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STAVBA NÁDRAŽÍ V JAVORNÍKU - DOBOVÉ FOTOGRAFIE
Nádraží1
1897
stavba nádraží

Nádraží2

po dokončení
počátek
20. století

MĚSTO JAVORNÍK

Město Javorník

O přízeň voličů se uchází devět kandidátek.
Devět kandidátek se bude ucházet o přízeň javornických voličů v letošních komunálních
volbách. Volby připadají na pátek 15. a sobotu 16. října.
Představujeme vám kandidující volební strany v pořadí, v jakém byly vylosovány.
vylosovány
Vylosované
číslo
Typ volební strany
Název volební strany
1
PS
SNK Evropští demokraté
SNK Evropští demokraté
2
PS
ČSSD
Česká strana sociálně
sociáln
demokratická
3
PS
Občanská demokratická
Občanská
anská demokratická
strana
strana
4
PS
Komunistická strana Čech
Komunistická strana Čech a
a Moravy
Moravy
5
PS
Křesťanská
anská a demokratická
KDU-ČSL
unie – československá
eskoslovenská strana
lidová
6
PH
NESTRANÍCI
NESTRANÍCI
7
Sdružení nezávislých
Nezávislí pro Javorník
kandidátů
8
Sdružení nezávislých
Javornické ženy v komunální
kandidátů
politice s úsměvem
ěvem a
prakticky
9
Sdružení nezávislých
OBČANÉ
ANÉ PRO MĚSTO
M
kandidátů
Poznámka :
PS – politická strana, PH - politické hnutí
Lídrem strany SNK Evropští demokraté je současný starosta Jiříí Jura. V čele strany ČSSD
je současný místostarosta Ing. Petr Mimra. Občanská
anská demokratická strana s jedničkou na
kandidátce Mgr. Irenou Karešovou, učitelkou ZŠ v Javorníku.
vorníku. Lídrem Komunistické strany
Čech a Moravy, které přiřkl los číslo čtyři, je Ing. Valentin Tvarůžka,
Armády ČR
žka, důstojník
d
v.v.. Pětku v záhlaví má Křesťanská a demokratická unie – Československá
eskoslovenská strana lidová
v čele s Antonínem Klíčem, lesníkem. Lídrem
drem volební strany Nestraníci je Ing. Petr Dvořák,
Dvo
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svazový inspektor BP. Sedmičku v záhlaví mají Nezávislí pro Javorník v čele s Břetislavem
Mojžíšem, úředníkem. Volební strana Javornické ženy v komunální politice s úsměvem
a prakticky zvolila do čela ředitelku MěKS
KS Ing. Hanu Poláškovou. Poslední devítku pak
přiřklo losování sdružení nezávislých kandidátů – Občané pro město,
sto, kterou vede František
Jedlička,
ka, vlakvedoucí. Celkem figuruje na kandidátkách 135 jmen – po patnácti kandidátech v každé straně.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech,
v pátek dne 15. října
íjna 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 16. října
íjna 2010 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Volič
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana
čana České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan jiného státu, který nejpozdějiji druhý de
den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká
eská republika vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce mezinárodních smluv. V současné době je takovou mezinárodní
ezinárodní smlouvou Smlouva
o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané členských
lenských států
stát Evropské unie,
kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.
Volební místnost
Místem konání voleb do Zastupitelstva města Javorník :
volební okrsek č. 1
je volební místnost obřadní síň, MěÚ
Ú Javorník, nám. Svobody 134, Javorník
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech Travná,
Zálesí, Račí Údolí a ulic – Partyzánská, Bezručova, Míru, nám.
ám. Svobody,
Svobody Družstevní, Svat.
Čecha, Pod Zámkem, Školní, 9. května,
Dittersova,
na, Puškinova, Lidická, Jánský vrch,
v
Polská
volební okrsek č. 2
je volební místnost, vstupní hala před matrikou, MěÚ
Ú Javorník, nám. Svobody 134,
Javorník
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ulic – Nádražní, Fučíkova,
Janošíkova, 17. listopadu, Smetanova, Havlíčkova,
kova, Dukelská, Bernartická, Pionýrská
volební okrsek č. 3
je volební místnost restaurace „U Šprňů“, Bílý Potok 18, Javorník
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech – Bílý
Potok, Horní Hoštice
.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen
šen hlasovací lístek označený
ozna
nápisem
“vzor”, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce
zmocn
o odvolání
kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před
ed zahájením voleb; př
při zjišťování výsledků
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží;
ihlíží; dále p
případná informace
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o tiskových chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost
musí být pro každý volební okrsek vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební
místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky, průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu
voličů) obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou
příslušným razítkem.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva
obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném
hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných
sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují
sloupce v následující řadě, případně na druhé straně hlasovacího lístku. Volební stranou
může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politických stran
nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát
nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických
stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci
voličů budou na zadní straně informace doručované voličům společně s hlasovacími lístky
uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní
pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (12. října 2010). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku,
může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu
hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit
jedním z uvedených způsobů:
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•

•

•

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany
v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce,
který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než
jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být
v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet,
byl by takový hlas neplatný.
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to
tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. (pro Javorník) 15
členů zastupitelstva a je označena volební strana
s 15 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších
volebních stran, je dáno označené volební straně 10 hlasů, a to pro kandidáty na
prvních deseti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna
volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas
neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo
vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas
neplatný.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední
obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky
.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak
pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování
postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech
zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky
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voličů

vedených

(dále jen „zastupitelský úřad”) není při volbách do zastupitelstev obcí možné. Zvláštní
seznamy voličů vedou zastupitelské úřady na základě bydliště voliče v zahraničí, který
z tohoto titulu o zápis požádal, a mají proto povahu stálého seznamu voličů, Vzhledem
k tomu, že volič může v daných volbách hlasovat pouze jednou, může být veden pouze
v jednom stálém seznamu voličů. V důsledku svého zápisu do zvláštního seznamu voličů
vedeného zastupitelským úřadem byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného
obecním úřadem. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán ve stálém seznamu voličů
vedeném obecním úřadem v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky, musí
požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů příslušný zastupitelský úřad a o tomto
vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu potvrzení, popř. toto potvrzení předložit v den voleb
okrskové volební komisi.
Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí na voličský průkaz, hlasování předem
do úschovy, korespondenční hlasování
Platná právní úprava v případě voleb do zastupitelstev obcí neupravuje institut voličských
průkazů a dosud ani možnost hlasování předem do úschovy nebo korespondenčního
hlasování.
Marcela Minksová, matrikářka
Účast zastupitelů města Javorník na zasedáních zastupitelstva
od 6. 11. 2006 do 2. 8. 2010
(celkový počet jednání k uvedenému datu – 27)
Jméno a příjmení

Přítomni

Nepřítomni

% přítomnosti

Ing. Petr Dvořák

17

10

63

Bc. Zbyněk Hanzl

24

3

89

Vít Chorazy

22

5

81

Jiří Jura

27

0

100

Mgr. Irena Karešová

21

6

78

Mgr. Ivana Konečná

27

0

100

Ing. Vlastimil Koňařík

27

0

100

Ing. Petr Kříž

27

0

100

Ing. Petr Mimra

27

0

100

Břetislav Mojžíš

26

1

96

Irena Oharková

24

3

89

Mgr. Petr Polášek

6

21

22

Milan Rychlý

25

2

93

Jiří Štrajt

19

8

70

Milan Tonhauser

20

7

74
Rada Města Javorník

-6-

MATRIKA
Narození občánci : Tadeáš Horký

Odešli z našich řad : Danuše Bártová
Marcela Minksová, matrikářka
matriká
POPLATKY

Upozornění,
upozorňujeme občany,
any, že do 31.8.2010 byla splatná druhá polovina místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
ní, využívání a odstraňování
komunálního odpadu dle OZV č. 7/2007. Občané, kteříí poplatek doposud neuhradili, nechť
nech
tak učiní v úřední den pondělí a středa od 8,00 do 11,30 hod. a od 13,00 do 17,00 hod.
v kanceláři správy poplatku nebo na podatelně MěÚ v Javorníku.
správa poplatku
BORŮVKOVÁ HORA
Pod záštitou starostů města
sta Javorníka a Ladku Zdroj se uskuteč
uskuteční setkání česko –
polských občanů u příležitosti prvního výročíí odhalení pomníku polskému fará
faráři Stefanu
Witczakovi. Setkání proběhne dne 2.10.2010 ve 12.00 hodin na Borůvkové
ůvkové hoře.
ho
Motto setkání : vzpomínka na dobrého člověka
ka a utužení vzájemných vztahů
vztah mezi česko –
polskými občany.
Program setkání : Hubertská mše, slavnostní projevy starostů města
ěsta Javorníka a Ladku
Zdroj, zástupců Lesní správy Javorníka a Ladku Zdroj. Dále vystoupí trubači
truba na lesní rohy
z Javorníka a Polska.
Organizační zajištění : pro občany z české i polské strany bude povolena jízda osobnímu
auty po lesní cestě vedoucí z celnice nad Travnou až na Letiště.
ě. Z Letiště bude zajištěn
odvoz terénním vozidlem LS až na Borůvkovou horu. Stejný přesun
řesun účastníků
ú
terénními
vozidly bude zajišťovat polská strana z hraničního parkoviště nad Lutyní.
Srdečně zvou pořadatelé.

Ob
Občerstvení
zajištěno.
SETKÁNÍ PO LETECH 2010

Město Javorník ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
ediskem Javorník pořádají
po

v pátek 5.11. 2010 od 17.00 hodin v sále Stodola J. Damaška Javorník
SETKÁNÍ PO LETECH 2010
Vážená paní, vážený pane,
ani v letošním roce nebudou přihlášky roznášeny ani zasílány poštou, tak, jak jste byli
zvyklí, ale budou pro vás nachystané na podatelně Městského
stského úřadu
ú
Javorník
a v Kulturním domě Javorník, kde si je můžete
žete vyzvednout. Potvrzené vraťte
vra
nejpozději do
3. 11. 2010 do kulturního domu. Podmínkou pro přihlášení
ihlášení na „Setkání…“ je dosažení
v letošním roce 60-ti let a mít trvalé bydliště v Javorníku.
Přihlášku najdete na poslední straně Javornického zpravodaje.
t
pořadatelé.
Na setkání s vámi se těší
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Vážení občané,
článek Ing. Mimry otištěný v Javornickém zpravodaji je plný mlžení, lží a polopravd, jako by
symbolicky uzavíral celé volební období, nesoucí se v podobném duchu.
Pan Mimra se ve svém článku zapomněl zmínit o faktu, že na posledním jednání
zastupitelstva města byl odvolán z funkce uvolněného místostarosty města a byl ponechán
ve funkci neuvolněného místostarosty. Faktu, že nebyl odvolán ze své funkce úplně,
zabránilo pouze to, že je pár týdnů před komunálními volbami a nechtěli jsme
destabilizovat již tak chaotické vedení města. Zastupitelé také rozhodli, aby ušetřené
finanční prostředky z platu pana Mimry byly převedeny základní škole. Důvody, které
k výše uvedenému kroku vedly, jsou následující:
dlouhodobá nespokojenost s jeho prací, nekompetentnost, špatná informovanost
zastupitelstva a mizivé pracovní výsledky
zastupitelstvo města neodmítlo rozšíření ČOV, ale zastává většinový názor, že
projekt je natolik nákladný, zavazující a přichází pár týdnů před volbami, že není
možné, aby o tomto kroku rozhodovalo staré zastupitelstvo a to nové muselo
projekt realizovat a nést politickou odpovědnost. Celé to působí dojmem, že někdo
chce rychle vybrat dodavatele stavby, ale odpovědnost ponese již někdo jiný. Pár
týdnů před komunálními volbami přišla rada města před zastupitelstvo s několika
projekty a žádostí o cca 10.000.000,- Kč úvěr. Je to zásadně jiná situace než
v minulém volebním období, kdy zastupitelstvo neslo odpovědnost i za realizace
projektů.
projekt ČOV nám navíc připadá jako výrazně předražený a předimenzovaný.
Pouhé rozšíření ČOV má stát cca 45.000.000,- Kč a přitom nová čistírna
odpadních vod i s páteřními kanalizačními přivaděči stála v cenách roku 1998 cca
16.000.000,- Kč. Nové zastupitelstvo města si bude muset udělat audit projektu a
rozhodnout se, kterým směrem se vydá.
neustálé zdůrazňování zadlužení města v minulém volebním období se stalo
folklórem, na který jsme si již zvykli. Jeho hlavním cílem je ospravedlnit ubohé
výsledky při získávání dotací v uplynulých čtyřech letech. Město je finančně
zdravé a v roce 2006 tzn. v posledním roce minulého volebního období činil
přebytek rozpočtu cca 1.000.000 Kč. Čísla uvedená v článku Ing. Mimry jsou
naprosto zkreslující a zmatená např. úvěr 8.500.000,- Kč na výstavbu rozhledny
na Borůvkové hoře byl kompenzován získanou dotací ve výši 6.500.000,- Kč atd.
hlavním katalyzátorem celého kroku, který učinilo zastupitelstvo města byl způsob
jednání Ing. Mimry, kterým si chtěl vynutit schválení pro něho zajímavých
usnesení zastupitelstva, jako např. tzv.“ právní stanovisko“, které si nechal
zpracovat a jenž obdrželi někteří zastupitelé, v němž se mohli dočíst, že
v případě, že pro usnesení nezvednou ruku, mohou být označeni za škůdce a čelit
trestnímu stíhání. Toto bezprecedentní pošlapávání samotných základů
zastupitelské demokracie bylo okořeněno i osobním nátlakem na jednoho ze
zastupitelů, kdy prosazování projektu zateplení základní školy podmiňoval
zvednutím ruky pro projekt ČOV.
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V závěru chceme připomenout, že Javornický zpravodaj není plátkem pana Mimry, ale
má sloužit jako informace o postojích, plánech či konáních zastupitelstva města. Přesto, že
většinový názor zastupitelstva je odlišný, nikdo z odpovědných funkcionářů občany s nimi
neseznámil.
Doufáme, že toto většinové stanovisko zastupitelstva města Javorník bude otištěno
v celém znění a bez úprav a jakékoliv další „předvolební reakce“ si volební strany budou
vydávat za své vlastní prostředky a ne za peníze javornických občanů.

I. Karešová, M. Rychlý, M. Tonhauser, V. Chorazy, J. Štrajt, P. Polášek, I. Oharková, P. Dvořák

Reakce na předchozí článek podepsaný částí členů zastupitelstva
Vážení občané,
nechtěli jsme jitřit atmosféru před komunálními volbami, mysleli jsme, že to co předvedli
opoziční zastupitelé na 27. zastupitelstvu bohatě stačilo, a že si to lidé, kteří alespoň trochu
sledují dění ve městě přeberou a vyhodnotí po svém. Předchozí článek nás však nutí
zareagovat a uvést řadu tzv. faktů a informací na pravou míru.
Ano, na 27. zastupitelstvu byl výše podepsanými zastupiteli odvolán Ing. Mimra z funkce
uvolněného místostarosty, ale hlavně byl odmítnut plán investic. Odvolání místostarosty ke
konci volebního období samozřejmě komplikuje chod města. Proč odvolání? Protože tento
prý nekompetentní pracovník s mizivými pracovními výsledky v době odvolání pracoval
nebo se jinak účastnil spolu s ostatním vedením města na:
•
získání dotace na rekonstrukci ČOV, získání dotace na zateplení radnice,
zpracování územního plánu města a získání dotace na tento územní plán,
rekonstrukci bývalého soudu, dotaci na opravu vodovodního přivaděče Račí údolí,
dotaci na opravu ul. Družstevní a Bezručova včetně chodníku kolem potoka,
dotaci na opravu celého povrchu ul. Smetanovy a zároveň na opravu kanalizace
ul. Smetanova, opravu cesty na Zálesí a sesuvu půdy v Zálesí po povodni, atd.
Kdo byl na 27. zastupitelstvu a byl nezaujatý divák, musel vidět, o co jde: zabránit před
volbami, aby vedení města začalo realizovat některé akce.
Článek místostarosty byl reakcí na posunutí rozhodnutí o dotaci na rekonstrukci ČOV
a informoval, jaké to může mít dopady. Kvůli tomu nechal zpracovat také právní názor
o odpovědnosti zastupitelů, abychom si všichni uvědomili, že svým rozhodnutím můžeme
způsobit škodu městu, že nejsme v zastupitelstvu proto, abychom hráli před občany
divadlo. To se některých osobně dotklo.
Argument o tom, že kdo rozhodne, měl by i realizovat vypadá rozumně. Nejsme ale
schopni ovlivnit termíny vyhlášení jednotlivých dotačních titulů, ani to, že minulý rok přišly
povodně. Život města by měl jít dál a ne se zastavit kvůli volbám. I když jeden zastupitel
prohlásil, že on by posunutí termínu na ministerstvu zařídil, myslíte, občané, že na tomto
prohlášení může stát rozhodování o mnohamilionové dotaci? My si myslíme, že je třeba
pracovat bez ohledu na volby a nechceme, aby předávání radnice proběhlo jako minule,
kdy nám starosta hodil klíče na stůl, vedení nechalo mnohamilionové dluhy a plán rozvoje
města žádný. Vypadalo to, jako by si říkali, však si amatéři poraďte, stejně brzo z radnice
vypadnete.
Sehnat dotaci na velkou akci je několikaletá práce. Na dotaci na rekonstrukci ČOV se
pracuje už třetím rokem. To ale opoziční zastupitelé moc dobře ví a bývalé vedení to mohlo
dosvědčit např. u rozhledny Borůvková hora.
Jak je to ve skutečnosti s přebytkem rozpočtu 1 mil. Kč? Ke konci volebního období
v r. 2006 nezaplacené faktury za cca 3,7 mil. Kč, k tomu prosincové výplaty včetně odvodů
zaměstnanců města, tj. celkem závazky za cca 5 mil. Kč a na to nám nechali ten 1 mil. Kč
– pomalu nebylo ani na výplaty. Opravdu je se čím chlubit?
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Cena za rekonstrukci ČOV je opravdu vysoká, a je o hodně vyšší než byl původní odhad
a to proto, že když projektant zjistil skutečný stav naší ČOV tak se zhrozil, co jsme si před
těmi asi 14–ti lety nechali postavit. Samozřejmě za levné peníze. Proto nám navrhl řešení,
které je takový lepší standard a tím pádem nám vydrží podstatně déle. Zároveň
poněkolikáté zdůrazňujeme, že se jedná o projektovanou cenu a že skutečná cena
z veřejné soutěže může být i o několik miliónů nižší. Můžeme se však rozhodnout pro
levnější variantu, a za 12-15 let můžeme znovu řešit rekonstrukci ČOV. My dáváme
přednost kvalitě. Např. i přivaděč vody v Račím údolí je dělán z tvárné litiny, ne z plastu,
kdy zajistíme vodu i příštím generacím v Javorníku.
O chaotickém vedení radnice se dá hodně diskutovat. Jestliže vám předchozí vedení
nezanechá žádný plán rozvoje města, naopak milionové dluhy a jenom hozené klíče na
stůl, pak se opravdu špatně začíná. A když k tomu začne vyplouvat jeden problém za
druhým, které předchozí vedení neřešilo, pak se nedá pracovat jinak, než tyto problémy
hasit. Několik málo případů:
•
rozpadá se vozidlo na svoz odpadů, není pomalu čím svážet a je třeba zajistit
generální opravu vozidla,
•
hrozí, že nebude kam svážet odpad, protože není EIA (posouzení vlivu na životní
prostředí), a tudíž hrozí uzavření skládky
•
dlouhodobě ohrožena bezpečnost pracovníků bazénu a taky zdraví návštěvníků,
protože dávkovací zařízení chlóru je v dezolátním stavu
•
dosluhující plynové kotelny např. v budově MěÚ, zdravotního střediska a ZUŠ atd.
Nechceme si stěžovat, to uvádíme jen pro informaci. To ani nemluvíme o povodni, která
pochopitelně nějakému tvoření strategického plánu města nepřispěla.
Pro ilustraci pár příkladů naší chaotičnosti a „koncepčnosti“ předchozího vedení:
- hezky opravená fasáda kulturáku za cenu úvěru, ale děravá střecha
- nevyhovující elektroinstalace MěKS
- nasvícený hřbitov, ale řada neosvícených míst v okrajových částech města
- proč nechalo předchozí vedení několik let zatékat do tělocvičny? Proč až naše, prý
chaotické vedení, získalo dotaci a nechalo ji opravit? Ať občané posoudí sami co je
chaotické a co ne: zateplit a vybavit školu, postavit k ní hřiště nebo postavit rozhlednu,
i když krásnou? Proč roky nevadilo, že do školy zatéká, že táhne okny a rostou z podlahy
pampelišky. Tenkrát byla priorita rozhledna? A tak bychom mohli pokračovat dál.
V uplynulém volebním období jsme vždy zastávali názor, aby měl každý občan možnost
se vyjadřovat, a to buď prosazením diskuze na jednáních zastupitelstva, nebo vyjadřovat
se prostřednictvím Javornického zpravodaje. Cenzura příspěvků do Javornického
zpravodaje skončila v roce 2006.
Javornický zpravodaj není plátkem pro určité občany, ale je informačním zdrojem pro
všechny občany města, a to směrem od vedení města, zájmových a společenských
organizací, popřípadě jednotlivce směrem k občanům.
Čtyři předcházející roky prostor v Javornickém zpravodaji podepsaní zastupitelé
nepotřebovali, až v posledním předvolebním čísle. Nejedná se o předvolební agitaci???
…. a jakékoliv další „předvolební reakce“ si volební strany budou vydávat za své vlastní
prostředky. Vzpomeňme celobarevný speciál vydaný Radou města v září roku 2006, těsně
před volbami. Byla by vůbec dána možnost v tomto období hodnotit práci vedení města?
Jsme názoru, že by již mělo skončit vzájemné osočování a napadání se a raději
soustředit síly ku prospěchu rozvoje města.
Rada Města Javorník
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OS Ester

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESTER
Vážení spoluobčané,

Občanské sdružení Ester je organizací, která ze zákona č.. 108/2006 Sb. poskytuje sociální
služby. Tyto jsou poskytovány všem, kdo o ně požádají, nebo těm
ěm, kde o poskytování
požádá někdo jiný a pomoci je potřeba.
eba. Toto platí od roku 2006. Poskytování služby je
koordinované. Zadání přichází každoročně od MPSV a Olomouckého kraje, ale také od
odborů sociálních a zdravotních, města Jeseník, jako pověřeného
eného města
m
k výkonu státní
správy, a od města Javorník. Často jsme požádání konkrétně
ě o pomoc obcemi, paní
starostkou nebo panem starostou. Jistě,, také tam, kde jsme sami svědky
svě
potřeby pomoci,
se o patřičnou pomoc v rámci svých možností snažíme.
čeným“ informacím o tom,
Byli jsme z několika stran osloveni o vyjádření stanoviska k „zaručeným“
že systematicky sestěhováváme tyto potřebné, mezi něž patří
ř řada našich romských
spoluobčanů, ale i lidí starých, invalidních či zdravotně postižených, rodin s malými dětmi.
Také se máme vyjádřit k jiným „zaručeným“
eným“ zprávám o tom, že skupujeme či plánujeme
skoupit velké a konkrétní množství nemovitostí za účelem
elem „importu“ těchto
tě
a jim podobných
spoluobčanů, konkrétně pouze romských.
Je mi a jistě i mým kolegům velmi líto, že vůbec tyto řádky
ádky mám psát. Je mi líto, že jsme
národ, který rád přijímal a přijímá obrovskou pomoc od jiných, a to kdykoliv,
kdykoliv a sami máme
v sobě tak málo soucitu, milosrdenství a pokory.
Je před volbami. To je období, kdy na všechno reagujeme citlivěji,
ji, ale také cyničtěji.
cyni
Aby se
alespoň v tomto směru, pokud toho můžeme
žeme dosáhnout, informace napravily, můžeme
m
konstatovat následující:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ú
O.s. Ester neměla a nemá v úmyslu kupovat jakoukoliv nemovitost za účelem
sestěhování jakékoliv skupiny obyvatel kamkoliv.
sest
O.s. Ester nemá v úmyslu vyhledávat romské občany s cílem jejich sestěhování
kamkoliv.
ídit zadáním, které je dáno zákonem,
O.s. Ester i nadále bude své konání řídit
zadáním, které je monitorováno a řízeno krajem a státem.
v
O.s. Ester i nadále bude a chce úzce spolupracovat s odbory sociálních věcí,
Úřadem práce, školami, samosprávami, Policií České
eské republiky, Probační
Proba
a mediační
ní službou a dalšími partnerskými organizacemi a institucemi tak, aby činnost
a služba byla poskytována v zájmu jednotlivců,, kterým je urč
určena a také v zájmu
regionu, ve kterém pracujeme a žijeme.
O.s. Ester tímto deklaruje, že v rámci daných možností bude i nadále pracovat
s těmi, kdo sociální službu žádají a kdo s námi chce spolupracovat, bude dbát
v rámci zákona na to, aby služba plnila svůjj obsah a své cíle.
O.s. Ester se hlásí a chce naplňovat
ovat státem uznávaný a vyžadovaný Etický kodex
pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, který nás zavazuje
k postojům a činnostem,
innostem, které konáme, konat musíme a máme chtít konat.

Přes
es naši snahu nereagovat na iracionální a nepravdivou mediální kampa
kampaň posledních
týdnů a měsíců, která nejen nenabízí řešení, ale navíc jitříí vzájemné soužití, doufáme,
že tyto řádky přispějí a pomohou nalézt zklidnění
ní a snad i zamyšlení nad našimi
vzájemnými postoji.
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Vnímejme chudobu a s ní spojené problémy jako výzvu společnosti,
čnosti, která se hlásila ke
kořenům křesťanství,
anství, žádá svobodu a demokracii pro sebe, která volá po dotacích
a podporách pro sebe a své potřeby, a proto má také povinnost se postarat, jak
ostatně zákon ukládá, i o ty, kdo pomoc objektivně potřebují
ebují a neumí ji získat jinak.
Včerejší krásný koncert a dnešní den sedmý, nechť nám je příležitostí
říležitostí se nad tím vším
zamyslet.
Přeje sobě i vám Abe Staněk,
Staně předseda sdružení
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK

ZŠ Javorník

Trocha statistiky
Naši školu navštěvuje v současné době 378 žáků, z toho na 1. stupni (1. – 5. ročník) 179,
na 2. stupni (6.-9. ročník) 199 žáků, což je proti loňskému
u roku úbytek o 11 žáků.
žák
Škola je
spádová, dojíždí do ní žáci z okolních obcí. Vyučování
ování probíhá podle školního
vzdělávacího programu Škola na konci světa, a přece na začátku….
átku…. Tento vzd
vzdělávací
program vychází z Rámcového vzdělávacího
lávacího programu, který byl vypracován MŠMT,
a každá škola jej rozpracovala na své podmínky. Žáci 5. ročníků
ů jsou ješt
ještě vzděláváni
podle programu Základní škola.
Na škole působí 25 učitelů, včetně ředitele
editele školy a zástupce, 3 asistentky pedagoga,
3 vychovatelky školní
olní družiny. Škola je rozložena ve 3 školních budovách, patří
pat k ní
sportovní hala, školní jídelna, využívá pro své potřeby
eby bazén. Financování provozu
a údržby takového areálu je finančně velmi náročné.
Ve škole je 17 tříd, všechny ročníky kromě druhého mají po dvou třídách, v průměru
pr
je ve
třídě 22 žáků.
Každá třída má svého zástupce v Radě rodičů,, která úzce spolupracuje s vedením školy.
ŠK
Pokus o světový rekord
Agentura Dobrý den Pelhřimov s.r.o. a společnost EKO-KOM uspořádaly
řádaly v roce 2009 akci,
v jejímž průběhu bylo vyrobeno výhradně z odpadových materiálů
ů urč
určených ke třídění 34
znaků obcí a měst kraje Vysočina. V průběhu
hu roku 2010 se uskuteční
uskuteč pokus o vytvoření
světového rekordu v téže „disciplíně“.
“. Do tohoto projektu se zapojí i naši žáci. Znak bude
vystaven ve vestibulu školy a poté na krajské výstavě (místo konání bude up
upřesněno
v říjnu). Ty nejlepší výtvory pak budou vystaveny na brněnském
nském výstavišti v lednu 2011,
kde v rámci veletrhu GO a Regiontour 2011 vznikne světově unikátní galerie městských
m
znaků.
Co budeme sbírat na naší ZŠ během roku?
 sušenou pomerančovou a citronovou kůru
 byliny (seznam na rok 2011 bude zveřejněn v jarních měsících)
sících)
 plastové uzávěry od lahví (určeny pro charitativní účely)
N. Čmelová
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Domov pro seniory

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK

V Domově pro seniory probíhají v současné době rozsáhlé stavební úpravy. Týkají se
hlavně změny dimenze ubytovacích prostorů.. Velké šesti lůžkové
lů
pokoje jsou
přebudovány na menší - dvou až třílůžkové, pořizuje
izuje se hygienické zázemí pro osoby se
zdravotním postižením. V souvislosti s nastávající digitalizací televizního vysílání jsou
prováděny úpravy elektrických rozvodů.
kapacit
Všechny stavební práce probíhají za provozu a při plně obsazené ubytovací kapacitě.
Přesto i v těchto ztížených podmínkách zaměstnanci
stnanci zastávají své pracovní povinnosti
opravdu vzorně. Dokonce se snaží zpříjemnit život klientům
m zorganizováním některých
n
aktivizačních programů, například 7. září uspořádali v areálu „domova“ zahradní slavnost
s názvem „Den seniorů“. Zúčastnilo se jí téměř 4O klientů a několik
ěkolik místních ob
občanů.
O dobrou náladu se postaral pan Švábek, jehož repertoár známých českých písniček
podnítil mnohé ke zpěvu a tanci.
L.R.
senioři 2

Senioři 1

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JAVORNÍK

POZVÁNKA

SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ
Bude sloužena v neděli 24. října 2010 ve 14,30 hodin v kostele Neposkvrněného
Neposkvrn
početí
Panny Marie na Travné, za doprovodu lovecké hudby a zpěvu.
Celebruje Otec Piotr Niewiadomski, SDS
Homilii přednese Otec Mgr. Josef Florek
Hudba: trubači lesní správy Javorník, pod vedením pana Jindřicha
icha Výmoly
Zpěv. Pěvecký sbor Radost Žulová, pod vedením Mgr. Štelclové
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LOGO festivalu– doplní Studio 4

Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu POD ZÁŠTITOU HEJTMANA
Olomouckého kraje pořádá XVIII. ročník
ník Mezinárodního hudebního festivalu
Karla Ditterse z Dittersdorfu 3. 9. 2010 – 15. 10. 2010
PROGRAM

Sobota 2. 10. 2010
Kostel Bílá Voda 17. 00 hodin
Varhanní koncert
Večer duchovních skladeb, J. S. Bach
Konzervatoř evangelické akademie Olomouc
Na programu:
Pěvecké vystoupení – A. Dvořák Biblické písně 1 – 5
Marc-Antonie Charpentier – Te Deum

Středa 6. 10. 2010
Městské kulturní středisko
edisko Javorník 19.30 hodin
Carmen a flamenco
Edita Adlerová – mezzosoprán
Jana Drdácká – tanec flamenco

Pátek 8. 10. 2010
jší Trojice Javorník 19.00 hodin
Kostel Nejsvětější
Komponovaný koncert duchovní hudby a ruských lidových písní a romancí
Mužský sbor Ipatievského kláštera města Kostroma: Jevgenij Stěpanov (1. tenor),
Nikolaj Karelin (1. tenor), Konstantin Žujkov (2. tenor, vedoucí souboru), Anton Bagrov
(2. tenor, sólista), Nikolaj Malcev (baryton, sólista), Andrej Korol (bas – baryton), Konstantin
Medvěděv (bas), Dmitrij Sitnikov (bas, sólista), Viktor Vlaskov (baryton, regent)
Pátek 15. 10. 2010
Kulturní dům Javorník 19.00 hodin
Kytarový recitál
Lubomír Brabec
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Více informací o programu na plakátech a v bulletinech.
- 14 -

Marc-Antonie Charpentier – Te Deum
Pátek 8. 10. 2010
Kostel Nejsvětější
jší Trojice Javorník
19.00 hodin
Komponovaný koncert duchovní hudby a ruských lidových písní a romancí
Mužský sbor Ipatievského kláštera města Kostroma
Stepanov Evgeniy, Zhuykov Konstantin, Medvedev Konstantin, Dronov Andrey, Bagrov
Předprodej
vstupenek: Městské kulturní středisko
edisko Javorník tel. 584 440 276
Anton
Pátek 15. 10.
2010
m
Javorník
276 hodin
Předprodej
vstupenek:
MěstskéKulturní
kulturní dům
středisko
edisko
Javorník tel. 584 440 19.00
Vstupné:
80,- Kč, děti, školní mládež a důchodci
chodci vstupné dobrovolné
Kytarový recitál
Lubomír Brabec
Vstupné:
80,- Kč, děti, školní mládež a důchodci
chodci vstupné dobrovolné
Tento XVIII. ročník
ník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu
se
konáXVIII.
za významné
finanční
za podpory
ní podpory
Olomouckého
kraje,
dále
Předprodej
vstupenek:
Tento
ročník
ník Mezinárodního
hudebního
festivalu
Karla
Ditterse
z Dittersdorfu
Nadace Život
Sdružení
měst
a
obcí
Jesenicka,
Města
Javorník,
Města
sta
Jeseník,
Městské
kulturní
středisko
Javorník:
tel. 584 440 276
se
koná za
významné
finanční
ní podpory Olomouckého
kraje, dále za podpory
umělce
ročník
ník
Mezinárodního
festivaluMěsta
Karla
Tento XVIII.
Nadace Život
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měst
a obcí
Jesenicka,hudebního
Města Javorník,
sta Ditterse
Jeseník,z Dittersdorfu
se koná za významné finanční podpory Olomouckého kraje,Omya,
dále za podpory
umělce
Český
Sdružení měst a obcí Jesenicka, Města Javorník, Města Jeseník.
Olomouc,
Svaz
Omya, Český
Olomouc,
Svaz
obcí Jesenicka
doplní

Studio

4

rozhlas
měst
m
a
rozhlas
m
měst
a
– loga
v barvě

obcí Jesenicka – loga

šedé

v barvě
eský rozhlas Olomouc, Svaz m
měst a obcí
Omya, Český
šedé
Jesenicka – loga doplní Studio 4 v barvě šedé
doplní

Studio

4

a za podpory sponzorů
Autocont HAKO-ENTER spol. s r.o.,
– Vladimír Schubert, ENERGOROZVODY
a zaELEKTRO
podpory sponzorů
s.r.o.,
EUROVIA
CS,
a.s.,
fi.
JAS
Juřena,
Han
s.r.o., Hospůdka
Hosp
U Potoka –
P
O
Z
V
Á
N
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Autocont HAKO-ENTER spol. s r.o., ELEKTRO – TRUCK,
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Schubert,
ENERGOROZVODY
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Krohmer, Hotel
Pod
Zámkem,
Hubert
Krohmer
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Ing.
Radovan–
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a nedoslýchavých
ČR,autoškola,
s.r.o., EUROVIA
CS, a.s.,
fi. neslyšících
JAS Juřena,
Han TRUCK,
s.r.o.,
Hosp
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U Potoka
Pavličík,
Ing.
Jiří
OlšarZeměměřictví,
ictví,
KOLIMAX
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s.r.o.,
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Zelenka,
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MístníHubert
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Hubert Krohmer, Hotel Pod Zámkem,
Krohmer
– soukromá autoškola, Ing. Radovan
Kolářová
–
Oční
optika
Javorník,
Mgr.
Milada
Mrázková
–
Lékárna
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Jánským
vrchem,
Vás
srdečně
zve
na
Pavličík, Ing. Jiří Olšar- Zeměměřictví,
ictví, KOLIMAX spol. s.r.o., Ivan Zelenka, Lenka
Miroslav
MUDr.
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–RSoukromá
–
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Zuzana
Smrvrchem,
Smrčková
„ Michálka
AKTIVMgr.
D
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KolářováIvan,
– Oční
optika
Javorník,
Milada
–DLékárna
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–
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BIO
s.r.o.,
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Papadopulosová
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Kulturního
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v
Javorníku.
-Miroslav
který se
koná
v
pátek,
dne
30.
07.
2010,
v
Ivan, MUDr. Karel Michálka – Soukromá zubní praxe, MUDr. Zuzana Smrčková
–
Smr
OMYA
s. je
MUDr.–
Vladislava
r.o.,
Petr
Praktický
lékař
pro Olga
dětiti aPapadopulosová
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akce
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na 10,00
hodin,BIO
předpokládané
ukončení
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praktický
lékař
pro
děti aRichter,
dorost,
Naturfyt-BIO
Květinka,
s.r.o.,
Porvisová,
dobrovolných
hasičů
Javorník,lékař
Stavby
reality
STAR s.r.o.,
ZETOS
s.r.o.
13,00 hodin.
OMYA
CZ Sbor
s. r.o.,
- MUDr.
Vladislava
Petr Richter,
Praktický
proa děti
ti a dorost
Velká
Kraš,
ZODEM
s.r.o.
V
průběhu
aktivu
bude
instalována
výstavka
kompenzačních
ních
pom
pomůcek
pro
sluchově
Porvisová, Sbor dobrovolných hasičů Javorník, Stavby a reality STAR s.r.o., ZETOS s.r.o.
postižené
ní prodeje baterií, olivek, apod. P
Přihlášky zašlete na
Velká
Kraš,občany,
ZODEM včetně
s.r.o. zajištění
adresu uvedenou v záhlaví nebo se lze přihlásit i telefonicky na č.t. 584 412 216, 739
504 514
POZVÁNKA NA VÝSTAVY
Prezence se uskuteční v době od 9,30 do 10,00 hodin. Doporučujeme aby se aktivu
POZVÁNKA
NA
zúčastnily i osoby které
pečují o občany
any VÝSTAVY
užívajících sluchadlo, nebo zajišťují
zajiš
nepravidelnou pečovatelskou službu pro nedoslýchavé rodiče
e nebo známé.
Program:
MĚSTSKÉ
KULTURNÍ STŘEDISKO
EDISKO JAVORNÍK
1.
Zahájení a úvod do problematiky
A
ZEMSKÝ
ARCHIV
OPAVA
ZVOU NA
VÝSTAVU
MĚSTSKÉ
KULTURNÍ
STŘEDISKO
EDISKO
JAVORNÍK
2.
Činnost Svazu neslyšících a nedoslýchavých
ČR
3. A ZEMSKÝ
SociálněARCHIV
právní informace
pro
sluchově
postižené
OPAVA ZVOU NA VÝSTAVU
Kompenzační pomůcky, důchodové pojištění, průkazy
kazy ZTP,
4.

DITTERSDORF
JAKO
ČLOVĚK
DITTERSDORF
JAKO ČLOVĚK
výstava potrvá do
výstava
12. 11.potrvá
2010 do
12. 11. 2010

Pondělí – pátek:
Pond
8,00 – –15,30
Pond
Pondělí
pátek:
sobota:
– 15,30
8,00
v době
sobota:
promítání
v doběkina
promítání kina
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Vydařená vernisáž výstavy o včelách
„ Co chystáte na vernisáž“, zeptala jsem se
knihovnice Věrky Hradilové. Zatvářila se
neutrálně až záhadně. Bylo mi to divné, tak
jsem se opatrně otázala, zda vůbec něco
budou chystat, že asi k těm včelám se nic
udělat nedá. Pak už se zasmála a odvětila
něco v tom smyslu, že přece každá vernisáž
musí mít něco navíc. Víc jsem nevyzvídala,
nechám se překvapit.
Večer v pátek 3. září jsem zamířila do
MěKS, už jsem si vyšlápla ke schodům, ale
byla jsem nasměrována k bočnímu vchodu velkého sálu. Ten už byl z větší části zaplněný.
Za chvíli na pódium s filmovým plátnem vystoupila knihovnice a začala svou bombastickou
řeč, ve které nás připravovala na film, jež natočil JAV-film. To nám hned vysvětlila – jednalo
se o javornické filmové studio. Tento film s názvem Život včel během jednoho roku
opěvovala ještě dále několik minut a dověděli jsme všechna jeho nej. Byl natočen za
nejméně peněz a v nejkratší době, obsahuje nejnovější vědecké poznatky. A v tomto bodě
už ale začala slevovat. Když řekla, že využívá poznatků předního entomologa Ondřeje
Sekory, tak už jsem se začala těšit.
Nezklamali mě. Ve filmu byly použity opravdu nejrůznější vědecké poznatky o včelách,
které se dají nalézt na internetu, každý kromě zkušených včelařů se tu mohl dovědět
spoustu zajímavostí. Navíc však tento film využil hereckých schopností Hany Poláškové,
Ireny Kaninské a Milana Rychlého, kteří v převlečení za včelí královnu, včelí dělnici
a trubce vše předváděli názorně. Díky Zdeňku Kaninskému, který vše natáčel a ovládá
i různé triky, nepůsobil film vůbec nezáživně, ale spíše naopak, navíc jsme se při něm
i docela nasmáli. Film byl odměněn velkým potleskem a já doufám, že pro JAV – studio to
bude pobídka k další práci.
Pak už přivítala na jevišti ředitelka MěKS představitele včelařů. Předseda B. Heckel nás
seznámil krátce s organizací včelařů a pan Z. Dopita podrobně s historií včelařství v naší
oblasti. Bylo poznat, že se jedná o jeho koníček, protože jeho znalosti jsou obrovské.
Na závěr pozvala H. Polášková všechny
k prohlídce výstavy. Protože tam byla
Včely 2
spousta lidí, podrobnou prohlídku jsem si
odložila na jiný den, až tam bude volněji.
Mám čas až do 11. listopadu. Vše jsem
prošla jen letmo, líbil se mi dětský koutek
s mikroskopem, který děti opravdu ze
zájmem používaly. Mě zaujal obrovský
chromovaný medomet na elektrický pohon.
Když vám prozradím, že vím, co je točit
klikou medometu skoro celý den, pochopíte
proč.
Ochutnala jsem medovinu, byla moc
dobrá, obdivovala jsem nejrůznější výrobky s medem. Všechno to má jen jedno mínus, že
letos kvůli počasí je medu tak hrozně málo.
LP
včely1
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Městské kulturní středisko Javorník
zve na Kravčák.

Ať jsme velcí nebo malí, draky pouštět
to nás baví!

Na děti čekají soutěže a opékání špekáčků, jablek
a brambor.
V případě nepřízně počasí se termín odkládá! Sledujte
vývěsky před kulturním domem, informace podáme též
na telefonu 584 440 688, 584 440 276.

POZVÁNKA NA KŘEST KNIHY S AUTOGRAMIÁDOU
Městské kulturní středisko Javorník, Městská
stská knihovna Rudolfa Zubera Javorník
Nakladatelství SURSUM Tišnov
srdečně zvou na křest
a autogramiádu knihy
HORY JELENŮ
autora Petra Oskara Bílka
doprovázené fotografiemi
Jiřího Štrajta z Javorníku
a ilustracemi Ivy Svobodové –
Pretschové z Jeseníku
v sobotu 9. 10. 2010 v 18,00
ve velkém sále
Program:
Humorné vstupy p. Miroslava Klepáčka, čtené ukázky z knihy
Hudební doprovod: „OŠKEROVA DECHOVKA“ z České Vsi
Prodej knih vydavatelství SURSUM s tématikou přírody
Vstupné dobrovolné!
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foto: J.Štrajt

Srdeč zvou pořadatelé!
Srdečně

POZVÁNKA NA BESEDU O HISTORII JAVORNÍKU
JAVORNÍK V PROMĚNÁCH ČASU III.,
pořádá
ve čtvrtek 21. 10. 2010 v 18,00 v Zrcadlového sálu
Městské kulturní středisko Javorník a Vlastivědné
dné muzeum Jesenicka
Znovuobjevené unikátní fotografie ze skleněných negativů
ů zachráněných
zachrán
do dnešních dnů představí Milan Rychlý.

VÍTÁNÍ MARTINA

Přijďte se spolu s námi rozloučit s podzimem. Přivítejme
paní Zimu rozsvícenými barevnými lampióny.
m
Průvod zahájíme u kulturního domu 11. 11. 2010 v 17,30, projdeme městem
a zakončíme opět u kulturního domu. Trasu upřesníme v listopadovém zpravodaji.

VÝZVA

vzpomínkový večer
er

Rudolf Zuber

Vážení občané,
Připravujeme
v letošním roce si připomínáme 15. výročíí úmrtí Rudolfa Zubera. P
vzpomínkové odpoledne, které proběhne
probě
v sobotu 6. 11.
2010. Do připravovaného kulturního programu bychom
tohoto
rádi zakomponovali i krátký film o životě
život
významného archiváře u nás v Javorníku, který bychom
s vaší pomocí natočili.
Pokud se mezi vámi najdou ti, kteří
kte měli to štěstí
a Rudolfa Zubera osobně poznali (nebo o něm
n
v nějaké
souvislosti slyšeli) a mají na něj
ěj, nebo jeho rodinu
jakoukoliv vzpomínku, přijďte
te se o ni pod
podělit.
Bližší informace získáte v Městské
ěstské knihovně
knihovn Rudolfa
Zubera Javorník u paní Věry
ry Hradilové, nebo na telefonu
584 440 168.
Neváhejte, nebojte se, nestyďte
te se, bez vás se nám náš
záměr nepodaříí uskute
uskutečnit.
Přijďte nejpozději
ji do pátku 22. 10. 2010
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VÝUKA ANGLIČTINY

Do you speak English?

Čekají Vás zkoušky z angličtiny?
Plánujete studium či pracovní pobyt v zahraničí?
Potřebujete připravit na vstupní pohovor do nového zaměstnání?
čátečníky, mírně
Městské kulturní středisko pořádá Kurzy výuky angličtiny - pro začáteč
pokročilé, pokročilé a konverzace.
Kdy?
Od listopadu 2010 do června 2011 ( 30 týdnů s pauzou od 18.12 .2010 do 9.1.2011).
Délka jedné vyučovací hodiny je 90 minut.
V pondělí nebo čtvrtek - dle zájmu.
Kde? V Městském kulturním středisku Javorník
tinu v Londýn
Londýně zakončenou
Kdo? Lektorka paní Kateřina Dorňáková, vystudovala angličtinu
Cambridge jazykovou zkouškou.
Za kolik? Cena kursu je 2.500,- Kč.
Kde se přihlásit? Osobně v Městském kulturním středisku Javorník nebo na tf. čísle 584
440 276, 584 440 688 nebo na email : info@mksjavornik.cz

Rychleby

PODZIMNÍ PROCHÁZKA NA RYCHLEBY

ěší pohled na upravený
Jistě každého nově příchozího návštěvníka zříceniny Rychleby potěší
a vyčištěný prostor kolem. Je to zásluhou Lesů ČR
R s.p., Lesní správy Javorník,
Javorník díky nimž je
nyní krásně vidět půdorys původního hradu.

Foto: J. Štrajt
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK

KNIHOVNA

PLAKÁT JAPONSKO

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Umístěte prosím do
Umíst
plakátu. Děkuji

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
- 21 -

TÝDEN KNIHOVEN
4. 10. 2010 – 9. 10. 2010
- registrace nových čtenářů do konce roku 2010 zdarma
- amnestie upomínek – po celý týden
- besedy pro děti základní školy
- čtvrtek 7. 10. v 18.00 Zrcadlový sál
Jiří Mára – cestovatel
přednáška Japonsko
vstupné dobrovolné
est knihy Hory jelenů
- sobota 9. 10. v 18,00 křest
autora Petra Oskara Bílka
ve spolupráci s kulturním domem
Javorník šel „ Po stopách Johanna Schrotha“.
Lenka, Kristýna, Milan, Vojta, Roman a David. Co mají tahle jména společného?
spole
Kromě
toho, že jsou žáky základní školy, také to, že reprezentovali Městskou
ěstskou knihovnu Rudolfa
Zubera Javorník v soutěži „Po stopách Johanna Schrotha 2010“ v Lipové-lázních.
Soutěž
Lipové
knihoven každoročně probíhá na nejrůznějších
jších místech od Javorníku až po Zlaté Hory.
Organizátory bývají místní či městské knihovny.
má LipováKdy byly založeny lázně? Kdo převzal lázně po J. Schrotovy? Kolik obyvatel
ob
lázně? Jak se řekne
ekne latinsky cukrovka? To je jen zlomek toho, co museli sout
soutěžící vědět.
Soutěžilo se v Muzeu J. Schrotha, v areálu lázní i u pomníku Frývaldovské stávky.
Poznávali flóru i faunu vyskytující se v Lipové. Museli poskládat z předem daných slov
básničku a nevyhnuli se ani sportovním úkolům.
A jak jsme v celkovém hodnocení dopadli? Ze šesti družstev ve dvou kategoriích si
družstvo mladších ve složení: Lenka Robotková, Kristýna Kaliničová
Kalinič
a Milan Šálek
odvezli 3. místo. Ve druhé kategorii soutěžili: David Hradil, Vojtěch
Vojtě
Lyko a Roman
Vašíček. Ti skončili na 2. místě.
Všem moc blahopřejeme. Konkurence byla velká a soutěžící
žící museli podat velké
vědomostní znalosti.
VH
ESKÉ REPUBLICE o.s.
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ
Okresní organizace Jeseník
Mezinárodní Sportovní den zdravotně postižených
Okresní organizace Svazu tělesně postižených o.s. Jeseník ve spolupráci s Centrem pro
zdravotně postižené Olomouckého kraje o.s. – pracoviště Jeseník uskutečnila již XV.
ročník akce pro zdravotně postižené osoby pod názvem „ Mezinárodní sportovní den pro
zdravotně postižené osoby okresu Jeseník“, které se již tradičně
čně, v rámci příhraniční
spolupráce, zúčastnili také zástupci družební organizace STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OTWARTE DRZWI" ( SONOD ) z polského Města
M
Glucholazy.
Tato spolupráce trvá již několik
kolik let a neustále se prohlubuje. Sportov
Sportovní disciplíny byly
tentokrát pozměněny, což dalo podnět k větší soutěživosti
živosti všech zúč
zúčastněných. Dokazuje
to i skutečnost, že v kategorii mužů se umístil na druhém místě právě účastník ze zmíněné
družební organizace. Dle slov paní Ireny Wyrnas, vedoucí účastníků
astníků z Glucholaz, se tato
akce setkala u jejich přátel s velmi kladným ohlasem. Po ukončení
čení sout
soutěžních disciplín
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proběhlo vyhodnocení a předávání
edávání cen. Putovní pohár OV STP Jeseník již podruhé vyhrála
MO STP Písečná. Po vyhlášení vítězů byl podáván oběd
d a po něm
n
následovalo
překvapení, které zajistili přátelé z Polska. Přivezli totiž s sebou i svého muzikanta
s nástrojem a byl to pan Waldemar Achrem, který ve své bohaté
ohaté a svižné hudební produkci
byl opravdu výborný. Jak jsme se dozvěděli, tento pán, který
rý je rovněž
rovn
zdravotně
postižený, jakož i jeho manželka, uskutečňuje své produkce v celém Opolském vojvodství.
Je znám široko daleko svým kvalitním programem a vystoupením. Za svou produkci sklidil
velké uznání a bouřlivý potlesk všech zúčastněných. Poté již nastoupil se svou hudební
produkcí p. Knápek, který se před
ed polským kolegou nedal zahanbit, což dosv
dosvědčila
skutečnost, že účastníci si v závěru akce nechtěli připustit,
ipustit, že akce opravdu kon
končí. Po
bohaté tombole následovala volná zábava, které se zúčastnili,
ili, jakož i celé soutěže,
sout
také
zdravotně postižení občané na vozíčcích. Na velmi dobře
e viditelném místě
míst byl vyvěšen
seznam všech sponzorů, kteří se svými dary či příspěvky
vky podíleli na celé akci. P
Při
závěrečném ukončení tohoto Sportovního klání, účastníci svorně prohlásili, že akce
obdobného druhu by se měly konat častěji a předem
uspořádáním
edem již zavázali pořadatele
poř
dalšího ročníku Mezinárodního Sportovního dne zdravotně postižených okresu Jeseník,
i v roce 2011.
kuje touto cestou všem,
všem kteří se na celé
Předseda Okresní organizace STP Jeseník, děkuje
akci podíleli, a to především p. Julii Švajkové, p. Heleně Salvové, p. Marii Šebrlové,
p. Ludmile Zetochové, p. Zdence Dvořákové,
ákové, p. Marii Vesecké, p. Jarmile Schmidtové,
p. Emilii Willmanové a p. Jiřímu Švábkovi za jejich obětavost
tavost a volný č
čas, který věnovali ve
prospěch zdárného uskutečnění a průběhu akce. V nemalé míře
ře pat
patří také poděkování
partnerům výše uvedených organizátorů za jejich pochopení a porozumění
porozum
pro nelehkou
práci v Okresní organizaci Svazu tělesně postižených o.s. Jeseník.
uje všem sponzorům
sponzor
i zástupcům
Předseda Okresní organizace STP Jeseník rovněž děkuje
městských a obecních úřadů, kteří svým postojem k žádostem pořadatel
řadatelů dali najevo svou
solidaritu a plné pochopení pro zdravotně postižené spoluobčany.
čany. P
Předseda Okresní
organizace STP Jeseník se omlouvá všem sponzorům, že nejsou jmenovitě
jmenovit zveřejněni
v tomto článku. Jejich seznam bude vyvěšen
šen od 1. 9. 2010, po dobu jednoho m
měsíce
v informační skřínce Centra pro zdravotně postižené Olomouckého kraje o.s. – pracoviště
Jeseník, Tovární 1332/1a, 790 01 Jeseník.
Mencner František, předseda
edseda OV STP Jeseník
SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPO

Den otevřených dveříí s Lezeckou skupinou Javorník
Odpoledne v sobotu dne 4. záříí 2010 prob
proběhl v javornické
tělocvičně již druhý Den otevřených dveří
ří s Lezeckou skupinou
Javorník. Návštěvníci z řad dětí i dospělých
ělých si měli
m
možnost na
osmi různých
zných stanovištích vyzkoušet svou odvahu a zdatnost.
Možnost vyzkoušet si lezení na umělé stěně
ěně, boulder, chůzi na
slack – line, jízdu na lanovce, slaňování,
ování, jimarování, šplhání po
provazovém žebříku a další překážky
ekážky využilo přibližně
p
sedmdesát
návštěvníků.. Další informace a fotografie na internetových
stránkách lsj.blog.cz, lsj.rajce.net.
m z Lezecké skupiny Javorník, jejich p
přátelům a také
Poděkování patří nadšencům
Olomouckému kraji, SPV Javorník a ZŠ Javorník; bez jejichž podpory by to nešlo.
ML
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Lezci2
Lezci1

Fotbalistům začala další sezóna
Ani
jsme
se
nenadáli,
fotbal
prázdniny utekly jako voda
a vedení klubu spolu s trenéry
nastaly starosti spojené se
začátkem
nové
fotbalové
sezony.
Tak,
jak
dobře
skončila ta předešlá, o to
komplikovanější byl start do té
nové.
Především
v mládežnických
kategoriích
nastal poprask, a to proto, že
jsme snad po 30 letech museli
vzdát marný boj neustálého
přemlouvání a proseb do
reprezentace Javorníku v třídě
dorostu. Děti, které si myslí, že
jsou už dospělí, raději zevlují na veřejném prostranství a fotbal, který kdysi milovali, jim už
nic neříká. Je to obrovská škoda, ale my, kteří máme co do činění s klubem, o tom víme
své. Úspěšný trenér dorostu Roman Doležel, který 6 let sklízel úspěchy a pravidelně se
umisťoval s kluky na medailových příčkách, byl rád, že vůbec letošní sezonu dokončil. Pro
tu hrstku statečných, kteří mají fotbal rádi, jsme našli řešení - a to buď hostování, či přesun
do kategorie mužů. V žáčcích nám přišlo 7 talentů z velice úspěšné kategorie přípravek
a nastal další problém. V krajských soutěžích jsme nebyli po odchodu 7 starších žáků
schopni postavit kvalitní mužstvo st. žáků, a tak opory Filip, Dressler, Kozub, Mazánek
a Fedora tvoří v současné době páteř družstva žáků hrajících v okresním přeboru. Kluci
z přípravky s nimi našli společnou řeč a tak nezbývá než doufat, že jim chuť a elán vydrží.
Konkurence sportů, kroužků a aktivit je v Javorníku opravdu velká. Což ostatně v létě
poznal na vlastní kůži i trenér nejmladší přípravky p.Pavličík. Po odchodu již zmiňované
sedmičky začíná tvořit nový tým, ve kterém budou hrát prim především Galo, Ďurina,
Polášek a Brož. Šikovných kluků je ovšem v Javorníku dost, teď už je pouze na nich a na
rodičích jejich talent podpořit, my trenéři se vynasnažíme všem vyjít vstříc. Co se týká
mužské kategorie, již tradičně jsme do soutěží přihlásili 2 mužstva a hlavně výrazně
- 24 -

omladili! Někteří fandové s oddechem konstatovali „no konečně“, záhy však své tvrzení
museli poopravit. Zejména u áčka je zatím problém. Souhra a především tvůrce hry citelně
schází, čemuž odpovídají i výsledky a především pozice v tabulce takže vedení šturmuje
na poplach! Vše se ale odvíjí od tréninkové morálky a ta je i díky pracovním povinnostem
a začínající škole podprůměrná. Béčko hraje v nově vytvořeném okresním přeboru, který
má svou kvalitu. V mužstvu vedené Jirkou Kozubem jsou čím dál více zařazovaní mladíci
a ti o sobě dávají znát. Třeba nadějný dorostenec Gondek už skóroval i za áčko.
Budoucnost díky věkovému průměru však mužstvo určitě má. Závěrem mi dovolte
nezbytnou zmínku o těch, bez kterých by fotbal nemohl ani v Javorníku existovat. Jsou
a nebo to byli MĚSTO JAVORNÍK, WAREX, WEBER VÁPENNÁ, ADOS TRANS,
OLOMOUCKÝ KRAJ, p.PAVLIČÍK RADEK, POTRAVINY VASILIEVOVI
David Stoupal – trenér mládeže

PLAKÁT VÝLOV RYBNÍKA V ŠEDÉ BARVĚ
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Pomoc při exekucích – služby v oblasti administrativní správy
Máte problémy s exekutory nebo dluhy? Pomůžeme Vám ve
vylučovacích žalobách i v insolvenčních řízeních. Poradíme Vám
a vyřídíme za Vás vše na úřadech, soudech i u samotných
exekutorů.
Najdete nás v Jeseníku na ul. Lipovská 416, (naproti knihovně
v budově Gambit reality ).
Středa a čtvrtek (po tel. domluvě kdykoliv).
Kontakt : Alena Krestýnová – mobil 739285445
e-mail:a.laholova@seznam.cz
www.exekuce-poradenství.cz

KONTAKTY: KADEŘNICE Vavřínová Silvie 774 515 604
KOSMETIČKA Hecsková Marie 736 130 654
KDE NÁS NAJDETE : v Javorníku naproti autobusové st.
(pod zámkem)
KADEŘNICKÉ SLUŽBY: stříhaní (pánské, dámské), barvení
prodlužování vlasů, brazilský kreatin, společenské účesy, prodej
vlasové kosmetiky
KOSMETICKÉ SLUŽBY: ošetření pleti, masáže, hloubkové čištění
pleti, barvení řas a obočí, epilace, manikúra, P-shine, parafinové
zábaly, líčení, prodej kosmetiky
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KINO – ŘÍJEN 2010, jednotné vstupné 40,-/50,- Kč

KINO KINO KINO KINO

Sobota 2.10. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
POČÁTEK
(sci -fi)
WARNER BROS

Dom Cobb je zkušený zloděj, absolutní špička
čka v nebezpe
nebezpečném umění
extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí
podv
během snění,
kdy je mysl nejzranitelnější.
jší. Cobbova vzácná schopnost z něj
n učinila
vyhledávaného hráče v zákeřném světě korporátní špionáže, ale také
z něj udělala
lala uprchlíka a stála ho všechno, co kdy miloval. Teď
Te dostane
Cobb šanci na vykoupení. Jedna poslední akce mu může
m
vrátit normální
život, ale jen pokud se mu podaříí provést nemožné - počátek. Místo
dokonalé krádeže musí Cobb a jeho tým specialistů
specialist zvrátit běh věcí.
Jejich úkolem není myšlenku ukrást, ale vnuknout ji. Pokud uspějí,
usp
půjde
o dokonalý zločin. Ale je tu nepřítel, kterého
ého mohl čekat
č
jen Cobb.

přístupno
ístupno od 12 let

titulky

148 minut

Sobota 16.10. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
KAJÍNEK
(akční /thriller)
HCE

Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího
ího Kajínka, který je považován
za prvního nájemného vraha v České
eské republice. Díky svému út
útěku
z vězeňské pevnosti Mírov se z nějj stala legenda a také nejhledanější
nejhledan
člověk v Evropě. Pět týdnů,, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno
tajemstvím. Filmový Kajínek je silným příběhem
ěhem nejznámějšího
nejznám
vězně
u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem
hem obhájkyně
obhájkyn hledající nové
důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání
stání do státní správy i p
příběhem
manipulace. Je Jiří Kajínek obětí
tí konspirace nebo chladnokrevný zabiják?
Snaží se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky?
sv

přístupno
ístupno od 15 let

118 minut

Sobota 23.10. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
KUKY SE VRACÍ
(rodinný)
FALCON

Nejoblíbenější hračkou
kou šestiletého Ondry je plyšový Kuky. A právě toho
mu maminka vyhodí do popelnice. Z Kukyho se totiž sype dřevitá
d
vlna
a to není dobré pro Ondrovo astma. Večer
čer p
před spaním si Ondra
představuje, jak se Kuky touží vrátit domů a co pro to všechno musí
podniknout ve světě lesních zvířat
at a bytostí, která, na rozdíl od n
něj, nejsou
na mazlení zvyklá. A tak naivní dětská fantazie
azie opřená
op
o předškolní
vědomosti
domosti a živená steskem po milované hra
hračce spřádá dojemný
a napínavý příběh o medvídkovi, který chtěl zůstat
ůstat na poličce,
poli
ale musel
se postavit na své plyšové nohy a stát se hrdinou.

přístupno
dabing
Sobota 30.10.2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
TOY STORY 3
(rodinný)

95 minut

FALCON

Chlapec Andy už vyrostl a chystá se na vysokou školu. Buzze, Woodyho
a zbytek hraček tak čeká
eká nejistá budoucnost. Jde o zbrusu novou
dobrodružnou komedii, ve které se naši staříí známí hrdinové dostanou do
školky plné rozjívených dětí
tí a batolat. Obzvláště nezkrotná batolata se už
nemohou dočkat,
kat, až dostanou tyhle „nové“ hra
hračky do svých malých,
upatlaných ručiček. Přestože naše hrdiny čeká nejedna horká chvilka,
dobře
e ví, že nesmí jeden druhého zradit a že se musí držet pohromadě.
A k tomu všemu čeká
eká panenku Barbie první osudové setkání s Kenem.

přístupno

dabing

- 27 -

103 minut

SOBOTA 9.10. 2010 SE NEPROMÍTÁ
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC LISTOPAD: Čarodějův učeň, Shrek: Zvonec a konec…
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

PŘIHLÁŠKA NA SETKÁNÍ PO LETECH 2010
Jméno, Příjmení
______________________________________________________
Manžel/manželka
______________________________________________________
Datum, podpis
_____________________________________________________
……………………………………………………………………………..
PŘIHLÁŠKA NA SETKÁNÍ PO LETECH 2010
Jméno, Příjmení
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______________________________________________________
Datum, podpis
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