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Ve zkratce
Celkem 92 prvňáčků zaplnilo

čtyři třídy ZŠ Jeseník. Do šestých
tříd, kterých je o jednu více než
vloni, nastoupilo 71 školáků, dvě
třídy jsou klasické a jedna s pro‐
gramem SPORT+. ■ Znatelný
nárůst návštěvníků městského
koupaliště hlásí jeho provozovatel
Technické služby Jeseník. Zatímco
vloni přišlo 24 380 zájemců, letos
jich do areálu koupaliště zavítalo
28 807. ■ Až do konce září bude
na Křížovém vrchu probíhat káce‐
ní napadených dřevin kůrovcem,
plánuje se vytěžit 2000 až
3 000 m3 dřeva. ■ Od 2. do 5. října
je naplánována částečná uzavírka
kruhového objezdu u Jesenky, prá‐
ce budou probíhat po polovinách
křižovatky. Bude uzavřen výjezd
směr Zámecké náměstí, objížďka
povede ulicemi Poštovní, Ditters‐
dorfova a přes Zámecké náměstí.
■ Během října by si veřejnost
mohla prohlédnout na webových
stránkách města upravený návrh
dvou územních studií: sídliště Pod
Chlumem a Smetanovy sady. ■ Na
přelomu října a listopadu by se
chodci mohli dočkat nového chod‐
níku v „horní“ Dukelské, účastníci
silničního provozu nového po ‐
vrchu vozovky. ■ Na podzim 
začne v rámci revitalizace hřbitova
na Husově ulici kácení dřevin
s následnou kompenzační vý‐
sadbou. (rik)
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Jedná se ojeden z mnoha projektů
prevence kriminality, které Městská
policie Jeseník realizuje již od roku
1998 prostřednictvím grantového
programu Odboru prevence krimi‐
nality MV ČR pod názvem Monitoro‐
vací bezpečnostní zařízení pro
ochranu osob. V současné době je
tento projekt jediný, který městské
policie realizují vrámci Olomouckého

kraje, systém samotného monitoro‐
vacího zařízení se jmenuje SeniAngel. 

„Na hlasovém komunikátoru
o velikosti zhruba větší krabičky od
sirek, který se nosí jako přívěsek na
krku nebo v kapse, stačí zmáčknout
tlačítko SOS a na našem dispečinku
se uvede do pohotovosti zařízení
vydávající výstražné světelné i zvu-
kové efekty, takzvaný maják. Okam-

žitě tak víme, že se člověk ocitl v nou-
zi a potřebuje naši pomoc. Hlasový
komunikátor má navíc pádový
senzor, takže když spadne na zem,
spustí se u nás varovný signál,“
vysvětlil Miroslav Táborský, ředitel
Městské policie v Jeseníku. 

Strážník na pracovišti stálé služ‐
by, dispečinku, může zavolat  dotyč‐
né osobě zpátky a komunikovat
s ním právě pomocí hlasového
komunikátoru. „Podle mne je tento
systém rychlejší a na ovládání pro
seniory přehlednější než mobilní
telefon. Do systému lze se souhlasem

zájemce o tuto službu uvést všechny
relevantní informace vedoucí k co
možná nejefektivnějšímu zásahu
v případě ohrožení, včetně kontaktu
na blízkou osobu pro možné předání
informací o stavu osoby jeho nejbliž-
ším v krátkém časovém úseku. Pří-
kladem může být například
zdravotní stav, pokud je dotyčný tře-
ba kardiak, cukrovkář nebo osoba
imobilní, je možné s touto informací
okamžitě vyrozumět záchranku.
V takových případech o životě roz-
hodují často minuty,“ řekl Táborský. 

Pokračování na str. 3

Prvních patnáct seniorů v Jeseníku získá hlasový komunikátor,
který je v případě nebezpečí či ohrožení na životě okamžitě spojí
s městskou policií. Ta situaci vyhodnotí a zajistí další kroky, buď
samotný výjezd strážníků, nebo případně zalarmuje hasiče či
zdravotníky. 

Projekt městské policie pomáhá ohroženým seniorům

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR. Případné
2. kolo senátních voleb proběhne 12. a 13. října. 

Komunální a senátní volby 2018

STŘEDOVĚKÁ SLAVNOST. Centrum města ožilo v sobotu 15. září středověkem, před radnicí se odehrávaly
rytířské souboje, u Vodní tvrze si malí i velcí mohli vyzkoušet kejklířské dovednosti a v areálu voršilek se linula
vůně pochutin ze středověké krčmy. „Akce se vydařila, programově to bylo bohaté a pestré, navíc nám přálo
i počasí. Přišla spousta lidí, atmosféra byla příjemná a myslím si, že si to užili  návštěvníci i účinkující. A kdo ví,
třeba odstartujeme nějakou tradici,“ uvedl za organizátory akce Jiří Juráš. Zpestřením sobotního dne byl příjezd
parního vlaku, který dorazil do Jeseníku v rámci oslav regionálního Dne železnice v Olomouckém kraji 
a 130. výročí tratě z Hanušovic do Mikulovic. Text a foto Richard Kapustka

V této souvislosti upozorňujeme voliče na změnu
místa okrskových volebních komisí č. 1 a č. 8. Volební
okrskovou komisi č. 1, která byla dříve v lázeňském
domě Priessnitz, nyní občané naleznou v Kongresovém
sále v Priessnitzově ulici 78/20. Druhá změna se týká

okrskové volební komise č. 8, která se přemístí z klu‐
bovny ČZO ČZS v Husově ulici do Denního stacionáře
Šimon v Seifertově ulici 915/9. 

Podrobné informace k volbám jsou zveřejněny
na str. 12. (red) 
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Programové prohlášení Rady města Jeseník a jeho hodnocení
Vážení spoluobčané, na konci roku 2014 bylo usta‐

veno vedení města, které svým občanům slíbilo usku‐
tečnit během nastávajícího volebního období mnoho
věcí.  Když jsme na přelomu let 2014 a 2015 připra‐
vovali Programové prohlášení Rady města Jeseník,
shodli jsme se na základním principu, že všechny body
a sliby tohoto prohlášení musí být skutečně realizo‐
vatelné. Samotné Programové prohlášení najde čtenář
na webových stránkách města www.jeseník.org pod
záložkou „Město a městský úřad“ a pod heslem „Rada
města“. V samotném prohlášení jsou jak obecnější for‐
mulace, tak i některé konkrétní závazky, které byly
přesně definované. Nadešel čas, abychom si připome‐
nuli alespoň ty podstatné přísliby.

Slíbili jsme obšírněji informovat veřejnost, a proto
vznikl velmi pěkný měsíčník „Naše město“, který dostá‐
vá každá jesenická domácnost zdarma, začal fungovat
městský facebook, město má nové přehlednější webové
stránky. Na městském úřadě byly rozšířeny úřední
hodiny a zásadně jsme změnili místní poplatek, daň
z nemovitosti, kterou jsme snížili. Velké finanční pro‐
středky směřovaly do investičních akcí, sportovci se
dočkali moderní sportovní haly na špičkové úrovni,
byla dokončena páteřní městská cyklostezka, došlo
k dalšímu budování nových chodníků a začala revita-
lizace sídlišť. S ohledem na komplikace s etapizací
a rozsahem investic probíhá prozatím jen revitalizace

sídliště 9. května. Sídliště na Bezručově ulici je ve fázi
projektové přípravy. Jesenické koupaliště prošlo
zásadní rekonstrukcí, bylo otevřeno nové informační
centrum Katovna. Pod budovou IPOS vzniká nové
parkoviště, které bude dokončeno ještě v letošním
roce. Po dlouhých neúspěšných letech se podařilo vede‐
ní města zajistit ze dvou dotačních titulů prostředky
na novou městskou knihovnu, jejíž výstavba v sou‐
časnosti probíhá. Začaly přípravy v souvislosti s umělou
ledovou plochou. 

Měkké aktivity města byly významně spojeny
s oslavami výročí 750 let první písemné zmínky o Jese‐
níku, konkrétně realizací menších přeshraničních pro‐
jektů nebo zavedením tradice vánoční „Zlaté neděle“.
Došlo k navýšení tzv. grantových prostředků, které
podporují sport, kulturu, činnost spolků a klubů a byly
zpřesněny a dopracovány dotační podmínky.

Některé z plánovaných záměrů se však realizovat
nepodařilo. Z důvodu komplikovaného přístupu Minis‐
terstva práce a sociálních věcí nedošlo k vyřešení budo‐
vy tzv. „Pentagonu“ s následnou centralizací městského
úřadu. Tato poměrně významná  komplikace  se bude
muset vyřešit v následujících letech, tak jako centrální
zásobování teplem nebo dlouhodobý trend úbytku
obyvatelstva ve městě. 

Za Radu města Jeseník Petr Procházka, 
místostarosta

Mločí pramen se dočkal obnovy, opravu zaplatilo město

Zasloužil se o zřízení vodovodu,
jehož sběrná část i po více než 120
letech stále slouží Jeseníku. Zavedl
ve městě kanalizaci a nechal vysta‐
vět plynárnu, díky čemuž Frýval‐
dov stanul na pomyslné první
příčce co se týče hygienických
podmínek v rámci celé monarchie!
Byl také členem komitétu, který
Obethovi za dal vytvoření velkole‐
pého pomníku na památku Vin‐
cenze Priessnitze, jehož odhalení
v roce 1909 se již bohužel nedo‐
žil.

Samotný pramen je nasucho
skládaná mohyla s mohutnou des‐
kou, ozdobným výtokem na vodu
ve tvaru květu a mosazným chrli‐
čem. Po druhé světové válce pra‐
men zpustl a později se vžilo lidové

označení Mločí pramen, které mu
zůstalo. 

V roce 2002 byl zapomenutý pra‐
men vybetonován. Zásadní obnovy
se dočkal až na jaře letošního roku,
kdy byl za finanční podpory města
Jeseník zcela přestavěn do původní
podoby a došlo také k obnově pří‐
vodu vody. A ačkoliv mu nebyl
navrácen původní název, vzpomín‐

ka na slovinského rodáka z Laiba‐
chu bude alespoň symbolicky vyte‐
sána na jeden z kamenů v blízkosti
pramene.

Na závěr čtenářům přikládám
jeden dobový vhled. Nakolik totiž
média během posledních měsíců
informovala o tomto nově obnove‐
ném pramenu, o tolik lakoničtější
a snad výstižnější byla poznámka
v místních novinách Mährisch‐
Schlesiche Presse z 12. listopadu
1898: Náš park je opět o další pra-
men krásnější. Malý kousek pod
 Priessnitzovou vyhlídkou nalezl jsem
pramen s mramorovou deskou
a s čitelným nápisem: Ursprung
Quelle 1898. Lukáš Abt

Vodní zdroj v závěru Křížové cesty byl upraven v roce 1898 a pojme-
nován jako Ursprung Quelle. Josef von Ursprung působil v letech
1897–1907 jako starosta Frývaldova a za jeho úřadování se město
v mnohém posunulo mílovými kroky dopředu. 

Zásadní obnovy se pramen dočkal letos na jaře. Foto: archiv městaMločí pramen před renovací.

Rada seniorů 
Další schůzky Rady seniorů měs‐

ta Jeseník se uskuteční 1. října,
5. listopadu a 3. prosince v 10 hod.
v zasedací místnosti radnice. Pokud
máte zájem zapojit se se svým pod‐
nětem nebo pravidelnou účastí, 
jste srdečně zváni. Více na telefon‐
ním čísle 584 498 406. (AK)

Poděkování 
V Centru sociálních služeb v Jese-

níku mám druhým rokem umístěnou
maminku, neboť k mému pracovní-
mu vytížení v Praze to pro mě bylo
jediné možné řešení. Jsem velmi spo-
kojená s prostředím, které personál
vytvořil, není to vždy obvyklé v zaří-
zeních tohoto druhu. Obyvatelé
v tomto centru se opravdu nenudí,
denně mají pestrou zájmovou čin-
nost formou her, ručních prací, úkolů
na osvěžení paměti, cvičení, čtení
nebo promítání filmů. Samo -
zřejmostí jsou i procházky a výlety.
Děkuji veškerému personálu za péči,
obětavost, ochotu, trpělivost a pro-
fesionální přístup ke stáří. 

Alena Andrášová

Pozn.: Mločí pramen po své obnově získal svého správce z řad veřej‐
nosti, který se bude o pramen starat, stejně jako je tomu u desítky
dalších pramenů v Jeseníku. Chtěli byste také pečovat o některý z jese‐
nických pramenů či o jinou drobnou památku? 

Napište nám na spravce.pamatek@mujes.cz. Více informací 
o systému správcovství vám přineseme v dalším čísle Našeho města.
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Matrika
V měsíci srpnu se v Jesenické

nemocnici a.s. narodilo celkem 24
dětí, z toho rodičům s trvalým po ‐
bytem v Jeseníku 8 dětí. Jsou to:
Beáta Rybová, Jan Andrej Goga,
Charlotte Arucidu, Klára  Pekárková,
Stela Červenková, Ema Ondrášková,
Albert Partyka, Anna Perďochová.
Blahopřejeme. (MěÚ)

Klub turistů zve   
20. října: Zálesí, rozc. – Zálesí,

přístř. – Kostel Matky Boží /PL/ –
Černý kout – Koníček – Travná. Dél‐
ka trasy 17 km, autobus v 7:35 hod.
Vycházku připravila J. Šimková.
27. října: Kobylá – Annín – Lánský
vrch (židle) – Skorošice – Žulová.
Délka trasy 11 km, vlak v 9:01 hod.
Vycházku připravila M. Vlčková. (jš)

V koncepci je možné najít potře‐
by v oblasti pozemků pro rodinné
domy, bytové domy pro startovací
bydlení, sociální byty a krizové byd‐
lení, byty pro seniory a bezbarié‐
rové byty. 

Počítá se také s tím, že se na rea‐
lizaci budou podílet mimo města
také další subjekty například z řad
 soukromých podnikatelských sub‐
jektů.

Příprava a následně také reali‐
zace koncepce již představuje sou‐
hrn hmatatelných kroků. Podařilo
se například získat dotace na
opravu bytového domu za účelem
sociálního bydlení na Tylově ulici,
proběhla jednání se soukromými
investory ohledně spolupráce při
výstavbě nových bytových kapacit,
jsou připravovány pozemky města
pro výstavbu rodinných domů

i bytových domů. Zároveň došlo
ke změně pravidel pro přidělování
sociálních bytů.

U těchto bytů se počítá s tím, že
s novými nájemníky bude uzavírá‐
na smlouva s povinností využívat
sociální práci. Důležitými kritérii
při výběru a následném prodlužo‐
vání smlouvy bude řádné placení
nájmu a dobré vztahy se sousedy
a širším okolím domu. 

Bytový fond je potřeba posílit,
a to spoluprací soukromých a veřej‐
ných investic tak, aby byl podpořen
rozvoj města a nedostatek bytů
nebránil lidem, kteří by chtěli
v Jeseníku žít.

Mgr. Zdeňka Blišťanová, 
místostarostka

Zastupitelstvo města Jeseník na svém zasedání dne 21. 6. 2018
projednalo a vzalo na vědomí Koncepci bydlení. Jedná se
o dokument, který se zabývá jednotlivými typy bydlení v Jese-
níku a jejich rozvoji. Důvodem pro její sestavení a projednání
bylo to, že se čím dál více ukazuje, že oblast bytové politiky
města začíná být důležitou oblastí, která by měla podporovat
rozvoj města a může zastavit odliv lidí z města. 

Koncepce bydlení a sociální bydlení

Změna pravidel pro přidělování bytů města Jeseník
Město Jeseník vytvořilo nová
Pravidla pro výběr nájemců
městských bytů v  Jeseníku
(dále jen „pravidla“), která
nově souhrnně řeší celý bytový
fond města Jeseníku, včetně
vymezení sociálních bytů. Tato
pravidla jsou účinná od 1. října
2018 a navazují na realizaci kon-
cepce bydlení (viz samostatný
článek) a přípravu zákona
o sociálním bydlení. U ostatních
bytů bude systém přidělování
stejný, jako tomu bylo doposud. 

Pravidla nově vymezují kategorii
sociálních bytů, ve které jsou
zahrnuty jak nově vybudované
sociální byty v bytovém domě na
ul. Tylova (s využitím dotace), tak
byty, které v zásadě k tomuto účelu
slouží již dnes a zavádí u nově uza‐
víraných smluv povinnou dopro‐
vodnou sociální práci. Pravidla
povedou k větší stabilizaci bydlení,
ke zlepšení situace v úhradě nájmů,
k prevenci vzniku dluhů a k většímu

důrazu na lepší sousedské vztahy
v domech i jejich okolí. Oblast
sociálního bydlení je potřeba řešit
zejména proto, že lidé v bytové nou‐
zi z města nezmizí. Jedná se také
o občany města a na základě vzorů

z jiných měst se prokazatelně uka‐
zuje, že stabilizace v oblasti bydlení
vede následně ke stabilizaci v ostat‐
ních oblastech. Řešení dalších krizí
navazujících na ztrátu bydlení je
také výrazně dražší.

V kategorii sociálních bytů
jsou dvě kritéria, která je nezbytné
splnit pro vstup do sociálního byd‐
lení, a to hranice příjmů a dále to,
že se jedná o osobu v bytové nouzi.
Příjmová hranice je stanovena
násobkem průměrné mzdy, kdy
v případě jednotlivce nesmí jeho
čistý výdělek překonat polovinu
průměrné mzdy v ČR (se zvyšujícím
se počtem členů domácnosti se zvy‐
šuje i tento koeficient). Bytovou
nouzí se pak rozumí zejména ohro‐
žení ztrátou bydlení, absence byd‐
lení nebo potřeba osamostatnění
se z důvodu příliš vysokého počtu
osob ve stávající domácnosti. Text
nových Pravidel pro výběr nájem‐
ců městských bytů v Jeseníku bude
zveřejněn na úřední desce města. 

V případě zájmu o podrobnější
informace se obraťte na
Bc. Kamilu Pecinovou, Oddělení
majetku, Městský úřad Jeseník,
Tovární 1287, 79001 Jeseník, tel.
584 498 147. (MěÚ)

Nové sociální byty v Tylově ulici. Foto: Richard Kapustka

Pozvánka
Denní stacionář Šimon pořádá

Den otevřených dveří v rámci
oslav 20 let od svého založení.
Akce se koná ve čtvrtek 18. října
od 10.00 do 11:30 hod. a od
13:00 do 17:30 hodin. Ve 14.30
se můžete těšit na hudební
vystoupení opavské kapely
Naděje a v 16 hodin se uskuteční
divadelní představení uživatelů
stacionáře „Pistolka“. Součástí
akce je výstava fotografií pod
názvem Praha očima našich
výletníků. (km)

Projekt městské policie pomáhá seniorům
Dokončení ze str. 1

Ten se s projektem seznámil
v Břeclavi, kde tento systém prak‐
tikují již od roku 2015. Zpočátku
tamní městská policie disponovala
25 hlasovými komunikátory, dnes
jich obsluhuje 90. 

„Věřím, že i v Jeseníku bude
o tuto službu zájem. K dispozici
máme 17 těchto zařízení, 15 bude
určeno pro seniory a 2 pro terénní
pracovnice úřadu, které se při
výkonu své práce setkávají s rizi-
kovými situacemi,“ nastínil ředitel
městské policie. Na výběru osob,
jimž bude v rámci projektu nabíd‐

nuta tato služba, se podílí odbor
sociálních věcí a zdravotnictví
a Centrum sociálních služeb. Tato
služba bude pro seniory bezplatná
po dobu jednoho roku, tedy po
dobu trvání projektu. 

Dále je možno tuto službu využí‐
vat za měsíční poplatek cca
300–360 korun dle počtu zájemců.
„V případě většího zájmu se do
systému mohou zapojit i další
lidé, ti by ale již od prvopočátku
službu hradili. Nouzové tlačítko
lze například využít i pro děti, kte-
ré bydlí na odlehlých místech
a musí chodit do školy přes rizi-
ková místa apod. V případě jejich

ohrožení můžeme ihned zasáh-
nout,“ dodal Táborský. Celý pro‐
jekt přišel na necelých 100 tisíc
korun, 75 tisíc uhradila dotace
a přibližně 20 tisíc korun zaplatilo
město Jeseník.

Městská policie v Jeseníku se do
projektů pravidelně zapojuje od
roku 1998, od té doby jich reali‐
zovala více než padesát v celkové
částce převyšující 9 milionů
korun. Projekty jsou zaměřeny
především na prevenci kriminali‐
ty, a to se zaměřením na mládež
a seniory jako na skupiny nejvíce
ohrožené kriminální činností.

(rik)
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Jaká je Vaše náplň a máte už kon-
krétní zadání od města, na kte-
rém máte pracovat? 

V Jeseníku působím jako externí
konzultant v rozsahu 50 hodin
měsíčně od srpna do prosince. Na
toto období jsme si vytyčili cíle, kte‐
ré následně vyhodnotíme. Hlavní
podstatou mé práce je konzultační
a poradenská činnost jak pro veřej‐
nost, tak pro odbory města a inves‐
tory. Věnovat se budu také tématům
ovlivňujícím budoucí rozvoj města
a vypracuji základní koncepce
veřejného prostoru, což je taková
bible pro mobiliář, osvětlení
a povrchy ve městě. Samozřejmostí
je standardní spolupráce, jako je
návrh úprav drobných staveb
a detailů a účast na jednáních měs‐
ta, když bude potřeba.

Jak si představujete spolupráci
s městem?

Je to o vzájemné komunikaci.
Město je dialog, a pokud půjdeme
do hloubky, tak je to hlavně ten způ‐
sob, jakým dialog vedeme. Když se
chceme posunout, je potřeba se
naučit spolu komunikovat a vytvo‐
řit si jasnou platformu, kde můžeme
hledat tato společná řešení. Město
může ujít jenom půlku cesty, tu dru‐
hou musíme ujít my sami. Lidé jsou
město a veřejný prostor, to vše, co
okolo sebe vidíme, je jen naším
odrazem. Budu se postupně scházet
se zástupci jednotlivých odborů, ale
také se určitě ráda setkám i se
zástupci různých komunit, spolků
a aktivních občanů.  Už dávno se ale
účastním různých akcí a diskuzí,
takže mne zastihnete téměř všude.
Architekt města je takový manažer.
Měl by brát zřetel na celek s ohle‐
dem na detail. Rozhodující je i vůle
obyvatel a správy města, aby vznik‐
lá platforma fungovala.

Občané se s Vámi mohou setkat
každou středu od 14 do 17 hodin
v zasedací místnosti městského
úřadu v Tovární ulici. S jakými
podněty mohou přijít? 

Občané se za mnou mohou zasta‐
vit v podstatě s čímkoliv. Jsem
v úzkém kontaktu s ostatními odbo‐
ry a vedením města, takže určitě
nepřijde nikdo zbytečně. Pokud je
ve městě něco trápí nebo se chtějí
pouze i poradit, třeba ohledně stav‐
by a oprav domů, stavu chodníků,
parcelace, větších i menších pro‐
jektů, dopravy, ze leně, pomníků
apod. Každý mne také může kon‐
taktovat prostřednictvím archi-
tekt@mujes.cz. Lidé se mohou se
mnou setkat také na akci Den archi‐
tektury, který proběhne v Jeseníku
4. října (více na www.denarchi-
tektury.cz – pozn. red.).

V jaké fázi projektu je nejvhod-
nější za Vámi přijít?

Na úplném počátku. Samo‐
zřejmě není nikdy pozdě přijít, ale
konzultace už při počáteční myš‐
lence, tedy dříve než si necháte
vypracovat projekt, má spoustu
výhod. Může se tak předejít spous‐
tě problémů a je to i pro vás záruka
kvalitního výstupu. 

Je běžnou praxí, že města mají
svého architekta?

V současné době působí na úze‐
mí ČR více než 90 aktivních měst‐
ských architektů a toto číslo se
neustále zvyšuje. V okolních stá‐
tech je to běžná praxe. Mám
radost, že si lidé uvědomují nut‐
nost tohoto prostředníka, pokud
chtějí lepší domov.

Jak na Vás působí Jeseník?
Je to paradox. Jeseník byl vždy

městem s velkým respektem k pří‐
rodě, umění a zdravému způsobu
života, přesto nese nálepku
nevhodné pro život. Každý mluví
o úžasné Litomyšli, pojďme mluvit
o úžasném Jeseníku. Začínáme
postupně konečně vidět, co máme,
a to je dobře. Musíme jen najít ten
správný balanc a být připraveni,
město si dlouho zvykalo na odliv
obyvatel, je čas připravit se na jeho
příliv. Ať už v podobě turistů nebo
rezidentů. 

Vloni se v centru města objevily
květinové berušky, páv a nako-
nec i socha sv. Jana Nepomucké-
ho. Někomu se tyto objekty
včetně umístění  líbí, jiným zase
ne. Co na to říkáte Vy?

Tyto objekty malého měřítka, ať
už jakékoliv kvality, nejsou trvalými
a nevratnými zásahy do okolí. Jsou
to jen třešinky na dortu, které
podléhají času a názoru. Musíme si
však uvědomit, že se jedná
o důsledky chybějících koncepcí
veřejného prostoru. 

Některé nemovitosti ve městě
jsou ve špatném stavu, chátrají.
Má město v ruce vůbec nějaký
nástroj, jak přimět jejich vlastní-
ky k jejich opravě či rekonstrukci? 

Vůle vlastníků je zde rozhodují‐
cím faktorem. Jeseník za poslední
dobu neuvěřitelně rozkvetl a já
věřím, že je to teprve začátek. Mů ‐
žeme jmenovat hned několik zda‐
řilých příkladů oprav a jejich
transformace na jiné využití, např.
villa Regenhart, vila Elis, nyní objekt
školky na Tyršově ulici. Doufám, že
budou sloužit jako inspirace, které
zároveň podtrhují genius loci Jese‐
níku. (rik)

Městská architektka: Pojďme mluvit o úžasném Jeseníku
Ing. arch. Sara Al-Wahaishi i přes své exotické jméno zná prostředí Jeseníku velice dobře. Je absolventkou zdejšího gymnázia a vyso-
koškolský titul získala na pražském ČVUT. Od letošního srpna pracuje jako městská architektka v Jeseníku. U této příležitosti jsme
ji položili několik otázek.

Ing. arch. Sara Al-Wahaishi (* Jeseník) Park žije! Den architektury
Čtvrtek 4. října 2018

Jeseník se zapojil do celorepublikového festivalu 
Den architektury!

Program:
15 h Dílny pro děti o vnímání a poznávání prostoru s EduArty a výroba
hmyzích domečků se Zahradou 2000. 
17 h Komentovaná vycházka vilami jesenického West‐Endu s městskou
architektkou Sarou Wahaishi a ředitelkou okresního archivu
Bohumilou Tinzovou. Sraz u vily v parku (Josefa Hory 340/15).
19 h Debata o budoucí podobě Smetanových sadů a letního divadla
a o plánování veřejných prostor. Hosté: městská architektka, pražští
Architekti bez hranic, Šumperský okrašlovací spolek, spolek Sudetikus.
Info: www.sudetikus.cz, tel. 704 143 003.

Je absolventkou Fakulty stavební ČVUT vPraze, obor Architektura aurba‐
nismus. Vždy se zajímala oveřejný prostor avazby kolem nás. Už během
studia se její zájem zaměřoval na fungování měst, debaty ve veřejném
prostoru ahlavně jeho tvorbu. Ztohoto důvodu spolupracovala například
s reSite nebo Landscape festivalem, jedná se o platformy podporující
komunikaci, osvětu, participaci a mezioborovost za účelem chytrého
a udržitelného rozvoje měst a krajiny. Během studií absolvovala několik
zahraničních stáží, kdy měla možnost porovnat tyto znalosti. Jako orga‐
nizátorka workshopů a cyklů besed pro laickou veřejnost i studenty
vysokých škol se podílela na různých projektech, má za sebou praxi vkla‐
sickém ateliéru (Studio Acht, City Upgrade). Po devíti letech v Praze se
letos v březnu vrátila domů na Jesenicko.

Ing. arch. Sara Al-Wahaishi pracuje od srpna v roli městské architektky.
Foto: Romana Chmelařová
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SJÍŽDĚNÍ ODRY. Akademie III. věku polského města Kedzierzyn‐Kožle
uspořádala 25. srpna druhý ročník sjíždění řeky Odry pro seniory. Pozvání
přijali i senioři z Jeseníku, Mikulovic a Zlatých Hor v celkovém počtu 17
lidí, kteří tvořili část posádek 25 dvoumístných kajaků. Společenská akce
se odehrávala v loděnici, kde se představili malé mažoretky i středověcí
rytíři. Od rána deštivé počasí se před odjezdem na start umoudřilo
a vydrželo po celou dobu zápolení s vodou. Po bezpečném přistání nechy‐
bělo dekorování medailemi, dobré jídlo a mezinárodní příjemná zábava.

Jarmila Josefíková

Výzva pro šikovné ruce
V rámci dopoledního představení Stárneme s humorem v divadle

Petra Bezruče bude ve čtvrtek 12. října uspořádána ve foyeru výstavka
Šikovné ruce. Obracíme se na všechny seniory, kteří si jen tak pro radost
doma něco kutí, aby se nestyděli pochlubit a ukázat své rukodělné práce
také svým spoluobčanům. Může to být cokoliv, co nám dělá na stáří a v dlou‐
hé chvíli radost. Obrázky, výšivky, samorosty, patchwork, pletení, háčko‐
vání, šití, výroba z korálků či vyřezávání... Určitě se najde spousta věcí,
kterými obohacujete život sobě i svým blízkým, tak je ukažte a inspirujte
další. Stačí donést věci ve středu 11. října od 9 do 15 hodin do divadla,
nebo ráno ve čtvrtek do 9.30 hodin, případně kontaktujte Jarmilu Jose‐
fíkovou na telefonu 790 339 372.

Zájezd pro seniory
Odjezd autobusem z Jeseníku v 7:50 hod. u Billy, 7:55 hod.
u Yesenky, 8:00 hod. na Lipovské ulici u nemocnice. 

Zlaté Hory – Poštovní štola
V různých úrovních důlního díla jsou dobře zachovalé části ručně

sekaných chodeb a komínů z nejstaršího období, jakožto i původní vodo‐
těsní zařízení ze dřeva. Nejpozoruhodnějším prvkem v podzemí je
modrá „alofánová“ výzdoba.

Vrbno pod Pradědem – Mnichov, Rybářská bašta
Osobní volno, občerstvení, oběd.

Mnichov – Sklárna JAKUB 
Exkurze, ručně vyráběné repliky historického skla, prodejna

Cena: 200 Kč (zahrnuje vstupenky a dopravu). Přihlašovat se
lze od 1. 10. 2018, částku je nutné uhradit do 3 dnů od přihláše-
ní!

Přihlášky: Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, tel: 584 498 406, e‐mail:
alena.kalinova@mujes.cz, ul. K. Čapka 1147, (IPOS), 4. patro, blok B,
kancelář č. 437. Další informace: Vymětalová Věra, tel: 603 334 225,
e‐mail: vym.vera@seznam.cz.

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

Dny seniorů města Jeseníku
Město Jeseník ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Jeseník
a Městskými kulturními zařízeními Jeseník pořádá ve dnech 
11.–13. října 2018 Dny seniorů města Jeseníku. 

Program:
Čtvrtek 11. října
10:00–12:00 hod. Divadlo Petra Bezruče
– „Stárneme s humorem“ - zahájení Dnů seniorů města Jeseníku a kulturní program se

seniory a pro seniory • vstup volný (do naplnění kapacity)
16:00 Kaple
– Zahájení Akademie třetího věku 2018/2019 ‐ cestopisná přednáška Marcela Šose na

téma Libanon • vstup volný (do naplnění kapacity)

Pátek 12. října  
8:00 hod. „Poznávací zájezd pro seniory“
– Zlaté Hory (prohlídka Poštovní štoly), Vrbno pod Pradědem – Mnichov (návštěva

sklárny a Rybářské bašty) • cena 200 Kč zahrnuje dopravu a vstupné • přihlášky u paní
A. Kalinové (Městský úřad Jeseník, OSVZ, tel. 584 498 406) od 1. 10. 2018. Přednost
při přihlašování mají senioři s bydlištěm na území města Jeseník.

Sobota 13. října
10:00 hod. Kino Pohoda
– Chata na prodej – hořká komedie režiséra Tomáše Pavlíčka s výborným hereckým obsa‐

zením (I. Chýlková, J. Kačer, D. Vávra, T. Voříšková a další) • vstup volný pro seniory nad
55 let na seniorpas nebo jiný doklad (do naplnění kapacity), bez rezervace 

17:00 hod. Divadlo Petra Bezruče 
– Ani spolu, ani bez sebe - komedie v podání divadelního souboru Kantoři Mikulovice 

• vstup volný pro seniory nad 55 let na seniorpas nebo jiný doklad (do naplnění kapa‐
city)

Neděle 14. října
10:30 hod. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku
– Bohoslužba
16:00–20:00 hod. Společenský sál města Jeseník, ul. K. Čapka 1147/10 – „Pentagon“
– „Senioři se baví“ – taneční podvečer – k tanci a poslechu hraje California Emila Varsíka

• vstup volný pro seniory nad 55 let na seniorpas nebo jiný doklad (do naplnění kapa‐
city)

Pondělí 15. října
14:30 hod. Kino Pohoda
– Stárnout bezpečně – interaktivní přednáška v rámci projektu 

Senioři bezpečně
– Zakončení Dnů seniorů města Jeseníku 2018 • vstup volný 

pro seniory nad 55 let na senior pas nebo jiný doklad 
(do naplnění kapacity)

Virtuální Univerzita třetího věku
2. 10. 2018 v 9:00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku zahajujeme další, již XVII. blok (zimní semestr) studia
virtuální univerzity třetího věku, tentokrát na téma 

Evropské kulturní hodnoty.
Evropská kultura není jen teoretická. Na jejich poznaných principech je vystavěno mnoho hodnot, které
jsou převáděny do praktického života. Seznámíme se nejen s běžnými pojmy jako je zákon, zvyk a spravedlnost,
ale také s jejich postupným vývojem. Průvodcem tématu a vedoucím lektorem bude doc. Ing. PhDr. Petr
Kokaisl, PhD.

                     2. 10. 2018    Kultura a společnost
                   16. 10. 2018    Evropské hodnoty
                   30. 10. 2018    Systematické studium kultury I. 
                     13. 11. 2018    Mravní zákon a relativismus
                    27. 11. 2018    Mravní zákon a hédonismus
                    11. 12. 2018    Systematické studium kultury II.

Těšíme se na setkání s Vámi ☺

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



Pane Kepko, velmi si vážíme
toho, že jste bez váhání přijal
pozvání a přijedete do Jeseníku
jako host Hovorů od klavíru. Je
to i tím, že máte rád tento typ
komponovaných pořadů?

Souznění slova a hudby jsem se
naučil mít rád už v dětství, kdy jsem
většinou, zpočátku jako divák, poté
i jako spoluúčinkující, se účast nil
různých programů, které dávala
dohromady moje máma Gabriela
Vránová. Vždycky jsem vnímal, že
mají velký úspěch u diváků. A mys‐
lím si, že hudba a poezie, nebo hud‐
ba a mluvené slovo se krásně
doplňují, vzájemně obohacují
a vytváří novou kvalitu a hodnotu. 

Poprvé jste naše město navštívil
coby „ochránce“ Vaší maminky,
herečky Gabriely Vránové, která
v Zimní zahradě Sanatoria
 Priessnitz nejen pokřtila prvoti-
nu profesora Gymnázia v Jesení-
ku Jaroslava Režného „Malé
usínánky“, ale také propůjčila
svůj nezaměnitelný hlas jedné
z povídek citované publikace. Co
Vám z té doby ulpělo v paměti?

Na návštěvu v Jeseníku si vzpo‐
mínám velmi dobře. Myslím, že
jsem byl už docela dospělý člověk,
že  jsem až tak malý kluk nebyl. Byla
to moje první návštěva v tomto kra‐
ji, který jsem do té doby neznal, tak‐
že si pamatuju na ten zážitek
z prostředí nejen Priessnitzových
léčebných lázní, ale především mě
fascinovala příroda, která je v tomto
kraji naprosto jedinečná a se kterou
se nikde jinde nelze potkat. Samo‐
zřejmě mi v paměti utkvěla i velmi
příjemná atmosféra, která během
celého večera panovala mezi diváky. 

Existuje nějaké umělecké dílo -
kniha, divadelní inscenace,
hudební dílo – které sehrálo ve
Vašem životě klíčovou roli třeba
v souvislosti s výběrem povolá-
ní? Anebo byla tím vzorem, který
Vás formoval, Vaše nedávno
 zesnulá maminka?

Tak samozřejmě, že mým obrov‐
ským vzorem byla moje máma. Jed‐
nak jako člověk a také jako herečka.
Myslím si, že vzor žijícího člověka,
kterého máte nablízku, se nedá
srovnávat s jakýmkoli vzorem lite‐
rárním, tedy… vždycky svým způ‐
sobem umělým, který na vás dýchá
z divadla, nebo z hudebních sálů.
Takže to se srovnávat asi nedá. Ale
rozhodně z děl, která mě hodně

oslovila a která mě formovala, bylo
fascinující dílo Karla Čapka Obyčej‐
ný život, které považuji za naprosto
zlomové, jeho přečtení pro mě bylo
naprosto klíčové.

Která role Vaší maminky Vás oča-
rovala natolik, že si ji i dnes
s odstupem doby přesně vybaví-
te, aniž byste se musel podívat do
filmového či divadelního archi-
vu?

Upřímně musím říci, že u mámy
nemám jednu roli, která by mě něja‐
kým způsobem zasáhla více než ty
ostatní. Pamatuji si ale z relativně
poslední doby na jeden zásadní
zážitek, a tím byla její královna
v představení Thomas Beckett, kte‐
rou hrála na scéně Vinohradského
divadla. Tam jsem si najednou uvě‐
domil, bylo to po určité pauze, ona
před tím neměla delší dobu větší
příležitost, že vidím na jevišti člo‐
věka, který naprosto ovládá prostor.
Působila z jeviště jednoznačně nej‐
sugestivněji, její gesta, její slova byla
naprosto sdílná. Uvědomil jsem si,
že tato generace herců prostě umě‐
la zahrát ve velkých prostorách jako
je Vinohradské divadlo. 

Domníváte se, že v dnešní době,
kdy školy ročně chrlí desítky,
možná i stovky mladých herců,
je vůbec ještě reálné, že některý
z nich se stane tím nezapomenu-
telným, jehož jméno přežije svou
dobu a vejde do zlatého fondu
českého herectví? 

Myslím si, že se mezi námi rodí
mnoho dobrých herců. Ale celkem

herců se rodí možná až příliš mno‐
ho. Svoboda nám přinesla vznik
mnoha škol i možnost, aby se
k herecké profesi hlásili i lidé bez
škol a bez jakýchkoli jiných zkuše‐
ností. Na druhou stranu si nemys‐
lím, že to přineslo nárůst talentů,
ale v současné době jsou dobří her‐
ci. A je jich hodně. Problémem je,
že nemají takové herecké příleži‐
tosti, jako měli jejich starší kolego‐
vé, takže se nemají na čem otrkat,
nemají se na čem vyhrát a tam je
podle mě zásadní problém. Nevím,
jestli tohle se nám nějak podaří
změnit, ale i když třeba nedoroste
tolik silných osobností jako v minu‐
lé době, pár se jich najde, kteří se
k té kvalitě dopracují.

Starší generace, ale mezi nimi i ti
s výborným sluchem, si stěžuje,
že v televizních inscenacích si
musí polovinu textu domýšlet ze
souvislostí, především u žen-
ských rolí. Přitom když se dávají
dříve natočené věci, je rozumět
dobře. Je to podle Vás dáno „tech-
nikou“ nebo špatnou výslovnos-
tí? A pokud tím druhým, je to
záměr, aby řeč působila jako „ze
života“, nebo prostě lajdácká
výslovnost?

Opět to navazuje na ty předešlé
otázky. Starší generace má problém
s poslechem inscenací, protože
opravdu zvuková kvalita televizních
projektů, ale i výslovnost na jeviš‐

tích je velmi nízké úrovně oproti
tomu, co zažila moje generace a ješ‐
tě několik generací přede mnou.
Když srovnám generaci třeba pro‐
fesora Lukavského, propadá se to
od ní až k dnešní době opravdu
mílovými skoky. Důvodem je prostě
trend civilismu, který se tady objevil
a také to, že nejmladší divák chodí
především do malých divadel, kde
se formují ty největší herecké hvěz‐
dy, ať už je to divadlo třeba Dejvické,
nebo Petr Bezruč v Ostravě, Aréna
v Ostravě, Divadlo u stolu v Brně –
tam se dneska formuje divadelní
zájem, který vytváří mladé publi‐
kum. A v takovém prostoru se sne‐
sou i určité technické výslovnostní
vady u herců, protože jsou vzdáleni
téměř na dosah ruky. I když i tam
paradoxně dochází k tomu, že jim
není rozumět, což už je úplně
absurdní.

Co Vám v současné době dělá
radost v oblasti profesního živo-
ta, ale i toho soukromého? 

Chystám pokračování Dopisů od
Karla Čapka, tentokrát budu puto‐
vat po stopách jeho slavného ital‐
ského cestopisu, takže na to se
velice těším. 

Jaké máte zkušenosti v oblasti
hudebního vzdělání, byl jste také
jedním z žáků umělecké školy,
tehdejší „Lidušky“? Ptám se pro-
to, že hudební stránku Hovorů
od klavíru si vzalo za své právě
jedno z komorních těles jesenic-
ké ZUŠ, která letos slaví 70 let.

Ano, byl jsem studentem „Liduš‐
ky“, kde jsem hrál mnoho let na kla‐
vír u paní profesorky Vlasty
Škampové, která byla velmi oblíbe‐
ná mezi dětmi a velmi dobrá. Hrál
jsem dokonce deset let na klavír
a částečně jsem to využíval ještě na
divadelní fakultě, kde jsem v pod‐
statě v každé inscenaci měl nějaké
klavírní výstupy, takže mi byla
muzika velmi blízká a dodnes mě
hudba nadprůměrně oslovuje.
Nejen při práci, ale je pro mne rela‐
xací, je pro mne mnohým – řekl
bych více než pro běžné publikum.
Měl jsem prý velký talent na klavír,
ale bohužel už toho času v mém dět‐
ském a dorosteneckém životě nez‐
bývalo na to, abych se tomu věnoval
profesionálně. Viola Králová
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Ondřej Kepka: Mým obrovským vzorem byla máma
Jedním z hostů nadcházející říjnové kulturní akce pod názvem Hovory od klavíru bude herec, moderátor, scenárista a režisér Ondřej
Kepka, se kterým přinášíme tento rozhovor. 

Hovory od klavíru, kde se můžete naživo setkat s Ondřejem Kepkou, 
se uskuteční 12. října v 18 hod v jesenické Kapli. Vstupné dobrovolné!

Mezi hosty Hovorů od klavíru bude také Ondřej Kepka. Foto: Lenka Hatašová.
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Vznik ČSR z pohledu
tehdejšího obyvatelstva
Na letošní rok připadá stoleté výročí vzniku Československé
republiky a ukončení první světové války. Do té doby nejroz-
sáhlejší a nejhorší vojenský konflikt probíhal mezi léty 1914
a 1918, zanechal po sobě 37 milionů mrtvých či zraněných a na -
dobro rozvrátil staré uspořádání světa. 

Velká válka, jak byla současníky nazvána, se pochopitelně citelně dotkla
rovněž českých zemí, které tehdy byly součástí rakousko‐uherské monar‐
chie. Důsledky války tak na svých bedrech muselo nést rovněž obyva‐
telstvo Jesenicka. To samozřejmě platí nejvíce pro brance rakouské
armády, znichž se již domů – převážně ze zákopů východní fronty – nikdy
nevrátily bezmála dva tisíce. Ty, kteří měli to štěstí a neskončili jako tzv.
potrava pro děla, čekala po návratu spolu s místním civilním obyvatel‐
stvem nová výzva. Německé obyvatelstvo, které zde drtivě převažovalo,
se totiž muselo naučit sžít s nově vzniklým československým státem.

Výstava Vlastivědného muzea Jesenicka si vzala za cíl zpracovat
právě téma první světové války a vzniku ČSR z pohledu místního oby‐
vatelstva. Návštěvník se tak seznámí nejen se základními informacemi,
ale také se může vžít do situace vojáka pocházejícího z místního regionu
a spatřit válku nikoliv z bezpečného nadhledu, ale spíše zespoda, sym‐
bolicky řečeno z kritické pozice uvnitř zákopů. Důraz na regionální
kontext podtrhnou rovněž mnohé exponáty z místního sbírkového
fondu, které tedy nejsou anonymními předměty, ale často v sobě nesou
příběh zdejších obyvatel. 

Výstavu, která vznikla ve spolupráci se spolkem Signum belli
1914 a studenty v rámci tzv. T-praxe projektu Talnet, zahájí 23. říj-
na slavnostní vernisáž v 18 hodin na nádvoří Vodní tvrze v Jese-
níku. Otevřena bude denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin až
do 13. ledna 2019. V rámci výstavy proběhnou také workshopy, série
přednášek či edukační programy pro školy. (VMJ)
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Pohled do historie – Stalo se před 100 lety v říjnu 1918…
Vznik Československa v říjnu 1918 přinesl symbolický rozchod se všemi atributy rakousko-uherské
monarchie. Německé obyvatelstvo však vznik republiky jednoznačně odmítlo a posléze byť i sebe-
menší projev necitlivosti postojů české vlády vůči „menšině“, do níž bylo pasováno z pozice pro
ně nadřazeného národa, chápalo jako újmu na národní cti. 

díly existovaly. Toto se za nějaký
čas stalo pro obyvatele města pří-
mo katastrofou. Státními úřady
byly hned ty, hned ony orazítkované
kolky prohlášeny jako nepravé,
podle toho bankovky jako zfalšo-
vané. Následkem bylo, že státní
úřady (pošta, berní úřad) odmítly
převzetí jakožto „falešné“ okolko-
vané bankovky. /…/ Obchodníci se
zdráhali přijímat papírové peníze,
jelikož neměli žádnou záruku, že
tyto bankovky by byly druhou stra-
nou opět použity k placení. Dělnic-
tvo ale požadovalo potraviny za
svoje výdělky. Opakovaně tak
docházelo k velikému shlukování
lidí u státních úřadů, zejména
15. listopadu 1919 u zdejšího
poštovního úřadu. Pouze prozíra-
vostí vůdců tehdejší doby se poda-
řilo zabránit výtržnostem.“

*
Již v roce 1919 započal projekt

okresního úřadu v Jeseníku pod
názvem Čestná kniha vlasti, jehož
cílem bylo shromáždit  informace
o více než tisíci padlých občanů
Jesenicka na všech bojištích 1. svě‐
tové války. Do před tištěných formu‐
lářů se zaznamenávaly jednotlivé
údaje o padlých. Kromě základních
osobních údajů zde najdeme okol‐
nosti vojenské služby: datum povo‐
lání na frontu, jednotku, hodnost,
místo smrti a pohřbení a obdržená
vyznamenání. V ně kterých přípa‐
dech jsou zde záznamy o průběhu
vojenských operací, při nichž jme‐
novaný zahynul, fotografie, dopisy
z fronty. Soupisy se však bohužel
nedochovaly v ucelené podobě, zůs‐
talo jen torzo. 

I na Jesenicku se pokusili využít
stejného práva na sebeurčení
národů bývalého Rakousko‐Uher‐
ska a přihlásili se k provincii Sude‐
tenland a delegovali poslance do
sněmu Německého Rakouska.
Když 3. ledna 1919 obsadilo čes‐
koslovenské vojsko a četnictvo
okresní město Jeseník, situace se
rozhodně neuklidnila. Stoupenci
Sudetenlandu se střetávali se stát‐
ní mocí, množily se ozbrojené inci‐
denty. Již v lednu 1919 musel
okresní hejtman Jakubowski vy ‐
dat vyhlášku o odevzdání lovec‐
kých zbraní. Očekávaný klid to ale
nepřineslo. Město bylo zaplavová‐
no protistátními letáky s textem:
Vytrvejte! Osvobození od česko-slo-
venského jha, jímž „svobodná“
republika dvojocasého lva nám
nasazuje roubík tak, jak nikdy před-
tím nebyl národ ničen, musí přijít
dříve nebo později. My nechceme
nic než spravedlnost, nic než svo-
bodné právo na sebeurčení!

Proto 1. března vydala slezská
zemská vláda prohlášení, v němž
marně nabádala obyvatelstvo ke
klidu. A tak 6. června vyhlásila čes‐
koslovenská vláda na území tzv.
Sudet výjimečný stav, který se po
střetech při odvodech do česko‐
slovenské amády 13. srpna 1920
v okresech Jeseník a Krnov změnil
ve stanné právo. Těmito mimo‐
řádnými opatřeními došlo ke kon‐
solidaci poměrů a stanné právo
mohlo být 25. srpna odvoláno.
Ačkoli idea o založení Sudetenlan‐
du se rozplynula, problém vyhro‐
ceného nacionalismu zůstal
přítomný.

*
Překotné události, které vedly

ke vzniku samostatného českoslo‐
venského státu, uvedly do běžné‐
ho života mnohá provizoria. Stát
nebyl kupříkladu připraven na
osamostatnění měny. Do 1. března
1919 zůstávala Československá
republika v měnovém společen‐
ství s Rakouskem, jehož banka
zaplavovala trh inflačním oběži‐
vem. Proto ministr financí Rašín
prosadil radikální měnovou
odluku ze dne 25. února 1919, na
jejímž základě došlo k okolkování
bankovek. Bankovky v hodnotě
10, 20, 50, 100 a 1000 korun byly
opatřeny po jedné straně kolkem
v hodnotě 1 % jejich nominální
hodnoty, 50 % hodnoty bankovek

bylo zadrženo a přeměnilo se ve
státní zúročitelnou půjčku. V obě‐
hu zůstaly jen neokolkované
 bankovky v hodnotě 1 a 2 koruny
spolu s rakousko‐uherskými
 mincemi. Jejich oběh se odhadoval
na 220 milionů korun, ale bylo 
jich staženo za 295 milionů K,
 takže přes 60 milionů K bylo
 dovezeno ilegálně ze sousedních
států. 

Vlastní provedení měnové
reformy mělo závažné dopady,
jak se píše v kronice města Jese-
níku:

„Toto opatření mělo zabránit,
aby papírové peníze z bývalých
rakouských státních území a z cizi-
ny byly pašovány. Již, když bylo
okolkování prováděno, bylo důvěr-
níky obyvatelstva zjištěno, že tyto
kolky nejsou úplně stejné. Malé roz-

Kolkovaná dvacetikoruna v nové hodnotě 20 haléřů.

Leták proti československé vládě (1919).

Pokračování na straně 9
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Pohled do historie – Stalo se před 100 lety v říjnu 1918…
Jedním z prvních padlých jese‐

nických mužů byl třicetiletý nad‐
poručík Viktor Pichner, velitel
3. kulometného oddílu 59. pěšího
pluku, který zahynul již 9. září
1914 na ruské frontě v Haliči.
V Jeseníku se však v letech
1919–1936 odehrávala podivná
politická pře, jakým způsobem
mají být tyto oběti připomenuty.
Nakonec zde vznikly dva pomníky
– pamětní deska v kostele a „kon‐
kurenční“ pomník na Zámeckém
náměstí, jehož stavba byla již do
značné míry motivována pocity
sounáležitosti s politickými udá‐
lostmi v sousedním Německu. Oba
pomníky na naše zemřelé spolu‐
občany padly za oběť likvidaci vše‐
ho německého po roce 1945. 

*
V roce 1919 zaznamenáme

v našem městě kampaň zvanou
„odrakouštění“. Všechny názvy
ulic, domů, obrazy, pomníky atd.,
které připomínaly bývalé Rakous‐
ko‐Uhersko a vládnoucí rod Habs‐
burků, musely být povinně
odstraněny. V lázních, z dnešního
Kongresového sálu byly svěšeny
portréty císaře Františka Jose‐
fa I. a jeho manželky Alžběty, zvané
Sisi, které byly darem rakouského
předsedy vlády. Z pramenů na
úbočí městského parku zmizely
desky nesoucí jejich jména, jese‐
nická nemocnice udělala z císa‐
řovny Alžběty alespoň světici.
Ulice stejného jména vedoucí za
nemocnicí k vlakovému nádraží
měnila poté svůj název několikrát,
císařovnu vystřídali Masaryk,
Henlein a Tyrš. 

Zmizet musela i pamětní deska
připomínající návštěvu císaře
Františka Josefa I., který do Jese‐
níku zavítal v roce 1860. Byla
odhalena u příležitosti 60letého
panovnického jubilea v roce 1908
na budově okresního hejtmanství
(dnes spořitelna na rohu náměstí).
Naštěstí byla ukryta na faře, kde
ji po 70 letech objevili a věnovali
jesenickému muzeu.

*
Odrakouštěním byli postiženi

i všichni nositelé státních rakous‐
kých vyznamenání. V nekompro‐
misním tažení proti všemu

monarchistickému schválilo Revo‐
luční národní shromáždění dne
10. 12. 1918 zákon č. 61/1918 Sb.,
jímž bylo v Československu zru-
šeno šlechtictví, řády a rovněž
tituly, „pokud byly udělovány
jako pouhá vyznamenání“. Navíc
§2 téhož zákona zakázal občanům
ČSR platně přijímat vyznamenání
v cizině. 

V našem městě se to týkalo
mnoha zasloužilých občanů, na ‐
příklad jesenický farář prelát
Josef Neugebauer (1850–1926)
nesměl nosit ani rytířský kříž
Řádu Františka Josefa udělený mu

za jeho sociální zásluhy, ani papež‐
ský kříž Pro ecclesia et pontifice.
Tajemník městského úřadu v Jese‐
níku Konrad Brauner (1865 až
1936), který se vyznamenal při
povodni roku 1903, kdy s nasaze‐
ním vlastního života zachraňoval
ohrožené spoluobčany, získal
Stříbrný záslužný kříž s korunou.
Musel jej odložit jako stovky vojá‐
ků, kteří se vraceli z ruské a italské
fronty s rakouskými medailemi Za
statečnost, ba i medaile za utrpěná
zranění či dokonce za invaliditu.
Republikánskému zřízení vadila,
vždyť na jedné straně nesly přece
zobrazení panovníka!

Dokončení ze strany 8

Text: Květoslav Growka, 
SOkA Jeseník

Foto: archiv SOkA Jeseník

Jedním z prvních jesenických mužů, který padl na bojišti 1. světové války, byl třicetiletý nadporučík Viktor Pichner, velitel
3. kulometného oddílu 59. pěšího pluku. Zahynul 9. září 1914. 

Pamětní deska císaře FJI. na jesenickém náměstí (1908).

Prelát Josef Neugebauer s Řádem Fran-
tiška Josefa.
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TRADIČNĚ

ZA SPORTEM
LETNÍ SPORTOVIŠTĚ

otevřena denně 
od 10.00 do 18.00 

dle počasí do 15.10.
Půjčovna elektrokol, dětských kol,
odrážedel, koloběžek a sportov‐
ních her (badminton, kroket, volej‐
bal, nohejbal, míče).
Park her (minigolf, ruské kuželky,
Člověče nezlob se, pétanque).
Balneopark, Fitpark, DiscGolfpark
v provozu!
Háj Víly Ozdravy již v provozu!

CYKLOPOINT JESCYKLO 
Pro všechny cykloturisty a nadšen‐
ce cyklistiky. Neváhejte a zavítejte
do areálu Priessnitzových léčeb‐
ných lázní na kole, uschovejte si ho
zdarma v cyklopointu a relaxujte
v balneoparku.

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

Jeseník očima návštěvníků: Máte tady zelenou trávu!
Kdo a odkud jste, čím se zabýváte?

Karla Č., bydlím mezi Kladnem
a Prahou, jsem poštovní úřednice,
mým koníčkem je práce na zahrád‐
ce. Ráda trávím čas se svou rodinou
a přáteli. 

Co vás k nám přivedlo? Jste zde
poprvé? 

Přijeli jsme s manželem na zákla‐
dě doporučení od známých, kteří
tady byli loni a předloni. Jsme zde
poprvé.

Co se vám v Jeseníku líbí?
Prameny, voda, zdravá příroda.

Máte tady zelenou trávu, neuvěři‐
telné! Vyfotila jsem si ji a poslala
záběry domů do středních Čech,
kde nám na zahradě letos roste jen
„seno“ a krajina letos připomíná
polopoušť.

Co se vám nelíbilo, co zde chybí?
Tam, kde je všechno, co vyža ‐

duje moderní městský člověk,
chybí pak něco mnohem zásad‐
nějšího. U nás doma asi nechybí
nic, podél cesty z Prahy je to jeden
hranatý obří sklad vedle druhého,
snad jsou všechny plné zboží.
A představte si, že ten pohled na

ta skladiště mně tady vůbec
nechybí!

Odvážíte si od nás nějaké zajímavé
zážitky?

Příjemných zážitků jsme měli
spoustu. Výlety na Praděd, do Tan‐
čírny, na Zlatý chlum, několikrát do
vašich nádherných lázní. Máte tady
hezké městské koupaliště. Také
ubytování v apartmánu a příjemní
domácí.

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

Myslím, že to je z reklamy na

nějaké pivo nebo jiný alkohol, tako‐
vý slogan: tady je svět ještě normál‐
ní. To se mně vybaví a s pivem to
nesouvisí.

Umíte si představit, že byste zde žila
trvale?

Představit si to umím, neuvažo‐
vala jsem o tom. Se známými jsme
se bavili o tom, že tady nejsou drahé
nemovitosti.

Co byste vzkázala obyvatelům měs-
ta Jeseník?

Tu zelenou trávu vám fakt závi‐
dím! (jg)

PRO KAROLÍNKU. V pátek 7. září proběhla již pošesté charitativní akce
POMÁHEJME, KDYŽ MŮŽEME. Letos jsme ji věnovali Karolínce, která
bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Pro Karolínku jsme společně s vámi,
významnými firmami Jesenicka a našimi obchodními partnery vybrali
70 770 korun! 15 000 Kč věnovalo Muzeum Kostek Lego Jeseník, po
10 000 korunách přispěly Priessnitzovy léčebné lázně a.s. a Naturfyt‐
Bio s.r.o., 5000 korun darovala firma MK Fruit a město Jeseník. Jeseničtí
policisté věnovali 14 600 Kč a Hasičský záchranný sbor OK Jeseník přispěl
částkou 5200 Kč. Zaměstnanci Priessnitzových lázní mezi sebou vybrali
2500 Kč a díky návštěvníkům lázní jsme ještě získali 3470 Kč. Děkujeme! 

Stalo se již jesenickou tradicí
připomenout si každý podzim
osobnost zdejšího rodáka, která
změnila nejen budoucnost pod-
horského městečka, ale také
vývoj světového lázeňství, Týd-
nem Vincenze Priessnitze.
Letošní slavnosti v termínu
1.–7. října přináší opravdu nabi-
tý program. 

Těšit se můžete na přednášky,
společenské večery, komentované
procházky i program pro děti. 

Dny her v Háji víly Ozdravy se vydařily
Letní prázdninový čas v lázních letos nejmenším návštěvníkům zpe‐

střily čtyři soboty s organizovaným programem v Háji víly Ozdravy. V les‐
ním herním prostoru bylo vždy připraveno několik stanovišť, kde si děti
zkoušely bystrost svých smyslů, kde také výtvarně tvořily a poznávaly
přírodní svět. Jak se tato premiérová akce vydařila?

Na každé akci jsme napočítali
okolo 80 dětí v doprovodu rodičů
či jiných dospělých. Na opékání
špekáčků, které následovalo vždy
večer po programu, přišlo vždy
okolo 50  lidí, dětí i dospělých, ves‐
měs účastníků předchozího pro‐
gramu. Účastníci „Dnů her“ byli
nejméně z 80 procent z řad kli-
entů lázní, ale přijeli také obyva‐
telé města, turisté ubytovaní
v okolí, zúčastnili se i někteří
náhodní kolemjdoucí.

Velmi pěkné ohlasy jsme
zaznamenali od samotných dětí,
z jejích reakcí i zapojení bylo vidět,
že je akce baví, překvapivě se zúča‐
stnily i některé děti ze starší věkové

kategorie. Odezva od rodičů
zahrnovala nejčastěji poděkování
za hezky připravený program
a „možnost vytáhnout děti do
lesa“. Potěšily nás i velmi pozitiv-
ní ohlasy od rodičů i dětí na nově
vybudovaný prostor Háje víly
Ozdravy. 

Organizátorům se potvrdila aktu‐
álnost hlavní myšlenky prostoru
Háje víly Ozdravy: nabídnout dětem
možnost zakusit některé věci, které
dřív byly běžné a dnes kvůli měst‐
skému životnímu stylu mizí. Tedy
pohyb v přirozeném lesním pro‐
středí, objevování jeho skrytých
zákoutí a obyvatel, hraní a tvoření
s pomocí přírodních materiálů,
schopnost vyhnout se kopřivám
a nezakopnout o kořen… A mnoho
dalšího, co bylo ještě před pár lety
běžnou součástí šťastného vyrůs‐
tání a zdravého dětství. (jg)Zabavili se malí i velcí. Foto: PLL
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Oznámení o době a místu konání voleb do zastu-
pitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České repu-
bliky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.

Město Jeseník v souladu se zákonem č. 491/2001
Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někte‐
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České repu‐
bliky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, informuje: Volby do
zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České
republiky se uskuteční:
1. den hlasování dne 5. 10. 2018 v době od 14.00
hod. do 22.00 hod.
2. den hlasování dne 6. 10. 2018 v době od 8.00
hod. do 14.00 hod.

V případě, že v prvním kole neobdrží žádný
z kandidátů do Senátu Parlamentu České repu-
bliky nad 50 % hlasů, proběhne druhé kolo voleb
v termínu:
1. den hlasování dne 12. 10. 2018 v době od 14.00
hod. do 22.00 hod.
2. den hlasování dne 13. 10. 2018 v době od 8.00
hod. do 14.00 hod.

Místo 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: Cen-
trum sociálních služeb II., Jaroslava Ježka 777/7
pro voliče bydlící  na ul. Alšova, Denisova, Janáčkova,
Jaroslava Ježka, Kalvodova /část – čp. 189, 297, 298,
300, 301, 323, 368, 391, 392, 426, 430, 441, 463, 467,
472, 473, 530, 582, 607, 608, 1143, 1144, 1145, 1146,
1231, 1290, 1324, 1328/, Krameriova, Lipovská /část
– čp. 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, Nád‐
ražní, Priessnitzova /část – čp. 419, 425, 521, Přímá,
Purkyňova, Puškinova, Sokola Tůmy, Tyršova /část –
čp. 242, 255, 258, 279, 285, 292, 295, 319, 514, 557,
976, 1216/.

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

Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: Gym-
názium Jeseník, Komenského 281/3 pro voliče
bydlící na ul. Gogolova, K.H.Máchy, Komenského, Kos‐
telní, Masarykovo nám., Mašínova, Muzikantská stez‐
ka, 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, Schuber‐
tova, Smetanova, Svobodova, Žižkova, nám. Svobody. 

Ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Cen-
trum sociálních služeb I., Beskydská 1298/6 pro
voliče bydlící na ul. Beskydská, Dukelská /část – čp.
558, 730, 459, 807, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943,
944, 945, 946, 981, 982, 1047, 1241, 1242, 1243,
1244, 1269, 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 pod‐
jezdem.

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, Wolke‐
rova, Luční, Váchalova.

Ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost: Den-
ní 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, Kaplic‐
kého, Tkalcovská, U Jatek, Vančurova, Zeyerova.

Ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost:
Základní škola Jeseník, Nábřežní 413/28 pro voli‐
če bydlící na ul. Dvořákova, Erbenova, Habrová,
Havlíčkova, K Vodě, Krátká, Na Mýtince, Na Stráni,
Nábřežní /část – čp. 414, 415, 464, Nová, Příčná, Rej‐
vízská, 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 Sokolovny, Zátiší.

Zásady a způsob hlasování do obecních
zastupitelstev 
1) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky. Totožnost
a státní občanství prokáže volič občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky, jde‐li o cizin‐
ce, průkazem o povolení k pobytu. Po záznamu ve
výpisu ze stálého seznamu obdrží od okrskové volební
komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková
volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený
hlasovací lístek jiný.
2) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého sezna‐
mu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním
okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu
ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. 
3) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno (25 zastupitelů).
4) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku
před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž
jsou uvedeni kandidáti jednotlivých stran.

5) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem
ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební
strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může
označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě
označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené
volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastu‐
pitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jed‐
notlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou
kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím
sloupci.

Zásady a způsob hlasování 
do Senátu Parlamentu České republiky
1) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem
(dále jen „cestovní pas“), nebo platným občanským
průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo
zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče
mu okrsková volební komise dodá za chybějící,
škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
2) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého
seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve
volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše
do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hla‐
sování. Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu.
3) Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek.
Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
4) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru urče‐
ného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisi do volební schránky. Za voliče, který není
schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem
do volební schránky, může tak učinit jiný volič, niko‐
liv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní
okrskové volební komise.

Společné zásady hlasování
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra‐

votních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrs‐
kovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková voleb‐
ní komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Při hlasování postupují členové volební komi‐
se tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Upozornění pro voliče
Z důvodu zkvalitnění distribuce hlasovacích lístků

voličům, žádáme občany o provedení kontroly ozna‐
čení svých nemovitostí čísly popisnými a jmenov‐
kami na poštovních schránkách.

Náhradní volební lístky budou k dispozici ve
volebních místnostech, nebo si je volič může vyzved‐
nout před dnem konání voleb na radnici (přízemí
‐ Czech Point), popř. na ul. Karla Čapka 1147/10
(recepce ‐ informace).

Bc. Miroslav Kučera, 
oddělení vnitřní správy
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DOPIS

Moje malá indiánko, 
tak jsme si tě dnes vyzvedli na gymnáziu a po třech dnech odloučení, kdy

jsi byla na seznamovacím adaptačním kurzu Go, dovezli zase domů – špi-
navou, utahanou jako kotě, ale šťastnou. 

Když jste dnes před nás rodiče nastupovali celá budoucí třída prima
A v indiánském za zvuku hudby z mého oblíbeného Vinnetoua, vehnalo mi
to slzy do očí. Nejen ta krásná hudba a vaše kostýmy, ale hlavně vědomí, že
už jsi velká a začíná ti nová etapa života – na jesenickém gymnáziu. 

Z fotek a tvého nadšeného vyprávění si skládám celý příběh a jako by mi
zase bylo dvanáct a já tam byla s vámi. Dým letního ohně, nad kterým jste
si pekli špekáčky;  modřiny z bojovky, při které jste lezli na skálu a museli
se spoléhat jeden na druhého; kus mechu v batohu, jak jste stavěli v lese
indiánskou vesničku; ponožky špinavé tak, že je asi ani nebudu prát a rovnou
vyhodím; tričko pokreslené všemi barvami duhy, jak jste se na louce honili
s barvami a patlali je na sebe a zapomenutého Haribo medvídka z pokladu,
který jste našli a férově se o něj rozdělili. Taky jak jste procházeli sami
nočním lesem, sbírali v lese zvířátka, učili se nazpaměť básničky a museli
sedět v ledové vodě v potoce až po krk.   

Povídáš a povídáš a já vidím, jak jsi za ty tři dny vyrostla a už se vůbec
nebojíš do nové třídy, protože s budoucími spolužáky už jsi zažila tolik, kolik
já v minulosti ani za rok ne. Závidím ti. Tvoje máma

Účastníci seznamovacího adaptačního kurzu Go. Foto: GJ

Centrum Krteček zve rodiče na sebevzdělávací kurzy

Co vám můžeme nabídnout? Sou‐
částí kurzu je pět výukových témat.
Naši lektoři vás provedou základy
práv a povinností zaměstnanců
i živnostníků, naučí vás komunikač‐
ním dovednostem s úřady a zaměst ‐
navatelem. Doplní vám chybějící
finanční a počítačové dovednosti
a s naší psychoterapeutkou můžete
v motivačně vzdělávacích kurzech
zapracovat na obrazu o sobě
samých. Pro účastníky kurzu máme
také nachystané vyzkoušení si pra‐
covních pohovorů nanečisto, pla‐
cená tréninková pracovní místa
a hlídání dětí po čas kurzu a pora‐
denských hodin. To vše navíc zdar-
ma. Stejně tak probíhá během
celého roku pracovní poradenství
s hlídáním dětí, a to každý čtvrtek,

kde vám můžeme pomoci se sladě‐
ním rodinného a pracovního života. 

V kurzu Počítačových doved-
ností si osvěžíte znalosti při práci
ve Wordu, v Exelu,  PowerPointu
a prověříte svoji zdatnost v inter‐
netovém prostředí, a to vše v nácvi‐
ku při praktických dovednostech
využívaných v běžném pracovním
procesu.

V Motivačně vzdělávacím kur-
zu vám lektorka nabídne zajímavou
a zábavnou formu výuky nácviku
nových dovedností, sebepoznání
svých potřeb i pocitů a uvědomění
si vlastních hodnot a své pracovní
orientace. Také budete moci natré‐
novat, jak zvládnout výběrové říze‐
ní. Účastníci se také naučí, jak sladit
osobní a rodinný život v období

změn spojených s nástupem do
zaměstnání.

Pod pojmem Komunikace
a komunikační dovednosti se
schovávají základy ústní a písemné
komunikace a nácviky na pracovní
pohovory včetně příkladů vhodné
a nevhodné komunikace. Lektorka
zkouší s maminkami situace, jak
komunikovat se zaměstnavatelem,
s nadřízeným a s kolegy. 

V rámci Finanční gramotnosti
vám lektoři vysvětlí mnohá úskalí
dnešního tržního systému. Naučí
vás, jak nejlépe zvládat rodinný roz‐
počet, kde investovat a jak vytvářet
rezervy ve svých většinou skrom‐
ných rozpočtech.  

A poslední skupinou jsou Práva
a povinností zaměstnance, kde
vám lektor vysvětlí věci kolem živ‐
nostenského zákona, čeho se týká
EET nebo zajímavou formou probe‐
re zákoník práce apovinnosti ipráva,
které nám z toho plynou. Například,

na co si dát pozor u ukončení pra‐
covní smlouvy nebo vysvětlí mnohé
nejasnosti kolem mzdy a daní.

Pro vybrané zájemce ještě čekají
již zmiňovaná tréninková pracovní
místa nebo dle potřeb je možno
využít po celou dobu kurzu indivi‐
duálních konzultací se sociální pra‐
covnicí nebo psycholožkou. 

Náš program je postaven na důle‐
žitých tématech s využitím pro
potřeby současné rodiny. A proto-
že víme, že někteří rodiče nemají
možnost zúčastnit se celého kur-
zu, nabízíme možnost absolvovat
i jednotlivá témata. Pokud vás
některé oslovilo, můžete se s námi
spojit prostřednictvím těchto kon‐
taktů: MRC Krteček Jeseník – Ale‐
na Šosová Řehová, tel. 777 140 375,
Krtkův Flek Javorník – Kateřina
Podleśná, tel. 702 144 240, mail:
krtecek.jesenik@seznam.cz,
web: www.krtecekjesenik.cz.

Marie Vršanová

V září se opět otevřely dveře kurzu pro rodiče na rodičovské dovo-
lené, které pořádá MRC Krteček v Jeseníku a také Krtkův flek
v Javorníku. Kapacita kurzů ještě není plně obsazená, a proto
nabízíme tento kurz i rodičům dětí do patnácti let, které jsou na
pracovním úřadě nebo doma. 

Nový školní rok v novém hávu
Škola se po rozdání vysvědčení utlumila pouze nakrátko. Histo-
ricky první příměstský adaptační tábor pro nastupující prvňáčky
je jedním z počinů, který mnohým vlil krev a nadšení do žil a smys-
luplně rozdmýchal poklidné prázdninové školní dění. Prakticky
celý srpen již škola žila přípravami nového školního roku. Vedle
budování tří nových multimediálních počítačových učeben, bez-
bariérových přístupů, realizace výběrových řízení, atd., si na sebe
začalo zvykat i nové vedení v nové organizační struktuře školy.
Velkými sousty tohoto školního roku má být tvorba vize strate-
gického dokumentu, rekonstrukce školního řádu a přechod na
nový informační a komunikační systém. Bylo potřeba vyladit party
ve vedení a následně s celým týmem školy.

I z těchto důvodů se přes sedmde‐
sát zaměstnanců sešlo již v pátek
24. srpna k zahájení přípravného týd‐
ne. Aktivita s kruhovým lanem, kte‐
rým jsme se propojili napříč
pracovišti a sekcemi, nám demonstro‐
vala některé principy, na kterých
chceme ve školním roce stavět: naše
síla v propojení – vzájemná důvěra –
námaha jednotlivce jako nezbytná
součást společného úsilí. Třídenní
výjezdní školení nás semklo i po lid‐
ské stránce a po intenzivních přípra‐
vách jsme zahájili školní rok v novém
hávu.

Učitelé, škola, žáci i rodiče mají od
17. září nový nástroj. Jde o systém
Edookit, který má za cíl přiblížit rodi‐
če škole, umožnit jejich bližší vtažení
do dění a informování, odstranit
a zjednodušit papírové procesy
a komunikačně školu sjednotit. 

Radost nám letos dělají i čísla.
V královském duchu jsme mečem
pasovali 92 prvňáčků ve 4 třídách, se
kterými jsme se rozdělili o královský
poklad ctností. I šesťáků se nám letos
urodilo a přichází do budovy na
Nábřežní v hojném počtu 71 ve dvou
klasických třídách a jedné třídě s pro‐
gramem SPORT+. 

Každá výrazná změna s sebou nese
úskalí, protivenství a mnohdy bolí.
Klobouk dolů před spolupracovníky,
kteří statečně bojují. 

Přejte nám, ať v tomto přechodném
roce vydržíme tlak změn a dokážeme
vidět cíle, pro které to podstupujeme,
tedy, že Základní škola Jeseník je 
„Otevřená, sebevědomá škola s nabíd‐
kou“.

Dominik Liberda, 
ředitel ZŠ JeseníkPasování prvňáčků. Foto: archiv ZŠ
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pondělí 1. října v 17 hodin
Výstavní síň Katovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 
WOODCRAFT JESENÍKY 10 LET
Výstava se pořádá k 10. výročí fungování spolku
Woodcraft, základního článku hnutí Bronto‐
saurus Česká Republika, který se věnuje práci
s dětmi a mládeží formou volnočasových aktivit
zaměřených na prohlubování povědomí o zod‐
povědném přístupu k planetě. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 1. října v 19 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
SKUPINA BREJLE
Pestrý repertoár vynikajícího pěvecko‐instru‐
mentálního tria hudebních padagogů J. Svobo‐
dy, V. Hanulíka a O. Kozáka. Pořádá PLL a.s.

úterý 2. října v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
COMMEDIA FINITA
Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední
léta života velké pěvkyně Emy Destinové očima
čtyř žen, učitelky hudby, uklízečky, placené spo‐
lečnice a komorné. Uvádí Sophia‐art. Hra v diva‐
delním předplatném. Doprodej volných míst
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné
290 Kč. Pořádají MKZ Jeseník. 

středa 3. října v 17 hodin
Foyer Kina Pohoda
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 
PLENÉR 2018 – ŘECKÁ MYTOLOGIE
Výstava obsahuje výtvarná díla žáků ZUŠ Jeseník
z výtvarného plenéru, který probíhal v červnu
tohoto roku na zahradě budovy Alšova. Vstup
volný. Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

středa 3. října v 19 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
SKUPINA JM BAND
Hrají jedinečné blues, bluescountry, ale i rock
& roll. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 4. října v 18 hodin
Zdravá kavárna
AUTORSKÉ ČTENÍ FRANTIŠKA ČECHA
Nakladatelství Host společně s autorem Fran‐
tiškem Čechem, rodákem z Jeseníku, uvedou
knihu Divoký obchod. Právnický thriller přivede
hlavního hrdinu z prostředí úhledných advo‐
kátních kanceláří až do malých vesniček
v pohraničí. Program hudebně doplní vystou‐
pení dua Honza Nimmerrichter & Vítek Kurečka. 

sobota 6. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
DUO ADAMUS
Komorní koncert světoznámých umělců Jana
Adamuse, hoboj a Markéty Sinkulové, klavír.
Představí autory Antonína Dvořáka, Carlo
Besozziho, Antonio Pasculiho. Vstupné 100 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

úterý 9. října od 14 hodin
Klub Áčko SVČ DUHA
PODZIMNÍ KULÍSKOVÁNÍ
Výtvarná dílna otiskování listů ručním lisem
Kulískem. Vstupné 20 Kč.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

Akce úterý 9. října v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ DIPLOMŮ A OCE-
NĚNÍ ŽÁKŮM VÝTVARNÉHO OBORU
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 10. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU RADOST
Populární dámský pěvecký sbor Radost s diri‐
gentkou, sbormistryní Hankou Zápecovou. Kla‐
vírní doprovod Vlasta Ťulpíková. Jako host se
představí vynikající houslista, hudební pedagog
Tomáš Zápeca. Vstupné 80 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 11. října v 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
STÁRNEME S HUMOREM
Zahájení Dnů seniorů města Jeseníku 2018
a kulturní program se seniory a pro seniory.
Vstup volný (do naplnění kapacity).
Pořádá město Jeseník, CSS Jeseník a MKZ Jese-
ník.

čtvrtek 11. října v 16 hodin
Kaple, Průchodní ul.
ZAHÁJENÍ AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
2018/2019
Cestopisná přednáška Marcela Šose na téma
Libanon. Vstup volný (do naplnění kapacity).
Pořádá město Jeseník, CSS Jeseník a MKZ Jese-
ník.

čtvrtek 11. října v 16.15 hodin
Herna Sofie, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Pestrý zábavný pořad populární herečky Danu‐
še Šenkyříkové, pro děti a jejich rodiče! Vstupné
40 Kč. Pořádá PLL a.s.

sobota 13. října v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Komedie v podání divadelního souboru Kantoři
Mikulovice. Vstup volný pro seniory nad 55 let
na seniorpas nebo jiný doklad (do naplnění
kapacity).
Pořádá město Jeseník, CSS Jeseník a MKZ Jese-
ník.

neděle 14. října v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
Pohádka pro děti, uvádí CziDivadlo Praha. Pro‐
dej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 70 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 16. října v 8.30 a v 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Představení je určeno MŠ a I. stupni ZŠ, uvádí
Divadlo Loudadlo. Doprodej volných míst na
místě v den konání. Vstupné 60 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 16. října od 16 hodin
Kuchyňka SVČ DUHA
JABLÍČKOVÉ ČAROVÁNÍ
Odpoledne pro děti a maminky s dětmi. Vstup‐
né 20 Kč. Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

úterý 16. října v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ RAFAELY DRGÁČOVÉ
Představí se žáci ve hře na violoncello a žáci
LDO. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 17. října v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
ZDENĚK IZER - NA PLNÝ COOLE!
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci
setkat s jedinečným a nezaměnitelným humo‐
rem Zdeňka Izera. Prodej vstupenek v rezer‐
vačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 290 Kč
v předprodeji, 330 Kč v den konání akce.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 17. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
SRÍ LANKA
Cestopisný pořad cestovatelky Zlatuše Knollové
spojený i s ochutnávkou čaje. Vstupné 60 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

sobota 20. října v 16 hodin
Výstavní síň Katovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 70. LET ZUŠ JESENÍK -
VÝSTAVA UČITELŮ A BÝVALÝCH ABSOLVEN-
TŮ VÝTVARNÉHO OBORU
Výstava z tvorby učitelů, bývalých studentů
a přátel výtvarného oboru ZUŠ Jeseník je pořá‐
dána na počest oslav 70. let ZUŠ Jeseník. Vstup
volný. Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

sobota 20. října v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
PERU
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

sobota 20. října ve 20 hodin
Sál IPOS
CHINASKI - PODZIMNÍ TURNÉ 2018
Velkolepý koncert kapely Chinaski v rámci pod‐
zimního turné v Jeseníku. Předprodej vstupe‐
nek na www.ticketlive.cz. Vstupné 490 Kč
v předprodeji, 550 Kč na místě.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 21. října v 15 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
SLAVNOSTNÍ KONCERT MORAVSKÉ FILHAR-
MONIE OLOMOUC
Koncert Moravské filharmonie Olomouc ke 100.
výročí vzniku samostatného Československa.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 180 Kč.
Koncert se koná za finanční spoluúčasti Olo‐
mouckého kraje.
Pořádá město Jeseník a Olomoucký kraj.

pondělí 22. října – středa 24. října
Kaple, Průchodní ul.
PODZIMNÍ BAZAR OBLEČENÍ, OBUTÍ
A SPORTOVNÍCH POTŘEB
Pondělí 8.30 ‐ 17.00 výkup oblečení ‐ úterý,
středa 8.30 ‐ 18.00 prodej.
Pořádá Sudetikus ve spolupráci se SVČ DUHA
Jeseník.

čtvrtek 25. října v 16.15 hodin
Herna Sofie, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. Vstupné
40 Kč. Pořádá PLL a.s.
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pátek 26. října v 18 hodin
Sál IPOS
PRODLOUŽENÁ TANEČNÍ LEKCE
Prodloužená lekce kurzu tanečních pod vede‐
ním tanečních mistrů Ivy Obšilové a Martina
Sochora. Vstup ve společenském oblečení rodi‐
čů i všech hostů je nezbytnou součástí tohoto
večera. Vstupné 70 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 26. října v 19 hodin
Jižní svah nad hřištěm, PLL a.s.
HALLOWEEN Pořádá PLL a.s.

sobota 27. října v 15 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
70. LET ZUŠ JESENÍK - SLAVNOSTNÍ KON-
CERT SMYČCOVÉHO ORCHESTRU JESENÍK
Koncert věnovaný 70. výročí vzniku ZUŠ Jese‐
ník. Diriguje František Mech. Průvodní slovo
Rafaela Drgáčová. V rámci koncertu proběhne
slavnostní představení publikace Konec a začá‐
tek. Tři evropská města v letech 1918 až 1920
‐ Jeseník, Neuburg an der Donau, Sète na konci
1. světové války a vznik ČSR.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

neděle 28. října v 19 hodin
Blues Club
VZPOMÍNKOVÉ „HOVORY H”
Pořad Richarda Pogody (zpívající swingové
piáno + saxofon) u příležitosti 100 let od naro‐
zení Miroslava Horníčka. Prodej ve všech mís‐
tech rezervačního systému MKZ Jeseník.
Rezervace míst k sezení přímo v klubu! Vstupné
150 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 30. října ve 20 hodin
Kavárna Hotelu Slovan
LISTOVÁNÍ: NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS!
LiStOVáNí navazuje na úspěšnou adaptaci Eko‐
nomie dobra a zla a přináší na jeviště opět další
vysoce aktuální vědecko‐naučný text, vtipnou
a neotřelou scénickou formou. Více info na
www.listovani.cz. Pořádá Hotel Slovan.

1. října - 19. října
Výstavní síň Katovny
WOODCRAFT JESENÍKY 10 LET
Výstava se pořádá k 10. výročí fungování spolku
Woodcraft, základního článku hnutí Bronto‐
saurus Česká Republika. Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník.

20. října - 25. listopadu
Výstavní síň Katovny
70. LET ZUŠ JESENÍK - VÝSTAVA UČITELŮ
A BÝVALÝCH ABSOLVENTŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU
Výstava z tvorby učitelů, bývalých studentů
a přátel výtvarného oboru ZUŠ Jeseník je pořá‐
dána na počest oslav 70. let ZUŠ. Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

3. října - 31. října
Foyer Kina Pohoda
PLENÉR 2018 - ŘECKÁ MYTOLOGIE
Výstava obsahuje výtvarná díla žáků ZUŠ Jeseník
z výtvarného plenéru, který probíhal v červnu
tohoto roku na zahradě budovy Alšova. Vstup
volný. Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

Výstavy

2. října - 30. října
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
ZÁZNAM Z CESTY - DANA AKRITIDISOVÁ
Ke svému výtvarnému vyjadřování používá
kresbu, malbu a grafiku. Miluje objevování
nových výtvarných technik. Náměty čerpá
z nekonečného koloběhu života. Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník.

VÝSTAVY
24. října 2018 – 13. ledna 2019

Hlavní výstavní sál
VÁLKA, KTERÁ ZRODILA ČESKOSLOVENSKO
Vernisáž výstavy se koná 23. října od 18 hodin
v hlavním výstavním sále. Více na str. 7. Vstup‐
né: 40/20 Kč.

18. července 2018 – 7. října 2018
Hlavní výstavní sál
OVCE A KRÁVY POD PRADĚDEM 
aneb HISTORIE A SOUČASNOST 
PASTEVECTVÍ V JESENÍKÁCH
Výstava provoněná senem a atmosférou starých
časů je zároveň zaměřena na historii pastevec‐
tví. Vstupné: 40/20 Kč.

PŘEDNÁŠKY
4. 10. 2018

OSKAR GUTWINSKI A KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
Povídání o veselých i pohnutých osudech jese‐
nického Járy Cimrmana, Oskara Gutwinského,
je doplněno bohatým obrazovým materiálem.
Přednášku povede Mgr. Matěj Matela, odborný
pracovník VMJ. Min. počet posluchačů 4. Vstup‐
né 20 Kč. Přednáška se koná 4. října od 18.00
hod. v kavárně Vinckovo kafe v Lázních Jeseník.

25. 10. 2018
Z HISTORIE ŽELEZNICE NA JESENICKU
Přednášku povede Mgr. Božena Kaňáková, his‐
torik VMJ. Min. počet posluchačů 4. Vstupné
20 Kč. Přednáška se koná 25. října od 18.00
hod. v kavárně Vinckovo kafe.

EXKURZE
6. 10. 2018

MYKOLOGICKÁ EXKURZE
Sraz: autobus. zastávka Adolfovice Mlýnky
v 8.00 hod., min. počet účastníků 4 osoby Plá‐
novaný odjezd zpět do Jeseníku v 11.18. Exkurzi
povede Bc. Karolina Odrášková, lektor VMJ.
Cena exkurze je 30 Kč.

20. 10. 2018
VÝPRAVA NA ZŘÍCENINU FÜRSTENWALDE
Odjezd v 7.45 hod. z autobus. stanoviště v Jese‐
níku (nástupiště 2). Exkurzi povede Mgr. Matěj
Matela, odborný pracovník VMJ. Cena exkurze
30 Kč. Min. počet účastníků 4 osoby.

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Jeseníku lázních, č. p. 175
VINCENZ PRIESSNITZ 
A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba: září – 17. listopad 2018, úterý
až sobota 14.00–17.00 hod. Vstupné: 40/20 Kč.
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo
kafe“, každou středu od 19.00 hod. přednášky
PhDr. A. Perutkové na téma Zdraví a prevence.

Vlastivědné muzeum Jesenicka

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

pondělí 1. 10. v 17.00 hodin 3D/DABING
úterý 2. 10. v 17.00 hodin 2D/DABING

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen,
že záhadné bytosti známé jako „lidé” opravdu
existují. 
Vstupné 3D 140 Kč. Dětské vstupné 120 Kč.
Vstupné 2D 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 3. 10. v 19.30 hodin
HELL FEST: PARK HRŮZY
Představte si, že na Matějské pouti vjedete do
strašidelného zámku a do klína vám tam spadne
skutečná useknutá hlava. Horor. Titulky.
Vstupné 120 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 4. 10. v 19.30 hodin
ZRODILA SE HVĚZDA
Hlavní roli v dechberoucím romantickém dra‐
matu hrají Bradley Cooper aStefani Germanotta,
kterou ovšem celý svět lépe zná pod jejím umě‐
leckým pseudonymem jako Lady Gaga. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 5. 10. – sobota 6. 10. v 19.30 hodin
TOMAN
Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné
osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční
rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v pová‐
lečném Československu. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 8. 10. v 19.30 hodin 3D/DABING
úterý 9. 10. v 19.30 hodin 2D/TITULKY

VENOM
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadněj‐
ších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti‐
hrdinů filmového světa značky Marvel.
Vstupné 3D 150 Kč. 
Vstupné 2D 130 Kč. Mládeži do 12 nevhodné.

středa 10. 10. v 19.30 hodin
LÉTO - FILMOVÝ KLUB
Leningrad, začátek osmdesátých let. Neoficiální
hudební scénou hýbají následovníci Lou Reeda,
Iggyho Popa, Bowieho nebo Talking Heads. Titulky. 
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 11. 10. v 19.30 hodin
ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Sedm podivných cizinců, každý s vlastním
tajemstvím, se setkává v  hotelu El Royale, který
má vlastní temnou minulost. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 12. 10. – sobota 13. 10. v 19.30 hodin    
PRVNÍ ČLOVĚK
Jedno z největších dobrodružství v lidských
dějinách a film o něm vznikl až po padesáti
letech. Dramatický příběh letu Neila Armstron‐
ga na Měsíc. Titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

Kino Pohoda
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Kavárna zve na dokumentární filmy

Ve čtvrtek 11. října zde můžete zhlédnout
film Děkujeme za déšť. Snímek je výpovědí
věčného optimisty, který však v boji o zelenější
svět otestuje vlastní limity i překážky systému,
ve kterém žijeme. 

Dalším snímkem, který promítáme 25. října,
je Můj neznámý vojín v rámci „osmičkového“
výročí. Pomocí známých, ale i doposud nikdy

nezveřejněných archivů z celé Evropy i Ruska
vypráví dokument rodinný příběh režisérky
Anny Kryvenko o tom, jak vysoká politika ničí
životy obyčejných lidí. 

Obě představení začínají v 19 hodin, vstupné
50 Kč. Předprodej v caffé & shop Ennea. 

Více na www.kinedok.net
a www.facebook.com/enneaa.

Festival KineDok přiváží filmové projekce do galerií a hudebních klubů a doprovází je
debatami s tvůrci. K projektu se připojila také jesenická kavárna Ennea na náměstí Svobody. 

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník pořádá 3. listopadu
tradiční Hubertovu jízdu v Horních Heřmanicích. Akce začíná v areálu
školy ve 12:00 hod., součástí je Den otevřených dveří, který proběhne od
11 do 14 hodin. Srdečně zvou pořadatelé, občerstvení zajištěno.

sobota 13. 10. v 10.00 hodin
DNY SENIORŮ V JESENÍKU
CHATA NA PRODEJ
Rodiče prodávají starou rodinnou chatu, ještě
předtím však uspořádají pořádnou rodinnou
slezinu. Vstup volný pro seniory nad 55 let,
bez rezervace.

pondělí 15. 10. v 19.30 hodin
SLOVENSKÉ DNY V JESENÍKU
BACKSTAGE
Backstage přináší do českého filmu úplně nový
a výjimečný žánr tanečního filmu. Uvolněný
styl streetdance, dynamický rytmus a čisté
emoce a vášeň těch, kteří nevěří nikomu nad
třicet let. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

úterý 16. 10. v 19.30 hodin
SLOVENSKÉ DNY V JESENÍKU
ČÁRA
Adam Krajňák je otcem rodiny a zároveň hlavou
pohraniční kriminální skupiny, která pašuje
přes slovensko‐ukrajinskou hranici cigarety.
V tomto okruhu nejbližších zastává roli stara‐
jícího se důvěrníka, ale také zásadového
a nekompromisního vůdce. 
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

středa 17. 10. – čtvrtek 18. 10. v 18.00 hodin
BELLA A SEBASTIAN 3
Další pokračování oblíbeného filmu. Dabing.
Vstupné 110 Kč. Rodinné pasy 95 Kč.

Mládeži přístupné.

pátek 19. 10. v 17.00 hodin
VILÍK: RYCHLE A VESELE
Malé autíčko Vilík má velký sen ‐ chce se stát
králem silnic ve svém rodném městě Gasket
City. Dabing. Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné
100 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 20. 10. v 19.30 hodin
HALLOWEEN
Jamie Lee Curtis se jako Laurie Strodeová vra‐
cí na poslední střet s Michaelem Myersem, který
ji marně pronásledoval během Halloweenu už
před 40 lety. Unikne i nyní? Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pondělí 22. 10. v 19.30 hodin
MARS
Marťanskou vědeckou stanici udržuje v nouzo‐
vém režimu zastaralý robot místo náhradních
dílů přiletí ale čeští turisté, kteří se zde chtějí
oženit. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupné.

úterý 23. 10. v 19.30 hodin
HOVORY S TGM
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba
jako T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho
z nejslavnějších rozhovorů naší historie. Fil‐
mové „Hovory s TGM“ přinášejí na plátna kin
nečekané napětí, emoce a střet dvou význam‐
ných mužů. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 24. 10. v 19.30 hodin
JANIČKA - FILMOVÝ KLUB
Francouzský mistr zakřivené reality Bruno
Dumont natočil hudební a taneční snímek, jaký
tu ještě nebyl. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 25. 10. v 18.00 hodin
ČARODĚJOVY HODINY
Desetiletý chlapec Lewis se po nenadálé udá‐
losti odstěhuje do tajemného panského sídla
svého strýce Jonathana. V domě se však dějí
podivné věci. Dabing. Vstupné 120 Kč. Dětské
vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 26. 10 – sobota 27. 10. v 19.30 hodin
ZLATÝ PODRAZ
Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladé‐
ho právníka a sportovce Franty k tanečnici
Michelle, se kterou se seznámí na poválečném
Mistrovství Evropy v basketbalu. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 29. 10. – úterý 30. 10. v 19.30 hodin
DOGMAN
Marcello dělí svůj čas na práci v salónu pro psy,
láskyplnou péči o dceru a na ponižující vztah
se Simoncinou, bývalým surovým boxerem,
který terorizuje celé okolí. Titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 31. 10. – čtvrtek 1. 11. v 19.30 hodin
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Příběh odstartuje kybernetický útok, který
odhalí identitu všech tajných britských agentů.
Jedinou dosud neodhalenou nadějí zůstává
Johnny English. Titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
středa 3. 10. – středa 31. 10.

DŘEVO, KÁMEN, HLÍNA
Vystavuje: Výtvarný obor ZUŠ Jeseník
Vernisáž: středa 3. 10. v 17.00 hodin
Vstup volný.
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