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Vážení spoluobčané,
všude kolem nás začíná příprava na nejkrásnější období v roce. Samotné centrum města
toho může být důkazem - náměstí už koncem listopadu rozzářil vánoční strom, dětmi
nazdobené stromečky v ulicích a budovách vnesly vánoční náladu mezi nás, světelná
výzdoba rozveselila ulice a město tak získalo novou slavnostní tvář. Jsme na počátku tolik
očekávaného vánočního období. Ačkoli nás všechny pohlcuje stále více spěch a stres,
přesto se stále více přikláníme ke starým tradicím, které vnesou do našich myslí tolik
potřebný klid a pohodu. Proto i nová vánoční tradice vypadá jinak. Přála bych si, aby si
každý na jakékoliv předvánoční akci našel to, co ho v předvánočním shonu potěší.
Přeji vám klidné a šťastné dny vánoční. Do nového roku 2012 hodně zdraví, pohody,
neztrácejte humor a zejména vykročte tou správnou nohou, aby vás potkalo mnoho
úspěchů v pracovním i osobním životě.
Mgr. Irena Karešová, starostka
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MĚSTO JAVORNÍK
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v závěru
ru letošního roku informoval o probíhajících či
připravovaných investičních akcích na území našeho města.
Největším připravovaným
ipravovaným projektem je bezesporu generální rekonstrukce čistírny
odpadních vod v Javorníku za cca 40 mil. Kč.. Zastaralá technologie bude nahrazena
novou, účinnější, čímž se podstatně zvýší její kapacita.
Začátkem roku byl dokončen rodinný dům pro lékaře.
e. Správnost této investice prov
prověří
nejspíš až čas.
Zastupitelé se při schvalování letošního rozpočtu
tu rozhodli výrazně
výrazn posílit kapitoly
příspěvkových organizací v oblasti údržby a oprav a pomoci tak při
př odstraňování dluhu
v zanedbanosti jednotlivých objektů.. V tomto trendu chceme pokračovat
pokrač
i v příštím roce.
Pro připomenutí si dovolím zmínit výčet příspěvkových
vkových organizací města:
mě
Základní škola,
Mateřská škola ul. Míru, Mateřská škola ul. Polská, Městské
stské kulturní st
středisko a Základní
umělecká škola.
ůležité zpracování auditu
Z pohledu zvyšování cen elektrické energie se jeví jako důležité
veřejného osvětlení. Je zcela zřejmé, jak důležitá je výměna
na energeticky náročných
náro
svítidel
za moderní, nízkoenergetické komponenty. Návratnost této investice je cca 4 roky při
p
současných cenách. V letošním roce byla zahájena výměna
na nejhorších úsek
úseků v Javorníku
a v Bílém Potoce.
ové dotace obnovena komunikace a finišují práce na sanaci
Na Zálesí byla z povodňové
ujíždějícího svahu.
V Bílém Potoce probíhá oprava vstupu na hřbitov včetně vydláždění
vydláždě nových chodníků
a obnovy veřejného osvětlení.
ní místního kostela.
V Horních Hošticích proběhla oprava střechy a odvodnění
Pomocí dotace od firmy Campanet probíhá výměna
na oken na zdravotním středisku.
st
Ředitelství silnic a dálnic chce v příštím roce dokončit
it obchvat kolem Javorníku. M
Městu
se podařilo dohodnout s investorem na zřízení dalšího přechodu
echodu pro chodce v místě křížení
s ulicí Janošíkovou. Byl zpracován projekt a v příštím
íštím roce proběhne
probě
jeho realizace.
Intenzívně jednáme s ŘSD o zřízení tolikrát zmiňovaného přechodu
echodu pro chodce v Bílém
Potoce.
V oblasti obnovy bytového fondu byly zahájeny generální opravy zastaralých kotelen.
Pro nejbližší období se projektově připravují tyto akce:
rekonstrukce náměstí Svobody
zateplení Základní školy
dostavba nové knihovny v Městském kulturním středisku
či obnova parkové zeleně.
tu akcí vyplývá, jaký kus práce máme za sebou, ale
Doufám, že z výše uvedeného výčtu
ještě větší díl leží před námi.
ěsta považuji zveřejnění
zve
Jako důležitý krok učiněný poprvé v novodobé historii města
investičního
ního plánu na nejbližší období tak, aby každý, kdo bude mít zájem, se mohl na
konci volebního období jednoduše podívat, kolik se toho z původního
ůvodního plánu podařilo
poda
realizovat.
Děkuji tímto všem zastupitelům a pracovníkům úřadu, kteříí se na přípravě
p
a realizaci
investic podílejí, za spolupráci a nám všem přeji
eji klidné Vánoce a pevné zdraví v novém
roce.
Mgr. Petr Polášek, zástupce starosty
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Správa majetku města
TABULKY PRO OZNAČOVÁNÍ DOMŮ ČÍSLY
ÍSLY POPISNÝMI A EVIDENČNÍMI
EVIDEN
V některém z minulých vydání Javornického zpravodaje jsme vás - vlastníky nemovitostí
na území našeho města - informovali o označení svých domů
ů čísly popisnými a čísly
evidenčními. Také jsme vás informovali, že tabulky s čísly
ísly popisnými a eviden
evidenčními je
možné zakoupit na podatelně městského úřadu za částku 20,- Kč/ks.
/ks.
Městský úřad však vlastnil pouze 1 číselnou řadu tabulek s čísly
ísly popisnými a 1 číselnou
řadu tabulek s čísly evidenčními.
i. Tyto tabulky zde byly uloženy již z dob „dávných“, a proto
byla i jejich cena tak nízká. Problém nastává v tom, že některá čísla popisná se v rámci
našeho katastru vyskytují vícekrát (v jednotlivých částech
ástech obce Javorník, Bílý Potok,
Travná, Zálesí, Horní Hoštice), a proto došlo k tomu, že v současné
souč
době na MěÚ
evidujeme cca 80 požadavků na další tabulky s čísly popisnými.
edepsaném provedení (tj. výška
V dnešní době se na trhu nacházejí tyto tabulky v předepsaném
160 mm, šířka 200 mm, červená barva s bílým lemem širokým 10 mm a bílou arabskou
číslicí vysokou 80 mm) v různých materiálech a rovněž i v různých
zných cenových relacích.
Z ust. § 32 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
ění, vyplývá, že vlastník
nemovitostí je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými
čenými obecním ú
úřadem
a udržovat je v řádném stavu.
sto Javorník nebude další tabulky pro
Rádi bychom vás tedy informovali, že Město
označování domů objednávat a ponechá zcela na vás – vlastnících domů
dom - abyste se sami
rozhodli, jaký typ tabulky a za jakou cenu si pořídíte. V případě problémů
problém se zakoupením
nebo obstaráním tabulky s číslem popisným, popř. evidenčním
ím kontaktujte, prosím,
kancelář správy majetku MěÚ. Rádi vám pomůžeme.
Martina Koňaříková,
aříková, správa majetku
Informace z jednání Rady města:
Informace z jednání Rady města:
Rada města na svých zasedáních ve dnech 17. 10. a 4. 11. 2011 mimo jiné projednala:
- uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na akci - výměna
ěna oken na
zdravotním středisku
- pořízení venkovní IP kamery s fi. ASI Mohelnice s.r.o.
- souhlasné stanovisko s KPÚ v KÚ Bílý Potok /komplexní pozemková úprava/
- stavební úpravy hřbitova v Bílém Potoce
- obnovu vegetačních prvků parku Jánský vrch
- návrh úpravy náměstí v Javorníku
lomouckého kraje
- informaci starostky o jednání s ekonomickým náměstkem policie Olomouckého
- zprávu o současném stavu hospodaření v městských lesích
- výběrové řízení na provedení výkonu technického dozoru na akci-rekonstrukce
rekonstrukce ČOV
Javorník
Rada Města Javorník
Matrika
Narození občánci říjen 2011: Ondřej Zykmund, Daniel Hečko
Odešli z našich řad: Alois Zappe
Marcela Minksová, matrikářka
matriká
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Zavedení nové podoby občanského průkazu od 1. 1. 2012 a změny
ěny s tím související
Od 1. 1. 2012 dochází k zásadním změnám při vydávání občanských
čanských pr
průkazů.
I. Občanský průkaz se strojově čitelnými
itelnými údaji (a s elektronickým kontaktním čipem)
Od 1. 1. 2012 dochází k zásadním změnám při vydávání občanských
anských pr
průkazů. Zavádí se
nová podoba občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (plastová kartička
karti
velikosti
kreditní karty), který může být na žádost občana za příplatek
íplatek 500,
500,- Kč vybaven
elektronickým kontaktním čipem.
Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku
ku 15 let a má trvalý pobyt na
území České republiky. Nově bude umožněno, aby jej měl i občan
čan mladší 15 let nebo
občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
Bude záležet na zvážení občana, zda bude chtít mít v občanském
anském pr
průkazu uveden údaj
o rodinném stavu. Do občanských průkazů však již nebudou zapisovány údaje o d
dětech,
manželovi (partnerovi), a údaj o zbavení či omezení způsobilosti
sobilosti k právním úkon
úkonům.
Povinnost předložit při vydání prvního občanského průkazu
kazu doklad o státním ob
občanství
občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz,
kaz, bude vyžadován
vyžadována pouze v případě,
vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.
Žádost o vydání občanského průkazu bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu
ú
obce s rozšířenou působností. (zákon č. 314/2002 Sb.)
Obce s rozšířenou působností - Olomoucký kraj
Hranice, Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou,
vou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prost
Prostějov,
Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh.
Od 1. 1. 2012 již nebude možné podat žádost na matričním úřadu.
Grafické zobrazení podoby občanského průkazu
VYDÁVANÉHO od 1. 1. 2012
Přední strana:

Zadní strana (varianta bez a s elektronickým
kontaktním čipem)

Stávající občanské průkazy (tj. vydané do 31. 12. 2011) zůstávají
stávají v platnosti po dobu
v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně zapsaných údaj
údajů.
II. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
Typ občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (viz obrázek níže) bude vydáván:
•
s dobou platnosti 6 měsíců
cím zpracování a přenos
p
dat nebo
1. z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím
na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo
ádné události, kdy nelze vydávat ob
občanské
2. v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné
průkazy se strojově čitelnými údaji.
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•
s dobou platnosti 3 měsíce
v případě, kdy je občanu vydáván občanský průkaz bezprostředně
ředně po nabytí státního
občanství udělením
•
s dobou platnosti 1 měsíc
v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem
volebního práva, nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození
oškození nebo zničení
zni
občanského
průkazu.
Žádost o vydání občanského průkazu bude možné podat pouze u obecního úřadu
ú
obce
s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. Od 1. 1. 2012
již nebude možné podat žádost na matričním úřadu.

III. Omezení související s přípravou vydávání nového typu občanského
čanského pr
průkazu
V souvislosti s přípravou vydávání nového typu občanského průkazu
ůkazu dojde v posledním
čtvrtletí roku 2011 k omezení činností souvisejících s vyřizováním
izováním ob
občanských průkazů
a cestovních dokladů, proto je vhodné věnovat
novat zvýšenou pozornost níže uvedeným
termínům.
Dne 18. listopadu 2011 proběhne plánovaná odstávka systému pro vydávání
elektronických pasů,, nebude tedy možné žádat o vydání pasu ani jej vyzvednout.
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu:
ůkazu:
• lze požádat o vydání stávajícího typu občanského
anského průkazu
prů
se strojově
čitelnými údaji nejpozději do:
o 30. listopadu 2011, pokud je žádost podána na nepříslušném
nep
obecním
úřadu obce s rozšířenou působností
sobností (mimo místo trvalého pobytu) nebo
na matričním úřadu,
o 14. prosince 2011,, pokud je žádost podána na obecním úřadu
ú
obce
s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu;
• lze požádat o vydání e-pasu nejpozději do:
o 16. prosince 2011,, pokud je žádost podána v zahraničí
zahrani
na
zastupitelském úřadu,
o 19. prosince 2011, pokud je žádost
ost podána na obecním úřadu
ú
obce
s rozšířenou působností.
V době od 27. prosince 2011 do 30. prosince 2011 nebudou e-pasy
pasy ani předávány.
p
V době od 15. prosince 2011 do 30. prosince 2011 lze vydat občanský
obč
průkaz typu
"BLESK" s dobou platnosti jeden měsíc bez správního poplatku.
Vydávání cestovních pasů typu "BLESK" se odstávky netýkají.
vyzna
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou.
Marcela Minksová, Odbor finanční
finan
a vnitřní
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Pozvánky na akce

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ TRHY
1. 12. 2011 – 19. 12. 2011

Vánoční trhy jsou otevřeny v Kulturním domě Javorník
v době:
Pondělí – pátek
8.00 – 16.30
Sobota v době promítání kina

VÁNOČNÍ KONCERTY V JAVORNÍKU
11.12.2011 v 17:00 hodin
Adventní koncert
kostel Nejsvětější Trojice Javorník
výběr z díla G. F. Händela
Smíšené pěvecké sbory
Jesenicka, Orchestr muzikantů
Jesenicka, sólo Markéta
Szendiuchová – soprán, dirigent
Mgr. Martin Blechta

13. 12. 2011 v 18:00
00 hodin
Vánoční
ní koncert
Javornický pěvecký
vecký sbor
pod
od vedením Radmily Jiráskové
Hřbitovní
bitovní kostel

KINO Olympia – PROSINEC 2011, jednotné vstupné 40,-/50,- Kč
č

KINO

KINO

Sobota 3.12.2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
ALOIS NEBEL (animovaný/drama) AEROFILMS přístupno 87 minut

Příběh filmu začíná
íná na podzim roku 1989 na železnič
železniční stanici Bílý Potok
v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčíí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je
tichý samotář, kterého čas od času přepadne
epadne podivná mlha. Nejčastěji
Nej
se mu
v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), oběť zločinu
činu spáchaného p
při odsunu
Němců z pohraničí po 2. světové
tové válce. Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce
na sklonku socialismu líně plynou, výhybkář Wachek (Leoš Noha) spole
společně se
svým otcem (Alois Švehlík) kšeftují s důstojníky
stojníky sovětské armády. Poklidnou
atmosféru naruší jednoho dne tajemný Němý (Karel
arel Roden), který překročí
p
hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku. Halucinace Nebela nakonec přivedou
p
do
blázince a přijde o místo výpravčího. Po propuštění
ní se vydá do Prahy hledat jinou práci u dráhy a na
Hlavním nádraží potká svou životní lásku, toaletářku Květu
tu (Marie Ludvíková). Nebel se rozhodne
vrátit zpátky do hor, aby se znovu setkal s Němým a souboj s temnými stíny minulosti dovedl do
konce.
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Krásný vánoční čas
přichází pomalu zas.
Přehoupl
ehoupl se starý rok
k novému zbývá jen krok.
Ať je šťastný a plný pohody to vám přeji
řeji všichni zam
zaměstnanci
Městského kulturního střediska
ediska Javorník

Městské kulturní středisko
disko Javorník a Divadlo Moravia
srdečně zvou na divadelní pohádku
LOTRANDO A ZUBEJDA
v sobotu 10. 12. 2011 v 17:00 ve velkém sále kulturního domu
vstupné: dospělí 70,- děti, školní mládež, důchodci
chodci 40,40,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK
ZŠ Javorník a Rada rodičů Vás srdečně
srde
zvou
dne 16.12.2011 od 16:00 do budovy ZŠ na
VÁNOČNÍ
NÍ JARMARK,
na kterém si můžete zakoupit vánoční
ní výrobky žák
žáků naší školy.
Zváni jsou především rodiče našich
šich žáků a přátelé školy.
Program: divadelní představení, vánoční dílna, Sluníčko,
Sluní
mažoretky
Mgr. Zdeněk
k Hořava,
Ho
ředitel školy
MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK

pozvánka

Městská
stská knihovna Rudolfa Zubera Javorník
srdečně zve všechny dospělé,
ělé, seniory a věčné
v
studenty
na
PRVNÍ VESELÝ KURZ KRESLENÍ
s oblíbeným ilustrátorem ADOLFEM DUDKEM
ve středu
edu 14. 12. 2011 v 18:00
v Zrcadlovém sále kulturního domu
Kreslíme pro radost. Cílem pořadu
adu je dokázat všem, kte
kteří
v životě nic nenakreslili, že to dokáží také oni. Součástí
pořadu
adu je ukázka schématu výroby knih – od nápadu, přes
výrobu až po zakoupení knihy v obchodě.
Součástí kurzu je i diskuse
e a autogramiáda.
Vstupné 50,- Kč.
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PŮJČOVNÍ DOBA O VÁNOCÍCH
Pátek 23. 12. 2011
9:00 – 12:00
27. 12. – 30. 12.
ZAVŘENO

Vážení čtenáři
a návštěvníci
návště
knihovny,
přejeme
ejeme Vám co možná
nejklidnější prožití svátků
svátk
vánočních
ních v kruhu svých
nejbližších a přátel
p
a do
nadcházejícího nového roku
hodně zdraví, optimismu
a dobrých zpráv.
Věra
ěra Hradilová

ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH

pozvánka

SZ Jánský Vrch a ZUŠ Javorník vás srdečně zvou na Vánoce na zámku
10. 12. 2011
Prohlídky vánočně vyzdobeného zámku s kulturním programem a ukázkou
zdobení perníků, výroby vizovického pečiva, pletení zvonečků
č ů a mnoho dalšího.
Začátek v 10.00 hod! Dále vždy po 30 min!
Poslední prohlídka v 16.00 hod!
Vstupné dospělí 80,- Kč, děti do 15 let 50,- Kč
Na nádvoří zámku vánoční trhy! Vstup na nádvoří volný.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAVORNÍK

pozvánka

Základní umělecká
lecká škola Javorník
Puškinova 57, Javorník, e mail: zusjav@tiscali.cz,
zusjav@tiscali.cz
tel.: 584 440 210
pořádá
VÁNOČNÍ
NÍ DÍLNU PRO SENIORY
KDY? 8.12.2011
V KOLIK? 18.00
KDE? Budova ZUŠ Javorník, učebna
u
č.5
V době vánočních svátků bude v kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku zpřístupněn
zp
keramický Betlém vyrobený žáky výtvarného oboru Základní umělecké
ělecké školy Javorník.
Vánoční koncerty žáků ZUŠ Javorník se konají v sále Základní umělecké
um
školy, a to :
ve čtvrtek 15.12.2011 v 17.00
v pondělí 19.12.2011 v 17.00
Hezké prožití vánočních svátků přejí žáci a učitelé
itelé ZUŠ Javorník

Své příspěvky můžete posílat na email: javornickyzpravodaj@seznam.cz.
javornickyzpravodaj@seznam.cz
Uzávěrka lednového čísla je v pondělí 12. 12. do 8:00.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JAVORNÍK

Bohoslužby v době
vánoční
ní ve farnostech:
Javorník, Uhelná a Travná

Javorník

Uhelná

Travná

24.12.2011

sobota

24.00 hod.

17.00 hod.

-

25.12.2011
26.12.2011
27.12.2011
28.12.2011
29.12.2011
30.12.2011
31.12.2011

neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

9.30 hod.
9.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
18.00 hod.

8.00 hod.
8.00 hod.
16.30 hod.

14.30 hod.
14.30 hod.
-

1.1.2012
2.1.2012
3.1.2012

neděle
pondělí
úterý

9.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

8.00 hod.
-

14.30 hod.
-

4.1.2012
5.1.2012
6.1.2012

středa
čtvrtek
pátek

17.00 hod.
17.00 hod.
18.00 hod.

16.30 hod.

-

Doba adventu – čas k zamyšlení.
Blíží se čas Vánoc, čas, který každý z nás prožívá trochu čii zcela jinak. Mnozí dosp
dospělí
říkají, že Vánoce nemají ani trochu rádi, protože je to náročné
né období shán
shánění dárků,
nákupů spousty nepotřebných a nedůležitých věcí, uklízení, pečení
ení a podobně.
podobn Mnozí se
naopak těší hlavně na to, že si mohou odpočinout
inout a listují v kalendář
kalendáři, aby se ujistili, kolik
pracovních dnů připadne na oslavu těchto svátků. Největší
tší radost dělají
d
Vánoce malým
dětem, které se nemohou dočkat, co jim Ježíšek nadělí,
lí, co najdou pod stromečkem,
strome
jestli
tam bude skutečně právě ta jejich vysněná hračka.
any mají tyto svátky zcela jiný rozm
rozměr.
Ano, Vánoce vnímá opravdu každý jinak. Pro křesťany
První nedělí adventní, která připadá
ipadá v tomto roce na 27. listopad, za
začíná v církvi nový
liturgický rok. Pro křesťany
any je to období bilancování, ohlédnutí se za uplynulým rokem,
zhodnocení všeho dobrého i toho ne zrovna příliš potěšujícího,
šujícího, co celý rok p
přinesl,
zhodnocení toho, jak jsme se dokázali se vším „poprat” a vyrovnat.
Advent je pro křesťany ale především obdobím očekávání
ekávání narození Krista, malého Ježíška,
který svým zrozením, životem, umučením a zmrtvýchvstáním přinesl
řinesl lidem spásu, je ale
také obdobím nadějného očekávání druhého příchodu
íchodu Pána Ježíše Krista.
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Advent je nebo by měl být časem radosti, časem setkávání, časem zamyšlení, časem
mnohem intenzivnějšího vnímání potřeb druhých, zvláště nemocných, trpících
a opuštěných lidí, sirotků, týraných a hladovějících dětí, časem
asem dobrých skutků.
skutk
Jen na nás, na každém jednotlivci záleží, jak s Adventem naložíme, jak jej budeme
vnímat a chtít prožívat, zda více citově či více hmotně a materiálně,
materiálně zda budeme raději
běhat po supermarketech a přispívat k vyprazdňování velkoskladů,
ů, či
č najdeme chvilku pro
přátele, chvilku posezení v kapli či kostele a necháme na sebe působit
ůsobit to úžasné ticho,
které nás přiměje k rozjímání.
V Betlémě narodil se Ježíšek,
náš Spasitel a Král,
který mezi lidmi
Boží lásku rozséval....
Nechť štěstí, lásku a vánoční pohodu
přinese i do všech vašich domovů.
V celém příštím roce vyprošuji,
aby každému z vás nadělil
hodně zdraví, pohody, elánu i tvůrčích sil,
aby celičký rok šťastný a úspěšný byl.
Požehnané Vánoce přeje a hodně Božích milostí v roce 2012 vyprošuje
o.. Piotr Niewiadomski, SDS, javornický farář
S přáním se připojuje i pastorační
ní asistentka A. Rousková.

HASIČI JAVORNÍK

zpráva o činnosti
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SPORT

SPORT

SPORT

Dynamo Javorník A 2011-2012
Podzimní část soutěžního ročníku 2011-2012 mají za sebou hráči
či „A“ týmu javornického
Dynama v 1.B třídě krajské fotbalové soutěže. Do ní vstupovali hráči
či pod vedením trenéra
Doležela s cílem vyhnout se loňským nezdarům
m a uniknout tak p
případným jarním
záchranářským starostem.
Hráčský
kádr prošel oproti
minulé sezoně několika změnami v obou
směrech, tedy jak co
se týče odchodů tak
i příchodů nových
hráčů.
Dynamo
opustil
z důvodu
změny bydliště brankář M. Záruba, na
hostování do Vražkova odešel M. Papadopulos. Na druhé
straně
se
zpět
do Javorníku vrátil
z hostování v Písečné brankář M. Lihotský a po těžkých
jednáních se podařilo získat velmi kvalitní posily z Jeseníku, když se zpětt do Dynama vrátil odchovanec
Z. Juriš, kterého v průběhu
hu sezony následoval jeho bývalý spoluhráč
spoluhrá J. Harazin. Oba
nezůstali nic dlužni své pověsti a jsou oporami týmu. K fotbalu se pak vrátil po pauze
V. Schubert a po dlouhodobém zranění i V. Rajník, který si však v sedmém kole zranění
u do jarní části soutěže,
obnovil a do dalších bojů již nezasáhl. Co se týká hráčského výhledu
očekává se kromě návratu V. Rajníka i návrat dlouhodobě zraněného
ěného R. Doležela ml.,
a v neposlední řadě pak trvá zájem o návrat A. Pavelky.
remí
Do soutěže vstoupilo Dynamo slibně, když hned v prvním kole získalo cenný bod za remízu
na hřišti Hrabišína. Bohužel hned v dalším kole utrpělo
lo Dynamo vysokou porážku na půdě
p
nováčka z Maletína a smůla se jej držela i v prvním domácím zápase, kde gólem
v poslední minutě prohrálo se Starým Městem. Domácí neúspěch
ch se však podařilo
poda
napravit
v Bohdíkově, odkud si Dynamo po boji odvezlo všechny třii body a následně
následn toto vítězství
potvrdilo doma se Sudkovem, který s přehledem
ehledem porazilo. Následoval smolný zápas
v Lesnici, kde Dynamo sahalo nejméně po bodu, bohužel Dynamu nebyla uznána regulérní
branka a radovali se tak domácí. V dalším kole čekalo
ekalo na Dynamo domácí derby
s Vidnavou, po kterém si po tuhém boji připsalo další třii body. V následujícím kole
předvedlo
edvedlo Dynamo nejlepší výkon podzimu, když zcela zaskočilo
zasko
lídra soutěže
z Jindřichova na jeho půdě. Neproměněné
né šance, vyrovnávací branka z ofsajdu a gól
v poslední minutě znamenaly, že radovat se mohli nakonec domácí. Následovalo povinné
domácí vítězství s dalším nováčkem, týmem Petrova-Sobotína a přišlo
řišlo utkání v Rudě, kde
Dynamo předvedlo slabý výkon a zaslouženě prohrálo. S přehledem
ehledem si pak v dalším kole
poradilo doma s Novým Malínem a již se chystalo na další derby, tentokrát se Žulovou,
- 13 -

hrající v jesenickém azylu. Po špatné první půlili bodovalo Dynamo i v tomto utkání, když si
přivezlo bod za remízu. Poslední třii zápasy odehrálo Dynamo na své p
půdě, kde postupně
přivítalo Českou Ves, a v „jarních předehrávkách“
edehrávkách“ pak Hrabišín a následně
následn Maletín. Derby
s Českou Vsí se nepovedlo a Dynamo si připsalo
ipsalo druhou domácí porážku, v následujících
dvou zápasech však nezaváhalo a plně bodovalo, když nejprve jednoznačně
jednozna
přehrálo
Hrabišín a se štěstím pak porazilo i Maletín.
Suma sumárum, po 15 odehraných kolech má Dynamo na svém kontě
kont 23 bodů (7:2:6)
a skóre 29:26. O vstřelené branky se postarali zejména Jak.. Hloušek a J. Holomek, oba se
sedmi zásahy, čtyři trefy má na kontě M. Kroupa, po třech
ech zásazích si připsali
p
M. Holomek
a D. Gondek, dvě branky má na kontě V. Rajník, po jednom zásahu si pak připsali
p
A. Adamec, Jar. Hloušek a J. Harazin. Dynamo tak přezimuje
ezimuje na 6. míst
místě tabulky
s minimální ztrátou na medailové příčky. Jarní část
ást sezony však bude vzhledem k málo
vídané vyrovnanosti soutěže velmi náročná a na hráče
e Dynama tak ččekají tuhé boje. Ten
první svede Dynamo v sobotu 7. dubna 2012 na hřišti
ti svého neoblíbeného soupeře,
soupe
Starého Města.
Roman Doležel
ÚSPĚŠNÝ PODZIM JAVORNICKÝCH ŽÁČKŮ
Ů
Do nové sezóny vstuvstu
povali žáci s očekáváním,
ale i obavami, jak se projeví
odchody dvou klíčových
klí
hráčů
čů do starší kategorie.
Průběh
ů ěh
podzimu,
však
ukázal, že stále máme na
čem
em stav
stavět. Konečný výsledek v půli soutěže, však
překvapil
ekvapil i mne,
mne a tak
nezbývá než kluky ponezbývá,
chválit a pokusit se i v jarní
části
sti soutěže
sout
udržet nastolený trend. Do podzimní
části
ásti jsme vstoupili posíleni
o hráče
hráč
Bernartic, kteří
nevytvoř
nevytvořili
žákovské mužstvo, a tak především
p
trojice
Prachař, Planý, Navrátil F. se rychle adaptovala v základní sestavě.
ě. Tým
Tým, ve kterém hrají
prim 97 Mazánek, Fedora D.,Klamert a nejlepší střelec
elec mužstva Kozub, vhodně
vhodn doplňují
talentované 99 Šálek, Navrátil, Fedora L. a Olšák, a když k tomu přidám
p
spolehlivého
Nováka, vychází mi velice silný tým, který v podzimní části
ásti neprohrál a p
při dvou remizách si
připsal celkem 28 bodů a s náskokem 4 bodů na druhou Lipovou a 9 bod
bodů na třetí
Písečnou přezimuje v čele tabulky OP. Hned šest hráčů z mužstva hraje také na střídavé
st
starty za Jeseník a sbírá zkušenosti v nejvyšší soutěži v republice. Pokud mám shrnout
jednotlivé zápasy, tak určitě nejtěžší byly v České Vsi a v Lipové, kde jsme vybojovali
bonusový druhý bod za remízu až v penaltových rozstřelech.
elech. Do družstva p
přišli talentovaní
kluci z benjamínků Polášek, Galo, Ďurina, Pavličík,
ík, Brož a Leskovjan a všichni v průběhu
podzimu dostali šanci naskočit do zápasů na velkém hřišti
išti a rozhodně
rozhodn nezklamali. Tímto
bych chtěl na kluky apelovat a vzkázat jim, že jejich čas přijde
ijde naplno hned v létě po
odchodu čtyř starších 97. Taky bych chtěl poděkovat p.Pavličíkovi, se kterým jsme vytvořili
vytvo
fungující vhodně se doplňující
ující trenérskou dvojici. Trénujeme pravidelně
pravideln dvakrát týdně
a v současnosti jsme začali
ali chodit do sportovní haly, kterou navště
navštěvujeme zatím v úterý
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16-18,00 hod a středu 17,30-19,00 hod. Tabulku střelců vede po podzimu Kozub 11, Planý
9, Prachař 8, Novák 7, Mazánek 4, Pokuta 4, Šálek 3, Olšák 2, Kubáň, Klamert, Polášek
a Leskovjan po l.
Co se týká naší nejmladší kategorie benjamínků, tak po odchodu 6 hráčů a trenéra
Pavlička do žákovské kategorie nastal problém – kdo povede mužstvo a bude li dostatek
fotbalistů? Problém se vyřešil. Mužstvo přebrala trenérská dvojice Kozub, Vašíček
a mužstvo posílili kluci z Bernartic. Nejlepším hráčem i střelcem je Dřímal, kterého zdárně
doplňují Kozub, Daniel a Marková. Po podzimním sehrávání je zatím mužstvo na 8. místě
s minimální ztrátou na 6 příčku. V zimě mají kluci připravenou halu a to zatím ve čtvrtek
17,30-19,00. Takže rodiče, přiveďte své ratolesti, jste vítáni.
David Stoupal
Dynamo Javorník „B“ soutěžní ročník 2011 – 2012 – podzim.
Javornická rezerva mužů hrající Okresní přebor je sestavená převážně ze starších hráčů,
kteří ještě donedávna hráli prim v našem áčku, a je doplněna mladými nadějemi našeho
oddílu.
V sestavě se prostřídalo celkem 24 hráčů, ale kostru týmu tvoří zkušený brankář Malínek,
na postu stopéra spolehlivý Jurček, v záloze rozdává míče Žiga Ondřej a v útoku střílí
branky nezadržitelný Štroblík. Nemohu opomenout nadějné dorostence Horáka a Machálka. Mladý fotbalový věk nám zastupují Kovařík, Holomek Lukáš a Marcel, Papert,
Doležel Tomáš, Richter Patrik a další.
S odehraných 15 utkání jsme šestkrát vyhráli, třikrát remízovali a šestkrát prohráli. Skóre
37:31 a 21 bodů nás v patnáctičlenné tabulce řadí na sedmou pozici. Nejlepším střelcem
našeho mužstva se po podzimní části stal se 6 brankami Jirka Štroblík, 5 nasázel Horvát,
4 Machálek, po 3 Žiga O. a Papert, dvě Adamec, Gondek, Holomek L, Šmirják M, 1 branku
Filip, Jurček, Kovařík, Richter P., Stoupal, Doležel T., Jetelina.
TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU MUŽŮ
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tým
Supíkovice
Zlaté Hory B
Jeseník B
Bělá
Černá Voda
St.Červená Voda
Javorník B
Vápenná
Mikulovice B
Písečná B
Řetězárna B
Lipová-lázně
Bernartice
Velké Kunětice
Velká Kraš
Skorošice

Záp
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

+
13
12
10
10
9
7
6
6
7
5
5
4
4
2
3
0

0
1
1
2
2
1
4
3
3
0
3
2
3
2
4
1
2

1
2
3
3
5
4
6
6
8
7
8
8
9
9
11
13

Skóre
49 : 15
71 : 28
78 : 30
53 : 14
46 : 23
43 : 36
37 : 31
44 : 52
36 : 52
38 : 56
36 : 40
29 : 34
39 : 69
33 : 48
24 : 76
23 : 75

Body
40
37
32
32
28
25
21
21
21
18
17
15
14
10
10
2

Prav
( 16)
( 13)
( 11)
( 11)
( 4)
( 1)
( 0)
( -3)
( -3)
( -3)
( -7)
( -6)
(-10)
(-11)
(-11)
(-19)

S dosavadním průběhem a postavením v tabulce můžeme být spokojeni. Určitě se
můžeme na jaře pokusit o lepší umístění, ale vzhledem k neustále se měnící sestavě
a pomoci hlavně mužstvu „A“(což je prioritou „B“mužstva), to bude velmi těžké. Během
sezóny se ve vedení mužstva střídal Kozub Jiří s Motyčákem Jiřím. Na závěr bychom chtěli
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pozvat do našich řad všechny, kteří mají chuť si zasportovat a v dnešní uspěchané
usp
době
udělat něco pro své zdraví.
Dynamo Javorník děkuje sponzorům a přeje krásné prožití vánočních
ních svátků.
svátk
Město
sto Javorník, Weber Terranova, Warex spol.s.r.o. Javorník, Ados Trans s.r.o.,
– Bílý
Olomoucký kraj, Elektro Schubert Vladimír, Polášek Petr, Vasilievovi a Kozubovi
Kozub
Potok, Pavličík Radek, Taverna Javorník, Konečný Vít.
edseda oddílu Kozub Jiří
Ji
S pozdravem za TJ Dynamo Javorník předseda
JAVORNICKÝ OFFROAD
První říjnový víkend se v Javorníku konal poslední závod letošního ročníku seriálu
SHOCK CUP 2011 mistrovství České republiky v off road tech trialu. Byl to již čtrnáctý
ročník offroadových závodů v Javorníku. Od roku 2010 je tento závod zařazen
za
do seriálu
mistrovství České republiky. Pořadatelem celého seriálu mistrovství
istrovství ČR je javornický
autoklub AGENAS TEAM.
Stalo se již tradicí, že javornický závod začíná
íná slavnostním zahájením na nám
náměstí
v Javorníku. Patronát nad závodem převzala starostka města paní Mgr. Irena Karešová.
Č
republiky. Naše
Na poslední závod letošní sezóny přijelo celkem 28 posádek z celé České
město v tomto závodu reprezentovaly tři posádky. Ve třídě O2 Jiří
ří Sedlák a Jan Fibinger
(startovní číslo 205, vozidlo ARO M 461 D). Ve třídě O3 David Janků
ů (322, Jeep Cherokee)
a Tomáš Janků (399, Jeep Cherokee). S oběma
ma jako spolujezdec jezdí Petr Lukeš.
Po zahájení závodu se posádky přesunuly na závodiště v Horních Hošticích. Byl to
úžasný pohled na seřazené závodní vozy, jak jeden za druhým projíždí
městem. Na
pr
závodišti v Horních Hošticích byl vlastní závod odstartován rozpravou s posádkami, kdy
byly posádkám sděleny instrukce k závodu. Počasí
así letošnímu roč
ročníku opravdu přálo.
V sobotu dosahovala teplota na závodišti 27 stupňů.. A tak každý z přítomných hledal
alespoň na chvilku stín, kterého na přírodním
írodním závodišti bylo opravdu málo.
Závodiště v Horních Hošticích se nevyznačuje
uje extremním terénem jako jiné lokality, ve
kterých se seriál závodů SHOCK CUP jezdí. Ani převýšení v jednotlivých sekcích
sekcíc není
velké. Pořadatelům se však podařilo připravit technicky náročné
né trialové sekce. O ná
náročnosti a „záludnosti“ sekcí se přesvědčovaly posádky hned od začátku
čátku závodu. Posádka
startovní číslo 320 Vladimír Kosobud a Martin Pop (Praha) zůstala
stala „viset“ hne
hned ve své první
sekci. Diváci tak mohli vidět hned od začátku vyprošťování
ování závodního vozu.
Našim posádkám se v sobotu, první závodní den, moc nedařilo.
řilo. Navíc Tomáše Janků
Jank
s Petrem Lukešem (399) provázely technické potíže. Za sobotu jim na jejich voze praskl
pra
kloub na přední nápravě. Po rychlé opravě pokračovali v závodu dál a „prasklo to podruhé.
Poslední sekci se pokusili absolvovat s náhonem na třii kola, ale… Ozvala se opět
op rána
a ze čtyřkolky byla rázem dvoukolka a sekci nedokončili.
pr
pořadí Jiří
Po prvním závodním dnu byli na tom z našich posádek nejlépe v průběžném
Sedlák s Janem Fibingerem (205), kteří byli na čtvrtém místě ve třídě
ř ě O2.
Druhý závodní den pokračoval opět velmi slunečným počasím.
asím. Na start první ned
nedělní sekce
se postavila i naše posádka Tomáš Janků s Petrem Lukešem. Svůj
ůj závodní vůz
v opravovali
téměř celou noc.
Po několika letech závodění v Javorníku nedosáhly naše posádky v tomto závodu na
stupně vítězů. V konečném pořadí
adí byli na tom nejlépe David Janků s Petrem Lukešem
(322). Ve své třídě O3 obsadili čtvrté
tvrté místo. A protože to byl poslední závod seriálu, byly
vyhlašovány i celkové výsledky celého seriálu mistrovství České
eské republiky pro rok 2011.
V celkovém pořadí seriálu skončili ve třídě O3 David Janků s Petrem Lukešem (322), kteří
obhajovali mistrovský titul z loňského roku, na místě druhém, Tomáš Jank
Janků s Petrem
Lukešem (399) na místě třetím.
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Více informací k závodu v Javorníku i k celému seriálu najdete na oficiálních stránkách
seriálu www.shockcup.cz
ASP
s Petrem
David
Jank
Janků
Lukešem (start. číslo 322)
obhajovali z loňského roku
jak vítězství
vítě
v Javornickém
závodu tak i titul Mistrů
Mistr ČR.
Letos dojeli v Javorníku na
čtvrtém
tvrtém míst
místě.

Foto: Jan Mýlek

První tři posádky v celkovém
pořadí
adí seriálu SHOCK CUP
2011. Z leva: David Janků,
Petr Lukeš (start. číslo 322,
Javorník), Daniel Hanzík, Jiří
Ji
Profous (365, Praha) a Tomáš
Janků
ů (399, Javorník)

Foto: Jan Mýlek
Bazén v Javorníku srdečně zve na

Mikulášské plavecké závody
v sobotu 3. 12. 2011

Zápis a rozplavání: od 9:00 hod. Start: 10:00 hod.
Plavat se bude různými způsoby a styly, s pomůckami i bez
pomůcek. Věková kategorie je neomezená, rozdělení až dle
přihlášených na bazéně.
Kolik metrů, či bazénů? Nechte se překvapit!! Ale neutopí se
nikdo, plavčík bude přítomen.
Startovné : jen 10,-Kč
Přijďte se pobavit do bazénu v JAVORNÍKU
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Zahájení provozu pobočky sázkové kanceláře

VICTORIA-TIP,a.s.
Dne 04.11.2011 byl zahájen provoz
nové pobočky sázkové kanceláře
VICTORIA-TIP,a.s.
KDE?

NONSTOP HERNA BAR
ul. 17. listopadu 452
790 70 J A V O R N Í K

PROVOZNÍ DOBA:
Po
11:00 - 22:00
Út
09:00 - 22:00
St
09:00 - 22:00
Čt
09:00 - 22:00
Pá
09:00 - 22:00
So
09:00 - 22:00
Ne
09:00 - 21:00
PŘIJĎTE SI VSADIT.
SÁZKY BEZ POPLATKU !!!!!!
Posezení v příjemném prostředí.
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Městské kulturní středisko Javorník Vás zve na

Travesti show Divoké kočky
pátek 2. 12. 2011 v 19:00 hodin
vstupné: 160,Lístky si, prosím, rezervujte dopředu v kulturním domě
tel. 584 440 276, 584 440 688
!!! TAK NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE !!!
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