. Verical
Ent. Titulky.
Vstupné 110 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 26. 7. od 21.00 hodin
BIOGRAF LETNÍ POHODA
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věč‐
nost. Miluška učí aerobik a svého manžela
i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí.
Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro
mladší ženy. Jejich manželství se pomalu řítí
do záhuby. Česko 2018. Bioscop. Vstup volný. 

pátek 27. 7. v 19.30 hodin 
HOTEL ARTEMIS
Krása třináctipatrového hotelu Artemis již dáv‐
no pominula. Ale jeho zdi ukrývají to nejmo‐
dernější zdravotnické zařízení, které financuje
obávaný gangster Wolfking. Velká Británie, USA
2018. Bioscop. Titulky.
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

Sobota 28. 7. v 19.30 hodin
CHATA NA PRODEJ
Rodiče prodávají starou rodinnou chatu, pro
kterou už nemají využití. Před předáním chaty
novému majiteli se však matka zarazí, co by to
byli za rodinu, kdyby na chatě neuspořádali
poslední pořádnou rodinnou slezinu? Česko
2018. Cinemart. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

pondělí 30. 7. – neděle 5. 8.
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
pondělí 16. 7. – sobota 28. 7.

BAREVNÉ POHLAZENÍ
Výstava moderních grafických obrazů
Mgr. Markéty Evjákové
VERNISÁŽ 10. 7. v 17.00 hodin. Vstup volný.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC SRPEN 2018
* MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT * ÚŽAS-
ŇÁKOVI 2 * EQUALIZER 2 * MEG: MON-
STRUM Z HLUBIN a další *

FOYER A „CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
www.kinopohoda.cz
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek do Kina
Pohoda! 
Pro rezervaci navštivte naše internetové strán‐
ky!
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Výroční turistickou známku k oslavám 100 let republiky 
pořídíte v Informačním centru Katovna.

Úspěšná letní soutěž o pamětní mince s Vandrovní knížkou pokračuje
i v letošním roce. V soutěži vhodné pro všechny členy rodiny se díky fondu
česko‐polského projektu podařilo propojit tři krásná pohraniční města:
Krnov, Prudnik (PL) a Jeseník. 

Soutěž konající se od 15. 5. do 31. 8. 2018 vás zavede na devět vyhlíd‐
kových míst v těchto pohraničních městech. Hlavním úkolem soutěžících
je nasbírat určitý počet razítek do speciální Vandrovní knížky. Odměnou
za splnění úkolů je možnost vyrazit si pamětní minci na razícím stroji
v informačním centru příslušného města. Vandrovní knížka s návodem
a pravidly soutěže je poskytována zdarma.  V našem městě si ji lze vyzved‐
nout v IC Katovna Jeseník nebo na konkrétních vyhlídkách. 

V září na nejúspěšnější vandrovníky a sběratele mincí čekají zajímavé
věcné ceny. 
1. cena ‐ víkendový pobyt pro 2 osoby v Priessnitzových léčebných lázních. 
2. cena ‐ dárkový poukaz v hodnotě 200 Zl na nákup sportovních potřeb

v Prudniku. 
3. cena ‐ rodinné jízdenky (2 dospělí a 2 děti) na Osoblažskou úzkoko‐

lejku.
4. cena – vouchery na zapůjčení koloběžek pro celou rodinu v TIC Krnov.

Více informací o soutěži naleznete na www.jesenik.org v sekci „Turis‐
tika a volný čas“. 

Letní turistická soutěž 

Oslavy 100 let republiky
můžete zažít i na Jesenicku

Součástí letošní propagační kam‐
paně pro Jeseníky bude možnost
zažít, jak se jedlo či tancovalo za
první republiky. Do  letošních
prvorepublikových oslav se
zapojily subjekty z našeho
blízkého okolí svými
zajímavými  kulturními
projekty a ochutnávka‐
mi. 

Gastronomii a ubyto‐
vání v retro stylu zažijete
v Jeseníku například v prvore‐
publikové ville Regenhart, v hotelu
Slunný dvůr či v penzionu Běla

v Bělé pod Pradědem. Ochutnat
cukrovinky a pečivo našich babiček
lze také v jesenické kavárně Café

Ennea, která letos již podruhé
získala ocenění za Výrobek

Olomouckého kraje za
originální makový dort. 

Oslavy 100. výročí
založení republiky a ret‐
ro  atmosféru zažijete
také v Tančírně v Račím

údolí, kde se 21. července
uskuteční koncert Original

Vintage Orchestry. 
Zdroj: Euroregion Praděd

Připravilo IC Katovna Jeseník 
Otevírací doba: červen–září
Po–Pá 8.30–17.30, So 8.30–16.00
Ne, st. svátek 8.30–13.00
Kontakt: 
tel.: 584 453 693,  ic@mujes.cz 

Johann Schroth – „vinný doktor“
Léčil vodou a vínem. Svérázný samouk, jehož metody někteří těžce

nemocní pacienti nevydrželi, nicméně léčba slavila i úspěchy. A tak v roce
1837 byly otevřeny Lázně Dolní Lipová, kam se zanedlouho sjížděli
hosté z celé Evropy. Schrothova kúra je v nové moderní formě uznávaná
a dodnes se aplikuje ve Schrothových léčebných lázních nebo v bavorském
Oberstaufenu. V obci Lipová se nachází Muzeum Johanna Schrotha, kde
se dozvíte více.  www.ic-lipova.cz, tel.: 584 421 209

Fit park v Dolní Lipové 
K návštěvě nové FIT stezky zve

obec Lipová‐lázně. Nachází se
v areálu parku Johanna Schrotha
v Dolní Lipové a postará se o pro‐
tažení a posílení vašich svalů. Má
deset stanovišť a je dlouhá cca 500
metrů. Návštěvníkům umožňuje
výběr ze tří různých stupňů obtíž‐
ností tréninku. Na informačních
panelech jsou uvedené pokyny ke
cvičení na daném stanovišti a další
zajímavé informace včetně háda‐
nek pro děti. 

Nová stezka v Dolní Lipové.
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Klub turistů Jeseník zve
7. července: Horní údolí, točna – svatá Marta, kaple – prameny Opavice
– Rejvíz. Délka trasy 12 km, autobus v 7:45 hod. Vycházku připravila 
M. Fryčová. 14. července: Ramzová – Horní Lipová – Lipová, Selská svět‐
nička. Délka trasy 15 km, vlak v 7:46 hod., připravil P. Hájek. 21. července:
Ramzová – Paprsek – Císařská bouda – Ostružná. Délka trasy 15 km, vlak
v 7:01 hod., připravila J. Šimková. 28. července: Rejvíz – Mechová jezírka
– Rejvíz – Zlatý Chlum – Křížový vrch – Jeseník. Délka trasy 13 km, autobus
v 7:45 hod. Vycházku připravil K. Dušek. Změna tras vyhrazena – podle
aktuálního počasí a povahy terénu. (jš) 

Rafťáci mají dobře našlápnuto na mistrovství světa
Poslední článek o jesenických
rafťácích vyšel loni v srpnu, ve
kterém jsme psali o zisku bron-
zu na Mistrovství ČR. Stejného
výsledku jsme dosáhli i v závěru
loňské závodní sezony v rámci
Českého poháru juniorů. A jak
si vedeme letos? 

V úvodu je potřeba říci, že jsme
se rozrostli. Máme 2 posádky kluků
a 1 posádku holek v kategorii junio‐
ři/ky U19. V rámci závodů R4 (čtyř‐
místné rafty) Českého poháru se
zatím odjely tři závody ve sjezdu.
Všechny vyhrála naše posádka
Youngster YES, a tím se stala
momentálně vedoucím týmem
Českého poháru ve své kategorii.
Kluci z Gang YES se po třetím,
čtvrtém a pátém místě řadí na prů‐
běžnou třetí příčku. Posádka našich
holek, která je služebně nejmladší
a teprve se na závodech otrkává, si
v posledním závodě dojela pro krás‐
né 2. místo.

V tomto roce se také jedou nomi‐
nační závody R6 (šestimístné rafty).

Na základě konečného výsledku ze
šesti závodů se určí vítězové jed‐
notlivých kategorií, kteří nás budou
v roce 2019 reprezentovat na
mistrovství světa v Austrálii. Zatím
se odjel jeden závod ve sjezdu na
rakouské Salze, kde náš tým Young‐
ster YES doplněný dvěma kluky

z Gang YES zvítězil. Máme tak
úspěšně našlápnuto k účasti na svě‐
tový šampionát. 

Další skvělou zprávou je, že
posádka Youngster YES byla doda‐
tečně nominována do reprezen‐
tačního výběru ČR. V červenci se
tak zúčastní mistrovství Evropy

na moderním slalomovém kanále
na Slovensku. Před tímto podni‐
kem se naše reprezentační druž‐
stvo zúčastní i mistrovství
Slovenska, které se pojede na stej‐
né trati jako následné ME. Výzvou
pro naše kluky zde bude absence
kategorie juniorů, a tak si změří
síly s nejlepšími slovenskými
a českými posádkami mužů.
Ovšem i přes svoje mládí (15–17
let) se už nyní dokáží prosadit
i mezi nimi. Kupříkladu na prvním
letošním závodě ve sjezdu by svým
časem obsadili celkově čtvrté
místo z 18ti mužských posádek.
Držte palce a přejte nám rychlou
vodu a široké branky.

Posádky: Youngster YES: Tomáš
Raděj, Pavel Drastich, Víťa Ručka,
Kuba Vyroubal. Gang YES: Ondra
Ježek, Mates Čížek, Dominik Cacek,
Honza Lukáš. Holky YES (pampe-
lišky): Ája Ručková, Kačka Šulcová,
Adriana Hauke, Terka Danišová.

Ing. Aleš Raděj, 
Raft team H2O Jeseník

Díky skvělým výsledkům byli rafťáci vybráni do reprezentace ČR.

SLAVNÝ ZÁVOD. Od 31. května do 3. června hostily Jeseníky prestižní
Závod míru U23  a přímo v Jeseníku mohli fanoušci silniční cyklistiky
vidět na Masarykově náměstí dva slavnostní starty. První etapu z Jeseníku
do Rýmařova odstartovala místostarostka města Zdeňka Blišťanová a tu
závěrečnou z Jeseníku do Jeseníku starostka města Jana Konvičková. Nej‐
více sil ve startovním poli jezdců z 22 zemí, kdy ze světových cyklistických
velmocí chyběli jen závodníci Austrálie a Kolumbie, prokázal slovinský
reprezentant Tadej Pogačar. Z našich reprezentantů nejlépe dojel Jakub
Otruba na 24. místě. Text a foto Richard Kapustka
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