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Nový chodník
V letošním roce dojde k výstavbě chodníku v ulici U Bělidla.
K realizaci je vše připravené, od
projektové dokumentace až po
stavební povolení. Na zmíněnou investici proběhne výběrové řízení.
„Jedná se ochybějící úsek chodníku
o délce téměř 150 metrů podél místní
komunikace II. třídy v ulici U Bělidla,
v úseku ulic Slezská a Za Podjezdem.
Součástí akce bude iúprava křižovatky ulic U Bělidla a Za Podjezdem.
Dostavbou zajistíme vyšší bezpečnost
chodců, kteří jsou nuceni využívat frekventovanou silnici, jež směřuje
k bikrosové dráze, průmyslové zóně
a na obchvat města,“ řekl vedoucí
oddělení investic Jiří Uher. Celkové
náklady na stavební práce předsta‐
vují zhruba 1,1 milionu korun, peníze
v rozpočtu jsou již vyčleněny.
S konečnou cenou však může ještě
zahýbat výběrové řízení. Město se
zároveň bude ucházet odotační titul
zMAS Vincenze Priessnitze pro Jese‐
nicko. „Nebudeme ale čekat na vyhodnocení naší žádosti a pustíme se do
realizace již nyní,“vysvětlil Uher. Lidé
se tak dočkají chodníku nezávisle na
výsledku dotační výzvy a pokud v ní
město uspěje, o to méně pak zaplatí
ze svého rozpočtu.
(rik)

Slovo
starostky

SPORTOVEC ROKU. Bikrosařka Romana Labounková ovládla anketu
Nejúspěšnější sportovec okresu Jeseník za rok 2018. Cenu si převzala
26. února na slavnostním vyhlášení ankety ve velkém sále budovy IPOS.
Akce se konala pod záštitou starostky města Jeseník Zdeňky Blišťanové
a za finanční podpory města Jeseník a Obecního úřadu Bělá pod Pradědem.
Více na str. 15.
Foto: Deník/Jiří Kopáč

Radnice úřaduje i v IPOSu
Být blíže občanům i úředníkům.
To je smyslem zřízení kanceláře
vedení města v budově IPOS.
Každou středu od 13 do 17 hodin
budou v 5. patře v kanceláři
č. 531 přítomni starostka nebo
místostarostové.
„Nejvíce občanů chodí vyřizovat
své úřední záležitosti na IPOS, lidé
tak mohou využít této příležitosti ke

kontaktu s vedením města,“ vysvět‐
lila starostka města Zdeňka Blišťa‐
nová. Dané možnosti již využívají
úředníci města, kteří pracují ve zmí‐
něném objektu. „Pro ně to znamená
velkou časovou úsporu, nemusí chodit až na radnici,“ dodala starostka.
Rozpis přítomnosti vedení rad‐
nice je zveřejněn na webu města
v sekci Potřebuji vyřídit.
(rik)

Vy navrhnete, vyberete, my uskutečníme
Tak by se dal zjednodušeně popsat princip participativního rozpočtu. Jak jsme již informovali v minulém vydání Našeho Města
a na webových stránkách, město Jeseník vyčlenilo milion korun
na realizaci nápadů, s kterými přijdou občané a které poté získají
podporu v hlasování.
Ale jak to bude probíhat v praxi?
Základem všeho budou jednoduchá
pravidla, která budou v nejbližší
době zveřejněna na internetových
stránkách města. Poté se shromáždí
nápady, náměty, projekty či záměry
vás, občanů, a bude provedena jejich
kontrola, zda odpovídají pravidlům.
To vše by se mělo odehrát do letních
prázdnin. Na začátku školního roku
pak bude prostor pro veřejnou pre‐
zentaci jednotlivých projektů
anásledně spustíme hlasování, zkte‐
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Nejlepší lezci
v boulderingu změřili
své síly v Jeseníku

rého vzejdou vítězné projekty urče‐
né k realizaci. Prostě vy navrhnete,
vy vyberete a my to uskutečníme.
A jaké projekty bude možné rea‐
lizovat z participativního rozpoč‐
tu? Inspirovat se můžete ve
spoustě měst z celé republiky. A je
to přehlídka nápadů na vybudo‐
vání parkourových hřišť, sáňko‐
vacích kopců, realizovala se
obnova zvoničky, opravují se
památky či revitalizují veřejná
prostranství. Chcete vybudovat na

sídlišti místo na grilování? Kluziš‐
tě? Lavičku, stojan na kolo nebo
sluneční hodiny? K realizaci lze
také navrhnout bezplatné před‐
nášky například na téma bezpeč‐
nost seniorů. Můžete přijít
s nápadem uspořádat festival tan‐
ce, zábavný den pro děti, vysadit
strom nebo celou alej. Můžete při‐
jít s jakýmkoliv nápadem, který
bude odpovídat pravidlům.
A zapojit se mohou všichni. Pře‐
mýšlejte, co vám ve vašem okolí,
ulici nebo Jeseníku chybí. Co byste
chtěli, potřebovali, přivítali.
Tvořme spolu Jeseník!
Tomáš Vlazlo –
tomas.vlazlo@mujes.cz

Nedávno jsem
dostala otázku, které
místo mám v Jeseníku nejraději? Přimělo mě to k zamyšlení.
Je to radnice, kam
chodím každý den do práce? Jsou to
lázně, kvůli kterým zná Jeseník celá
republika? Nebo snad okolní příroda?
Přestože tohle všechno jsou věci, které
mám ráda, pravděpodobně bych se
bez nich dokázala obejít. Moje odpověď proto byla nakonec úplně jiná.
Lidé. To je to, co mám na Jeseníku nejraději. Je to moje rodina, kamarádi,
kolegové a sousedé, prostě lidé. Bez
těch všech si nedokážu tohle město
představit. To oni jsou důvod, proč je
tohle město můj domov.
Proč to píšu? Protože si myslím, že
v Jeseníku máme velké množství šikovných lidí, kteří patří k naprosté špičce
ve svém oboru. Ať už jsou to např. sportovci, umělci, podnikatelé, lékaři. Ti
všichni dělají našemu městu skvělé
jméno v rámci České republiky
i v zahraničí. Ve vedení města jsme si
toho vědomi a snažíme se všechny
podporovat, rovnoměrně. V současné
době se například rozdělují sportovní
dotace od města. Jaký zvolit klíč? Kam
by mělo jít nejvíc peněz? Těm, kteří
mají největší členskou základu? Nejvíc
úspěchů? Nejvíc fanoušků? Nebo
žádají nejvíc peněz? Jednoduchý klíč
neexistuje. Snažíme se rozhodovat
podle nejlepšího vědomí a svědomí.
Občas to není snadné, ale věřím, že
děláme vše pro to, aby nikdo nepřišel
zkrátka ajeho potřeby byly uspokojeny.
A chceme být také transparentní.
O tom, kdo dotaci dostal a v jaké výši,
informujeme.
Ale jedno vám můžu za sebe iza své
kolegy slíbit. Do budoucna uděláme
maximum pro to, abychom šikovné lidi
na Jesenicku udrželi. Nebude to lehké,
ale věříme, že právě na tom bude stát
úspěch našeho regionu v příštích
letech.
Zdeňka Blišťanová
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Konkurzní řízení
na ředitele/ku
MŠ Kopretina
a MŠ Jiráskova
Rada města vyhlásila na svém
9. zasedání konkurzní řízení na
pozici ředitelek příspěvkových
organizací MŠ Kopretina Jeseník
a MŠ Jeseník, Jiráskova, kterým
končí šestileté funkční období.
Termín podání přihlášek je sta‐
noven na 15. 4. 2019 do 14 hod.
Bližší informace najdete na
webových stránkách města a na
úřední desce v sekci výběrová
řízení.

Zastupitelstvo
Ve čtvrtek 25. dubna v 15 hodin
se vzasedací místnosti budovy IPOS,
v ulici K. Čapka 1147, koná 3. zase‐
dání Zastupitelstva města Jeseníku.
Přímý přenos zajišťuje Kabelová tele‐
vize Jeseník prostřednictvím kanálu
YouTube. Záznam z jednání můžete
zhlédnout na webu města. (red)

Rezignace
Ing. Michal Mudra Ph.D., zastupi‐
tel města Jeseníku (PRO JESENÍK),
rezignoval 11. března na tuto veřej‐
nou funkci z rodinných důvodů. Jeho
místo v zastupitelstvu zaujme jeho
kolega Mgr. David Raif.
(rik)

Matrika
V měsíci únoru se v Jesenické
nemocnici a. s. narodilo celkem 15
dětí, z toho rodičům s trvalým poby‐
tem v Jeseníku 4 děti. Jsou to: Matyáš Hudec, Valentýna Pernicová,
Pavel Kurek, Nicoleta Svozilová. Bla‐
hopřejeme.
(MěÚ)

Hodina Země
Město Jeseník se připojilo k mezi‐
národní akci Hodina Země, 30.března
od 20.30 do 21.30 hod. zhasne veřej‐
né osvětlení na Masarykově náměstí
a Vodní tvrz. Smyslem akce je upo‐
zornit na klimatické změny. (rik)
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Informace pro motorkáře i majitele aut
Připomenutí pro motorkáře –
od 1. 10. 2018 byla u vozidel kate‐
gorie L nad 50 cm3 prodloužena
lhůta pravidelné kontroly na Stani‐
cích technické kontroly (STK) ze
2 let na 4 roky. Provozovatel moto‐
cyklu zaregistrovaného před 1. 10.
2018 tak může na kterémkoliv úřa‐
dě požádat o vylepení nové kontrol‐
ní nálepky STK a provedení nového
zápisu do technického průkazu.
Obecní úřad provede tento admi‐
nistrativní úkon zdarma po předlo‐
žení technického průkazu sil‐
ničního vozidla, registrační značky
a vypsané žádosti používané pro
změnu ostatních údajů v registru
silničních vozidel. Důvod vylepení
nové kontrolní nálepky STK je zej‐
ména pro účely provozu motocyklu
v zahraničí.
Registrační značka elektrického vozidla
Majitelé silničních vozidel po‐
užívající jako palivo výlučně elek‐
trickou energii či vodík, nebo
v kombinaci s jiným palivem
(hybrid), je‐li hodnota emisí CO2
v kombinovaném provozu nejvýše
50g/km, si budou moci od 1. 4.
2019 požádat o vydání registrační
značky elektrického vozidla. Tato

Elektromobil.

značka bude tvořena velkými pís‐
meny „EL“ následovanými kombi‐
nací velkých písmen latinské
abecedy a arabských číslic. Regi‐
strační značka elektrického vozidla
je pro zájemce zdarma, lhůta na
vydání značky je 15 dnů od data
podání žádosti. Registrační značky
pro elektromobily nejsou povinné,
záleží vždy na majiteli vozidla. Jaké
výhody z vlastnictví takové regi‐
strační značky plynou? V současné

Zdroj: Pixabay

době je jedinou výhodou uživatelů
elektrických vozidel osvobození od
placení silniční daně. Do budoucna
Ministerstvo dopravy ČR slibuje
výrazné zvýhodnění takto označe‐
ných vozidel, a to například osvo‐
bození od placení dálničních
poplatků nebo možnost využívání
vyhrazených jízdních pruhů ve
městech. Ing. Kateřina Ivanová,
vedoucí oddělení dopravně
správních agend

IC Jeseník získalo cenu ve Wroclavi
Na veletrhu cestovního ruchu
ve Wroclawi získalo město Jeseník spolu s partnery z Prudniku
a Krnova ocenění „Kryształowe
Orły“ za společný přeshraniční
turistický produkt Bohatství
pohraničí.
„Součástí produktu byla soutěž
Putování po věžích pohraničí, tvorba videospotů, brožur, map a společná propagace na veletrzích,“
uvedl Jan Mrosek, vedoucí oddělení

Na snímku pracovníci IC Jeseník s polskými kolegy.
Foto: AN

cestovního ruchu. V kategorii o nej‐
lepší turistický produkt bylo přija‐
to několik desítek žádostí. „Náš
společný projekt byl oceněn již v loňském roce regionální organizací cestovního ruchu v Opole. Především
jsme ale rádi, že tento produkt oceňují samotní turisté a že tak dobře
funguje spolupráce s našimi polskými partnery,“ dodala Agnieszka
Wieckowska, pracovnice Informač‐
ního centra Jeseník.
(jm)

UPOZORNĚNÍ: redakční uzávěrka květnového vydání městského zpravodaje Naše město je v úterý 9. dubna
ve 12 hodin. Fotografie zasílejte prosím mimo textový soubor, rozlišení min. 1 Mpx.
(red)

Do soutěže s právní tematikou se zapojilo deset škol
Tak jako v minulých letech přichází i letos do základních škol
nabídka zúčastnit se vědomostní soutěže ,,Právo pro každý den“,
která je určená pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ a studenty
čtvrtých ročníků osmiletých gymnázií.
Projekt vznikl v roce 1972 ve republice program zaštiťovala spo‐
Spojených státech amerických a byl lečnost Partners Czech. Společnost
součástí mezinárodního programu vydala učebnici Právo pro každého,
s anglickým názvem Street Law. Po která získala doložku ministerstva
jeho realizaci a rozvoji se nejen ve školství, mládeže a tělovýchovy
Spojených státech prokazatelně a byla zařazena do seznamu učeb‐
zvýšilo právní povědomí mládeže nic pro základní a střední školy jako
a snížila se i její kriminalita. Projekt doporučený výukový materiál
realizuje nebo realizovalo 35 zemí k výuce k občanství a základům
světa ze všech kontinentů. V České společenských věd.

Cílem celého projektu i soutěže,
která je nedílnou součástí progra‐
mu, je podnítit zájem nejen žáků,
ale i pedagogů a širší veřejnosti
o právní problematiku, rozvinout
a posílit právní vědomí mladé
generace zajímavým a efektivním
způsobem. Letošního ročníku se
zúčastní žáci 10 školských zařízení,
která po předchozích besedách
a seznámení se s metodikou pro‐
gramu vyšlou do okresního kola
soutěže svá družstva. Týmy jsou
vždy smíšené (chlapci a dívky)

a samotné porovnávání vědomostí
proběhne formou testu s uzavřenou
i otevřenou formou otázek. Okresní
finále se uskuteční na přelomu
května a června.
Iniciátorem letošního ročníku
soutěže je koordinátor týmu pro
mládež Jeseník Mgr. Bc. Karolína
Petřeková z Probační a mediační
služby ČR a Městská policie Jeseník,
která realizovala soutěže již v minu‐
lých letech.
Bc. Miroslav Táborský,
ředitel MP Jeseník

duben 2019 | www.jesenik.org
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Stavba Centra společných aktivit jde do finále
Do konce roku 2018 měla být dokončena stavba Centra společných aktivit, ve kterém se čtenářská
veřejnost dočká nejenom očekávané nové knihovny pro děti i pro dospělé. Stavební práce se však
z klimatických důvodů a dodatečných stavebních prací protáhnou do 30. dubna. Komunitní centrum,
které vzniká rekonstrukcí bývalého loutkového divadla a přilehlé bývalé bytové jednotky, bude
sloužit nejen obyvatelům města a jesenického regionu, ale také partnerům přeshraniční spolupráce
z Polska.
„V současné době se uvnitř stavby vody včetně vzduchotechniky a vytá- koncových prvků. Nutno pozname‐
realizují dokončovací práce, probíhá pění,“ uvedl vedoucí oddělení inves‐ nat, že na termín dokončení staveb‐
montáž podlah a SDK stěn a podhle- tic Jiří Uher. Jak dále poznamenal, ní části navazuje dodávka a montáž
dů, pokládají se obklady, dlažby a řeší do konce termínu výstavby nás interiéru a vnitřního vybavení cent‐
se pozice koncových prvků. Probíhají čekají práce spojené s pokládkou ra, kompletní dokončení lze tedy
práce na fasádě, montáži výtahu finálních nášlapných vrstev, ko‐ očekávat v průběhu června 2019.
a vnitřních omítkách a malbách. nečné povrchové úpravy, montáže Reálné uvedení do provozu tak pro‐
Hotovy jsou již všechny technické roz- dveří, dodávka a zapojení všech běhne v letních měsících.

Celkové náklady realizace projek‐
tu Centra společných aktivit činí bez‐
mála 27 milionů korun včetně DPH.
Aktivity posilující oblasti intenzity
spolupráce institucí na pohraničí se
plánují na přibližně 13 milionů.
„Tato rozsáhlá investiční akce se rozběhla díky dotacím z Integrovaného
regionálního operačního programu,
jenž spolufinancuje investiční část
a Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko, který zajišťuje
aktivity projektu včetně vybavení
stavby,“ vysvětlil Jiří Uher. (red)

Výstavba chodníku začala
Oddělení investic informuje o zahájení stavby, která zvýší bezpečnost pohybu chodců na trase silnice č. 453 ve směru Jeseník
– Rejvíz. Jedná se o vybudování nového chodníku v bezmála půlkilometrovém úseku od parkoviště u hřbitova v Bukovicích po
ulici Za Pilou.
Součástí díla je také nové veřejné osvětlení a nová dešťová kanalizace
s vyústěním do Vrchovištního potoka. Samostatná část projektu rovněž
řeší úpravu prostoru parkoviště u hřbitova, kde dojde k vybudování nové
nástupní hrany autobusové zastávky dle současných požadavků na bez‐
bariérové provedení staveb, vybudování nasvíceného přechodu pro
chodce a osazení nového přístřešku čekárny, který nahradí stávající.
Práce začaly přípravou území a kácením stromů, samotná výstavba
chodníku se rozběhne v dubnu a přinese dopravní omezení v tomto
úseku! Předpokládáme omezení dopravy na jeden jízdní pruh s řízením
provozu semafory. Během plánované půlroční výstavby se organizace
dopravy může měnit, doporučujeme proto sledovat aktuální informace
na webu města.
Celková výše investice, kterou spolufinancuje Integrovaný regionální
operační program ve výši 90 % ze způsobilých nákladů stavby, dosahuje
7 milionů korun s DPH.
(MěÚ)

Datum svozu bioodpadu v roce 2019
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

5. 4.
3. 5.
14. 6.
12. 7.
9. 8.
6. 9.
4. 10.
1. 11.

19. 4.
17. 5.
28. 6.
26. 7.
23. 8.
20. 9.
18. 10.
15. 11.

31. 5.

 pro odložení většího množství bioodpadů nebo rozměrných kusů je
určen sběrný dvůr na ulici Otakara Březiny (u areálu TSJ)
■ provozní doba sběrného dvora:
pondělí
14.00–19.00
středa
08.00–18.00
pátek
12.00–18.00
sobota
08.00–16.00
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro svoz objemného odpadu
proběhne v těchto termínech: 10.–12., 17.–19. a 24.–26. května. Bližší
informace o rozmístění kontejnerů budou podány v následujícím čísle
měsíčníku.

Dokončení Muzikantské stezky a obnova pramene
Turisté i běžní občané se dočkají komfortnějšího přístupu do lázní.
Již v dubnu by se mohly rozběhnout stavební práce na dokončení
úprav horního úseku Muzikantské stezky. Spodní část byla již realizována v minulosti.
„Součástí investice je úprava zbývající části stávající Muzikantské
stezky v horní části o délce cca 330
metrů. Jedná se o terénní úpravy
v dotčeném území, vyrovnání stezky
a terénní úpravy krajnic dotčených
realizací. Součástí prací je také umístění odpočívadla z dřevěných lavic
a informační tabule na realizovaném úseku,“ uvedl vedoucí oddělení
investic Jiří Uher. Dokončení se
předpokládá do tří měsíců od pře‐
dání staveniště.
Lidé, kteří se vydají pěšky z města
do lázní, jistě ocení i plánovanou
obnovu Editina pramene, který se

nachází poblíž Muzikantské stezky
na konci třešňové aleje. „Obnova
pramene má být dokončena zhruba
v polovině června,“ řekl Jan Mrosek,
vedoucí oddělení cestovního ruchu.
Obě aktivity jsou součástí projektu
pod názvem Za dědictvím V. Priess‐
nitze, který prohlubuje spolupráci
s Vysokou školou v Nyse. „Mezi projektovými aktivitami budou také
společné workshopy studentů architektury s místními studenty středních škol. Polští studenti také

navrhnou řešení dalšího rozvoje prostoru v okolí Editina pramene,“
doplnil Mrosek.
Na zmiňovaný projekt v hodnotě
1,1 milionu korun získal Jeseník

Muzikantská stezka.

dotaci 30 tisíc euro z Fondu mikro‐
projektů Euroregionu Praděd. Zby‐
tek peněz uhradí město ze svého
rozpočtu.
(rik)

Foto: Tomáš Neuwirth
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Volby do Evropského parlamentu se konají 24. a 25. 5.
V květnu 2019 proběhnou v souladu s platným zákonem
č. 62/2003 Sb., volby do Evropského parlamentu. Dle rozhodnutí
prezidenta republiky o vyhlášení termínu voleb se volby uskuteční
ve dnech 24. a 25. 5. 2019. V první den voleb – v pátek 24. 5. 2019 pro‐
běhne hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, v druhý den voleb – v sobotu
25. 5. 2019 se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin.
Výsledky hlasování budou uveřejněny Českým statistickým úřadem až
po uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie (26. 5.
2019).
Na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí se při volbách
do Evropského parlamentu nehlasuje.

ZÁPIS DO SEZNAMU VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu (dále jen „seznam
voličů pro EP“) se vytváří pro každé volby do Evropského parlamentu samos‐
tatně v několika fázích. Do seznamu voličů pro EP budou dne 14. 4. 2019
zapsáni všichni občané Jeseníku s právem volit, dle adresy místa trvalého
pobytu (údaj vedený vinformačním systému evidence obyvatel). Voliči mají
právo ověřit si, zda jsou zapsáni vseznam voličů pro EP, případně požadovat
doplnění nebo provedení oprav. Ověřit si skutečnost, že je volič zapsán
v seznamu voličů pro EP vedeného Městským úřadem v Jeseníku, je dopo‐
ručeno především těm voličům, kteří se v minulosti nechali zapsat do zvlá‐
štního seznamu vedeného některým ze zastupitelských úřadů v zahraničí.
V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu v zahraničí, kde se již
nezdržuje, ale chce volit vmístě trvalého pobytu vČR, musí předložit potvrze‐
ní o vyškrtnutí z tohoto seznamu vedeného zastupitelským úřadem.
Voliče, který není státním občanem ČR (občan EU), zapíše na jeho
vlastní žádost obecní úřad do seznamu voličů pro EP, jestliže žádost bude
podána ve lhůtě do 14. 4. 2019 do 16:00 hodin a bude prokázáno státní
občanství státu EU a trvalý nebo přechodný pobyt v obci (po dobu nejméně
45 dní před volbami). Volič, občan EU, který již v minulosti požádal o tento
zápis, bude uveden v seznamu voličů pro EP a není tedy třeba znovu žádat.
Ověření zapsání do seznamu voličů pro EP ažádosti ozápis provádí evidence
obyvatel, odboru správního, ref. Kamila Macíková, tel. 584 498 498.
Údaj o tom, ve kterém volebním okrsku volič hlasuje a údaj o přesném
umístění volební místnosti obdrží volič společně s doručenými hlasovacími
lístky (na doručovací obálce). Hlasovací lístky musí být doručeny voličům
nejpozději 21. 5. 2019. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti. Na webových stránkách města Jeseníku bude opět
zveřejněn seznam volebních místností, včetně adres a telefonního spojení.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Při volbách do Evropského parlamentu je možné (od vyhlášení termínu
voleb – od 17. 1. 2019) požádat příslušný obecní úřad o vydání voličského
průkazu. Voliči, který nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku,
v jehož seznamu voličů pro EP je zapsán, vydá příslušný obecní úřad na
jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Budova Evropského parlamentu.

Zdroj: Pixabay

Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo velektronické podobě prostřednictvím datové schránky (fyzické
nebo podnikající fyzické osoby), tato žádost musí být doručena nejpozději
7 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu (do 17. 5. 2019 do
16:00 hodin) na příslušný obecní úřad. Osobně lze požádat o vydání volič‐
ského průkazu do okamžiku uzavření seznamu voličů pro EP (do 22. 5.
2019 do 16:00 hodin). Při osobním podání se sepíše úřední záznam.
Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (9. 5. 2019) předá voličský
průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče ‐ žadatele, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu
do vlastních rukou výhradně adresáta (nutno mít označenou schránku).

NÁVŠTĚVA S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. Komise může navštívit voliče s přenosnou volební
schránkou pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla zřízena. Stejně tak vyhoví obecní úřad i voliči, který je hospitalizován
v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení a toto zařízení
se nachází ve stejném volebním okrsku jako trvalý pobyt voliče.

HLASOVÁNÍ VE ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH
Pokud má volič trvalý pobyt v jiné obci, než se nachází zdravotnické
nebo sociální zařízení, může si do 4. 5. 2019 požádat o zápis do seznamu
voličů pro EP (správce zařízení nahlásí tyto voliče OÚ).
Po uplynutí této lhůty bude jedinou možností hlasování s voličským
průkazem. Voliči s trvalým pobytem v Jeseníku mají jedinou možnost,
jak hlasovat v těchto zařízeních, a to s voličským průkazem. Pokud volič
již v předstihu ví, že bude v termínu voleb hospitalizován, je vhodné včas
si požádat o vydání voličského průkazu.
Kontakt: Odbor správní, evidence obyvatel, Kamila Macíková, tel.
584 498 498, e‐mail: kamila.macikova@mujes.cz
Zpracovala: Ing. Veronika Klementová, vedoucí odboru správního

Jeseník podporuje projekt, který pomáhá těhotným ženám
Před dvěma lety Rada města Jeseníku poskytla záštitu projektu
pod názvem Nesoudíme. Pomáháme. Čeho se týká a co se za tu
dobu podařilo?
Projekt je zaměřený na pomoc
těhotným ženám a dívkám, které
okolí nebo okolnosti nutí k potratu
přesto, že si své dítě chtějí pone‐
chat. Vznikl na základě zkušenosti
bezplatné telefonické Linky pomo‐
ci: 800 108 000, jejíž nabídka
zahrnuje odborné poradenství,
konkrétní profesionální, hmotnou
i lidskou pomoc při běžných úzkos‐
tech z nečekaného těhotenství, psy‐
chologickou pomoc a sociální
poradenství. V případě potřeby

využívají této Linky pomoci ženy
ze všech regionů naší republiky,
tedy i z naší oblasti. Jen v lednu
2019 tato poradna řešila 43 nových
případů.
V roce 2018 poskytlo Hnutí Pro
život odbornou pomoc prostřed‐
nictvím Linky pomoci téměř čtyřem
stovkám žen. V těhotenství zažilo
psychický nátlak 71 % žen, ekono‐
mický 91 %. Tato čísla odpovídají
dlouholetým zkušenostem Hnutí
Pro život ČR, podle nichž 80 %

všech žen, které podstoupily potrat,
se cítí k tomuto zákroku nuceno.
Podobné údaje vyplývají i ze zahra‐
ničních studií.
S traumatem po potratu se na
Linku pomoci obrátilo 27 % žen.
Průměrná doba terapie postabor‐
tivního syndromu trvá 10 měsíců,
avšak zdravotní pojišťovny psycho‐
logickou pomoc ženám po potratu
nehradí. Většina žen uvádí, že by
volily jinou cestu, kdyby jim byla
včas nabídnuta, a shodně se svěřují,
že kdyby cítily podporu, na potrat
by nešly.
Projekt Nesoudíme. Pomáháme
podporuje již 88 měst a obcí včetně

Magistrátu hl. města Prahy či mno‐
ho českých osobností z řad odborné
lékařské veřejnosti nebo umělců
a novinářů. Moc si vážíme toho, že
město Jeseník patří k těm, kteří ten‐
to projekt podporují. Záštita před‐
stavitelů měst a obcí a možnost
umístění letáků či informačních sto‐
janů v nemocnicích a gynekologic‐
kých ambulancích napomáhá, aby
se informovanost o možnosti po‐
moci dostala k těm, kteří ji skutečně
potřebují. Více na stránkách
www.nesoudimepomahame.cz
Podle info HPŽ ČR zpracovali
Mgr. Jana Dýmová
a Václav Dvořák, dipl.um.

duben 2019 | www.jesenik.org
Klub turistů Jeseník
Vás zve
v sobotu 4. května na

3. ročník Májového výstupu
na Zlatý Chlum.
Sraz účastníků v 8:30 na Masarykově náměstí.
S ostatními turisty se setkáme
mezi 11. a 12. hodinou v cíli.
Možnost občerstvení na Zlatém Chlumu.
Každý účastník jde na vlastní
zodpovědnost, doporučujeme pevnou
obuv.
Účastníci obdrží pamětní list.

INFORMACE PRO SENIORY

Rada seniorů
Další schůzky rady seniorů se
uskuteční v pondělí 1. dubna 2019
v 10:00 hod. v zasedací místnosti
radnice města Jeseníku, Masaryko‐
vo nám. 167/1. Pokud máte zájem
se zapojit se svým podnětem nebo
pravidelnou účastí na radě seniorů,
jste zváni.
Bc. Alena Kalinová,
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, MěÚ Jeseník
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Město Jeseník pořádá jarní
Setkání dříve narozených
jesenických seniorů se
zástupci města. Akce se
koná ve čtvrtek 11. dubna
v 15.30 v městském sále
na ulici Karla Čapka. K tanci
a poslechu hraje trio Fan‐
tasia. Vstup zdarma,
občerstvení zajištěno.

Akademie třetího věku
Srdečně vás zveme na dubnovou přednášku A3V. Co vás čeká?

Klub turistů Jeseník

Klub turistů Jeseník
6. dubna: Krajem Moravské Sázavy. Délka trasy 15 km, vlak v 7:01
hod., vycházku připravil M. Rydvan.
13. dubna: Za historií Vidnavska. Vidnava – Kalkow – Laka – Vidnavské
mokřiny – Vidnava. Délka trasy 10 km, autobus v 8:35 hod., vycházku
připravila K. Voráčová.
20. dubna: Staré Město p. S. – Rozhledna na Kraličáku – Stříbrnice –
Staré Město p. S.
Délka trasy 13 km, vlak v 7:01 hod., vycházku připravili Jana a Franta.
27. dubna: Moravičany – Nové Mlýny – Nové Zámky – Litovel. Délka
trasy 14 km, vlak v 7:01 hod., vycházku připravila E. Havrilová.
4. května: 3. ročník Májového výstupu na Zlatý Chlum. Sraz: Masarykovo
nám. Jeseník v 8:30 hod.
Změna tras vyhrazena – podle aktuálního počasí a povahy terénu. (jš)
Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník
zve seniory na poznávací zájezd
spojený s odborným výkladem pana Pavla Macháčka

Jarní Krnov
dne 16. 4. 2019
Odjezd z Jeseníku – v 7:45 hod. Billa, v 7:50 hod. Yesenka,
v 8:00 zastávka na Lipovské ulici u nemocnice
Výlet do města, které má bohatou a zajímavou minulost a kdysi bylo centrem
samostatného knížectví. Vdopoledním bloku je na programu prohlídka synagogy
s proslulými interiéry v maurském stylu a návštěva radniční věže spojená
s výkladem o historii města. Odpoledne účastníky zájezdu čeká komentovaná
prohlídka kostela sv. Ducha a výjezd na vrch Cvilín k poutnímu kostelu Panny
Marie Sedmibolestné.
Vpoledne (cca mezi 12:45–13:45) bude hodinová přestávka na občerstvení. Vpřípadě
pěkného počasí se zastavíme cestou zpět i v zámeckém parku v Linhartovech.
CENA: 240 Kč /doprava, průvodce, vstupenky/
Vzít s sebou: osobní doklady, pohodlnou obuv, drobné na WC.
Přihlášky od 2. 4. 2019, platbu je nutné uhradit do 3 dnů od přihlášení:
Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, OSVZ, tel.: 584 498 406, e-mail:
alena.kalinova@mujes.cz, Karla Čapka 1147/10, 4. patro, blok A, kancelář č. 406
Bližší informace: Vymětalová V., tel.: 603 334 225, e-mail: vym.vera@seznam.cz
S ohledem na udržení uvedené ceny zájezdu v případě odhlášení se v době kratší
než 7 dní před konáním zájezdu bez zajištění náhradníka je poplatek nevratný.

Místa si prosím rezervujte od 3. 4. do 23. 4. u A. Kalinové, OSVZ, MěÚ
Jesenik, tel.: 584 498 406. Přednost mají přihlášení členové Akademie
třetího věku.
Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník
zve seniory na zájezd

Floria Jaro - zahradní výstava 2019 Kroměříž
dne 2. 5. 2019
Odjezd z Jeseníku – 7:45 hod. Billa, 7:50 hod. Yesenka, 8:00 hod. zastávka
unemocnice, Lipovská ulice. Od 1. do 8. května bude Výstaviště Kroměříž patřit
všem milovníkům květin, skvělé hudby a také těm, kteří přijdou potěšit své oko
zhlédnutím nápadité květinové expozice. Na výstavě nakoupíte vše potřebné
pro dům i zahradu od stovek prodejců z celé republiky i ze zahraničí. Okouzlí
Vás tematicky vyzdobené pavilony tisíci květinami. Vystupují zde přední hvězdy
hudební scény a otevřeny jsou desítky stánků a restaurací.
Za letošní hlavní motto květinové expozice si aranžéři z Výstaviště Kroměříž
zvolili Květinový zvěrokruh. Nejlepší čeští aranžéři budou každý den výstavy
tvořit přímo před očima návštěvníků speciální květinová aranžmá na téma
„Čtvero ročních období“.
Pořadatelé připravili i bohatý doprovodný program– vystoupí Duo Eva a Vašek.
Výstaviště Kroměříž je moderní bezbariérový areál. Při letošní jarní výstavě
příchozí ohromí nově vybudovaná voliéra s okrasným ptactvem.
CENA: 200 Kč /doprava, celodenní vstupenka/
Přihlašovat se lze od 2. 4. 2019, platbu je nutné uhradit do tří dnů od přihlášení!
Přihlášky a platba: Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, OSVZ, ul. K. Čapka 1147
(IPOS), 4. patro, blok A, kancelář č. 406, tel.: 584 498 406, e-mail:
alena.kalinova@mujes.cz
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.
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Schubertova soutěž láká na klavíristy z celého světa
Již 21. ročník Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua
proběhne mezi 24.–27. dubnem 2019 v Jeseníku. Kongresový sál
Priessnitzových léčebných lázní bude hostit soutěžní klání
desítek klavíristů z mnoha zemí světa včetně Číny, Japonska či
Brazílie.
Soutěžní bienále založili v roce
1978 manželé Lejskovi s Aloisem
Složilem a za 41 let existence
dosáhla „Schubertovka“ meziná‐
rodní prestiže. Letos změří v repre‐
zentativních kulisách jesenických
lázní své interpretační schopnosti

26 klavírních duí ve dvou katego‐
riích, a to opět na špičkových kon‐
certních piánech tuzemské značky
Petrof.
Soutěž zahájí ve středu 24. dubna
koncert laureátů z roku 2017 –
ukrajinského dua Oleg Kopeliuk –

Igor Sediuk. Od čtvrtka 25. do sobo‐
ty 27. dubna pak budou Kongreso‐
vým sálem od rána do večera znít
v rámci soutěžního programu
skladby velikánů klasické hudby
i méně známých skladatelů. Klaví‐
risté se předvedou nejen před zraky
odborné poroty, ale především
milovníků klasické hudby. Poslu‐
chačem soustředěných výkonů
mladých hudebníků se totiž může
stát kdokoli – soutěž je přístupná
veřejnosti, a to zcela zdarma.

Program vyvrcholí v sobotu
27. dubna od 19:00 koncertem
letošních laureátů, který bude živě
přenášen na vlnách ČRo Vltava.
Zážitek z přenosu se ovšem stěží
vyrovná zážitku ze živého koncertu,
pořadatelé z MKZ Jeseník a ZUŠ
Jeseník vás proto srdečně zvou
k návštěvě. Jména vítězů ještě ne‐
známe, zážitek je ovšem již nyní
zaručen.
(jj)

Vše o životě po životě

Mezi strunami

Kino Pohoda Jeseník uvede 11. dubna od 19.00 hodin dokumentární
film Vše o životě po životě. Ten je vyprávěním lidí, kteří překročili
hranici smrti a bylo jim umožněno vrátit se zpět. Obsahuje nejen
průběh prožitku, ale celkovou změnu, kterou těmto lidem klinická
smrt do života přinesla. Změnu vnímání svého okolí a světa. Pochopení, že nic se neděje náhodou. Fakt, že člověk je neustále v možnosti a jediné, co nás brzdí, jsme my sami.
Po projekci filmu bude následovat přednáška Dalibora Stacha, který
je režisérem filmu, spisovatelem, scénáristou, výtvarníkem a fotografem
v jedné osobě. Sám klinickou smrt dvakrát prožil. Proložena je vyprávěním
o setkání s Milošem Formanem a dalšími zajímavými lidmi, besedou
s dotazy návštěvníků a po skončení bude možné zakoupit režisérovy
knihy. Na základě osobních zkušeností s klinickou smrtí jich napsal
několik, jedna z nich se stala knižní předlohou pro film Za oponou noci,
který Dalibor Stach natočil s plejádou českých herců a dvou hollywood‐
ských hvězd. Vstupné na projekci a besedu v jednom činí 100 Kč. (TZ)

Ve čtvrtek 18. dubna se od 19 hodin v Blue-s Clubu Gemer v Jeseníku uskuteční třetí pořad muzikanta Ondry Kozáka s názvem
Mezi strunami. Ten kombinuje koncert, talk show a jam session,
kterého se mohou zúčastnit všichni přítomní muzikanti.
Hostem talk show bude Rodan Hojgr – ředitel firmy Naturfyt – Bio,
držitel ceny Via Bona v kategorii Dobrá firma. O hudební složku se po‐
stará skupina New Aliquot hrající akustickou hudbu kombinující blue‐
grass, folk a jazz. V průběhu večera pokřtí své nové CD. Vstupné 100 Kč
(studenti a senioři 50 Kč). Vstupenky je možno koupit v předprodeji
v restauraci a Blue‐s Clubu Gemer (tel. 774 077 737) nebo na místě
v den konání akce.
(ok)
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Divadelní žatva žije!
Už dlouho se ochotnickému divadlu na Jesenicku nedařilo tak
dobře jako nyní, alespoň máme-li soudit dle programu 23. ročníku oblastní přehlídky Divadelní žatva. Na prknech jesenického
Divadla Petra Bezruče se ve dnech 5.–6. dubna odehraje celkem
12 představení pro děti i dospělé – a všechna v režii souborů
z Jesenicka.
Program Žatvy odstartuje již v pátek 5. dubna večer, kdy se představí
Divadlo Moravia Vápenná se svou adaptací legendárního westernového
muzikálu Limonádový Joe. Obsáhlý ansámbl, kde nechybí ani živá kapela,
sklízí potlesk kdekoli vystoupí, takže se rozhodně vyplatí nenechat si ho
ujít. Vůbec se nemusí rozmýšlet zejména majitelé divadelního předplat‐
ného, kteří mají toto představení zahrnuto v permanentce.
Druhý den pak sopka kreativity, která se nenápadně rozehřívala přes
zimní měsíce v místních divadelních zkušebnách, začne chrlit naplno.
Nabitý program zahájí tradičně divadelní skřítci již v devět ráno, přičemž
dopoledne si přijdou na své zejména děti, které se mohou těšit například
na pohádku O dvanácti měsíčkách (ZŠ Vápenná), příběh O neuklizených
hračkách (Domadlo) či se dozví, co dělají Lišky z chytrého lesa (Mon‐
tessori Vápenná). Finální představení před polední pauzou Láska a smrt
z dílny Divadélka Karambol ale pro ty úplně nejmenší nebude, ledaže by
se vaše dítko vyžívalo v adaptacích českých lidových balad.
Po pauze se až do večerních hodin budou střídat žánry a formy jak na
běžícím páse. Uvidíme tak rozmanitá představení jako unikátní adaptaci
části Čapkovy hry R.U.R., jež vznikla na Gymnáziu Jeseník, kterou hrají
pouze roboti! Dílo Karla Čapka mají rádi také v ZUŠ Javorník, kde nacvičili
pro změnu Bílou nemoc. Jesenický smíšený pěvecký sbor nám v před‐
stavení Ze života sboru pomocí scének i písniček představí své zákulisí
a soubor Dramatky zase dramaticko‐poetický příběh Žena o jednom
neobyčejném zájezdu. Finální tečku bude mít na starosti opět ZUŠ Javor‐
ník s francouzskou komedií Laurenta Ruquiera Uděláte mně to znova?
Kdo je nyní na pochybách, o co se bude jednat ‐ hra se odehrává v prostředí
plastické chrirurgie.
A co dál? Nebudou chybět divadelní besedy a reflexe představená
pod vedením zkušeného Saši Rycheckého ze Zdividla Ostrava, naopak
přibude workshop improvizačního divadla Daniela Kunze. Žatva ale
stále zůstává především o maximálním nasazení vystupujících dětí i dospě‐
lých, upřímném potlesku publika a spoustě drobných detailů, které z ní
dělají tolik příjemnou akci s tradicí sahající po milníku čtvrt století. (jj)
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Tomáš Uhlíř: Přeji si, aby se kaple stala stánkem kultury
Základní umělecká škola Jeseník oslavila v uplynulém roce 70 let svého trvání. U této příležitosti uspořádala nepřeberné
množství akcí, koncerty žáků, učitelů, bývalých absolventů, varhanní koncerty, výstavu a také reprezentační ples. A jako
„opožděný dárek“ získala ke svému jubileu vlastní sál – Klášterní kapli, a to od 1. ledna 2019. O své dojmy se s námi podělil
ředitel ZUŠ Jeseník, Bc. Tomáš Uhlíř.

Pane řediteli, v Klášterní kapli,
která donedávna patřila pod
Městská kulturní zařízení Jeseník, probíhala řada výstav, koncertů, besed a dalších akcí. Jak
naložíte Vy s tímto krásným kulturním stánkem?
Jsem samozřejmě velmi rád, že
se jako škola po sedmi desetiletích
působení můžeme pyšnit krásným
koncertním sálem v Klášterní kapli.
Pro nás to hodně znamená, vždyť
sebemenší základní umělecká škola
disponuje nějakým sálkem a my
jsme tuto možnost donedávna
neměli. Díky novému vedení města
Jeseník se však dobrá věc podařila
a já tímto moc děkuji za podporu
paní starostce Zdeňce Blišťanové.
Ale zpět k otázce. Převážně bychom
chtěli zachovat tyto krásné prostory
pro pořádání akcí naší školy, dále
pak pro koncerty ve spolupráci
s MKZ Jeseník (Klasika Viva, kon‐
certy k Schubertově soutěži pro kla‐
vírní dua atd.), s Melodia Art,
s pěveckými sbory apod. V rámci
naší doplňkové činnosti zde byly již
v lednu zahájeny tradiční kurzy pro
rodiny s dětmi Hrátky s hudbou.
Nebráníme se však i pořádání
besed, svatebních obřadů, setkání
a výstav.

Zmínil jste zvykové právo pořadatelů. Můžete to blíže vysvětlit?
Téměř denně nás kontaktují oso‐
by a organizace s tím, že měli údajně

Bude těchto akcí více nebo méně
ve srovnání s předešlými lety
a budete tyto prostory pronajímat i jiným organizacím nebo
zájemcům?
V předešlých letech jsme jako
ZUŠ Jeseník využívali Kapli
z 80–85 % pro pořádání třídních
koncertů, žákovských a absolvent‐
ských koncertů, soutěží, přehlídek
či koncertů varhanního festivalu.
Z naší strany zůstane počet těchto
akcí zhruba stejný. Navíc jsou zde
umístěny píšťalové varhany, na kte‐
ré se musí hrát, aby správně fungo‐
valy. Naše škola nabízí výuku
varhan, takže i toto bude náplní
využití kaple, podobně jako napří‐
klad možná výuka komorní hry
s využitím dvou klavírů, námi pořá‐
dané vzdělávací akce aj.
Mám radost z toho, že nejen orga‐
nizace města Jeseník, ale ostatní
zájemci nás už kontaktují a že je
o pronájem kaple velký zájem. Už
nyní odhaduji, že těch akcí oproti
minulým rokům bude více. Bohužel
se někteří ohánějí tzv. „zvykovým
právem.“

Ředitel Základní umělecké školy Jeseník Bc. Tomáš Uhlíř.

kapli vždy zadarmo. Další volají, že
měli každoročně domluvené povo‐
lenky na parkování před kaplí, jiní
nárokují klíče od kaple. A všichni
shodně říkají, že dříve to bylo ve
zvyku… V tom se musí udělat trošku
jasno. Začali jsme tím, že jsme
vyměnili zámky a došlo k úpravě
dodatkové tabulky na značce par‐
kování u kaple. Od začátku roku je
zde uvedeno „Na povolení Základní
umělecké školy Jeseník“. Kontroly
ze strany městské policie budou
vykonávány průběžně.

Máte v plánu využít tyto prostory
i pro akce, které se v kapli nikdy
nepořádaly?
Je možné, že nás někdo osloví
ohledně pronájmu kaple s akcí, kte‐
rá tady ještě nebyla. Je to potom
o komunikaci. Na nás bude, zda‐li
to do těchto prostor povolíme. Roz‐
hodně nechceme, aby se v tomto
krásném koncertním sále konaly
akce, které se sem nehodí – napří‐
klad různé výprodeje oblečení,

country bály se střílením pistolí do
stropu, barmanská setkání s flam‐
bováním, zázemí pro účinkující čer‐
ty na akci Mikuláš aj. Bohužel
v minulosti se sál s přilehlými míst‐

Foto: ZUŠ

nostmi využíval i k těmto účelům
a podle toho to taky místy vypadá.
Na druhou stranu je tu například
nová kuchyňka, krásné židle, píšťa‐
lové varhany, dva výborné klaví‐
ry aj.

Drobnou vadou na kráse je
nedostatek parkovacích míst
v blízkosti kaple. Berete to
v potaz při pořádání akcí, které
mohou přilákat větší množství
lidí?
O nedostatku parkovacích míst
samozřejmě vím, ale myslím si, že
to není až tak problematická zále‐
žitost. Návštěvníci našich koncertů
se s tím již smířili a přicházejí na
akce dříve. Navíc, pokud je akce

například později večer či o víken‐
du, je v dosahu zdarma parkoviště
na náměstí Svobody nebo u kina.

V jakém stavu je vůbec Klášterní
kaple? Je zapotřebí něco opravit
nebo vylepšit, a pokud ano, tak
v jakém časovém horizontu?
Něco už jsem naznačil výše. Jsou
to takové drobnosti, ale bohužel
okem viditelné – například mastné
skvrny na podlaze, odřené a zašpi‐
něné zdi atd. Chceme nechat vyma‐
lovat sociální zařízení včetně
chodby, na toaletách instalovat
vysoušeče rukou (přece jen ruční‐
kům z hygienického hlediska již
dávno odzvonilo), řešit kvalitnější
aparaturu. Rovněž nejsou v pořád‐
ku některé revize, bude nutná opra‐
va hydrantu apod. Nový sál – nové
starosti.
Největším problémem je ale
topení v sále. Ačkoli jsou radiátory
vařící, kapli nevytopí. Chystáme
proto nové řešení vytápění, kdy stá‐
vající vytápěcí jednotky budou
nahrazeny novými.
Kdo bude případné opravy financovat a ovlivní to harmonogram
plánovaných akcí?
Opravy budeme financovat
z našeho rozpočtu, na topení již
máme finanční prostředky od zři‐
zovatele schválené. K samotné rea‐
lizaci výměny radiátorů dojde
v první polovině července, kdy
žádné akce v kapli nejsou. Ostatní
zmíněné opravy budeme řešit tzv.
„za pochodu“, aby co nejméně ohro‐
zily již plánované akce.
Kde najdou případní zájemci
o pronájem Klášterní kaple
podrobnější informace?
Všechny informace pro pořádání
akce v prostorách kaple včetně
ceníku za pronájem, který zůstal
stejný jako u minulého provozova‐
tele, naleznete na:
http://www.zusjes.cz/kaple/.
Já osobně bych si přál, aby se
Klášterní kaple stala jakýmsi jese‐
nickým stánkem kultury, do které‐
ho se vždy posluchači koncertů či
návštěvníci akcí budou znovu rádi
vracet.

Rozhovor připravil:
Richard Kapustka
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Kněz vystoupí s talk show

Ideální příprava pro život

Je to již 25 let, co Charita Jeseník pomáhá svými službami potřebným lidem na Jesenicku. Při této příležitosti pozvala do Jeseníku
známého moderátora a kněze Zbigniewa Czendlika. Ten vystoupí
v jesenickém divadle se svou talk show POSTEL HOSPODA KOSTEL
ve čtvrtek 11. dubna od 18 hodin.
Není kněz jako kněz a Zbigniew Czendlik je toho důkazem. Miluje ženy,
rád si pochutná na dobré whisky, hraje golf a v hospodě je jako doma.
Netají se svými názory, které by člověk od kněze mnohdy nečekal. Jak on
sám říká: „Provokuji hrozně rád a vím, že všem lidem nevyhovuji.“ Jaký je
jeho názor na církev? Jak zvládá celibát? Co má napsáno na dveřích ložnice?
K čemu by vedl své děti a co je v životě nejdůležitější? Obsahem talk show
je vyprávění příběhů z jeho života, a to osobního i jiného, podané humorem
jemu vlastním. V průběhu devadesáti minut se dotkne mimo jiné prob‐
lematiky současného světa, s čímž se rád s diváky otevřeně podělí. Vstu‐
penky lze zakoupit v rezervačním systému MKZ Jeseník. Hana Sychrová

SŠ gastronomie a farmářství
Jeseník se od 18. do 24. února
zapojila do projektu EDISON.
Pod záštitou mezinárodní organizace AIESEC se šest zahraničních studentek zúčastnilo
týdenního pobytu v naší škole.
Jednalo se o vysokoškolské stu‐
dentky ve věku od 18 do 27 let.
Z Číny to byla Jingyi Guo, studentka
environmentálních věd, studentka
sociologie Kristina Dvoretska
z Ukrajiny, studentka japonštiny
a angličtiny Yang Chien Hu z Tai‐
wanu, Yewande Koyi z Nigérie,
absolventka psychologie, Tanya
Mironova z Ruska, studentka orga‐
nizačního managementu a Melvina
Valencia z Indonésie. Každý den se
v jednotlivých třídách odehrály
působivé prezentace, které zahra‐
niční hosté předvedli jesenickým
žákům. Komunikace mezi hosty
a žáky byla vždy v angličtině. Ve
čtvrtek si studentky vyzkoušely
některá řemesla vyučovaná na pra‐
covišti v Horních Heřmanicích.
Poslední den proběhla tzv. „Global

Zahraniční studentka.
Foto: archiv školy

Village“, kdy se ochutnávala jídla,
která nám hosté připravili z kuchyní
svých zemí. Žáci školy tak dostali
jedinečnou příležitost propojit
gastronomické poznatky s jazyko‐
vými, což SŠ gastronomie a farmář‐
ství Jeseník považuje za ideální
přípravu pro život.
Lenka Lukešová

Společně k jednomu cíli
SŠ gastronomie a farmářství Jeseník uspořádala v lednu ve spolupráci
s firmou GLOBUS ČR, k.s. v prostorách Hypermarketu Globus Olomouc
konferenci pro výchovné a kariérové poradce jesenických základních
škol včetně zástupců Úřadu práce Jeseník a Šumperk. Tématem konfe‐
rence se stala problematika kariérového poradenství pro žáky končící
povinnou školní docházku, navázání spolupráce potencionálních zaměst‐
navatelů a škol včetně úlohy Úřadu práce ČR při výběru středního vzdě‐
lání žáků vycházejících ročníků.
Ředitelka firmy Globus předložila přítomným koncepci firmy, rozvoj
organizace do budoucna, platové ohodnocení zaměstnanců včetně bene‐
fitů firmy. Nezapomenutelným zážitkem se stala prezentace jednotlivých
pracovních úseků, kterými byla pekárna, cukrárna a řeznictví. Podě‐
kování za účast patří jmenovitě Mgr. Mie Suché a Ing. Ivaně Pavlovové,
které zastupovaly Úřad práce ČR Jeseník, PhDr. Vladimíře Kašparové
z ÚP Šumperk. Dále výchovným poradkyním Mgr. Anně Kaniové (ZŠ
a MŠ Lipová‐lázně), Mgr. Tamaře Šašvatové (ZŠ a MŠ Česká Ves), Mgr. Ire‐
ně Karešové (ZŠ a MŠ Javorník), Mgr. Radce Palzerové (ZŠ a MŠ Bělá pod
Pradědem) a Mgr. Aleně Poskerové (ZŠ Fučíkova Jeseník).
Lenka Lukešová

Velikonoční trhová slavnost již počtvrté v Jeseníku
Přijďte na náměstí oslavit svátky jara! Tradiční slavnost pořádaná
spolkem Sudetikus se uskuteční na
Masarykově náměstí v sobotu 13. dubna
od 10 hodin.
V dopoledním programu vystoupí napří‐
klad děti z jesenických mateřských škol,
v odpoledním pak Komorní sbor Florian,
folklorní soubor Trnka, sbor JESEN, Pavel
Čadek s Úcellovou skupinou a další. Nachys‐
tané budou nejen prodejní stánky s regio‐
nálními produkty a velikonočním zbožím,
ale také tvořivé dílny (pletení pomlázek,
malování kraslic, výroba velikonočních

ozdob, ukázka velikonočních zvyků). Na místě si děti s EduArty vyrobí
Moranku, symbol odcházející zimy, a dozví
se o jarních tradicích na Jesenicku. Zasoutě‐
žíte si v různých velikonočních disciplínách
a vyfotíte se ve fotokoutku. Speciální obědové
menu pro Velikonoční slavnost připraví
Hotel Slovan. Zapojte se do soutěže o nejvy‐
pečenějšího sladkého beránka a vyhrajte
cenu a všeobecné uznání! Beránka je třeba
přinést do 14 hodin na infostánek.
Více informací na webu www.sudetikus.cz, v IC Katovna, nebo na Facebooku
spolku Sudetikus.
(ms)
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Kaleidoskop ZŠ Jeseník

Edisonský týden aneb Nevšední dny s prima zážitky
V únorovém týdnu od 17. 2. do
24. 2. jsme v naší ZŠ Jeseník zažili sedm nevšedních dnů se
sedmi nevšedními návštěvníky!
V rámci multikulturního vzdělávacího programu s názvem
EDISON mezinárodní organizace AISEC přijeli do naší školy
zahraniční studenti, kteří měli
za úkol seznámit žáky s kulturou, zvyky, tradicemi, historií
i současností jejich země.
Nejen poutavá vyprávění, zají‐
mavé fotografie či krátká videa, ale
hlavně vstřícný přístup prezentu‐
jících zaujaly naše žáky i učitele
natolik, že někteří na okamžik pře‐
stali vnímat jazykovou bariéru
a angličtinu přijali za vlastní. Všich‐
ni studenti pak znovu představili
své země na páteční akci s názvem
Global Village, která proběhla i za
účasti veřejnosti v budově Nábřež‐
ní. Měli jsme možnost nahlédnout
pod pokličku (pomyslnou i skuteč‐
nou – součástí byla i ochutnávka
typických pokrmů) několika asij‐
ských států – Indonésie, Turecka,
Kyrgyzstánu, Taiwanu, Maroka, Jor‐
dánska a evropské Ukrajiny.

Závěrem bychom chtěli velmi
poděkovat všem, kteří se na pro‐
jektu podíleli, především realizá‐
torce akce paní učitelce Konečné,
hostitelským rodinám, sponzorům,
žákům i učitelům.
(zšj)

Žáci se dozvěděli zajímavosti třeba z Kyrgyzstánu.

Také naše škola připravila na
oplátku studentům velmi zajímavý
program – nabídla jim možnost
„ochutnávky“ regionálních nej. Stu‐
denti se spolu s žáky 5. ročníku
zúčastnili zimních radovánek na
lyžích (či snowboardu), odpoledne
pak mohli zkusit bruslařské doved‐
nosti na ledě nebo pěší chůzi s hůl‐
kami nordic walking. Ve Vodní tvrzi
se zase díky výstavě Vyprávěj
dozvěděli, jak vypadalo vybavení
našich domácností v 70.–80. letech.
Určitě ocenili také relaxační koupel

Foto: archiv školy

v Priessnitzových lázních. I večerní
a podvečerní program byl nabitý –
nadšení byli z konverzačního veče‐
ra English café v Gemeru i bowlin‐
gového klání. Celý týden nás velmi
obohatil, získali jsme poznatky
o cizích zemích i nová přátelství.
Mnozí si uvědomili, že odlišnost
a jinakost nemusí vzbuzovat obavu
nebo strach z neznámého, ale
především touhu po poznání
a zájem o osobnost člověka bez
ohledu na jeho barvu pleti, oblečení
nebo náboženství.

Reakce našich žáků:
Projekt Edison mi dal mnoho zkušeností a super zážitky. Mluvit
s opravdovými cizinci je nejlepší způsob, jak se naučit anglicky.
(T. Mikolášová, 8. C)
Z projektu Edison jsem si odnesl
mnoho věcí – ať už nová slova nebo
nové informace o daných státech.
Měl jsem z toho dobrý pocit. Cizinci
byli velice milí, pozitivní, štědří, slušní
a skromní.
(M. Majdiš 7. A)
Lidé z Edisonu byli hrozně pozitivní, milí a byla s nimi sranda. Moc
jsem si užila Global Village. Chtěla
bych, aby přijeli i příští rok.
(K. Tóthová, 6. B)
Všichni z Edisonu byli hrozně fajn.
Nejvíc se mi líbila prezentace o Kyrgyzstánu. Doteď si pamatuju celý
taneček a hudba mi hraje v hlavě.
Děkuji za krásně prožité dny.
(M. Uhelszká, 7. B)

Vydařená akce na sedle

Letos máme úspěšně za sebou již druhý ročník výcviku běžeckého lyžo‐
vání, ale poprvé jsme se rozhodli pozvat i naši novou partnerskou školu
z Glucholaz. Tuto akci jsme dlouho a pečlivě plánovali spolu s děvčaty
z CSA (Centrum společných aktivit). Jako nejvhodnější nám připadal areál
na ČHS, kde jsme měli zázemí na chatě Jesenka, a termín naplánovaný na
půlku února byl také ideální. Už jsme si přáli jen slunečné počasí, kopu
zážitků a pokud možno žádná zranění. To vše, ba dokonce i více, se nám
všem splnilo.
Hned na začátku kurzu byly děti rozděleny do několika skupin. Každá
měla dva instruktory, kteří se dětem po celou dobu výcviku maximálně
věnovali. Hrály se různé hry, soutěže a samozřejmě probíhala i výuka
běžeckého lyžování. Děti během kurzu dělaly velké pokroky a každým
dnem se lepšily. Poslední výcvikový den probíhaly „Netradiční zimní hry
a soutěže“. Disciplíny vybírali naši pedagogové a nakonec zvítězily –
biatlon, štafeta, fotbálek s jednou lyží a obratnostní závod. Na závěr pro‐
běhlo vyhodnocení a předání odměn nejlepším týmům.
Myslím si, že akce byla velmi zdařilá, žáci na ni velmi rádi vzpomínají,
mají plno nových zážitků, někteří navázali i nová přátelství a již nyní se
těší na další společnou akci, kterou bude „Park, žije“.
Mgr. Jana Mrázová, ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312

11. dubna 2019 od 14 do 17 h
na budovách Prżchodní
a Boženy Nûmcové
– s sebou rodný list dítûte a obíanský prżkaz
– hravá forma zápisu pro dûti

více info a kritéria přijetí
na www.zsjesenik.cz

Foto: archiv školy

DO ŠKOLY

Účastníci výcviku běžeckého lyžování.
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Letopisy v žule – obraz Jesenicka v díle O. Šuleře
Jméno ostravského spisovatele a publicisty Oldřicha Šuleře
(1924–2015) si znalci regionální literatury severní Moravy a Slezska nejčastěji spojují s díly tematizujícími Beskydy. V knihách
jako Je to chůze po kotárech (1989) či Paměť domova (1994) se
nejen nádherně odráží Šuleřův srdeční vztah k tomuto regionu,
ale zároveň i hluboké znalosti valašského folkloru a historie.
Svůj literární debut však Šuleř nesituoval do malebného kraje
ovcí a trnek. Rozsáhlým románem Letopisy v žule (1957) se,
obrazně řečeno, vrátil na Jesenicko, kde coby syn drážního
zaměstnance trávil své dětství. Přestože knize nelze upřít mnohé
umělecké kvality, všudypřítomná schematičnost a ideologické
zatížení dojem z četby trochu kazí.
Děj začíná v polovině 19. století
v Cukmantlu (Zlaté Hory), kde
v hospodě každý večer vysedávají
forman Albert Tröster a čeledín
Rudolf Hanke. Jejich dosavadní
relativně pokojné soužití se však
dramaticky mění ve chvíli, kdy
Tröster začne vozit kámen do Pru‐
ska a závratně bohatne. I do života
Hankeho vstoupí žula, ovšem
nikoliv v podobě tučných zisků,
ale každodenní roboty – stane se
kameníkem. Cesty obou hrdinů se
definitivně rozejdou a společnou
řeč nenajdou ani generace jejich
potomků, ba právě naopak, nevra‐
živost se s postupujícími lety pro‐
hlubuje a stupňuje.
Potenciál kvalitní ságy se silným
sociálním apelem však autor
degraduje permanentním důra‐
zem na třídní boj a černobílým
vnímáním světa. Trösterovy
(jejímž předobrazem se stala reál‐
ná podnikatelská rodina Försterů
ze Zlatých Hor) vykresluje Šuleř
jako největší zloduchy, sobce li‐
bující si v ponižování druhých
a morální zhýralce. To samé platí

rovněž o ostatních kapitalistech
regionu (namátkou Franke ze
Žulové, Grimme z Vidnavy, Groh‐
mann z Vrbna aj.). Ani o jednom
z nich nelze v autorově podání
hovořit jako o čestném člověku,
všichni vykazují známky odporné
ziskuchtivosti, citové oploštělosti,
prospěchářství. Šuleř, zatížen
dobovou ideologií, jako by vůbec
nebral v potaz, že tito jedinci, bez
ohledu na jejich charakter, posky‐
tovali po celá desetiletí zaměstná‐
ní tisícům lidí, otcům od rodin,
a toto zjednodušující zatracení
a naprosté opovržení si tak neza‐
sluhují. Naopak rodinu Hankeho
a další představitele dělnického
prostředí autor staví do ryze pozi‐
tivního světla. V duchu budovatel‐
ských románů vyzdvihuje jak
jejich ohromující zručnost a ne‐
změrnou pracovitost, tak také onu
klišovitou bodrost a „sympatic‐
kou“ neotesanost.
Pokud bych měl uvést důvod,
který by dnešního čtenáře přiměl
Letopisy v žule otevřít, pak mě kro‐
mě poměrně pěkného autorského

Odborná škola pro zpracování kamene v Žulové, rok 1908.
Zdroj: SOkA Jeseník

stylu a jazyka napadá jediný –
vztah čtenáře ke kraji, v němž se
děj odehrává. Pomineme‐li kritiku
výše řečenou, představuje román
více či méně zdařilou reflexi
některých významných úseků
novodobých dějin Jesenicka,
samozřejmě přeformulovanou do
beletristické podoby, a tedy stěží
použitelnou jako vědecký pra‐
men. Šuleř před samotnou tvor‐
bou díla věnoval dost času nejen
zaznamenání vzpomínek pamět‐
níků, převážně neodsunutých
Němců aktivních před válkou
v sociálnědemokratických či
komunistických kruzích, ale i stu‐
diu dobových pramenů. V knize
tak např. ožívají okolnosti vzniku
založení odborné školy pro zpra‐
cování kamene ve Frýdberku
(Žulová) v roce 1886, značný pro‐

stor je pak pochopitelně věnován
Frývaldovské stávce či nástupu
henleinovců k moci. Snad ještě
důležitější roli než politické poza‐
dí a sociální rozdíly však v knize
sehrává právě KÁMEN, a to nikoliv
jako pouhá součást krajiny, ale
i coby naprosto determinující
činitel celkové atmosféry díla
a zejména lidských povah – cha‐
rakter tvrdého kamenitého podlo‐
ží Jesenicka se zosobňuje
v nezdolné houževnatosti hrdinů,
jejich pevnosti, ale také v přísnosti
a otupělosti vůči citům. Na každý
pád Šuleř svými Letopisy v žule
vytvořil Jesenicku pevný, byť mís‐
ty poněkud omšelý a nekvalitní
pomník, jenž zůstává nedílnou
součástí místní literární historie.
Matěj Matela,
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Krteček se připojil k celonárodní kampani Festival rodiny
Mateřské a rodinné centrum Krteček v Jeseníku se připojilo
k celorepublikové kampani „Festival rodiny“, kterou pořádá
organizace Síť pro rodinu. Tato kampaň probíhá od 11. 5. do
17. 6. 2019, kdy všechna zapojená centra společně oslaví rodinné
hodnoty naší společnosti jako je Den matek, Den rodiny, Den
dětí a Den otců. Více se o této akci a plánech můžete dozvědět
na stránkách www.festivalrodiny.cz. Spojovacím prvkem festivalu budou společně vyrobené klobouky, podle nich nás také
najdete na různých akcích. Detailní program naleznete na plakátech našeho centra či našich nových webových stránkách,
přesto bychom vás rádi pozvali na nejzajímavější akce.
Festival rodiny aneb 15 let
s Krtečkem zahájíme v pondělí
6. května přednáškou Zdravá
domácnost s Mgr. Julií Žateckou,
farmaceutkou a maminkou dvou
dětí. Ve středu 15. května na Den
rodiny vás pozveme na animovanou pohádku, kterou organizu‐
jeme ve spolupráci s MKZ Jeseník
a Komisí pro občanské záležitosti,
rodinu a sociální věci. Krtečkův

hrací koutek najdete na dvou
akcích za sebou. Pátek 17. května
bude patřit Jesenickým trhům, kde
spolupracujeme se spolkem Sude‐
tikus. A o den později v sobotu
18. května se přesuneme do Lipo‐
vé, do Schrothových lázní na zahá‐
jení lázeňské sezony.
Společně se SVČ DUHA Jeseník
pořádáme dvě akce pro děti.
V sobotu 25. května Pohádkový

les, kde si můžete také s námi
vyrobit svůj vlastní klobouk a Den
dětí oslavíme dohromady v úterý
4. června ve spolupráci se ZPMV.
Poslední zajímavou akcí v květnu
bude v pátek 31. května setkání
s koučkou MUDr. Romanou Palčo‐
vou, která zájemcům nabízí měře‐
ní v rámci programu Balancujte.
Se zájemci projde nejen měření
váhy, ale i tuků a svalů a také vhod‐
nou úpravu jídelníčku s lehkým
dotekem koučinku.
V pondělí 3. června chystáme
autorské čtení pohádkové knížky pro děti v knihovně VP Jeseník,
kde nás mimo jiné s Krtečkem
můžete najít každé první pondělí
v měsíci od desíti hodin. Nabídkou
přednášek pokračujeme dál. Po‐
zvali jsme do Krtečka odborníka
na lidskou duši MUDr. Petra Mílka,
lékaře z psychiatrické kliniky

v Hradci Králové, a to v pátek
7. června na přednášku Partnerské vztahy a rodina.
Za vrchol celého Festivalu rodi‐
ny považujeme setkání rodin
v prostorách zahrady Katovny
v neděli 9. června při akci Pohádkové odpoledne s Krtečkem.
Celý tento Festival rodiny je kon‐
cipovaný jako společné setkávání
rodin a společné sdílení času. Jsou
to setkání, která mají za úkol zvi‐
ditelnit důležitost rodiny a jejich
hodnot v dnešní době řízené infor‐
mačními technologiemi a vzájem‐
ným odcizováním se.
Přijďte mezi nás. Společně něco
zažijeme, posedíme a konečně se
třeba po letech můžeme zase vidět
a obohatit navzájem.
Za MRC Krteček Jeseník
Marie Vršanová
a Alena Šosová Řehová

duben 2019 | www.jesenik.org
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Jeseník očima návštěvníků: Chuť tvořit a veršovat
Kdo a odkud jste? Co vás k nám přivádí, jste zde poprvé?
Petr Matuška, 52 let, Blansko. Mým celoživotním oborem je elektřina, v současnosti pracuji
jako revizní technik. V lázních jsem nyní popáté, pobyty u vás mně pomáhají překonat psychické
obtíže. Atmosféra lázní a uvolnění, které zde vždy prožívám, ve mně znovu probudily chuť tvořit
a veršovat. Zamlada jsem psal protestsongy, později to šlo stranou, v normálním životě člověk
nemá na takové blbosti čas. Tady se básnické střevo znovu ozvalo.
Ripperova promenáda
A socha Hygie na Českém pomníku
Jeseník, Gräfenberk, Priessnitzovy lázně:
půldruhé století z výšky pořád hledí.
Kytky tu sázejí do dubové kádě.
Kolem ní prochází davy výletníků Schodiště v parku když vyjdete rázně,
ti když se unaví, na lavičkách sedí.
Vídeňská kavárna vede k promenádě.
Dokola blázni tu na on-linech bruslí
a v zimě na běžkách svoje tělo moří.
Do sněhu obrázky špičkou hůlky kreslí,
od startu do cíle stopkami čas měří.

To polská orlice na trojboké špici
na kouli bronzové roztahuje křídla.
Až všechno utichne, tak přes lázně spící
odletí napít se z léčivého zřídla.

TRADIČNĚ

Na kvádru z litiny uherský lev stojí na znaku lázní je v zlatomodré barvě.
Nikdo ho nedráždí, každý se ho bojí zlé časy nastanou, až prý jednou zařve.
Jen kousek odbočíš, stojíš na vyhlídce,
zde můžeš zastavit a do kraje hledět.
V České Vsi kostela dvě věže jak svíce,
Zlatý Chlum, Jeseník a napravo Praděd.
Na kopce ostrohu, mezi stromy skryta
rodina Priessnitzů ve své hrobce leží,
kamenná kaplička, dole pod ní krypta.
Klid a mír posvátný lípy, buky střeží.

PŘEDNÁŠKA

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA

Úterý 16. dubna v 19 hodin
VŠECHNY GRÄFENBERKY SVĚTA
Fotografie s dějepisně‐zeměpisným
povídáním o anglickém a štýrském
Gräfenberku, historii vodoléčby
a slávě vodoléčebných ústavů
v 19. století.
V Zrcadlovém sále prezentuje
Mgr. Jiří Glabazňa, vstupné 50 Kč,
platba na recepci Priessnitz. Pořádá
PLL a. s.
Na Sanatoriu Priessnitz otevřena
několikrát týdně – více informací
na www.priessnitz.cz.

SLET ČARODĚJNIC. Čarodějnice, čarodějové i černokněžníci z jesenických
hor i podhůří se mohou těšit na poslední dubnový den – svůj tradiční slet.
Tedy 30. dubna od 15 hodin na viděnou v Priessnitzových léčebných láz‐
ních!
Foto: archiv PLL a. s.

ZA SPORTEM
TENISOVÉ KURTY
PO – Zavřeno
ÚT–NE – 16:00–20:00
Kurty si lze pronajmout i mimo ote‐
vírací dobu, ale po dopředu domluvené
rezervaci – více informací na
www.priessnitz.cz.

7DQHÏQ¯ YHÏHU\

LÁZEŇSKÉ FITNESS
Provozní doba
PO – Zavřeno
ÚT–PÁ 15:00–20:00
SO 8:00–12:00
NE 15:00–20:00
Jednorázové vstupné
70 Kč
VacuFit Thermal
90 Kč
Happy hours (každé úterý
a čtvrtek 18:00–20:00)
40 Kč
Permanentka 10 vstupů Fitness 600 Kč
VacuFit Thermal
800 Kč
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SPORTOVIŠTĚ otevřena denně
PODLE POČASÍ od 10.00 do 18.00
Půjčovna kol, dětských kol, odrážedel,
koloběžek a sportovních her (badmin‐
ton, kroket, volejbal, nohejbal, míče).
Park her (minigolf, ruské kuželky, Člo‐
věče nezlob se, pétanque).
Balneopark, Fitpark, DiscGolfpark,
Minigolf
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ DUBEN 2019

Akce
pondělí 1. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY ZDENY BLECHTOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 2. dubna–středa 3. dubna
v 8.30 a 10.15 hodin
čtvrtek 4. dubna v 8.30 hodin
Divadlo P. Bezruče
MUZIKÁL MALÝ PRINC
Uvádí Hudební divadlo dětem. Představení pro
MŠ, I. a II. stupeň ZŠ. Doprodej volných míst
v Divadle Petra Bezruče. Vstupné 60 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 3. dubna v 18 hodin
Výstavní síň Katovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY:
ZAOSTŘENO PŘEVÁŽNĚ NA JESENÍKY
Objektivem Tomáše Neuwirtha
& Tomáše Knotka
Autorský výběr snímků představí tradiční
i netradiční místa Jesenicka a okolí tradičním
i netradičním pohledem. Širší portfolio foto‐
grafií obou autorů najdete na www.hogofoto.cz,
kde si můžete fotografie nejen prohlédnout,
ale i zakoupit. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 4. dubna v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad Dadly Šenkyříkové pro děti
a jejich rodiče. Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 4. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY MGR. ŠÁRKY BARTOŇOVÉ
A JANA BARTONĚ
Představí se žáci ve hře na klavír, zobcovou flét‐
nu, klarinet a saxofon.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 4. dubna v 19 hodin
Caffé & shop Ennea
KINEDOK – KING SKATE
Skateboard v šedi normalizace? Jasně, a k tomu
holky, pivo a skvělý triky z doma vytvořenými
skejty nebo s těmi z dovozu, výměnou třeba za
český křišťál. Česká republika, režie Šimon
Šafránek, 2018, 80 min, 50 Kč.
Předprodej caffé & shop Ennea, více na
www.facebook.com/enneaa.
Pořádá Caffé & shop Ennea.

čtvrtek 4. dubna v 19.30 hodin
Wiener KaffeeHaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč.
Pořádá WKR a PLL a.s.

pátek 5. dubna v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
LIMONÁDOVÝ JOE - 23. DIVADELNÍ ŽATVA
Divadlo Morávia Vápenná z. s., uvedlo vloni
v létě na scénu muzikál Limonádový Joe dle
slavné předlohy filmu režiséra Oldřicha Lip‐
ského z roku 1964. V hlavní roli se představí
skvělý komik a herec Stanislav Pelc. Hra v diva‐
delním předplatném. Doprodej volných míst
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné
100 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 5. dubna ve 20 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
FRAGILE
Koncert světoznámé slovenské vokální skupiny
a capella se Soňou Norisovou. Představí světové
rock/pop hity ve vynikajících originálních
a capella aranžmá. Předprodej v MONDI Tour
a v recepci Priessnitz. Vstupné 350 Kč.
Pořádá PLL a.s.

sobota 6. dubna od 9 hodin
Divadlo P. Bezruče
23. DIVADELNÍ ŽATVA
V tento den ožijí „prkna“ Divadla P. Bezruče
v Jeseníku řadou vystoupení různých forem
představení ochotnických souborů, soubůrků
i jednotlivců. Program na zvláštních plakátech.
Prodej vstupenek v rezervační systému MKZ
Jeseník. Celodenní vstupné 60 Kč. Více na str. 6.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 6. dubna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
ZÁHADNÁ MÍSTA SVĚTA
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 60 Kč.
Pořádá PLL a.s.

neděle 7. dubna ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko‐
katolický kněz.
Pořádá PLL a.s.

neděle 7. dubna v 17 hodin
Kaple
KLASIKA VIVA - STUPKOVO KVARTETO
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 120 Kč, 60 Kč zvýhodněné
vstupné pouze pro držitele karty klubu přátel
Klasika Viva. Kartu je možné vyřídit na webu
www.klasikaviva.cz.
Pořádá Roman Janků Management s.r.o. ve spolupráci s MKZ Jeseník.

pondělí 8. dubna v 16.30 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY LENKY POLCROVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 9. dubna v 17 hodin
pátek 5. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY ANNY BEŤÁKOVÉ
Představí se žáci zpěvu. Pořádá ZUŠ Jeseník aSPU.

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY DALIMILY KAŇKOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
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středa 10. dubna v 8.30 hodin
Kaple
OKRESNÍ PŘEHLÍDKA V KLASICKÉM
A POPULÁRNÍM ZPĚVU ŽÁKŮ ZUŠ
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 10. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY TIBORA NOVOTNÉHO
Představí se žáci ve hře na trubku, zobcovou
flétnu a EKN.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 10. dubna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
LOVECKÁ HUDBA
Představí se Trubači Lesů ČR pod vedením Rená‐
ty Jeřábkové. Vstupné 80 Kč.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 11. dubna v 16 hodin
IC Katovna Jeseník
VERNISÁŽ FOTOSOUTĚŽE
„HRA SVĚTLA A STÍNU“
Vernisáž vítězných fotografií a vyhlášení sou‐
těže amatérských fotografů.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník ve spolupráci s IC Jeseník.

čtvrtek 11. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY JAROMÍRA STAŇKA
Představí se žáci ve hře na trubku a zobcovou
flétnu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 11. dubna v 18 hodin
Divadlo P. Bezruče
TALK SHOW POSTEL HOSPODA KOSTEL
Zbigniew Czendlik, pohodový, zábavný kněz
z Lanškrouna, se představuje v pořadu Postel
hospoda kostel. Obsahem talk show je vyprávění
příběhů z jeho života osobního i jiného…, po‐
dané humorem jemu vlastním. Součástí bude
také autogramiáda jeho knih.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 220 Kč.
Pořádá Charita Jeseník.

čtvrtek 11. dubna v 19 hodin
Caffé & shop Ennea
KINEDOK – DNY ŠÍLENSTVÍ
„Proč jsou ulice plné takzvaných normálních
lidí a my, čímsi nenormální, sedíme v léčeb‐
nách?,“ ptá se jedna ze dvou protagonistů filmu
Days of Madness Maja. Chorvatsko, Slovinsko,
2018, 73 min, 50 Kč.
Předprodej caffé & shop Ennea – více na
www.facebook.com/enneaa.
Pořádá Caffé & shop Ennea.

čtvrtek 11. dubna v 19.30 hodin
Wiener KaffeeHaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč.
Pořádá WKR a PLL a.s.
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pátek 12. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY ING. JIŘÍHO DVOŘÁKA
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu a růz‐
né komorní soubory. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 12. dubna v 17.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT SOUBORU JESFLET
Pořádá PLL a.s. a ZUŠ Jeseník.

pátek 12. dubna v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
LEONA MACHÁLKOVÁ S KAPELOU
Koncertní program „MUZIKÁL ‐ MOJE LÁSKA“,
ve kterém si můžete vychutnat ty nejkrásnější
písně ze světových i českých muzikálů, ve kte‐
rých Leona Machálková ztvárnila hlavní ženské
role. Prodej vstupenek v rezervačním systému
MKZ Jeseník a Ticketstream. Vstupné
420–450 Kč.
Pořádá SB Investment ve spolupráci s MKZ Jeseník.

sobota 13. dubna v 15 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
JARNÍ KONCERT SMYČCOVÉHO ORCHESTRU
ZUŠ JESENÍK
Zazní světoznámé melodie a předehry z oper
a operet, slavné Ravelovo Bolero či Ararat Dan‐
ces Jeffa Manookiana. Diriguje František Mech.
Průvodní slovo Rafaela Drgáčová. Vstupné dob‐
rovolný příspěvek.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

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

neděle 14. dubna v 15 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
ODPOLEDNÍ KONCERT
Představí se Anna Beťáková (klavír a zpěv)
a Josef Kholl (zpěv).
Pořádá PLL a.s.

úterý 16. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební
nástroje a žáci LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 17. dubna v 17 hodin
Sál Státního okresního archivu Jeseník
PŘEDNÁŠKA I PROCHÁZKA
Přednáška k 180. výročí první návštěvy hraběte
Miklóse Wesselényiho v lázních na Gräfenber‐
ku. Přednášejí Lukáš Abt a Mgr. Matěj Matela.
Setkání na počest významného pacienta
v letech 1839–1850 zakončí společná procház‐
ka k prameni nesoucímu jeho jméno.
Pořádá SOkA Jeseník

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ DUBEN 2019
středa 17. dubna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
Představí se Brass Quintet‐Jesenické žestě pod
vedením Mgr. Františka Mecha se světovými
autory jako H. Purcel, Cl. Debussy, A. Dvořák, J.
Lennon, G. Gershwin, D. Ellington a dalšími.
Vstupné 80 Kč.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 18. dubna v 19.30 hodin
Wiener KaffeeHaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci hrají střídavě Karel a Petr
Weiserovi. Vstupné 50 Kč.
Pořádá WKR a PLL a.s.

VELIKONOCE V LÁZNÍCH:
pátek 19. dubna – neděle 21. dubna
od 10 do 18 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
STÁNKY – UMĚLECKÁ ŘEMESLA

neděle 21. dubna ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko‐
katolický kněz.

neděle 21. dubna od 15 do 18 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
ODPOLEDNE S CM WAJDOVCI
A POHÁDKOVOU BABIČKOU

neděle 21. dubna od 19 do 23.50 hodin
Zimní zahrada, PLL a.s.
VELIKONOČNÍ VESELICE
K tanci a poslechu hraje skupina California.
Vstupné 80 Kč.
Velikonoční akce pořádá PLL a.s.

úterý 23. dubna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY RENÁTY JEŘÁBKOVÉ
A MIKOLÁŠE DVOŘÁČKA
Představí se žáci ve hře na klavír, lesní roh
a EKN.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 23. dubna v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ
Zábavný pořad nejen o filmech, ale i o jídle, die‐
tách, sportu, prokládaný písničkami. Prodej
vstupenek v rezervační systému MKZ Jeseník.
Vstupné 250 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 25. dubna
SVČ DUHA Jeseník
ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC
A ZOO KOPEČEK
Zájezd pro děti i dospělé.
Přihlášky do 11. 4. v SVČ DUHA a e‐mailu:
janostakova@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

XXI. ROČNÍK SCHUBERTOVY SOUTĚŽE
PRO KLAVÍRNÍ DUA 2019
středa 24. dubna v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
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SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT
KONCERT LAUERÁTŮ 2017 – Oleg Kopeliuk
a Igor Sediuk. Součástí bude i představení všech
soutěžních duí a poroty a losování pořadí. Pro‐
dej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 80 Kč.

čtvrtek 25. - sobota 27. dubna od 7 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
SCHUBERTOVA SOUTĚŽ
Soutěž I. a II. kategorie. Vstup volný.

sobota 27. dubna v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT LAUREÁTŮ 2019
Slavnostní zakončení, vyhlášení vítězů XXI. roč‐
níku a koncert vybraných oceněných duí I. a II.
kategorie. Prodej vstupenek v rezervačním sys‐
tému MKZ Jeseník. Vstupné 100 Kč, senioři
a děti 80 Kč. Oficiální internetové stránky
www.franzschubert.cz.
Pořádají MKZ Jeseník a ZUŠ Jeseník ve spolupráci
s PLL a.s.

sobota 27. dubna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KANADA
Cestopisná přednáška PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 60 Kč.
Pořádá PLL a.s.

neděle 28. dubna ve 14 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
MŠE SVATÁ
Celebruje děkan Mgr. Stanislav Kotlář, římsko‐
katolický kněz.
Pořádá PLL a.s.

neděle 28. dubna v 15 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
TRADIČNÍ JARNÍ JAZZOVÝ KONCERT
Představí se Down Beat Dixieland Band pod
vedením ing. Tomáše Cetkovského.
Pořádá PLL a.s.

pondělí 29. dubna v 17 hodin
Kaple
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ
ZE TŘÍDY KRISTINY MACHAČÍKOVÉ
Představí se žáci ve hře na housle a violu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 30. dubna ve 14 hodin
Kaple
OKRESNÍ PŘEHLÍDKA TALENTOVANÝCH
KLAVÍRISTŮ
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

úterý 30. dubna od 15 do 17 hodin
Hřiště, PLL a.s.
REJ ČARODĚJNIC
Velké řádění čarodějů a čarodějnic i s Pohád‐
kovou babičkou a překvapením…
Pořádá PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
2. 5. KAREL PLÍHAL
3. 5. PRACHY!!!
9.–12. 5. 172. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
19. 5. ENIGMATICKÉ VARIACE
19. 5. KLASIKA VIVA ‐ KAREL DOHNAL
22. 5. BREJLE
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Výstavy
3. dubna - 30. dubna
Výstavní síň Katovny
ZAOSTŘENO PŘEVÁŽNĚ NA JESENÍKY
Objektivem Tomáše Neuwirtha & Tomáše
Knotka
Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
27. března – 9. června 2019
Hlavní výstavní sál
VZORNÁ HOSPODYŇKA
ANEB Z DOMÁCNOSTÍ NAŠICH BABIČEK
Vstupné: 40/20 Kč

20. března – 12. května 2019
Galerie
SAMSÁRA – NEPÁLSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
S FOTOAPARÁTEM
Vstupné: 40/20 Kč

EXKURZE
27. dubna 2019
Penzion Rejvíz
JESENICKÝ GEOLOGICKÝ OKRUH
Na trase z Rejvízu do Jeseníku se očima geologa
podíváme na Velké mechové jezírko, skály na
Bleskovci, skalní skupiny Kostelník, Bělák a Čer‐
tovy Kameny, navštívíme naleziště křišťálu
a granátů a nahlédneme do historie těžby železa
a zlata. Délka trasy cca 19 km s převýšením
450 m. Sraz účastníků v 7.30 hod. na autobusovém nádraží. Exkurzi povede geoložka
RNDr. Viera Večeřová.
Kontakt: recepce Vlastivědného muzea Jese‐
nicka: 725 073 539. Vstupné: 30 Kč

POVĚSTI JESENÍKŮ
18. dubna 2019
Zdravá kavárna
DUCH HOR PRADĚD
V POVĚSTECH JESENÍKŮ
Na druhém večeru s jesenickými pověstmi se
vydáme za příběhy, v nichž vystupuje mocný
vládce těchto hor Praděd, přednáší Matěj Mate‐
la, odborný pracovník VMJ.
DOPORUČUJEME REZERVACI PŘEDEM –
OSOBNĚ VE ZDRAVÉ KAVÁRNĚ.
Vstupné: 20 Kč

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Jeseníku lázních
Do 9. května provozní přestávka. V objektu
se nachází rovněž kavárna Vinckovo kafe, ote‐
vřeno každý den. Každé úterý od 19.00 hod.
přednášky PhDr. A. Perutkové na téma
Uzdravení a prevence.

čtvrtek 11. 4. v 19.00 hodin

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

úterý 2. 4. v 19.30 hodin
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2D/ TITULKY

CAPTAIN MARVEL
Akční / Dobrodružný / Sci‐Fi. USA 2019. Fal‐
con.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 3. 4. v 19.30 hodin
WESTWOOD: PUNK, ICON, ACTIVIST
Dokumentární. Velká Británie 2018. Artcam.
Titulky.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

čtvrtek 4. 4. v 19.30 hodin
SHAZAM!
Akční / Fantasy. USA 2019. Vertical Ent. Titul‐
ky.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 5. 4. – sobota 6. 4. v 17.00 hodin
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
72 min.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný. Česko
2019. Falcon.
Vstupné 130 Kč.
Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 5. 4. v 19.30 hodin
TERORISTKA
Drama / Komedie. Česko 2019. Cinemart.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 6. 4. v 19.30 hodin
LOVENÍ
Komedie / Romantický. Česko 2019. Bonton‐
film.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 7. 4. v 17.00 hodin
PSÍ VELIČENSTVO
Animovaný. Belgie 2019. Bioscop. Dabing.
Vstupné 110 Kč.
Dětské vstupné 90 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 9. 4. v 19.30 hodin
TERORISTKA
Drama / Komedie. Česko 2019. Cinemart.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 10. 4. v 19.30 hodin
DO BOJE – FILMOVÝ KLUB
Drama. Francie 2018. Artcam. Titulky.
Vstupné 90 Kč.
Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
Dokumentární. Po projekci filmu bude násle‐
dovat přednáška s režisérem Daliborem Sta‐
chem. Česko, Slovensko, USA, Rusko 2017.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 12. 4. – sobota 13. 4. v 17.00 hodin
ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodin‐
ný. Francie 2018. Bioscop. Dabing.
Vstupné 110 Kč.
Dětské vstupné 90 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 12. 4. v 19.30 hodin
HELLBOY
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci‐Fi. USA
2019. Vertical Ent. Dabing.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

sobota 13. 4. v 19.30 hodin
ŘBITOV ZVIŘÁTEK
Horor. USA 2019. Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

neděle 14. 4. v 17.00 hodin
KOUZELNÝ PARK
Animovaný / Dobrodružný / Komedie. USA,
Španělsko 2019. Cinemart. Dabing.
Vstupné 120 Kč.
Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 16. 4. v 19.30 hodin
HELLBOY
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci‐Fi. USA
2019. Vertical Ent. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

středa 17. 4. v 19.30 hodin
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Dokumentární / Road movie. Česko 2019. Aero‐
films.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 18. 4. v 17.00 hodin
ŽENY V BĚHU - SENIOR KLUB
Komedie. Česko 2019. Cinemart.
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 19. 4. – sobota 20. 4. v 17.00 hodin
HLEDÁ SE YETTI
Animovaný / Dobrodružný / Komedie. USA
2019. Vertical Ent. Dabing.
Vstupné 130 Kč.
Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 19. 4. v 19.30 hodin
HELLBOY
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci‐Fi. USA
2019. Vertical Ent. Dabing.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

duben 2019 | www.jesenik.org
sobota 20. 4. v 19.30 hodin
LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
Horor / Thriller. USA 2019. Vertical Ent. Titul‐
ky.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

neděle 21. 4. v 17.00 hodin
DUMBO
Rodinný / Fantasy. USA 2019. Falcon. Dabing.
Vstupné 120 Kč.
Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 23. 4. v 19.30 hodin
AFTER: POLIBEK
Drama / Romantický. USA 2019. Bontonfilm.
Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 24. 4. v 19.30 hodin
LÁSKA MEZI REGÁLY - FILMOVÝ KLUB
Drama. Německo 2018. Film Europe. Titulky.
Vstupné 90 Kč.
Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.
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čtvrtek 25. 4. v 19.30 hodin 3D/ DABING
AVENGERS: ENDGAME
Akční / Sci‐Fi. USA 2019. Falcon..
Vstupné 150 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 26. 4. – sobota 27. 4. v 17.00 hodin
MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný. Francie
2018. Bioscop. Dabing.
Vstupné 130 Kč.
Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 26. 4. v 19.30 hodin
HIGH LIFE
Drama / Sci‐Fi. Německo, Francie, USA, Velká
Británie, Polsko 2018. Film Europe. Titulky.
Vstupné 90 Kč.
Mládeži přístupné.

sobota 27. 4. v 19.30 hodin 2D/ DABING
AVENGERS: ENDGAME
Akční / Sci‐Fi. USA 2019. Falcon..
Vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

neděle 28. 4. v 17.00 hodin
MIA A BÍLÝ LEV
Rodinný / Dobrodružný. Francie, Německo,

Srdečně zveme na Jarní představení SZUŠ – taneční, s.r.o.
3. dubna od 17.00 ve Sportovní hale Jeseník
Představí se žáci ze všech oborů.
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Jihoafrická republika 2018. Bontonfilm. Dabing.
Vstupné 130 Kč.
Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 30. 4. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
AVENGERS: ENDGAME
Akční / Sci‐Fi. USA 2019. Falcon.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
pondělí 1. 4.–úterý 30. 4.
VÝSTAVA KE DNI ZEMĚ
z prací Přírodovědné korespondenční soutěže
Vstup volný.

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU:













Kino Pohoda
Divadlo Petra Bezruče
Cestovní kancelář MONDI‐tour (Palackého ul.)
Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour (ul. 28. října)
IC Katovna (Palackého ul.)
Lázeňské informační centrum Jeseník
Obecní úřad Česká Ves
Knihovna Mikulovice
Městské informační centrum Zlaté Hory
Informační centrum Bělá pod Pradědem
Informační centrum Vidnava
Informační centrum Javorník

Sportovec roku 2018
Dokončení ze str. 1. Níže uvádíme výsledky ankety Nejúspěšnější
sportovec okresu Jeseník za rok 2018.
Kategorie žáků: Tomáš Cenek, Fenix Ski Team Jeseník, běh na lyžích.
Jan Cimburek, SK Řetězárna, šachy. Marek Juřík, Fenix Ski Team Jese‐
ník, běh na lyžích. Patrik Turza, Tělovýchovná jednota Zlaté Hory,
fotbal.
Kategorie žaček: Ema Cenková, Fenix Ski Team Jeseník, běh na
lyžích. Anna Kofroňová, La Pirouette Jeseník, moderní gymnastika.
Viktorie Sekaninová, Karate Klub Jeseník, karate. Šarlota Staňová,
Bikrosklub Jeseník, BMX (bikros).
Kategorie juniorů: Ondřej Ježek, Klub vodáků Jeseník, kanoistika.
Vladimír Kozlovský, Fenix Ski Team Jeseník, běh na lyžích. Filip Řeha,
Cyklistika Jeseník, cyklistika.
Kategorie juniorek: Eliška Bartuňková, Bikrosklub Jeseník, bikros.
Karolína Poulíková, Fenix Ski Team Jeseník, běh na lyžích.
Kategorie trenér: Jan Malysa, FK Jeseník, fotbal.
Kategorie veterán: Alois Uchytil, Tělovýchovná jednota Zlaté Hory,
cyklistika.
Kolektivy: Fenix Ski Team Jeseník, běžecké lyžování. FK Jeseník,
družstvo mladších žáků U15, fotbal. Raft team H2O Jeseník, družstvo
YOUNGSTER‐YES, rafting.
Kategorie mužů: Roman Augustýn, závody do vrchu, autocrossu
a vytrvalostních okruhových závodech. Adam Fellner, Fenix Ski Team
Jeseník, běh na lyžích. Martin Kučera, Paraklub Jeseník, parašutismus.
Kategorie žen: Helena Schrommová, sjezdové lyžování. Hanka
Slúková, Tělovýchovná jednota Zlaté Hory, silový trojboj. (Pozn. Výše
uvedené kategorie jsou bez určení pořadí.)
Kategorie handicapovaných sportovců: Tomáš Kajnar, TJ Zlaté
Hory, cyklistika handicapovaných sportovců.
Osobnost sportu: Jiří Tománek, Tělovýchovná jednota Zlaté Hory,
fotbal.
Sportovní hvězda Deníku: Štěpán Dubec, Cyklistika Jeseník, cyklis‐
tika.
Sportovní akce roku: Český pohár mládeže a žen v silniční cyklistice: Jeseník-Vidnavské okruhy.
Nejúspěšnější sportovec okresu Jeseník za rok 2018: Romana
Labounková, Bikrosklub Jeseník, BMX (bikros) a horská kola (four‐
cross).
(TZ)
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Nejlepší lezci v boulderingu změřili své síly v Jeseníku
Jeseník byl o prvním březnovém víkendu svědkem napínavých
soubojů našich nejlepších lezců na boulderingové stěně. Celkem
189 závodníků se sjelo do městské sportovní haly v rámci 1. kola
Rock Point Českého poháru v boulderingu 2019 organizovaného
Českým horolezeckým svazem. Úspěch nakonec slavili Jakub
Konečný v mužské kategorii a Eliška Adamovská mezi ženami.
„Pro závodníky byly připraveny čtyři široké profily o různých sklonech,
na kterých zkušení stavěči pod vedením Viléma Chejna závodníkům připravili
opravdu vydatné a někdy i zapeklité krokové variace,“ uvádí David Migal,
předseda jesenického horolezeckého oddílu a ředitel závodu. Sobotnímu
finále, které se uskutečnilo v odpoledních hodinách, předcházely neméně
obtížné kvalifikace mužů i žen. Na sedmi bouldrech předváděli závodníci
běžecké, silové nebo dynamické kroky překonávající gravitaci. A protože
se do Jeseníku sjeli všichni ti, kdo se uchází o místo v národní reprezentaci,
bylo se opravdu na co dívat.
Odpolední finále potom prověřilo osm nejlepších žen a dvanáct mužů.
Předtím, než se představili tito top závodníci a mohla začít sportovní
podívaná, navodila skupina Postrpoi atmosféru se svojí světelnou show.
Poté se na 4 závodních cestách předvedli všichni finalisté a vydali ze sebe
opravdu to nejlepší. Mezi ženami nebylo o vítězce rozhodnuto až do
poslední cesty, kde díky dosažení topu na méně pokusů zvítězila Eliška
Adamovská. Mezi muži si suverénně počínal Jakub Konečný, který jako
jediný topoval všechny finálové bouldery.
Na stupních vítězů se tedy v Jeseníku při 1. kole Rock Point Českém
poháru v boulderingu 2019 nakonec umístili první Jakub Konečný
a Eliška Adamovská. Druzí byli Martin Stráník a Eliška Bulenová
a třetí Štěpán Stráník a Lenka Slezáková.
Kromě dospělých kategorií bojovalo o své první body v tomto seriálu
celkem 93 dětí v kategoriích U14 a dalších 27 mládežníků v kategorii B
(14–15 let). Vítězové jsou Adam Paar a Hania Nowak (U10), Jan Štípek
a Malgorzata Kurek (U12), Lukáš Mokroluský a Barbora Bernardová
(U14), Adam Adamovský a Markéta Janošová (B).
Samozřejmě v rámci závodu mužů a žen se o svou účast v reprezentaci
a své první body ucházeli také závodníci kategorie A (16–17 let)
a J (18–19 let). První místa obsadili Ondřej Slezák a Eliška Bulenová (kate‐
gorie A), Jakub Skočdopole a Eliška Adamovská (kategorie J).
Neméně zajímavé 2. kolo celého seriálu se uskutečnilo netradičně
16. a 17. března ve slovenské Žilině. I zde šlo o nominace do reprezen‐
tačních týmů dospělých, juniorů i mládežnických kategorií A a B.
Kompletní výsledky závodů naleznete na webu Českého horolezeckého
svazu. Zkrácený záznam z Jeseníku uvedla Česká televize na ČT Sport ve
středu 6. března. Akce proběhla za finanční podpory Rock Point, Makak,
AIX, ATEX, města Jeseník, Olomouckého kraje a NATURFYT BIO. (dm)

V kategorii žen nakonec zvítězila Eliška Adamovská.

Martin Stráník skončil v kategorii mužů na druhém místě.

Jakub Konečný, vítěz mužské kategorie.

Foto: 3x Monika Brkalová
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