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MĚSTO JAVORNÍK
Vážení spoluobčané,
dovolte mi jménem celého vedení javornické radnice vám všem popřát
popř klidné a radostné
prožití vánočních svátků. Město spolu s MěKS připravuje na před
ředvánoční čas bohatý
program pro vás všechny - mezi očekávané patří akce rozsvěcení
cení vánočního
váno
stromu na
náměstí. Na své si tu přijdou ti nejmenší i jejich rodiče. Přeji
eji všem, aby p
přípravy na vánoční
svátky proběhly v poklidu a každý z občanů si našel trochu času
asu na odpo
odpočinek a relaxaci.
Snahou města je tuto vánoční atmosféru pomoci vytvořit
it a tímto společenským
společ
programem
začínající adventní období zpříjemnit. Letošní vánoční
ní strom má svou historii, byl vysazen
v roce 1974 ing. Milošem Dvořákem, tehdejším ředitelem
editelem Lesního závodu v Javorníku.
Město jej dostalo darem od Lesů ČR – za tento vánoční strom děkuji.
ěkuji. Poděkování patří
také žákům ZUŠ Javorník, kteří se postarali o jeho vánoční výzdobu.
enských, kulturních, sportovních
Dá se říci, že rok 2012 se pomalu uzavírá, spousta společenských,
i zájmových akcí proběhla zdařile, proto bych chtěla poděkovat
kovat všem, kteří
kte se na nich
podíleli – zaměstnancům MěÚ, MěKS, MŠ, ZŠ, ZUŠ, NPÚ, Římskokatolické farnosti
Javorník, dále všem dobrovolníkům z různých organizací působících
sobících ve městě
m
Javorník,
v Bílém Potoku, Travné, Zálesí, Horních Hošticích a v Račím Údolí,
dolí, všem ochotným lidem.
Ještě jednou vám přeji šťastné a veselé Vánoce,
ánoce, mnoho zdraví, dobrou náladu, v kruhu
vašich nejbližších ať vládne spokojenost.
Mgr. Irena Karešová, starostka města
m
Javorník
Příběh javornického obchvatu
Některé příběhy
hy se píší docela dlouho. Tento se psal 20 let.
Základním problémem javornické dopravy byla (slůvko
(sl
„byla“ je pro
náš příběh důležité) křižovatka
ižovatka u bývalé budovy policie směrem
sm
na
Bílý Potok. Je to pravoúhlé křížení
ížení dvou rušných komunikací, kde
v minulosti došlo k řadě vážných dopravních nehod a otá
otáčení
dlouhých nákladních souprav bylo velmi obtížné.
Původní řešení tohoto problému,
blému, které vzniklo koncem 80 let,
let byl tzv.
„průpich“. Jednalo se o dost drastické řešení. Stavba začínala
ínala na ulici 17. listopadu
a vyústění ulice Havlíčkovy v místech historického domu, kde se dnes nachází bazar
„Druhá ruka“. Ten měl být zbořen a komunikace měla
la pak dále pokra
pokračovat kolem bývalé
Slezanky, přes
es bývalé zahradnictví a za ním se napojit na cestu na Bílý Potok. Kromě
Krom
problémů s demolicí řady
ady budov zde byl fakt, že doprava nebude odvedena z centra města.
Po otevření hraničního přechodu Bílý Potok – Paczkow v roce 1994 se při
p přípravě nového
územního plánu snažili úředníci z Ministerstva dopravy a odboru dopravy Okresního úřadu
ú
prosadit variantu „průpichu“, protože byla levnější a pro přípravu
ípravu jednodušší. Byly to tuhé
boje, ale nakonec jsme mohli slavit vítězství – v novém územním plánu města
m
se objevila
současná varianta obchvatu.
Během následujících let byla připravena celá studie řešení
ešení komunikace z Lipové a složitého obchvatu Žulové. Bohužel javornický
avornický obchvat byl a zatím je jediným
jedin
dopravním
řešením, které se z této studie podařilo prosadit a realizovat.
Nechci unavovat desítkami hodin jednání o projektech, výkupech pozemků
pozemk a zejména
o realizaci této stavby. Obchvat měl být v minulých letech mnohokrát realizován, byl v tzv.
bílých knihách dopravních priorit, ale vždy z toho z nějakých důvodů
ů sešlo. Vždy jsem však
věřil, že takto připravená stavba nakonec bude realizována.
Je 2. listopadu 2012 a obchvat se po cca 20 letech příprav otevírá.
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Pro nás všechny je to docela slušný zásah do naší léty zafixované dopravní orientace ve
městě.
Prosím, buďme v této nové situaci opatrní a ohleduplní, než si všichni na nové dopravní
řešení zvyknou. Prostě, když zapomeneme, tak se otočme a objeďme.
ďme.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci tak náročného
náro
projektu v uplynulém dvacetiletí podíleli a věřte, že jich nebylo málo.
P.S.: Několik faktů na závěr – délka 5 012 m: 7 mostů:: cena 271 mil. Kč
Kč: 20 let příprav
Mgr. Petr Polášek
INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA:
Rada města na svých zasedáních ve dnech 5. 10. a 19. 10. 2012 mimo jiné projednala:
- doplnění počtu členů komise Města Javorník pro projednávání přestupk
řestupků
- realizaci digitalizace kina
- návrh odboru správy majetku města na pořízení sáčků na psí exkrementy pro vlastníky
přihlášených psů
- změnu číslování pozemků v k.ú. Bílý Potok po provedených pozemkových úpravách
- návrh časového harmonogramu realizace jednotlivých opatření
společných
ení dle plánu
p
zařízení v k.ú. Bílý Potok, předložený pozemkovou komisí
tský koutek v Javorníku“ na
- návrh smlouvy o právu provést stavbu “Multifunkční hřiště a dětský
pozemku v k.ú. Javorník-město, který je ve vlastnictví Římskokatolické
ímskokatolické farnosti Javorník ve
Slezsku
Rada Města Javorník
SPRÁVA MAJETKU
Upozornění majitelům nemovitostí
Upozorňujeme
ujeme všechny majitele nemovitostí na povinnost ze zákona dbát na
odstraňování sněhové pokrývky a ledu včetně rampouchů z namrzlých okapů
oka a dešťových
svodů. Především
edevším se jedná o ty majitele, jejichž nemovitost bezprostředně
bezprost
sousedí
s chodníkem nebo komunikací. Led a sníh nejen znečišťuje
uje obecní chodníky, ale zejména
v době tání může způsobit ohrožení zdraví osob popřípadě poškození majetku
majetk města nebo
občanů.
hu ze střech
st
zablokováním
V předešlém zimním období někteří majitelé řešili sesuv sněhu
chodníků, aniž by se snažili tento zábor projednat s městem.
stem. Jakýkoliv zábor ve
veřejného
prostranství (včetně chodníků a komunikací) je nezbytné okamžitě
mžitě nahlásit na MěÚ
Javorník (tel. č. 584 458 793, 584 440 144), kde s vámi
ámi bude dohodnut další postup.
V případě porušení se vystavujete možnosti sankce a rovněž
ž poplatku za pronájem
veřejného prostranství.
Dále bychom všechny řidiče a vlastníky motorových
orových vozidel požádali o omezení
parkování na místních komunikacích, kdy zejména v brzkých ranních hodinách při
p
provádění zimní údržby vozidla překáží při shrnování sněhu. Řidiči
Řidič se také vystavují
nebezpečí poškození svého vozidla a rovněž možnosti udělení
ní pokuty, neboť
nebo mnohdy na
komunikacích nezbývá dostatečný prostor pro průjezd
jezd dalších vozidel.
Velice si vážíme všech občanů, kteří i přes
es platnost „chodníkového zákona“ nep
nepřestali
odklízet chodníky před svými nemovitostmi a dokonce i veřejné
ejné plochy. Tímto vám všem
děkujeme!
Antonín Martinek, správa majetku města
m
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Městský úřad Javorník
oznamuje, že provozní doba v období vánočních a novoročních
ních svátků
svátk je stanovena
takto:
19.12.2012 - poslední úřední den
27. 28. a 31.12.2012 – zavřeno
20.12.2012 - poslední den možnosti plateb na pokladně
Petr Klapuch, vedoucí MěÚ
M
Javorník
!!! Upozornění pro občany, kteříí doposud neuhradili poplatek za TKO !!!
Upozorňujeme občany
any Javorníku, Bílého Potoka, Horních Hoštic, Zálesí a Travné,kteří
doposud platbu neprovedli, že místní poplatek za provoz systému shromažďování,
shromaž
sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
ování komunálních odpadů byl splatný ke dni
31.8.2012, a to ve výši 340,-Kč.
Možnost platby
- pokladnou na MěÚ Javorník
- na účet č. 19-6321841/0100 – nezbytné uvést VS
(VS – variabilní symbol - pro každého občana
ana zjistíte na tel. č. 584 458 789 p. Stoupalová S.)
Tímto vyzýváme občany, kteříí dosud neprovedli tuto platbu, aby tak neprodlen
neprodleně
učinili! V případě neuhrazení bude nucen správce daně přistoupit k vymáhání
nedoplatků formou exekuce!
správa daní a poplatků
poplatk
MATRIKA
Nejstarší obyvatelka našeho mě
ěsta oslavila 99 let
99 let oslavila dne 31. října
íjna 2012 paní Emilie Kyjánková,
která je nejstarší obyvatelkou Javorníku.
I my, členky Sboru pro občanské
anské záležit
záležitosti, jsme za paní
Kyjánkovou přišly s gratulací.
Na svůj věk
k vypadá paní Emilie Kyjánková opravdu svěže
sv
a těší se přiměřenému zdraví. Překvapilo
řekvapilo nás, že paní
Emilie Kyjánková ještě ve svém věku
ěku čte knihy. Zrovna jí
dělala společnost kniha Aloise Jiráska
ka – F. L. Věk.
Přejeme
ejeme paní Emilii Kyjánkové hodn
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Za SPOZ : Jana Záhorská, Marcela Minksová
Narození občánci : Nela Poskočilová
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí,
št
zdraví a radosti.
Odešli z našich řad: Drahomíra Jarná, Alenka Dlouhá, Oldřich
ich Matyáštík, Václav
Šimánek, Alfréd Bican, Jaromír Švasta, Anna Řehová
Pozůstalým
stalým vyslovujeme upřímnou
up
soustrast.
Marcela Minksová, matrikářka
matriká
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SETKÁNÍ SE JUBILANTŮM LÍBILO
Sbor pro občanské
čanské záležitosti při
Městském úřadu Javorník uspořádal ve
čtvrtek
tvrtek 15. listopadu 2012 v obřadní síni
pro
„Slavnostní setkání jubilantů“
jubilant
občany
any našeho mě
města, kteří v měsíci
červnu, červenci,
ervenci, srpnu, září, říjnu
a listopadu 2012 oslavili významné
životní jubileum.
bylo kulturní
Dárkem pro naše jubilanty
jub
vystoupení dětí
tí z mateřské školy pod
vedením
paní
u
učitelky
Michaely
Sloupové.
Jubilantům
m se líbila i poutavá prepre
zentace pana Zdeňka
Zde
Kaninského.
MUDr. František Hastík vše zdozdo
kumentoval a jubilanti si tak odnesli ze setkání společnou fotografii.
Bylo to pro všechny příjemně strávené čtvrteční odpoledne.
ANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI V KOMISI PRO OBČANSKÉ
Všem členkám Sboru pro občanské záležitosti, děkuji za činnost. Poděkování
Podě
patří rovněž
panu MUDr. Františku Hastíkovi, panu Zdeňku
ku Kaninskému a panu Jaroslavu Stiborovi,
kteří se podíleli na organizaci akcí „Setkání s jubilanty“ a „Vítání občánk
čánků“.
Marcela Minksová, matrikářka
matriká
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY – LEDEN 2013 Volba
prezidenta republiky se v souladu s rozhodnutím předsedy
p
Senátu Parlamentu ČR uskuteční
ní ve dnech 11. a 12. 1. 2013.
V první den volby – v pátek 11. 1. 2013 proběhne
prob
hlasování od
14.00 do 22.00 hodin, v druhý den volby – v sobotu 12. 1. 2013
se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. Případné
P
druhé kolo
volby prezidenta se uskuteční
ní v termínu 25. 1. a 26. 1. 2013 ve
shodných časech jako v kole prvním. Hlasování na území města
sta proběhne
prob
na obvyklých
místech ve 3 volebních okrscích, shodně jako přii volbách do zastupitelstev krajů
kraj v říjnu
2012.
Voliči mají právo ověřit
it si, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů,
voličů případně požadovat
doplnění nebo provedení oprav. Ověření provádí kancelář matriky Městského
úřadu
M
v Javorníku, zde je možné již nyní také hlásit požadavky k návštěvě
ě s přenosnou
p
hlasovací
schránkou – telefon 584458794. Kontaktní osoba: Marcela Minksová.
Minksová Další informace
k volbě prezidenta můžete nelézt také na www.mvcr.cz – odkaz Informační
Informa
servis – Volby.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Při volbě prezidenta je možné (od vyhlášení termínu voleb) požádat p
příslušný obecní úřad
o vydání voličského průkazu. Voliči,
i, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá příslušný obecní úřad
ad na jeho žád
žádost voličský průkaz.
Voličský průkaz opravňuje
uje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby
prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území ČR
R nebo do výpisu ze zvláštního
seznamu vedeného zastupitelským úřadem
adem v jakémkoli zvláštním volebním okr
okrsku
v zahraničí. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
ěřeným podpisem voli
voliče
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nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo
prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů před dnem volby prezidenta (do
4. 1. 2013 do 16.00 hodin) na příslušný obecní úřad. Osobně lze požádat o vydání
voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu (do 9. 1. 2013 do 16.00 hodin)
nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Při osobním podání se sepíše
úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že
jsou určeny pro první a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby
prezidenta předá osobně voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím
uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do
zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu. Vydání voličských průkazů poznamená obecní
úřad do stálého seznamu a do výpisu pro okrskovou volební komisi. Žádosti o vydání
voličského průkazu se vyřizují v kanceláři matriky.
PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI V OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍCH PŘI VOLBÁCH DO
ZASTUPITELSTEV KRAJŮ a 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR V ŘÍJNU 2012
Všem členům okrskových volebních komisí, kteří se zúčastnili náročné a zodpovědné
práce při přípravě a průběhu voleb v říjnu 2012 děkuji za spolupráci.
Marcela Minksová a Simona Stoupalová, pověřené pracovnice na úseku voleb

Změny JŘ s platností od 9.12.2012
Dálkové linky beze změn. Na některých spojích mezi zastávkami časové posuny v řádu
minut.
950101 Jeseník-Praha
950104 Jeseník-Olomouc-Přerov
950107 Jeseník-Olomouc-Brno
950110 Jeseník-Ostrava
Místní linky:
V souvislosti se zřízením zastávky Jeseník, žel.st. všechny autobusy na lince 950112
Jeseník-Lázně budou zajíždět na zastávku k vlakovému nádraží v Jeseníku, zastávka pod
vlakových nádražím – rozc.k žel.st. bude zrušena. Se zajížděním souvisí změny v časech
na jednotlivých spojích – prodloužení jízdní doby na 18 minut, plus případné časové úpravy
v odjezdech a příjezdech. Časové úpravy jsou v minutách.
V souvislosti s omezením drážní dopravy na trati 297 Mikulovice-Zlaté Hory – v pracovní
dny nejezdí žádný vlak, v SO+NE a SV jen čtyři páry spojů, na trati 292 omezení spojení
přes Glucholazy na čtyři páry spěšných vlaků, rychlíky zrušeny – dochází k přidání spojů
na lince.
950116 Jeseník-Zlaté Hory a prodloužení linky, kdy vybrané spoje zajíždí na zast.
k vlakovému nádraží v Jeseníku. Touto úpravou bude zajištěno spojení mezi vlakovým
nádražím, zast. Jeseník, nemocnice a aut.nádražím v Jeseníku. Všechny autobusy, které
pojedou na lince 950116 k nádraží, budou mít zastávku taky u nemocnice obousměrně.
Linka 950113 Jeseník-Lipová, lázně-zrušeny spoje 35 a 38, spoje 36 a 37 budou zajíždět
jak na prům. zónu, tak do areálu Vítkovice a.s. (bývalý Hard).
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950111, 950117, 950118, 950121, 950122, 950124, 950125 – pouze časové
č
úpravy spojů
v minutách.
950115 Jeseník-Nová Ves-Velké Kunětice – přidání spojů v souvislosti se zrušením
a omezením spojů na trati 297 Mikulovice-Zlaté Hory, přidání
idání spojů v SO+NE,SV tři páry
spojů a pracovní den v 19,30 hod z Jeseníku do Nové Vsi a zpět.
0,40 hod zrušení omezení školních
950119 Jeseník-Vidnava na spoji 16 z Vidnavy v 10,40
spojů, autobus pojede v pracovní dny celoročně.
ením obchvatu m
města Javorník
950120 Jeseník-Javorník-Bílá Voda – v souvislosti s otevřením
budou spoje, které jedou z Javorníka na Bílou Vodu, zajíždětt na zast. rozc. k žel. st.
Javorník, dále bude pokračovat
ovat po obchvatu do Bílého Potoka a dále do Bílé Vody.
Autobus zajíždí na zast rozc.k žel.st. na všech spojích do/z Bílé Vody. Spoje, které končí
kon
v Javorníku, jsou beze změny. Na některých spojích časové
asové posuny v minutách.
950126 Jeseník-Vojtovice-Vidnava – přidání spojů v ranních a večerních
več
hodinách –
návaznost na vlaky, prázdný přejezd ze Žulové do Vidnavy v 16,10 hod dán do jízdního
řádu.
Na všech linkách a vybraných spojích jsou určité časové posuny +--5-10 minut. Brožurky
jízdních řádů s platností od 9.12.2012 budou k dispozici v obchodní kanceláři
kancelá Jeseník na
aut.nádraží za cenu 20 Kč asi týden před platností jízdních řádů.
pozvánky

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Martin1

Martin2

Svatý Martin v nedělili 11. listopadu přijel
p
na
bílém koni i se svým pážetem a rozhazoval bílý
sníh, Podzim předal
edal vládu královně
královn Zimě, ale ta
si naštěstí
stí se svým příchodem ješt
ještě dává
načas.
as. Lampiónového pr
průvodu městem se
zúčastnilo mnoho dětí,
tí, které přišly,
p
aby svým
světýlkem nebo zvonečkem
čkem Martina pozdravily.
Je pěkné,
kné, že tato tradice pevně
pevn zakotvila
v našich životech. Poděkování
ěkování pat
patří všem, kteří
se na realizaci tohoto krásného letošního
nedělního podvečera
era podíleli: manželům
Sodomkovým z Bílého Potoka za koníky
Kassey a Air Rainy Hack, panu Zdenku
Zelenkovi z Bílého Potoka za transport koní,
Javornické dělostřelecké
elecké gard
gardě za udržování
čela průvodu, zaměstnanců
stnancům Městského úřadu
– za omezení dopravy během
bě
konání průvodu
a zvukové zabezpečení
čení akce. Všem výše
jmenovaným za pomoc velice děkuji.
d
……..a pokud chcete Kassey a Air Rainy
Hackovi opravdu poděkovat
ěkovat a ud
udělat jim radost
- sušte jim chléb a pečivo,
peč
které jim určitě
v zimě přijde vhod. Přineste
řineste jej do kulturního
domu a my jim je rádi dopravíme.
Hana Polášková,, autor fotografii Z.Kaninský
-8-

XX. ročník
ník Mezinárodního hudebního
festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu
skončil…..
čil…..
…. od roku 1991, kdy jsme zahajovali jeho
nultý ročník,
ník, ušel dlouhou cestu. Ta se dá
obrazně přirovnat k životní dráze Dittersdorfově, která jak píše v knize Paměti
Pam hudebníka
František Bartoš, se později rozvíjela většinou stranou větších
tších kulturních středisek.
st
Přesto
si však Dittersdorf dovedl udržet živý styk s tehdejší světovou
Vídní, do
tovou hudební metropolí
m
jejíhož operního života svým dílem významně zasáhl.
Totéž se dá říci i o našem festivalu. Přestože
estože probíhá na jakési pomyslné periférii
hudebního života u nás, tak za těch 21 let oslovil plejádu umělců jak domácích, tak i zahrazahra
ničních uznávaných nejen v Čechách, ale také v cizině, kteříí přijali naši nabídku na
účinkování. A každoročně oslovuje také vás, návštěvníky,
vníky, kterým se vždy snažíme
nabídnout rozmanitý a zajímavý program. Nejinak tomu bylo i letos.
novanou prvorepublikovým
Již tradičně jsme festivalový maratón zahájili výstavou věnovanou
javornickým fotografům
m Maxu Fuhrmannovi a Herbertu Volkmerovi. Pod záštitou ministra
kultury ČR a hejtmana Olomouckého kraje a za významné finanční
ční podpory Olomouckého
kraje, Města Javorníku, Svazu měst a obcí Jesenicka, Lesů ČR s.p.,
Priessnitzových
s.
léčebných lázní Jeseník, Nadace Osa, Nadace Český
eský hudební fond, Národního
památkového ústavu, firmy Eurovia CS, a.s., firmy Omya CZ s r.o., Ondřejovické
strojírny
Ond
a.s., firmy STRABAG a.s., Českého rozhlasu
lasu Olomouc a mnoha další sponzorů
sponzor jsme měli
možnost prožít osm skvělých koncertů na pěti různých
zných místech Javornicka a Jesenicka.
Obnovená světová premiéra (v nastudování dirigenta Petra Chromčáka)
Chrom
Koncert pro
2 housle a orchestr Carla Ditterse von Dittersdorf v nastudování Moravské filharmonie
Olomouc a sólistů Víta Mužíka a Antonína Hradila zazněla
la na úvod festivalu na jeho
zahajovacím koncertu v sobotu 22. září.
enesli až do Francie, do země
zem skvělého vína,
V pátek 28. září jsme se díky hudbě přenesli
výborných sýrů a překrásných šansonů. Koncertní projekt herečky
čky a zpěvačky
zp
Chantal
Poullain obsahoval francouzské šansony speciálně upravené pro doprovodné jazzové trio,
které bylo složeno z předních českých jazzových umělců: Štěpána Markoviče - saxofon,
Ondřeje Kabrny - piano a Víta Švece – kontrabas.
Václav Návrat, který hraje na klasicistní housle, byl Dittersdorfovou hudbou natolik
okouzlen, že se s ostatními členy
leny souboru Antiquarius kvartet Praha na zámek Jánský Vrch
opět po roce vrátil a sestavil speciálně pro letošní festivalový ročník
čník Kvartetní program
z díla Karla Ditterse z Dittersdorfu. Jeho úvahu nad Dittersdorfovými uměleckými
um
schopnostmi jsme si mohli přečíst ve festivalovém bulletinu.
zman, multiinstrumentalista a skladatel, ale
Když se řekne Jiří Stivín, vybaví se nám jazzman,
také především fenomenální muzikant, ze kterého čiší radost z muzicírování. A právě
práv
s tímto Jiřím Stivínem jsme se měli možnost potkat ve středu
edu 10. října v Kulturním domě
Javorník v programu, který nesl název „Sám se svým stínem.“
V Priessnitzových léčebných
ebných lázních se konaly hned koncerty dva – „ O lásce“, kde se
nám představila Dana Mimrová – flétna, Olga Jelínková – koloraturní soprán a Jan Petr klavír a „Brány baroka otevřené“, ve kterém nás krásným průvodním
ůvodním slovem branami
baroka provedl Jan Škrdlík – violoncello, Kateřina
ina Bílková Mašová – cembalo a Marie
Kábelová – soprán.
Do Bílé Vody do kostela Navštívení Panny Marie nás v náhradním termínu kvůli náhlému
sněžení zavedla touha poslechnout si nádherný koncert s názvem „Nejznámější
„Nejznám
skladby od
baroka až po romantismus“ v podání Tria od Sv. Jakuba – Milana Říháka – zpěv, Karla
Plocka – viola a Martina Jakubíčka – varhany.
rčení zcela naplnilo.
Říká se, že závěr patří mistrům, a v tomto případě se toto ustálené rč
BOLSCHOI DON KOSAKEN - sbor, který navazuje na tradici kozáckého zpěvu
zp
uchvátil
publikum na závěrečném koncertu festivalu svou bezprostředností,
edností, vysokým falzetovým
hlasem a neuvěřitelně hlubokým a znělým basem.
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Tento poslední koncert letošního úspěšného XX. ročníku
níku Mezinárodního hudebního
festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu definitivně uzavřel
el jeho brány a ty s nápisem
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL KARLA DITTERSE Z DITTERSDORFU 2013 se již
nyní polehoučku otevírají…….
Hana Polášková
MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK

PŮJČOVNÍ DOBA
O VÁNOCÍCH

Příjemné
íjemné a klidné prožití svátk
svátků vánočních
a šťastné vykročení
ení do nového roku 2013
přejí
ejí nejen svým č
čtenářům
knihovnice
Věra Hradilová a Irena
rena Kaninská

27. 12. – 1. 1.
ZAVŘENO
NA JEDNÉ LODI o.s.

Pozvánka na
vánoční
koncert
sobota 22.12.2012
v 18:00 hod.
Kostel Nejsvětější
Nejsv
Trojice Javorník
Jakub Jan Ryba:
Hej mistře
Česká mše vánoční
váno
Markéta Szendiuchová –
soprán, Hana
Obrusníková – alt,
Leoš Sekanina – tenor,
Josef Friedl – bas, Marta
Hanulíková
Hanulíková-Kozáková
varhany
Pěvecké
ěvecké sbory Jesenicka,
Vrbna pod Pradědem
Prad
a
Pě
Pěvecký
sbor pod
vedením Radmily
Jiráskové, Orchestr
muzikant Jesenicka.
muzikantů
Diriguje Martin Blechta

- 10 -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK
Sluníčko na cestách
Od začátku
átku školního roku
2012/13 má za sebou Sluníčko,
Sluní
dětský pěvecký
sbor při ZŠ Javorník, tři
ři kulturní vystoupení na
veřejnosti. 5. října
íjna se rozjelo do Uhelné
zazpívat seniorům,
m, 26. října
ř
předvedlo svůj
program seniorům
m v Javorníku a své vystou
vystoupeníí zvládlo také 2. listopadu při
p slavnostním
otevírání obchvatu v Javorníku. Ráda bych
touto cestou poděkovala
kovala paní Janě
Jan Grajové,
paní Ing. Haně Poláškové a paní Mgr. Ireně
Iren
Karešové za milé pozvání na výše uvedené
akce.
Přeji vám hodně
ci, vedli jste si statečně.
stateč
Mé velké poděkování patří zejména vám, zpěváčci,
radostných zážitků z našeho dalšího zpívání.
Mgr. Dagmar Petřeková
Pet
Sluníčko

ZŠ Javorník a Rada rodičů vás srdečně zvou
dne 14. 12. 2012 od 16:00 do budovy ZŠ na VÁNOČNÍ
NÍ JARMARK,
na kterém si můžete zakoupit vánoční výrobky žáků naší školy.
Zváni jsou především rodiče našich žáků a přátelé
átelé školy.
Program:
Divadelní představení, vánoční dílna, Sluníčko a překvapení...
ekvapení...
Mgr. Zdeněk
ěk Hořava,
Ho
ředitel školy
SZ JÁNSKÝ VRCH A ZUŠ JAVORNÍK
vás srdečně zvou na
Vánoce na zámku
8.12.2012
Vánočně vyzdobeným zámkem vás
provedou andělé!
Při prohlídkách se seznámíte
i s dalšími postavami spojenými
Třemi králi….
ejem, sv. Mikulášem, sv. Lucií,
L
s obdobím adventu a Vánoc – sv. Ondřejem,
ochutnáte martinské rohlíčky …….
Ukázky zdobení perníků, výroby vizovického pečiva, pletení zvonečků
čků …….
Začátek v 10.00 hod! Dále vždy po 30 min!
Poslední prohlídka v 16.00 hod!
ti do 3 let zdarma
Vstupné dospělí 80,- Kč, děti od 3 do 15 let 50,- Kč, děti
Na nádvoří zámku vánoční trhy!
Šperky, pekařské výrobky, domácí zabijačka s ovarem, proutěné
né zboží, cukrovinky, dárky
z kůže a ovčí vlny……
Výtvarná dílna pro děti! Vstup na nádvoří volný.
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O.s.šoltýství TRAVNÁ opravilo boží muku se sv.Hubertem
Tentokrát jde o boží muku vzdálenou asi 200m od kostela po cestě
cest kolem "Domu
setkávání". Jedná se už o třetí opravenou sakrální stavbičku,
ku, kterou ssdružení svépomocí
opravilo a přispělo tak k zachování kulturního dědictví
dictví a zkrášlení tohoto malebného koutu
Travné.
Protože jsme nezjistili o historii nic bližšího, a nevíme, kdy, kým a jakému svatému byla
původně věnována,
nována, na návrh našeho
člena a myslivce - Zdeňka Juříka, který
také spolu s Radimem Foldynou odvedl
největší
tší kus práce, jsme v nice umístili
reprodukci obrázku sv. Huberta – patrona
myslivců.
Dne 7. října,
íjna, př
před tradiční svatohubertskou mší v Travné, za účasti
ú
členů
O.s.š. Travná a zástupců
zástupc myslivců vedených ing. P. Dvořákem
řákem byla boží muka
Niewiadompožehnána panem farářem
fará
ským.
Za O.s.š.Travná – J.Komínek
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ JAVORNÍK
členy
Do roku 2012 jsme jako organizace ČSCH
SCH Javorník vstupovali s 15 dospělými
dosp
a 5 mladými chovateli do 18 let. Na začátku roku proběhla výroční členská schůze,
na které
sch
předseda ČSCH, jednatelka, pokladník, předseda
edseda revizní komise a vedoucí odbor
odborů králíků,
drůbeže, holubů, exotů a registrátor přečetli
etli svoji zprávu a zhodnotili minulý rok. Na schůzi
sch
se schválil plán práce na rok 2012: postavit plot a upravit terén kolem chovatelské budovy
na Jánošíkově ulici, vystavovat na místních a okresních výstavách v okr. Jeseník i mimo
něj, zúčastnit se krajské výstavy ve Šternberku a Podpradědské
dské výstavy v Bludově,
zorganizovat prodejní trh v areálu chovatelské budovy, na kterém se budou prodávat do
chovu i na maso králíci, drůbež, holubi a na mazlení
azlení pro naše nejmenší zakrslí králíčci,
králí
zakrslá drůbež, morčata atd. Na závěr jsme si naplánovali výroční
ční schůzi
sch
na rok 2013
a výstavu, která se bude konat v zahradě K. Ditterse 7. – 8. 9. 2013.
Jako první proběhla výstava v okr. Jeseník ve Staré Červené
ervené Vodě,
Vod na které se
prezentovalo 96 králíků, 16 voliér drůbeže a 30 klecí holubů.. Tato výstava prob
proběhla
koncem června a na zvířatech bylo znát, že jsou mladá a tím pádem nebyla ve výstavní
kondici, i přesto jsme z udělovaných 10 čestných
estných cen a 2 pohár
pohárů na králíky získali
5 čestných
estných cen a 1 pohár, který získal mladý chovatel M. Pecher ml. a jednu čestnou cenu
získala mladá chovatelka Lucie Malínková. U drůbeže
beže to byl pohár pro mladého chovatele
Matěje Malínka a 1 čestná cena. Další výstava proběhla
hla v Kobylé nad Vidnávkou. Tato
výstava byla obeslána králíky, drůbeží a holuby. Javorničtí
tí chovatelé zde získali 5 čestných
cen na králíky a na drůbež 3 čestné ceny.
Naši chovatelé přichystali pro místní veřejnost výstavu na 2. – 3. 9. 2012. Je pravdou, že
nám počasí moc nepřálo.
álo. V pátek kolem desáté hodiny ranní nám za
začalo pršet při
posuzování našich zvířat, které bylo bez přístupu veřejnosti. Zvířata
ata posuzovali delegovaní
posuzovatelé zvířat. Byl to M. Kotyza a Pavel Griger ze Šumperku,
perku, kteří
kte posuzovali králíky,
P. Gajda z Hatě, ten posuzoval holuby a J. Blokeš z Kravař na Opavsku posuzoval dr
drůbež.
Tito posuzovatelé přidělili nejlepším zvířatům poháry a čestné
estné ceny. Na králíky získali
pohár: M. Curkán ze S. Č. Vody a M. Pecher st. z Javorníku. Čestné ceny obdrželi tito
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chovatelé: S. Navrátil, M. Pecher ml., S. Leskovjan, M. Pecher st. a mladá chovatelka Lucie
Malínková. Na drůbež získal pohár M. Křížek a čestnou cenu mladý chovatel Matěj
Malínek. U holubů jsme nezískali žádnou cenu, protože u nás momentálně není žádný
chovatel holubů.
Zároveň proběhala soutěž mezi místními organizacemi okr. Jeseník o pohár starostky
města Javorník. Soutěž pro javornické chovatele proběhla na jedničku.
1. místo Javorník - 1416 bodů
2. místo Stará Červená Voda – 1412 bodů
3. místo Kobylá – 1407,5 bodů
Nepřízeň počasí nám vydržela celou sobotu a v neděli už byly jen občasné přeháňky,
i v takto sychravém počasí dorazilo dost návštěvníků, kteří mohli zhlédnout přehlídku
zvířat. Králíků bylo 108 ks, drůbeže 24, voliér po 3 ks a holubů 24 voliér po 4 ks. Na
zpestření výstavy byla nachystaná expozice exotického ptactva v počtu 16 klecí po
několika kusech. Samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení: pivo, limo, guláš,
bramborové placky, langoše a uzený bůček z udírny. Kola štěstí pro návštěvníky se pro
letošní rok ujal M. Malínek. Jen mě mrzí, že jsem kvůli počasí musel odříct živou kapelu.
V neděli výstava pokračovala v plném proudu, kolo štěstí se točilo, bramborové placky se
smažily, gulášek se ohříval, udírna jela na plné obrátky a starali se o to H. Pecherová,
V. Michut a S. Bednařík z Vápenné. Pro mladší návštěvníky byla na neděli pozvána
p. Sodomková a pan Sodomka se dvěma koňmi. Zájemců měli dostatek, a tak se chvílemi
tvořily menší fronty. Za jejich ochotu jim chovatelé děkují. Na 14.00 hod. bylo nachystané
kolo štěstí s hlavní výhrou, kterou věnoval p. S. Surovík st.. Malé prasátko což byla hlavní
výhra, získal S. Bednařík. Následovalo vyhlášení pohárů a čestných cen, kterého se ujal
předseda místní organizace M. Pecher. Spolu s předsedou okresního výboru Z. Zmeškalem předali vyznamenání, které udělil ÚV ČSCH v Praze jako vyznamenání za
obětovavou práci a chovatelské úspěchy.
1. stupeň p. L. Křížek, B. Filip, S. Leskovjan
2. stupeň M. Pecher, H. Pecherová, J. Jura
Následně si chovatelé rozebrali své mazlíčky a odjeli domů.
Poslední okresní výstava proběhla v Mikulovicích, a to za velké podpory starosty města
v Mikulovicích.
Na této výstavě bylo vystaveno 84 králíků, 23 voliér holubů a 22 voliér drůbeže.
Z javornických chovatelů zde získal pohár na králíky mladý chovatel M. Pecher ml.
a čestné ceny: M. Pecher st. 2x, H. Pecherová a mladí chovatelé: T. Křížek a M. Pecher .
Na drůbež č. cenu získal M. Pecher st., M. Křížek 2x. Tato akce je v režii všech místních
organizací a chovatelů z okr. Jeseník a za to jim děkuji.
Naše výstavní činnost byla i mimo náš okres Jeseník: Uničov, Chromýž u Krnova, Úvalno,
Rapotín, Přerov, Kolín, Lysá nad Labem. Některé výstavy jsme jen navštívili např. Hať,
Krásné Pole na Ostravsku, Studénka, Bušín, Zábřeh, Hanušovice, Litovel.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům naší výstavy: Mgr. I. Karešové - Město
Javorník, p. S. Surovíkovi a jeho firmě Sabas, J. a V. Valůškovým, lékárně p. Mgr.
Mrázkové, restauraci Pod Zámkem, p. Šillerovi a manželům Sodomkovým, p. Čížkovi ml.
Zodemu.
Poděkování patří i lidem, kteří nám tuto náročnou akci pomohli zrealizovat: H. Krohmer,
Z. Kaninský, R. Neubauer. A samozřejmě všem chovatelům, kteří na výstavě strávili
nemálo času. Jestli jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám.
M. Pecher, předseda ZO ČSCH Javorník
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JAVORNÍK
čů Javorník
Přehled činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
Za třetí čtvrtletí letošního roku jsme měli jen pár výjezdů k událostem. Nesložitějším
Nesložit
zásahem byl hořící
ho
kamión
hasiči
u Vlčic.
ic. Podrobn
Podrobněji vám o něm
napíšu v následujícím přehledu.
p
ČERVENEC
ERVENEC 2012
První letní měsíc
m
byl pro nás
spíše odpoč
očinkový. Zasahovali
jsme pouze jednou, a to 8. července odpoledne, kdy došlo
k zahoření
ření trafostanice u javorjavor
nického autobusového stanostano
viště.. Po domluvě
domluv s pracovníkem
společnosti
nosti ČEZ provedli dva
hasičii
prů
průzkum
trafostanice
a otevřeli
řeli pro
protější dveře, abychom mohli prostor trafostanice
odvětrat. Když jsme objekt odvětrali, asistovali jsme pracovníkovi ČEZu při hledání příčiny
zakouření. Na místo se dostavila i jednotka HZS Jeseník. Po zjištění
ění d
důvodu zahoření se
obě jednotky vrátily zpět na své základny.
V sobotu 21. 7. jsme prošli pravidelným školením a výcvikem nositelů
nositel dýchací techniky.
Tématem tohoto školení byl zásah na hořící
ící budovy. Jelikož jsme nechtěli
necht využívat žádnou
budovu pro náš nácvik, aby nedošlo k nechtěnému poškození, využili
ili jsme proto schodiště
schodišt
umístěné
né v zámeckém parku, kde jsme se svolením kastelánky zámku Jánský Vrch
provedli nácvik. Tři skupiny cvičících hasičů se se svěřenými
enými úkoly poprali
poprali, jak uměli,
a fiktivní požár v domě vždy uhasili.
SRPEN 2012
čátku srpnového m
měsíce
Druhý letní měsíc jsme měli práce nepatrně více. Deset dní po začátku
jsme vyjížděli k rozsáhlému požáru kamiónu do Vlčic. Po příjezdu
íjezdu na místo bylo celé
vozidlo, včetně cisterny převážející mletý vápenec, zcela pohlceno plameny. Ze strany od
Vlčic zasahovaly jednotky SDH Vlčice
ice a Žulová. My jsme zásah vedli ze strany našeho
příjezdu. Dva hasiči vybaveni dýchacími přístroji provádělili hašení kabiny tahače
taha za použití
speciálního hasebního prostředku
edku PYROCOOL, který se mísí s hasební vodou a dodává jí
lepší hasební vlastnosti. Na místo se také dostavila jednotka HZS Jeseník. Po uhašení
požáru jsme byli velitelem zásahu odesláni společně s jednotkou Žulová zp
zpět na základnu.
Likvidaci celé události poté řešila místní jednotka společně s tou profesionální
profesionál do pozdních
nočních hodin.
p
likvidovali
Dvě shodné události jsme řešili ve dnech 21. a 22. 8., kdy jsme v obou případech
obtížný hmyz. V prvním případě to bylo v Bílé Vodě v objektu psychiatrické léčebny.
lé
O den
později to bylo v Bílém Potoku v rodinném domě.
Dva dny před koncem měsíce
síce jsme byli požádáni o pomoc s protažením ucpané
kanalizace. Vlivem ucpání kanalizace docházelo ke vtékání splašků do sklepa rodinného
domu v Javorníku. Pokus o pročištění
ní kanalizace byl však marný, nicméně
nicmén jsme alespoň
zjistili důvod ucpání kanalizace, a to tak, že kousek za odstavenou cisternou došlo
k propadu zeminy, a tím jsme zjistili, že kanálová roura je propadlá. Po tomhle zjištění
zjišt
jsme
na vyřešení situace byli krátcí.
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ZÁŘÍ 2012
ovali celkem dvakrát a hned v jeden den. První událost byla
V měsíci září jsme zasahovali
nahlášena v dopoledních hodinách. Šlo o likvidaci vos ve Vlčicích,
Vlč
kde pobodaly
pracovníky v rodinném domě, kteří provádělili rekonstrukci domu. Druhý p
případ, opět
likvidace vosího hnízda, jsme vyjeli řešit
ešit odpoledne do Uhelné, kde vosy ohrožovaly
majitele rodinného domu.
V sobotu 8. září jsme obyvatelům města a okolí otevřeli
eli brány naší hasičské
hasi
zbrojnice, kde
jsme předvedli naši techniku a zázemí celého sboru.
zú
V pátek 21. září jeli čtyři naši hasičii na stanici HZS do Jeseníku, kde se zúčastnili
instrukčně metodického zaměstnání zaměřeného na vyprošťování
ování osob z havarovaných
vozidel. Prošli jak teoretickou částí, tak praktickou, kde si vyzkoušeli nejnovější
nejnov
postupy
vnikání do zdemolovaných vozidel.
Ve středu
edu 26. zá
září jsme byli
Hasiči2
zaškoleni na použití automaautoma
tického externího defibrilátoru. Je
to zařízení,
ízení, které máme ve
výbavě teprve od tohoto dne. Jde
o přístroj,
ístroj, který může
m
pomoct při
záchraně
ě osob, kterým selže
srdeční činnost. Je to pln
plně
automatizované
vané zařízení,
za
které
navádí zachránce ve správném
provádění
ní záchrany a pokud
přístroj
ístroj vyhodnotí, že je srdce
připraveno,
ipraveno, udělí
ud
mu elektrický
výboj.
Takové bylo ohlédnutí za činností
ve třetím
etím kvartále letošního roku.
Martin Tonhauser
Foto HZS Olomouckého kraje
SPORT
DYNAMO JAVORNÍK „A“ 2012-2013
V sobotu 10. 11. 2012 zakončilil „A“ tým javornického Dynama podzimní část probíhajícího
soutěžního ročníku 1.B třídy
ídy KFS Olomouckého kraje. V tom minulém obsadilo Dynamo
celkově 4. příčku a jen těsně skončilo pod stupni vítězů.. Do toho probíhajícího tak vstoupilo
s cílem pokusit se toto umístění vylepšit. Tomu předcházela
edcházela i aktivita vedení Dynama,
kterému se podařilo před začátkem sezóny vyjednat příchod
íchod vytypovaných posil. V dresu
Dynama se tak znovu objevuje kapitán týmu Jirka Harazin, zadní řady vyztužil Ondra
Zykmund (oba hostování z FK Jeseník), mezi tyče se podařilo
ilo natrvalo získat Petra Jaroše
a z hostování se vrátil Honza Lomáz. Kádr se tak podařilo
ilo nejen vhodn
vhodně doplnit, ale
i rozšířit. Mužstvo tak oprávněně vstupovalo do soutěže
že s cílem atakovat medailové pozice.
Stejně jako loni vstoupilo Dynamo do sezony slibně,, když hned v prvním kole získalo bod
za bezbrankovou remízu na hřišti Hrabišína. Bohužel, hned v následujícím kole zůstalo
z
Dynamo hodně za očekáváním
ekáváním a po špatném výkonu prohrálo 0:1 v Novém Malíně.
Malín Chuť si
hráči Dynama spravili v dalším kole, kdy se poprvé představili
edstavili na domácím trávníku
a v derby porazili Českou Ves výsledkem 6:2. Následovalo však opět
ět vystřízlivění,
vyst
když po
nevýrazném výkonu přišla prohra 0:3 ve Vikýřovicích.
ovicích. Že Dynamo hraje doma daleko lépe,
se ukázalo v dalším kole, kdy si domácí Dynamo poradilo s kvalitním týmem Sudkova
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v poměru 3:1. Následovalo očekávané derby s letos výborně hrající Vidnavou a i přes
zlepšenou hru ve druhé půli, opouštělo Dynamo Vidnavu s prázdnou po porážce 2:4. Doma
se však opět ukázalo a těsně porazilo 2:1 tým Bohdíkova. Další kolo přineslo poslední
podzimní porážku, když Dynamo prohrálo ve Starém Městě 0:3. Pak se však hráči Dynama
vzchopili a následovala šňůra pěti vítězných zápasů v řadě. Vše odstartovalo derby se
Žulovou, která si z Javorníku odvezla debakl 6:0. Poté přišlo první vítězství na půdě
soupeře, když Dynamo zvítězilo 3:2 v Lesnici. Prohru 3:0 si pak odvezl z Javorníku
nováček Rapotín a hned v dalším kole si Dynamo přivezlo další výhru, tentokrát ze
zasněžené Bělé, kde s přehledem zvítězilo stejným poměrem. Poté zavítal do Javorníku
soupeř z Rudy nad Moravou a odjížděl s vysokou prohrou 7:0. Poslední zápas podzimu
pak obstarala jarní předehrávka, kdy do Javorníku zavítalo mužstvo Hrabišína. Souboj
těchto dvou týmů dopadl jako úvodní zápas v Hrabišíně a soupeři se opět rozešli smírně po
bezbrankové remíze.
Dynamo tedy podzimní část soutěže ukončilo po čtrnácti odehraných kolech. Na svém
kontě má 26 bodů (8:2:4), aktivní skóre 35:17 a 5 plusových bodů v tabulce pravdy.
V domácím prostředí se podařilo Dynamu získat celkem 19 bodů (6:1:0, skóre 27:4),
zvenku přivezlo 7 bodů (2:1:4, skóre 8:13). To v součtu představuje aktuálně 2. místo
v tabulce za vedoucí Vidnavou a před třetí Žulovou. O vstřelené branky se postarali Jakub
Hloušek s osmi zásahy, šestkrát se trefil Jirka Holomek, pětkrát se radoval Viktor Rajník,
po čtyřech zásazích mají na kontě Jirka Harazin, Michal Kroupa a Roman Doležel ml.
O dvě branky se postaral dorostenec Petr Filip, po jednom zásahu si pak připsali Zdeněk
Juriš a Ondra Zykmund. Na druhé straně je třeba zmínit i statistiku strážce branky Dynama,
Petra Jaroše, kterému se podařilo v šesti zápasech vychytat čisté konto.
Pokud se týká průběžného hodnocení, nějaké nedostatky by se určitě našly. Celkově
však lze podzimní vystoupení Dynama hodnotit pozitivně, a proto touto cestou patří všem
hráčům, fanouškům, příznivcům, realizačnímu týmu a funkcionářům klubu velké
poděkování. Dynamo má pro jarní odvety dobrou výchozí pozici k naplnění svého cíle
a první krůček k jeho dosažení čeká na Dynamo už 30. března 2013, kdy se v Javorníku
představí tým Nového Malína.
Roman Doležel
Žáci po podzimu na čtvrtém místě
Podzimní část soutěže byla pro obhájce titulu hodně těžká a možná pro některé přinesla
i trochu rozčarování, nicméně z pohledu trenérů je toto umístění možno považovat za
úspěch, a dá se říci i maximum. Po loňské sezóně z mužstva odešlo deset hráčů ať už do
dorostenecké kategorie, a nebo zpět do Bernartic, kde po roce pochopili, že zrušení
žákovského družstva byla chyba. Na nás tak čekal těžký úkol dostat kluky do herní
a především střelecké pohody. Se změnami v mužstvu nám odešlo i 60 branek a zejména
v domácích zápasech s první trojkou (Bernartice, Vápenná a Česká Ves), se kterými jsme
prohráli shodně 0-1, nám chyběl střelec. V průběhu podzimu se do mužstva podařilo
zapracovat dravého útočníka Dana Horvátha a já si myslím, že na jaře máme šanci někoho
z první trojky pořádně potrápit. S brankářem a obrannou činností jsem vcelku spokojený,
po letošním roce nám odejdou pouze dva hráči, a tak i příští rok by mohlo být veselo!
Zároveň jsem rád, že i mladší kluci našli znovu chuť do fotbalu, a tak nezbývá, než se těšit
na jarní odvety. V současné době, kdy nám skončila sezóna, chodíme jednou týdně do
haly, vždy každý čtvrtek od 17,30, a od února začneme trénovat opět dvakrát týdně. Do
týmu přišel jako druhý trenér p.Olšák a společně s p.Pavličíkem vedou a připravují kluky na
zápasy, vzhledem k mému pracovnímu vytížení mimo region. Tabulku střelců po podzimu:
Novák 9, Horváth 6, Olšák 4, Weber 3, Žiga 3, Druhan, Galo, Ďutina a Šálek po 1 brance.
DS
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Pořadí Družstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Záp.

Jindřichov
9
Bludov
9
Velké Losiny 9
SK Řetězárna 8
Javorník
8
Zlaté Hory
9
Troubelice
9
Písečná
9
Vikýřovice
9
Žulová
9

DOROST Krajská soutěž sk. A
V
R
P
Body Body pravdy
8
8
5
4
4
3
2
2
2
2

1
1
1
1
1
0
2
1
0
0

0
0
3
3
3
6
5
6
7
7

69
39
29
25
24
20
13
16
19
19

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

8
6
21
20
28
30
32
46
32
50

25
25
16
13
13
9
8
7
6
6

( 10 )
( 10 )
(1)
(1)
(4)
( -3 )
( -7 )
( -5 )
( -6 )
( -9 )

Jednotlivé výsledky:
Vikýřovice : DYNAMO
1 : 3
Troubelice : DYNAMO
0 : 3
DYNAMO : Zlaté Hory
6 : 5
DYNAMO : Velké Losiny 1 : 3
Jindřichov : DYNAMO 11 : 0
Bludov : DYNAMO
5 : 0
DYNAMO : Žulová
8 : 0
Písečná : DYNAMO
3 : 3
DYNAMO : Česká Ves hrálo se 17.11.2012 (do uzávěrky nebyl výsledek znám)
Střelci: Filip Petr 9, Machálek Patrik 5, Žiga Ondřej 3, Kozub Jiří a Horák Jaroslav 2,
Kozub Michal, Opluštil David a Olšák Marek 1 branku.
Po dvou letech vyběhli na trávník javorničtí dorostenci v krajské soutěži a nutno říci, že si
nevedou nejhůře. V létě nejprve sehráli dvě přípravná utkání, kdy v prvním utkání vyhráli
nad polským sousedem Ladek - Zdroj a v druhém taktéž odcházeli neporaženi proti
Písečné. Poté se naplno vrhli do mistrovských utkání. V soutěži máme kolísavé výsledky,
které jsou zaviněné především často se měnící sestavou a zraněními. V kádru jsou kluci
především z Javorníku, ale museli jsme si pomoci i s hráči z nedalekých Bernartic. V době
počítačů, facebooku a jiných dalších aktivit je velmi těžké přilákat kluky na fotbal, a tak nám
nezbývalo než si pomoci v některých utkání s žáky. Do jarní části musíme kádr určitě
posílit, abychom nevyjížděli na utkání s jedenácti hráči. Dále je třeba zlepšit tréninkovou
morálku, bez které v současnosti nelze konkurovat silnějším oddílům. Na tohle budeme mít
čas v následující zimní přestávce.
Soupiska: FEDORA DOMINIK,KLAMERT TOMÁŠ, MAZÁNEK PATRIK, HORÁK
JAROSLAV, PROCHÁZKA PETR, DRESSLER DOMINIK, PALOVČÍK JAKUB, FILIP
PETR, KOZUB MICHAL, ŽIGA ONDŘEJ, OPLUŠTIL DAVID, KOZUB JIŘÍ, MACHÁLEK
PATRIK. Žáci, kteří nastoupili: NOVÁK PETR, OLŠÁK MAREK, HORVÁT DANIEL.
Chtěl bych poděkovat všem klukům za reprezentaci nejen oddílu, ale i města Javorníku.
Vše podstatné najdete v tabulce.
Jiří Kozub, trenér
TJ Dynamo Javorník děkuje sponzorům za podporu našeho oddílu v roce 2012 :
MĚSTO JAVORNÍK , WEBER TERRANOVA, OLOMOUCKÝ KRAJ, ELEKTRO
SCHUBERT VLADIMÍR, RADEK PAVLIČÍK, POLÁŠEK PETR, TAVERNA JAVORNÍK,
VASILIEVOVI A KOZUBOVI - BÍLÝ POTOK, ADOS TRANS VÁPENNÁ, KONEČNÝ VÍT,
OFS JESENÍK
Za Dynamo Javorník předseda oddílu Kozub Jiří
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JEZDECKÁ STÁJ OSTROV NADĚJE BÍLÝ POTOK
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 25. -26. 10.2012
Po oba dny vládlo opravdu šílené počasí, takže několik účastníků
ů nedorazilo a jeden se
stal účastníkem dopravní nehody, navíc diváků nebylo též mnoho, ale za oba dny naši stáj
navštívilo 55 lidí, a to považujeme za úspěch.
ch. Zajímavým hostem a zárove
zároveň kmotrem
mladého hřebce Kavalona se stal pan Rosťa Kameníček
ek ze Světlé
Svě
Hory, který byl
zakladatelem jezdeckého oddílu ve Světlé Hoře a byl u začátků
ů fenomenálního kon
koně
Železníka (jediného čtyřnásobného vítěze Velké pardubické)
ardubické) a také dával do těla tehdy
začínajícímu žokeji Josefu Váňovi – legendě dostihového sportu. Popřál
Pop
nejen našemu
mladému hodně zdraví, dobré plíce i ocelové nohy, ale přispěll kmotrovským darem. Navíc
i naše jezdecká omladina zažila kmotra na vlastní kůži, když jim dal několik
n
výcvikových
hodin, a měla tak možnost poznat, jak tvrdé byly dříve
íve tréninky na jízdárnách, hlavn
hlavně co se
týče fyzické přípravy. Koně byli předvedeni
edvedeni na ruce, každý koník byl p
představen, poté
následovala ukázka koní v sedle. Nechybělo poděkování sponzorům
ům a pro zájemce byla
možnost svezení. Chceme touto cestou poděkovat všem statečným,
čným, kte
kteří se k nám
vypravili. Také vyšla zajímavá reportáž o této akci v Jesenickém týdeníku v čísle 44/2012.
NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ NA ROK 2013 S FOTKAMI KONÍ Z OSTROVA NADĚJE
NAD
Pro všechny zájemce nabízíme nástěnný kalendář na rok 2013 s fotografiemi Zuzany
kalendá
Telcové. Cena za 1 výtisk je 135,-Kč včetně poštovného. Zakoupením kalendáře
přispíváte na provoz koní, kteří zde dožívají, a je to jeden ze způso
ůsobů, jak získat tolik
potřebné finance. Kalendář může být také pěkným vánočním
ním dárkem. Objednávky na
email: on8os@seznam.cz, nebo osobně.
ním centru v Javorníku, cena
Nástěnný kalendář si můžete zakoupit také v informačním
za 1 výtisk bez poštovného je 121,-Kč. Sem můžete
žete také nosit tvrdý chléb i rohlíky
pro koně, až toho bude více, přiveze
iveze se to koním do Bílého Potoka.
JÍZDA SVATÉHO MARTINA 11. 11. 2012
Naše stáj byla oslovena, zda bychom se mohli zúčastnit
astnit této akce, a a
ačkoli jsme neměli
moc velkou představu, souhlasili jsme. Jenže ať člověk plánuje, jak
ak chce, stejně
stejn se vždy
nějaká chybička vloudí. Ač jsme měli domluvenou přepravu
epravu koní a byli stoprocentně
stoprocentn
ujišťováni, dotyčný nás nechal bez omluvy ve štychu a nám nezbylo, než hledat v 17:00 (!)
ěl koňák
koň Zdeněk Zelenka
náhradní přepravu. A jistě se ptáte, kdo nám pomohl? Náš anděl
z Bílého Potoka, který nás, ale i všechny, kteří se těšili
šili na Martina na bílém
bílé koni, do
Javorníku dopravil. Koně byli natolik skvělí, že nastoupili jako profíci,, a tak jsme měli skluz
jen několik minut. Příjezd
íjezd do Javorníka, rychlé nasedlání, usazení Martina do sedla a mohli
jsme vyrazit. A musíme říci, že jsme nečekali tolik lidí v průvodu.
vodu. Oba koně,
kon jak bílá Kassey
i hnědák Air Rainy Hack v sedle s panošem Janou Kleinovou, se zhostili úkolu skvěle. Celý
průvod byl impozantní, skvěle organizován, velký dík patří
ří i členům Javornické
dělostřelecké gardy, kteří udržovali prostor od koní a účastníků v rámci bezpečnosti.
bezpe
Po
skončení průvodu pak koníci
íci vozili všechny zájemce o svezení a bylo jich požehnaně.
požehnan Také
bychom chtěli poděkovat p. Haně Poláškové a celému jejímu týmu za super organizaci.
Fotky také najdete na www.facebook.com/ostrov naděje.
VÁNOČNÍ SEN
Přijďte s námi oslavovat Vánoce pro koníky 22. 12. 2012 od 14,30 hodin v Bílém
Potoce. Samozřejmě jste vítaní po celou dobu svátků,, prostě kdykoliv. Veškeré
aktuality na našich webových stránkách.
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PODĚKOVÁNÍ
ovi za pomoc, Milanovi Konečnému
Kone
za
Ještě jednou děkujeme p. Zdeňku Zelenkovi
sponzorský dar – 2 fůry sena, Ing. Ivě Pavlíkové - finanční
ční dar, pí. Cahové za
sponzorský dar v podobě suchého pečiva,
iva, p. Zourkovi za dodávky kvalitního sena
i slámy a dalším lidičkám. Pokud chcete i vy přispět, můžete
ete buď libovolnou částkou
na účet Ostrova Naděje,
je, nebo zakoupit u firem, které dodávají krmivo,
krmivo libovolné
zboží, veškeré informace na našich stránkách.
řát nejen klidné váno
vánoční
Milí spoluobčané, za celou naši stáj vám všem chceme popřát
svátky v rodinném kruhu, zdraví, spokojenost i humor, splněná
spln
přání pod
stromečkem,
kem, ale ani v této době
koně
ať u vás
nezapomínejte na zvířátka,
zví
doma nebo v lesích,
lesích a snažme se,
abychom vytvářeli
vytvář
více dobrých
skutků a úsměvů,
ě ů, neboť
nebo toho je stále
méně.. A nový rok ať je lepší, než ten
rok minulý. Děkujeme,
ěkujeme, že jste nás
i naše koně vzali mezi sebe.
Lenka a Mirek Sodomkovi,
www.helphorses.webgarden.cz
www.helphorses.webgarden.cz,
email:on8os@seznam.cz
Kassey a Kavalon ve sněhových radovánkách
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Kino Olympia – PROSINEC 2012, jednotné vstupné 40,-/50,- Kč

program

Sobota 1.12. 2012 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
VRTĚTI ŽENOU
(komedie/romantický)
romantický)
BIOSCOP
Pokrokoví lékařii nemají na konci 19. století v prudérní Anglii na
růžích
žích ustláno. Jedním z nich je i mladičký
mladič
doktor Mortimer
Granville, který nastoupil jako asistent londýnského lékaře
léka
Roberta Dalrympleho, odborníka na léčbu
čbu ženské hysterie. Jako
lék používají "ruční
ní masáž", která se u pacientek setkává
s nemalým nadšením. Mortimera však kvůli
kv
množství práce
začnou trápit silné křeče
e v rukou. Pomoc najde u svého
pokrokově smýšlejícího přítele,
ítele, lorda Edmunda, který
kter propadl
kouzlu nového vynálezu - elektřině.. Jeho plán na elektřinou
elekt
poháněné
né „oprašovátko“ vnukne Mortimerovi originální nápad.
Vrtěti ženou je svěží
ží romantická komedie o překvapivém,
p
ale
pravdivém vzniku prvního elektricko-mechanického
mechanického vibrátoru
a o tom, že hysterii není nutno léčit návštěvou
ěvou léka
lékaře.
přístupno od 15 let
dabing
100 minut
Sobota 15.12. 2012 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
DOBA LEDOVÁ 4
(animovaná komedie)
BONTON
Ať to stojí, co to stojí, naši třii odvážní př
přátelé se musí dostat
zpátky domů a při tom na ně čeká
eká nejedno velké dobrodružství.
Při cestě zpětt jim dají zabrat nejenom mořské
moř
bouře, přílivové
vlny a mořské příšery,
íšery, ale musejí zvládnout i první spole
společné
soužití na jedné malé kře, a tak se můžeme
mů
těšit na řadu
komických scén plných vzájemného špičkování.
špi
Shodou
okolností a náhod se na jejich provizorní loď,
lo kterou si vytvořili
z ledovce, dostane i Sidova babička,
ka, kterou skupinka zachrání
v příboji mořských vln. Už, už se zdá, že naše partička
parti
kamarádů bude zachráněna,
na, když se z oparu mlhy vyno
vynoří loď,
jenže její podivínská posádka na palubě ani v nejmenším
nehodlá našim kamarádům
m pomoci. Naopak, všichni jsou zajati
a dostávají se do ještě větší šlamastiky.
přístupno
dabing
94 minut
Připravujeme: Ve stínu, Svatá čtveřice, Postradatelní…

Připravuje:
ipravuje: Monika Bukalová

Autorem fotografie na titulní straně je Jiříí Štrajt.

Své příspěvky můžete posílat na email: javornickyzpravodaj@seznam.cz.
javornickyzpravodaj@seznam.cz
Uzávěrka lednového čísla je ve středu 12. 12. do 8,00.
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