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MĚSTO JAVORNÍK

Město Javorník

Informace starostky:
 OO Policie ČR - dne 9.3. 2011 při návštěvě vedoucí územního odboru Policie
ČR paní plk. Mgr. Ludmily Andělové
lové jsem vyslechla informaci o ukončení
ukon
OO
Policie ČR v Javorníku, a to jednak z důvodu šetření
ení finančních
finan
prostředků
/havarijní stav budovy - oprava by byla v řádech statisíců
ů či
č miliónů, jiné budovy
v Javorníku nevyhovují vzhledem k potřebám Policie ČR / a také díky malé
četnosti trestných činů. Proto krajské ředitelství
editelství schválilo přesun
p
obvodního
oddělení Policie ČR do Žulové. V Javorníku by měla
la zů
zůstat pouze služebna,
která by byla obsazena dvěma členy Policie ČR
R a pouze 2x v týdnu. Rada
a Zastupitelstvo Města Javorník s tímto krokem nesouhlasí,
nesouhlasí proto Zastupitelstvo
pověřilo Radu dalším jednáním v dané věci, a to na veřejném
řejném zastupitelstvu dne
11. 3. 2011.
 Rada města schválila pořízení
ízení nových webových stránek města,
m
spuštění je
plánováno na 1.4. 2011. Prozatím odkazy naplňujeme
ujeme vlastními daty a oslooslo
vujeme podnikatele ve sféře služeb veřejnosti
ejnosti o možnosti umístit informace
o těchto službách na našich stránkách. Výzva je v tomto čísle Javornického
zpravodaje a tuto možnost mohou využít další podnikatelé, fyzické osoby
a občanská sdružení. Webová adresa bude www.mestojavornik.cz
javornik.cz
 Pozemkový úřad v letošním roce na vlastní náklady opraví cestu
cest k biocentru
Střední Díly. Pro město a občany
any tak vznikne kvalitní př
přístupová komunikace
k nádrži.
 Lesy ČR pokračují v současné době s opravou břehů
ů Javornického potoka
směrem od Travné do města
sta a poté bude následovat etapa další a to od hranic
směrem do města v délce necelých 4km.
 Město
sto neustále oslovují organizace, které nás žádají o materiály prezentující
Javorník a okolí. Jednu jsme využili a vy máte možnost se s ní seznámit –
otištěna je v tomto čísle. (str.23.-pozn. redakce)
 Od 1. 5. 2011 bude spuštěn nový systém s názvem RegTIM v Jeseníku, tedy
regionální turistický informační
ní trenažer, který umožní všem turistům
turist
vybaveným
mobilem s GPS, aby si stáhli potřebné
ebné info o dané oblasti. Je to pilotní program
– první v ČR, kdy se taková služba spouští. Info
fo to jsou tzv. body zájmu, které
během své cesty na kole či pěší můžete
žete navštívit. Jakmile se budete blížit
k tomuto bodu zájmu, váš mobil na vás začne
ne „mluvit“, dané místo zobrazí –
obrázek s popisem. Body zájmu představují
edstavují kulturní a přírodní
p
památky,
zajímavé přírodní úkazy, informační
ní centra, vodní díla a mnoho dalších.
Petice „Jsme proti zrušení OO Policie ČR v Javorníku“
Zastupitelstvo města přijalo jednoznačný
ný odpor ke zrušení obvodního odd
oddělení POLICIE
ČR V Javorníku.
ěřena v této věci jednat.
Rada města byla Usnesením Zastupitelstva ze dne 11.3.2011 pověřena
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Připravila Petici Rady města - „Jsme proti zrušení OO Policie ČR v Javorníku“,
která je připravena k Vašemu podpisu na několika místech mě
ěsta: podatelna MěÚ
Javorník, Městské informační centrum (v kulturním domě), městská
stská knihovna, na obecních
úřadech přilehlých obcí a v javornických obchodech, na České
eské poště
pošt a v Bílém Potoku
v obchodě p. Vasilievové.
Mgr. Irena Karešová, starostka města
m
Informace z jednání Rady města:
Rada města
sta na svých zasedáních ve dnech 11. 2. 2011 a 25. 2. 2011 mimo jiné
projednala:
- možnosti obnovy veřejného osvětlení ve městě Javorník
- komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku
- spolupráci na konkrétních projektech s městem Otmuchow
- statut sociálního fondu města Javorník
- dodatek k programu Fondu rozvoje bydlení města Javorník
- návrh nových webových stránek města Javorník
- dohodu na svoz TKO s obcí Bílá Voda
- zadávací dokumentaci na akci - Rekonstrukce ČOV Javorník
- návrh rozpočtu mikroregionu Javornicko
- návrh kupní smlouvy o finančním leasingu na nakladač Kramer 350
- program regenerace MPZ v roce 2011
Rada Města Javorník
Informace ze správy majetku
PRACOVIŠTĚ CZECH POINT NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V JAVORNÍKU
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační
ní Národní Terminál, je asistoasisto
vaným místem výkonu veřejné správy umožňující
ující komunikaci se státem prostřednictvím
prost
jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
an“. Czech POINT je projektem, jehož cílem je
zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná
ejná správa. Czech POINT vám ušetří
ušet
čas, nervy i peníze. V současné době poskytuje na počkání tyto služby:
• Výpis z Rejstříku trestů - vydání výpisu z Rejstříku
íku trestu je zpoplatn
zpoplatněno částkou
50,- Kč

• Výpis z Katastru nemovitostí - vydání
ydání první strany výpisu je zpoplatněno
zpoplatn
částkou
100,- Kč a 50,- Kč za každou další stranu

• Výpis z Obchodního rejstříku - vydání je zpoplatněno částkou
ástkou 50,
50,- Kč za každou
stranu výpisu

rejst
je
• Výpis z Živnostenského rejstříku - vydání výpisu ze Živnostenského rejstříku
zpoplatněno částkou 50,- Kč za každou stranu výpisu
m zjistit stav trestných bod
bodů
• Výpis z bodového hodnocení řidiče - umožňuje občanům
(bez bodů ve správním řízení).
ízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného
Ministerstvem dopravy.. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany,
ob
nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
ady. Správní poplatek, který žadatel zaplatí je
100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku
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• Výpis z insolvenčního rejstříku – Insolvenční rejstřík je informačním systémem
veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR, jeho základní úlohou je
zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich
průběhu, informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů
i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Poplatek za ověřený výpis se řídí
zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč.
• Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů - Seznam kvalifikovaných dodavatelů
je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást informačního systému o veřejných
zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili
kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění
kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Tato služba
je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné
zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních
kritérií.
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH – slouží pro
provozovatele autovrakovišť k zaregistrování na MA ISOH
• Datové schránky – na kontaktních místech Czech pointu lze zajistit např.: zřízení
datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit
datovou schránku.
• Autorizovaná konverze dokumentů - znamená úplné převedení dokumentu v listinné
podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do
dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné
právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené
konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek. V praxi se nejčastěji
setkáváme s konverzí u dokumentů, které byly doručeny do datových schránek a opatřeny
elektronickým podpisem – tyto dokumenty převádíme do listinné podoby opatřené
ověřovací doložkou.
Na Městském úřadě v Javorníku je pracoviště Czech POINT zřízeno v I. poschodí v kanceláři správy majetku města – dveře č. 003 (paní Koňaříková) a v přízemí na matrice (paní
Minksová). Obě pracoviště jsou označena nálepkami Czech POINT.
SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ ANEB
NOVÉ E-DOMKY VE SBĚRNÉM DVOŘE
Elektrospotřebiče jsou už dlouhá desetiletí nedílnou součástí našeho života. Usnadňují
nám každodenní povinnosti, pomáhají při práci a starají se o zábavu. Jejich vývoj se
neustále zrychluje a cenově jsou čím dál dostupnější. To vše s sebou ale přináší i závažný
problém: co s nimi, když doslouží?
Od srpna 2005 ukládá zákon výrobcům a dovozcům povinnost postarat se o své
výrobky po skončení jejich životnosti. Spotřebitel při nákupu nového výrobku platí
příspěvek na recyklaci historických elektrozařízení. Svůj starý spotřebič může každý
bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře nebo v obchodě, kde jej koupil.
Pokud se staré elektroniky zbavíte tím, že ji jednoduše vyhodíte do kontejneru či
popelnice se směsným odpadem, dopouštíte se přestupku, za který vám může být uložena
ve správním řízení až dvacetitisícová pokuta. Podstatnější však je, že takové jednání není
ohleduplné vůči životnímu prostředí a ostatním.
-4-

ELEKTROSPOTŘEBIČE - co recyklujeme?
Město Javorník má uzavřenou smlouvu se společností, která zajišťuje zpětný odběr
a recyklaci následujících typů použitých elektrických zařízení z našeho sběrného dvora:
zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (tzn. počítačové monitory,
počítače, notebooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice, telefonní přístroje klasické, bezdrátové i mobilní, faxy a záznamníky, tiskárny, kopírky, kalkulačky,apod.)
spotřebitelská zařízení (jedná se například o televizní přijímače, videopřehrávače, DVD
přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina,
reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka, videokamery, fotoaparáty včetně příslušenství,
apod.)
hračky, vybavení pro volný čas a sporty (videohry včetně ovladačů, joysticky, autodráhy,
vláčky, RC modely apod.)
domácí spotřebiče sloužící pro praní, mytí, chlazení, vaření, sušení a zařízení pro
mechanickou a tepelnou úpravu pokrmů, textilu, čištění a úklid, péči o tělo (tzn. sporáky,
trouby, varné desky, žehličky, fritézy, varné konvice, ventilátory, mixéry, vysavače, šicí
stroje, fény, holící strojky, atd.)
nástroje a nářadí určené pro vrtání, broušení, řezání, sekání, stříhání, apod. (zahradní
sekačky, brusky, pily, vrtačky, hoblíky)
osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky, apod.)
Použitá elektrozařízení zanesete nebo zavezete do sběrného
dvůr
dvora. Zde vám obsluha určí, kam
můžete zařízení bezplatně odložit. Aby elektrozařízení mohla být
recyklována, musí se odevzdávat
v nedemontovaném stavu. Za takto uložená elektrozařízení získává
naše město finanční odměnu. Je
sice nepatrná, ale proč zbytečně
zaplňovat naši skládku vhozením
přístroje do popelnice a ničit tak
životní prostředí, když je možnost
věc znovu recyklovat a ještě
z toho mít malý finanční příspěvek.
Recyklace znamená opětovné použití, znovuuvedení do cyklu, kdy se využíváním odpadů
šetří přírodní zdroje a omezuje se zatěžování životního prostředí škodlivinami. Druhotné
suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Například průměrný mobilní
telefon o hmotnosti 100 gramů obsahuje 15 g mědi, 0,4 gramů drahých kovů (zlato, stříbro,
platina) a 30 gramů plastů. Kromě recyklace je možno elektroodpad využít i energeticky.
Pro zpětný odběr výše zmíněných elektrospotřebičů máme v našem sběrném dvoře nově
umístěné dva tzv. E-DOMKY. E-domek je uzamykatelný ocelový přístřešek opatřený
posuvnými dvoudílnými vraty, který napomáhá ochraně spotřebičů před povětrnostními
vlivy a před vykradením.
ČERNÉ SKLÁDKY
Letos opět s nadcházejícím jarem se v našem městě a okolí objevují černé skládky.
Vyzýváme občany, aby takto neodkládali žádný odpad včetně BIOODPADU – klestí, trávy.
Je nepřípustné vytvářet takovéto hromady v lesích (jako např. černá skládka nad bývalým
MEZem), na veřejných prostranstvích či soukromých opuštěných pozemcích.
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MATRIKA
Odešli z našich řad:

Hana Pařízková
ízková
Vlasta Glabazňová
ňová
Anna Romanivová,
Jindřich
ich Havránek
Jaromír Gaja
Marcela Minksová, matrikářka
matriká

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK
Masopustní veselice v Domově pro seniory
V javornickém Domově
Domov pro seniory
uspořádali v úterý 8.března
8.b
pro
klienty veselici, která k tomu měla
rovnou dva důvody.
ůvody.
Tím prvním byla podle křesťanskék
ho kalendáře
ře možnost si poslední
den užít masopustního veselí,
protože zítřejší
řejší Popeleční
Popele
středa
přináší křesťanů
ťanům čtyřicetidenní půst
jako přípravu
ípravu k jejich největšímu
a očekávanému
ekávanému svátku Velikonoc.
Druhým důvodem
vodem byl Mezinárodní
den žen, a protože za málokterou
klientkou v ten den přišel
p
někdo
z rodiny s kytičkou,
kytič
zaměstnanci
domova tímto způsobem
zp
alespoň
mírnili tu trošku zklamání.
Ve vyzdobené jídelně
jídeln
seděli
u prostřených
ených stol
stolů s občerstvením
klienti domova a u protější
prot
stěny za
keyboardem
eyboardem stál Radek Švábek
a hrál jednu pěknou
p
písničku za
druhou. O masky se postarali
zaměstnanci
stnanci domova, ale pozadu
nezůstali
stali ani klienti. Improvizovaný
parket uprostřed jídelny byl stále
plný, a kdo z klientů
klient měl zdravé nohy,
tančil.
il. I ti, kter
kterým to moc nešlo.
Žádný z nich nezapomněl
nezapomn provést na
parketu paní ředitelku Domova
Ludmilu Robotkovou. Komu nohy
nesloužily, alespoň zpíval. Všichni se dvě a půl hodiny dobře
ře bavili a na konci se
přemýšlelo, co se asi bude oslavovat příště.. Vedení Domova pro
pr seniory proto patří
poděkování za přípravu akcí, kterým klientům dodávají chuť do života.
(fh)
-6-

FARNOST JAVORNÍK
Proč se slaví Velikonoce?
Smyslu křesťanských
anských Velikonoc porozumíme na pozadí Velikonoc židovských.
A/ Židovské Velikonoce / pesach /
Obsahem židovského svátku je oslava Boha – Zachránce (Spasitele). Židé si připomínají
p
Boží záchranu z egyptského zotročení
ení a slavné vyjití (exodus) z Egypta. Hospodin
vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů.. Na znamení Boží ochrany každá
izraelská rodina obětovala
tovala Bohu beránka, který byl bez vady a jeho krví potřeli
pot
rám dveří
svého domu. Izraelité takto byli uchráněni před
ed zkázou, která kolem nich přešla
p
bez
povšimnutí. Odtud pochází židovský název Velikonoc: „Pesach“ – uchránění, ušetření,
přejití.
B/ Křesťanské Velikonoce:
Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží záchranná iniciativa neskončila.
neskon
Záchrana
Izraelitů se stala předobrazem spásy člověka od všeho zotročení,
ení, ponížení, zla a smrti.
Bůh totiž neopustil člověka, který se od něj odvrátil
vrátil a upadl tak do područí
podru zla a smrti.
Všechny starozákonní předobrazy
edobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění
napln
v Ježíši
Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: „Bůh zachraňuje, Bůh
ůh je spása.“ Ježíš sám
zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným
tovaným beránkem bez vady. On, nevinný,
bere na sebe hřích i jeho důsledky:
sledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na
ochranu (pasch) pro všechny. Ve smrti cele nezůstal. Byl vzkříšen:
íšen: Otevřel
Otev tak cestu novou
a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu „exodu“ – vyjití, „pesachu“ – přejití
z tohoto světa zotročení a smrti do světa
ta Božího. Tato cesta je otevřena
otev
pro každého
z nás. Svátek Velikonoc je oslavou a zpřítomněním
ním naší spásy. Svátek Velikonoc je
oslavou vzkříšeného Krista.
C/ Datum Velikonoc:
Velikonoce, slavnost vzkříšeného
íšeného Krista, je vrcholem liturgického církevního roku.
Vyvinuly se z židovského svátku „pesach“, který se slaví 14. a15. dne měsíce
m
nisanu podle
židovského kalendáře. V rané církvi se slavily zprvu v den židovského
ého svátku. Ještě
Ješt dnes
se považuje křesťanská slavnost velikonoční
ní noci také za vzpomínku na starou smlouvu.
Koncil niceský (325) určilil po delším sporu datum Velikonoc na nedě
neděli po prvním jarním
úplňku, který nastane po průchodu Slunce jarním bodem. Tak se oddělily
odd
od židovského
kalendáře. Dnes se diskutuje o pevném datu Velikonoc.
ve
Slavnost vzkříšení začíná velikonoční vigilií večer nebo v noci na Bílou sobotu. O velikonoční vigilii se světí křestní voda a věřící obnovují křestní
estní slib. V mnoha církevních
obcích se křtí dospělí, kteří se připravovali na křest. V nedělili (Hod Boží velikonoční)
velikono
pokračuje a vrcholí slavnost Zmrtvýchvstání Páně druhou slavnou mší. Velikonocům
Velikonoc
předchází čtyřicetidenní přípravná doba – tzv. Postní doba.
D/ Kdy budeme Velikonoce slavit?
Datum velikonoční neděle:

2011 – 24.4.
2012 – 8.4.
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Exercicie v době od 3.4.2011 do 10.4.2011
Téma: „Vryl jsem si Tě do dlaně“ (Iz…)
P. Martin Sedloň, OMI, P. Vlastimil Kadlec, OMI
Drazí farníci, drazí přátelé, drazí obyvatelé tohoto kraje,
přijali jsme pozvání vašeho duchovního otce, faráře Piotra Niewiadomskiego, SDS,
abychom do vašeho města přijeli udělat dny duchovní obnovy – exercicie.
Kdybychom odjížděli s tím, že každý z vás alespoň trochu zakusí, že je mu Bůh blízko, že
Bohu jde o každého člověka, že ho Bůh chce naplnit pokojem, nadějí a dát mu sílu ke
každodennímu životu, nepřijeli jsme nadarmo.
Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že si každý z vás z nabízeného programu vybere
to své.
Zvláště vás (věřící, hledající, nevěřící, starší, mladší ….) zveme na sobotní poutní den
v Travné, který je určen opravdu pro všechny.
Za exercitátory zve O. Piotr Niewiadomski, SDS, javornický farář
Duchovní obnova v postní době roku 2011
Heslo: “Vyryl jsem si Tě do dlaně“ (Iz..)
Exercicie vede: P. Martin Sedloň, OMI,
P. Vlastimil Kadlec, OMI
JAVORNÍK
3.4.2011 – 10.4.2011

Neděle 3.4.2011:
9.30 hod.:Mše svatá s přednáškou, začátek exercicií.
15.00 hod.:Korunka k Božímu milosrdenství
15.15 hod.:Setkání na faře
17.00 hod.:Adorace s možností osobního rozhovoru
Pondělí 4.4.2011:
7.45 hod. – 13.00 hod. - Základní škola
15.00 -16.00 hod.: Výstava Nejsvětější Svátosti, Korunka k Božímu milosrdenství,
soukromá adorace s možností osobního rozhovoru
18.00 hod.: Mše svatá s tématickou promluvou
Po mši svaté setkání na faře
Úterý 5.4.2011:
7.45 hod. – 13.00 hod. - Základní škola
15.00 -16.00 hod.: Výstava Nejsvětější Svátosti, Korunka k Božímu milosrdenství,
soukromá adorace s možností
osobního rozhovoru
18.00 hod.: Mše svatá s tématickou promluvou
Po mši svaté setkání na faře
Středa 6.4.2011:
7.45 hod. – 13.00 hod. - Základní škola
15.00 -16.00 hod.: Výstava Nejsvětější Svátosti, Korunka k Božímu milosrdenství,
soukromá adorace
od 17.00 hod. Kající liturgie s přípravou ke Svátosti smíření
18.00 hod.: Mše svatá s tématickou promluvou
Po mši svaté setkání na faře
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Čtvrtek 7.4.2011:
7.45 hod. – 13.00 hod.- Základní škola
13.30 hod.: Mše svatá s přednáškou ve Stát. Domově pro sen
16.00 hod.: Mše svatá s přednáškou v Charit. D.D.
Pátek 8.4.2011:
9.00 hod.: Návštěva nemocných a starších.
15.00 -16.00 hod.: Výstava Nejsvětější Svátosti, Korunka k Božímu milosrdenství,
soukromá adorace
Neděle10.4.2011:
9.30 hod.: Mše svatá s tématickou promluvou, papežské požehnání a uctívání
misijního Kříže

UHELNÁ
3.4.2011 – 10.4.2011

Neděle 3.4.2011:
8.00 hod.:Mše svatá s přednáškou, začátek exercicií
Pátek 8.4.2011:
17.00 hod.: Kající liturgie s přípravou ke Svátosti smíření
18.00 hod.: Mše svatá s přednáškou
Po mši svaté setkání v klubu
Neděle10.4.2011:
8.00 hod.: Mše svatá s tématickou promluvou, papežské
požehnání a uctívání misijního Kříže

TRAVNÁ
Sobota 9.4.2011: Poutní den
9.30 hod.: Uhelná – odjezd autobusu
9.40 hod.: Horní Fořt
9.45 hod.: Javorník
10.00 hod.: Travná – začátek v kostele
N.P. Panny Marie
10.15 hod.: Poutní pokračování podle programu
13.00 hod.: Občerstvení pro všechny
14.30 hod.: Křížová cesta
15.30 hod.: Mše svatá s homilií v kapli P.M.
La Salletské v Mariánském údolí
UPOZORNĚNÍ: Od neděle 3.4.2011 do neděle
10.4.2011 je na faře možnost osobního
setkání s exercitátorem, kdykoliv
po domluvě
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Drazí bratři a sestry,
svojí krví splatil Ježíš lidský hřích,
za nás nesl na Golgotu těžký kříž,
teď v chrámu zve nás k Sobě blíž…

Jeruzaléme,
na oslíku přijel k tobě
náš Spasitel a Král,
aby svůj pozemský život
za hříšníky v oběť dal….

Díky Tobě, Boží Synu,
za Tvou lásku velikou,
díky za krev pro hříšníky prolitou…
Sláva Tobě, všech věků Králi,
dnes radujem se z Tvého Zmrtvýchvstání,
dnes s velkou úctou před Tvým křížem
se naše hlava sklání…

Boží láskou prozářené a milostí naplněné sváteční dny přeje
O. Piotr Niewiadomski, SDS, javornický farář
Velikonoce 2011
a pastorační asistentka A. Rousková

Expediční kamera v Javorníku
Sametová revoluce usnadnila hlavně mladým lidem poznávání okolního světa a způsobu
života tamních obyvatel. Také možnost v nich realizovat využití volného času a navázat
vzájemná přátelství s lidmi stejných zájmů. Když to navíc zachytí jejich filmová kamera,
vznikají zajímavé dokumenty.
Filmový festival „Expediční kamera“ vybral nejlepší z těchto dokumentů. V Javorníku měl
podobu jednorázového promítnutí devíti zajímavých filmů. Promítalo se ve zcela
zaplněném zrcadlovém sále Městského kulturního střediska a filmy byly promítnuty z PC
přes projektor na promítací plátno. Několikahodinový maraton byl rozdělen přestávkou,
zpestřenou nabídkou občerstvení.
„Projekt Kačkar“ nesl název pohoří v Turecku a řeka v něm byla výzvou pro naše vodáky.
Mě osobně zaujal nejvíce film USA „Sám ve stěně“. Lex Honnold je mladý muž bez pudu
sebezáchovy. Šestisetmetrovou strmou stěnu zdolává bez jakéhokoli jištění za tři hodiny.
Zkušeným horolezcům s plnou výzbrojí to trvá podstatně déle. Šokovalo mne, že do stěny
nastupuje v krátkých kalhotách a nažehlenou košilí s krátkým rukávem. Po zdolání vrcholu
zůstala košile neušpiněna a nažehlena. Asi kvalitní materiál. „Mongolsko – Ve stínu
Čingischána“ je putování našich mladých cestovatelů od pohoří Altaj do Ulánbátaru. Spíše
necestou než cestou. Auto mi připomnělo před pětačtyřiceti lety vojenskou sanitku UAZ,
kterou jsem důvěrně poznal. Skutečně to byl produkt zmíněné automobilky, který jako
jediný byl schopen cestu vydržet. Ve filmu „Brahmaputra“ se zase museli naši mladí
odvážlivci sklonit před indickými vojáky při sjíždění zrádných peřejí zmíněné řeky. Že se
dají vorvani ulovil primitivními harpunami, se přesvědčili diváci ve filmu „Poslední lovci“.
Pozornost si zasloužil i kreslený brazilský film „Mezi námi“. Otec s dcerou zdolávají horu
a po jeho pádu ze stěny se dívka musí postarat o sebe a poskytnout otci pomoc. Dlouhé
napětí poskytl divákům britský film „Asgard Project“. Dvanáct dní dobývá skupina čtyř
odvážných mužů s nasazením života horu hluboko v Arktidě, až se nakonec dva z nich
pomocí wingsuitu a padáku z jejího vrcholu za pár minut dostanou dolů. Poslední dva filmy
„Ztracený horizont“ a „Jako staří argonauti“ publikum po desáté večerní vzdalo.
Tento filmový festival doputuje brzy do Jeseníku. Nenechte si ho ujít. Šetřílci, svačinu
s sebou.
(fh)
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
LECKÁ ŠKOLA JAVORNÍK

ZUŠ1

ZUŠ2

Úspěchy Základní umělecké
lecké školy Javorník
Javornická ZUŠka se opět
ět zúčastnila
zú
národních
soutěží,
ží, které vyhlašuje periodicky Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy.
lovýchovy. Dne 11. 2. 2011 proběhlo
prob
v Kapli v Jeseníku okresní kolo ve hře
h
na kytaru.
Robert Klinec získal v 0.. kategorii 3. místo, Oskar
Lacny a Agnieszka Paweska ve III. kategorii získali
rovněž 3. místo.. Tito žáci jsou ze třídy
t
pana učitele
A.Slámky, DiS.
18. 2. 2011 se zúčastnilo
astnilo 8 žáků
žák okresního kola
rovněž v Kapli
klavírní soutěže,
že, která se uskutečnila
uskuteč
v Jeseníku. V 0.. kategorii získala 1. místo Nela
Argirovská a 2. místo Markéta Danielová ( třída
paní uč. Z.Blechtové) V I. kategorii získala 1.místo
s postupem do krajského kola Adéla Tkadlecová
(třída paní uč.. Bc. R.Jiráskové) a 3.místo Lucie
Ďulíková (třída paní uč.Z.Blechtové).Ve
.Z.Blechtové).Ve IV.kategorii
získala Marie Magdaléna Michálková 1. místo, v VII.
kategorii Kristýna Švandová 1. místo s postupem do
krajského kola, v VIII. kategorii získal 1. místo
s postupem do krajského kola Mojmír Cyril
Michálek a Adam Kvita 2. místo (třída paní
uč.Bc.R.Jiráskové).
Okresní kolo ve hře
e na housle se odehrálo 15.2.2011
ve stejných prostorách a žáci ze třídy
t
paní učitelky
K.Vavrové získali v I. kategorii dvě
dv
1. místa
s postupem do krajského kola,
kola a to Pavel Bránka
a Viktorie Vrtělková.
Za další úspěch
ch naší školy lze pokládat přijetí
p
žáka
Štěpána Kozuba (třída paní uč.
č. Mgr. T. Bednaříkové)
na Janáčkovu konzervatoř do Ostravy, kde od příštího
p
školního roku bude studovat herectví.
Úspěšným žákům
m a jejich pedagogům
pedagog
srdečně
blahopřejeme.
Za ZUŠ Javorník Mgr.Bohuslav Holiš

ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH

pozvánka
SZ Jánský Vrch a ZUŠ Javorník
Vás srdečně zvou na velikonoční
ní prohlídky
23. - 25. 4. 2011
VELIKONOCE NA ZÁMKU

sobota
prohlídky velikonočně vyzdobeného zámku s kulturním programem
ní zvyky, ukázky zdobení kraslic, pletení pomlázek, výroby
(minikoncerty, velikonoční
vizovického pečiva, zdobení perníků aj…)
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Otevřeno: 9.00 – 16.00 hod. (prohlídky každých 30 min)
Vstupné v souladu s platným ceníkem pro rok 2011.
Na nádvoří velikonoční trhy - vstup volný.
neděle a pondělí
prohlídky velikonočně vyzdobeného zámku bez doprovodného kulturního programu
Otevřeno: 9.00 – 15.00 hod. (prohlídky v každou celou hodinu)
Vstupné v souladu s platným ceníkem pro rok 2011.
pozvánky

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Městské kulturní středisko
edisko Javorník
Vlastivědné
dné muzeum Jesenicka
srdečně zvou
ve středu 13. 4. 2011 v 18,00
na přednášku
ednášku Milana Rychlého
ZA TAJEMSTVÍM RAČÍHO ÚDOLÍ

Pozvánka pro maminky na mateřské
mate
dovolené
Pohádka pro malé i velké, plná písniček
písni
a hádanek
Princezna Konvalinka a královské hádanky
Čtvrtek 14. dubna 2011 v 8,15 a 10,30 hodin
vstupné 40,Princezna Konvalinka se má vdávat, ale rozhodně
rozhodn
se jí nelíbí princ, který se uchází o její ruku. Proto
přesvědčí svého tatínka – pana krále – aby princ
splnil královské hádanky a úkoly …
Představení
edstavení trvá cca 60 minut
Více pozvánek na str. 26,
2 27

Město Javorník a Městské kulturní středisko
edisko Javorník
připravilo pro občany ve spolupráci s Policiíí ČR
Č
8. dubna v 17,00 v Obřadní síni Městského
stského ú
úřadu Javorník
besedu na téma

„Bezpečnost
nost a jak se chovat v krizových
situacích“.
Srdečně zveme všechny občany.
Pozn. Beseda není součástí probíhající petice,, za zachování
policejní služebny v Javorníku.
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PRAVIDLA SOUTĚŽE
O NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICI A VELIKONOČNÍ VÝZDOBU.
Účastníci soutěže:
Soutěžní výrobky mohou odevzdávat všichni zájemci z obce Złoty Stok a města
Javorník (Česká republika) bez omezení věku.
Cíl soutěže:
Soutěž má za cíl zvolení nejkrásnější kraslice a velikonoční výzdoby a také
vytvoření expozice ze všech shromážděných soutěžních výrobků.
Kategorie a cen y:
Jsou připraveny odměny pro první tři místa v následujících kategoriích:
I. kategorie - děti do 6. let
II. kategorie - děti z I.-III. třídy
III. kategorie - děti ze IV.-VI. třídy
IV. kategorie – mládež ze VII. – IX. třídy
V. kategorie – více než 15 let
Podmínky soutěže:
1. Odevzdávané soutěžní výrobky mohou být vypracovány libovolnou technikou
2. Organizátor může ze zvolených soutěžních výrobků vytvořit veřejně přístupnou
expozici.
Termín a místo odevzdávání soutěžních výrobků:
1. Termín odevzdávání soutěžních výrobků končí 12. dubna 2011.
2. Soutěžní výrobky je třeba odevzdávat v Centru Kultury i Promocji ve Złotém
Stoku, 57-250 Złoty Stok, ul. 3 maja 10 a také v Městském kulturním středisku
v Javorníku.
3. Soutěžní výrobky, které budou odevzdány po uvedeném termínu, nebudou
hodnoceny.
4. Soutěžní výrobky by měly být označeny jménem a příjmením autora, adresou
a telefonním číslem autora a prohlášením o samostatném vypracování
soutěžních výrobků.
Termín výběru odměněných soutěžních výrobků:
Soutěž bude vyhodnocena 15. dubna 2011 v 16:00. Vítězové budou telefonicky
informováni o tom, které místo obsadili. Všichni účastníci soutěže a také občané obce Złoty
Stok a města Javorník jsou v tento den pozváni na slavnostní rozdělení cen a otevření
velikonoční expozice.
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Činnost Městského kutlurního střediska v roce 2011
Městské kulturní středisko Javorník funguje komplexně a na sto procent se snaží plnit
své úkoly ve všech svých organizačních jednotkách – kulturní dům, kino, Městské
informační centrum, Městská knihovna Rudolfa Zubera i Městské muzeum. Hledali jsme,
a i v tomto roce budeme hledat i jiné zdroje financování kulturních programů než je jen
provozní příspěvek města. V roce 2005 to byl – Společný fond malých projektů, v roce
2006 – Intereg IIIA. Pro rok 2007 nebyly výzvy EU pro příhraniční spolupráci v oblasti
kultury vyhlášeny. V roce 2007, 2008, 2009 a 2010 jsme získali finanční příspěvek na
konání Dnů Javornicka z Olomouckého kraje.
Jsem osobně velice ráda tomu, že nové vedení města si jako jednu ze svých priorit
stanovilo posílení rozpočtů všech jeho příspěvkových organizací, které ve městě fungují.
Rozpočet MěKS zůstal vzhledem k inflaci, nárůstu cen a zvýšení DPH v průběhu
minulých čtyř let na stejné úrovni jako byl v roce 2006 (v roce 2010 byl dokonce jako
u jedině příspěvkové organizace města snížen o 100 000,-) a to k jeho důstojnému
fungování nemohlo přispět. Velice jsme se snažili, aby občané omezení činnosti této
organizace ve městě nepostřehli – přesto však pozornému nemohlo ujít, že počet
divadelních a hudebních souborů, které Javorník navštívily, se snížil, že v knihovně je
menší počet nových knih nebo že kino v době prázdnin nepromítalo. A co chystáme
v letošním roce?
Rozšířit nabídku vystupujících divadelních a hudebních souborů, přednáškovou činnost,
posílit knižní fond v Městské knihovně Rudolfa Zubera, zajistit provoz kina i v době
prázdnin, dovybavit Městské informační centrum a pořídit do Zrcadlového sálu nové stoly
a židle (které jsou ve velmi špatném technickém stavu), uvažujeme o přijetí na poloviční
úvazek jednu pracovní sílu do knihovny.
Z investičních prostředků se v letošním roce chystáme opravit:
- poslední část střechy nad jevištěm, která není dosud opravená
- rekonstrukci foyer budovy – vymalování, úprava stěn pro expozice
výstav, instalaci světelné rampy pro výstavy a expozice, novou podlahovou
krytinu na podlahu
- renovace původních parket v klubovně č. 1 (Klubovna č. 2 se rekonstruovala
v roce 2009 a podlaha se uvedla do původního stavu, tak jako se stalo
v klubovně v 1. NP v prostorách muzea.)
- opálit a natřít secesní dřevěné dveře a okna v zimní zahradě a provést
zednické práce na venkovním ochozu
- natřít a opravit všechny vnitřní historické dveře v přízemí KD
- Knihovna Rudolfa Zubera byla přestěhována z nynější hasičské zbrojnice v roce
2004. Od té doby se do jejího provozu neinvestovalo. Je potřeba doplnit
osvětlení nad regály, po zatečení střechou vymalovat a přidat regály na knihy.
- V roce 2010 byla na schodech do sklepa objevena dřevomorka. Zárubně byly vyměněny a napadené místo chemicky ošetřeno. Podle odborné zprávy jsou vedlejší dveře se zárubněmi, které vedou ven ze sklepa, rovněž napadeny a je potřeba provést
jejich opravu a chemické ošetření
- opravit promítací plátno
- Budova MěKS byla v roce 2005 nově omítnuta z grantu Ministerstva pro místní
rozvoj. Za 5 let ovšem barva na fasádě na některých místech oprýskala či byla
poničena vandaly. Provedeme její částečnou opravu.
- Dle revizní zprávy Bezpečnosti práce je zapotřebí vyměnit podlahy na venkovních
balkónech KD a chemicky je ošetřit.
Městské kulturní středisko Javorník se stalo mezi organizacemi podobného typu
kompaktní organizací působící v oblasti kultury, která zajišťuje kulturní rozvoj dětí
a mládeže i široké občanské veřejnosti. Ve městě i v regionu si plní svou nezastupitelnou
úlohu a jsem velice ráda, že se do něj občané rádi a často vracejí.
Ing. Hana Polášková
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK

doporučuje

Seznamte se prosím s oblíbenými autory a přečtěte si některé
které jejich knihy, které si
můžete půjčit v naší knihovně.
Magda Váňová * 1954
Spisovatelka, novinářka a překladatelka
ekladatelka z bulharštiny a angličtiny.
angli
Publikovala prózy a povídky časopisecky,
asopisecky, od roku 2003 vydává
romány v nakladatelství Šulc-Švarc.
Její první román Tereza vyšel již čtyřikrát,
ikrát, další knihy Zapomeň
Zapome na
minulost, Sestra a sestřička, Když ptáčka
ka lapají, S tváří
tvá beránka
a Štěstí
stí Aloise Peina vyšly podruhé nebo i potř
potřetí. V každém jejím
románě se potkává velký počet
et rozmanitých postav, které přicházejí
p
ze současného života. Autorka jejich příběhy
hy spojuje s velkou dávkou
představivosti do vyprávění,
ní, ve kterém je dostatek prostoru pro
dramatické situace, psychologické napětí, bohatý děj, protichůdné
dné polohy vážného i hu
humorného, pro odhalování skrytých vztahů a tajemství. Svým nezaměnitelným
nezam
romanopiseckým stylem si Magda Váňová získala široký okruh čtenářů.
Půjčit si můžete: Když ptáčka lapají, Kukaččí mládě, Past, Přítulný
řítulný zajíček,
zají
S tváří
beránka, Sestra a sestřička, Štěstí
stí Aloise Peina, Tereza, Zapomeň na minulost
Paul Doherty * 1946 Middlesborough, Anglie
Paul C. Doherty vystudoval historii v Liverpoolu a Oxfordu, před
p
prací
historika však dal přednost profesi učitele.
itele. Dnes už je téměř 25 let
ředitelem
editelem londýnské Trinity Catholic School. Historie je ale dodnes
Dohertyho vášní, které dává průchod
chod ve svých knihách.
Doposud psal pod různými
znými pseudonymy, jako například
nap
Paul Harding,
Michael Clynes, C. L. Grace, Ann Dukthas, nebo také Anna
Ann Apostolou. Dnes už píše pouze pod svým jménem, ale zato hodně.
hodn Jeho
historické romány se odehrávají v různých
zných zemích a v různých
r
dobách, od antiky, přes středověk,
k, od Anglie až třeba
t
k Číně.
Oblíbené jsou různé jeho kriminální série.
íma za vlády Konstantina s císařovninou
císa
V češtině vychází příběhy ze starého Říma
vyzvědačkou Claudií, a především oblíbená řada
ada detektivních románů ze Starého Egypta,
kde je hlavní postavou Amerotke, nejvyšší soudce v Síních obojí pravdy.
Kromě beletrie se věnuje také literatuře faktu, napsal například
íklad o Izabele, ženě
žen anglického
krále Edwarda II., o Alexandrovi Velikém, nebo také o možné vraždě
vražd faraóna Tutanchamóna.
Paul Doherty nyní žije na hranicích Londýna, blízko Epping Forest, se svou ženou a sedmi
dětmi.
Půjčit si můžete: Císařská vražda, Čas hyeny, Domina, Kacířská
řská léta, Královna noci,
Mstitelé bohyně Isis, Pán moru, Píseň gladiátora, Před tváříí Amonovou, Rok kobry,
Setovi zabijáci, Smrt Horových služebníků, Smrt skrývá tvář,, Smrtící relikvie, Travič
Travi
z Ptahova chrámu, Ve službách hyení bohyně
Převzato: http://www.databazeknih.cz/zivotopis
Děkujeme Českému svazu včelařů Javorník za knihy o včelařství,
řství, které darovali naší
knihovně. Knihy s touto tématikou v našem fondu chyběly.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK
Valentýnský dárek
Dovolte mi, abych se s vámi podělila
lila o nevšední zážitek, který mi připravila
p
moje třída.
Jako každým rokem už v lednu začínám zajišťovat závěrečný
ný školní výlet. Podle představ
p
žáků musí být směřován
ován co nejdále od rodinného hnízda a na co nejdelší dobu.
Přesvědčovat je o opaku je zatím zbytečné.
né. Že tomu tak být nemusí, na to přijdou
p
časem
sami. Takový výlet je samozřejmě finančně náročnější
jší a pro mnohé rodiče
rodi
se stává
i několikasetkorunová částka částkou zatěžující
žující již tak napjatý rodinný rozpočet.
roz
A tak se
stalo, že všemi oblíbená spolužačka
ka má sice uhrazeny všechny nutné školní výdaje, ale na
výlet už nezbylo. Reakce třídy na tuto skutečnost
nost však byla zcela spontánní: „Tak se
složíme!“ Spolužačku tím přivedli k slzám a já je měla na krajíčk
čku. V průběhu měsíce
února své předsevzetí naplnili a tak jsme mohli v den sv. Valentýna předat
p
dárek
z nejkrásnějších – důkaz kamarádství a otevřených
ených lidských srdcí. A pak že m
mě už
nemohou ničím překvapit!
Mgr. Čmelová
melová (třídní
(t
učitelka VII.A)
Dvě želízka v ohni
recitačka

Recitačka2

Jako každý rok, tak i letos se některé
ně
děti 2. stupně
základní školy připravovaly
ipravovaly na recitační
recita
soutěž Dětská
scéna 2011. Školní kolo proběhlo
hlo 8. března
b
v městské
knihovně a ve dvou kategoriích soutěžilo
sout
s připravenými
texty osm žáků.. Jako postupující se vyloupli hned tři
t –
Václav Kotouč,, Jana Bartošová a Ště
Štěpán Kozub. Všichni
zúčastnění byli odměněni
ni diplomy, cenami a určitě
ur
i dojmy
z příjemné atmosféry, která v knihovně panovala.
Jaké překvapení nás však čekalo,
ekalo, když jsme zjistili, že
okresní kolo se koná už druhý den! „Cože? Jak to, že tak
brzy?!? Co teď?...“
?...“ A už se žhavil telefon, hlavy dohromady
dali snad všichni, kdo ve sborovně
ě pozdě
pozd odpoledne ještě
byli. Vždyť letošní postupující
ostupující jsou skutečně
skute
ta pověstná
„želízka v ohni“... Telefonáty, domluvy, kopírování a komkom
binování a výsledkem bylo to, že jsme v osm hodin ráno
9. března seděli, bohužel bez Jany, v Kapli jesenické Duhy.
Ještě podstrčit přihlášky, zázračně
ě dopilovat druhé texty
a můžeme začít. Ve Vaškově kategorii byla skutečně
skute
konkurence, hlavně žáci gymnázia, ale Vašek byl ve svém
výkonu naprosto přesvědčivý a skvěle
skv
zaimprovizoval
i v druhé části.
ásti. Uvidíme, koukli jsme na sebe se slovy: „To
by mohlo vyjít!“ Štěpán
pán si vylosoval ve své kategorii
poslední pořadové číslo. Pozorně jsem poslouchala ostatní
recitující a bylo mi neskromně jasné, že to má v kapse.
Tady v Jeseníku dnes konkurenci neměl.
nem
Přesvědčivý
a kultivovaný projev a skvělý
lý výkon znovu ukázaly, že
Štěpán se na konzervatoř dostal zaslouženě
zasloužen a od loňska
na sobě dost zapracoval. Porota mi dala za pravdu a ve
vyhlášení vítězů a těch, které
eré uslyšíme v krajském kole
v Olomouci, byli zaslouženě oba.
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Co říct na závěr? Díky vyučujícím naší školy, kteříí dali prostor ukázat talent svých žáků
žák
a projevili při rychlém řešení schopnosti téměř srovnatelné s techniky depa Formule 1,
a díky talentu, píli a chladné hlavě kluků vše vyšlo.
L. K.
Základní škola Javorník a Rada rodičů děkují všem sponzorům,
m, kteří
kte přispěli finanční
částkou nebo cenou do tomboly ke zdárnému průběhu
hu školního plesu. Výtěžek
Výt
z tohoto
plesu bude věnován na odměny a zájmovou činnost žáků.
Sponzoři plesu:
1. jesenická kosmetická, AFX, Agroparkl s.r.o, Autocont Jeseník, Autoopravna Ivan
Zelenka, Bulguri Pavlína, CAMPA - NET K. Steiner, Česká spořitelna,
řitelna, pob. Javorník,
Damaškovi, Dočkal Karel - Papír Plus, Dopitová Věra,
ra, Drgová V., EKO - VIMAR
Orlaňsky
sky CZ, Elektro Schubert, Energorozvody, Everest, Fit Úsovsko, Galerie Kafe Krňávek František,, GEMI Gebauer, Han Truck s.r.o., Hotel Pod Zámkem, Chemické
produkty Vinkler, Kadeřnictví - L. Marková, Kadeřnictví - P. Gottwaldová, Kleineidam
K., Knihkupectví Domeček, Kolimax, Kotas Petr, Křížek
ížek Jaroslav, Křížová
K
R.
a Žáčková I., Květinářství - D. Robotková, Květinka
tinka Papadopulosová O., Lékárna M. Mrázková, Lesy ČR,
R, Lezecká skupina Javorník, RWE, Sabas, Sešn – obuv, SOU
Heřmanice, Star s.r.o., Stomix, Škola – servis, Taverna, Viden, Warex, Zahradnictví J. Jura, Zlatnictví - B. Zajícová, Železářství Jirešovi

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPO

Jménem tělovýchovné
lovýchovné jednoty Sport pro všechny v Javorníku zdravím všechny bikery
a bikerky (rozuměj všechny milovníky cyklistiky) a zvu vás
ás již tradičně k účasti na 16-tém
ročníku závodu horských kol
“RYCHLEBSKÁ 30 MTB“.
Závod je určen
en pro široké spektrum cyklist
cyklistů
všech výkonostních tříd,
íd, kteří mají chuť
chu si zasporObrázek1
tovat a změřit
it si síly s ostatními cyklisty. Nádherné
prostředí
edí Rychlebských hor je příslibem
p
nevšedního zážitku, tak neváhejte a přijďte
p
v sobotu
7. května 2011 před
ed sportovní halu v době
dob od
10.00 do 11.30 hodin se zaregistrovat (připravte
(p
si
startovné 100 Kč)) a ve 12.00 hodin na nám
náměstí
v Javorníku
avorníku „hurá na start“. Pro všechny účastníky
ú
závodu je povinná cyklistická přilba,
p
tak na ni
hlavně nezapomeňte,
e, protože bez ní nebude možno vás do závodu pustit.
čně na Travné u Oravců.
Nejvyšším bodem trati je Borůvková hora 899 m.n.m. a cíl tradičně
Všichni závodníci si mohou vybrat dle své výkonnosti ze dvou tras o délce 15 a 30 km. Na
trati jsou pro závodníky připraveny dvě občerstvovací stanice, v cíli bude též připraveno
p
občerstvení.
V letošním ročníku se opětt pojede i kategorie družstev, takže můžete
m
utvořit např.
rodinný nebo pracovní tým, avšak pozor, celé družstvo musí dojet do cíle a čas se
zprůměruje. Rovněž bude vyhlášen vítěz
z kategorie crazy: jezdec s nejoriginálnějším
dresem, kolem nebo stylem jízdy.
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První tři závodníci v každé kategorii jednotlivců obdrží věcné
cné ceny, u družstev pouze
první v pořadí. Další ceny jsou losovány v tombole, ve které se losují startovní čísla
každého závodníka, který dojede do cíle. Hlavní
ní cenou v kategorii 30 km je nový putovní
pohár, protože ten původní již zůstal po třech předchozích vítězstvích
ch svým majitelům.
Maminkám a tatínkům malých bikerů v tomto ročníku
níku svitla další naděje
nad
na vytvoření
nového světově proslulého bikera, protože se letos pojede nová kategorie RYCHLEBSKÝ
ŠNEČEK. Tyto nejmenší bikery zvu na start o den později a to 8. 5. 2011 v 10.00 hod. do
„Dolního parku“, kde si odjedete svůjj velký závod. Tato kategorie je u
učena pro bikery do
12-ti let, a startovné se nehradí.
Využijte tedy jarního počasí, sedněte na kolo a přijeďte
te mezi nás udělat
ud
něco pro své
zdraví.
V případě, že nejste kolu aktivně nakloněni, a přesto
esto se chcete závodů
závod účastnit, přijďte se
na nás podívat a hlavně všechny podpořit. Samozřejmě jsou
u zváni i ti,
t kteří mají čas
a chtějí pomoci při organizaci závodu buď sponzorstvím čii jako samotný pořadatel.
po
Kontakt
pro zájemce:
tel.774504978
www: http://rychlebskamtb.wz.cz
email:.markoa@atlas.cz
Za TJ SPV Javorník:.Argirovský Marko
Zumba dorazila do Javorníku
Pro ty, kteří nevědí, co je zumba, tak jen ve stručnosti.
nosti. Není to tanec, není to aerobic,
není to nějaké cvičení při hudbě,, ale je to od každého trochu a všichni ti, kteří
kte rádi tancují,
cvičili už aerobik a mají rádi hezkou rytmickou hudbu, zvládnou zumbu hravě.
hrav
Po té, co už se tancovala zumba v Bernarticích a v Bílé Vodě,
ě, roznesla se zpráva, že
se bude tancovat i v Javorníku. Nikde nebyl vylepený jediný plakát s informacemi, a přesto
tvrtek 26. 2. sešlo více než padesát žen ve velmi širokém
širo
věkovém
se v tělocvičně ve čtvrtek
rozpětí.
Některé už si našly ukázky zumby na internetu, jiné neměly
ly ponětí,
poně do čeho jdou, ale
chtěly si to zkusit.
Po hodinové lekci pod vedením usměvavé
vavé a sympatické lektorky Saskie Rýdlové byly
všechny ženy pěkně propocené, ale spokojené a já jsem si říkala,
íkala, že se uvidí příště,
p
jaká
bude účast. Většinou
tšinou napoprvé je velká, ale pak slábne. Kupodivu další týden žen ještě
ješt
přibylo a na třetí lekci opět.
t. Je to docela zajímavé, že zumba chytla tolik žen, možná i čas,
který byl vybrán / 19. 30 – 20. 30 /, vyhovuje všem.
LP
Jaká byla letošní Aerobic show v Javorníku?
V sobotu 19. března
ezna se ve sportovní hale Javorník konal již devátý ro
ročník „Aerobic show“.
Akce probíhala tradičně pod záštitou Asociace sportu pro všechny a op
opět nabízela pestrou
škálu cvičebních stylů, které si mohly návštěvnice
vnice vyzkoušet. Již na začátku
za
programu byly
přítomné cvičenky mile překvapeny přídavkem
ídavkem ze strany organizátorů,
organizátorů a to ukázkou Hip hop cvičení v podání polské lektorky. Poté již následoval Step Vertical, kondiční
k
cvičení,
Zumba a Tae-Bo. Rozmanitý program a nevlídné počasí
así tentokrát do sportovní haly
přilákalo více než čtyřicet příznivkyň svižného pohybu z Javornicka i Polska. Organizátorky
z ASPV se již nyní těší na příští rok, kdy Aerobic show oslaví desáté
té výročí
výro a slibují novinky
a překvapení v programu.
S. Rydlová
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Aerobic show 2011

Aerobic show 2011

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZO – 2, JAVORNÍK.

25. výročí vzniku.
Naše organizace vznikla dne 1. 1.
1986 rozdělením
lením ZO Javorník. Tato
organizace měla
ěla 190 členů. Rozdělila
se na 2 organizace Javorník 1
a Javorník
ník 2. Zakládajícími členy byli
Švábek Jiří,
í, který byl zvolen jako
jak
předseda,
edseda, tuto funkci zastává dodnes,
pani Marie Wiesnerová, Smejkal Ervin,
Miluše Vybíralová, Kmoníček
Kmoní
Josef.
Po založení organizace jsme měli
m 70
členů.K dnešnímu
nešnímu dni máme 40 členů.
Jsme rozděleni
leni do dvou
d
osad. Osada
Veteránů a osada Zeleného údolí.
K dnešnímu
nešnímu dni se ve výboru vystřívyst
dalo celkem 16 členů. Od založení
organizace bylo celkem 27 členů oceněno diplomem nebo čestným
estným uznáním od základní
organizace nebo od Územního sdružení. Dva naši členové Jiříí Švábek a Marie Sloupová
byli oceněni bronzovým odznakem
dznakem od Republikové rady. Švábek Jiří z naši organizace je
členem
lenem Územního sdružení pro okresy Šumperk a Jeseník, kde zastává funkci
místopředsedy a dále je členem
lenem Republikové rady. Základní organizace byla oceněna
ocen
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Republikovou radou Čestným uznáním 2 stupně. Naše činnost byla a je zaměřena na
údržbu zeleně, samozásobitelství ovocem a zeleninou, aktivní odpočinek. Zahrádka je
cesta k přírodě, je to aktivní spolupráce s přírodou. Máme také nějaké problémy, hlavní je,
že se nám daří spolupracovat s mládeží a tak je sblížit s přírodou. Zúčastnili se soutěže
Mladý zahrádkář, kde Filip Švábek se po dobu 3 let umístil vždy na 2. místě, Anička
Pavlová na 3. místě.
Všem členům a celé zahrádkářské společnosti přeji do dalších let hodně slunných dnů,
velkou úrodu a hodně elánu. Zároveň vás vyzývám, pokud máte zájem, máme nějaké
volné pozemky, přijďte mezi nás.
Švábek Jiří, předseda základní organizace
Výroční schůze zahrádkářů

Český svaz zahrádkářů má
v Javorníku dokonce dvě své
místní
organizace.
Ta
s pořadovým číslem jedna
měla v sobotu 5. března svou
výroční
členskou
schůzi
v zrcadlovém sále Městského
kulturního zařízení.
Organizace má 37 členů
a sdružuje jednotlivé zahrádkáře a jejich přátele ze dvou
zahrádkářských kolonií, z nichž
jedna je u Dolního parku,
druhá na Partyzánské ulici.
Přátele píši záměrně, protože
takové
je
jejich
oficiální
oslovování. Předsedou organizace je přítel Milan Vávra, jednatelem Miroslav Baťa, a kdo měl na schůzi nejvíce práce,
byl Antonín Karásek, který jako hospodář a pokladník vybíral peníze za členské známky.
Přítomen na schůzi byl i Jiří Švábek z javornické organizace číslo dvě, který je současně
delegátem ústředí svazu a měl pro členy závažné informace.
Organizace není spolkem, který se stará jen sám o sebe. Upozorňuje na sebe účastí na
Dětském dni, pořádaném ve spolupráci s Městským kulturním zařízením, kde pro děti vždy
nachystá zajímavé soutěže. Pravidelná je účast jejích členů na výstavách jako je
olomoucká podzimní výstava Hortikomplex či okresní výstava v Šumperku, kde vystavují
výpěstky svých zahrad. Občas uspořádá i místní výstavu. Tou by se letos chtěla spolu
s druhou javornickou organizací představit veřejnosti.
Nejzkušenějším členem organizace je Jaroslav Robotka, který je současně okresním
instruktorem Českého svazu zahrádkářů a ochotně poskytuje rady i nečlenům. Na schůzi
vystoupil s krátkou přednáškou o jarních postřicích ovocných stromů a keřů.
Zklamání přítomným přinesla neúčast pozvaného představitele města. Nejen, že se mu
chtěli pochlubit výsledky své činnosti a poděkovat za to, že jim byl bezplatně pronajat
zrcadlový sál k členské schůzi. Zaslechli informaci, že město má v úmyslu zrušit jejich
zahrádkářskou kolonii na Partyzánské ulici a potřebovali bližší vysvětlení.
Zahrádkáři nezapomínají na své členy při oslavách kulatých výročí jejich narozenin.
Takto odměnili osm svých členů pěknými kytičkami. Konec schůze patřil společnému fotu.
(fh)
zahrádkáři
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KINO – DUBEN 2011, jednotné vstupné 40,-/50,- Kč

KINO

KINO

Sobota 2.4.2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
MEGAMYSL
(animovaná komedie)
BONTON
Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče
rodi
na rodné
planetě posadili do vesmírného vozítka a poslali do světa,
sv
byl
celkem roztomilé miminko. Ke své smůle
ůle však přistál
p
na Zemi,
přímo uprostřed vězeňského
ského dvora. A protože ředitel věznice na
úpěnlivé prosby vězňů,, zda si toho drobe
drobečka mohou nechat,
reagoval kladně,, získal Megamysl hned celou řadu tatínků se
zločineckými sklony, které mu budou úspěšn
ěšně řadu let předávat.
přístupno
český
eský dabing
96 minut
Sobota 9.4.2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
HON NA ČARODĚJNICE
JNICE
(dobrodružný)
HCE
Středověká fantasy s Nicolasem Cagem a Ronem Perlmanem,
která svou syrovou atmosférou a mystikou připomíná
p
slavné
Jméno růže v akčnějším stylu. Dva přátelé
átelé se ve 14. století vrací
z křižáckých výprav do rodného města,
sta, které je zdecimováno
morovou epidemií. Dívku obviněnou z čarodějnictví
čarod
mají rytíři
dopravit do odlehlého opatství pro vymítačské rituály a následný
proces. Děsivé události a nevysvětlitelné
tlitelné tajemné síly, kterým
budou muset čelit,
elit, je postaví na samou hranici smrti a ohrozí
i rytířský slib zajistit dívce spravedlivý soud.
přístupno
ístupno od 12 let
titulky
98 minut
Sobota 16.4.2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
BONTON
LETOPISY NARNIE: Plavba Jitřního
ního poutníka
Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí
ětí Pevensieových tráví
prázdniny u svých příbuzných společně
ě se svým nesnesitelným
bratrancem Eustacem. Často
asto tu vzpomínají na Narnii a na
dobrodružství,
užství, které tam zažili, když jednoho dne z ničeho
ni
nic
ožije obraz lodi, který visí v Lucinčině pokoji a oni se skrz něj
n
dostávají zpátky do Narnie. Bohužel i s bratrancem Eustacem.
přístupno (dobrodružný) český
eský dabing
114 minut

Sobota 23.4.2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
CIZINEC
(drama)
FALCON
Během nepřipravovaného
ipravovaného výletu do Evropy, aby si zahojil
zlomené srdce, se Frank (Johnny Depp) nečekaně
ne
ocitne
v záletném vztahu s Elisou (Angelina Jolie), výjimečnou ženou,
která mu schválně vstoupí do cesty. Romantická smršť
smrš se rychle
odvíjí na dech beroucím pozadí Paříže
říže a Benátek a oba
hrdinové se rychle ocitnou náhodně vrženi do smrtelné hry na
kočku a myš.
přístupno
ístupno
titulky
105 minut
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Sobota 30.4.2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
NA VLÁSKU
(animovaný)
FALCON
Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů
efekt
a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy
dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika je unesena z hradu
svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné
t
věži a touží po
dobrodružství. Nyní je ve věku
ku teenagera s bujnou fantazií
a odhodlá se s pomocí temperamentního bandity provést velký
husarský kousek. Locika a její komplici nacházejí dobrodružství,
srdce, humor a vlasy… spoustu vlasů.
vlasů Prozrazení jejího
královského původu
vodu visí na nitce a její únosce je jim v patách.
Tato komedie je převyprávěním
ním klasické pohádky bratří
brat Grimmů.
přístupno
český dabing
100 minut
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC KVĚTEN: 127 hodin, Guliverovy cesty, Černá labuť…

Město Javorník, Městské kulturní
středisko Javorník
Javornická dělostřelecká garda
srdečně zvou na
MÁJOVÝ VÝŠLAP NA
BORŮVKOVOU HORU
1. 5. 2011

Vjezd povolen na „Letiště“
Pro zájemce z řad seniorů bude přistaven autobus:
M
úřadu
10.15 – v Bílém Potoku u obchodu p. Vasilievové , 10.30 – v Javorníku u Městského
Odjezd zpět ve 13,00
- Prodej propagačních materiálů Borůvkové hory.
- Občerstvení zajištěno: p. Ivan Matuška
- Hraje: Stará tráva
- Výstava fotografií Jiřího Štrajta.
č ě zvou po
pořadatelé.
Na jarní procházku vás srdečně
Javorník se prezentuje v časopise
asopise Dovolená

Uzávěrka květnového
tnového čísla
č
zpravodaje
bude 15. dubna v 8,00.
8,00 Své příspěvky
posílejte na adresu:
javornickyzpravodaj@seznam.cz
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují
ují kvalitu a vysokou užitkovost/
užitkovost
 trasa č.35 Javorník
 13h Vápenná /u hasič.zbrojnice/
 14h Žulová /u OÚ/
 15h Vlčice /u OÚ/
 16h Javorník /parkoviště za MěÚ/
 16:30 Bílý Potok / hostinec u Šprňů/
 17:30 Vidnava /malá tržnice vedle radnice/
 18h Stará Č.Voda /před OÚ/U
AKCE!!!!!
Prodej 2.5.2011
í: 18týd. cena: 130,
130,-Kč
Kuřice černé, červené /těsně před začátkem snášky/ stáří:
Kačeny pekingské / bílé brojlerové/
Kačeny barbarie /husokačeny/
Husy / bílé/
Husy /landeské/
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Prodej 13.9.2011
Kuřice černé, červené

1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
6-8týd.

60-80,-Kč
90-110,-Kč
130-150,-Kč
130-150,-Kč
250-290,-Kč

stáří: 14-18 týd.

cena: 130-150,-Kč
130

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01
Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ní poradenství
Administrativní správa - insolvenční
Splácíte více, než vyděláte? Nikdo Vám už nechce půjčitit 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
Pat
k předním
společnostem v oblasti insolvenčního poradenství, 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 sporem, právní porada.
Kontakt:
Kontaktní osoba:

apka 553 (vedle budovy IPOS-Pentagon)
IPOS
v Jeseníku na ul. K. Čapka
Alena Krestýnová,mobil: 739 285 445
Ing. Zdeňka Brožová mobil: 732 601 554

Email:krestynova-exekuce@seznam.cz,
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www.exekuce
www.exekuce-poradenstvi.cz

MASÉRKA JANA VLČKOVÁ z Lipové-lázní
oznamuje všem svým milým zákazníkům
změnu adresy:
od 9. března 2011 sídlí každou středu na:
ulici Míru 403, Javorník
(naproti autobusovému nádraží)

Telefon: 604 813 105
Ceník:

Záda a šíje
Reflexní terapie
Baňkování
1 hodina masáže celého těla
Medová masáž

150,200,150,350,200,-

TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
Provoz kavárny v areálu SZ Jánský Vrch

NPÚ, ú.o.p. v Olomouci nabízí do pronájmu provoz kavárny U Jana
na nádvoří zámku Jánský Vrch.
Podrobnější informace na tel.: +420 602 951 712 nebo
na emailu : janskyvrch@olomouc.npu.cz
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SPS-Slezské
Slezské pozemní stavby s.r.o Skupina
handicap,dceřinná společnost
nost fa Autokredit s.r.o.
přijme do pracovního poměru osoby s ID.OSZZ.
Zaměstnání v místě bydliště a pracovní zařazení
zař
dle
zdravotního stavu.V případě zájmu kontaktujte na
tel. 725 770 787, email: alena.mm@seznam.cz

30. 4. 2011 od 17,00
Město Javorník, Kulturní dům Javorník,
Řecká obec, Javornická dělostřelecká garda,
Sbor dobrovolných hasičů Javorník, ZUŠ
Javorník, Občanské sdružení Baja,
Přistávací plocha: náměstí u Soudní budovy
Vstup: kostýmovaných čarodějnic více než
žádaný (budou odměněni)
K čarodějnickému reji hraje: Quanti Minoris
Lektvary a jiné čarodějnické pochoutky
zajištěny.
Co máme v plánu:
-prohlídka Soudní budovy
ějnice
-netradiční hry pro malé čarodějnice
Na místě bude pálena velká vatra (s čarodějnicí)
a malá na opékání špekáčků.
špeká
Čarodějům
m vstup povolen !!!!
Více o sletu na plakátech.
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12. 4. - 22. 4.
8,00 – 15,30
Na tradičních velikonočních trzích se představí :
- s pracemi dětí: MŠ Míru
MŠ Polská
ZVŠ Vlčice
Družina ZŠ Javorník
- prodejní stánky
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Městské kulturní středisko Javorník a Jesenický fotoklub pod patronací
starostky města vyhlašují fotografickou soutěž
„DVA DNY V ŽIVOTĚ JAVORNÍKU“
Soutěž a následná výstava má ukázat, pokud možno, netradičním způsobem, městské
slavnosti Dny Javornicka 2011, které se konají ve dnech 18. a 19. 6. 2011 v Javorníku.
Fotografie mohou být jak z vlastní akce, tak z její přípravy a zákulisí.
Uzávěrka soutěže je 1. září 2011.
Fotografie zasílejte poštou na adresu Městského kulturního střediska Javorník, Nádražní
160, 790 70 Javorník, tel. 607644198, 584 440 276 v jeho provozní době.
Současně bude vhodné přiložit soubor i na mail adresu info@mksjavornik.cz i v podobě
elektronické, pro potřeby propagace této fotografické soutěže a Dnů Javornicka.
Fotografie na výstavu vybere 5 členná porota složená se zástupců města Javorník,
Městského kulturního střediska Javorník, Jesenického fotoklubu a laické veřejnosti, která
rozhodne o udělení cen a Čestných uznání. Rozhodnutí poroty je konečné.
Udělené ceny: 1.cena v hodnotě 1.000,-Kč
2.cena v hodnotě 700,-Kč
3.cena v hodnotě 300.,-Kč
Dále budou udělena 3 Čestná uznání a nejúspěšnější fotografie javornického autora obdrží
také Čestné uznání. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo některou cenu neudělit, popřípadě počet oceněných fotografií rozšířit.
Oceněné fotografie zůstávají MěKS Javorník, neoceněné budou po skončení výstavy
vráceny autorům. Forma navrácení bude určena individuální dohodou.
Formát fotografií je 25 cm x 38 cm a 30cm x 40 cm.
Jeden autor může zaslat maximálně 10 fotografií, přičemž seriál do 5 snímků se považuje
za jednu fotografii. Fotografie je nutné opatřit pořadovým číslem, názvem a adresou autora.
Výsledky soutěže a seznam vítězných snímků bude uveřejněn na internetových stránkách
MěKS: www.kulturnidumjavornik.cz
Výstava s vernisáží realizovaná z těchto soutěžních fotografií proběhne v MěKS Javorník,
případně podle zájmu i na jiných místech, na podzim roku 2011.
Součástí účasti na této fotografické soutěži je i souhlas autora prací s použitím jeho snímků
pro propagaci jak samotné fotografické soutěže tak i „Dnů Javornicka“.
S programem „Dnů Javornicka 2011 “ se bude možné seznámit na internetových stránkách
MěKS – www.kulturnidumjavornik.cz nebo města www.mestojavornik.cz, dále v Javornickém zpravodaji.
Přihlášku na soutěž najdete na www.kulturnidumjavornik.cz, nebo přímo v Městském
kulturním středisku Javorník.
Nové webové stránky města Javorníku
Dne 1. 4. 2011 se předpokládá spuštění nových webových stránek Města Javorník na
internetové adrese: www.mestojavornik.cz, které nahradí stávající, nevyhovující a pro
uživatele nepřehledné stránky.
První prezentace se uskutečnila na veřejném zasedání zastupitelstva dne 11. 3. 2011.
Stránky jsou pojaty tak, aby umožnily každému návštěvníkovi snadno a rychle najít
potřebné informace. Obsah webu, jeho podstránek, hypertextových a grafických odkazů
bude průběžně doplňován a aktualizován.
Rada města Javorník
VÝZVA
pro občanská sdružení, sportovní kluby, fyzické osoby i podnikatele.
Pokud budete mít zájem prezentovat svoji činnost na nových webových
stránkách města, můžete se obrátit s připravenou podobou vaší prezentace na
Věru Hradilovou (Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník).
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