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Miniaturní svět
Jindřich Ulrich

MĚSTO JAVORNÍK
Vážení spoluobčané, studenti, školáci,
íliš veselém duchu a nebylo to jen
prázdniny uběhly jako voda. Ty letošní se nesly v nepříliš
špatným počasím. Přesto si snad každý z nás odnesl z prázdninových měsíců
m
i zážitky, na
které bude rád vzpomínat a načerpal v nich tolik potřebné nové síly.
Září je vždy měsícem plným očekávání, alespoň takhle na mě
ě vždycky působil.
p
Nejen
rodiče prvňáčků, ale i samotné děti a studenti, kteříí nastupují do prvních tříd
t
a ročníků
nových škol, jsou jistě plni optimismu, radosti, zvědavostii a také potřebných
potř
obav, zda se
v novém kolektivu prosadí. Držme jim proto palce, ať jsou především
edevším spokojení a ať
a se jim
daří co nejlépe. Září je měsícem,
sícem, kdy se pomalu naše životy usadí do známých a bezpečných kolejí, přestaneme cestovat a budeme si více
ce všímat toho, co se v našem městě
děje. Září je ale také významným měsícem pro naše město. Společně
čně se budeme setkávat
na kulturních akcích v rámci 19. ročníku
níku Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse
z Dittersdorfu, na které vás jménem svým srdečně zvu.
Mgr. Irena Karešová, starostka města
m
Informace starostky
eské a polské správy komunikací a byl
- v červnu se uskutečnilo setkání zástupců české
dohodnut a podepsán termín 1.9. 2011, kdy bude platit pro obě
ě strany p
přejezdu hranic
/Travná - Lutynia/ stejné dopravní značení pro nákladní auta
- během červencového jednání s vedoucí územního odboru Policie ČR
Č v Jeseníku p. plk.
Mgr. Bc. L. Andělovou jsem obdržela vyhodnocení bezpečnostní
nostní situace v teritoriu OOP
Javorník za období I. pololetí roku
u 2011 ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Čísla
jsou sečtena, plán, který byl od března rozhodnut jako nejekonomičtější
nejekonomi
varianta pro
ministerstvo vnitra, se bude s největší pravděpodobností
podobností realizovat na podzim. Pro
Javornicko to bude velká ztráta. Ani přii dalším srpnovém jednání př
přímo s p. plk. RNDr.
J. Skříčilem jsem nenabyla přesvědčení,
ení, že by se plánovaný odsun OO Policie ČR
z Javorníka mohl zastavit i přesto, že město
sto nabídlo prostory pro OO Policie ČR v bývalém
areálu celnice v Bílém Potoku. S celou problematikou jsou seznámeni také senátoři
senáto
p. A. Jílek, p. L. Sefzig, proběhlo jednání s polskými starosty, ale bezvýsledně.
bezvýsledn
- město obdrželo příspěvek 74 000Kč v rámci Svazku obcí mikroregionu Javornicko
z Programu obnovy venkova na vybavení pro kulturně-společenské
enské akce – sedací sety,
přenosné WC, zahřívací lampy
- proběhlo jednání se zástupci Ol. kraje o řešení územního dluhu
uhu vůči
vůč Polské republice,
kteří se o této problematice dozvěděli de facto z médií a jednali s dotčenými
dot
obcemi, aby
získali maximum informací o postupu jednání ministerstva
inisterstva vnitra. Pozemky určené
ur
k navrácení si také prohlédli a získané údaje tak mohli předložit
edložit Radě Ol. kraje k dalšímu
jednání.
- městu se nepodařilo získat dotaci od ministerstva průmyslu
myslu a obchodu
obchod v rámci státního
programu EFEKT 2011 na snížení energetické náročnosti veřejného
ejného osv
osvětlení
- Generální finanční ředitelství prominulo městu
stu odvod ve výši 750 000Kč za porušení
rozpočtové kázně
- proběhla kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský
koslezský a Olomoucký kraj,
zaměřená na dodržování povinností vyplývajících z právních předpis
ředpisů uvedených v § 3
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odst. 1 písm. c) ZIP /tj. dodržování bezpečnosti
nosti práce, používání ochranných pom
pomůcek, …/
- menší nedostatky byly odstraněny během kontroly
- uskutečnila se oprava svodů a okapů na kapličce v Horních Hošticích
- byla předána opravená lávka u MŠ Míru
- v javornických mateřských školkách během
hem prázdnin byly realizovány investi
investiční akce, na
které byly schváleny finanční prostředky v rozpočtu roku 2011– výměna
výmě
svítidel, výměna
radiátorů a rekonstrukce kotelny, rekonstrukce a zateplení verandy /MŠ Míru/, vým
výměna
svítidel a radiátorů, oprava střechy /MŠ Polská/

Informace z jednání Rady města:
Informace z jednání Rady města:
Rada města na svých zasedáních ve dnech 4. 7. a 22. 7. 2011 mimo jiné projednala:
- uzavření smlouvy o dílo – Doplnění a rekonstrukce osvětlení v hernách a pracovnách MŠ
Míru
- projektový záměr dostavby KD
ěr dodavatele stavby –
- složení komise pro otevírání nabídek a hodnotící komise pro výběr
Rekonstrukce ČOV Javorník
- uzavření smlouvy o právu provést stavbu – sanace sesuvu Zálesí - s okolními vlastníky
- informaci starostky o jednání zástupců polské a české strany ve věci
ěci sjednocení
dopravního značení v úseku Travná - Lutynia
- výběr nejlepší nabídky dodavatele prací na výměnu radiátorů MŠ Polská
- uzavření smlouvy o dílo pro zřízení přechodu pro chodce ul. Havlíčkova
čkova-obchvat s ŘSD
- stávající stav kapličky v Horních Hošticích
- stanovisko hejtmana Olomouckého kraje k přesunu OO PČR z Javorníka do Žulové
Rada Města Javorník
MATRIKA
červen, červenec 2011
Narození občánci:
Alžběta Hanzlová, Viktorie Pavelková, Amálie Zbořilová,
řilová, Jonáš Širůčka,
Šir
Pavel Vereš, Ella Beťáková
Odešli z našich řad:
Marie Plíšková, Miroslav Serlabajev
Marcela Minksová, matrikářka
matriká

Upozornění pro majitele psů
Umožněním volného pohybu psů bez dozoru ohrožujete
zdraví a znepříjemňujete život spoluobčan
čanům! Za své
psy nesete plnou odpovědnost!
-3-

Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje
pořádá
XIX . ročník
ník Mezinárodního hudbního
festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu
3. 9. 2011 - 1. 10. 2011

Sobota 3. 9. 2011 v 18.00 hodin
Kulturní dům Javorník
Vernisáž výstavy miniatur Jindřicha Ulricha
„Miniaturní svět“
Jindřich Ulrich se narodil 21.3.1950 v Praze.
V letech 1965–69 studium na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Praze, specializace užitá grafika. V letech 1969-77 propagační
výtvarník. Od roku 1978 „ na volné noze“ jako malíř a ilustrátor.
Inspiraci nachází v historii, zejména v 18. století. Jeho díla jsou
zastoupena v mnoha sbírkách po celém světě.
Neděle 4. 9. 2011 v 19.00 hodin zahajovací koncert festivalu
Kostel Nejsvětější Trojice Javorník
Jaroslav Svěcený - housle
Moravská filharmonie Olomouc
Petr Chromčák - dirigent
Program:
Fritz Kreisler – Antonio Vivaldi - Concerto in C pro housle
a smyčce a varhany
Allegro moderato e maestoso – Andante doloroso – Allegro assai
Giuseppe Tartini – Concerto in D pro housle, smyčce
a continuo
Allegro – Grave – Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonie C dur „ Jupiterská „
Allegro – Andante cantabile – Menuetto.Allegretto – Molto allegro

Vstupné: 150,-

Pátek 9. 9. 2011 v 19.30 hodin
Kulturní dům Javorník
Barokní tanec pohledem současnosti
BENEATH THE SKIN
Námět a choreografie: Andrea Miltnerová
Kostýmy: Christopher Vinz
Světelný design: Jan Komárek
Hudba: Jean-Baptiste Barrière, Johann
Sebastian Bach
Interpretace: Lenka Bartůňková, Romana
Konrádová, Tereza Lenerová-Hradílková,
Andrea Miltnerová, Lea Švejdová
Vstupné: 80,-

-4-

Neděle 11. 9. 2011 v 17.00 hodin
Zámek Jánský Vrch
Smyčcová kvarteta
ANTIQUARIUS KVARTET PRAHA
Václav Návrat, Simona Tydlitátová – klasicistní
housle
Ivo Anýž – klasicistní viola
Petr Hejný – klasicistní violoncello
Program:
Karl Ditters von Dittersdorf – Kvartet č. 4 C dur
Allegro – Menueto – Andante noc variazione
Wolfgang Amadeus Mozart: Kvartet B dur „Lovecký“, KV 458
Allegro vivace assai – Minuetto – Adagio – Allegro assai
Jan Křtitel Vaňhal – Kvartet F dur
Allegro – Andante - Presto
Quartet“) Op.76, No.3
Joseph Haydn: Kvartet C dur „Císařský“ („Kaiser-Quartet“)
Allegro – Poco Adagio, cantabile – Menuetto. Allegro –
Finale. Presto
Vstupné: 80,-

Pátek 16. 9. 2011 v 19.00 hodin
Zrcadlový sál Priessnitzových léčebných lázní Jeseník
Komorní koncert smyčcového kvarteta
GADREW WAY
Renata Rolníková – 1. housle
Veronika Šenová – 2. housle
Gabriela Vermelho – kvinton
Adriana Voráčková - violoncello
Program:
Ottorino Respighi - Antické tance - III.
Suita
I. Italiana, II. Arie di Corte, III. Siciliana,
IV. Passacaglia
Carlos Gardel - Por Una Cabeza
židovská píseň - Ani Ma´Min - upravila
Gabriela Vermelho
Astor Piazzolla - La Fortezza
Marek Novotný - Midnight Sun
židovská píseň - Yerushalayim
Jeremy Cohen - Crowdambo

G.F.Händel - Arie z Rinalda
Jeremy Cohen - Tanguori
Astor Piazzolla - Oblivion
Miloš Štědroň - Limeriky
židovská píseň - V´taher Libenu upravila Gabriela Vermelho
Astor Piazzolla Adios Nonino
Barbara - šanson Mon Enfance
Astor Piazzolla - Libertango
židovská píseň - Hava Nagila - upravila
Gabriela Vermelho

--- přestávka --Vstupné: 80,-
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Sobota 24. 9. 2011 v 17.00 hodin
Kostel Navštívení Panny Marie Bílá Voda
Monika Brychtová - soprán
Dana Mimrová
– flétna
Aleš Bárta
- varhany
Program:
Wolfram Wagner (*1962)
GEISTLICHE SÄTZE
1/ Und Gott schuf dem Menschen
2/ Niemand hat Gott jemals gesehen
3/ Die Liebe ist langmütig - pro soprán
a varhany
Ferdinand Weiss (*1933)
VARIATIONEN ÜBER „AGNUS DEI“
AUS MOZARTS KRÖNUNGSMESSE
- pro flétnu a varhany
Christian Springer (*1966)
FANTASIE Nr. 1 (1998) - pro varhany
Volkmar Ellmauthaler (*1957)
RILKE – LIEDER Op. 12 (1987) Nr. 3 An
manchen Tag ist meine Seelle still
- pro soprán a varhany
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–
(1756
1791)
RONDO D-dur
dur (KV 373) - pro sólovou
flétnu a varhany
„ALLELUJA“ z mottete: Exsultate jubilate
(KV 165)
- pro soprán, flétnu a varhany
Leoš Janáček
ek (1854
(1854–1928)
POSTLUDIUM - pro sólové varhany

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
FUGA SOPRA IL MAGNIFICAT (BWV
733) - pro sólové varhany
ICH WILL DICH ALL MEIN LEBEN
LANG (z kantáty: Sei Lob und Ehŕ dem
höchsten Gut) (BWV 117) - pro flétnu
a varhany
Georg Fr. Händel: How beatiful are the
feet … z oratoria Mesiáš
- pro soprán, flétnu a varhany
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–
1847)
FINÁLE ZE SONÁTY f-moll - pro sólové
varhany
Giuseppe Verdi
La Vergne degli Angeli z la Forza del
destino - pro soprán a varhany
Peter Richter (*1930)
1/ MAGNIFIKAT 2/ PIETÀ
3/ FREUDE ÜBER DIE
AUFERSTEHUNG UND AUFNAHME IN
DEN HIMMEL
- pro sólovou flétnu

Vstupné: 80,-
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Sobota 1. 10. 2011 v 19.00 hodin
Kulturní dům Javorník
IVA BITTOVÁ a MORAVSKOSLEZSKÉ
KOMORNÍ SDRUŽENÍ
Vladimír Liberda
- housle/viola
Hana Kuchyňová
- housle
Zdeněk Jastřemský - viola
Ilona Kučerová
- violoncello
Program:
A. Dvořák - Cypřiš č.12
A. Dvořák - Biblické písně č.5 a č.3 –
zpěv
I. Bittová - Ladná Čeladná
L. Janáček - Moravská lidová poezie Lavečka, Koníčky milého
L. Janáček - Po zarostlém chodníčku
Druhá řada č.2
L. Janáček - Písně dětvanské – zpěv
L. Janáček/V.Godár - Šest národních
písní

B. Martinů - Serenáda 2. a 3. věta
B. Martinů - Nový špalíček
– zpěv
špalí
I. Bittová - sólo
B. Bartók - Dueta – výběr – zpěv
V. Horár - Uspávanky
V. Horár - Majkomašmalom
A. Pavlorek - Zimní rozjímání – zpěv
M. Štědroň - Balada pro banditu

Vstupné: 150,-

Tento XIX. ročník
ník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu se
koná za významné finanční
ní podpory Olomouckého kraje a pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje, dále za podpory Sdružení měst
st a obcí Jesenicka, Města
M
Javorník a za podpory sponzorů:

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

a za podpory sponzorů

AutoCont Jeseník - HAKO a Enter spol. s r.o., Autodoprava Martina Hankeová,
Hankeová Hunter software
s.r.o., Campa NET a.s. Eko Vimar Orlaňski
ski s.r.o., ELEKTRO - Vladimír Schubert,
ENERGOROZVODY s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Hospůdka U Potoka - Hubert Krohmer, Hotel Pod
Zámkem, Hubert Krohmer - soukromá autoškola, Ing. Radovan Pavličík,
Pavli
Ing. Jiří Olšar Zeměměřictví, KOLIMAX spol. s.r.o., Ivan Zelenka, Jaroslav Křížek – umělecké
Lenka
ělecké kovářství,
ková
Kolářová - Oční optika Javorník, Mgr. Milada Mrázková - Lékárna pod Jánským vrchem,
LESY
v
ČR a.s., Miroslav Ivan, MUDr. Karel Michálka - Soukromá zubní praxe, MUDr. Zuzana Smrčková
Smr
- praktický lékař pro děti a dorost, Naturfyt-BIO
BIO s.r.o., Olga Papadopulosová - Květinka, OMYA
CZ s. r.o., Ondřejovická
ejovická strojírna a.s., PC Centrum Rychnovský, Petr Richter, Praktický lékař
pro děti a dorost - MUDr. Vladislava Porvisová, Priessnitzovy léčebné
ebné lázn
lázně Jeseník a.s., Sbor
dobrovolných hasičů Javorník, Stavby a reality STAR s.r.o., ZETOS s.r.o. Velká Kraš, LaD
MODEZ s.r.o.., WAREX spol. s r.o.

Vstupné: 150,- a 80,- (dle jednotlivých koncertů), děti, mládež a důchodci
ůchodci dobrovolné
-7-

Plakát
Miniaturní svět
Barva šedá

Dokončení projektu stálé mineralogické expozice v Kulturním domě Javorník
Když jsme před více než 10 lety slavnostně otevírali expozici minerálů v Diettersově
muzeu, měli jsme za to, že to bude „navždy“. Bohužel, na jaře roku 2008 došlo k vyklizení
prostor a také i mineralogického pavilonu a bylo otázkou, kdy a kde se bude opět expozice
realizovat.
V té době ochotně přispěchala s pomocnou rukou paní Ing. Hana Polášková a nabídla mi
prostory v kulturním domě. Na podzim 2008 se začalo s přestavbou prostor, renovací
podlah a rekonstrukcí elektřiny. Po vyjednání dotací z KÚ Olomouckého kraje se započalo
s výrobou speciálních vitrín. Celý projekt byl realizován od roku 2008 do letošního roku.
V květnu 2010 jsme slavnostně expozici otevřeli a v letošním roce dokončili některé úpravy
a doplnili ji o další stolové vitríny a exponáty, o základní informace, a to i v cizích jazycích.
Rovněž byl celý prostor zabezpečen kamerovým sledovacím systémem.
Expozice obsahuje zhruba 800 minerálů z celého světa a bude stále rozšiřovaná a doplňovaná. V expozici nalezneme jak běžné ukázky, tak i některé unikátní nálezy, které
obohacují mou kolekci. Je zajímavá i tím, že se jedná o první a doposud jedinou
soukromou sbírku, která je přístupná veřejnosti.
Chtěl bych touto cestou co nejsrdečněji poděkovat paní ředitelce Kulturního domu
Javorník Haně Poláškové za nevšední ochotu a vstřícnost, kterou projevila při budování
celé expozice. Díky patří KÚ Olomouckého kraje za poskytnutí financí. Dále patří mé vřelé
díky kamarádům z jihočeského mineralogického klubu a z firmy Xanadu, jmenovitě Jiřímu
Zikešovi a Davidu Křížovi za propagaci a vytištění popisných štítků, firmě Miroslav Čada za
dodání plastových podložek pod ukázky, firmě AVOS Jeseník za instalaci bezpečnostní
kamery a v neposlední řadě paní Věře Hradilové z městské knihovny za cenné věcné rady
k celé expozici a za korekturu a stylizaci informativních textů doprovázejících expozici
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nerostů a umístění
ění informací na webové
stránky KD. Také mé díky patří
pat panu
Zdeňku
za
vytvoření
ku
Kaninskému
webových linků
ů a fotodokumentaci
některých
kterých exponátů.
Srdečně vás zvu na prohlídku expoexpo
zice, která je přístupná
řístupná b
během otevírací
doby muzea.
Jakékoliv další informace a dotazy týkatýka
jící se sbírání nerostů,
nerost sbírek a mineralogie vám ochotně sdělím na adrese:
jaromir_jedlicka@centrum.cz
Ing. Jaromír Jedlička,
Jedlič
MBA, vlastník
expozice
Foto: Z. Kaninský
Jaká byla letošní Škola mladého táborníka na Travné?
(pořádalo MěKS v týdnu od 1. 8. Do 7. 8. 2011)
To byste asi nejlépe posoudili jedině tak, že byste se mohli osobně zúčastnit. Ale pokud
nejste děti z javornické školy či blízkého okolí, máte smůlu,
lu, leda byste si to nechali od
někoho vyprávět.
Celý týden se nedá směstnat do několika řádků, ale přesto
esto se pokusím o některé
n
zážitky
podělit. Začnu tím, na co se každý jako první zeptá – vyšlo počasí?
así? No, up
upřímně řečeno,
první den to vypadalo dost bledě. Lilo tak, že jsme nemohlii podniknout tradiční
tradi
cestu pěšky
a děti jsme museli odvozit autem. Stejně neslavně proběhl
hl po týdnu i odjezd z Travné zpět
domů. Naštěstí během ostatních dní se počasí slitovalo, dopřálo
álo nám i sluní
sluníčko a vlastně
ani nepršelo – tedy až na ukrutánskou bouřku,
u, která táborníky zastihla uprostřed
uprost
týdne na
cestě z Borůvkové hory. Sama jsem si prvně v životě vyzkoušela, co to znamená
promoknout doslova až na kůži (tak to dopadá, když si někdo
kdo zapomene přibalit
p
pláštěnku)!
Strávili jsme týden plný oblíbených činností, zaměřených
ených na tábornickou zručnost
zru
a zdatnost. Protože letošní ročník probíhal v kovbojském duchu, míhaly se při
p nástupu
klobouky stetsony a kárované košile, iluzi Divokého západu dokresloval krytý vůz,
v
který
zapůjčila Javornická garda. Jako každý rok jsme plnili bobříky – odvahy, mlčení,
ml
zručnosti
a další. Táborová olympiáda nás donutila protáhnout tělo
lo a zažili jsme spoustu legrace. To
byste nevěřili, jak je těžké ovládnout svého „koně“ – když nevidí, má na krku chomout a vy
ho pomocí opratě a slovních povelů vedete klikatou cestou po louce!
Sluší se poděkovat všem dospělým, kteří pomáhali vytvořit
it zázemí tábora. Vzorná pé
péče
našich „vařeček“
ek“ byla znát od prvního dne, zdravotnice mjr. Hulihen bd
bděla nad přísunem
léků i klíšťaty, Eskymák obětavě jezdil do civilizace a zpět a zařizoval
izoval vše potřebné a Učák,
Makrela, Rybana
bana a Lama se staraly o své oddíly . . . Bylo moc hezké sledovat, jak staří
sta
zkušení táborníci pomáhají těm menším, jak učí nováčky
ky vázat uzly a pomáhají p
při
táborových hrách. Určitě se bude dlouho vzpomínat na vaření
ení kovbojské polévky v přírodě
na ohni, na cestu lesem plnou obrázků,, kterou musel každý projít sám podle fáborků
fábork
a obrázky si zapamatovat, na výborné langoše k večeři,
i, na skládání mapky z útržků, která
nás dovedla za pokladem . . . prostě na celou spoustu dalších věcí.
Někomu bude určitě smutno po hledání zlatých mincí čii kožešin, které šerif Učák
U
navečer
vykupoval a bohatě vyplácel táborovými dolary. Jiným bude určitě
ě chybět
chyb „bar“, kde si za
utržené dolary mohl člověk dát pořádně do nosu – třeba
eba kapku petroleje či kobylinec
-9-

(kofolu či pěnový kokosový bonbón). Další budou s hrůzou
zou vzpomínat, jak nás v noci
přepadli
epadli indiáni a unesli nám Rybanu. Museli jsme se vypravit do nepřátelského
nep
území
a vysvobodit ji a nemyslete si, že dlouhá cesta nočním
ním lesem plným všelijakých zvuk
zvuků je
nějaká legrace. Zvlášť když na jejím konci hoří oheň, kolem něhož
hož křepčí
kř
polonazí rudoši
s peřím ve vlasech a Rybana úpěnlivě volá o pomoc!
er všechno ztichlo, zmožení táborníci kone
konečně usnuli
Já budu vzpomínat na to, jak večer
a nebe bylo poseté hvězdami. Jednoduše – každý máme ty „své“ zážitky. Pokud chceme
jejich sbírku rozšiřovat, budeme muset jet příští rok znovu. Už se těším
ěším . . .
Makrela (Mgr. M. Lyková)
Táborník

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ

Javorník

pořádá 23. - 25. září od 9:00 do 17:00 v Kulturním domě v Javorníku výstavu ovoce,
zeleniny a květin.
tin. Vaše vlastní výpěstky
výp
Poradíme vám i s celoroční ochranou ovoce, zeleniny a květin.
budou přijaty v malém sále kulturního domu 22.9.2011
.9.2011 od 14:00 do 17:00.
Na závěrr výstavy bude provedeno vyhodnocení nejlepších výpěstků
výp
s možností
vyzvednutí.
Srde
Srdečně
zvou zahrádkáři

Své příspěvky můžete posílat na email: javornickyzpravodaj@seznam.cz .
Uzávěrka říjnového čísla je ve čtvrtek 15. 9. do 8,00.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK
Ohlédnutí za „PRIMA TŘÍDOU“
Prázdniny utekly jako voda, začal
al nový školní rok a všichni jsme plni elánu a o
očekávání.
Já bych se rád jen na okamžik vrátil k jednomu slunečnému pátečnímu
čnímu odpoledni na konci
června, kdy Rada rodičů uspořádala pro děti z prvního stupně a jejich rodiče
rodi třetí ročník
akce s názvem „Prima třída“.
Ta se mohla uskutečnit především díky finanční podpoře
e Olomouckého kraje a také díky
ochotě členů rady, kteří se podíleli na organizaci a přípravě veselých a zajímavých
disciplín. Jízda na travních lyžích, opičí dráha nebo psaní společného
čného slova jistě
jist nikoho
nezklamaly. Společná závěrečná
ná hra „Ty jsi má židle“, vyhlášení vítězů a předání cen byly
důstojným vyvrcholením celé akce.
Nejvíce bodů
bod a první místo
získala třída IV. A s kapitánkou
třídní učitelkou
čitelkou Ivanou Mikulen
MikulenPrima třída
kovou. Všichni závodníci byli
náležitě
ě odm
odměněni a družstva
na prvních třech
t
místech obdržela navíc finanční
finan
poukazy, za
které si mohou uhradit náklady
na motivační
motivač nebo školní výlet.
Doufám, že příští
p
„PRIMA
TŘÍDA“
ÍDA“ bude zase o něco lepší
a veselejší, a že rodičů,
rodi
kteří si
rádi zasoutěží
zasout
ve škole se
svými dětmi,
ětmi, bude p
přibývat. Ale
to už moc předbíhám,
p
školní
rok teprve začal
za
a Radu rodičů
čeká
eká další práce a úkoly. Všem
členům
m Rady rodičů děkuji za
vykonanou práci, ochotu a aktivní přístup a věřím,
ím, že i nadále budeme společně
spole
pracovat
na podpoře našich dětí a školy.
Učitelům, žákům i jejich rodičům přeji
eji mnoho sil a optimismu v celém školním roce
a třeba na „Vánočním jarmarku“ na shledanou.
Rady rodičů
Jakub Matuška, předseda
p
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH místní organizace

pozvánka

Zveme všechny zájemce na zájezd do Opočna,
čna, který pořádá
po
pro
důchodce z Javorníku Místní organizace Svazu
vazu tělesně postižených
v Javorníku.
Zájemc se
Odjezd 29. 9. 2011 v 6:00 ráno od kostela v Javorníku. Zájemci
mohou přihlásit od 1. září každý čtvrtek
tvrtek odpoledne ve 14:00
v Klubu důchodců v kulturním domě u p. Švábkové. P
Příspěvek na
zájezd je 100,- Kč na osobu, který zaplatíte při přihlášení.
p
Termíny
výše uvedené platí do obsazení autobusu.
Za MO STPČR v Javorníku Petr Závora, předseda
p
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Pochod do Nysy
2011
Ve čtvrtek kolem poledne 28. července
ervence vyrazila kolona z plného nám
náměstí v Javorníku na
tradiční pochod do Nysy. Prouťák s Juráškem jako předjezdcem
edjezdcem objel zkušební kolo
náměstím a po chvíli čekání vyrazila celá kolona.
lona. Letos nám narostla do úctyhodných
úcty
rozměrů. No, posuďte
te sami: javorničtí
javorni
gardisté,
devět granátníků z KVH Ostrava
rava (Partyka), Pepíno
a kanón;
Havrlant s plaváky táhnoucími bedňák
bed
Toník s Jurim a koněm
m Juráškem u prou
prouťáku a na
závěrr dva statní huláni od Klimkovic.
Celá kolona měla
la svou první zastávku v hospodě
hospod
v Bernarticích, kde nás
ás výborně
výborn
pohostili
delikátními klobáskami vytaženými přímo z udírny.
Dále jsme pokračovalii po osvědčené
osvě
trase. I přes
místy zakaboněnou
nou oblohu a déšť
déš všude kolem
jsme bez zmoknutí urazili prvních 20 kilometrů
kilometr až
na statek do Bukówa, kde bylo domluveno
přespání
espání u zdejšího sedláka. Zde se ve
večer k naší
koloně připojily
ipojily další posily a dorazil proviant.
prov
Obrovským zážitkem bylo spaní ve stodole plné
sena (Kuba si v ní dokonce vytvořil
vytvo "sáňkařskou"
dráhu.), noční
ní loretánská "zvonkohra" či Popcornova orientační
ní hra známá pod názvem: Najdi
si svůj statek. (Vítěz
z dorazil zpě
zpět cca v 6:30.)
V pátek jsme
e posnídali chléb s domácím máslem
a kávou od našich hostitelů. Sešikovali jsme se a vyrazili Nyse vstříc.
říc. Perlu na této patnácti
kilometrové trase tvoří koupání v přírodním
írodním jezírku pod Nysou. Osv
Osvěžení jsme zdolali
betonku pod hrází i pochod městem. Za rynkem
kem jsme pojedli pizzu, abychom kolem jedné
hodiny dorazili na Fort II. Tam již čekala
ekala Stázka s vozíkem plným našeho táborového
vybavení a také "rybníček" pro kačenky.
enky. A tady se musím zastavit. V Javorníku jsme do
bedničky na voze nastěhovali pět divokých kačerků alias kačen.
en. Dv
Dvě našly svůj nový
domov v Bukówě na statku. Zbývající třii hned v pátek zabydlely zaminovaný "rybníček"
"rybní
přímo na bojišti. Statný lovec Pampalini se však v sobotu chopil nelehkého,
nelehkého ba naprosto
nemožného úkolu: pochytat kačky. Co myslíte? Postupně Kuba s Nelčou
Nel
přinesli zpět do
tábora 4 kačenky.
Během sobotního slavnostního průvodu nás městem
stem provázel i Pepino s vozem, což
budilo zaslouženou pozornost. Bitva započala v pětt odpoledne, což nám poskytlo dostatek
času pro doplnění stavu vojska, výrobu patron a některým k učení
čení se textu na ve
večerní
divadlo. Scénář bitvy byl parádní. Bránili jsme pevnost na louce před
řed fortem. Pyrotechniky
kolem nás vybuchovala spousta. Střílelo
ílelo se o sto šest. Díky signálů
signálům našeho výborného
zaměřovače to už už vypadalo, že zvítězíme, ale rozkaz zněl jasně....
ě....
Zlatým hřebem večera bylo divadelní představení
edstavení ochotnického spolku z Javorníka.
Několik rolí ztvárnili i kumštýři z řad naší gardy. Neplánovaně se do hry vložilo i křoví
k
z Klodska; psa Aresa nevyjímaje. I přes
es vytrvalé mrholení jim nadšeně aplaudovaly stovky
diváků různých národností i jazyků.. Že podání hry bylo zajímavé,
zajímavé potvrdilo v zadních
řadách probíhající simultální tlumočení do němčiny, angličtiny
tiny a francouzštiny. Za vše cituji
rozjásaného belgického velitele francouzské pěchoty:
choty: "It was great theatre! Only one I can
understand clearly was: Brekeke :-)
Díky všem a příští rok se třeba opět setkáme na pochodu...
ML
JAVORNICKÁ DĚLOSTŘELECKÁ
ELECKÁ GARDA
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Javornicko a Jesenicko ve virtuálním světě
Že nejste fandové počítačových her? Že jste do dnešního dne neznali PC hru Mafia? Nic si
z toho nedělejte. Jsem na tom stejně. A proč se o této hře zmiňuji?
ňuji? To proto, že Michal
Zajonc a Ondřej Kronika tuto původní hru, která se odehrává
hrává ve 30. letech 20. století,
předělávají do 21. století. Tito studenti SOŠ a SOU Jeseník pracují na úpravách již od roku
2007.
- Čím je tato hra tak zajímavá?
Hra Mafie je zajímává už svým příběhem. Jde o klasickou hru s klasickým
sickým dějem
d
ze života
italské mafie. Hra se dočkala uznání od kritiky, a byla dokonce označena
označ
jako nejlepší hra
z prostředí mafie – díky originálnímu příběhu a dobré hratelnosti.
- Kdy vás napadlo, zmodernizovat ji?
Když jsme hru dohráli, zjistili jsme, že tento typ hry se dá dobře
e upravovat. To jsme ješt
ještě
netušili, kolik práce a učení nás čeká,
eká, protože programovat znamená p
přijít na kloub mnoha
novým programům. Časem jsme přišli
išli na to, jak jednotlivé programy mezi sebou fungují
a jak se navzájem doplňují. Ze začátku jsme ve hře měnili
nili pouze textury (např.
(nap fasády
domů), časem
asem jsme se vypracovali na vlastní modely a vlastní scriptování (vlastní pohyby
osob a věcí v samotné hře).
- Co je na vaší verzi tak zajímavého?
Možná to, že už nejde vůbec o příběh mafie, ale o náš
š reálný život, který žijeme v našem
okrese. Zajímavé bude pro uživatele určitě prostředí, které důvěrně
ě zná, ať
a už to jsou ulice
nebo místní obchody v Javorníku, či známá místa v Jeseníkách.
- Kolik času modifikaci věnujete?
Denně? To se nedá takhle říct. Každá věc, každý nápad potřebuje
ebuje více či méně našeho
času.
asu. Pokud chceme, aby se to lidem líbilo a bylo to reálné, musíme se tomu vvěnovat
intenzivně. Například model kostelu v Jeseníku mi trval měsíc,
síc, ale nap
například Jeskyně Na
Pomezí nám trvaly půl roku a stále nejsou ve finální podobě.
- 13 -

- Co musím udělat
lat pro to, abych si vaši modifikaci (vylepšení) mohla vyzkoušet?
V první řadě, musíte mít v počítači nainstalovanou původní
vodní verzi hry Mafia
Mafia: The City of Lost
Heaven. Pak nás kontaktovat (email: ojmod@seznam.cz) a my vám dodáme beta verzi
(zkušební verze k ukázce). Tu uživatel spustí pouze na výkonnějším
výkonně
PC. Na našich
Protože nejsou
stránkách ojmod.blog.cz se o naší modifikaci dozvíte vše podstatné.
podsta
dořešena autorská práva, nemůžeme
žeme naši modifikaci prodávat, pouze ji upravovat a to vše
se souhlasem tvůrců hry. Náš šlo především o to, zviditelnit náš kraj.
Ptala se: VH
Odpovídali: Michal Zajonc a Ondřej Kronika

Děkuji
kuji za rozhovor a přeji
p
mnoho úspěchů.

podobeninu jesenického
Fotka pořízená z programu, kde se usazují scripty, jedná se o napodobenin
autobusového nádraží.
DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ SBOR JAVORNÍK
Ohlédnutí za noční hasičskou soutěží
Poslední
červnový
ervnový
víkend
pat
patřil
javornickým hasičům.
hasičů
V Dolním parku
jsme uspořádali
ádali noč
noční hasičskou soutěž
v požárním útoku. Soutěž
Sout
byla letos
dvojitá. V prvním kole se soutěžilo
sout
o pohár starostky města
mě
Javorník a v kole
druhém se soutěžilo
ěžilo o pohár SDH pod
názvem Memoriál Roberta Blably.
K našemu potěšení
šení se soutěže
sout
zúčastnilo
celkem 17 družstev včetně
v
jednoho
družstva žen z Velké Kraše.
Soutěž začala úderem desáté hodiny
večer.
er. Samotnému za
začátku předcházel
se
slavnostní
nástup
ú
účastnících
družstev, kde byla pronesena slavnostní
zdravice pořadatelů a pozvaných hostů. Přii nástupu se také projednaly některé
n
drobnosti
týkající se soutěže, aby nedošlo k případným nedorozuměním.
ním. Rozlosovalo se po
pořadí
startů družstev a soutěž mohla začít.
Co to vlastně požární útok je? Požární útok je označován
ován jako královská disciplína
v celém požárním sportu. Požární útok má imitovat skutečný
ný zásah p
při hašení požáru,
aspoň to tvrdí někteří lidé. Troufnu si ale říct,
íct, že tito lidé nebyli nikdy u skute
skutečného požáru.
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Proto říkám
íkám sám za sebe, že požární sport je jen takové hraní si na hasi
hasiče. Ale zpět
k popisu této disciplíny. Tuto disciplínu provádí sedmičlenné
lenné družstvo, kte
které startuje
10 metrů od základny, kde je nachystáno veškeré nářadí k provedení útoku. Na základně
základn je
kromě hadic postaven i agregát, který nasává vodu z vodního zdroje pomocí přívodního
p
vedení, které je opatřeno
opat
je
z tohoto
košem,
dále
voda do
agregátu vytlačována
vy
dopravního vedení, které může
m
být dlouhé 40 metrů
metr
nebo
60 metrů
ů (záleží na po
pořadateli,
co zvolí). Dopravní vedení je
zakončeno
čeno rozdělovačem,
rozd
který
vodu rozvádí do útočného
úto
vedení. Útočné
Úto
vedení bývá
dlouhé
40
metr
metrů
a
je
zakončeno
čeno proudnicí, která
vrhá vodu na terče.
ter
Opět záleží
na pořadateli
řadateli sout
soutěže, zda zvolí
možnost dvou nebo tří
t proudů.
Terče
e u požárního útoku
mohou být různé, od jednoduchých, kde na nějakém
jakém podstavci jsou postaveny ttřeba
plechovky, až po ty, které jsou propojeny s elektročasem,
asem, jako třeba
t
sklopné nebo
nástřikové s objemem na 10 litrů vody. V letošním roce nám své nástřikové
nást
terče
i s elektročasem zapůjčili hasiči ze Zlatých Hor, za což jim srdečně
č ě d
děkujeme. V případě
javornické soutěže je celý útok prováděn na vzdálenost 80 metrů
ů od základny a na dva
útočné proudy.
Tolik k soutěži, nyní vás seznámíme s výsledky obou kol.
1. kolo „O pohár starostky města“
kategorie: muži
1. místo: Široký Brod (21:67 sec.)
2. místo: Skorošice (24:26 sec.)
3. místo: Bílý Potok (25:37sec.)
4. místo: Bernartice (27:64 sec.)
5. místo: Stará Červená Voda (28:34 sec.)
6. místo: Bílá Voda (28:62 sec.)
7. místo: Uhelná (30:79 sec.)
8. místo: Velká Kraš (31:36 sec.)
9. místo: Hradec – Nová Ves (31:87 sec.)
10. místo: Javorník B (37:11 sec.)
11. místo: Vlčice (38:17 sec.)
12. místo: Javorník A (39:25 sec.)
13. místo: Jeseník (43:15 sec.)
14. místo: Mikulovice (46:07 sec.)
15. místo: Česká Ves (60:21 sec.)
16. místo: Velké Kunětice ( NP )

2. kolo „Memoriál Roberta Blably“
kategorie: muži
1. místo: Široký Brod (18:29 sec.)
2. místo: Javorník B (20:50 sec.)
3. místo: Javorník A (20:66 sec.)
4. místo: Bílá Voda (23:28 sec.)
5. místo: Uhelná (23:49 sec.)
6. místo: Bílý Potok (26:23 sec.)
7. místo: Bernartice (28:32 sec.)
8. místo: Skorošice
korošice (31:47 sec.)
9. místo: Jeseník (31:69 sec.)
10. místo: Mikulovice (33:69 sec.)
11. místo: Velké Kunětice
Kuně
(35:43 sec.)
12. místo: Vlčice
ice (43:13 sec.)
13. místo: Česká
eská Ves (47:36 sec.)
14. místo: Hradec–Nová
Nová Ves (52:64 sec.)
sec.)
15. místo: Velká Kraš (59:59
(5
16. místo: Stará Červená Voda ( NP )

kategorie: ženy
1. místo: Velká Kraš (106:08 sec.)

kategorie: ženy
1. místo: Velká Kraš (39:02 sec.)
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Závěrem chci poděkovat jménem celého Sboru
boru dobrovolných hasičů
hasi
Javorník našim
sponzorům.:
RSC Brno – hlavní sponzor soutěže, MěÚ Javorník, ZODEM – Miloš Odehnal,
Odehnal
NAVOS a.s. pan Stanislav Surovík
DĚKUJEME VÁM!!!
HASIČI JAVORNÍK INFORMUJÍ OBČANY
Obtěžuje vás či snad ohrožuje bodavý hmyz (sršni, vosy, včely)?
čely)? V roce 2010 byla
jednotka proškolena lektory HZS Olomouckého kraje na likvidaci tohoto hmyzu. Díky
tomuto proškolení byla naše jednotka předurčena v rámci požárního poplachového plánu
Olomouckého kraje na likvidaci bodavého hmyzu. V rámci plošného pokrytí můžeme
vyjíždět na likvidaci obtížného hmyzu do těchto
chto obcí Javornicka: Javorník, Bílá Voda,
Uhelná, Vlčice, Bernartice a samozřejmě jejich místních částí.
jaké obtíže, kontaktujte velitele jednotky SDH
Pokud budete mít s tímto hmyzem nějaké
Javorník pana Milana Tonhausera na tel. čísle
ísle 724 421 921. Rád vvám podá bližší
informace a navrhne způsob likvidace.
Milan Tonhauser

pozvánka

SZ JÁNSKÝ VRCH
Správa SZ Jánský Vrch vás srdečně zve na speciální prohlídky
„A kuchyní to vonělo“
24. - 25. září 2011
10.00 – 16.00 hod, prohlídky každých 30 min
Vstupné : dospělí 100,-Kč, děti 3- 15 let 50,-Kč, děti do 3 let zdarma
-

ve vybraných interiérech zámku
ukázky stolování v 18. a 19. století včetně pokrmů dle historických receptur
(ukázka svatební tabule, slavnostního obědu, snídaně,, církevního pokrmu aj.)
ochutnávka dobového jídla a cukroví v ceně vstupenky
minikoncerty s komorní hudbou, květinová výzdoba aj.

Vstupenky si můžete rezervovat na tel.: 584 440 286, 602 951 712
Prohlídky se konají za každého počasí.
Délka prohlídky cca 90 min.
koláče.
Občerstvení v kavárně U Jana na nádvoříí zámku: dobové cukroví a kolá
Dále spolupracují:
Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník
Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník
Odborné učiliště a Praktická škola Lipová-lázně
ZUŠ Javorník
Květinka - Dana Robotková
Sponzoři:
Campa –Net, a.s., ENERGOROZVODY s.r.o., KLEINEIDAM, s.r.o.
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UPOZORNĚNÍ
Správa zámku Jánský Vrch upozorňuje občany města Javorníku, že od měsíce září bude
probíhat obnova zámeckého parku – I. etapa.
Práce budou probíhat v těchto částech: pozemky kolem přístupového schodiště k zámku,
kolem Hotelu Pod Zámkem a domku č.p.64, dále v ovocné zahradě, v prostředním parku
a horním parku.
Práce započnou kácením náletovin a odstraňováním pařezů, přibližně od října bude
následovat kácení a ošetřování poškozených stromů, následně výsadba. Předpokládaný
termín ukončení prací je květen 2012.
Prosíme proto občany, aby v tomto období dbali o bezpečnost a park navštěvovali
v omezené míře. Děkujeme za pochopení!
Kateřina Danielová, správce zámku

Informační centrum Jesenicka

Zajišťujeme: regionální dárky, turistické informace, kontaktní místo RWE, veřejný internet

Motto: Nabídneme vám víc, než si dokážete představit
V Jeseníku informujeme o chystané kultuře
rozesíláním SMS zpráv zdarma
V každé letní sezoně jsou kulturní kalendáře přeplněné nejrůznějšími akcemi. Pořadatelé si
lámou hlavu, jak nejlépe a co nejúčinněji informovat potencionálního návštěvníka.
Plakátovací plochy se stávají nepřehlednými a informace z nich se rychle zapomínají.
Billboardy jsou nákladné. E-mailové schránky jsou přeplněné a jsou odvislé od vlastnictví
a mobility přístroje. Co má však téměř každý občan neustále u sebe, je mobilní telefon.
Proto přišlo Informační centrum Jesenicka s nápadem zavést novou bezplatnou službu
– rozesílání SMS o aktuálních kulturních a společenských akcích v jesenickém regionu.
Registrace uživatele je naprosto jednoduchá – stačí Informačnímu centru Jesenicka
oznámit své jméno, číslo mobilního telefonu a vybranou kategorii akcí – a každý týden pak
obdržíte informaci o tom, co se v regionu chystá. Své údaje můžete Informačnímu centru
oznámit osobně, telefonicky na číslo 584 498 155 anebo elektronicky na e-mail
ic@jesenik.org. Na výběr máte celkem čtyři kategorie – mládež, dospělí, senioři a rodiny
s dětmi.
Obdržíte tak přesně ten typ informací, který vás zajímá, a nemusíte se zdržovat vybíráním
vhodných zpráv – to za vás udělá Informační centrum Jesenicka.
Tato služba je poskytována od poloviny letošního června a našla si již stovku zájemců. Za
největší výhodu je uživateli považována okamžitá informovanost, která je součástí jejich
mobilního telefonu. „Tato služba je jako připomenutí v diáři, který máte pořád u sebe. Ve
svém nabitém programu si rád najdu čas na kulturu, a proto jsem za tuto službu vděčný.
Mnoho z nás se vzhledem k počasí, momentální náladě a jiných možností, rozhoduje na
poslední chvíli, pak stačí jen kouknout do mobilu a vím, kde co je, a nemusím shánět další
info o tom, co se kde děje“, říká místostarosta Jeseníku Petr Procházka.
Informační centrum Jesenicka hodlá rozsah poskytovaných informací rozšířit nad rámec
kulturních a společenských informací. Do budoucna tak občané mohou být informováni
například o výlukách elektrické energie, blížících se přírodních pohromách nebo
významných regionálních událostech. Využití moderních komunikačních je v dnešní době
alfou a omegou prezentace nejenom kultury a cestovního ruchu.
Marcel Šos, provozovatel Informačního centra Jesenicka
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Plakát Zlatá plácačka
V barvě šedé
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KINO Olympia – SRPEN 2011, jednotné vstupné 40,-/50,- Kč

KINO

KINO

hodin
Sobota 10.9. 2011 v 17:00
00 hodin a ve 20:00
20
LIDICE
(drama)
BIOSCOP
Opravdu si myslíte, že znáte příběh
h Lidic?
Ne každý ví, že událost, jež otřásla
ásla celým světem,
sv
začala
jako příběh obyčejného sukničkáře.
e. Václav Fiala se zamiluje
do Aničky
ky ze Sudet, doma ho však čeká těhotná žena.
Dopis, ve kterém Aničku lživě informuje, že "něco"
"n
podnikl
a musí do ústraní, poslouží krátce
ce po atentátu na Reinharda
Heydricha jako záminka k vyhlazení Lidic. Skutečnou
Skute
událostí je inspirovaný také příběh
h druhého hrdiny Františka
Šímy, který nešťastnou náhodou při
ři opilecké rvačce
rva
zabije
svého syna. Vyhlazení Lidic tedy přežije
př
nic netušíc ve
vězení a po válce se vrací domů,, kde ho čeká holá pláň.
Stane se tak paradoxně jediným lidickým mužem, který
přežil
ežil tuto tragédii. S cejchem vraha není však žádoucí.
přístupno
ístupno od 12 let
126 minut
Sobota 17.9. 2011 v 17:00
hodin
00 hodin a ve 20:00
20
V PEŘINĚ
HCE
(komedie/hudební)
Film V peřině je hudební komedie v rozverném letním stylu
Mamma Mia. V uvolněné atmosféře,
ře, kdy všichn
všichni tančili
rock'n'roll a po ulicích jezdily růžové
žové cadillaky, ožijí dobré
i zlé sny, které se ukrývají v našich peřinách.
pe
Hudební
dobrodružství pak vyvrcholí přímo v magickém polštářovém
polštá
světě snů.
přístupno
103 minut

Sobota 24.9.2011 v 17:00
hodin
00 hodin a ve 20:00
20
ČERTOVA NEVĚSTA
BONTON
(pohádka)
V tomhle království chybí ke štěstí
stí jen následník trůnu.
tr
Král
(David Suchařípa) si z toho nedělá
ělá těžkou
t
hlavu, ale
královna (Sabina Laurinová) se trápí a pro potomka by se
byla ochotná i upsat peklu. A protože čert
č (Karel Zima) nikdy
nespí, čeká
eká ji i jejího manžela půlnoční
pů
dostaveníčko
v Čertově mlýně, kde dostanou prazvláštní
áštní nabídku. V první
chvíli ji odmítnou, ale...
101 minut
přístupno
V sobotu 3. 9. 2011 se nepromítá
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ŘÍJEN: Harry Potter a relikvie smrti - II.část,
II.č
Kung fu Panda
2, Muži v naději, Western Story
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