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PF 2011
Vážení čtenáři,
přejeme vám v novém roce:
12 měsíců zdraví, 52 týdnů spokojenosti, 365 dní štěstí a lásky.
Přejeme vám, abyste i dny, které nebudou zrovna ideální,
zvládali s lehkostí a nadhledem.

MĚSTO JAVORNÍK

Město Javorník

Vážení spoluobčané,
další rok máme za sebou a opětt všichni hodnotíme, plánujeme, plníme sliby a svá
předsevzetí. Jaký byl ten rok minulý a co nás čeká v tom dalším? To jsou velmi časté
otázky a každý z nás si na ně chce co nejvíce pozitivně odpovědět.
A jaký byl ten rok 2010 v Javorníku? To zhodnotíte nejlépe sami s odstupem času, až
budete mít možnost srovnání s těmi dalšími lety nebo se v mysli vrátíte k těm minulým.
I když momentálně vypadá, že se nic tak hrozivého neděje, při přebírání
řebírání administrativních
podkladů jsme spolu s místostarosty objevili nesrovnalosti – o nich se zmíníme v dalších
vydáních Javornického zpravodaje.
ým provizoriem, zároveň
zárove musí v tomto
Město Javorník bude rok 2011 začínat s rozpočtovým
roce dokončit započaté investiční akce – územní plán, dům
m pro léka
lékaře, přivaděč
vodovodního řádu v Račím
ím Údolí. Rok 2011 bude rokem stanovení programových priorit,
které budou závazné pro další rozvoj města.
stává OO Policie ČR a také
A začínáme dobrými zprávami pro občany – v Javorníku zůstává
záchranná služba olomouckého kraje. Přeji nám všem, ať je rok 2011 rokem samých
dobrých zpráv pro město Javorník.
Mgr. Irena Karešová, starostka
Rada informuje: rozdělení úseků vedení města:
ěsta:
Mgr. Karešová- kultura, sport a volnočasové
asové aktivity, neziskový sektor, sociální oblast –
senioři, mezinárodní spolupráce, krizové řízení
Ing. Dvořák - lesy, bytová politika, farnosti
Mgr. Polášek - investice, územní plán, hasiči
edí, skládka
Mgr. Karešová, Mgr. Polášek, Ing. Dvořák- VaK, životní prostředí,
Mgr. Karešová, Ing. Dvořák - správa majetku, veřejná zeleň,, doprava
Mgr. Karešová, Mgr. Polášek - finance
Mgr. Karešová, Ing. Gavlas - školství, informační politika
Mgr. Karešová, Ing. Hoffman - veřejný pořádek, přestupky
Mgr. Karešová, Ing. Tvarůžka - zdravotnictví
Ing. Dvořák, Ing. Tvarůžka - turistický a cestovní ruch
Javorník
Rada Města
M
Informace z jednání Rady města:
Rada města na svých zasedáních ve dnech 11. 11., 19. 11. a 26. 11. 2010 mimo jiné
projednala:
ákem a Ing. P. Mimrou, Mgr. I. Karešovou
- informaci o předávání Města mezi Ing. P. Dvořákem
a J. Jurou – podepsání předávacího protokolu
- návrh na obsazení funkce ved. finančního a vnitřního odboru, v souvislosti se zvolením
paní M. Fomiczewové starostkou města Jeseník
izuje komisi pro prodej pozemk
pozemků ve
- prodej pozemků – RM odkládá a v této věci zřizuje
složení: Ing. M.Gavlas, M. Koňaříková,
íková, P. Procházka
- spoluúčast na projektu „Vzdělávání pro obce Jesenicka“ předkládaný
edkládaný obcí Lipová Lázn
Lázně
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- informaci o fázích zpracovávání nového územního plánu města
sta a také návrh na změnu
zm
osoby určené pro zastupování města při jednání s pořizovatelem
izovatelem územního plánu namísto
J. Jury. Rada města doporučuje zastupitelstvu města určit
it zastupitele Mgr. Irenu
Karešovou, starostku města, jako osobu určenou ke spolupráci s pořizovatelem Územního
plánu Města Javorník
- výstavbu domácích ČOV
- informaci o výsledku vnitřního auditu města, který proběhl dne 25. 11. 2010
- připravenost na zimní údržbu komunikací a chodníků města a přilehlých
řilehlých obcí – B. Potok,
Zálesí, Travná, H. Hoštice – plán zimní údržby
vým
oken /naproti
- informaci o probíhající rekonstrukci domu č. 417 – oprava fasády + výměna
MěÚ/
ova
- informaci o akci - povodňové opravy na ul. Družstevní a Bezručova
Rada Města Javorník
Kvalita analogového televizního signálu na území města
ěsta Javorník.
Vážení spoluobčané, na množící se informace od občanů ohledně
ě zhoršené dostupnosti
kvality analogového vysílání v souvislosti s přechodem vysílače
e Jeseník
Jeseník-Praděd na digitální
vysílání, zaslal odbor správy majetku a rozvoje města
sta Javorník dotaz k této věci na České
radiokomunikace a.s. Praha. V obdržené odpovědi
di se uvádí, že spuštěním
spušt
nové antény
z vysílače Jeseník-Praděd došlo ke změně vysílacího diagramu antény z důvodů
požadavků na mezinárodní koordinaci s Polskem. Technický plán přechodu
p
z analogového na digitální TV vysílání závazně stanovuje vysílací výkony jednotlivých
antén a jejich směřování. České Radiokomunikace jsou povinny je, coby technický
operátor digitální sítě, dodržet. Pokud se zhoršil příjem
íjem analogového vysílání je doporu
doporučeno
naladit digitální veřejnoprávní multiplex České
eské televize, který již vysílá z Pradědu na 36.
Kanále. TV Novu a ostatní programy druhého multiplex není zatím možné v naší oblasti
chytit digitálně, neboť dle technického plánu přechodu
echodu je její spušt
spuštění z Pradědu
naplánováno na 11/2011.
České radiokomunikace budují digitální televizní sítě na základě přání a požadavků
jednotlivých televizních stanic. Nejdříve musí dojít k vybudování primární
imární digitální TV sítě
sít
z hlavních vysílačů, jak stanovuje Technický plán přechodu, a poté následuje přeměření
p
signálu v dané oblasti ve spolupráci s Českým telekomunikačním
čním úřadem.
ú
Z tohoto
vyplývá, že v některých lokalitách se může stát, že je příjem televizního
levizního signálu horší až
nedostatečný.
Rada Města Javorník
Upozornění pro občany.
Upozorňujeme občany Javorníku,, Bílého Potoka, Horních Hoštic, Zálesí a Travné,
že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
řepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů je splatný za I. pololetí roku 2011 do 28.2.2011 a za
II. pololetí roku 2011 do 31.8.2011. Jednorázově lze uhradit poplatek na celý kalendářní
kalendá rok
do 28.2.2011. Poplatek za psa je splatný do 31.3.2011.
Správa poplatků
Informace o třídění odpadů ve městě Javorník
Už více než rok a půl i u nás v Javorníku občanům slouží sběrný
ěrný dv
dvůr. Byl dostavěn
a otevřen v dubnu roku 2009 za finanční podpory z Operačního
ního programu Životní prost
prostředí,
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prioritní osa 4 – zkvalitnění nakládání s odpady. Tato finanční
ní podpora byla ve výši cca
4, 5 mil. korun.
a má ve svém
Město
sto Javorník provozuje ve vlastní režii celé odpadové hospodářství
hospodá
majetku také skládku TKO. Tato skládka získala v roce 2007 od Krajského úřadu
ú
Olomouckého kraje integrované
ntegrované povolení na její další provozování a v roce 2009 došlo
k jejímu rozšíření o etapu I.a.
Jsou komodity – odpady, které se dají ještě dále zpracovat a využít, a proto je nesmysl,
aby tyto odpady končily na skládce. Skládku tak rychleji zaplňují
ují a zkracují její životnost.
Vybudování a spuštění sběrného dvora proto bylo nutností.
ě navšt
navštěvován (a to je
Za období činnosti sběrného dvora, který je námi občany hojně
určitě dobře), se zde podařilo nasbírat a vytřídit
ídit 20 t plastu, 35 t papíru, 21 t skla, 15 t
elektrospotřebičů,, 51 t objemného odpadu, 4 t barev a mnoho dalších komodit. Provoz
sběrného dvora však Město Javorník stojí nemalou částku – za rok 2010 činí náklady
přibližně 700 tis. Kč. Část finančních prostředků se však vrátí za vytříděný
vyt
odpad od
společností, které se zabývají dalším zpracováním těchto
chto odpadů
odpadů. V roce 2008 činila
odměna od společnosti EKO-KOM, a.s. za odevzdaný vytříděný
ný odpad od občanů
ob
našeho
města přibližně 25 tis. Kč/čtvrtletí. V té době jsme ještě neměli sběrný
ěrný dvůr
dv a odměna byla
pouze za třídění odpadu prostřednictvím kontejnerů rozmístěných
ných po celém území m
města.
V letošním roce se již na odměnách EKO-KOMu projevilo
ojevilo fungování sběrného
sb
dvora.
Odměna v současné době činí až 74 tis. Kč/čtvrtletí.
ředků, a proto využívejme
Město Javorník dotuje odpadové hospodářství z vlastních prostředků
naší
sběrný dvůr a nevhazujme do popelnic věci, které tam nepatří.
í. Jen tak prodloužíme
prodlouž
skládku a hlavně budeme šetrní k naší přírodě, k životnímu prostředí,
edí, ve kterém žijeme.
Pro zajímavost:
Například recyklací žehličky lze vyrobit hned několik
kolik nových plechovek, až 300 metrů
metr
měděného drátu, a k tomu ještě dětskou fleecovou mikinu.. Obsahuje totiž až půl
p kila
železa, půl kila plastu a 200 gramů neželezných kovů.. Její recyklací se navíc ušetří
ušet 23 kWh
elektrické energie a spotřebuje se o 2 litry méně ropy, které by bylo ttřeba vynaložit na
výrobu nových materiálů.
Martina Koňaříková,
íková, správa majetku města
m
Informace správy majetku k zimní údržbě města
ěsta
Odbor správy majetku MěÚ se nyní potýká s problémy včasného
asného zajišt
zajištění schůdnosti
chodníků a místních komunikací odklízením sněhu
hu a náledí. Velice si vážíme občanů,
ob
kteří
i přes platnost nového „chodníkového zákona“ nepřestali
estali odklízet chodníky před
p
svými
nemovitostmi. Tímto vám všem DĚKUJEME!
Zároveň bychom všechny majitele nemovitostí upozornili na povinnost ze zákona dbát na
odstraňování sněhové pokrývky a ledu včetně rampouchů z namrzlých okap
okapů a střech
svých domů. Led a sníh nejen znečišťuje
uje obecní chodníky, ale zejména v době tání může
dojít k ohrožení zdraví osob. V případě potřeby se obraťte
hasičů
te na Sbor dobrovolných
dobrov
Javorník (p. Krohmer), kteří vám s odstraněním sněhu čii ledu pomohou.
Dále bychom všechny řidiče
e a vlastníky motorových vozidel požádali o omezení
parkování na místních komunikacích, kdy zejména v brzkých ranních hodinách při
p
provádění zimní údržby vozidla překáží při shrnování sněhu. Řidiči
Řidič se také vystavují
nebezpečí poškození svého vozidla a rovněž možnosti udělení
lení pokuty, nebo
neboť mnohdy na
komunikacích nezbývá dostatečný prostor pro průjezd
jezd dalších vozidel.
Správa majetku města
m
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MATRIKA
Odešli z našich řad :
Zdeněk Švancara, Věra Fedorová, Miroslav Konečný,
čný, Jiří
Ji Král
Narození občánci :
Marie Krajňanská, Martin Langer, Oliver Kotas,
tas, Simon Mižikar
Marcela Minksová, matrikářka
matriká
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

pozvánky na výstavy
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Městské kulturní středisko Javorník
pořádá tradiční

pátek 28. ledna 2011 od 20.00 hodin
v Kulturním domě Javorník
K tanci i poslechu hraje skupina BT Krnov

Vstupné: 150,- Kč.. Nutná rezervace míst vzhledem k omezené
kapacitě.

Divadlo Járy Cimrmana opět v Javorníku!!!!
Cimrmani přivezou
ivezou komedii Vražda
v salonním coupé v novém obsazení,
kterému říkají „Synové
Synové pomáhají otcům“.
otc
V roli policejního praktikanta Hlaváčka
Hlavá
(21)
nevystoupí jako dosud Miloň
Milo Čepelka (74),
ale jeho syn Josef Čepelka (35), člen
Klicperova divadla v Hradci Králové.
Čepelka otec nastudoval
studoval roli inspektora
Trachty, a tak si zahrají spolu.
spol
Představení proběhne v sobotu
12. 3. 2011 v 19,00 hodin
ve velkém sále kulturního domu

Cena přestavení:
1 – 18 řada 300,-Kč
19 – 24 řada 270,- Kč
Zájemci se mohou
hlásit na tel. čísle
584 440 688, 584 440 276
Nebo na e-mail : info@mksjavornik.cz
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Vánoční výstava – Zimní radovánky minulého století
Čas tradiční vánoční výstavy v MěKS se přiblížil a já jsem si říkala,
íkala, co asi letos vymyslí
známé tri HraRyPol /Hradilová-Rychlý-Polášková/ za překvapení.
ení. Vždyť už vlastně
všechno zde bylo – betlémy, hračky,
ky, stavebnice, selské jizby, m
měšťanské kuchyně
s vybavením. Už se snad ani nic vymyslet nedá. Ale nakonec se ukázalo, že mé domněnky
domn
byly liché.
mohu, ale chtěli
chtě po mně jen hodně
Poslední den v listopadu jsem se nabídla, že jim pomohu,
novinového papíru, případně bych z něj měla nadělat
lat papírové koule, prý jich budou
potřebovat několik stovek. Na co budou, mi prozradit nechtěli.
Tak jsem šla 1. prosince na vernisáž docela zvědavá.
Už v předsálí nás pořadatelé rozdělovali přii vstupu do velkého sálu tak, aby na každou
stranu hlediště připadla polovina diváků. Před sebou jsem uviděla
la koše s koulemi a začalo
mi svítat. Mé předtuchy se naplnily, protože vernisáž začala
ala papírovou bitvou, do které se
skoro všichni ochotně a s chutí zapojili. Tím se naladili na vystoupení lyžníků,
lyžník které uváděla
V. Hradilová. Na jevišti v historické výstroji i výzbroji několik
kolik nadšenc
nadšenců předvádělo na
lyžích, jak asi mohlo vypadat lyžování ve svých počátcích.
átcích. Diváci se dob
dobře bavili, i když si
současně uvědomovali,
domovali, jakým obrovským vývojem lyžování do dnešní doby prošlo.
Teď už mi bylo jasné, že na výstavě bude vše, co mohlo sloužit k zimním radovánkám
v minulém i předminulém století – lyže, brusle, sáně.. Když jsem si proh
prohlédla jednotlivé
exponáty, tak jsem si uvědomila, že jsem tam klidně mohla dát své první lyže, které jsem
ale bohužel dávno vyhodila.
Zajímala jsem se, odkud vše pochází, a dověděla
la jsem se, že p
převaha exponátů je
z Krkonošského muzea z Jilemnice, ale přispěly i Vlastivědné
dné muzeum Jesenicko
a dokonce i místní muzeum z Uhelné. Nečekala jsem, že součástí
ástí výstavy budou i rrůzné
písemnosti vztahující se k počátkům lyžování. Překvapily mě dokumenty, které p
připomínaly
tragický závod na 50 km v roce 1913, v němž zahynuli závodníci Hanč a Vrbata.
Součástí vernisáže byl i křest
est publikace Javorník známý i neznámý, na jejímž vydání má
zásluhu hlavně MěKS.
ětil nazdobený vánoční
váno
Tak jako v minulých letech i letos v sále javornický farář posvětil
stromek a pozval přítomné na půlnoční mši.
Po této obřadní chvíli již započala volná zábava. Většina
tšina si šla prohlédnout exponáty
výstavy i nabídku vánočních trhů. Mě zaujaly výrobky p. Janasové – zdobené perníčky
i perníkové svícny a adventní věnce. Novou aktivitou byla i tvůrčíí dílna pro děti,
d
které si zde
mohly vyrobit svíčku.
Lyže2

lyže1
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za
Všichni se vždy těší, co uznávané kuchařky
ky p. Hanáková a p. Štrajtová vymyslí
vym
občerstvení. Nezklamaly. Tentokrát totiž mohli návštěvníci kromě
ě tradičního
tradi
vánočního
cukroví ochutnat i dnes již méně tradiční hruškovou omáčku.
Přeji pořadatelům v příštím roce hodně dobrých nápadů a myslím, že si zaslouží za
svou prácí uznání.
LP
MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK

KNIHOVNA

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 2010
emílka a Vochomů
Vochomůrky, se mohli cítit
Jako na návštěvě Pařezové chaloupky Křemílka
děti i dospělí v sobotu 27. listopadu v Městské
stské knihovně Rudolfa Zubera
v Javorníku. Již počtvrté se malí návštěvníci mohli bavit připravenými
řipravenými zábavnými
úkoly (origami, kvízy, sestřelení trojhlavého draka, přebírání
ebírání lušt
luštěnin, malování
balónků …). Za jejich splnění si pak na kole štěstí
stí mohli vytočit
vytoč pěkné dárky, za
které posíláme velké díky našim sponzorům. Pro dospěláky
láky zde byl připraven
p
vánoční prodej knih. Mnozí z nich pak využili možnosti registrace do knihovny
zdarma.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě
ě celé akce: p. Ludmile
Procházkové, Evě Suchánkové,
hánkové, Davidu Hradilovi, Jáchymu Floriánovi.
Sponzoři akce: Nakladatelství: Moba, Euromedia Group, Albatros

Město sobě!

Za recyklaci město získalo 74 000/ čtvrtletí.
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Recyklujte!!!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK

recyklace

Recyklohraní na naší ZŠ
leny ekotýmu naší školy rozhodli, že se zapojíme do
Začátkem října jsme se s členy
dlouhodobého projektu RECYKLOHRANÍ organizovaného společnostmi
společ
zajišťujícími
zpětný odběr a recyklaci odpadů v ČR. Za odevzdaný sběrr a splnění
spln
dalších úkolů
vyhlašovaných v průběhu
hu roku (náš první už máme za sebou) obdržíme body. Za ně
n si
budeme moci vybrat z katalogu odměn
n žádané zboží. Líbil by se nám ping pongový st
stůl za
4 995 bodů.
Z tohoto důvodu prosíme všechny naše příznivce,
íznivce, aby vysloužilé drobné bat
baterie a drobné
kompletní elektrozařízení (např. žehličky,
ky, mixéry, rádia, mp3 přehráva
přehrávače, walkmany,
kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení) posílali po dětech
tech či přinesli osobně do
školy. Více informací najdete na stránkách www.recyklohrani.cz.
Děkujeme.
Za ekotým Mgr. N. Čmelová

Okolo svátku Tří králů vyjdou i v roce 2011 do ulic našich měst
st a obcí skupinky ttříkrálových
koledníků se zapečetěnými pokladničkami. Není již třeba připomínat,
řipomínat, že se jedná
o celostátní sbírku, jejíž původ pochází z lidové zbožnosti uctívání Tří
T králů a výtěžek
pomáhá lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
V roce 2010 se na celém Jesenicku podařilo
ilo sestavit rekordních 80 skupinek, které
vykoledovaly celkem 373.385,- Kč. Byli jste k nám štědřejší o 29.619,29.619, Kč více než v roce
předchozím. Charitě Javorník připadlo z této částky 245.945,- Kč. Díky Vaší pomoci jsme
mohli tyto peníze použít na výstavbu šachty pro výtahovou plošinu v budově AVE Domova
žku ve výši 20.000,20.000, Kč jsme věnovali na
pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě. Část výtěžku
podporu rozvojové pomoci na Haiti, které postihlo začátkem
átkem ledna 2010 zem
zemětřesení.
Tříkrálová sbírka proběhne v obcích a městech
stech Jesenicka ve dnech 1. – 14. 1. 2011.
Vlastní koledování provádějí skupinky Tří králů.. Každá skupinka má svého vedoucího.
Vedoucí bude mít u sebe zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR,
R, průkazku
pr
se shodným
číslem a občanský průkaz. V případě pochybností máte plné právo zkontrolovat, zda se
skutečně jedná o tříkrálové koledníky.
íkrálovými koledníky, můžete
m
přispět také
Pokud nebudete mít štěstí a nesetkáte se s tříkrálovými
prostřednictvím:
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dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777
bankovním převodem na konto: 66008822/0800
008822/0800 vedené
spořitelny.

u České

uskute
v neděli 2. 1.
Sbírku doprovodí na celostátní úrovni Tříkrálový koncert,, který se uskuteční
2010 od 17:30 hodin. V přímém přenosu jej odvysílá Česká
eská televize 1.
1
V roce 2011 se stejně jako v minulých letech zaměřujeme
ujeme na zkvalitnění
zkvalitn
péče o seniory.
Tříkráloví koledníci budou jménem Charity Javorník
orník žádat o finanční
finanč pomoc na nákup
automobilu pro DPS sv. Hedviky.
K Tříkrálové sbírce vyhlašujeme již počtvrté výtvarnou soutěž
ž o hodnotné ceny. Její téma
zní „Já ti nesu“ aneb co byste vy přinesli Ježíškovi. Zúčastnit
astnit se jí mohou d
děti od
předškoláků až po žáky 9. tříd.
íd. Bližší informace najdete na plakátcích nebo na našich
internetových stránkách www.javornik.charita.cz
Po skončení sbírky naleznete na těchto
chto stránkách také podrobné výsledky koledování
v jednotlivých obcích a městech. Zároveň budou výsledky
ýsledky koledování zaslány médiím.
Kontakty na koordinátory sbírky:
Marie Grabarczyková – tel. 731 625 695, marie@ruzenec.cz
Martin Grabarczyk – tel. 731 625 696, martin28g@ruzenec.cz
Helena Paschkeová – tel. 732 825 091, javornik@charita.cz
Věříme,
íme, že nám opě
opět zachováte přízeň.

Charita Javorník
ve spolupráci s Knihkupectvím Domeček
pořádá
4. ročník výtvarné soutěže
na téma
„Já ti nesu…“ aneb co byste vy přinesli
inesli Ježíškovi
Forma: jakákoli výtvarná technika – malba, kresba, koláž, batika, popř.
pop keramika
a jiné
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Kategorie:

I.
II.
III.

do 7 let
8 - 11 let
12 - 16 let

Zúčastnit se můžete pouze s jednou prací, max. velikost A3
Termín odevzdání prací: do 31.1.2011
Označení: z rubové strany jméno, příjmení, věk a adresa
Svá díla zasílejte poštou na adresu Charity Javorník nebo odevzdejte osobně na
střediscích v Javorníku, ve Vidnavě či v knihkupectví Domeček
k v Jeseníku.
Hodnotí se také originální a zajímavé nápady
Více informací: www.javornik.charita.cz, 584 440 101, 732 825 091
Těšíme
šíme se na Vaši hojnou účast
ú
…
SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPO

O zlomenou hokejku 2010
V sobotu 27. listopadu se konal již pátý ročník
ník florbalového turnaje. Ve velké ttělocvičně ZŠ
Javorník se utkalo devět týmů. Z důvodu časové náročnosti
nosti nebyl tentokrát turnaj rozd
rozdělen
na věkové kategorie. Kdo chtěl, tak si přišel zahrát, a jiní se spokojili se širokou nabídkou
turnajů v rámci školy.
Obrovským překvapením skončilil první zápas skupiny B, kdy kluci z javornické základky (All
Stars Team) porazili ligou ostřílený, avšak po cestování zřejmě promrzlý tým Dizgafix
Hustopeklo.
•
•
•
•

Saigon (Krnov)
Dizgrafix Hustupeklo (Jeseník)
All Stars team (Javorník)
FBC Fstekla Fčela (Jeseník)
Další informace na stránkách turnaje http://ozh.blog.cz
edevším Javornické
Obrovké poděkování patří rozhodčím i dalším pomocníkům, a především
eskadroně, která celý turnaj organizovala.

Lomi
P.S.:
Florbaloví nadšenci z řad mládeže i dospělých si s námi mohou přijít
řijít zahrát nov
nově v sobotu
od 16. hodin do velké tělocvičny. Další info o eskadroně:: javornickaeskadrona.wbs.cz
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JAVORNICKÁ DĚLOSTŘELECKÁ GARDA

Garda1

reportáž

Dělostřelecký
elecký trén na cestách a necestách do Slavkova
Po tradičním
ním pochodu do Nysy se p
před
Javornickou dělostřeleckou
eleckou gardou objevila
další výzva. Byla nám nabídnuta účast
ú
v pochodu na Slavkov dlouhém 113 kilometrů.
k
Týden času
asu se u našich gardist
gardistů podařilo
vyšetřit Tondovi Klíčovi,
čovi, Jarkovi Kova
Kovaříkovi
(alias Medvědovi)
dovi) a Martinu Dopitovi. My ostatní
můžeme jen závidětt a doufat, že příští
p
rok to
vyjde i nám. Nedalo mi to a tak jsme u Dopitů
Dopit
dali dohromady následující
edující článek.
č

Trasa pochodu kopírovala postup čtvrté
Kolowratovy kolony před 205 lety. Po
představení na zámku v Náměšti
šti na Hané vyrazila na cestu celá kolona, která čítala
jezdce, pěšáky a dělostřelce i s jejich trénem, směrem na jih.
stí byla spojena s nadílkou.
V nedělním Prostějově čekaly spousty lidí. Akce na náměstí
Probíhaly ukázky výcviku jezdectva, pěchoty a dělostřelectva.
electva. Poté se pokra
pokračovalo na
Kralice na Hané. Tamní starosta nás večer ubytoval v pěkně
ě vybavené ttělocvičně
a královsky nakrmil. Ráno proběhla ukázka a vystoupení pro děti
ěti z místní školy. Zápřah
Záp
a odjezd směr Bedihošť,... Dohromady 28 km čerstvě napadeným sně
sněhem po staré cestě
podél dálnice.
Při vjezdu do Vyškova naši kolonu doprovázela městská
stská policie. Tu najednou
v protisměru zastavili cestáři se sypačem
em a kolona nekolona se šli pozdravit s lidmi, kte
kteří
putovali pěšmo v takovém nečase. Na náměstí
stí ve spolupráci s místními gymnazisty
oblečenými v dobovém proběhla
hla rekonstrukce osvobození Vyškova od Francouz
Francouzů. Během
ní proběhly potyčky jednotek i operace raněného Medvěda.
da. Jako i v minulosti se projevily
potíže s identifikací jednotek aneb jsi náš nebo ne. To vše pod taktovkou domácí jednotky
"carské" armády. Celé vystoupení bylo zakončeno
eno gulášovou hostinou.
V úterý za námi přijel pan Havrlant a přivezl koně Pedra.. A díky tomu se mohlo
pokračovat v plném zápřahu. K Juráškovi od Verešů přibyl druhý kůň
ůň a společně táhli vůz,
k němuž se již připřáhl i kanón. Mezi Hlubočanami a Kučerovem
erovem je kopec, odkud dle
kroniky před 200 lety sledovali
sled
Garda2
místní několikadenní
ně
proud
vojska táhnoucí ke Slavkovu.
Na tomto kopci proběhlo
prob
za
slunečného
ného
po
počasí
další
zastavení spojené s opékáním,
svařákem
ákem atd. Následovalo
osvobození
Ku
Kučerova.
Za
osvobození od Francouzů
Francouz se
starosta
odm
odměnil
vojsku
vepřovými
ovými hody.
ho
Po tomto
odpočinku
inku následovala nejhorší
etapa celého tažení.
Čtvrtá
tvrtá etapa z Kučerova
Ku
do
Heršpic se stala známou jako "pochod smrti". Od rána zataženo, větrná
vě
smršť, fujavice a

- 12 -

hromady sněhu na cestě. Od Kučerova směrem
rem na Letonice šel pochod pol
polňačkou skrz
ptačí rezervaci Větrník (název vskutku příhodný)
íhodný) zakrytou metrovou vrstvou sn
sněhu. Koně
mazali jak čerti. Hluboký sníh do kolen jim nevadil, ale s ledem
em na cestě
cest si poradit
nedovedli.. Chlapi je museli následovat projetou brázdou bez kloubouků.
kloubouků Ty totiž po prvním
zadutí větru a následné honičce
ce po polích putovaly do vozu. Vousá
Vousáči díky námraze
připomínali polárníky. Před Heršpicemi krásná veterinářka
ka Markétka ubytovala koně
kon na
ekofarmě U jalové krávy. Na tomto rančii skrytém na konci údolí jsme druhý den rráno
potkali ráj. V nedalekých Heršpicích ve sněhu a větru
tru následovala další ukázka pro
veřejnost.
ejnost. Ukázalo se, že kanón lze odpalovat za chumelenice a v prudkém vvětru. Po
poděkování pana starosty následovalo bohaté občerstvení
erstvení vojsk bramborovým salátem
a řízky.
Ve čtvrtek ráno za krásného slunečného počasí proběhl přesun
esun hromadami čerstvého
sněhu na Ekofarmu. Zapřahání a strojení koní už zvládáme rutinně.
ě. Tonda p
při průzkumné
cestě zapadl v závějích. Trén zůstal stát v půlce
lce Heršpického kopce, kde na ledo
ledovce
uklouzly koně. V té chvíli přišlo ze štábu čtvrté
tvrté Kolowratovy brigády rozhodnutí o odvolání
trénu a zrušení zbytku pochodu. Pěšáci otočili a šli přímo přes
es Slavkov do Tvarožné. Tím
se 90 kilometrů od zámku v Náměšti na Hané zakončila
ila etapa padlých. Po vyproštění
zapadnutého vozu a kanónu proběhl
hl návrat na Ekofarmu. Po ledovce šly zvlášť
zvláš koně, vůz
a nakonec kanón svážený Medvědem. Trochu to připomínalo jízdu na saních. Po telefonu
vozíku.
se domluvil odvoz koní. Rozebraný vůz byl naložen ke kanónům
m do přepravního
p
Následoval přesun do Tvarožné a čekání na kamarády.
Celý pochod byl pro všechny obrovskou zkušeností a předčilil naše oč
očekávání. Díky účasti
na pochodu jsme v sobotu měli na bojišti lepší pozici.
Do sobotní bitvy se za teplot kolem 13°C pod nulou pustilo dvanáct set účastníků z celé
Evropy. Dva naše kanóny se pohybovaly na křídlech batalionu přímo
římo p
před diváky, kterých
dorazilo na 9.000. Navzdory kopci se sněhovou peřinou
inou omezující pohyb jsme se drželi
statečně. Převaha byla na naší straně, ale scénář historické rekonstrukce bitvy hovo
hovořil
jasně - zvítězí Francouzi.
Na závěr se patří poděkovat chovatelům
m koní a všem lidem, díky kterým jsme se mohli
zúčastnit tohoto velkolepého podniku.
Lomi
REKLAMA

REKLAMA

Administrativní správa - insolvenční poradenství
Splácíte více než vyděláte?
Nikdo Vám už nechce půjčit peníze?
Jste v bezvýchodné situaci?
Chcete začít žít normální život bez dluhů?
Umíme Vám pomoci! Legálně,, rychle a s jistotou dokážeme snížit Vaše dluhy až o 70%!
Specializace na oddlužování a osobní bankrot fyzické osoby
Patříme k předním společnostem v oblasti insolvenčního poradenství,
oradenství, se specializací na
oddlužování a osobní bankrot fyzické osoby resp. fyzických osob. Umožníme Vám vymanit
se ze spirály nesplatitelných půjček, úroků na ně navazujících, exekucí a dalších obtížně
obtížn
řešitelných situací spojených s touto problematikou. Řešíme
ešíme i podnikatelské subjekty. Právní
zastupování při soudních sporech, právní porada. První konzultace zdarma.
Kontakt: v Šumperku: 8. května 4, Šumperk (v budově autoškoly u Grandu,1 patro.)
v Jeseníku: ul.Karla Čapka č.553 (oranžová
vá vila u budovy IPOSU)
Kontaktní osoba: Alena Krestýnová, mobil:739 285 445
Email: krestynova-exekuce@seznam.cz, www.exekuce-poradenstvi.cz
poradenstvi.cz
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nabízíme vám

reklama

masáž + sauna + bazén = 3 hodiny
soukromí pro uzavřenou skupinu
přátel…380,-Kč/osoba
„Zažijte den v ráji“
koupel a zábal, masáž, kosmetika,
manikúra, pedikúra, bazén/sauna,
občerstvení
Celkový balíček s 15% slevou…1.990,-Kč

TIP PRO MUŽE: Dárkový poukaz – vhodný dárek ženě
žen
Penzion Slezský dům, Lipovská
ká 630, Jeseník
www.slezskydum.cz
tel. 604205295
email: lazne@slezskydum.cz

publikace

Javorník známý i neznámý
Městské kulturní středisko
edisko vydalo v nakladatelství
Sursum publikaci nazvanou Javorník známý i neznámý.
S touto publikací máte možnost projít Javorník ve dvou
procházkách-historické
historické a romantické.
Je doplněna o fotografie
ografie a kresby, mnohé jsou v barvě.
Je vytištěna na křídovém
ídovém papíru. Autory textu jsou
Michaela Vašíčková a Štěpán
pán Samek, fotografie po
pořídil
Jiří Štrajt.
Publikaci si můžete za 60,- zakoupit v Městském
informačním centru Javorník.
Publikace vznikla díky sponzorům:
ům: CAMPA
CAMPA-NET a.s.,
Hotel Pod zámkem, Lékárna Pod Jánským vrchem,
Kleineidam, s.r.o., Lesy ČR,s.p.,
R,s.p., Ing. Pavel Janda-Star
Janda
s.r.o., Chovatelské a sportovní potřeby
potř
Věra Dopisová.

Publikace vznikla za finanční podpory Olomouckého kraje.
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KINO – LEDEN 2011, jednotné vstupné 40,-/50,- Kč

KINO

KINO

Sobota 8. 1. 2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
ROMÁN PRO MUŽE
(komedie)
BONTON

Příběh tří sourozenců - Cyrila (Miroslav Donutil), Bruna (Michal Vladyka)
a Anety (Vanda Hybnerová), kteří mají kvůli
ůli p
předčasné smrti rodičů
mnohem pevnější
jší pouto, než bývá obvyklé. A to p
přesto, že se povahově
snad už nemůžou
žou víc lišit. Cyril je cynický bonviván s těmi
t
nejlepšími
kontakty a jednoduchým vkusem, jenž mu velí vždycky sáhnout po tom
nejdražším. Aneta má výrazně vyvinutý smysl pro spravedlnost a citlivou
duši, která čím dál víc okorává vlivem
vem neuspokojivých partnerských
vztahů. A Bruno je typický „obyčejný člověk",
k", jenž z nalinkovaných kolejí
práce - rodina občas odbočuje
uje jen k neškodným erotickým fantaziím na
internetu.

přístupno od 12 let

100 minut

Sobota 15. 1. 2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
HABERMANNŮV MLÝN
(drama)
BONTON

Život před válkou v pohraničíí nebyl dvakrát idylický. Doba si žádala,
abyste se přiklonili na jednu čii druhou stranu a jen ti nejsilnější dokázali
zůstat nad věcí. Patřilil k nim bohatý podnikatel August Habermann (Mark
Waschke), který bez předsudků dával práci Čech
Čechům i Němcům, a jeho
nejbližší přítel Březina (Karel Roden). Po začlen
členění Sudet do Třetí říše
tlak ještě zesílí, na tomto místě personifikovaný esesákem Koslowskim
(Ben Becker). Habermann i přesto
esto dál vytváří
vytvá
pro své české
zaměstnance
stnance ochranný štít a odmítá se plně
pln podvolit „mateřské“
ideologii. Jenže šílená doba nakonec dostihne i jeho.

přístupno od 12 let

104 minut

Sobota 22. 1. 2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
JÍST, MEDITOVAT A MILOVAT
(romantický/dobrodružný)

Liz Gilbert (Julia Roberts) měla
la všechno, o č
čem se předpokládá, že
o tom moderní žena sní – manžela, dům,
m, úspěšnou
úspě
kariéru – a přesto
jako mnoho dalších se cítila ztracená, zmatená a hledala, co vlastně
vlastn
v životě chtěla. Čerstvě rozvedená a na životní k
křižovatce vychází
Gilbert ze své zóny klidu a pohodlí a riskuje všechno, aby změnila svůj
život. Vydává se na cestu kolem světa,
ta, která se stává cestou, kdy hledá
sebe samu. Na svých cestách objevuje skutečný
čný požitek jídla v Itálii; sílu
modlitby v Indii a konečně a nečekaně, vnitřní
řní pokoj a rovnováhu pravé
lásky na Bali.

přístupno

titulky

140 minut

FALCON

Sobota 29.1.2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI (fantasy)
WARNER

První část začíná,
íná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na
nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit
čit tajemství Voldemortovy
nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než kdy
dříve, protože jim už profesořii nepomohou a budou také bez ochrany
profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží
rozdělit.

přístupno od 10 let

titulky

V SOBOTU 1. 1. 2011 SE NEPROMÍTÁ
PŘIPRAVUJEM NA MĚSÍC ÚNOR: OBČANSKÝ PRŮKAZ
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146 minut

je určen obyvatelům města Javorník k dočasnému uložení odpadů kategorie „O“ a „N“
(ostatní odpad a nebezpečný odpad). Ve sběrném dvoře mohou tyto odpady odkládat
občané a také vlastníci objektů určených k rekreaci. Podnikatelé, kteří podnikají na území
města a jsou smlouvou zařazeni do systému odpadového hospodářství města, zde mohou
odkládat pouze ostatní odpad, ne odpad nebezpečný.
Kategorie odpadů „O“ (ostatní odpady):










PLASTY (PET-lahve, polystyren, směsný plast)
DŘEVO A DŘEVĚNÉ OBALY
KOVY
SKLO – ČIRÉ A BAREVNÉ
PNEUMATIKY
SUŤ
OBJEMOVÝ ODPAD
TEXTIL
ELEKTRO ZAŘÍZENÍ - pouze kompletní elektrospotřebiče, protože pouze ty město
bezplatně odevzdá k recyklaci. Za jakkoli demontované elektrospotřebiče město platí
nemalé finanční prostředky (lednice zdarma – rozebraná až 600,- – 800,- Kč)

Kategorie odpadů „N“ (nebezpečné odpady):
Na tyto odpady je určen kontejner – tzn. ekosklad, který je vybaven zdvojenou podlahou.
Pod pojmem nebezpečné odpady je myšleno
 ODPADNÍ BARVY, LAKY, LEPIDLA
 TUKY, VOSKY
 OLEJE, OLEJOVÉ FILTRY, NEMRZNOUCÍ SMĚSI
 OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY
 KYSELINY
 PESTICIDY
 NESPECIFIKOVANÉ LÁTKY
SPRÁVCE SBĚRNÉHO DVORA: Radek Švábek (tel. 724184470)
PROVOZNÍ DOBA:
PONDĚLÍ
ZAVŘENO
ÚTERÝ
ZAVŘENO
STŘEDA
7.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
ČTVRTEK
ZAVŘENO
PÁTEK
12.00 – 16.00
SOBOTA
8.00 – 12.00
NEDĚLE
ZAVŘENO

V době uzavření sběrného dvora prosíme, abyste sběr neodkládali před
uzavřenou bránu, ale přijeli v době, kdy je dvůr pro veřejnost otevřen.
Děkujeme!!!
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