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Vážení 
spoluobčané,
protože tohle je
první vydání v roce
2020, ráda bych
vám popřála všech -

no nejlepší do nového roku. Přeji
vám, abyste byli šťastní v osobním
životě a hlavně abyste byli zdraví vy
i vaši blízcí.

Městu Jeseník bych do nového
roku popřála, aby se v něm i nadále
dobře žilo. Věřím, že v roce 2019 jsme
udělali kus práce. Podařily se dlouho
odkládané změny, které přispěly ke
zlepšení chodu města. Občas se to
neobešlo bez nepopulárních kroků.

Personální změny jsou vždycky
velmi náročné. Spousta problémů
totiž nejde vidět „navenek“ a na
první pohled se tedy může zdát, že
všechno funguje, jak má, apro změ-
ny není důvod. Jenže úkolem rad-
nice je také, aby problémy řešila
a snažila se možným problémům
předcházet. Aby je občan vůbec
nepocítil.

Proto si kladu za cíl, abychom my,
jako vedení radnice, dokázali lépe
komunikovat s vámi občany. I když
to bude znít jako klišé, tyhle změny
děláme hlavně pro vás, protože jsme
přesvědčeni, že povedou k lepšímu
životu ve městě.

Na otevřenosti si zakládáme, pro-
to pořádáme setkání s  občany,
komunikujeme na Facebooku, vydá-
váme „Naše město“, chodíme mezi
lidi a máme dveře na radnici stále
otevřené. Chceme zdůvodňovat
naše kroky. A slibujeme, že to tento
rok budeme dělat o něco pečlivěji.
Ale budeme rádi, když ten impulz
přijde od vás. Není vám něco jasné?
Nelíbí se vám naše rozhodnutí? Zep-
tejte se nás. Jsme tu pro vás.

Koneckonců Jeseník je nás všech.
A vy máte právo vědět, co se ve
vašem městě děje. 

S úctou Vaše starostka
Zdeňka Blišťanová

Slovo
starostky

Úspěch v „5G pro 5 měst“
Jeseník se stále více zviditelňuje na mapě České republiky. A to
nejen svým přírodním bohatstvím, ale také inovativními přístupy.
Tím nejčerstvějším je zpráva, že se zde budou testovat 5G sítě.
Testování má začít v první polovině roku 2020 a poběží po dobu
24 měsíců. Kromě Jeseníku se tento pilotní projekt uskuteční také
v Karlových Varech, Ústí nad Labem, Plzni a Bílině. 

Tato města těží z úspěchu v soutěži „5G pro 5 měst“, kterou v říjnu vyhlásilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 12. prosince v Praze. „Účast v soutěži
5G pro 5 měst je logickým krokem v našem přístupu maximálního důrazu na
zkvalitňování služeb občanům města. Přijde nám samozřejmé, že usilujeme
o to, aby se na Jesenicku rozvíjel průmysl s vysokou přidanou hodnotou, robo-
tika, digitální vzdělávání, komunitní život 21. století, což podporuje snahy
města snížit odliv mladých lidí. Již dnes je tady obrovský lidský potenciál,
který chceme maximálně podpořit aukázat světu. V 5G vidíme také příležitost
v oblasti turistického ruchu, sportu nebo službách pro seniory a možnosti se
otevírají také v oblasti boje proti suchu a péči o přírodu,“ uvedl za celý pří‐
pravný tým místostarosta města Jeseník Tomáš Vlazlo.

Zmiňovaná města by teď měla s mobilními operátory vybudovat  digi‐
tální infrastrukturu a získat podporu státu v testování a využívání 5G
technologií, stejně jako v rozvoji chytrých měst. Jejich příklady mají ukázat
ostatním obcím a regionům cestu, jak efektivně zapojit nové technologie
při zvyšování hospodářských výsledků a kvality prostředí obyvatel
v různých oblastech života, například v dopravě, zdravotnictví nebo vzdě‐
lávání. Ministerstva pak chtějí tyto zkušenosti využít pro vytváření meto‐
dických postupů a tvorbu programů při zavádění 5G sítí v ČR. (rik)

VÝSTAVA PLNÁ VŮNÍ A ŘEMESEL. Vánoční cukroví, řeznické speciality, káva a zákusky, vánoční punč,
míchané nápoje, soutěž tříd o nejlepší tabuli, ukázky kovářských a brašnářských výrobků. To vše bylo k vidění,
ochutnání i zakoupení na tradiční akci Střední školy gastronomie a služeb Jeseník, která se konala 11. prosince
v Kapli. Text a foto: Richard Kapustka

Ve zkratce
Devět nových bezbariérových

autobusů převzala začátkem pro‐
since společnost Arriva Morava.
Sedm z nich je určeno pro Jese‐
nicko, cestující se s nimi mohou
setkávat například na lince do
Zlatých Hor a Bílé Vody.■ Jeseník
má o jednu ulici více. Vznikla
poblíž lokality Za pilou a nese
název Jasná. ■ Výše porodného
pro rok 2020 zůstává stejná jako
vloni, tzn. 5000 korun. ■ Po‐
platek za svoz odpadu se také
nemění a činí 600 Kč na osobu.
■ Zlatou plaketu Jánského za 40
bezplatných odběrů převzalo
4. prosince v obřadní síni radnice
19 dárců, stříbrnou plaketu za 20
odběrů obdrželo 32 dárců. Mezi
oceněnými bylo 11 občanů z Jese‐
níku, celkem je v našem regionu
cca 1000 dárců. ■ Novou jazyko‐
vou učebnou se může pochlubit
tzv. eMko. Byla otevřena 12. pro‐
since během Dne otevřených dve‐
ří této střední školy.

(rik)
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Investice města v roce 2019 a co nás čeká v roce 2020
Parkoviště pod Iposem

Na jaře 2019 bylo dokončeno 55 nových parkovacích míst v blíz‐
kosti městského úřadu v ulici Karla Čapka, kde sídlí také Česká správa
sociálního zabezpečení a Úřad práce. To stávající přímo před Penta‐
gonem, jak se této budově města říká, už kapacitně nevyhovovalo.
Nové parkoviště najdou motoristé pod tímto objektem. Vhodné místo
na parkování lépe najdou i rodiče, kteří vozí nebo vyzvedávají děti
z nedaleké školky. V blízkosti je rovněž hojně navštěvovaný městský
park, který je zároveň výchozím bodem na oblíbený Křížový vrch
a další turisticky atraktivní cíle ve Smetanových sadech.

Součástí stavebních prací byly přeložky inženýrských sítí, opěrné
stěny, odvodnění, povrchy a nové veřejné osvětlení. Povrch parkoviště
je konstruován jako maximálně propustný, všechny dešťové vody
jsou vsakovány do podloží. Vybudování nového parkoviště přišlo
městskou pokladnu na 9,6 milionu korun včetně DPH.

Centrum společných aktivit
Centrum společných aktivit, komunitní centrum, ve kterém se

veřejnost dočkala nové knihovny pro děti i pro dospělé, hudebního
sálu, multimediální učebny či projektové místnosti, bylo slavnostně
otevřeno v září 2019. Centrum slouží nejen obyvatelům města 
a jesenického regionu, ale také partnerům přeshraniční spolupráce
z Polska. Nové centrum vzniklo propojením a rekonstrukcí původních
domů bývalého loutkového divadla a přilehlého bytového domu 
na ul. 28. října. Celkové náklady realizace projektu Centra společných
aktivit představují necelých 40 milionů korun včetně DPH. Stavební
práce přišly na bezmála 28 milionů korun, dovybavení včetně
 budoucích aktivit, které budou realizovány až do roku 2022 a posilují
oblasti spolupráce institucí v pohraničí, se plánují za přibližně 
10,5 milionu korun. Tato rozsáhlá investiční akce se rozběhla 
díky dotacím, Integrovaný regionální operační program spolu ‐
financoval investiční stavební část a Program Interreg V‐A Česká
republika – Polsko spolufinancuje aktivity projektu včetně vybavení
stavby.

Muzikantská stezka
Turisté i běžní občané se dočkali komfortnějšího přístupu do lázní.

V říjnu se dokončily stavební práce na úpravě horního úseku Muzikantské
stezky. Spodní část byla již realizována v minulosti. Součástí investice
byla úprava části stávající Muzikantské stezky v délce cca 330 metrů.
Zároveň zde bylo umístěno odpočívadlo z dřevěných lavic a informační
tabule na realizovaném úseku. Lidé, kteří se vydají pěšky z města do lázní,
jistě ocení i provedenou obnovu Editina pramene, který se nachází poblíž
Muzikantské stezky na konci třešňové aleje. 

Na zmiňovaný projekt v hodnotě 1,1 milionu korun získal Jeseník dotaci
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. 

Chodník na ul. U Bělidla
Křižovatka ulic U Bělidla a Za Podjezdem doznala znatelných změn.

Plánovaný chodník o délce téměř 150 metrů vznikl podél stávající místní
komunikace v ulici U Bělidla v úseku ulic Slezská a Za Podjezdem. U bikro‐
sové dráhy se napojil na stávající stezku pro pěší a cyklisty. Celkové náklady
na stavební práce činily zhruba 1,1 milionu korun. Částku pak v konečném
součtu snížila dotace z MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.

Chodník na 
ul. Rejvízská

Po chodníku na ul. Lipovská byl
v září 2019 dokončen další z dlou‐
ho plánovaných chodníků, a to na
ul. Rejvízská. Jednalo se o vybudo‐
vání nového chodníku v bezmála
půlkilometrovém úseku od parko‐
viště u hřbitova v Bukovicích po
ulici Za Pilou. Součástí díla bylo
také nové veřejné osvětlení a zří‐
zení nové dešťové kanalizace
s vyústěním do Vrchovištního
potoka. Samostatná část projektu
řešila také úpravu prostoru par‐
koviště u hřbitova, kde došlo
k vybudování nové nástupní hrany
autobusové zastávky dle součas‐
ných požadavků na bezbariérové
provedení staveb, vybudování
nasvíceného přechodu pro chodce
a osazení nového pří střešku čekár‐
ny, který nahradil stávající. Inves‐
tice bezpochyby přispěla ke
zvýšení bezpečnosti dopravy
a zlepšení dostupnosti v lokalitě.
Celková výše investice, kterou spo‐
lufinancoval Integrovaný regionál‐
ní operační program, dosáhla
bezmála 7 milionů korun s DPH.  

Součástí Centra společných aktivit je také hudební sál. 

INVESTICE
V ROCE 2020
Ulice Seifertova

Jako nultou etapu revitalizace
sídliště Pod Chlumem lze chápat
rozšíření spodní části úzké obou ‐
směrné komunikace včetně vybu‐
dování přilehlého chodníku se
zábradlím v ulici Seifertova. 

Smyslem investiční akce je zvýšit
bezpečnost chodců a zlepšit
dopravní obslužnost území nejen
v tomto inkriminovaném úseku, ale
také dokončit zbývající část chod‐
níku podél frekventované cesty
v Bezručově ulici. 

Součástí stavebních prací bude
i nové odvodnění a přeložky inže‐
nýrských sítí. Cena stavby předsta‐
vuje zhruba 5 milionů korun s DPH.
Realizace v koordinanci s ČEZem
se předpokládá v první polovině
roku, peníze jsou již vyčleněny
v rozpočtu města.

Dokončení na str. 3

Nové parkoviště pod tzv. Pentagonem má kapacitu 55 míst.

Foto: 3x Richard Kapustka 



Příprava dalších investičních akcí a záměrů v Jeseníku
V současnosti město Jeseník pracuje na celé řadě projekčních
záměrů, které jsou ve stádiu záměru nebo již projekční přípravy.
S vidinou nového programovacího období EU bude projekční pří-
prava stěžejní. 

V oblasti bytového fondu probíhají dílčí rekonstrukce, byly zpracovány
podmínky pro případné zájemce o výstavbu bytových domů v lokalitách
ulic Dukelská a Raisova, kde projektujeme technickou vybavenost pro
rodinné a bytové domy. Je také plánována revitalizace bytových domů
U Kasáren. Probíhají projekční práce na výstavbě chodníku do lázní, kde
by tato technicky a majetkoprávně ne zcela jednoduchá stavba měla být
v letošním roce umístěna a stavebně povolena. Co se týče oprav komunikací
a chodníků, projekční práce běží na ulici Lipovská, kde se plánuje i revi‐
talizace přilehlého parčíku. Jak vyřešit dopravní závadu křížení ulic Dukel‐
ská, Lipovská a Poštovní napoví dopravní studie, jejíž výsledky budou
prezentovány v průběhu ledna. 

V oblasti revitalizace veřejných prostranství se pokračuje na pro‐
jektové dokumentaci další etapy regenerace sídliště 9. května. Na zákla‐
dě projednané a schválené územní studie sídliště Pod Chlumem
předpokládáme zadání zpracování projektové dokumentace na její cel‐

kovou revitalizaci. V roce 2019 byla obnovena jednání s ministerstvem
práce a sociálních věcí ve věci rekonstrukce budovy IPOS. Ze strany
ministerstva byl dán příslib setrvání v tomto objektu, byly uzavřeny
nové nájemní smlouvy a probíhají jednání za účelem definice a nastavení
podmínek pro případnou rekonstrukci objektu tak, aby následně mohl
proběhnout i přesun úřadu z ulice Tovární. Na jaře také dojde k výměně
starých poruchových parkomatů za nové, ty budou podporovat chytrá
řešení. 

V souvislosti s plánovaným omezením provozu ledové plochy v areálu
Priessnitzových léčebných lázní se hledají varianty pro výstavbu ledové
plochy přímo ve městě. Uskutečnila se jednání se zástupci sportovních
klubů, škol i jiných měst, kteří již takové zařízení mají, za účelem zjištění
investičních a provozních nákladů. 

Při realizaci našich investičních akcí se nemůžeme vyhnout různým
omezením vůči občanům a návštěvníkům města. Buďte tedy, prosím, tole‐
rantní k stavebním činnostem v dotčených lokalitách. Pomáhají naše
město dělat příjemnější pro život! Aktuální informace můžete sledovat
na webových stránkách města www.jesenik.org.

Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic
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Dokončení ze str. 2

Rekonstrukce Tyršovy ulice
Hlavní komunikace vedoucí z centra Jeseníku k vlakovému nádraží

projde celkovou rekonstrukcí, v minulém období zde již proběhla kom‐
pletní obnova inženýrských sítí. Rekonstruovaná komunikace délky
přes 600 m bude nově řešena částečně obousměrná, a to v úseku od
mostu přes Staříč až po vjezd na parkoviště UNIMEDU, pak komunikace
pokračuje jako jednosměrná. Součástí stavebních prací bude kompletní
výměna podloží komunikací a chodníků, nové povrchy, parkovací stání,
doplnění dešťové kanalizace, nové veřejné osvětlení, mobiliář a výsadby
vzrostlé zeleně. Materiálové řešení obrub, chodníků a parkovacích
stání je  z kamenných prvků. Úseky komunikace před nemocnicí a MŠ
budou opticky zpomaleny změnou materiálu vozovky. Nové úpravy se
dočká i spojovací chodník k vlakovému nádraží včetně nového zábradlí,
chodník u MŠ zůstane zachován. Tato ulice bude nově v režimu 
Zóny 30. Stavební práce se rozběhnou na jaře, stavba má být dokončena
do října 2020. Celkové investiční náklady se podařilo snížit a představují
22 milionů korun, město uspělo s žádostí o dotaci z MMR ve výši nece‐
lých 5 milionů Kč. Stavba logicky způsobí dopravní omezení v území.

Realizace se uskuteční po etapách, jejich pořadí i s časovým harmo‐
nogramem bude uveřejněno a představeno v průběhu zimních měsíců
na webu města. 

Rekonstrukce střechy na budově ZUŠ na ul. 28. října
Hned na jaře se rozběhne výměna střešní krytiny a konstrukcí střechy,

oplechování, okapů, střešních svodů, střešních oken a hromosvodů na
budově ZUŠ na ulici 28. října. Akce přijde na cca 1,9 milionu korun a bude
hrazena z rozpočtu města.

Regenerace sídliště 9. května – 3. etapa
Úpravy chodníků, místních komunikací, nová parkovací místa, veřejné

osvětlení a klidová zákoutí. Tak ve zkratce vypadá 3. etapa regenerace
sídliště 9. května, která zahrnuje dokončení ulic U Kasáren, Tylova,
Mahenova a částečně Horskou ulici. Stávající i nově vybudované chod‐
níky dostanou zámkovou dlažbu, budou bezbariérově upraveny s vodí‐
cími liniemi. Během stavebních prací se vymění konstrukční vrstvy
vozovky v ulicích U Kasáren a Tylova, v regenerované části je navrženo
46 kolmých parkovacích stání o celkové ploše zhruba 1 000 m2. Klidová
zákoutí budou vybavena lavičkami a stoly. Při regeneraci sídliště dojde
také k úpravě zeleně. Přestárlé, dožité a druhově nevhodné dřeviny
budou vykáceny a nahrazeny novými jehličnatými a listnatými stromy
a také keři. Předpokládané celkové výdaje 3. etapy představují zhruba
15 milionů korun, město podalo žádost o podporu ze Státního fondu
rozvoje bydlení. Práce by mohly začít v druhé polovině roku. 

Skatepark Jeseník 

Usilovně se pracuje na projektu nového skateparku v Bukovicích, kde
se dohodli zástupci města a uživatelé tohoto sportoviště na jeho podobě.
Nové sportoviště by mělo být určeno nejen pro skateboardisty, ale také
pro bikery a koloběžkáře. Nový skatepark je navržen jako betonový mono‐
lit, beton je dlouhodobě nejvhodnější technologickou variantou pro výstav‐
bu venkovních skateparků s minimálními dodatečnými náklady na opravy.
Emise hluku způsobené provozem na betonovém povrchu jsou na základě
měření rovněž nejnižší ze všech používaných materiálů pro skateparky.
Součástí projektu bude i veřejné osvětlení, vybavení mobiliářem a výsadba
zeleně. Pokud půjde povolení stavby hladce, mohlo by se začít se stavbou
za cca 6 milionů korun ještě letos. 

Skatepark láká děti i mládež, technicky už ale neodpovídá současným trendům.

Azylový dům, ul. O. Březiny
Realizace projektu zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb

v azylovém domě reaguje na nevyhovující technický stav objektu. Do stře‐
chy zatéká a tento havarijní stav ohrožuje celý objekt a omezuje jeho
funkčnost. Stávající samostatně stojící jednopodlažní přízemní objekt
slouží jako provozní zázemí hlavního objektu pro ubytování. Podporované
aktivity budou vést k inkluzi sociálně vyloučených osob. Zároveň se vyřeší
problém nedostatečného zázemí pro správu objektu, aktivity a prádelnu
klientů. Na rekonstrukci za cca 1,2 milionu Kč byla získána dotace z Inte‐
grovaného regionálního operačního programu, práce se rozběhnou již
na jaře. Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic
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Město a technické služby zavádí novinky v odpadech

Matrika
V měsíci listopadu se v Jesenic‐

ké nemocnici narodilo celkem 25
dětí, z toho rodičům s trvalým
pobytem v Jeseníku 3 děti. Jsou
to: Stella Schlögelová, Matyáš Šla-
horek, Eliáš Suchý. Blahopřejeme.

(MěÚ)

Letos proběhne již 20. ročník Tříkrálové sbírky.
Každý z občanů se může od 1. až do 14. ledna při-
pojit ke koledníkům a také svým darem přispět
potřebným na Jesenicku. V Jeseníku navštíví vel-
ká část koledníků domácnosti 4. ledna. Výtěžek
sbírky půjde na rekonstrukci Domova pokojného
stáří sv. Františka v Javorníku. 

Zároveň proběhne 13. ročník výtvarné a fotografické
soutěže na téma Tři králové slaví 20 let. Zájemci mohou
odevzdávat své obrázky od 1. do 31. ledna. Fotografie
mohou lidé posílat na: 
trikralovka@jesenik.charita.cz do 19. ledna. O nej‐
lepším snímku rozhodne veřejnost hlasováním na
Facebooku Charity Jeseník. (TZ)

Tříkrálová sbírka slaví 20 let

Tříděný odpad
Na dvanácti nejvytíženějších mís‐

tech Jeseníku byl od prosince zahá‐
jen svoz plastů a papíru s frekvencí
2× týdně. Kromě pátků přibyly úter‐
ky. „Důvodem navýšení četnosti svo-
zu byly stížnosti občanů na opakující
se přeplněnost kontejnerů. Lidé třídí
v takové míře, že svoz kontejnerů
jedenkrát týdně už nestačí,“ uvádí
ředitel Technických služeb Jeseník
(TSJ) Patrik Tomáš Pavlíček. Pokud
toto opatření splní svůj účel, budou
v něm technické služby pokračovat
po celý příští rok. Doplníme, že ten ‐
hle extra svoz vyjde město na více
než 600 tisíc korun ročně, ale město
jej nepromítne do výše místního
poplatku, který občané platí.

Místa, kde došlo ke zvýšení čet-
nosti svozu kontejnerů, jsou: Tyr‐
šova 1042, Lipovská – panelové
domy, Puškinova – ČD (bývalá auto‐
busová zastávka), Lipovská – bývalé
uhelné sklady, Vaškova 2, Ditters‐
dorfova 700, nám. Svobody –
U Dvou štírů, Šumperská – U Mida,
Za Pilou, Habrová – ZŠ Nábřežní,
Husova 3, Seifertova 66. 

Podnikatelům jen připomíná-
me, že jejich tříděný odpad se musí
do technických služeb dostat jinou
cestou než přes kontejnery na
veřejných místech (TSJ a Odbor
životního prostředí z vlastního
monitoringu prokázaly již četná
zneužití nádob ze strany firem, kdy

Město Jeseník společně s Technickými službami města Jeseník
reagují na novou legislativu, společenskou zodpovědnost za
životní prostředí a taky na přístup občanů a firem k odpadům
vyprodukovaným ve městě Jeseník. Změny se dotknou separo-
vaného odpadu, svozu bioodpadu i směsného odpadu.

zbavování se firemního odpadu
tímto nelegálním způsobem opět
celý systém prodražuje). Odpusťte
nám poznámku k těm, kteří do kon‐
tejnerů na papír vhazují krabice
bez předchozího sešlapání/rozlo‐
žení. Díky tomu je kontejner plný
jednou tak rychle.

Bioodpad 
Občané města Jeseník v duchu

moderních trendů velmi zodpověd‐
ně přistoupili ke sběru rostlinného
bioodpadu, to když byl v roce 2014
spuštěn provoz kompostárny
v Supíkovicích. Cílem bylo zefektiv‐
nit sběr všech typů odpadů a zej‐
ména snížit objem komunálního
odpadu mířícího na skládku. Tento
záměr se však nenaplnil. Množství
směsného odpadu nadále roste,
a kromě toho se svoz bioodpadů
v podání některých občanů pro-
měnil v přenášení zodpovědnos-
ti (a nákladů) za zpracování trávy
a listí z jejich zahrad na město
Jeseník. Město při spuštění projek‐
tu deklarovalo, že na jednu domác‐
nost připadne jedna nádoba, což
ale v praxi bývá často jinak, osvět‐
luje problém ředitel TSJ Patrik Pav‐
líček: „Svoz bioodpadu ze zahrad
v posledních měsících nabyl tako-
vých rozměrů, že u některých domů
bylo k odvozu vedle určené nádoby,
tedy hnědé popelnice, přistaveno
i více než 10 plastových pytlů s trá-

vou a listím. Jelikož je pro pracovníky
svozové techniky přímé vysypávání
těchto pytlů do výsypky provozně
nebezpečné, jsou nuceni bioodpad
z pytlů přesypávat do nádoby, čímž
se doba svozu neúměrně prodlouži-
la.“ Zároveň taky narostly náklady
na svoz a zpracování bioodpadu. 

Od roku 2020 tedy budou pra‐
covníci TSJ vyvážet pouze hnědé
nádoby určené na rostlinný odpad
z domácí produkce s tím, že občané
si budou moci ke svozu přistavit
i více než jednu popelnici. Počet
městem přidělených hnědých
popelnic však zůstává neměnný, tj.
jedna na domácnost, takže případ‐
né další nádoby si občané musí
pořídit na vlastní náklady. Obča-
nům zůstane možnost dovézt
a bezplatně předat nadbytečný
bioodpad do sběrného dvora
v areálu TSJ na ulici O. Březiny
anebo si pořídit kompostér.

Z výše popsaných důvodů Odbor
životního prostředí připravil změnu
Obecně závazné vyhlášky s vypuš‐
těním 15% úlevy z místního poplat‐
ku za svoz bioodpadu, neboť tato
úleva za stávajícího stavu postrádá
své opodstatnění. Dále za účelem
snížení nákladů na odvážený biood‐
pad ze zahrad město připravilo
anketu, která má zjistit poptávku
občanů po domácích kompostérech.
Ty město plánuje bezplatně půjčo‐
vat. Anketu můžete vyplnit na webu
města nebo prostřednictvím dotaz ‐
níku v tomto čísle Našeho města.
V případě schválení dotace budou
občané o možnosti zapůjčení kom‐
postéru informováni.

ANKETA – DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY
Mám zájem o bezplatné zapůjčení domácího kompostéru.

Jméno a příjmení: ...........................................................................................................................................................

Adresa, kde má být kompostér umístěn: ................................................................................................................

Kontaktní telefon:
Dotazník odevzdejte do 31. ledna 2020 jedním z následujících způsobů:

1) do nádoby v předsálí radnice na Masarykově náměstí

2) v budově IPOS (Karla Čapka 1147/10), 4. podlaží, číslo dveří 451 (Odbor životního prostředí)

Stavební suť
V areálu TSJ lze předat také vytří‐

děnou stavební suť ze staveb pro‐
váděných svépomocí, která nepatří
do popelnic s komunálním odpa‐
dem ani do kontejnerů na tříděný
odpad, kde se také objevuje. Pod‐
mínkou je, že se jedná o stavební
odpady bez příměsí sádrokartonu,
azbestu, plastů, dřeva, papíru nebo
nebezpečných odpadů (plechovky
od barev, lepidel, PUR pěny apod.).
Poplatek za jeden kilogram suti činí
necelých 1,50 Kč, to za ochranu
životního prostředí rozhodně stojí,
nemyslíte?

Náklady na odpady
Pokud jde o místní poplatek za

svoz odpadu v roce 2020, ten
zůstává ve výši 600 Kč na osobu.
Možná vás ale překvapí, že podle
údajů z roku 2018 byly skutečné
náklady na jednoho občana spo-
čítány na 1 092 korun, takže
město Jeseník v tuto chvíli
doplácí na každého z nás asi
492 Kč za rok. Z tohoto důvodu
se zřejmě dají výše zmíněná
opatření pochopit.

Vedení města, potažmo vedení
technických služeb je přesvědče‐
no, že každý občan má dnes mož‐
nost vytřídit většinu svého
odpadu (plast, papír, sklo, tetra‐
pak, kovy, textil, nebezpečný
odpad, elektroodpad, tonery, jedlé
tuky, bioodpad), takže není důvod,
aby stále rostlo množství odpadu,
který končí na skládce. Každopád‐
ně tohle legislativa už brzy zpřísní.
Nechceme‐li se dočkat citelného
nárůstu poplatku za svoz odpadu,
budeme se muset ve třídění zlep‐
šit. My všichni, občané i firmy. 

Chcete nějaké tipy? Nejlepší je
odpad, který vůbec nevyproduku‐
jeme. Obaly používejte opakovaně,
nakupujte v bezobalových obcho‐
dech, používejte vlastní tašky
a pytlíky na potraviny, kompostuj‐
te na svých zahradách a tak dále.
A vytvořený odpad co nejlépe
vytřídit – možností je spousta, jak
bylo uvedeno výše. Děkujeme
všem za pochopení a spolupráci
při péči o naše životní prostředí,
ve kterém žijeme. TSJ a.s.
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Z deníku strážníka
Do Priessnitzových lázní, kde se

měl podle oznámení pohybovat
starší zmatený muž v papučích,
vyjížděli strážníci 7. listopadu. Hlíd‐
ka ho po chvíli hledání nalezla. Míst‐
ní znalostí hlídka věděla, o koho se
jedná, a muže předala rodině v mís‐
tě jeho bydliště.

V nočních hodinách 17. listopadu
se na strážníky obrátila žena
s žádostí o pomoc při pátrání po
svém manželovi. Sdělila, že večer
odešel do práce s tím, že se za chvíli
vrátí. Hlídka prověřila budovu, kde
se měl manžel oznamovatelky na ‐
cházet. Jelikož se v patře svítilo,
strážník musel vylézt po mříži, kde
přes okno vzbudil spícího muže
u počítače. Oznamovatelka si od ‐
dychla, že se manželovi nic nestalo. 

V ranních hodinách 4. prosince
požádala strážníky o pomoc se nior ‐
ka, která si zabouchla dveře anemoh‐
la se dostat do svého bytu. Po zjištění
oprávněnosti užívání bytu ho stráž‐
níci otevřeli a seniorka se tak mohla
spokojeně vrátit domů. (MP)

Jak správně topit a šetřit zdraví, přírodu i peněženku

Aby se vytápění domácností pro‐
vádělo šetrně k životnímu prostředí
i zdraví ostatních lidí, je dobré
dodržovat několik základních pra‐
videl. Kotle můžeme rozdělit do pěti
emisních tříd podle množství zne‐
čišťujících látek, které je uvolňová‐
no do ovzduší při jejich provozu.
Zde upozorňujeme, že kotle 
1. a 2. emisní třídy (které jsou
z hlediska znečišťování ovzduší
nejhorší) lze provozovat jen do
31. srpna 2022. Od 1. září 2022
je povoleno provozovat jen kotle
3. emisní třídy a vyšší.

Topit lze jen palivem, pro které

je kotel určen. Nemluvě o krajních
a protiprávních případech spalo‐
vání plastů, hadrů a jiných odpadů,
jejichž spalování je přestupkem
proti zákonu. Metoda vyvinutá na
Vysoké škole báňské v Ostravě nyní
umožňuje určit z odběrů z vnitřku
kotle materiál, který byl v kotli spa‐
lován, usvědčit tak viníka z poru‐
šení zákona a potrestat jej pokutou.
Dřevo by mělo být spalováno suché,
doporučuje se sušit jej minimálně
2 roky na dobře větraném místě.
Topení suchým dřevem se vyplácí
nejen životnímu prostředí, ale
i peněžence, neboť mokré dřevo má

nižší výhřevnost než dřevo suché,
ale přitom je z něj více kouře.

Aby palivo kvalitně shořelo,
potřebuje vzduch, proto je třeba
oheň nedusit, po přiložení nechat
kotel rozhořet. Kombinace hodně
paliva a málo vzduchu je podobná
tomu, jako když chcete vyjet autem
do strmého kopce na pátý rychlost‐
ní stupeň. Lepší je také přikládat
častěji a menší množství paliva než
velkou dávku paliva za dlouhou
dobu.

Důležité je zvolit kotel s odpo-
vídajícím výkonem pro dané
potřeby. Předimenzování spalova‐
cího zařízení vede kprovozu při sní‐
ženém výkonu, a tím pádem k větší
produkci znečišťujících látek. Účin‐
nost zařízení tak klesá. Kvalitní, ale
špatně nainstalovaný kotel je z hle‐
diska provozu horší než dobře insta‐
lovaný kotel nižší emisní třídy.

Správná péče o kotel i související
zařízení se také vyplatí. Pro správ-
ný tah komína se doporučuje
(krom pravidelného čištění)
použít klapku s přisáváním za
spalovacím zařízením. Taktéž je
třeba zajistit minimální teplotu
vratné vody, která je daná výrob-
cem kotle. Je dobré si uvědomit, že
při nedodržování výše uvedených
pravidel nejenže ohrožujete zdraví
své i svých sousedů, ale zároveň plý‐
tváte palivem nebo si ničíte kotel,
což se nepříznivě projeví finančně.

Nejedná se ale jen ovytápění v kot‐
lích a krbech. Až budete na jaře uklí‐
zet po zimě zahradu, zamyslete se
nad tím, zda je potřeba materiál pálit
a obtěžovat tak kouřem své okolí, či
zda by se nedalo s rostlinnou hmotou
naložit jinak, kupř. k založení kom‐
postu. Mgr. Matěj Podhola, 

odbor životního prostředí

Říkáte si, jaké máme v Jeseníku štěstí, že zde není těžký průmysl,
a můžeme tak dýchat čistý vzduch? Víte ale, že na znečištění ovz-
duší prachem se nejvíce podílí lokální topeniště, tzn. vytápění
domácností, a to daleko více, než například průmyslové podniky
nebo automobilismus? Na prachové částice se pak vážou další
nebezpečné látky jako třeba benzo(a)pyren, což je prokazatelně
rakovinotvorná látka.

Městská policie 
radí, informuje

Městská policie Jeseník přivítá
názory a podněty veřejnosti, které
se týkají zajištění veřejného pořádku
a dalších kompetencí městských
strážníků. Zároveň informuje občany,
že pokud jsou svědky protiprávního
jednání, mohou tuto skutečnost
ANONYMNĚ oznámit na bezplatnou
linku 156. Týká se to například po ‐
dom ního prodeje a nabízení služeb.
Více na webových stránkách městské
policie: www.mpjesenik.cz. (MP)

Projekt MAP II pomáhá učitelům i dětem
Ani jsme se nenadáli a náš projekt MAP II (Místní akční plán II) se zanedlouho překulí do své druhé
poloviny. Je tedy načase ohlédnout se za tím, co vše se nám už podařilo. Abychom na to (sebe)hod-
nocení nebyli sami, ptáme se průběžně účastníků našich akcí na jejich názory. 

Za uplynulý rok jsme uspořádali
více než 80 aktivit různého typu.
Nejúspěšnější byly semináře
a výjezdy za účelem poznat něco
nového. Učitelky a učitelé našeho
regionu se tak mohou vyvarovat
aktuálně tolik hrozícímu syndromu
vyhoření, ale hlavně mají možnost
lépe najít cestu k dětem, které mají
diagnostikováno ADHD, autismus
nebo různé výchovné problémy.
Úspěšné byly také vzdělávací akti‐
vity zaměřené na rozvoj digitál-
ních kompetencí EXCEL a WORD.
Pedagogy, zvláště výchovné porad‐
ce, jsme vyvezli do jesenických
firem, aby mohli žákům předat
i praktickou zkušenost, nejen infor‐
mace z letáčků. Na různých typech

vzdělávacích aktivit jsme takto pro‐
školili téměř 500 pedagogů.

Co se týče dětí a žáků, ty jsme
zapojili do soutěží, interaktivních
besed na téma finanční gramotnos‐
ti, vyvezli jsme je na návštěvy střed‐
ních škol, knihoven apod.
Předškolním dětem se nejvíce líbila
návštěva zámku Jánský Vrch vJavor‐
níku a pohádkového parku v jeho
okolí, kde plnily zajímavé úkoly.
Měly možnost soutěžit, ptát se,
zazpívat si, poskládat příběh na
kostkách, dozvědět se zajímavosti
o místní historii a významných
osobnostech, které na Jesenicku žily.
Úspěšná byla také akce pořádaná
ve spolupráci se SVČ DUHA „Pozná-
váme region“, kde se předškoláčci

celého regionu seznamovali s osob‐
nostmi, které ovlivnily život na Jese‐
nicku. Zároveň soutěžili, plnili úkoly
a hádanky, bádali. Dětí a žáků, které
jsme takto zapojili do aktivit pro‐
jektu, bylo téměř 1900.

Úkolem projektu MAP je zej‐
ména tvořit výhled vzdělávání na
Jesenicku. A to ve spolupráci se vše‐
mi, kterých se oblast vzdělávání
dotýká. Pojmenovat, jakým směrem
se ubírat, co chceme v této oblasti
dělat a co ne. Aktivity, které reali‐
zujeme, pak pomáhají naplňovat
cíle, které jsme si společně stanovili.
Zorganizovat takové množství akti‐
vit je náročné. Naším hnacím moto‐
rem jsou však kladné ohlasy
a spokojenost účastníků.

Realizační tým projektu MAP
II a oddělení školství MěÚ Jese-
ník vám přejí šťastné vykročení
do nového roku 2020.

Setkání s občany v předvánočním čase
Plánované investice města, situa‐

ce v dopravě, zimní údržba komu‐
nikací, bytová výstavba, svoz
kontejnerů a dopravní dostupnost
byla hlavní témata Setkání s občany,
které se uskutečnilo 3. prosince
v zasedací místnosti radnice. Na
dotazy odpovídali: místostarosta
Tomáš Vlazlo, starostka Zdeňka
Blišťanová, místostarosta Václav
Urban a ředitel technických služeb
Patrik Tomáš Pavlíček. 

(rik) Foto: Richard Kapustka
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Rada seniorů 
města Jeseník

Další schůzky Rady seniorů se
uskuteční v úterý 7. ledna 2020,
4. února 2020 a 3. března 2020
v 10:00 hod. v zasedací místnosti
radnice města Jeseník, Masarykovo
nám. 167/1. 

Pokud máte zájem se zapojit se
svým podnětem nebo pravidelnou
účastí na radě seniorů, jste srdečně
zváni. (AK)

Senior taxi jede, objednávky jsou pružnější

První měsíc ukázal, že zájemci
oslužbu senior taxi ji nadále využívají
obdobně, jako tomu bylo dříve. Navíc
pak s užitkem toho, že nemusí objed‐
návat jízdu den předem. Často tak

využívají odvozu zpět ve stejný den,
například jak jim to vyhovuje po
návštěvě lékaře. To vše za podpory
aplikace Oscar senior, která nejen
pomáhá s provozováním služby se ‐

nior taxi, ale do budoucna nabídne
seniorům také další možnosti asluž‐
by, které budou moci využít. Pro
občany města nad 73 let je nadále
možnost využívat čtyř jízd měsíčně.
K tomu je potřeba mít jen průkaz
senior taxi, který lze vyřídit na Odbo‐
ru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Jeseník. Podrob-
nější informace získáte u Bc. Aleny
Kalinové, tel. 584 498 406. (MěÚ)

Listopad byl první měsíc, kdy bylo senior taxi provozováno sou-
kromým provozovatelem vzešlým z poptávacího řízení. Ten tak
převzal pomyslnou štafetu od Technických služeb Jeseník. Mož-
nost rozšířit počet provozovatelů služby senior taxi je otevřena
pro všechny provozovatele taxi služeb s koncesí a stačí k tomu
jen podepsat smlouvu o přistoupení. 

Člověk v tísni poskytuje
bezplatné poradenství
Na základě smlouvy o spolupráci s městem Jeseník spolupracuje
organizace Člověk v tísni, o.p.s. na plnění veřejného závazku
komunitního Centra společných aktivit zajistit občanům Jeseníku
základní sociální poradenství a v případě potřeby i sociální služby
pomáhající řešit jejich tíživé sociální situace.

Po schválení nového místa poskytování registrovaných sociálních služeb
v budově Centra společných aktivit poskytují pracovníci jesenické kan‐
celáře olomoucké pobočky Člověk v tísni, o.p.s. od 25. listopadu 2019
každé pondělí od 12:30 do 15:30 konzultace s možností využití pro
širokou veřejnost z řad občanů Jeseníku, a to bez nutnosti přechozího
objednání. Konzultace probíhají v projektové místnosti, která je přístupná
přímo z atria vstupního podchodu do Centra společných aktivit vpravo
vedle Divadla Petra Bezruče v Jeseníku na adrese 28. října 880/16. 

Při konzultačních hodinách se střídají všichni pracovníci sociálních
služeb jesenické kanceláře Člověk v tísni, o.p.s. Poskytují základní sociální
poradenství a v případě potřeby mohou poskytnout dle svého pracovního
zařazení i konkrétní sociální službu, v níž daný pracovník působí. Kon‐
krétně se jedná o služby terénní programy, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi a dluhové poradenství. Všechny konzultace, pora‐
denství i sociální služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.

Základní sociální poradenství se realizuje v rozsahu těchto čin-
ností:
1. Poskytnutí informací směřujících k řešení nepříznivé sociální situace

prostřednictvím sociální služby.
2. Poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb

podle potřeb osob.
3. Poskytnutí informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci

v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, apod.
4. Poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby,

 zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.
5. Poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů,

směřujících k zabránění sociálnímu vyloučení a vzniku závislosti na
službě.

6. Poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě,
kdy se spolupodílejí při péči o člena rodiny.

Doufáme, že obyvatelé Jesenicka novou pomoc uvítají a budou ji v pří‐
padě své potřeby využívat. Do nepříznivé situace se může dostat kdokoliv
a ne každý si dovede poradit, jak ji vyřešit či přinejmenším příznivě
ovlivnit. Proto neváhejte a v případě potřeby nás navštivte.

Další informace poskytne Mgr. Petra Vaňková, koordinátorka
 služeb kanceláře Jeseník, e-mail: petra.vankova@clovekvtisni.cz,
tel.: 775 466 069.

Ohlédnutí za 30. výročím
sametové revoluce

V Hudebním sále CSA se 4. listopadu uskutečnila beseda „polistopadových“ sta-
rostů, kteří debatovali o proměnách Jeseníku od roku 1989 až po současnost.
Přítomni byli Petr Košacký, Jiří Krátký, Petr Procházka, Marie Fomiczewová,
Adam Kalous, Jana Konvičková a Zdeňka Blišťanová. Foto: 3x R. Kapustka

Přibližně stovka občanů se 17. listopa-
du zúčastnila vzpomínkové akce na
Masarykově náměstí, která pokra -
čovala společným pochodem k pa -
mátníkům Lípa svobody a Obětem
komunismu, kde vedení města položilo
kytice. 

Na zdi Informačního centra Katovna
byla 19. listopadu slavnostně odhalena
pamětní deska. Právě zde došlo 21. lis-
topadu 1989 k založení místní sekce
Občanského fóra. Autorem grafického
ztvárnění pamětní desky je místní
umělec Filip Raif. 

Srdečně vás zveme ve čtvrtek
9. ledna v 16.00 hodin do Klubu
seniorů v Jeseníku na cestopisnou
přednášku Bc.Aleny Šosové Řehové
„Srí  Lanka“. Srí Lanka, známá též
jako Cejlon, se stala hlavně synony‐
mem pro kvalitní černý čaj. Zároveň

je však zemí, která dokáže nabídnout
bohaté astarobylé kultury, vdžungli
ztracené chrámy, přetrvávajícího
koloniálního ducha i ráj tropického
ostrova. Ve čtvrtek 30.ledna v 16.00
hodin vás pak zveme rovněž do Klu‐
bu seniorů v Jeseníku na zajímavou

přednášku Pavla Macháčka a Petra
Sikory „Letecká tajemství nad Jese-
níky“. První světová válka přisoudila
vojenskému letectvu důležitou roli
v armádách všech států.  Civilní letec‐
ká doprava už nebyla raritou a nej‐
lepší piloti mezi sebou soutěžili

v akrobatických a jiných soutěžích.
Hluk leteckých motorů tehdy poprvé
pronikl i nad hřebeny Jeseníků
a zrádné hory s nevyzpytatelným
počasím si začaly vybírat svou daň...

Bc. Alena Kalinová, OSVZ, 
MěÚ Jesenik, tel.: 584 498 406

Akademie třetího věku zve na Cejlon a letecká tajemství
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Výtěžek benefičního koncertu
je věnován Azylovému domu  
V Tančírně v Račím údolí se 30. listopadu uskutečnil benefiční
koncert Montessori tříd ZŠ Vápenná. Vystoupení navazovalo na
podobnou akci z loňského roku, kdy s přípravou programu pomá-
hali herci pražských divadel v rámci projektu Zkoleduj se. Letos
celý přibližně hodinový program zvládli žáci za pomoci svých
vyučujících naplnit muzikou sami.

Posluchači, kteří Tančírnu zaplnili do posledního místa, slyšeli výběr
z méně známých písní s vánoční a zimní tematikou. V programu zazněly
písně mimo jiné hudebního skladatele Petra Ebena, kapel Javory a Spirituál
kvintet, písničkáře Jarka Nohavici a dalších. Jako host vystoupil avantgardní
muzikant a učitel hudby Tomáš Fingerland, který s dětmi secvičil a před‐
vedl několik vlastních originálních kousků. Žáci zpívali česky i anglicky
za doprovodu klavíru, kytary či violoncella. 

Většina písní zazněla ve vícehlasých úpravách a děti po celou dobu
předváděly skutečně kvalitní muziku, kterou bylo radost poslouchat. Jed‐
notlivé písně si děti samy uváděly, a tak se hosté dozvěděli spoustu zají‐
mavých faktů o okolnostech jejich vzniku či autorech.

Celý koncert doprovázel jarmark s nejrůznějšími drobnostmi vyrobe‐
nými dětmi či jejich rodiči. Mnozí také ochutnali vánoční punč, guláš
a vynikající sladké pohoštění. 

Výtěžek prodeje spolu s vybraným dobrovolným vstupným činil letos
úctyhodných téměř 26 tisíc korun. Celá částka poputuje jako příspěvek
Azylovému domu pro osamělé rodiče s dětmi v Jeseníku.

Daniela Zounková

V lázních zazní klasická hudba
v netradičním balení
Jedno pódium, čtyři violoncellisté a spousta hudebních překva-
pení. Populární soubor Prague Cello Quartet vystoupí v neděli
2. února v Priessnitzových léčebných lázních.

Prague Cello Quartet vznikl
v roce 2006 a v současné sestavě
sdružující mladé absolventy praž‐
ské AMU Jana Zvěřinu, Petra Špač‐
ka, Jana Zemena a Ivana Vokáče
působí od roku 2012. 

Posluchačsky atraktivní soubor
boří hranice mezi konvenčnějším
pojetím klasické hudby a zábavou,
a to jak energií, kterou vkládají do
svých živých show, tak především
repertoárem. Najdou se v něm jak
skladby velikánů klasické hudby,
tak známé filmové a muzikálové
melodie od Fantoma Opery přes
Piráty z Karibiku až po Jamese Bon‐
da. 

S grácií zpracovávají taktéž hity
populární hudby (například Queen,
Glenn Hansard či Coldplay) a v re ‐
pertoáru mají i takové kousky jako

populární melodie z kreslených
seriálů či videoher. 

Jejich úpravy známých melodií
jsou kreativní, překvapivé, instru‐
mentálně propracované a schopné
ukázat všem generacím, že svět kla‐
sické hudby není pouze světem
vážným, ale dokáže také otevřít
svou náruč opravdu zeširoka, poba‐
vit a inspirovat. To ostatně již
poznali diváci nejen v České repub‐
lice, ale také v daleké Číně či
v Japonsku.

Prague Cello Quartet vystoupí
v neděli 2. února v Kongresovém
sále Priessnitzových léčebných láz‐
ní od 17 hodin. 

Vstupenky zakoupíte v rezervač‐
ním systému Městských kulturních
zařízení Jeseník, cena se pohybuje
od 260 korun. (jj)

Cestovatel Ladislav Zibura premiérově v Jeseníku

„Toulavé boty“ byly Ladislavu
Ziburovi (*1992) pravděpodobně
souzeny. Rodák z Českých Budějo‐
vic a absolvent Masarykovy univer‐
zity v Brně se již v 19 letech vydal
na pěší pouť do Santiaga de Com‐
postela a brzy si připsal i další pout‐

nické zářezy v podobě pěší výpravy
z Českých Budějovic do Říma či
cyklistické cesty k Baltu a zase zpát‐
ky. Zlomový však byl rok 2014, kdy
se od bulharsko‐tureckých hranic
vydal pěšky (pokud to šlo) až do
Jeruzaléma. Po absolvování této

cesty začal zaznamenávat své zážit‐
ky prostřednictvím poutnických
deníků. První vyšel knižně v roce
2015 pod názvem 40 dní pěšky do
Jeruzaléma, což je i titul jesenické
besedy.

K dnešnímu dni vydal Ladislav
Zibura tři další cestopisy. Pěšky mezi
buddhisty a komunisty vypovídá
o jeho cestě Nepálem a Čínou z roku
2016, o rok později vyšla kniha Už
nikdy pěšky po Arménii a Gruzii.
Zatím posledním Ziburovým poči‐
nem jsou Prázdniny v Evropě. Zibu‐

rovy prázdniny měřily 14 000 km
a dostal se během nich z Athén až
za polární kruh.

O svých zážitcích z cest se Zibura
rád dělí také naživo, a to s humo‐
rem, nadhledem a za doprovodu
fotografií a videí. V Jeseníku se se
svým „jeruzalémským“ programem
představí premiérově v pondělí
13. ledna v Divadle Petra Bezruče. 

Vstupné činí 180 Kč, lístky lze
pořídit prostřednictvím rezervač‐
ního systému MKZ či portálu
goout.cz. (jj)

Poprvé se zapsal do povědomí diváků prostřednictvím virálního
videa jako „nejhorší hráč televizního AZ kvízu,“ ještě více však
následně jako cestovatel, který se nebojí prochodit pohorky po
různých částech světa a pak o tom s humorem a nadsázkou povy-
kládat doma. Řeč je o Ladislavu Ziburovi, který v jesenickém
Divadle Petra Bezruče povypráví 13. ledna o pěší cestě do Jeru-
zaléma.

Projekt Náš dům rozhodne o osudu „staré“ knihovny
Čtenářská veřejnost v Jeseníku
se dočkala nové moderní
knihovny, která našla zázemí
v nedávno otevřeném Centru
společných aktivit v zadním
traktu Divadla Petra Bezruče.
Jaké bude ale další využití
původní městské knihovny
v Lipovské ulici? Na tuto otázku
má dát odpověď participativní
projekt na rozhraní umění
a politiky „Náš dům“, jenž
 vznikl spoluprací německé
umělkyně Lucie Dellefant
s MKZ Jeseník a festivalem
V centru/Im Zentrum.

Nosnou myšlenkou je nabídnout
tento objekt lidem a zároveň je
zapojit do procesu rozhodování
o budoucnosti této budovy. Zda v ní
vznikne klub pro děti nebo seniory,
otevřené ateliéry či dílny nebo něco

zcela jiného, co v Jeseníku doposud
chybí, bude záležet na nápadech
občanů a následném hlasování.
Návrhy  mohou být realizovány tře‐
ba v celém patře knihovny i objektu
nebo jen v jednotlivých místnos‐
tech. Město Jeseník poskytne tyto
prostory od května 2020 zdarma
po dobu minimálně jednoho roku
s možností prodloužení, hradí se
pouze poplatky za energie. Pod‐
mínkou je také spolupráce na fes‐
tivalu v roce 2020 formou Dne
otevřených dveří pro nejširší veřej‐
nost. Nápady na využití daného
objektu v rozsahu maximálně 
A4 s uvedením jména, věku, povo‐
lání a kontaktu je možné vhodit 
do sběrného boxu, který stojí 
na náměstí vedle radnice, nebo
zaslat elektronicky na adresu:
info@imzentrum.eu. 

Prohlídka budovy pro veřejnost
a potenciální zájemce proběhne ve
čtvrtek 16. ledna v 15. 00 a v úterý
21. ledna v 10.00 hodin.

Veřejnost může zasílat své
návrhy na využití budovy do kon-
ce ledna 2020.

(pf)

Sběrný box pro návrhy veřejnosti stojí u radnice. Foto: Richard Kapustka 
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Dny restorativní justice v Jeseníku
V rámci Dnů restorativní justice
proběhlo 15. listopadu v budově
Okresního soudu v  Jeseníku
setkání představitelů orgánů
činných v  trestním řízení
a pedagogů, zejména metodi-
ků prevence při základních
a středních školách regionu
Jeseník. Akce se konala pod
záštitou Týmu pro mládež Jese-
ník. 

V rámci programu proběhlo
simulované soudní jednání a hlavní
líčení, během kterého se členové
týmu pro mládež pokusili pedago‐
gům přiblížit průběh soudního říze‐
ní, a to jak u dětí mladších 15 let,
tak u mladistvých, tedy dětí od 15
do 18 let. Námětem jednotlivých
případů se staly relativně běžné
situace, avšak i tyto incidenty v pra‐
xi mohou vyústit v soudní řízení.
Předmětem jednání u dětí mladších
15 let se stala krádež zlatého řetíz‐
ku ve škole, v kauze mladistvých se
řešilo ublížení na zdraví a výtržnic‐
tví. „Pro praxi pedagogů je velmi
důležité, aby byli seznámeni s tím,
co nezletilé děti a mladistvé v prů-
běhu trestního stíhání čeká, a to

nejen k jejich správné orientaci
v celém procesu, ale také k pochopení
toho, co dítě prožívá a jak moc je
důležitá spolupráce školy se
všemi orgány činnými v trestním
řízení. Jsme velmi rádi, že jsme se na
realizaci této akce mohli podílet,“
doplnila soudkyně JUDr. Veronika
Čopjanová. 

Restorativní justice je koncep‐
tem soudnictví, který je zaměřen

spíše na obnovení poměrů ohro‐
žených či narušených protipráv‐
ním jednáním pachatele než na
represi. Náprava pachatele trest ‐
ného činu je chápána jako proces
přijetí jeho odpovědnosti za to, co
způsobil, a to prostřednictvím
začlenění se do nápravy následků
svých činů.

Mgr. Bc. Karolína Petřeková
koordinátor týmu 

pro mládež Jeseník
projekt „Na správnou cestu! II“

Probační a mediační služba

Role pachatelů a svědků věrně sehráli studenti Gymnázia Jeseník. Foto: AN

Přední vršek se proměňuje díky práci dobrovolníků

V poslední době došlo v lokalitě
Předního vršku ke kácení někte‐
rých dřevin, ale také k intenzivní
výsadbě. Během listopadu vysa‐
dily děti ze ZŠ a MŠ Jeseník, Fučí‐
kova v doprovodu svých učitelek

brsleny, šípky a hlohy. Nebyla to
jejich první výpomoc na Předním
vršku a spolupráce se stálými
správci tohoto místa bude pokra‐
čovat. Zároveň proběhlo také čás‐
tečné dosazení aleje vedoucí

k Přednímu vršku, výsadbu habrů
od stožárů vysokého napětí vysa‐
dila a zafinancovala rodina Zajíč‐
kova. Na výsadbě spolupracovalo
také město Jeseník s technickými
službami a dobrovolníci Šimon
Malý a Jan Mareček. Historicky
byla alej dlouhá 550 metrů a začí‐
nala na dnešní Ripperově prome‐
nádě. V zimním období je

plánovaná brigáda na pálení klestí
a také opékaní buřtů.

Díky úsilí místních nadšenců se
Přední vršek proměňuje ve velmi
krásné místo, které stojí za návště‐
vu. Všem, kteří se na rozvoji této
lokality podílí, moc děkujeme
a jejich práce si vážíme. 

Jan Mrosek, oddělení
cestovního ruchu

Přední vršek tyčící se nad Jeseníkem je místem, kam se chodili
modlit pacienti zdejších lázní, aby úspěšně zvládli období krize
v rámci léčebních procedur. Díky nadšení místních obyvatel se
do této lokality postupně vrací „život“.

Ruku k dílu přiložili děti a učitelé ze ZŠ Fučíkova. Nová výsadba stromů dotváří pietu místa. Foto: ZUCO

Moderní pohled 
na tradiční řemeslo

Město Jeseník finančně podpoři‐
lo spolupráci Střední školy Gastro‐
nomie a farmářství Jeseník a místní
firmy WooX v rámci projektu na
rozvoj a zdokonalování praktických
dovedností a kreativity žáků učeb‐
ního oboru brašnář. Pod vedením
lektorů z řad odborníků se žáci
v několika kurzech seznámili
s novými materiály jako italská
kůže, voskovaná plátna aj. Zároveň
navrhovali a tvořili své vlastní
výrobky a podrobně se seznámili
s firemní brašnářskou dílnou. 

SŠ GaF Jeseník

Redakční uzávěrka
Únorové vydání městského zpra‐
vodaje Naše město má uzávěrku
v pátek 10. ledna ve 12 hodin.
Příspěvky zasílejte na adresu:
nasemesto@mujes.cz. (red)



leden 2020 | www.jesenik.org ZPRÁVY ZE ŠKOL 9

„SCARY Nábřežka” žáky 
baví aneb Konec mýtům
Drazí přátelé školy, 
nevím, je-li to pouze můj osobní dojem, ale sotva se dostavil pocit,
že jsme rozjeli školní rok se všemi projekty a klíčovými akcemi,
zaklepal nám na dveře advent, za ním ve frontě Vánoce a závěr
roku. Dovolte mi malé ohlédnutí za podzimem zaostřeno zejména
na druhý stupeň. Mýty kolem naší Nábřežní školy už jsem nějakou
dobu neslyšel. Škola jde dobré pověsti naproti. Doložím toto tvrze-
ní následujícími řádky. 

Specifikum odděleného druhého stupně se ukázalo i jako výhoda.
Rodiči mnohdy obávaná možnost rozdělení tříd na 2. stupni přinesla
zejména letos dobré ovoce. Možnost třídní kolektivy upravit vzhledem
k povzbuzení pozitivních sociálních vazeb a prevence rizikového cho-
vání sedla žákům i učitelům. Také umíme vytvořit menší třídní kolek-
tivy, v nichž se lépe buduje klima důvěry. 

Velký zájem vzbudily Podzimní slavnosti. Od Halloweenského stra-
šení jsme přešli k modelu tradičnějšího vnímání těchto svátků a během
celodenního projektového dne a odpoledního Dne otevřených dveří
bylo znát, že změna přinesla zejména pozitiva. Zájem veřejnosti
i žáků I. stupně byl nad očekávání velký. Originálním zakončením
akce byla noční hra ESCAPESCHOOL, kterou žáci 4. a vyšších ročníků
zaplnili během několika minut po zahájení přihlašování. Logisticky
náročnou hru připravovali žáci devátých ročníků ve spolupráci se
studenty Gymnázia Jeseník. Hráči ve skupinách procházeli setmělou
školou, která se proměnila v psychiatrickou léčebnu. Silný příběh
o důsledcích kyberšikany si tak mohli všichni prožít a zaujmout
k němu postoj. Jedno z uvědomění, které hráči po hře sdělili, bylo:
„Pasivní přístup ke zlu mi dává na tomto zlu podíl.“ K tomu není co
dodat.

V prosinci došlo na Nábřežní také ke smysluplnému propojení
I. a II. stupně při akci Deváťáci učí páťáky a byl zde slavnostně otevřen
školní bufet v rozjezdovém režimu, na jehož provozu se budou podílet
samotní žáci. 

O prvním stupni a jeho kvalitách někdy příště. Vážení přátelé školy,
prožijte pokojné svátky a stejně jako my si najděte čas na bilancování
a hledání dobrých cílů v roce 2020. Dominik Liberda – ředitel školy

Jesenický MasterChef junior

Úterní dopoledne 19. listopadu patřilo dětem, které baví vařit
a vymýšlet vlastní recepty. Kulinářská tříkolová soutěž Jesenický
MasterChef junior byla poprvé v historii zahájena v prostorách
cvičné kuchyně SVČ Duha Jeseník. 

Soutěže určené žákům 5. až 9. tříd ZŠ se zúčastnilo 10 dvoučlenných
družstev z celého Jesenicka. V prvním kole týmy samostatně nakoupily
suroviny a podle své receptury vytvořily 10 kanapek. Jejich součástí
musela být pomazánka, pěna nebo salát dle vlastní fantazie. To vše v časo‐
vém limitu 2 hodin. Odborná porota, která hodnotila vzhled, chuť a pre‐
zentaci, vyřadila 3 družstva. V únorovém 2. kole bude každému družstvu
přiřazen pomocník – student SŠ gastronomie a farmářství Jeseník, finále
se uskuteční v dubnu. 

Soutěž organizuje SVČ DUHA Jeseník ve spolupráci s výše uvedenou
školou a probíhá v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Jese-
ník II. Více informací: vzdelavanijesenicko.cz.

Za SVČ DUHA Jeseník Zdeňka Pěkná, Realizační tým MAP II
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Mikuláš naděloval
dětem z mateřinky

Letošní Mikulášská nadílka
Mateřské školy Karla Čapka Jeseník
proběhla tradičně na sále budovy
IPOS. Děti celé dopoledne plnily
zábavné úkoly na devíti stanoviš‐
tích, poté si zatancovaly a procvičily
angličtinu s Anou Mariou Filo
u zumby a nakonec přišel i Mikuláš
se svými pomocníky. Andělská brá‐
na svítila na cestu k Mikuláši a ten
rozhodl, jestli andílek může děti
obdarovat. A jelikož byly děti hod‐
né, všechny si odnesly balíček
domů. Za naplnění balíčků moc
děkujeme všem sponzorům: Viden
Plus, Maso Warisch, Fresh Market,
BenStar. Za všechny děti a celý tým
Mateřské školy Karla Čapka Vám
chci popřát krásné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví a pohody
do roku 2020. 

Marcela Chudárková DiS.,
ředitelka školy

Andělské Vánoce v Modré školce
Štědrý den se kvapem blížil,
a tak Mateřská škola Křížkov-
ského v Jeseníku uspořádala
vánoční besídku na téma
„Andělské Vánoce“. Děti ze
všech oddělení sehrály příběh
plný zvěstování příchodu Ježíš-
ka, jeho narození a putování
muzikantů do Betléma. Během
muzikálu zazpívaly vánoční
koledy a básničky. Každé dítě
mělo důležitou roli. 

Nácvik muzikálu provázely velké
přípravy a do poslední chvíle neby‐
lo jasné, jak vše dopadne. Děti však
předvedly před diváky skvělý
výkon. Po krásném představení  při‐
šli děti pozdravit Mikuláš, anděl
a v neposlední řadě čert. Rozdali
dětem zdravé vánoční kornouty
a obrázkovou láhev na pití. Na závěr
na děti čekala oblíbená diskotéka. 

Děkujeme všem rodičům i pra‐

rodičům, kteří podpořili své děti.
Také děkujeme  pracovní skupině
rodičů a v neposlední řadě i spon‐
zorům. Všem přejeme krásné

vánoční svátky a hodně štěstí
v nastávajícím roce.

Kolektiv MŠ 
Křížkovského – Modrá

Děti si připravily na besídku vánoční příběh. Foto: archiv MŠ

Chuťové pohárky zažily skutečné hody
V listopadu proběhlo na SŠ
gastronomie a farmářství Jese-
ník další tradiční gastronomic-
ké odpoledne, tentokrát
s názvem „Podzimní degustač-
ní menu“. 

Žáci v oboru kuchař‐číšník uvařili
a naservírovali pod vedením svých
mistrů vynikající menu. Předkrm
tvořil cuketový lívanec s domácím
sýrem, podzimním salátkem a par‐
mazánovým chipsem. Následovala
podzimní zvěřinová polévka
s bylinkovým toustíkem a smeta‐
novou špičkou. Na chuťové buňky
zaútočila vepřová panenka ,,sous
vide“ na karamelové omáčce s res‐
tovanou cibulkou a domácími
bramborovými kroketami a hned
poté zvěřina na burgundský způsob
s podzimní grilovanou zeleninou
a bramborovým pyré. Závěr patřil
sladké tečce od mistrů cukrářů
a jejich žáků. Dýňový cheesecake

s ďábelskou kombinací čokolády
a chilli dovršil skvělý gastronomic‐
ký zážitek. Všechny pokrmy ohod‐
notili na samém závěru akce kromě
ostatních návštěvníků hrdí rodiče
žáků i vzácní hosté z Olomouckého
kraje bouřlivým potleskem. Jsme

školou pro život, proto sledujeme
moderní trendy v gastronomii
a předáváme je žákům. Už nyní se
těšíme na další gastronomické
odpoledne. 

SŠ gastronomie a farmářství
Jeseník

Výchova malých „motorkářů“ 

Nové dopravní hřiště slouží dětem v MŠ Jiráskova pro provoz odrážedel
a koloběžek. Naši malí účastníci cestovního provozu budou jezdit obou ‐
směrně na bezpečném, pryžovém povrchu s dopravním značením. Zveme
ostatní mateřské školy k projížďce☺. Text a foto: Tým MŠ Jiráskova

Hlavní chod. Dezert. Foto: 2x archiv školy
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TANEČNÍ VEČERY
Wiener Kaffeehaus Restaurant 
vždy v 19:30
21. 1., 28. 1., hraje Jožka Knedla 
23. 1., 30. 1., hrají Weiserovi

MŠE SVATÁ 
ZRCADLOVÝ SÁL 

sanatorium Priessnitz
26. 1. ve 14:00 hod.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA

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

LÁZEŇSKÉ FITNESS
Provozní doba 
Po zavřeno
ÚT–PÁ 15:00–20:00
SO 8:00–12:00
NE 15:00–20:00
1. 1.–13. 1. zavřeno

TRADIČNĚ
Ve dnech 15.–19. ledna se v našich
lázních uskuteční 62. česko-slo-
venská psychofarmakologická
konference. Ústředním heslem
konference je „Farmakologie

duše“. Hlavním zaměřením je tra‐
dičně psychofarmakologie a léčba
duševních poruch od jejich mode‐
lování v laboratořích po klinickou
praxi. Jedná se o setkání neurověd‐
ců, psychiatrů, neurologů, fyziologů

a farmakologů zaměřených na
neuro vědy. Program zahrnuje
přednášky našich i zahraničních
odborníků, atraktivní sympozia,
prakticky zaměřené workshopy
a další.

ZA SPORTEM – LÁZEŇSKÉ KLUZIŠTĚ

Pronájem kluziště možný
i mimo otevírací dobu po domlu-
vě na tel. čísle 584 491 128 nebo
724 305 126. Tel. číslo přímo na
kluziště 584 491 154,
601 052 702.

Provozní doba
Pondělí-čtvrtek 14.00–15.30 16.00–17.30

18.00–19.30 hokejová družstva
14.00–15.30 16.00–17.30
18.00–19.30 hokejová družstva

Pátek: 14.00–15.30 16.00–17.30 18.00–20.30 

Sobota, Neděle: 10.30–12.00 14.00–15.30 16.00–17.30
18.00–19.30 

Čtvrtek 23. 1. 14.00–15.30 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ
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Generální oprava nejstarších funkčních varhan na Jesenicku
V oblasti Jesenicka lze nalézt mnoho cenných varhan z období
před 1. světovou válkou, především jde o dvoumanuálové zde-
vastované a nehrající varhany v Petrovicích u Zlatých Hor z roku
1830 od vidnavského varhanáře Johanna Kuttlera. Dále také
o nemálo vynikajících nástrojů od firmy Rieger z Krnova, jako je
tomu v případě Travné, Javorníku, Mikulovic, Vidnavy či Bílé Vody.
Nejstarším riegrovským nástrojem na tomto území jsou však var-
hany v jesenickém farním kostele, které tato světově proslulá
krnovská firma vyrobila v roce 1876. 

Jedná se o varhany s dvěma klaviaturami pro ruce (manuály) a pedálem,
které čítají celkem 15 rejstříků. Bohužel během 20. století byl nástroj
značně postižen červotočem a pak amatérskými modernizacemi a opra‐
vami, což poškodilo jeho zvuk a spolehlivost. Proto bylo vloni přistoupeno
k celkovému restaurování nástroje, které má obnovit původní zvuk nástro‐
je tak, jak jej mohli slýchávat návštěvníci kostela v 19. století. Taktéž hrací
stůl bude obnoven do původní podoby – budou zhotoveny ručně psané
porcelánové popisy rejstříků dle soudobých vzorů, plastové obložení klá‐

vesnic nahradí tehdy používaná hovězí kost. Zároveň se provedou všechny
konzervační činnosti a obnova technicky dožilých částí.

Náklady na tuto renovaci činí 1,7 milionu korun, přičemž 41 % z této
částky pokryje dotace Olomouckého kraje, dále se na obnově finančně
podílí místní farnost a Biskupství ostravsko‐opavské. Je požádáno také
o podporu z Česko‐německého fondu budoucnosti, jenž přispívá na obnovu
kulturního dědictví. Přesto není finančně pokryta celá akce, jež by měla
trvat až do konce roku 2020. 

Ačkoliv je krnovská firma Rieger‐Kloss, jež vyrobila přes 3700 varhan,
od roku 2018 v insolvenci, mnoho z jejích nástrojů dodnes přináší radost
posluchačům. Obzvláště nástroje postavené před první světovou válkou
patří k nejodolnějším a technicky nejzdařilejším varhanám, které se vyrá‐
běly na území naší vlasti. I proto se tento varhanářský podnik brzy stal
největším v celém Rakousku‐Uhersku a dodával své výrobky od Skandi‐
návie až po jižní Afriku. Z tohoto důvodu nás může těšit, že se jeden z jejich
prvních nástrojů dochoval právě v jesenickém kostele. 

P. Stanislav Kotlář, děkan

Obrázky z nejstarších dějin horské chaty Švýcárny
Horská chata Švýcárna před-
stavuje jeden ze symbolů Hru-
bého Jeseníku. Nejen z  toho
důvodu, že krášlí západní úbočí
Malého Děda již více než 190 let
a jedná se tak o vůbec nejstarší
útulnu v  nejvyšších patrech
Jeseníků, ale zároveň také pro-
to, že si i přes výdobytky
moderní doby dokázala z velké
části uchovat ono specifické
kouzlo. Pojďme zavzpomínat
na „dobrý horský hostinec
v poloze velmi studené“ (1908)
v časech starého mocnářství,
kdy sem zavítali jen lesníci,
nadšení přírodozpytci či první
odvážní turisté. 

Za nejhlubší historií tohoto místa
musíme sestoupit až do počátku
18. století, kdy zde stával tzv. Kno -
bloch haus neboli Česnekový
dům. Ten, podobně jako zdejší Čes‐
neková louka či Česnekový potok,
dostal svůj název podle tehdy hoj‐
ného porostu česneku sibiřského,
dnes silně ohroženého druhu. V létě
zde přebýval pastýř s několika kusy
dobytka, z jehož lahodného mléka
vyráběl sýry a tvaroh. Roku 1802
přešlo panství na Liechtensteiny,
kteří se s cílem zvýšit zisky rozhodli
provozovat pastevectví dle alpské‐
ho způsobu. Kníže Alois zde v roce
1829 nechal zbudovat kamennou
salaš (Sennhütte), na níž začal hos‐
podařit pastevec pocházející až ze
švýcarského údolí Simmental (teh‐
dy Siebental), náležícího k Bernské
vysočině. Zatímco nejčastěji uvá‐
děným jménem Švýcara je Johann
Aegerter, setkáme se i s podobou
Egender – nejedná se o chybu, ale
o dvě varianty téhož příjmení, jež
je v Bernském kantonu datováno
již v 15. století. Díky zápisům bene‐
diktinského mnicha Řehoře Volné‐
ho z roku 1839 víme, že zdejší

květenu spásalo „nádherné stádo
krav, švýcarské plemeno“. To zde již
však přebýval David Egender, syn
starého Johanna.

Kdy přesně původem alpská
rodina „nejvyšší lidské osídlení na
Moravě a ve Slezsku“ opustila, není
známo. Její odchod byl zřejmě
zapříčiněn úpadkem vysokohor‐
ského pastevectví v 2. polovině
19. století. V 60. letech je salaš uvá‐
děna již jako opuštěná, pod jejími
krovy pobývali v podzimních měsí‐
cích jen vzácní lovečtí hosté. Po
Aegerterových tu zbylo jen jméno,
Schweizerei, které objektu zůstalo
i po jeho přebudování na turistic‐
kou chatu roku 1887. Rozšíření Švý‐
cárny, jež stálo knížete Johanna
Liechtensteina plných 5 200 zla‐
tých, záhy zvýšilo návštěvnost Pra‐
dědské hornatiny. „Ve Švýcarně 
(…) prodlévají každoročně botani-
kové a sběratelé z Německa delší
dobu a odvážejí odtud plné bedny

sebraných rostlin,“ napsal v roce
1893 V. Spitzner v časopise Matice
moravské a dodal, že zde nalezne
občerstvení každý turista. 

Jak už tomu tradičně bývá, na
sklonku 19. věku se hodnocení péče
o návštěvníky Švýcárny často
výrazně lišila, nejspíše v závislosti
na očekávání daných posuzovatelů.
Zatímco kupř. dle Mährisch‐schle‐
sischer Grenzbote vládl na chatě
roku 1897 „zlořád“, kvůli němuž zde
nemohou nocovat dámy, o tři roky
předtím si jistý Augustus na strán‐
kách Tagesbote aus Mähren pobyt
pod Malým Dědem pochvaloval.
Jeho druh na cestách si večer při‐
pravil čaj z květů horského sena
(Heublumenthee), autor se spokojil
s lahví piva. Poté se spokojen ode‐
bral na slamník. „Přes malé okénko
pronikal uctivý úsměv paní Luny.
Dovnitř vklouzl kořenitý chlad,“ líčí
romanticky výletník, který záhy
usnul spánkem spravedlivých. 

Roku 1900 se nájemkyní stala
Betty Richter z Andělské Hory,
za níž chata doznala řady pozitiv‐
ních změn. I přesto se Švýcárně kri‐
tika nevyhnula, tentokrát z pozic
národnostních. Němci si v letech
před Velkou válkou stěžovali na čes‐
kou obsluhu: „česká kuchařka, česká
služebná, k tomu se ještě připojí čeští
turisté. Vskutku lákavá obsluha pro
německého výletníka,“ psaly rozhoř‐
čeně bruntálské noviny. Narážely
na nájemce Gustava Gottwalda
z Koutů, jenž neměl problém
zaměst návat český personál. Ne
vždy měl ale při výběru šťastnou
ruku. V roce 1909 mu kuchařka
Jiránková odcizila 132 korun. Na
její národnost však tehdejší němec‐
ky tisk raději neupozorňoval – o tři
roky předtím totiž Gottwaldovy
okradla jistá Franziska Nitsche
z Velké Kraše, a to o plných 5 000
korun… Matěj Matela, 
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Švýcárna na počátku minulého století. Zdroj: Horské chaty v Jeseníkách na starých pohlednicích a fotografiích
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středa 1. ledna ve 12 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
NOVOROČNÍ KONCERT
Představí se jazzové duo 88Twice s repertoárem pro
všechny generace. Pořádá PLL a.s.

středa 1. ledna v 17.30 hodin
Masarykovo náměstí
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ S PŘÍPITKEM
Novoroční přání starostky města, ohňostroj a start
nového roku 2020. Start ohňostroje v 18 hodin. 
Pořádá město Jeseník a MKZ Jeseník.

pondělí 13. ledna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY KATEŘINY ZÁPECOVÉ
Představí se žáci sólového zpěvu. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pondělí 13. ledna v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
LADISLAV ZIBURA: 40 DNÍ PĚŠKY DO JERUZALÉMA 
Poutník, spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav se
svou první projekcí, více na str. 7. Prodej vstupenek
v rezervačním systému MKZ Jeseník a na
www.goout.cz. Vstupné 180 Kč. Pořádají MKZ Jeseník. 
vúterý 14. ledna v 19 hodin

Divadlo P. Bezruče
SMÍM PROSIT?
Svižná komedie o vášnivém milovníkovi žen, který
se jednoho dne dozví, že má po své tetě zdědit balík
peněz pod podmínkou, že se do roka ožení... Hrají:
Jan Révai, Igor Bareš, Robert Jašków, Kateřina Janeč‐
ková, Karel Zima, režie Jaromír Janeček. Uvádí Studio
Bouře. Hra v předplatném. Doprodej volných míst
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 450 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 15. ledna v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Repríza představení SZUŠ taneční Jeseník u příleži‐
tosti 25 let založení školy. Vstupenky ve škole na Jirás‐
kově ulici. Vstupné 80 Kč. Pořádá SZUŠ Jeseník.

neděle 19. ledna v 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
ČTYŘLÍSTEK A TALISMAN MOCI
Tentokrát se čtveřice nerozlučných kamarádů vydává
za bájným Talismanem Moci, který umí ovládat vše
živé! Představení je uváděno v nastudování Divadla
D5. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 100 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 23. ledna 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.

čtvrtek 23. ledna v 19.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
HOSPODSKÝ KVÍZ
Moderuje Petr Zobač, vstupné 30 Kč. 
Pořádá Quiz Crew 

pátek 24. ledna v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírních tříd B. A. Blahové
a M. Ondryášové. Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

sobota 25. ledna v 15.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
JAZZOVÉ ODPOLEDNE
S klavírním recitálem se představí jazzový mág Jakub
Knápek. Pořádá PLL a.s.

Akce neděle 26. ledna v 17 hodin
Kaple
KONCERT K 223. VÝROČÍ NAROZENÍ 
FRANZE SCHUBERTA
Vystoupí klavírní duo Martin a Jan Hršelovi. Program:
F. Schubert, W. A. Mozart, E. Grieg, V. Lejsek. Prodej
vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 100 Kč dospělí, 80 Kč děti a senioři.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 26. ledna v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Divadelní spolek Kantoři se představí ve hře Fabrice
Roger ‐ Lacana, v režii Vlaďky Hromádkové. Účinkují
Šárka Jasanová a Jan Audý. Vstupné 100 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

pondělí 27. ledna v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírní třídy Lenky Polcrové.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

středa 29. ledna v 10 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
O PRIESSNITZŮV DORTÍK 2020
SŠ gastronomie afarmářství Jeseník pořádá XVI. ročník
soutěže odborných dovedností cukrářů juniorů. Pořá-
dá SŠ GaF Jeseník ve spolupráci sAsociací kuchařů acuk-
rářů ČR, Svazem Pekařů a cukrářů v ČR, CESK vybavení
restaurací, barů a cukráren, PLL a.s. a další… 

středa 29. ledna v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
MGR. DANY MACEČKOVÉ
Představí se žáci ve hře na zobcovou a příčnou flétnu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 29. ledna v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se hudební seskupení Brass Quinet ‐ Jese‐
nické žestě pod vedením Františka Mecha.
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

čtvrtek 30. ledna v 19.30 hodin
Vinckovo ‐ kavárna a dortírna
TALKSHOW S KNĚZEM –
V MEZNÍCH SITUACÍ S VÍTĚZSLAVEM VURSTEM
Moderátor Josef Kratochvíla a jeho host cestovatel,
fotograf, adventistický kazatel, nemocniční kaplan,
bývalý představitel nadace Adra a hlavně člověk ‐
Vítězslav Vurst. O jeho zkušenostech s pomocí obětem
tsunami, pozůstalým v Beslanu, nemocným a umí‐
rajícím, ale také o hlubokých radostech života. Kla‐
vírní doprovod Eva Vurstová.
Vstupné 130 Kč. Pořádá Vinckovo.

neděle 2. února v 17 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
PRAGUE CELLO QUARTET
Více na str. 7, prodej vstupenek v rezervačním sys‐
tému MKZ Jeseník. Vstupné: 2.–10. řada 300 Kč,
11.–18. řada 260 Kč (s kartou KPKV sleva 50 Kč).
Zvýhodněné vstupné pouze pro držitele karty klubu
přátel Klasika Viva. Kartu je možné vyřídit na webu
www.klasikaviva.cz.
Pořádá KLASIKA VIVA, z. s. ve spolupráci s MKZ Jese-
ník.

Upozorňujeme návštěvníky Divadla P. Bezruče,
že v době od 20. prosince 2019 do 10. ledna 2020
je provozní přestávka.
Vstupenky k dostání v ostatních prodejních mís-
tech rezervačního systému MKZ Jeseník.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
2. 2. PRAGUE CELLO QUARTET

16. 2. ZLATOVLÁSKA
21. 2. CRY BABY CRY

2. ledna - 31. ledna
Knihovna V. P. ‐ dětské oddělení 
SLABIKÁŘE Z CELÉHO SVĚTA
Výstava českých i zahraničních slabikářů ze soukro‐
mé sbírky Ines Sanetrníkové. Návštěvníci mohou
nahlédnout, jak se učí v různých zemích světa. Mož‐
nost návštěvy dle otevírací doby Knihovny V. P. Vstup
volný. Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze.

7. ledna - 7. února
Výstavní síň Katovny
FOTOVÝSTAVA STUDENTŮ GYMNÁZIA JESENÍK
Několik studentů gymnázia představí, jak vypadá
svět přes jejich objektivy, součástí výstavy bude také
tematický panel s fotografiemi na téma „Nový začá‐
tek“. Vystavují Eliška Dihlová (EA), Denys Kuzyk (TA),
David Svoboda (KA) a Matěj Dostál (OA). Vernisáž
výstavy 7. ledna v 17 hodin, kterou doprovodí stu‐
dentská hudební skupina Záložní plán. Možnost
návštěvy dle otevírací doby IC Katovna. Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník.

10. ledna - 28. února
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
OBRAZY - ANNA BOCHENEK (PL)
Výstava obrazů polské malířky Anny Bochenek, ver‐
nisáž 10. ledna v 17 hodin. Možnost návštěvy dle ote‐
vírací doby Divadla P. Bezruče. Vstup volný. Pořádají
MKZ Jeseník.

Výstavy

VÝSTAVY
26. listopadu 2019 - 8. března 2020

Hlavní výstavní sál
REGENHART & RAYMANN
DVĚ RODINY, KTERÉ NAVŽDY 
PROMĚNILY TVÁŘ MĚSTA
Vstupné 50/25 Kč

15. leden - 15. březen 2020.
Galerie Vodní tvrze
EXTRÉMNÍ JEVY NA JESENICKU
Výstava o výjimečných meteorologických situacích

Vlastivědné muzeum Jesenicka

čtvrtek 9. ledna v 19 hodin
caffé & shop Ennea
FORMAN VS. FORMAN
Dokument režisérské dvojice Helena Třeštíková ‐
Jakub Hejna sumarizuje životní cestu nejslavnějšího
českého filmového tvůrce, na níž se prolíná přízeň
s ranami osudu, osobní pátrání i tápání. Snímek je
koláží často neviděných soukromých i oficiálních
archivů i autobiografického vzpomínání, které namlu‐
vil režisérův syn Petr Forman. Česko/Francie, 2018,
78 minut, 50 Kč.

čtvrtek 23. ledna v 19.00 hodin
caffé & shop Ennea
EXIT
Ve svém filmovém dokumentu hledá bývalá neona‐
cistka odpovědi na otázku, co ji a další bývalé násil‐
nické extremisty donutilo opustit tyto radikální
skupiny. V rozhovorech s bývalými extremisty z Fran‐
cie, Německa, Holandska a Spojených států hledá
onu chvíli, určitý bod, ve kterém se rozhodli změnit
směr života. Norsko/Německo/Švédsko, 2018, 85
minut, 50 Kč.
Předprodej na oba snímky v caffé & shop Ennea –
zajistěte si svá místa včas! 
Více na www.facebook.com/enneaa.
Pořádá caffé & shop Ennea.

Ennea caffe & shop – Kinedok
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pátek 10. 1. v 17:00 hodin
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL / dobrodružný – akční / USA 2019
/ dabing / 123 min. / Vstupné 130 Kč ☺

pátek 10. 1. v 19:30 hodin
POD VODOU / thriller – horor – sci‐fi / USA 2020 / titul‐
ky / 95 min. / Vstupné 130 Kč 12+

sobota 11. 1. v 15:00 hodin
SNĚŽNÁ MELA / animovaný‐rodinný / USA 2019 / dabing
/ 95 min. / Vstupné 130 / 110 Kč ☺

sobota 11. 1. v 17:00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D / animovaný – rodinný / USA
2019 / dabing / 103 min. / Vstupné 130 / 110 Kč ☺

sobota 11. 1. v 19:30 hodin
DOKONALÁ LEŽ / drama / USA 2019 / titulky / 109 min.
/ Vstupné 130 Kč 12+

neděle 12. 1. v 15:00 hodin
FILMOVÁ A TVOŘIVÁ DÍLNA / dílna pro rodiče a děti /
120 min. / Vstup volný

neděle 12. 1. v 17:00 hodin
ZAKLETÉ PÍRKO / pohádka – rodinný / ČR 2020 / česky
/ 95 min. / Vstupné 130 / 110 Kč ☺

neděle 12. 1. v 19:30 hodin
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 3D / sci‐fi / USA
2019 / dabing /142 min. / Vstupné 150 / 130 Kč ☺

pondělí 13. 1. v 19:30 hodin
CATS / muzikál / USA, Velká Británie 2019 / titulky / 106
min. / Vstupné 130 / 80 Kč 12+

úterý 14. 1. v 19:30 hodin
MŮJ PŘÍBĚH / drama – romantický / ČR 2019 / česky /
90 min. / Vstupné 130 Kč 12+

středa 15. 1. v 19:30 hodin
AQUARELA – FILM. KLUB /dokumentární – přírodov. /
VB, Dán., Něm., USA 2019/ tit. / 89 min. / Vstupné 80 /
60 Kč ☺

čtvrtek 16. 1. v 17:00 hodin
NENÁVIST / horor – thriller / USA 2020 / titulky / 95 min.
/ Vstupné 130 Kč 15+

čtvrtek 16. 1. v 19:30 hodin
RICHARD JEWELL / drama – politický thriller / USA 2019
/ titulky / 129 min. / Vstupné 130 Kč 12+

pátek 17. 1. v 17:00 hodin
POD VODOU / thriller – horor – sci‐fi / USA 2020 / titulky
/ 95 min. / Vstupné 130 Kč 12+

pátek 17. 1. v 19:30 hodin
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA / krimi – komedie / ČR
2020 / česky / 95 min. / Vstupné 130 Kč 12+

sobota 18. 1. v 15:00 hodin
MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU / anim. – rod.
/ Čína 2019 /dab. / 87 min. / Vstupné 130 / 110 Kč ☺

sobota 18. 1. v 17:00 hodin
DOLITTLE / dobrodružný – akční – rodinný / USA 2019
/ dabing / 106 min. / Vstupné 130 / 110 Kč ☺

sobota 18. 1. v 19:30 hodin
MIZEROVÉ NAVŽDY / akční – komedie / USA 2019 / titulky
/ 116 min. / Vstupné 130 Kč 12+

neděle 19. 1. v 15:00 hodin
CESTA DO PRAVĚKU / rodinný / ČSSR 1955 / česky / 93
min. / Vstupné 100 / 80 Kč ☺

neděle 19. 1. v 17:00 hodin
DOLITTLE 3D / dobrodružný – akční – rodinný / USA
2019 / dabing / 106 min. / Vstupné 150 / 130 Kč ☺

neděle 19. 1. v 19:30 hodin
KINO NASLEPO / Co promítáme? Nechte se překvapit! /
?? min. / Vstupné 100 / 80 Kč 12+

pondělí 20. 1. – čtvrtek 23. 1. 2020
PROVOZNÍ VOLNO – NEPROMÍTÁ SE

pátek 24. 1. v 19:30 hodin
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST / komedie – romantický / ČR,
Slovensko 2020 / česky / 107 min. / Vstupné 130 Kč 12+

sobota 25. 1. v 17:00 hodin
KRÁLÍČEK JOJO / komedie – drama – satira / USA 2019
/ titulky / 108 min. / Vstupné 130 Kč ☺

sobota 25. 1. v 19:30 hodin
TENKRÁT PODRUHÉ / komedie – romantický / Francie
2019 / titulky / 115 min. / Vstupné 130 Kč 15+

neděle 26. 1. v 15:00 hodin
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY / anim. – rodinný /
ČR 2019 / česky / 62 min. / Vstupné 100 / 80 Kč ☺

neděle 26. 1. v 17:00 hodin
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU / animovaný‐rodinný / USA 2019 /
dabing / 100 min. / Vstupné 130 / 110 Kč ☺

neděle 26. 1. v 19:30 hodin
KAREL SVOBODA – ŠŤASTNÁ LÉTA / dokument / ČR 2020
/ česky / 90 min. / Vstupné 130 Kč 12+

pondělí 27. 1. v 19:30 hodin
GAUGUIN NA TAHITI-ZTRACENÝ RÁJ / dokument / Itálie
2019 / titulky / 87 min. / Vstupné 130 / 80 Kč ☺

úterý 28. 1. v 19:30 hodin
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST / komedie – romantický / ČR,
Slovensko 2020 / česky / 107 min. / Vstupné 130 Kč 12+

středa 29. 1. v 19:30 hodin
MUŽ BEZ MINULOSTI – FILM. KLUB / komedie – dra. /
Fin., Fra., Něm. 2002 /tit. / 97 min. / Vstupné 80 / 60 Kč
12+

čtvrtek 30. 1. v 17:00 hodin
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST / komedie – romantický / ČR,
Slovensko 2020 / česky / 107 min. / Vstupné 130 Kč 12+

čtvrtek 30. 1. v 19:30 hodin
KRÁLÍČEK JOJO / komedie – drama – satira / USA 2019
/ titulky / 108 min. / Vstupné 130 Kč ☺

pátek 31. 1. v 17:00 hodin
MIZEROVÉ NAVŽDY / akční – komedie / USA 2019 / titulky
/ 116 min. / Vstupné 130 Kč 12+

pátek 31. 1. v 19:30 hodin
MŮJ PŘÍBĚH / drama – romantický / ČR 2019 / česky /
90 min. / Vstupné 130 Kč 12+

VÝSTAVA VE FOYERU KINA POHODA
pondělí 6. 1. – pondělí 3. 2. 2020

MARTIN POHL - OBRAZY
Vstup volný.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC ÚNOR 2020
* MODELÁŘ * FANTASY ISLAND * CHLAP NA STŘÍDAČKU A DALŠÍ *
FOYER A BISTRO OTEVŘENO PŮL HODINY PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
REZERVACE - www.kinopohoda.cz
Možnost zakoupení e-vstupenek!
PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA: Kino Pohoda Jeseník / Divadlo
Petra Bezruče Jeseník / CK MONDI‐tour Jeseník (Palackého)
/ Půjčovna kol Jeseníky Tour (28. října) / IC Katovna (Palac‐
kého) / Lázeňské informační centrum / Knihovna Miku‐
lovice / MIC Zlaté Hory / IC Bělá pod Pradědem / IC Vidnava
/ IC Javorník

v Jeseníkách a Rychlebských horách v období 1978
až 2017. K vidění budou různé meteorologické pří ‐
stroje a pomůcky z dob minulých i doby současné,
které jsou využívány v „ostrém“ provozu. Chybět
nebudou staré meteorologické deníky z 19. století
či záznamy žáků o pozorování počasí z doby našich
prarodičů i praprarodičů. Perličkami budou origi‐
nální aerologická sonda, meteorologická budka
s vybavením a funkční automatická meteorologická
stanice, kterou budou moci návštěvníci vyzkoušet
v praxi. Vernisáž proběhne v úterý 14. 1. v 18:00
hod. v prostoru Galerie Vodní tvrze, vstup zdarma.
Otevírací doba muzea: ÚT až NE od 09:00 do 17:00. 
Kurátor výstavy: Bc. David Abrahámek
Vstupné 50/25 Kč

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

JESENICKÁ KULTURA 
NA INTERNETU: 
www.mkzjes.cz

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

pondělí 30. 12. 2019 – čtvrtek 2. 1. 2020
PROVOZNÍ VOLNO – NEPROMÍTÁ SE

pátek 3. 1. v 19:30 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK / komedie‐romantický / Slovensko,
ČR 2019 / česky / 90 min. / Vstupné 130 Kč 12+

sobota 4. 1. v 17:00 hodin
ZAKLETÉ PÍRKO / pohádka – rodinný / ČR 2020 / česky
/ 95 min. / Vstupné 130 / 110 Kč ☺

sobota 4. 1. v 19:30 hodin
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 3D / dobrodružný – akční / USA
2019 / dabing / 123 min. / Vstupné 130 Kč ☺

neděle 5. 1. v 17:00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II / animovaný – rodinný / USA
2019 / dabing / 103 min. / Vstupné 130 / 110 Kč ☺

neděle 5. 1. v 19:30 hodin
LAST CHRISTMAS / komedie – romantický / Velká Britá‐
nie, USA 2019 / titulky / 103 min. / Vstupné 130 Kč 12+

pondělí 6. 1. v 19:30 hodin
AMUNDSEN / dobrodružný – životopisný / Norsko, Švéd‐
sko, ČR 2019 / titulky / 125 min. / Vstupné 130 Kč 12+

úterý 7. 1. v 19:30 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK / komedie‐romantický / Slovensko,
ČR 2019 / česky / 90 min. / Vstupné 130 Kč 12+

středa 8. 1. v 19:30 hodin
VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI – FILM. KLUB / drama / ČSSR
1968 / česky / 115 min. / Vstupné 80 / 60 Kč
12+

čtvrtek 9. 1. v 17:00 hodin
ZELENÁ KNIHA – BIO SENIOR / drama – komedie / USA
2018 / titulky / 130 min. / Vstupné 100 / 50 Kč
12+

čtvrtek 9. 1. v 19:30 hodin
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA / sci‐fi / USA 2019
/ titulky / 142 min. / Vstupné 130 Kč ☺

Kino Pohoda
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Klub turistů zve   

Ilustrační foto: archiv města

1. ledna: Novoroční vycházka.
Jeseník, Křížový vrch, Mýtinka, Jese‐
ník. Délka trasy 9 km, sraz u kina
v 9:30 hod. Vycházku připravila
M. Frgálová.

18. ledna: Jeseník, lázně, Pomezí,
Smrčník, Lipová  (ev. Jeseník). Délka
trasy 12 km (ev. 15 km), sraz u kou‐
paliště v 9:00 hod. Vycházku při‐
pravili Jana a Franta.

25. ledna: Jeseník, Muzikantská
stezka, lázně, Ranč Orel, Jeseník.
Délka trasy 16 km, sraz u Hotelu
Staříč v 9:00 hod., vycházku připra‐
vila D. Podaná.

Změna tras vyhrazena – podle
aktuálního počasí a povahy teré‐
nu. (jš)

Nejlepší sportovec roku
Okresní sdružení České unie sportu Jeseník vyhlašuje anketu Nej-

lepší sportovec okresu Jeseník za rok 2019. Jsou vyhlášeny násle-
dující kategorie: žáci a žačky, junioři a juniorky, muži a ženy, nejlepší
kolektiv, trenér, veterán, osobnost sportu, krajánek, zdravotně hendike‐
povaní sportovci a sportovní akce roku.

Návrhy na ocenění zasílejte do 10. ledna 2020 na adresu: OS ČUS,
Dukelská 1240, 790 01 Jeseník nebo elektronicky na cstv.je@email.cz
s uvedením jména, příjmení, příslušnosti k oddílu, výčtu nejlepších úspě‐
chů v roce 2019. Jedná o sportovce, kteří dosáhli významných úspěchů
v zahraničí, na mezinárodních soutěžích v ČR, na celorepublikové úrovni
případně na jiných významných akcích.

Výběr nejlepšího sportovce provede komise složená ze zástupců střeš‐
ních sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redak‐
torů tisku. Vyhlášení ankety se koná 26. února.

Ing. Josef Kalina, tajemník OS ČUS

ZUŠ Jeseník 
přijme od 1. 2. 2020 
žáky do výtvarného 
a hudebního oboru

(klavír, zobcová a příčná
flétna, trubka, trombon 

a tuba).

V případě zájmu vyplňte 
přihlášku 

na www.izus.cz
do 15. 1. 2020.

Více na www.zusjes.cz



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


