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Radnice v barvě šedé

Činnost Města Javorník v letech 2006-2010
Vážení spoluobčané,
jsou za námi čtyři roky volebního období a náročné práce, proto nadešel čas na
rekapitulaci. Dovolte mi proto, abych v krátkosti zavzpomínal.
Začátek volebního období nebyl vůbec jednoduchý. Největším problémem byl dluh
u firmy Strabag ve výši 2,7 mil. Kč za opravu místních komunikací provedených v roce
2006 a nezaplacené faktury za bezmála 1 mil. Kč. S tímto problémem jsme zápasili až do
července roku 2007.
Největší prioritou v tomto volebním období byla ochrana životního prostředí. Od
Krajského úřadu Olomouc se nám podařilo získat integrované povolení na provozování
skládky TKO a tuto skládku jsme také rozšířili a prodloužili tak její životnost o další 4 roky
nákladem 1,4 mil. Kč. Výstavbou sběrného dvora s celkovými náklady 5,3 mil. Kč (dotací
4,7 mil. Kč) jsme také napomohli ochraně životního prostředí. Za rok a půl provozu
sběrného dvora bylo předáno několik desítek tun odpadů k dalšímu zpracování.
Za přispění Ministerstva pro místní rozvoj částkou 2 mil. Kč se podařilo opravit odvodnění
a povrch dvou místních komunikací, a to v Bílém Potoku a v Javorníku u Mateřské školy

ul. Míru. Ke zvýšení bezpečnosti jistě přispěly - přechod pro chodce u prodejny Hruška,
zábradlí podél chodníku naproti firmě Kolimax, radary pro snížení rychlosti ve městě.
V současné době jsou ve výrobě 3 ks lávek přes Javornický potok, které byly zničeny
loňskou povodní.
Snahou vedení města je dbát o veřejnou zeleň a zkrášlovat veřejná prostranství. Bylo
pokáceno několik přestárlých stromů, spousta stromů byla omlazena, proběhly výsadby
nových stromů a keřů, byly založeny nové trávníky. Změnil se vzhled autobusového
nádraží, hřbitova a dalších prostranství. To vše za maximálního využití možnosti
zaměstnávání pracovníků evidovaných na úřadu práce. Město Javorník také zřídilo tzv.
„veřejnou službu“ - dobrovolné zaměstnávání osob v hmotné nouzi pro občany města.
Rodiče dostávají od města 1.000,- Kč při narození dítěte. Na městském úřadě byla zřízena
2 pracoviště Czech point, která občanům usnadňují získávání výpisů z veřejných registrů.
Z velké části byl obnoven nebo zrekonstruován strojový park města – zakoupili jsme nový
traktor New Holland s příslušenstvím pro údržbu zeleně a komunikací, osobní vůz Peugeot
Partner pro potřeby správy vodovodů a kanalizací, novou škodu Fabii combi, kompaktor na
hutnění odpadů na skládce, avii pro hasiče z Bílého Potoka, atd.
Za poslední 4 roky byly nemalé finanční prostředky investovány do budov a zařízení.
V obou mateřských školách byla zrekonstruována sociální zařízení, v MŠ Míru nová
fasáda, v MŠ Polská výměna oken a kompletní úprava zahrady mateřské školy. Proběhla
oprava střechy tělocvičny za 2,1 mil. Kč, která vyřešila letitý problém se zatékáním, a na
krytém bazénu v Javorníku byl zrekonstruován recirkulační systém úpravy bazénové vody.
Na bytovém domě na Fučíkové ulici byla ve dvou etapách kompletně vyměněna okna,
balkónové a vstupní dveře. V nástavbě panelového domu na Janošíkové ulici byla
vyměněna všechna střešní okna. Proběhly rekonstrukce kotelen Základní umělecké školy
Javorník, zdravotního střediska a radnice. Město Javorník se každoročně podílelo spolu
s dotací Ministerstva kultury na obnově městské památkové zóny. V letošním roce
proběhne výměna oken, vchodových dveří a oprava fasády na domě č. p. 417 (naproti
radnice).
Letos poprvé přispíváme částkou 30.000,- Kč občanům, kteří nemají možnost napojení
se na veřejnou kanalizaci, na výstavbu domácích ČOV. Proběhla částečná rekonstrukce
zdravotního střediska, byla zmodernizována garáž záchranné služby. Potěšující zprávou je,
že se nám podařilo získat do Javorníku lékaře, který má zájem v Javorníku žít a ordinovat.
Začínáme s výstavbou rodinného domu pro lékaře.
Nemalé úsilí bylo vynaloženo na zahájení výstavby obchvatu města. Směnou nemovitostí
se konečně dlouho připravovaná stavba rozjela a věříme, že se i přes úspory ve státním
rozpočtu podaří tuto stavbu co nejdříve dokončit.
Rozvíjí se česko-polská spolupráce. Bylo a je realizováno několik společných projektů –
navázání spolupráce podnikatelů, vybudování mobiliáře na Borůvkové hoře, otevření
vyhlídkové trasy, cyklopřístřešky. Spolupodílíme se na tvorbě zimních běžeckých tras.
Město Javorník již má svoji vlajku. V současné době je zpracováván nový územní plán,
který mimo jiné vytvoří stavební parcely pro novou výstavbu v našem městě.
Každým rokem společně s Olomouckým krajem finančně podporujeme dobrovolné
hasiče na dovybavení zásahové techniky. Nemalou částkou jsou podporovány zájmové,
kulturní a společenské organizace působící ve městě a reprezentující město navenek. Za
tuto činnost, která obohacuje náš život, jim patří velké poděkování.
Myslím, i když to nebylo mnohdy jednoduché, podařilo se nám splnit z velké části náš
volební program. Jednu věc vám, občanům, mohu garantovat na 100 %, a to že veškeré
hospodaření Města Javorník bylo vždy transparentní a průhledné.
Jiří Jura, starosta
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Vážení občané,
na posledním zastupitelstvu města
sta bylo rozhodnuto o oddálení
rekonstrukce Čistírny odpadních vod v Javorníku, na kterou je již získaná
dotace. Toto je jistě velmi vážné rozhodnutí, které dle mého názoru bude stát
město (nás všechny), peníze navíc udělené
ené za pokuty z vypouštění
vypoušt
znečištěných odpadních vod, jelikož současná čistírna
istírna není schopná toto
splnit.
no zadlužení m
města, neboť jak
Jako jeden z důvodů některých zastupitelů bylo uváděno
jsem již psal minule, město by potřebovalo na pokrytí spolufinancování
ancování úvěr
úv ve výši max.
7 milionů, ale skutečná výše by byla známa až z vysoutěžené
žené ceny a ta může
m
být snížena
i o několik milionů.
Pokud se podíváme o 4 roky zpětně,, tak bývalé vedení radnice vzalo úvěry
úv
ve výši 18,5
milionů – z toho 8,5 milionu na stavbu Borůvkové
vkové hory, 1 milion na opravu Městského
M
kulturního střediska a zbytek na komunikace města.
sta. Toto ale nebylo vše, nebo
neboť při našem
nástupu na radnici jsme zjistili, že jsou neuhrazené faktury ve výši asi 4 milionů
milion a většina již
po splatnosti. Do tří měsíců jsme také museli zaplatit 1,5 milionu za povolení k prodloužení
platnosti na skládku TKO, bez tohoto povolení by byla skládka uzavřena.
řena.
Mimo tento výčet jsme museli platit úvěry z předešlých
edešlých let a to ve výši několika
n
milionů.
Jak je vidět z tohoto stručného přehledu, tak minulé vedení města
ěsta si se zadlužením
nedělalo problémy a už vůbec
bec nebralo ohled na blížící se volby, jak to prezentují nyní.
Z dotací, které se podařilo
ilo získat, budou tento rok realizovány pouze oprava vodovodu
v Račím údolí a opravy komunikací Bezručova a Družstevní.
Ing. Petr Mimra, místostarosta a krajský zastupitel

Zprávy z matriky
Narození občánci :
Klára Hledíková, Nela Hledíková, Kristýna Kyklošová,, Martina Kyklošová, Vít Žiga, Sofie
Hlobilová, Nela Hammerová, Nikola Rajníková
Odešli z našich řad :
Hilda Plachá, Antonín Janík, Jaroslav Vejmelka, Vlasta Bardodějová
Marcela Minksová, matrikářka
matriká
STÁTNÍ ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH
SZ Jánský Vrch a ZUŠ Javorník
vás srdečně zvou na hradozámeckou noc
NA ZÁMEK ZA VEČERNÍČKY
4. září 2010
Začátek v 18.00 hod! Dále vždy po 20 minutách!
Poslední prohlídka ve 22.00 hod!
Pásmo minipředstavení pro děti s postavami z večerníčků v interiérech
zámku Jánský Vrch .
Prohlídky se konají za každého počasí.
Kč
Vstupné: dospělí 100,- Kč, děti do 15 let 50,-Kč
Počet míst omezen! Vstupenky si můžete rezervovat na tel.: 584 440 286, 602 951 712.
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LOGO festivalu– doplní Studio 4

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

Pátek 3. 9. 2010
Kulturní dům Javorník 18.00 hodin – veřejná
ejná vernisáž
Vernisáž výstavy „ Po všem h…. , jen po včelách med“
Historie včelařství na Javornicku. Výstava potrvá od 4. 9. 2010 – 12. 11. 2010
Výstavu připravili: Český svaz včelařů,, základní organizace Javorník, o.s., Sdružení Karla
Ditterse z Dittersdorfu, Městské kulturní středisko
edisko Javorník, Vlastivědné
Vlastiv
muzeum
Jesenicka, Státní okresní archiv Jeseník, Zemský archiv Opava

Sobota 4. 9. 2010
Zahajovací koncert festivalu
Kostel Nejsvětější Trojice Javorník 19.00 hodin
Účinkují: Komorní orchestr Moravské filharmonie Olomouc
sólistka: Jana Boušková – harfa, dirigent – Petr Chromčák
Na programu:
E. Grieg - Z dob Holbergových – svita, C. Ditters - Koncert
A dur pro harfu a orchestr,
Georg Fridrich Händel - Vodní hudba - svita č.1 F dur
-------------------------------------------------------------------------------------h
V 18.00 hodin Požehnání opravené hrobky wroclavských biskupů na javornickém hřbitově
Od 18.00 hodin bude v kostele Nejsvětější
jší Trojice v Javorníku vystaven originál rukopisu
Dittersovy mše „Missa solemnis“
V 18.30 hodin vystoupí před kostelem Nejsvětější Trojice v Javorníku
rníku trubači
truba LČR, Lesní
správy Javorník

Neděle 12. 9. 2010
Zámek Jánský Vrch Javorník 17.00 hodin
Komorní koncert
era, Jan Tulá
Tuláček, Patrick
Pražské kytarové kvarteto: Marek Velemínský, Václav Kučera,
Vacík
Na programu:
Jan Václav Stamic, Jean Marie Leclair,, George Gershwin, Edvard Grieg, César Franck,
Štěpán Rak, Sergej Rachmaninov, Otomar Kvěch, Jorge Morel
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Neděle 19. 9. 2010
Klášterní kaple Jeseník 17.00 hodin
Komorní koncert
Klavírní recitál Pavla Kašpara /Německo/
Na programu: W. A. Mozart, L. v. Beethoven, Frederyk Chopin,
Bedřich Smetana
Kašpar je oceňovaný klavírista po celé Evropě, četné úspěchy
zaznamenal v Číně, Mexiku, Izraeli, USA a Kanadě.

Úterý 21. 9. 2010
Kulturní dům Javorník 18.00 hodin
PhDr. PETR KOUKAL, Ph.D.
Výstava a přednáška: „Dittersdorf – jako člověk“.
Výstava trvá do 12. 11. 2010
Sobota 25. 9. 2010
Kulturní dům Javorník 15.00 hodin
Komponovaný pořad
Jesenický smíšený pěvecký sbor + Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky
Gale
„Ty Hukvaldský kostelíčku „ koncert věnovaný Leoši Janáčkovi

Neděle
le 26. 9. 2010
Kostel svatého Kříže
íže Javorník 17.00 hodin
Koncert etnické hudby
Edward Powell /Kanada/ a RAGMAKAM ENSEMBLE
Na programu:
Saraswati Rast, Yamani-Nikriz, Bayati Darbari, Huseini Sahana, Bhinn Hicaz,
Hicaz Jog Evic,
Desh Huzzam
Tvorba současného
asného seskupení Ragmakam Ensemble je inspirována jak klasickou
indickou, tak i arabskou hudbou.

Středa 29. 9. 2010
Kulturní dům Javorník 18.00 hodin
Komorní koncert

Richard Pohl – klavír
Barbora Perná – soprán
Na programu:

G. F. Händel, W. A. Mozart, J. L. Dusík, G. Donizetti, G. Rosini,
F. Chopin, B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček
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Čtvrtek 30. 9. 2010
Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník- Zrcadlový sál 19.00 hodin
Smetanovo trio
Jitka Čechová – klavír
Jana Vonášková-Nováková – housle
Jan Páleníček - violoncello
Na programu:
Ludwig van Beethoven - Trio B dur, Antonín Dvořák - Trio
op. 90, „Dumky“, Johannes Brahms -Trio C dur op. 87

Sobota 2. 10. 2010
Kostel Bílá Voda 17.00 hodin
Večer duchovních skladeb
Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc
Program:
F. Mendelssohn: VI. Sonáta d moll pro varhany
A. Dvořák: Biblické písně 1-5
M.-A. Charpentier: Te Deum
Olomoucký studentský orchestr a Pěvecký
vecký sbor KEA diriguje Petr Šumník.

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
Kostel Nejsvětější Trojice Javorník 19.00 hodin
Komponovaný koncert duchovní hudby a ruských lidových písní a romancí
Mužský sbor Ipatievského kláštera města Kostroma: Jevgenij Stěpanov (1. tenor),
tenor)
Nikolaj Karelin (1. tenor), Konstantin Žujkov (2. tenor, vedoucí souboru),
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
*

*

*

*

*

*

*

*
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Pátek 8. 10. 2010
Kostel Nejsvětější
jší Trojice Javorník
19.00 hodin
Komponovaný koncert duchovní hudby a ruských lidových písní a romancí
Více informací o programu na plakátech a v bulletinech.
Mužský sbor Ipatievského kláštera města Kostroma
Předprodej
vstupenek:
Městské
kulturní a
středisko
Javorník tel. 584 440 276
Více
informací
o programu
na plakátech
v bulletinech.
Stepanov
Evgeniy,
Zhuykov Konstantin,
Medvedev
Konstantin, Dronov Andrey, Bagrov
Předprodej
vstupenek:
Městské
kulturní
středisko
Javorník
tel. 584 440 276
Anton
Vstupné: 80,- Kč, děti, školní mládež a důchodci
chodci vstupné dobrovolné
Pátek 15. 10. 2010
Kulturní dům
m Javorník
19.00 hodin
Vstupné:recitál
80,- Kč, děti, školní mládež a důchodci
chodci vstupné dobrovolné
Kytarový
Tento XVIII. ročník
ník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu
Lubomír Brabec
se koná
za významné
finanční podpory
Olomouckého
kraje,
za podpory
dále
Tento
XVIII.
ročník
ník Mezinárodního
hudebního
festivalu
Karla
Ditterse
z Dittersdorfu
Sdružení
měst
a obcí
Jesenicka,
Nadace Život
Města
Javorník, kraje,
Města
stadále
Jeseník
Jeseník,
se
koná
za
významné
finanční
podpory
Olomouckého
za
podpory
Předprodej
vstupenek:
umělce, Státní
Jeseník, Zemský
archiv Opava
Sdružení
městokresní
astředisko
obcíarchiv
Jesenicka,
Javorník,
Města
sta Jeseník
Jeseník, Nadace Život
Městské
kulturní
Javorník: Městatel.
584 440 276
umělce,
Státní
okresní
archiv
Jeseník,
Zemský
archiv
ník Mezinárodního hudebního festivaluOpava
Karla Ditterse z Dittersdorfu
Tento XVIII. ročník
se koná za významné finanční podpory Olomouckého kraje, dále za podpory
Sdružení měst a obcí Jesenicka, Města Javorník, Města Jeseník.

eský rozhlas Olomouc, Svaz měst
m
a obcí
Omya, Český
Jesenicka – loga doplní Studio 4 v barvě šedé
a za podpory sponzorů
PEnter
O Z V Ás.r.o.,
N K AELEKTRO – Vladimír Schubert,
AutoCont Jeseník - HAKO aaza
podpory
sponzorů
SvazEUROVIA
neslyšících
a nedoslýchavých
ČR,
Han TRUCK,
s.r.o.,
ENERGOROZVODY
s.r.o.,
CS,
a.s.,
JAS Juřena,
Schubert,
AutoCont Jeseník - HAKO a Enter s.r.o.,fi. ELEKTRO
– Vladimír
Místní
organizace
Jeseník,
Hospůdka
U Potokas.r.o.,
– Hubert
Krohmer,
Hotel
–
ámkem, Han
Hubert
Krohmer
TRUCK,
s.r.o.,
ENERGOROZVODY
EUROVIA
CS, a.s.,
fi. Pod
JAS Zámkem,
Juřena,
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Radovan
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ZeměHubert Krohmer
Zeměměřictví,
KOLIMAX
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– Hubert
Krohmer, Hotel
PodOlšarZámkem,
–
ámkem,
„ AK
TIV D-RKovářství,
ŽITELŮ SIvan
Lvan
UCHZelenka,
ADEL “ Lenka Kolářová
spol. s.r.o.,autoškola,
MgA. Jaroslav
Křížek
– Oční
soukromá
Ing. Radovan
Pavličík, Ing.
Jiří Olšar- Zeměměřictví,
Země Kolá KOLIMAX
Kulturního
domu v Javorníku.
-optika
který se
koná v pátek,
dne 30.Mrázková
07. 2010, –v prostorách
Javorník,
Mgr.
Milada
Lékárna
pod
Jánským
Miroslav
spol. s.r.o., MgA. Jaroslav Křížek - Kovářství, Ivan
– Oční
van Zelenka,
Lenkavrchem,
Kolá
Kolářová
aktivuSmrčková
bude v cca–
Začátek
akce Karel
je stanoven
na 10,00
hodin, předpokládané
ukončení
čení
Ivan, MUDr.
Michálka
Soukromá
praxe,
Zuzana
Smr
optika
Javorník,
Mgr.
Milada–Mrázková
– zubní
Lékárna
pod MUDr.
Jánským
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Miroslav
13,00
hodin.
praktický
lékař
pro
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a
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Naturfyt-BIO
–
BIO
s.r.o.,
Olga
Papado
Papadopulosová
Ivan, MUDr. Karel Michálka – Soukromá zubní praxe, MUDr. Zuzana Smrčková
–
Smr
V
průběhu OMYA
aktivu CZ
bude
instalována
výstavka
kompenzačních
ních
pom
pomůcek
pro sluchově
Květinka,
s.r.o.,
MUDr.
Petr
Richter,
Praktický
lékař
pro
dě
děti
a
dorost
praktický lékař pro děti a dorost, Naturfyt-BIO
–
BIO s.r.o., Olga Papadopulosová
Papado
postižené
včetně
zajištění
ní prodeje baterií,
apod. P
Přihlášky
zašlete
na
Vladislavaobčany,
Porvisová,
Sbor
dobrovolných
hasičů olivek,
Javorník,
a reality
STAR
Květinka,
OMYA
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- MUDr.
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s.r.o., WAREX
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s.r.o. Velká
Kraš, ZODEM
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Porvisová,
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dobrovolných
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Stavby a reality STAR
504 514
s.r.o., WAREX spol. s r.o., ZETOS s.r.o. Velká Kraš, ZODEM s.r.o.
Prezence se uskuteční v době od 9,30 do 10,00 hodin. Doporučujeme aby se aktivu
zúčastnily i osoby které pečujíPoO občany
užívajících
sluchadlo, nebo zajišťují
zajiš
Z V any
ÁNK
A
nepravidelnou pečovatelskou službu pro nedoslýchavé rodiče
e nebo známé.
POZVÁNKA
Program:
Český svaz chovatelů Javorník
1.
Zahájenípořádá
a úvodve
dodnech
problematiky
11. - 12.
záříchovatelů
2010 třetí krajskou
rajskou výstavu drobného
svaz
2.
Činnost Svazu neslyšícíchČeský
azvířectva
nedoslýchavých
ČR Javorník
Olomouckého
kraje výstavu drobného
pořádá
ve
dnech
11.
12.
září
2010
třetí
krajskou
rajskou
3.
Sociálně právní informace
sluchově
postižené
v zahradě pro
Karla
Ditterse
z Dittersdorfu
v Javorníku.
zvířectva
Olomouckého
kraje
KompenzačníVystaveni
pomůcky,budou
důchodové
pojištění,
průkazy
kazy
ZTP,
4.
králíci,
holubi,
drůbež
a exotické
ptactvo.
v zahradě Karla
Ditterse
z Dittersdorfu
v Javorníku.
Vystaveni budou králíci, holubi, drůbež a exotické ptactvo.
Pro veřejnost otevřeno: sobota 11. září 2010 - 8.00 - 21.00 hod
12.otevřeno:
září 2010sobota
- 8.00 -11.
15.00
Proneděle
veřejnost
záříhod
2010 - 8.00 - 21.00 hod
V sobotu hraje
k poslechu
14.00
hodhod
do 20.00 hod.
neděle
12. září hudba
2010 - od
8.00
- 15.00
V
štěstí
- selátko
– losování
přibližně
ve 20.00
14.00 hod.
hod.
V neděli
sobotukolo
hraje
k poslechu
hudba
od 14.00
hod do
Po oba Vdny
– kolo
štěstí,
stí, makrely,
langoše,
guláš
jiné občerstvení.
ob
neděli
kolo
štěstí
- selátkoklobásy,
– losování
přibližně
ve a14.00
hod.
Po oba dny – kolo štěstí,
stí, makrely, klobásy, langoše, guláš a jiné občerstvení.
ob
Srdečně zvou javorničtí chovatelé.
Srdečně zvou javorničtí chovatelé.
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O slavném putování dělostřelců z Javorníku do Nysy
Velká bitva napoleonských vojsk při příležitosti
říležitosti Dnů
Dn pevnosti
v Nyse je pro nás každým rokem příležitostí
íležitostí k pěší výpravě jako za
starých časů. Nejinak tomu bylo i letos...
Nadešel čtvrtek 29. července
ervence ráno a na prostranství p
před starou
dělostřeleckou
eleckou garáží je živo jako málokdy. Na svou třetí
t
výpravu se
připravuje tucet po zuby ozbrojených vojáků,
ů, které v slzách (dob
(dobře,
tak ne, to přeháním)
eháním) vyprovází jejich ženy a děti.
d
Každým rokem
výprava proti proudu času
asu sílí a inovuje. Tentokrát se nám díky
sponzorům podařilo získat trojici koní, takže kromě zrekonstruovaného žeb
žebřiňáku, který se
vypravil na cestu už v loňském roce, se řadí
do zápřahu i dvě z našich tří děl.
Zatímco přípravy vrcholí, opodál zvědavým okem svého fotoaparátu vše zaznamenává Jiří Štrajt, neúnavný dokumentátor
všeho dění v Javorníku. Je zvláštní ironií
osudu, že za českopolskou hranicí je garda
populárnější než doma: zatímco z nedaleké
radnice na rozloučení s dělostřelci nikdo
nezavítal, přijíždí krátce před jedenáctou
hodinou do Javorníku televizní štáb
reportérů Televize Opole, aby natočil
odchod udatných rakouských vojáků na
pomoc Nyse obležené Napoleonovým vojskem (aby toho nebylo málo, odpoledne na
českopolské hranici v Horních Heřmanicích
manicích dohání výpravu další polský novinář).
noviná
Po jedenácté hodině vyráží neobvyklý průvod
vod pod žlutou rakouskou vvlajkou a za zvuku
bubnů přes javornické náměstí směrr Bernartice. Míjí poledne a slunce jako by se rozhodlo
nás vysušit, ještě než dorazíme do našeho prvního cíle: bowlingu v nedávno otevřeném
bernartickém centru volnočasových aktivit. První velkou občerstv
erstvovací pauzu provází
klasické počítání prvních puchýřů, sušení propocených kabátů a košil a nabrání sil na
druhou a podstatně delší část
ást dnešní cesty. Pochod na ubytování v polském Bukówě ale
připomíná spíše závod s blížící se studenou frontou a hrozivými dešťovými
ešťovými mraky, který se
podařilo
ilo vyhrát doslova o vlásek. Z Bukówa
a ubytování v komfortním tří-hvězdičkovém
t
seníku už má naše výprava v pátek ráno
namířeno
eno rovnou do jedenáct kilometrů
kilometr
vzdáleného Fortu II severně
severn od Nysy, místa
víkendového shromáždění
shromážd
napoleonských
vojsk z celé střední
ední Evropy.
Na závěrr se sluší pod
poděkovat všem
sponzorům
m jmenovitě. Javornická d
dělostřelecká garda tímto děkuje
dě
Hotelu Černá
Voda, Pohostinství U Nádraží v Žulové,
Truhlářství
ství Martin Uhlíř,
Uhlí Ing. Vlastislavu
Luxovi a Anně Pelcové – chov pernaté
zvěře.
PH
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
Plakát v PDF- barva šedá
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SPORT
Den otevřených dveří s Javornickou lezeckou skupinou
Lezecká skupina Javorník a SPV Javorník srdečně zve děti i dospělé v sobotu 4. září na
14. hodinu do velké tělocvičny v Javorníku, kde za přispění Olomouckého kraje a podpory
Základní školy Javorník proběhne pohodové seznámení s lezením na Javornicku.
Během tohoto odpoledne můžete zjistit, co obnáší lezení. Malí
i velcí se mohou těšit například na prusíkování, lanové
překážky, lezení na umělé lezecké stěně, lanovku, slaňování,
chůzi na slack-line, práci s horolezeckým vybavením a další.
S sebou je třeba si vzít tenisky do tělocvičny (lezečky),
sportovní oblečení a především dobrou náladu a chuť
objevovat něco nového.
Malý předkrm obstarají naše stránky http://lsj.blog.cz a jako
nášup bude koncem září opět otevřen lezecký kroužek. (Bližší
informace v průběhu září ve škole a na blogu.)
Těšíme se na vás!

Pozvánka
Klub hráčů stolního tenisu v Javorníku zve všechny malé i velké, kteří si chtějí
zahrát, zafandit a dobře se pobavit, na 1. ročník turnaje o Zlatou plácačku.
Kdy: sobota 2.října 2010
Kde: malá tělocvična u kláštera
Čas: od 09:30 hod. zápis
v 10:00 hod. začátek turnaje
Startovné: děti 20Kč, dospělí 50Kč
Vstupné zdarma, občerstvení,
čepované pivo, nealko!

Takže nezůstávejte doma, vezměte celou rodinu a přijďte předvést své dovednosti.
Nezáleží na věku ani na pohlaví, důležité je, abyste udrželi plácačku v ruce
a měli s sebou dobrou náladu a chuť si zahrát.

Těšíme se na vás !!!
Sponzoři akce: SABAS s.r.o, Autoopravna Jiří Ručka, potraviny Vasilievová Marie
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Škola mladého táborníka 2010
V Kulturním domě je možné zakoupit DVD s filmem za 50,- Kč a CD s fotkami za 20,- Kč
z letošní Školy mladého táborníka.
Táborník1

Táborník2

Táborník3

Táborník4
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KINO - PROGRAM ZÁŘÍ 2010
Jednotné vstupné na představení je 40,-/ 50,- Kč
Sobota 11. 9. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
ROBIN HOOD
(historický)
BONTON

Britské ostrovy nebyly ve 13. století optimálním místem k životu. Už
tak chudá země ještě financovala ambiciózní křížové
k
výpravy svého
krále Richarda. V řadách jeho vojsk
ojsk hájil problematickou čest anglické
koruny i bezejmenný lučištník
ištník Robin (Russell Crowe). Ten se stane
očitým svědkem smrti krále přii obléhání francouzského hradu a spolu
s několika
kolika kumpány se rozhodne na vlastní pěst
pě dostat se po letech
trmácení světem co nejrychleji domů,, do Anglie. Ocitá se v hrabství
Nottingham, které ovládá bezskrupulózní šerif (Matthew Mcfadyen).
Málokdo se mu dokáže vzepřít,
ít, jednou z výjimek je Lady Marion (Cate
Blanchett), která spravuje panství svého tchána (Max von Sydow),
zatímco její muž bojuje za krále. Situace se ještě
ješt zhorší po Richardově
smrti, když na trůn
n nastoupí slabý král Jan s dvorním našeptávačem
našeptáva
Gisbornem (Mark Strong), který tajně osnuje
nuje francouzskou invazi do
země. Ve chvíli nejvyšší nouze ale přichází
ichází doba hrdin
hrdinů. Hrdinů jako je
Robin. Muž, který se pokusí naplnit prázdné pojmy jako právo,
spravedlnost a národní hrdost.

přístupno od 12 let

titulky

140 minut

Sobota 18. 9. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
TWILIGHT-ZATMĚNÍ (thriller/romantický) SPI NTERNATIONAL
Seattlem otřásá
ásá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí
nebezpečí od záludné upírky, jež stále touží ji zabít. Uprostřed
Uprost
toho všeho se navíc musí rozhodnout, čemu dá přednost:
lásce k Edwardovi nebo přátelství
átelství s Jacobem. Edward je upír,
Jacob vlkodlak. Jsou jako led a oheň.
ň. Společnou
Spole
mají jen
vzájemnou nesmiřitelnou
itelnou nenávist. A ještě
ješt jedno rozhodnutí
musí Bella učinit: má zvolit život či smrt? Ale co pro ni
znamená život a co je smrt?
přístupno
ístupno od 12 let

titulky

124 minut

Sobota 25. 9. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
ZÁLOŽNÍ PLÁN
(komedie)
FALCON
Zoe (Jennifer Lopez)) má za sebou spoustu let partnerských
vztahů,, ale najít toho pravého se jí nikdy nepodařilo.
nepoda
Protože
se jí zdá, že hledání už trvá příliš
íliš dlouho, rozho
rozhodne se stát
matkou na vlastní pěst
st a domluví si návštěvu
návště lékaře za účelem
umělého oplodnění.
ní. Téhož dne ale potká Stana ((Alex
O'Loughlin) – muže, který na ni působí
ůsobí velice nad
nadějným
dojmem.
přístupno
ístupno od 12 let
titulky
106
10 minut

V sobotu 4. 9. 2010 se NEPROMÍTÁ !!!
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN: TOY STORY 3, KUKY SE VRACÍ…
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