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Hrajte si na náměstí
Hrdinů!

Školní rok 2022/2023
pod pokličkou

Přispějte svým 
podnětem k obnově 
parku!

Chystá se dvojfestival
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Ulice Lipovská se dočkala 
nových chodníků

Rekonstrukce se dočkal chod-
ník od autobusové zastávky u ne-
mocnice, kolem prodejny COOP 
Jednota až ke křižovatce s  lázně-
mi. Propojeny tak byly dva již 
zrekonstruované úseky v  jeden 
celek. Opraveny byly také chod-
níky u  panelových domů před 
nemocnicí a  za zmíněnou pro-
dejnou. Všechny chodníky jsou 
nyní v  jednotné zámkové dlažbě, 
doplněn byl mobiliář. Součástí 
projektu je také nové řešení ze-

leně a výsadba lipové aleje, která 
proběhne na podzim.

„V  průběhu rekonstrukce se 
objevily i  další požadavky ob-
čanů, jako například snížení 
obruby chodníků za prodejnou 
COOP Jednota, kterým bylo 
vyhověno a  byly zrealizovány 
v  průběhu srpna,” uvedl mís-
tostarosta města Václav Urban. 
Celkové náklady na rekonstruk-
ci se vyšplhaly na necelých šest 
milionů korun.                               (lum)

Čekají nás volby 
do zastupitelstev obcí

V pátek 23. září a v sobotu 24. 
září proběhnou volby do zastu-
pitelstev obcí. Město Jeseník je 
již jako tradičně rozděleno do 11 
volebních okrsků. Oproti před-
chozím letem došlo ke změně 
sídla okrskové volební komise 
č. 6 (nově v  budově Centra so-
ciálních služeb I. na ul. Beskyd-
ská 1298/6). Střední škola gas-
tronomie a  farmářství Jeseník 
bude letos disponovat dvěma 
volebními místnostmi (okrsek 

č. 8 a  okrsek č. 9). Změnila se 
také volební místnost okrsku 
č. 1 (nově v  Priessnitzových lé-
čebných lázních v  Zrcadlovém 
sále). Je nutno počítat se situací, 
že se volební místnost v  okrsku 
č. 1 může na základě pandemické 
situace změnit. Další informace 
k volbám naleznete na straně 4. 

První srpnovou sobotu se na náměstí uskutečnila tradiční akce Jeseník se 
baví. Bohatý kulturní program doplnila gastro zóna a atrakce pro děti.
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(pokračování na straně 4)
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Park na náměstí Hrdinů oživily malované hry na chodník. Malované hry, které krášlí téměř 
celou délku chodníku, jsou navíc propojeny několika opičími dráhami.

Téměř dva tisíce lidí, převáž-
ně seniorů, se ocitlo bez svého 
praktického lékaře. MUDr. Gra-
bovská totiž prakticky ze dne na 
den ukončila svou činnost. Města 
a  obce sice nemají zajištění zdra-
votnické péče ve své kompetenci 
a  disponují jen velmi omezenými 
možnostmi, jak situaci řešit, přes-
to dělá jesenická radnice maxi-
mum, aby občané svého lékaře 
našli.

Starostka města se okamžitě 
sešla s  náměstkem hejtmana pro 
zdravotnictví Daliborem Horá-
kem a  s  vedoucím odboru zdra-
votnictví Bohuslavem Kolářem, 
kteří přislíbili rychlé kroky. Kraj-
ským úřadem Olomouckého kraje 
bylo vypsáno výběrové řízení na 
nového praktického lékaře. Město 

Jeseník nabídlo zájemcům byt, po-
moc se zajištěním ordinace a další 
benefity. Zdeňka Blišťanová řešila 
vážnou situaci osobně také s mini-
strem zdravotnictví Vlastimilem 

Válkem, dále s  ředitelkou Svazu 
měst a  obcí Radkou Vladykovou 

i  s  představiteli pojišťoven. „Pro-
blémy se totiž vyskytují dlouho-
době a  musí se jimi zabývat jak 
ministerstvo, tak především po-
jišťovny, které mají ze zákona po-
vinnost zajistit svým pojištěncům 
lékařskou péči,“ uvedla starostka 
města Zdeňka Blišťanová.
Praktické informace

Ohledně léků či předání zdra-
votní dokumentace kontaktujte 
MUDr. Grabovskou SMS zprávou 
na číslo 605 999 937 nebo na e-
mailu irenagrabovska@seznam.cz.

Chronickou medikaci si lze 
nechat předepsat v  jesenické 
nemocnici na Hematologic-
ko-transfuzním oddělení. Časy 
jsou vyhrazeny: pondělí, úte-
rý a  pátek 13:30-14:30; středa 
8:00-12:00. Akutní a neodkladné 

případy přijímají ostatní léka-
ři. „V první řadě chci poděkovat 
lékařům v  Jeseníku. Zachovali 
se skvěle a přechodně pomůžou 
lidem, kteří přišli o péči praktic-
kého lékaře,“ dodala starostka. 

(lum)

„Naší dlouhodobou snahou je na-
bízet stále více možností, jak trávit 
čas aktivně a venku. Malované hry 
oživují centrum města a tento pro-
jekt naši snahu posunul zase o kou-
sek dále,“ uvedla vedoucí Oddělení 
strategického rozvoje a  cestovní-
ho ruchu Markéta Bartáková.

Projekt malovaných her na 
chodník je inspirativní nápad 

z  participativního rozpočtu Tvo-
říme Jeseník. Návrh sice nezvítě-
zil, přesto jej město považovalo 
za zajímavý a  projekt v  letošním 
roce zrealizovalo. Maskotem her 
je medvídek Jesenínek, který děti 
hrami provede a  prostřednic-
tvím pohádky přiblíží i  historii 
našeho města. Malovanými hra-
mi oživení náměstí Hrdinů ne-

končí, do podzimu bude lokalita 
doplněna o  nové lavičky a  další 
mobiliář.  

Státní zemědělský intervenční 
fond prostřednictvím Místní ak- 

ční skupiny Vincenze Priessnitze 
pro Jesenicko podpoří město Jese-
ník v rámci Programu rozvoje ven-
kova dotačními prostředky ve výši  
240 000 Kč.                                             (lum)

Město pomáhá s hledáním praktického lékaře

Hrajte si na náměstí Hrdinů!

Pokud jste jedním z pacien-
tů, kteří přišli o svého lékaře, 
obraťte se na svou pojišťovnu 

oficiální cestou – tedy přes 
formulář na stránkách dané 
pojišťovny. Žádejte o zajištění 
praktického lékaře. Pojišťov-

na má zákonnou povinnost 
zajistit svým pojištěncům 

konkrétního lékaře v legisla-
tivně stanovené vzdálenosti.
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Zasedání 
zastupitelstva
Zasedání se koná v zasedací míst-
nosti budovy IPOS ve čtvrtek 8. 
září. Podrobný program nalez-
nete na plakátech, úřední desce 
a  webových stránkách města 
www.jesenik.cz. Ze zasedání bude 
pořizován audiovizuální záznam 
za účelem informování veřejnosti. 
Přenos bude vysílán živě na You-
Tube kanále města. 

Rada schválila
➢ Rozdělení milionu korun pro 
sportovce. Sportovní kluby 
pracující s dětmi a mládeží, kte-
rým se v letošním roce výrazně 
zvýšily náklady na činnost, si 
mohly podat žádost o  čerpání 
dalších dotačních prostřed-
ků. Z  devatenácti klubů, které 
obdržely dotaci na jaře, si žá-
dost o dofinancování sportovní 
činnosti podalo čtrnáct. Celá 
částka byla rozdělena na zákla-
dě kritérií Dotačního programu 
SPORT 2022 podle požadova-
ných částek o  navýšení a  dle 
zdůvodnění žádostí.

➢ Prodloužení dohody o  spolu-
práci s KAsProCats – kastrační 
program. V loňském roce pode-
psalo město smlouvu na realiza-
ci kastračního programu a osvě-
tové činnosti v  problematice 
toulavých koček a  kocourů. Dů-
vod je jasný, pomoci těmto bez-
prizorním zvířatům. Díky tomu 
je město zařazeno do databáze 
obcí s  kastračním programem 
na www.obcekastruji.cz. Veške-
ré informace jsou dostupné na 
www.kasprocats.cz.

➢ Přijetí dotace od Olomouc-
kého kraje. Město Jeseník zpra-
covává Plán udržitelné městské 
mobility, na kterou podalo žádost 
o dotaci z Programu Smart region 
Olomoucký kraj 2022. Výše poža-
dované dotace činila čtvrt mili-
onu a schválena byla v plné výši.

Rada seniorů
Jednání Rady seniorů se usku-
teční v úterý 6. září v 10:00 v za-
sedací místnosti radnice.

Matrika
V  červenci se v  jesenické ne-
mocnici narodilo celkem 22 
dětí, z  toho 4 potomci rodičům 
s  trvalým pobytem v  Jeseníku. 
Všem gratulujeme.

Ptejte se starostky

Z deníku strážníka
➢ Ve středu 6. čer-
vence pomáhali 
strážníci s  od-

chytem dravce, který 
se pohyboval v  pro-

storách zahrady Domova 
Sněženka na ulici Moravská. Od-
chycené mládě poštolky obecné 
převezli na služebnu a ihned infor-
movali záchrannou stanici v Rudě 
nad Moravou. Následující den si 
dravce vyzvedli pracovníci CHKO 
Jeseníky.

➢ V  jednom z  jesenických super-
marketů došlo v sobotu 9. červen-
ce ke krádeži zboží. Pracovníci 
obchodu telefonicky nahlásili, že 
zákaznice na prodejně zkonzumo-
vala potraviny, které ale u  poklad-
ny nezaplatila. Pachatelka, která se 
po příjezdu strážníků stále nachá-
zela na místě, byla silně pod vlivem 
alkoholu. Naměřená hodnota uka-
zovala vysokých 3,21 ‰ alkoholu 
v  dechu, proto byla se souhlasem 
lékaře převezena na záchytnou 

stanici do Olomouce. Po vystřízli-
vění se bude za své chování zodpo-
vídat u správního orgánu.
➢ Při večerní kontrole autobusové-
ho nádraží ve středu 27. července 
požádala strážníky o  pomoc ob-
čanka ukrajinské národnosti, kte-
rá v  autobuse zapomněla mobilní 
telefon. Hlídka ji převezla do garáží 
dopravce na ulici Dukelská, kde ři-
dič při údržbě autobusu mobil na-
lezl. Majitelka potvrdila jeho vlast-
nictví a strážníkům poděkovala. 

Programového prohlášení rady 
města se podařilo naplnit

Především se podařilo změnit 
fungování města směrem k  obča-
nům – prosadit transparentnost 
a  zapojení občanů, rozšířit infor-
mační kanály města a  klást důraz 
na vstřícnost města k jeho obyvate-
lům i návštěvníkům.

Byl vybudován skatepark a  mul-
tifunkční hřiště s  ledovou plochou, 
investovalo se do revitalizací sídlišť, 
byla provedena kompletní revitali-
zace městských panelových domů, 
tzv. kachlíkáčů, běží výstavba nové 
hasičské zbrojnice. Zrekonstruová-
na byla ulice Seifertova a  význam-
ná je také kompletní revitalizace 
ulice Tyršovy a opravy Lipovské.

Zefektivnil se systém poskytová-
ní dotací v  oblasti sociální, kultury 

a  sportu. Ve školství se podařilo 
zkvalitňovat úroveň vzdělávání 
v mateřských školách a na základní 
škole. Město podporuje alternativní 
způsoby vzdělávání.

Pro výstavbu rodinných domů je 
připravena lokalita Raisova a  roz-
běhly se přípravy vzniku nové 
čtvrti na ulici Kalvodova. Projekt 
Dostupného družstevního bydlení 
v  lokalitě Dukelská byl posunut do 
další fáze a  finišuje projektová do-
kumentace rekonstrukce dlouho 
opomíjeného sídliště Pod Chlumem.

V neposlední řadě se zvýšila kva-
lita práce městské policie, bezpeč-
nost a pořádek ve městě.

Několik zásadních projektů je 
potřeba v  dalším volebním období 

dotáhnout. Zásadní bude zajištění 
financování budovy IPOS. Díky ná-
sobnému růstu předpokládaných 
nákladů na rekonstrukci budovy 
tak nebyl dotažen záměr sjednotit 
úřady města pod jednu střechu.

Pokračovat bude významný úkol, 
kterým je dokončení architektonic-
ké soutěže na Smetanovy sady, kte-
rá určí, jak bude v budoucnosti vy-
padat toto „zelené srdce“ Jeseníku.

Vzhledem k  situaci na trhu 
s energiemi se prozatím nepodařilo 
změnit způsob provozování cent-
rálního zásobování teplem a  posu-
nout jej směrem k principům komu-
nitní energetiky tak, aby z něj těžili 
občané města.

Rada města Jeseníku

Máte otázky, podněty nebo nápady týkající se fungování či rozvoje našeho města? Chcete 
něco vědět, změnit, opravit nebo zlepšit? Rádi byste poukázali na to, co se vám ve městě líbí 

nebo co se povedlo? Napište naší starostce Zdeňce Blišťanové na dotazy@mujes.cz. Na vaše 
otázky odpoví zde nebo při živém vysílání Ptejte se starostky online na Facebooku. 

V programovém prohlášení Rady města Jeseník 2018 - 2022 si vedení města stanovilo úkoly pro své funkční 
období. Cíle, které si Rada města stanovila, mají Jeseník směřovat k  městu vstřícnému k  obyvatelům 
i návštěvníkům a plně využívající svůj potenciál.

Na ulici Šumperská u skatepar-
ku chybí přechod pro chodce, kte-
rý tam dříve byl. Téměř naproti 
sobě stojí dvě autobusové zastáv-
ky, přejít cestu je velmi náročné, 
protože je zde velká frekvence aut.

Chybějící přechod přes cestu 
u  skateparku řešíme již delší dobu. 
Přechod tam kdysi býval, ovšem 
po změně zákonů, kdy se stanovi-
ly nutné rozhledové podmínky, byl 
odstraněn. Teď, při vybudování 
nového skateparku se znovu obje-
vila nutnost jej obnovit, zejména pro 
zvýšení bezpečnosti dětí. Největší 
překážkou je polorozbořený dům, 

který stojí v zatáčce. Tady jednáme 
s  majitelem o  jeho odkupu a  ná-
sledné demolici. Další možností je 
zřízení přechodového místa, avšak 
zde neplatí přednost chodců. Vyvo-
lali jsme také jednání s Ředitelstvím 
silnic a  dálnic (ŘSD) o  vybudová-
ní světelného přechodu. Jednání 
s  ŘSD probíhají průběžně, protože 
silnice není města, ale státu.   

Bude se pokračovat v opravách 
„deváťáku“?

Ano, pracujeme na tom, aby 
naše město bylo hezčí, moderněj-
ší a  příjemnější. V  první polovině 
srpna se začne pracovat na čtvrté 

etapě revitalizace sídliště. Za další 
vylepšení sídliště 9. května může-
me považovat demolici nevzhledné 
kostky, která neměla využití a  hyz-
dila okolí nebo rozšíření dětského 
dopravního hřiště o plochu pro jíz-
du zručnosti. Ta bude sloužit při vý-
uce i  soutěžích, kdy je potřeba mít 
k dispozici rovný a zpevněný úsek, 
což v  prostoru dětského dopravní-
ho hřiště zatím chybělo. Plocha pro 
jízdu zručnosti vznikne rekonstruk-
cí přístupové cesty, která zůstane 
i poté průchozí. Na realizaci získalo 
město opět dotaci, tentokrát z Olo-
mouckého kraje.
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Volby do zastupitelstev obcí
1. Volby do zastupitelstev obcí se 
uskuteční:

1. den hlasování – dne 23. 9. 2022 
od 14:00 do 22:00

2. den hlasování – dne 24. 9. 2022 
od 8:00 do 14:00

2. Místem konání voleb  
volební okrsek č. 1: PLL a. s. (Zrca-
dlový sál), Priessnitzova 914/47

pro voliče bydlící na ul. Kalvodo-
va /část – č. p. 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 – č. p. 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
volební  okrsek č. 2: Centrum so-
ciálních služeb II., Jaroslava Ježka 
777/7

pro voliče bydlící na   ul. Alšova, 
Denisova, Janáčkova, Jaroslava Jež-
ka, Javorová, Kalvodova /část – č. 
p. 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 – č. p. 
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, 1430/, Majakovského, 
Modřínová, Nádražní, Priessnit-
zova/část – č. p. 419, 425, 521, Pří-
má, Purkyňova, Puškinova, Sokola 
Tůmy, Smrková, Tyršova /část – č. 
p. 242, 255, 258, 279, 285, 292, 295, 
319, 514, 557, 976, 1216/
volební okrsek č. 3: Klub důchod-
ců, Dukelská 718/6

pro voliče bydlící na ul. Čechova, 
Dukelská /část – č. p. 3, 203, 456, 
681, 718, 1248, 1249/, Fučíkova, Li-
povská /část – č. p. 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, 1427/, 
Růžičkova, V Oblouku, Vrchlického, 
Nám. Hrdinů
ve volebním okrsku č. 4:
Gymnázium Jeseník, Komenské-
ho 281/3 

pro voliče bydlící na ul. Gogolova, 
K. H. Máchy, Komenského, Kostelní, 
Masarykovo nám., Mašínova, Mu-
zikantská stezka, Na Úbočí, Otaka-
ra Březiny, Palackého, Průchodní, 
Školní, Štefánikova, Tovární, Tyr-
šova /část – č. p. 248, 280, 289, 303, 
1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 
1042, 1385/, Vodní, Zámecké náměs-
tí, Thámova 

volební okrsek č. 5: 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, Ná-
břežní /část – č. p. 173, 349, 350, 480, 
532, 539, 1087, 1382/, Poštovní, Re-
voluční, Sadová, Schubertova, Sme-
tanova, Svobodova, Žižkova, nám. 
Svobody
volební okrsek č. 6: Centrum soci-
álních služeb I., Beskydská 1298/6 

pro voliče bydlící na ul. Beskyd-
ská, Dukelská /část – č. p. 558, 730, 
459, 807, 937, 938, 939, 940, 941, 
942, 943, 944, 945, 946, 981, 982, 
1047, 1241, 1242, 1243, 1244, 1269, 
1412, 1418, 1419/, Mahenova /část – 
č. p. 603, 604, 605, 615, 616, 617, 618, 
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 
635, 636, 637, 638/, Moravská, Slez-
ská, Tylova, U  Bělidla, U  Kasáren /
část – č. p. 641, 642, 1021, 1023, 1264, 
1265, 1266, 1267, 1268/, Za podjez-
dem
volební  okrsek č. 7: Základní 
škola Jeseník, Boženy Němcové 
1256/23

pro voliče bydlící na ul. Boženy 
Němcové, Heřmánková, Horská, 
Klicperova, Křížkovského, Mahe-
nova /část – č. p. 596, 597, 811/, Má-
nesova, U Kasáren /část – č. p. 1131, 
1132, 1133, 1134, 1135/, Vaškova, Wol-
kerova, Luční, Váchalova
volební  okrsek č. 8: SŠ gastrono-
mie a farmářství Jeseník, U Jatek 
916/8

pro voliče bydlící na ul. Bezr-
učova /část – č. p. 41, 186, 192, 194, 
205, 244, 672, 710, 1326, 1428/, Dob-
rovského, Husova, Josefa Hory, Na 
Svahu, Nerudova, Raisova, Seifer-
tova, Skupova, Zlatá stezka
volební  okrsek č. 9: SŠ gastrono-
mie a farmářství Jeseník, U Jatek 
916/8 

pro voliče bydlící na ul. Bezručo-
va /část – č. p. 21, 26, 49, 210, 286, 
320, 471, 506, 631, 632, 646, 648, 
650, 662, 664, 666, 667, 1215, 1400/, 
Halasova, Kaplického, Tkalcovská, 
U Jatek, Vančurova, Zeyerova
volební  okrsek č. 10: Základní 
škola Jeseník, Nábřežní 413/28 

pro voliče bydlící na ul. Dvořáko-
va, Erbenova, Habrová, Havlíčkova, 
Jasná, K Vodě, Krátká, Na Mýtince, 
Na Stráni, Nábřežní /část – č. p. 
414, 415, 464, Nová, Příčná, Rejvíz-
ská, Rudná, Sládkova, Strmá, Úvoz, 
Vrchovištní, Vysněná, Za Pilou 
volební  okrsek č. 11: Správa 
CHKO Jeseník, Šumperská 93

pro voliče bydlící na ul. Mlýn-
ská, Na Středisku, Na Zahrádkách, 
Slunná, Šumperská, U  Sokolovny, 
Zátiší.

3. Zásady hlasování
(1)  Každý volič hlasuje osobně. 

Zastoupení není přípustné.
(2)  Voliči předstupují před okrs-

kovou volební komisi a hlasují v po-
řadí, v jakém se dostavili do volební 
místnosti.

(3) 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. Totož-
nost a  státní občanství prokáže 
volič občanským průkazem  nebo 
cestovním pasem České republi-
ky,  jde-li o  cizince, průkazem o  po-
volení k  pobytu  nebo potvrzením 
o  přechodném pobytu. Po zázna-
mu ve výpisu ze seznamu obdrží 
od okrskové volební komise úřední 
obálku. Na žádost voliče mu okrs-
ková volební komise dodá za chybě-
jící nebo jinak označený hlasovací 
lístek jiný.

(4)  Voliče, který není zapsán ve 
výpisu ze seznamu a  který proká-
že své právo hlasovat ve volebním 
okrsku, okrsková volební komise 
dopíše do výpisu ze seznamu do-
datečně a umožní mu hlasování.

(5)  Neprokáže-li volič svou to-
tožnost a  státní občanství České 
republiky, popřípadě státní ob-
čanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České 
republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.

(6)  V  prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků nesmí 
být nikdo přítomen zároveň s voli-
čem, a to ani člen okrskové volební 
komise. Volič, který nemůže sám 
upravit hlasovací lístek pro těles-
nou vadu nebo proto, že nemůže 
číst nebo psát, si může vzít s sebou 
do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků jiného voliče, ni-
koli však člena okrskové volební 
komise, aby za něj hlasovací lístek 
upravil a vložil do úřední obálky.

(7)  Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad a  v  den voleb okrsko-
vou volební komisi o  to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková vo-
lební komise zřízena. V takovém pří-
padě okrsková volební komise vyšle 
k  voliči 2 své členy s  přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou 
a  hlasovacími lístky. Při hlasování 
postupují členové okrskové volební 
komise tak, aby byla zachována taj-
nost hlasování.

4. Způsob hlasování 
(1) Po obdržení hlasovacích líst-

ků a  úřední obálky vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hla-
sovacích lístků.

(2)  Volič může volit nejvýše tolik 
kandidátů, kolik členů zastupitel-
stva obce má být zvoleno.

(3) Volič může na hlasovacím líst-
ku označit v rámečku před jménem 
kandidáta křížkem toho kandidáta, 
pro kterého hlasuje, a  to v  kterém-
koliv ze sloupců, v nichž jsou uvede-
ni kandidáti jednotlivých volebních 
stran.

(4) Volič může na hlasovacím líst-
ku označit křížkem ve čtverečku 
v záhlaví sloupce s kandidáty voleb-
ní strany nejvýše jednu volební stra-
nu. Zároveň může označit v rámeč-
ku 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 kandi-
dáty, dále tolik kandidátů označe-
né volební strany, kolik činí rozdíl 
počtu členů zastupitelstva, kteří 
mají být zvoleni, a  označených jed-
notlivých kandidátů, a  to v  pořadí, 
v němž jsou kandidáti označené vo-
lební strany uvedeni v jejím sloupci.

(5)  Po úpravě hlasovacího lístku 
podle odstavců 3 a  4 jej volič vloží 
do úřední obálky, kterou obdržel od 
okrskové volební komise. V  územ-
ně členěných statutárních měs-
tech a v hlavním městě Praze volič 
vloží hlasovací lístek pro volby do 
zastupitelstva územně členěného 
statutárního města nebo do Za-
stupitelstva hlavního města Pra-
hy a  hlasovací lístek pro volby do 
zastupitelstva městského obvodu 
nebo městské části do jedné úřední 
obálky.

(6)  Volič po opuštění prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží úřední obálku před 
okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky. Voliči, který se ne-
odebral do tohoto prostoru, komise 
hlasování neumožní.

5. Upozornění pro voliče
Z  důvodu zkvalitnění distribuce 

hlasovacích lístků jednotlivým voli-
čům, žádáme občany o  provedení 
kontroly označení svých nemovi-
tostí čísly popisnými a jmenovkami 
na poštovních schránkách.

Náhradní volební lístky budou 
k  dispozici ve volebních místnos-
tech, nebo si je volič může vyzved-
nout před dnem konání voleb, a to 
na recepci Městského úřadu Jese-
ník, v budově IPOS, se sídlem na ul. 
Karla Čapka 1147/10 nebo na radni-
ci města Jeseník, se sídlem Masary-
kovo nám. 167/1.

Zprávy Z radnice
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Senioři mohou poznat krásy města Olomouc
Centrum sociálních služeb Je-

seník a  Klub seniorů Jeseník zve 
seniory na zájezd do Olomouce ve 
dne 16. září.
ODJEZD:

7:50 Billa, 7:55 Yesenka, 8:00 za-
stávka u nemocnice (Lipovská ul.)
CENA:

200 Kč
PROGRAM:

Bude možno navštívit Dóm sva-
tého Václava, Kostel Panny Marie 
Sněžné, Kostel svatého Michala, 

Kostel svatého Mořice s vyhlídkou 
na střeše, Sousoší Nejsvětější Troji-
ce, olomoucký orloj a soubor kašen, 
které jsou zapsány  na seznamu 
UNESCO. Celou dobu se budeme 
pohybovat v  historickém centru 
města, kde nebude nouze o  občer-
stvení. Trasa i  místa mohou být 
upravena s  ohledem k  počasí. Prů-
vodcem bude Jarmila Josefíková.

Odpoledne, na zpáteční cestě, 
dle časových možností, uděláme 
zastávku u  Hradiska (také v  Olo-

mouci, ale dál od centra směr 
Šternberk), což je vojenská nemoc-
nice, ale i  nádherný barokní kom-
plex s parkem.            
PŘIHLÁŠKY:

Osobně nebo v  zastoupení (sebe 
+ dvě osoby) od 1. září 8:00 – Alena 
Kalinová, MěÚ Jeseník, OSVZ, ul. K. 
Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, blok A, 
kancelář č. 406, 584 498 406, e-mail: 
alena.kalinova@mujes.cz. Bližší infor-
mace – Věra Vymětalová, 604 382 
907, e-mail: vym.vera@seznam.cz.

Platbu je nutné uhradit do tří 
dnů od  přihlášení! S  ohledem 
na udržení výše uvedené ceny 
zájezdu v  případě odhlášení se 
v  době kratší než 7 dní před ko-
náním zájezdu bez zajištění ná-
hradníka je poplatek nevratný. 
Přednost při přihlašování mají 
senioři s  bydlištěm na území 
města Jeseník.

Alena Kalinová,
Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví

Jesenická nemocnice nově provádí 
nanoskopii kloubů v lokální anestezii 

Nemocnice AGEL Jeseník je 
jedna z  mála nemocnic, která 
tyto terapeuticko-diagnostické 
zákroky v  lokální anestezii pro-
vádí. Moderní metoda nahrazuje 
z části, zejména v tomto regionu, 
špatně dostupnou magnetickou 
rezonanci. Je výhodnější i tím, že 
při diagnostice lze provést i  leh-
čí terapeutické zákroky, jako je 
ošetření menisků či chrupavek. 

„Jedná se o  tenkou optiku šíře 
tlusté odběrové jehly, která je 
pacientovi v  místním znecitlivě-
ní zavedena do daného kloubu. 
Přitom pacient může s  lékařem 
sledovat obrazovku a  zároveň 
sám s  lékařem o  daném nálezu 
diskutovat,“ říká primář orto-
pedie Jozef Janošec. Nanoartro-

skopie je vhodná pro osoby s bo-
lestmi kolene, kotníku či ramene.

Dobrou zprávou také je, že na-
noartroskopie je plně hrazena 
zdravotní pojišťovnou. „Celý zá-
krok trvá přibližně 15 až 20 mi-
nut. Po operaci odchází pacient 
prakticky ihned do domácího 
ošetření, kde doporučujeme kli-

dový režim 3 až 4 dny. Odchází 
sám, většinou bez berlí a je scho-
pen ihned řídit auto. Odpadá 
tedy nutnost pooperační hos-
pitalizace na oddělení a  omeze-
ní po celkové anestezii včetně 
zdlouhavého předoperačního 

vyšetření,“ vysvětluje primář.
Z  pooperačního omezení zále-

ží na diagnostice a zákroku. „Ne-
bojte se nanoskopie. Je to moder-
ní, krátký a  šetrný diagnostický 
zákrok i  s  možností ošetření ně-
kterých problémů hned v  první 
době. Ať už máte dlouhodobé 
bolesti nebo stav po poranění 
daného kloubu. Hlavně je to bez 
nutnosti čekání a  objednávání 
se na magnetickou rezonanci či 
složitého předoperačního vy-
šetření s  nutností hospitalizace. 
Celkově se zkrátí doba diagnos-
tiky a  terapie vašich obtíží,” do-
dává primář Janošec, ke které-
mu se mohou zájemci objednat 
na konzultaci. 

Nemocnice AGEL Jeseník 

Školní rok 2022/2023 pod pokličkou
Nový školní 
rok už nám 

probublává 
z  prázdnino-
vé vlažnosti. 

Škola s  více 
než 700 žáky, 

50 učiteli, 11 vy-
chovateli, 14 asistenty pedagoga 
a  20 správními zaměstnanci se 
na svůj rozjezd aktivně připra-
vuje již během srpna. Zejména 
pokud jste mezi prvními školami 
v  republice, které aktivně vstou-
pily do malé revize vzdělávacího 
programu související s  výukou 
digitálních kompetencí. Z  národ-
ního plánu obnovy bude tento 

podzim škola vybavena novými 
digitálními učebními pomůcka-
mi a  zařízeními v  hodnotě okolo 
1  000  000 Kč. Jsme rovněž při-
praveni k  podání žádosti roz-

sáhlého investičního projektu 
k  výzvě IROP v  hodnotě okolo 
13  milionů Kč zahrnující budo-
vání odborných učeben, zlepšení 
konektivity na všech pracoviš-

tích a  komunitního zázemí školy 
(školní zahrady a žákovské zázemí). 

Na pracovišti na ulici B. Něm-
cové si předáváme novou kotelnu. 
Na všech budovách renovujeme 
školní rozhlasy. Vybavujeme prv-
ní třídy novým nábytkem a inter-
aktivní prezentační technikou.

Přibližně 46 nastupujících 
prvňáčků je přihlášeno na 
adaptační příměstský tábor 
Přes hradby školy a  hravou 
formou se seznamují s  prostře-
dím školy pod vedením ředitele 
a  dobrovolníků z  řad pedagogů 
školy a  organizace EduArt. Za-
čátek školního roku bude důle-
žitý pro adaptaci žáků. Jsme si 

toho vědomi. Kurzy a  programy 
s tématikou adaptace mají v září 
zelenou. 

Přijímáme zde do svého stře-
du i  tři nové, motivované uči-
tele, kteří dostanou veškerou 
podporu vedení i  zkušenějších 
kolegů. Dobrou zprávou je, že 
jsme školou, na které máme 95 % 
pedagogických pracovníků plně 
kvalifikovaných, celkem čty-
ři pedagogičtí pracovníci jsou 
v  procesu získávání odpovídají-
cí kvalifikace. Ve srovnání s  dr-
tivou většinou škol v ČR je to vy-
soce nadprůměrný stav. 

Dominik Liberda,
ředitel školy

Milostivé 
léto

Od 1. září do 30. listopadu se opa-
kuje jedinečná dluhová amnestie, 
díky které se mohou tisíce lidí vyma-
nit z dluhové pasti. 

Podmínkou uplatnění je, aby se 
jednalo o  závazek vůči veřejnopráv-
nímu věřiteli. Spadají sem například 
zdravotní pojišťovny, Česká televize, 
ČEZ, Český rozhlas, krajské nemoc-
nice nebo městské dopravní podniky. 
Další podmínkou je, aby dluh vymá-
hal soudní exekutor a aby se jednalo 
o exekuci zahájenou před 28. říjnem 
2021. Více na www.milostiveleto.cz.

Na koho se lze obrátit s žádostí 
o radu? V Jeseníku působí v rám-
ci dluhové poradny organizace 
Člověk v tísni. Služby jsou poskyto-
vány zdarma. 

Kontakt: Ladislava Kubišová, 
775 436  753, ladislava.kubisova@
clovekvtisni.cz či Petr Kabelík, 778 
402 764, petr.kabelik@clovekvtisni.cz.

Člověk v tísni

Specialisté v  jesenické nemocnici provádí nově nanoskopii neboli nanoartroskopii. Tato 
medota se využívá u  pacientů k  šetrné a  rychlé diagnostice i  k  drobnýmzákrokům nejen 
kolenních kloubů.

15-20 min
délka zákroku při nanoskopii

13 mil. Kč
rozpočet připravovaného 

projektu budování odborných 
učeben, zlepšení konektivity 
a komunitního zázemí školy

mailto:vym.vera@seznam.cz
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INTERNET
TELEVIZE
VOLÁNÍ

Svět jako na dlani

Internet Expert s.r.o.
Dukelská 722/14, 790 01  Jeseník
tel. 581 114 114    www.internetexpert.cz

Kvalitní služby za skvělé ceny od místní firmy

Internet s rychlostí až 1 000 Mb/s

Znáte cenu své nemovitosti?
V aukci můžete získat 
víc než si myslíte.

www.VlastimilDrimal.cz
777 613 774

Vlastimil 
Dřímal

www.prodejzavic.eu VSTUP
ZDARMA

ÚTERÝ 27. ZÁŘÍ 2022 OD 9 DO 15 HOD.

Vystavují významné firmy z okresu Jeseník a Olomouckého kraje společně 
se středními školami.

URČENO PRO:
 Kdo hledá práci (profesní životopisy 

s sebou)

 Kdo hledá povolání pro sebe nebo své 

děti

 Kdo se zajímá o pracovní trh

VYSTAVOVATELÉ:
 Významní zaměstnavatelé regionu

 Střední a vysoké školy, které s nimi 

spolupracují

DOPROVODNÝ PROGRAM
 Poradenství Úřadu práce ČR – 

zpracování životopisu a motivačního 

dopisu, volná místa, rekvalifikace, 

volba a změna povolání

 Aktivity pro žáky a studenty na stáncích 

vystavovatelů

 Praktické ukázky povolání a řemesel

Více informací na webových 
stránkách www.burzapav.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ 
ŠKOLA, JESENÍK, 
DUKELSKÁ 1240 (eMko)

PODPORA  
A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOŘI:

Burza práce 
a vzdělání
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Světakraj, Pilotraum01 e. V. a  MKZ Jeseník 
ve spolupráci s  Vlastivědným muzeem Jese-
nicka a firmou Woox.

sobota 10/9   14:30
Výstavní síň Divadla P. Bezruče

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
MICHALA MIHALČÍKA: 2022
Výstavou vás provede její autor, malíř a  ar-
chitekt Michal Mihalčík. Vstup volný. Pořádají 
MKZ Jeseník.

sobota 10/9   16:00
Zrcadlový sál PLL

MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek 
Kotrba. Pořádá PLL.

sobota 10/9   18:00
náměstí Svobody

SWINGOVÁ TANČÍRNA 
Swing znamená tancovat na pohodu, usmí-
vat se a mládnout. V rámci festivalu V centru/ 
Jesnění zhlédnete vystoupení a  vyzkoušíte si 
tančit swing. Není třeba přijít v  páru, neboť 
při tanci se střídáme. Další informace ohled-
ně swingu v  Jeseníku na www.swinghills.eu. 
Vstupné dobrovolné. Pořádá Swing Hills.

neděle 11/9   10:00
Masarykovo náměstí

JESNĚNÍ – komentovaná vycházka s urbani-
stkou a básnířkou A. B. Háblovou 
Více na www.jesneni.cz. Vstupné dobrovolné. 
Lze poslat přes komunitní kampaň na www.
donio.cz/jesneni2022. Pořádá spolek Sudetikus.

neděle 11/9   10:00-15:00
sportovní areál Gymnázia Jeseník

SPORT PRO JESENÍK
Burza jesenických sportovních klubů. Cílem 
této akce je přilákat děti a  mládež ke sportu 
a ukázat jim, které sporty jsou pro ně v regionu 
Jesenicka dostupné. Dále se zde dozví, kdy a kde 
se mohou do daného sportu sami zapojit a hlav-
ně si ho budou moci vyzkoušet. K dispozici jim 
budou trenéři jednotlivých sportovních klubů.
Pořádají jesenické sportovní kluby.

úterý 13/9   19:00
Zrcadlový sál PLL

ASTROLOGIE
Láska a  partnerství v  horoskopu se Zuzanou 
Šmídovou. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

čtvrtek 15/9 19:00-22:00
Wiener Kaffeehaus Restaurant
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají bratři Weise-
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

pátek 16/9   9:00 
Masarykovo náměstí 

JESENICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Lokální trhy, které podporují šetrné zeměděl-
ství, řemesla a kulturní život ve městě. Součás-
tí jsou hudební vystoupení, tvořivá dílna i her-
ní koutek pro děti. Info na www.jesenicketrhy.cz 
nebo tel. 734 455 197. Pořádá spolek Sudetikus.

pátek 16/9   19:00 
Divadlo Petra Bezruče

BLÁZNOVY ZÁPISKY
Divadelní představení, ve kterém exceluje Jan 

TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají bratři Weise-
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

čtvrtek 8/9   19:00
Čajbar Pangea

ZAHÁJENÍ FESTIVALU JESNĚNÍ
Autorská čtení M. Ferenčuhové a  K. Boušky, 
doplněna o  doprovodný o  koncert J. Audr-
lického. Celý Festival Jesnění lze podpořit na  
www.donio.cz/jesneni2022. Vstupné dobrovolné. 
Pořádá spolek Sudetikus. Jesnění podpořili měs-
to Jeseník, Olomoucký kraj, Ministerstvo kultury, 
Vlastivědné muzeum Jesenicka, MKZ Jeseník, 
Naturfyt - Bio, PROTEM, KLIMATIS Zlín, Čti Je-
seníky, Gastromach

pátek 9/9   15:30
Autobusové nádraží 

FESTIVAL JESNĚNÍ – klauniáda a koncerty 
v Letním divadle
Pohybová klauniáda performerů tYhle. Dále od 
20:00 v Letním divadle ve Smetanových sadech 
koncerty ZAPOMĚLSEM, KATARÍNY MÁLIKO-
VÉ a MUTANTI HLEDAJ VÝCHODISKO. Vstup-
né dobrovolné. Pořádá spolek Sudetikus.

pátek 9/9   16:30
Vlastivědné muzeum Jesenicka

ZAHÁJENÍ ČESKO-NĚMECKÉHO FESTIVA-
LU V CENTRU/IM ZENTRUM
Představení umělecké instalace loďky SISY. Od 
19:00 promítání dokumentárních a  uměleckých 
filmů v  Kině Pohoda. Více informací na www.
imzentrum.eu. Akce se koná za finanční podpory 
města Jeseník, Česko-německého fondu budouc-
nosti a Kulturreferat für die böhmischen Länder/ 
Adalbert Stifter Verein. Pořádá artcircolo, Svě-
takraj, Pilotraum01 e. V. a  MKZ Jeseník ve spolu-
práci s Vlastivědným muzeem Jesenicka a firmou 
Woox.

sobota 10/9   10:30 
Lázně Priessnitz, točna autobusu a další místa
FESTIVAL JESNĚNÍ
Komentovaná vycházka po lázeňských prame-
nech, průvodce J. Glabazňa. Od 12:00 na pro 
auta uzavřeném náměstí Svobody POULIČNÍ 
SLAVNOST s  divadlem, čtením a  workshopy 
pro děti i  dospělé, koncerty, otevřenou lek-
cí swingu, promítáním a  Restaurant Day. Od 
23:00 zahraje v areálu Woox (býv. Astur) pro-
ducent Francois Svalis. Vstupné dobrovolné. 
Pořádá spolek Sudetikus.

sobota 10/9   11:00 
Galerie, TIC Jeseník (Katovna) a další místa

FESTIVAL V CENTRU/IM ZENTRUM
Komentovaná prohlídka výstavy Petra Nikla 
v  Katovně. Od 14:00 program ve Vodní tvr-
zi – divadelní představení Praděd/Altvater 
F. Sauera, autorská čtení M. Ryšavého a  M. 
Pilátové, přednáška K. Laara Demokracie a J. 
Masaryk. Od 17:30 taneční vystoupení THE 
URGE na nám. Svobody. Od 20:00 divadelní 
hra Erika Manna souboru DAS THEMA v Di-
vadle P. Bezruče. Od 22:00 audio-vizuální 
performance LÍHEŇ O. Smeykala a  P. Nik-
la v  areálu WOOX (býv. Moravolen). Akce 
se koná za finanční podpory města Jese-
ník, Česko-německého fondu budoucnosti 
a Kulturreferat für die böhmischen Länder/ 
Adalbert Stifter Verein. Pořádá artcircolo, 

čtvrtek 1/9   8:00
areál SVČ DUHA Jeseník

VÍTÁME PRVŇÁČKY
Nabídka kroužků v  DUZE, skákací hrad pro nej-
menší, zábavné atrakce. Vstup volný. Pořádají 
SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník.

čtvrtek 1/9   18:00
Výstavní síň Divadla P. Bezruče

VERNISÁŽ VÝSTAVY MICHALA MIHALČÍ-
KA: 2022
Zahájení výstavy malíře a architekta Michala Mi-
halčíka, spjatého s  regionem Ostravska, předsta-
vující průřez jeho novější tvorbou z období 2020-
2022. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 1/9   19:00-22:00
Wiener Kaffeehaus Restaurant

TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají bratři Weise-
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

sobota 3/9   16:00
Zrcadlový sál PLL 

MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek 
Kotrba. Pořádá PLL.

sobota 3/9   19:00
Zrcadlový sál PLL.

ARGENTINA, CHILE
Cestopisná přednáška Libora Turka. Vstupné 
100 Kč. Pořádá PLL.

úterý 6/9   18:00
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU SLUNOVRATY 
PETRA NIKLA
V rámci doprovodného programu výstavy Hmyzí 
zpěvy budete moci zhlédnout unikátní dokument 
režiséra Pavla Jiráska, zachycující osobitost a ne-
opakovatelný způsob myšlení jednoho z předních 
českých umělců, Petra Nikla. Vstupné dobrovolné. 
Pořádají MKZ Jeseník za finanční podpory Mini-
sterstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.

úterý 6/9   19:00
Zrcadlový sál PLL

ASTROLOGIE
Principy, pojmy, uplatnění v  životě v  podání 
Zuzany Šmídové. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

středa 7/9 19:00
Villa Regenhart – venkovní terasa

SWINGOVÁ TANČÍRNA PRO VEŘEJNOST
S výukou tanečních kroků. Reprodukovaná hud-
ba k tanci i poslechu. Není nutné přijít v páru. Při 
tanci se střídáme. Změna vyhrazena. Info na 
www.swinghills.eu. Vstupné dobrovolné. Pořádá 
Swing Hills.

středa 7/9   19:00
Zrcadlový sál PLL 

NEDĚLNÍ CHVILKA VOLNA
Vynikající skupina se představí s pořadem, ve kte-
rém do jazzu a melodií Latinské Ameriky doladili 
standardy, které u  nás proslavila Eva Olmerová. 
Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

čtvrtek 8/9   19:00-22:00
Wiener Kaffeehaus Restaurant

AKCE

http://www.swinghills.eu/
http://www.jesneni.cz/
http://www.donio.cz/jesneni2022
http://www.donio.cz/jesneni2022
http://www.donio.cz/jesneni2022
http://www.imzentrum.eu/
http://www.imzentrum.eu/
http://www.swinghills.eu/
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Přeučil, oslovuje diváky všech generací a  fasci-
nuje svým pojetím spojení slova, hudby a osudu. 
Hraje: Jan Přeučil. Autor: Nikolaj Vasiljevič Gogol.  
Více informací na www.divadlonejenprodeti.cz. 
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ 
Jeseník. Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den ko-
nání akce 200 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 17/9   16:00
Zrcadlový sál PLL

MŠE SVATÁ
Celebruje římskokatolický kněz Jiří Marek 
Kotrba. Pořádá PLL.

sobota 17/9   17:00
Evangelický kostel
KONCERT SBORU MORAVIACHOR SE 
SBORMISTREM JOSEFEM SUROVÍKEM
Oceňovaný sbor MORAVIACHOR vystoupí 
spolu s  komorním sborem Florian pod vede-
ním Zdeny Blechtové. Vstupné dobrovolné.

neděle 18/9   19:00
Kongresový sál PLL

VEČER ČESKÉHO MELODRAMU
Představí se klavírista Miroslav Sekera, vítěz 
mnoha významných soutěží, jenž jako dítě 
účinkoval také ve filmu Amadeus Miloše For-
mana. Mluveným slovem provází herec, re-
žisér, dramaturg, tanečník a  zpěvák Petr Mi-
keska. Díla Zdeňka Fibicha a  jeho současníků 
jsou ukázkou vývoje hudebně literární formy. 
Zazní autoři Fibich, Smetana, Liszt, Foerster, 
kteří jsou významní představitelé tohoto hu-
debního slohu.  Vstupné 200 Kč. Předprodej 
Lázeňské IC PLL a.s. Jeseník a  MKZ Jeseník. 
Pořádá festival Klášterní hudební slavnosti.

úterý 20/9   19:00
Zrcadlový sál PLL

ASTROLOGIE
Cykly planet a životní cesta se Zuzanou Šmído-
vou. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

středa 21/9   19:00
Villa Regenhart – venkovní terasa

SWINGOVÁ TANČÍRNA PRO VEŘEJNOST
S  výukou tanečních kroků. Reprodukovaná 
hudba k  tanci i  poslechu. Není nutné přijít 
v páru. Při tanci se střídáme. Změna vyhraze-
na. Info na www.swinghills.eu. Vstupné dobro-
volné. Pořádá Swing Hills.

čtvrtek 22/9   17:00
Kaple

HOVORY OD KLAVÍRU
Účinkují: Pavel Kosatík – publicista, Ilona Svo-
bodová – herečka, Václav Žmolík – televizní 
a rozhlasový moderátor, Jiří Hrubý – klavíris-
ta, Jonáš Doležel – bývalý žák ZUŠ Jeseník, 
nyní student na Janáčkově konzervatoři v Ost-
ravě, host: Karolína Cingrošová – sopranistka, 
patronka Hvězd a hvězdiček. Záštitu nad pro-
jektem přijal Cyril Svozil. Pořádá ZUŠ Jeseník 
a SPU.

čtvrtek 22/9   19:00-22:00
Wiener Kaffeehaus Restaurant

TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají bratři Weise-
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

sobota 24/9   13:00-19:00
U Hudebního altánu

výstavy

TRADIČNÍ LÁZEŇSKÉ VINOBRANÍ
Představí se skupina věhlasných vinařů, bo-
haté občerstvení připravuje stravovací úsek 
PLL pod vedením ředitele stravování Tibora 
Macíka a  Martina Křápka. Nebude chybět ani 
cimbálová muzika, tentokrát CML Šumperk. Po-
řádá PLL.

sobota 24/9   14:00
areál Minipivovaru Jeseník/Lichtwitz

SVATOVÁCLAVSKÝ MINIFEST
Oslavy piva, tradice a pohody, na výčepech bude 
přes 20 druhů piv z různých minipivovarů. Čeká 
vás opět oslava piva, tradice a  pohody v  dopro-
vodu několika kapel v  čele s  JIŘÍ SCHELINGER 
REVIVAL, dále se představí DW8, ZAKÁZANÉ 
SNY, k  dispozici je dětský koutek a  mnoho dal-
šího. Nudit se jistě nebudete. Žijte s námi láskou 
k  pivu. Více info na www.minipivovarjeseník.cz. 
Vstup volný. Pořádá Minipivovar Jeseník.

neděle 25/9   13:00
Hala Léčebného domu Priessnitz

SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE S KLAVÍREM
Jedinečný jazzový klavírista Jakub Knápek 
představuje ve svém recitálu nejen jazz, ale 
různé i  žánry, taky hosty. Vstupné libovolné. 
Pořádá PLL.

pondělí 26/9   17:30 
Hala Léčebného domu Priessnitz

PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se skvělý soubor FOLKLOREK pod 
vedení emeritní ředitelky ZUŠ Jeseník, hudeb-
ní pedagožky Zdeňky Kainarové. Pořádá PLL.

úterý 27/9   9:00-15:00
Střední průmyslová škola Jeseník (eMko)

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ V JESENÍKU
Představení firem z  okresu Jeseník a  Olo-
mouckého kraje společně se SŠ a  VŠ. Vítáme 
veřejnost, studenty, absolventy aj. Pořádá OHK 
Jeseník, ÚP ČR a SPŠ Jeseník. Vstup zdarma.

úterý 27/9   17:30
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

VERNISÁŽ VÝSTAVY LIBORA NOVOTNÉ-
HO: PŘED BEZEM KLEKNI
Libor Novotný, výtvarník, pedagog, tvůrce ob-
jektů a  intervencí ve veřejném prostoru a  spo-
luorganizátor ostravského festivalu současné-
ho umění Kukačka představí v jesenické galerii 
výběr z  tvorby posledních let. Vstup volný. Po-
řádají MKZ Jeseník za finanční podpory Minis-
terstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.

úterý 27/9   19:00
Zrcadlový sál PLL 

ASTROLOGIE
Astrologie rostlin – souvislosti mezi rostlina-
mi, planetami a znameními zvěrokruhu se Zu-
zanou Šmídovou. Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL.

čtvrtek 29/9   19:00-22:00
Wiener Kaffeehaus Restaurant

TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu střídavě hrají bratři Weise-
rovi. Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

pátek 30/9   19:00
Zrcadlový sál PLL 

AUTORSKÉ ČTENÍ JANY FAITOVÉ
Autorka Jana Faitová představí své dílo Rhódské 

střípky vesele i vážně, také příběhy nejen z Řecka! 
Prodej knih zajištěn! Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

2/9 – 30/9
Výstavní síň Divadla P. Bezruče

MICHAL MIHALČÍK: 2022
Výstava představuje novější tvorbu z  období 
2020 - 2022 malíře a  architekta Michala Mi-
halčíka. Chmurná témata i  veselejší vzpomín-
ky autor zobrazuje za pomoci originální tech-
niky kombinující tuš, pastely, uhlí nebo třeba 
výluh z  řepy. Použitím speciálních postupů 
dochází k  rozpíjení pigmentů a  vytváření ná-
hodných struktur, čímž poetické kresby získá-
vají zvláštní atmosféru. Otevřeno dle otevírací 
doby Divadla P. Bezruče. Vstup volný. Pořádají 
MKZ Jeseník.

28/9 – 5/11
Galerie, TIC Jeseník (Katovna)

LIBOR NOVOTNÝ: PŘED BEZEM KLEKNI
Libor Novotný, výtvarník, pedagog, tvůrce 
objektů a  intervencí ve veřejném prostoru 
a  spoluorganizátor ostravského festivalu sou-
časného umění Kukačka představí v jesenické 
galerii výběr z tvorby posledních let. Ve svých 
objektech poukazuje na relikty doby, které 
v  sobě nesou obecnější základ naší kulturní 
zkušenosti, jež jako by se už částečně rozpou-
štěla, zarůstala a  byla vydána napospas okol-
ním vlivům. Při práci s  přírodními materiály 
často skládá nalezené předměty do tvarů a po-
dob, jejichž tvarosloví pracuje s přírodní poeti-
kou, zároveň ale s  důvtipem přibližuje vnímá-
ní člověka rozkročeného mezi několika světy. 
Otevřeno: pondělí až pátek 10:00-16:00, sobo-
ta 10:00-13:00. Vstupné dobrovolné. Pořádají 
MKZ Jeseník za finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.

14/9 – 31/12
Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

NEMOC NECHODÍ PO HORÁCH, ALE PO 
LIDECH. DĚJINY ZDRAVOTNÍ PÉČE NA 
JESENICKU
Ačkoliv se Jesenicko mohlo od 19. století pyšnit 
vysokou koncentrací lázeňských zařízení, vý-
voj zdravotní péče prošel i zde běžným zdlou-
havým vývojem, korunovaným až koncem sto-
letí vznikem institucionalizovaných nemocnic. 
Lokální specifika tohoto rozvoje představí 
návštěvníkům textová část výstavy, doplněná 
o  rozličné dobové předměty sloužící k  lékař-
ským a  chirurgickým zákrokům. Autor: Jan 
Petrásek. Vstupné: 60/30 Kč.

28/9 – 27/11
Galerie Vodní tvrze

ZANIKLÁ SÍDLA MORAVY A SLEZSKA
Putovní výstava je výstupem projektu Identi-
fikace a  trvalá dokumentace kulturní, krajinné 

vlastivědné muzeum 
Jesenicka
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a  sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých sí-
del Moravy a Slezska a představí návštěvníkům 
zanikání sídel v  moravsko-slezském prostoru, 
ať již z  příčiny vysídlení původního obyvatel-
stva, či průmyslových, hospodářských a  vo-
jenských důvodů, rovněž pomocí 3D modelů, 
artefaktů ze zaniklých míst a multimediálních 
prvků. Autoři: David Kovařík, Hana Vavrou-
chová a spol. Vstupné: 60/30 Kč.

sobota 3/9 8:00 
VYCHÁZKA ZA LOVECKÝMI CHATAMI 
PRADĚDSKÉ HORNATINY
Pro milovníky turistiky v Jeseníkách je určena 
vlastivědná vycházka, kterou povede Zdeňka 
Jordanová, autorka webových stránek Lovec-
ké chaty v  Jeseníkách. Na přibližně dvanácti-
kilometrové trase z  Červenohorského sedla 
na Videlský kříž budeme obdivovat pět lovec-
kých chat, z nichž čtyři jsou původní, nejméně 
stoleté, arcibiskupské chaty. Sraz účastníků 
je v  sobotu 3. září v  8:00 na parkovišti před 
Vodní tvrzí v Jeseníku. Doprava z Jeseníku na 
Červenohorské sedlo a  z  Videlského kříže do 
Jeseníku je zajištěna minibusem s  omezeným 
počtem míst. Ostatní zájemci mohou využít 
autobusovou linku, která odjíždí z  Jeseníku 
v  7:45 s  příjezdem na ČHS v  8:13. Rezervujte 
si, prosím, místo telefonicky na čísle 606 700 
763, nebo prostřednictvím e-mailové adresy 
zdenka.jordan@seznam.cz. V případě extrémně 
nepříznivého počasí bude akce zrušena, což 
bude přihlášeným účastníkům sděleno telefo-
nicky nebo e-mailem. Účast bezplatná. 

28/9 – 29/9
XXII. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ V JESE-
NÍKU: Zdraví z kraje Vincenze Priessnitze
Ve dnech 28. a  29. září se uskuteční již XXII. 
ročník svatováclavského setkání v  Jeseníku, 
tentokrát na téma Zdraví z kraje Vincenze Prie-
ssnitze. Součástí akce bude připomínka násilné 
internace řádových sester v  Bílé Vodě, slav-
nostní koncert, vlastivědné sympozium a  ko-
mentovaná prohlídka tematické výstavy. Po-
řádají Vlastivědné muzeum Jesenicka, Státní 
okresní archiv Jeseník, Společnost Vincenze 
Priessnitze a MKZ Jeseník za finanční podpory 
města Jeseník a Olomouckého kraje.

čtvrtek 29/9 18:00 
Rytířský sál Vodní tvrze

SOUDNÍ STÍHÁNÍ NACISTŮ A VÁLEČNÝCH 
ZLOČINCŮ NA JESENICKU 1945-1948
Přednáška přiblíží průběh tzv. velké retribuce, 
tedy soudního stíhání nacistů a kolaborantů, na 
Jesenicku po druhé světové válce. Posluchači se 
seznámí s  fungováním dobového retribučního 
soudnictví a  s  nejvýznamnějšími případy. 
Pozornost bude věnována poválečnému 
vyšetřování průběhu henleinovského povstání 
ze září 1938, stejně jako osudům obyvatel 
Jesenicka, kteří sloužili v  řadách německého 
bezpečnostního aparátu. Přednáší Ondřej 
Kolář. Vstup volný. 

kino

PŘednÁŠky, akce

čtvrtek 1/9   19:30
PLNÁ 6
česká verze / 80 min / dokumentární / Česko, 
2022 / mládeži přístupný 

pátek 2/9   19:30
ČERNÝ TELEFON
titulky / 103 min / horor / USA, 2021 / mládeži 
do 15 let nepřístupný 

sobota 3/9   19:30
STŘÍDAVKA
česká verze / 100 min / komedie / Česko, 2022 
/ mládeži přístupný

úterý 6/9   19:30
ELVIS
titulky / 159 min / hudební, životopisný / USA, 
Austrálie, 2022 / do 12 let nevhodný

středa 7/9   19:30  
NOSOROH
FILMOVÝ KLUB / titulky / 101 min / krimi / 
Ukrajina, Německo, Polsko 2021 / do 15 let ne-
vhodný

čtvrtek 8/9   19:30
HÁDKOVI
česká verze / 98 min / komedie / Česko, 2022 / 
do 12 let nevhodný 

pátek 9/9   19:00 
FESTIVAL V CENTRU – IN ZENTRUM 
Návrat do Adriaportu / Mouse man / Mad 
mieter / Passage
Výběr krátkých uměleckých, surrealistických, 
utopických i zábavných filmů, například i o 
tom, jak by Češi mohli získat rychlý přístup k 
moři!    

sobota 10/9   19:30
JAN ŽIŽKA
dabing / 125 min / životopisný, historický, dra-
ma / Česko, 2022 / verze filmu do 12 let nevhod-
ný

neděle 11/9   15:00
CESTA DO TVOJZEMÍ
dabing / 86 min / animovaný / Slovensko, Čes-
ko, Belgie, 2022/ mládeži přístupný

úterý 13/9   19:30
JAN ŽIŽKA
titulky / 125 min / životopisný, historický, dra-
ma / Česko, 2022 / verze filmu do 15 let nepří-
stupný

středa 14/9   19:30
NEJKRÁSNĚJŠÍ CHLAPEC NA SVĚTĚ
FILMOVÝ KLUB / titulky / 93 min / životopisný, 
dokumentární / Švédsko, 2021 / do 15 let nepří-
stupný

čtvrtek 15/9   19:30
VELKÁ PREMIÉRA
česká verze / 90 min / komedie, drama / Česko, 
2022 / do 12 let nevhodný 

pátek 16/9   19:30
AFTER: POUTO
titulky / 119 min / romantické drama / 
USA, 2022/ do 12 let nevhodný

sobota 17/9   10:00
PREZIDENTKA 
DNY SENIORŮ / česká verze / 97 min / ro-
mantická komedie / Česko, 2022 / mládeži 
přístupný

sobota 17/9   19:30
BULLET TRAIN
titulky / 152 min / akční / USA, 2022 / do 15 let 
nevhodný

neděle 18/9   15:00
PRINCEZNA REBELKA
dabing / 89 min / animovaný / Francie, 2021 / 
mládeži přístupný

úterý 20/9   19:30
KRÁSKY Z DUBAJE
titulky / 146 min / krimi, životopisný, drama / 
Polsko, 2022 / do 15 let nepřístupný

středa 21/9   19:30  
KRÁSNÉ BYTOSTI
FILMOVÝ KLUB / titulky / 123 min / drama / 
mezinárodní koprodukce, 2022 / do 15 let ne-
přístupný

čtvrtek 22/9   19:30
JAN ŽIŽKA
dabing / 125 min / životopisný, historický, dra-
ma / Česko, 2022 / verze filmu do 15 let nepří-
stupný

pátek 23/9   19:30
ARTHUR: PROKLETÍ
titulky / 87 min / horor / Francie, 2022 / do 12 
let nevhodný 

sobota 24/9   16:30
PLANETA PRAHA
česká verze / 85 min / dokumentární / Čes-
ko, 2022 / mládeži přístupný

sobota 24/9   19:30
INDIÁN
česká verze / 119 min / komedie / Česko, Slo-
vensko, Polsko, 2022 / mládeži přístupný

neděle 25/9   15:00
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
dabing / 100 min / animovaný / USA, 2022 / mládeži 
přístupný

úterý 27/9   19:30
INDIÁN
česká verze / 119 min /komedie / Česko, Slo-
vensko, Polsko, 2022 / mládeži přístupný

středa 28/9   19:30
TICHÁ ZEMĚ
FILMOVÝ KLUB / titulky / 113 min / drama / 
Polsko, Česko, Itálie, 2021 / do 15 let nepřístup-
ný

čtvrtek 29/9   19:30
VSTUPENKA DO RÁJE
titulky / 104 min / romantická komedie / USA, 
2022 / do 12 let nevhodný

pátek 30/9   19:30
BANGER.
česká verze / 104 min / drama / Česko, 2022 / 
do 12 let nevhodný
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DEN
BEZPEČNOSTI

POLICIE  HASIČI  ZÁCHRANKA  VOJSKO I  I I 

9. září 2022
AREÁL POLICIE 

Moravská 780/4, Jeseník 

ź DYNAMICKÉ UKÁZKY

ź VÝSTROJ, VÝZBROJ 
A TECHNIKA IZS

ź PROHLÍDKA 
POLICEJNÍ 
BUDOVY
prohlídky začínají od 9:00 hodin a to
každých 15 minut (nutno objednat 
na telefonním čísle +420 602 257 459)

ź LASEROVÁ STŘELNICE

ź DOPROVODNÝ PROGRAM
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

ź MUZEUM HISTORIE POLICIE 
NA JESENICKU

9:30 - 13:00 hodin
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Fotovzpomínky: Partnerské město Bojnice
O  slovenských Bojnicích se dá 

napsat spousta věcí, jenže já mám 
jen vymezený prostor k  této foto-
grafii. Tedy stručně. V  minulém 
režimu nám byly jako partnerské 
město Bojnice „přiděleny“. Tehdej-
ší okres Šumperk měl Prievidzu 
a  my jsme „dostali“ menší Bojni-
ce. Jaké štěstí! Vždyť v  Bojnicích 
je úplně všechno, na co si člověk 
vzpomene. Lázně, ZOO, termální 
koupele a koupaliště, hrad a zámek, 
překrásná příroda, kultura a  his-
torie sahající až k  době kamenné, 
která zde zanechala dokonce i své 
pozůstatky. Na radnici jsem pořád 
slyšela, jak tam všechno v  kultuře 
dělají lépe, tak jsme se tam v  roce 
1988 vypravili jako malá kulturní 
delegace v čele s Františkem Tráv-

níčkem, který byl tč. vedoucím 
odboru školství a kultury MNV Je-
seník. Břeťa vzal svou starou Tatru 
603 a  vyrazili jsme. Ohromila nás 
velikost kulturního domu i  přijetí 
kolegů. Za kulturákem na dvoře 
vařili v kotli pravý slovenský guláš 
pro vzácné hosty z  Jeseníku. Lás-
ka na první pohled! Oblíbili jsme si 
tamní lidi, jejich otevřenost a  po-
hostinnost, byla navázána nejedna 
přátelství na celý život. Postupně 
se spřátelily i  dobrovolné spolky 
a všichni jsme se vždy těšili na další 
setkání. Vyměňovali jsme si zku-
šenosti, jezdilo se na soutěže, dů-
ležitá výročí, vzájemně účinkovaly 
soubory, nebo jsme se navštívili jen 
tak, aspoň se uvidět. 

Jarmila Josefíková

To počasí je čím dál horší…

Pravdou ovšem je, že poča-
sí se v  posledních desítkách let 
opravdu chová dosti nevyzpy-
tatelně. Ponechme nyní stranou 
fyzikální, astronomické či jiné 
přísně vědecké analýzy, vyhně-
me se i  nekončícím debatám 
o  globálním oteplování a  připo-
meňme si namísto toho několik 
situací, kdy nám na Jesenicku 
nebylo úplně hej. 
Teplotní extrémy

Úplně hej rozhodně nebylo 
například turistům vracejícím 
se z  bujarých silvestrovských 
oslav na přelomu let 1978/1979. Ti 
předtím vyráželi na horské chaty 
v  lehké větrovce a  nezateplených 
kalhotách, neboť venku bylo ko-
lem 5 stupňů Celsia a  tyto nosi-
tele takřka podzimního oblečení 
zahříval rovněž alkohol (nebo je 
o  tom alespoň přesvědčil). O  to 
krutější bylo novoroční vystříz-
livění. V  průběhu silvestrovské 
noci teplota poklesla i  o  více než 
25 stupňů Celsia (sic!) a pohranič-
ní hory, Jeseníky nevyjímaje, bičo-
val krutý ledový blizard. Frontální 
rozhraní atmosférických hmot 
bylo tehdy velmi výrazné, teplot-
ní gradient extrémní. Tak prudké 
a  rychlé ochlazení se od té doby 
neopakovalo. Výkyv přírody za-

znamenal i  jednu oběť, a  to mezi 
Pradědem a Kurzovní chatou.

Opačnou, tedy velmi teplou, do-
slova horoucí epizodu zazname-
nalo Jesenicko v létě 2015. Takzva-
ná hot wave (horká vlna), která je 
meteorology popsána jako aspoň 
třídenní období s  maximy vyšší-
mi než 30 stupňů Celsia, přišla do 
Jeseníku v červenci a srpnu dané-
ho roku hned třikrát. Velmi teplý 
vzduch se k nám šířil z jihovýcho-
du a  silně prohříval zdejší hory 
i  podhůří. Třetí (srpnová) horká 
vlna trvala neuvěřitelných 16 dní 
a  způsobila mnoho škod. Nejvyš-
ší teplota byla naměřena dne 8. 
srpna, a to 36,1 stupňů Celsia (sic!) 
ve stínu, což je absolutní nejvyšší 
teplota naměřená v  Jeseníku za 
celou historii měření. Srážkové 
úhrny léta byly podprůměrné, 
a  situace tudíž napáchala mnoho 
škod na přírodě i  lidských živo-
tech, zejména u seniorů.
Napršeno, nasněženo

Přeskočme k  dalšímu extrému. 
Trvalé a  vydatné srážky způso-
bené „zaseknutou“ tlakovou níží 
způsobily na Jesenicku i na jiných 
místech Slezska a  Moravy silné 
povodně v  červenci roku 1997. 
Kdo by nepamatoval. Úhrn srážek 
na stanici Jeseník dosáhl 144 mm 

za pět dní a rekordu pro Jesenic-
ko dosáhl Rejvíz s dokonce 171 mm 
srážek. Následovalo prudké roz-
vodnění toků, stržení mostů, po-
lámání a odnos stromů, zaplavení 
obytných oblastí a  někde i  odnos 
celých domů. Náprava trvala roky. 

Mezi meteorologické extrémy 
můžeme zařadit i  velmi pozdní či 
naopak velmi brzkou sněhovou 
pokrývku. Příkladem oné první 
může být sněhová kalamita z dru-
hé poloviny dubna roku 2017, kdy 
19. dubna napadlo velké množství 
sněhu a následné klesající teploty 
zamezily jeho tání. Zdaleka se ne-
jednalo pouze o  přebarvení hor-
ských masívů na bílo, sníh ležel 
i v podhorských městech a vsích, 
pod sněhem se choulila také Vid-
navská nížina. V Jeseníku bylo 21. 
dubna dokonce −6 stupňů Celsia, 
což poškodilo již k  životu se pro-
bouzející zelenou vegetaci. Ve 
městě leželo téměř 40 cm sněhu 
a na samém konci dubna připadlo 
dalších 15 cm. Příznačnou výpo-
věď o zimě 2016/2017 nám podává 
informace, že sněhové maximum 
celé zimy bylo na Šeráku dosaže-
no až 29. dubna. Opačnou situací 
je pak velmi brzká sněhová po-
krývka z 16. října 2009, kdy silni-
čáři a  s  nimi i  mnozí občané byli 

zaskočení takřka 30 cm sněhu.
Zaznamenaných extrémů je 

pochopitelně vícero. Můžeme 
vzpomenout silný listopadový 
fén z roku 2002, který přinesl na 
konec roku velmi neobvyklé tep-
loty sahající k 20 stupňům Celsia. 
Přestože teplé větry mohou být 
nebezpečné, Jesenicko zůsta-
lo v  tomto případě větších škod 
ušetřeno. Naopak ztráty z lednové 
větrné bouře Kyrill, která zasáhla 
tento region v  roce 2007, sčítali 
místní ještě dlouhé týdny po jejím 
odeznění. Výpadky elektřiny, po-
padané stromy, poškozené stře-
chy a  poničená auta mají mnozí 
z nás ještě v živé paměti. A neroz-
loučili bychom se s meteorologic-
kými extrémy zcela, kdybychom 
pro horské oblasti nezmínili i  po-
řádnou zimu. Tu únorovou z roku 
2012 způsobily dlouhotrvající 
malá či žádná oblačnost, bezvětří 
v nočních hodinách, stálá přítom-
nost sněhové pokrývky a  silný 
příliv velmi chladného vzduchu 
od severovýchodu. Noční teplo-
ty klesaly pod −25 stupňů Celsia 
a  vyskytly se i  tzv. arktické dny, 
kdy se teplota za celý den nedo-
stala nad −10 stupňů Celsia.                              

 Pavel Rušar,
Vlastivědné muzeum Jesenicka

SeriáL

Foto: Zleva Břetislav Vogl, Jarmila Josefíková, 
Lubomíra Macháčková a František Trávníček.

Chceme-li navázat přátelskou komunikaci s lidmi v čekárně u lékaře, na lavičkách v parku či v kupé vlaku, často využijeme 
onoho tématu, kterému intuitivně rozumí lidé všude na světě. Počasí. Často pak uslyšíme provokativní a znepokojivé věty 
typu: „Taková horka, to tady nikdy nebylo,“ nebo: „A tehdy na jaře napadlo tolik sněhu, co za celou zimu ne…,“ někdy i: „To 
počasí je poslední dobou už opravdu extrémní…,“ a různá další prohlášení popisující onen fyzikálně nesmírně komplikovaný 
stav atmosféry a jeho vývoj v posledních letech. 
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Zpravodaj 
NAŠE MĚSTO

je roznášen v nákladu 
5 600 výtisků do všech 
domácností ve městě! 

Inzerujte efektivně 
již od 1 500 Kč bez DPH! 

Inzerci zajišťuje Petr Konečný

777 786 503
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V centru Jesnění: Dvojfestival  současný, 
mezinárodní i sousedský… 

Čtvrteční start v  Čajbaru Pangea 
bude pozvolný. Představí se poetka 
a  filmová kritička Mária Ferenčuho-
vá a  básník Kamil Bouška. Hudební 
doprovod zajistí Honza Audrlic-
ký.  Další den jsou návštěvníci zváni 
na 15:30 na jesenické autobusové ná-
draží, odkud vyrazí spolu s  přeludy 
a  fantomy česko-francouzského ko-
lektivu umělců tYhle k  Vlastivědné-
mu muzeu Jesenicka. Tam se od 16:30 
uskuteční oficiální zahájení festivalu. 

Im Zentrum poté pojede v  duchu 
(audio)vizuálního umění. Loď Sisy 
dua GAEG bude kotvit ve vodním 
příkopu muzea a  v  Kině Pohoda se 
promítnou krátké filmy, například 
Herberta Nauderera nebo Adély Ba-
banové. Jesnění zase hudebně oživí 
Letní divadlo. „Na jeho prknech se 
vystřídají jesenický Zapomělsem, slo-
venská zpěvačka Katarína Máliková 

s kapelou a Mutanti hledaj východis-
ko,“ uvádí Lukáš Bobčík, dramaturg 
Jesnění. 

Sobota bude odrazem toho, co 
pořadatelé umí nejlépe – inspiro-
vat a  propojovat. Návštěvníky mezi 
sebou, místní umělce se současnou 

uměleckou scénou, kulturu s  veřej-
ným prostorem. Náměstí Svobody 
bude hostit festival jídla Restaurant 
Day obohacený o skvělý doprovodný 
program – autorská čtení, loutkové 
divadlo, jógu smíchu aj. 

V  centru zase přiveze mimořádný 
mezinárodní projekt německých, 
českých a  slovenských tanečníků 
pod vedením choreografky Ceren 

Oran, pohybové představení The 
Urge vycházející z  domácích videí 
performerů uvězněných v  lock-
downu.  Česko-německý kabaret 
Das Thema/To téma se vrátí do 
Divadla Petra Bezruče s inscenací 
Erika Mann. Finišovat se bude ve 
Wooxu. Performaci Líheň spolu-
vytvoří světový profesionální hráč 
na didgeridoo Ondřej Smeykal 
s  výtvarníkem Petrem Niklem. Po 
nich přiveze mix techna, ambientu 
a  deep housu nadějný producent 
a hudebník François Svalis. 

Nedělní, opět poklidný dojezd 
má na starost Anna Beata Háblová. 
S touto českou architektkou, urba-
nistkou, teoretičkou a  básnířkou 
se návštěvníci projdou opuštěnými 
místy Jeseníku a navštíví také areál 
textilky Woox, kde loni Jaemin Lee 
instaloval své ptačí budky. 

Celý program včetně míst, na 
kterých se bude festival odehrávat, 
bude odkryt v  průběhu srpna na 
webu.  

Markéta Kaniová

Uzavírka náměstí Svobody pro 
auta

V sobotu 10. září mezi 11:00 a 18:45 
bude silnice na náměstí Svobody 
uzavřena pro automobily z důvodu 
konání pouliční slavnosti v  rámci 
festivalu V  centru Jesnění. Cílem je 
zažít náměstí jinak – jako místo zá-
bavy, kultury a odpočinku. Součástí 
bude Restaurant Day, loutkové diva-
dlo, pohádky a dílničky pro děti, ta-
neční vystoupení, koncerty i výsta-
vy. Objížďka povede přes kruhový 
objezd a  dál kolem pošty. Prosíme 
o shovívavost a všechny Vás na akci 
srdečně zveme. 

Dřevorubecké mistrovství 
Pila a sekery, lidská síla se zruč-

ností a  dřevo změří své síly v  are-
álu Priessnitzových lázní v sobotu 
17. září. Koná se zde Mistrovství 
České republiky v dřevorubeckém 
sportu (Stihl Timbersports).

Dopoledne od 10 hodin bude pa-
třit mezinárodnímu MČR Rookie, 

tedy juniorům, kteří se utkají 
v  boji o  titul juniorského mis-
tra ČR. Odpoledne od 14 hodin 
je pak na programu finálová 
soutěž Pro Series. V  ní se utkají 
borci z  celé republiky, kteří do-
sáhli nejlepších výsledků v  kva-
lifikačních závodech konaných 

v  průběhu roku 2022. Bojovat 
se bude i o účast na mistrovství 
světa. 

Zveme všechny na nevšední 
podívanou do lázní. Piliny a třísky 
budou létat jako kdysi při Priess-
nitzově pracovní terapii, možná 
i rychleji! Vstup je zdarma.              (jg)

Klub turistů 
Jeseník 
Klub turistů pro vás připravil čty-
ři výlety na měsíc září. V případě 
nepříznivého počasí může dojít ke 
změně trasy.

Datum: 3. září
Organizovaný výstup na Králic-
ký Sněžník
Délka trasy: 12 km
Odjezd: vlak v 7:00
Vycházku vede M. Vlčková

Datum: 10. září
Videlský kříž – Jelení palouk  

– Domašov
Délka trasy: 14 km
Odjezd: autobus v 7:45
Vycházku připravila M. Fryčová
 
Datum: 15. září
Jeseník-lázně – Studniční vrch – 
Medvědí kámen – Jeseník
Délka trasy: 11 km
Sraz: 8:00 Priessnitz (aut. zastáv-
ka)
Vycházku připravila J. Šimková

Datum: 24. září 
Rejvíz – Drakovská cesta – Vrb-
no p.P.
Délka trasy: 15 km
Odjezd: autobus v 9:45
Vycházku připravila D. Podaná

Úspěšný měsíc jesenických cyklistů
Jesenický cyklistický klub Force 

team Jeseník zažil v  červenci velmi 
náročný, ale o to významnější měsíc. 
Uspořádal šest mistrovství České 
republiky v  silniční cyklistice mlá-
deže a  hendikepovaných a  rozšířil 
své řady talentovaných svěřenců 
o mistryni České republiky v dráho-
vé cyklistice.

V  Mikulovicích na Jesenicku se 
v  pátek 8. července a  v  neděli 10. 
července konalo Mistrovství Čes-

ké republiky v  časovce a  v  silniční 
cyklistice mládeže a  také Mistrov-
ství České a  Slovenské republiky 
hendikepovaných cyklistů. Závodů 
se účastnilo téměř tři sta nadaných 
závodníků ze všech velkých i  ma-
lých cyklistických klubů a  více než 
padesát hendikepovaných cyklistů. 

„Nejlepšího umístění dosáhla Zuzka 
Krátká s  třetím místem v  kategorii 
starších žákyň. Medaile z domácího 
mistrovství je pro nás velkou sa-

tisfakcí. Skvělého umístění dosáhli 
i další naši závodníci. Super je třeba 
osmé místo Nely Smolíkové,“ uvedl 
Rostislav Brokeš, předseda spolku 
Force team Jeseník.

Ve čtvrtek 20. července pak eu-
forie pokračovala. Zuzka Krátká 
zvítězila na pražském velodromu 
ve stíhacím závodě na dva kilometry, 
porazila soupeřky z  celé republiky 
a stala se mistryní v této disciplíně. 

Force team Jeseník

Pořadatelé místních festivalů Jesnění a  V  centru/Im   Zentrum   letos spojili síly a  z  každé události přinesou  do města 
ve dnech   od 8. do 11. září  to nejlepší – všechny formy umění, komunitní aktivity a  prolínání nejen česko-německé 
kultury. Akce se koná pod záštitou města Jeseník.

www.jesneni.cz
www.imzentrum.eu

Přispějte svým podnětem k obnově parku!
Na jaře rozhodlo zastupitelstvo 

města o  vypsání architektonic-
ko–zahradní soutěže, v  níž bude 
vybrán architekt, který navrhne 
novou podobu Smetanových sadů. 
Pro soutěžící zahradní architekty 
se připravuje zadání soutěže. Za-
jímá-li vás budoucí podoba sadů, 
dovolujeme si vás požádat o  vaše 

názory a  postřehy na fungování 
parku a  podněty k  jeho obnově 
prostřednictvím dotazníku, který 
můžete vyplnit

a) v  tištěné podobě (vlože-
ný list v  měsíčníku) a  vhodit do 
označených boxů umístěných 
v  Informačním centru („Katov-
na“), v  přízemí budovy radni-

ce na adrese Masarykovo nám. 
167/1 nebo ve vestibulu budovy 
IPOS na adrese Karla Čapka 
1147/10;

b) v elektronické podobě, odkaz 
naleznete na webu www.jesenik.cz 
a  www.nasjesenik.cz v  sekci Aktu-
ality nebo po na čtení QR kódu. 

Oddělení investic



www.jesenik.cz 15jeSenÍK ObraZeM

Požár v Národní parku České Švýcarsko. Čtveřice dobrovolných hasičů z Jesení-
ku vyrazila pomáhat s požárem v Hřensku – a to konkrétně zleva na fotografii Martin 
Chaloupka, Lukáš Guzej, Tomáš Guzej a  Petr Lukáš. Kvarteto statečných dobrovol-
níků dostalo za svou práci zvláštní poděkování přímo od generálního ředitele HZS 
ČR za velmi dobře odvedenou práci při rizikovém kácení stromů. Foto: SDH Jeseník

Město Jeseník: Partnerská města. Vedení města o víkendu přivítalo po více jak 
dvouleté „kovidové“ odmlce zástupce partnerských měst Jeseníku. Pozvání přijaly 
delegace ze slovenských Bojnic, německého Neuburgu an der Donau a  polských 
Głuchołaz a Nysy. Delegace o víkendu navštívily jesenické a lipovské lázně, strávily 
příjemné chvíle na jesenickém náměstí v rámci akce Jeseník se baví.

Mistrovství České republiky v časovce a silniční cyklistice. Nejlepšího umístění 
z jesenických cyklistů na Mistrovství České republiky dosáhla Zuzka Krátká se tře-
tím místem v kategorii starších žákyň. Foto: Force Team Jeseník

JESENÍK OPEN 2022. V srpnu se v sále budovy IPOS usku-
tečnil 32. ročník tradičního šachového turnaje JESENÍK 
OPEN. Turnaje se zúčastnilo 211 hráčů.  Podrobné výsledky 
všech kategorií naleznete na webových stránkách turnaje 
www.jesenikopen.cz. Foto: Šachový klub Jeseník

Mistrovství světa v  hodu sněhovou koulí. Je-
seník opět hostil tuto originální soutěž, které se 
tentokrát zúčastnilo 44 závodníků. Vítězem se stal 
Ondřej Vodák s  výkonem 68,5 m. Foto: Kateřina 
Vodáková

Chřástalfest 2022. Dvoudenní přehlídka jesenických kapel i  le-
tos představila autorské jesenické kapely v areálu Letního divadla 
ve Smetanových sadech. Foto: Apostolos Joanidis
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Jak se změnil Jeseník za poslední 
čtyři roky?

Čtyři roky vypadají jako spous-
ta času, ale při správě města se 
nějaké dramatické změny za tako-
vou „chvíli“ udělat nedají. Máme ale 
štěstí, že v  Jeseníku žije spousta ši-
kovných lidí, a to se týká i kolegů na 
radnici a  celém úřadě. Díky jejich 
pracovitosti se podařilo rozhýbat 
řadu projektů a mnoho míst v Jese-
níku prokouklo. 
Takže jste s výsledkem vaší práce 
na radnici spokojená?

Nejsem typ člověka, co by seděl 
a  užíval si spokojenost. Naopak se 
snažím vnímat, kde je potřeba něco 
zlepšit a  kde jsou nedostatky. Nej-
sem spokojená s tím, že jsme nestih-
li úplně vše, co jsme si naplánovali. 
Jak už jsem zmínila, složité a  velké 
projekty prostě nejde dokončit za 
jedno volební období. A to nemám 
ráda, když někdo říká, že něco ne-
jde. Nicméně změny k  lepšímu se 
ve městě odehrály a není jich málo! 
Můžete si jich všimnout na mnoha 
místech. 
Můžete být konkrétní?

Jsem ráda, že se blížíme k  rea-
lizaci oprav dlouho opomíjeného 
sídliště Pod Chlumem, a  připrave-
ny máme i  další velké akce, které 
se brzy dočkají realizace. Třeba 
běžkařské trasy v  kasárnách, ar-
chitektonická soutěž na Smetano-

vy sady a hlavně výstavba bytů na 
Dukelské. Podařily se malé i  velké 
věci, díky kterým se město mění 
k  lepšímu. Byl by to opravdu dlou-
hý seznam a  asi nemá smysl vy-
jmenovávat jednotlivé investiční 
akce. O  všem občany pravidelně 
informujeme na webu, facebooku 
i  v  Našem městě. Změny a  novinky 
vidíte sami. Já jen pro připomenutí 
zmíním, že se Jeseník konečně do-
čkal skateparku a  kluziště, vybu-
dovali jsme několik chodníků pro 
větší bezpečnost pěších, pokračují 
opravy sídliště 9. května a  začali 
jsme s  revitalizací sídliště na Lipo-
vské. Osobně se těším, až budou 
hotové opravy dětských hřišť, která 
byla také dlouhodobě zanedbávána. 
Snažíme se zpříjemnit život všem, 
kteří ve městě žijí – navýšením 
dotací jsme pomohli sportovcům, 
skvěle funguje jesenické senior taxi, 
trhy na náměstí jsou čím dál oblíbe-
nější, ožilo letní divadlo, zkvalitnila 
se práce městské policie a snažíme 
se v  rámci našich velmi omeze-
ných možností přispívat ke zlepšení 
zdravotní péče v Jeseníku. 

Velkou výzvou do budoucna je 
bytová výstavba a  příprava po-
zemků pro rodinné domy. Rodiče 
podporujeme třeba městským po-
rodným, velmi dbáme na kvalitu 
školek i  naší základní školy. Nově 
se připravuje otevření takzvané 

dětské skupiny pro malé děti. Jese-
ník prostě nesmí ustrnout, pořád 
je kam se posouvat, máme plány 
a vize a chceme je postupně měnit 
v realitu.
Výčet úspěšných projektů je dlou-
hý. Co vy osobně považujete za tu 
nejdůležitější změnu, která se po-
dařila? 

Věřím, že lidé vnímají zásadní 
změnu stylu práce radnice. Došlo 
ke zefektivnění činností městského 
úřadu, proběhly personální změny, 
vznikla nová důležitá oddělení, po-
sílili jsme stavební odbor, důležité 
změny se odehrály na oddělení ma-
jetku. A podotýkám, že vše se nám 
daří bez navyšování počtu zaměst-
nanců městského úřadu! Navíc po 
letech debatování jsme prosadili 
snížení počtu zastupitelů. Výsled-
kem je úřad, který se orientuje na 
lepší a  zodpovědnější práci města 
směrem ke svým občanům i k celé-
mu našemu regionu. 
To je váš názor. Máte zpětnou vaz-
bu i od občanů, že se úřad skuteč-
ně změnil k lepšímu?

Ano, lidé to vnímají, práci a  cho-
vání našich úředníků chválí a mě to 
hřeje u  srdce. Neustále zdůrazňu-
jeme, že jsme tady pro naše občany. 
Nastavili jsme spoustu možností, jak 
s námi mohou komunikovat, a jsem 
ráda, že toho hojně využívají. Lidé 
se ptají, vznáší požadavky, upozor-
ňují na nedostatky, pomáhají nám 
v  rozhodování. Je to určitě dobrý 
signál toho, že nám všem společně 
na Jeseníku záleží.
Co máte na Jeseníku nejraději, na 
co jste hrdá?

Možná to bude znít populisticky, 
ale odpovím upřímně. Jsem hrdá na 
naše občany, na Jeseničáky. Když je 
potřeba, dokážou si navzájem po-
moci. Umí vymyslet a zorganizovat 
spoustu akcí. Ozvou se, když se jim 
něco nelíbí, a umí i pochválit. Skvěle 
fungují naši aktivní senioři a  pro-
střednictvím studentské rady se 
do dění ve městě zapojují i studenti. 
Hodně lidí poslalo návrhy do parti-
cipativního rozpočtu, to je skvělé! 
Vaši práci starostky z  velké části 
poznamenala epidemie covidu. 

Jak moc to bylo náročné?
Covid byl náročný pro nás pro 

všechny. Ale celá ta epidemiologic-
ká hrůza přinesla i  pozitivní věci. 
Během covidu jsme si připomně-
li, jak dokážeme držet spolu, když 
jde do tuhého. Radnice pomáhala 
seniorům nebo živnostníkům, což 
bychom nedokázali bez pomoci 
spousty dobrovolníků. Myslím, že 
si ještě jednou zaslouží poděkování 
dobrovolní hasiči, skauti i  ti, kteří 
šili roušky nebo roznášeli náku-
py, vitamíny a  dezinfekci. Prostě 
všichni, kteří pomáhali. Nezapomí-
nejme na to a važme si toho, že nám 
to v Jeseníku takto funguje. Složité 
období se nám podařilo zvládnout 
tak, aby se nezastavil rozvoj města 
a  nesnižovali jsme kvalitu služeb 
pro občany.
V jaké kondici odevzdáváte město?

Město nabralo sílu a  vyřešilo 
mnoho problémů z minulosti. Zača-
lo také řádně pečovat o svůj majetek. 
Klademe důraz na údržbu veřej-
ných prostranství. Připravili jsme 
spoustu záměrů, ze  kterých se dá 
čerpat ještě mnoho let. V  této sou-
vislosti bych ráda připomněla vý-
znamnou roli městského architekta. 
A s tím souvisí zásadní věc – rozjeli 
jsme projekt, který má místním dát 
možnost pořídit si v  Jeseníku byd-
lení. Můžeme mít sebekrásnější pří-
rodu a nejčistší vzduch, ale lidé tady 
musí mít kde bydlet a mít možnost 
pracovat. Úkolem radnice je vytvo-
řit podmínky ke spokojenému, bez-
pečnému a zdravému životu. Vždy 
máme co zlepšovat, ale myslím, že 
Jeseník takový je a  do budoucna 
bude ještě lepším místem pro život.
Jaké je vaše přání do dalších let?

Moje jediné pracovní přání je, 
aby se lidem v  Jeseníku příjemně 
žilo. Spousta věcí není fyzicky vidět, 
ale doufám, že energie, kterou jsme 
vložili do školství, nastavení fungo-
vání úřadu a zlepšování fungování 
městských organizací se pozitivně 
projevuje při každodenním životě 
nás všech. A  co se týká soukro-
mého přání, tak všem přeji pevné 
zdraví.

(lum)

radnice

Zdeňka Blišťanová:  
Jsem na Jeseník hrdá
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„Když jde do tuhého, dokážeme držet spolu a navzájem si pomoci“
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