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Ulice

Večerní pohled na Nádražní ulici ze 60. - 70. let min.století

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK
Děkovný certifikát javornické škole.
Ve čtvrtek 20. května 2010 se uskutečnil v Regionálním centru v Olomouci 5. workshop
projektu globálního grantu: „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“ s názvem
– Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel, zkráceně
„Řemesla“.
Na workshopu došlo k zhodnocení dosavadního průběhu řešení projektu. Byl
prezentován web www.otevrisedovednostem.cz, Katalog řemesel a Metodika motivace
k řemeslům ve volbě povolání žáků základních škol.
V rámci projektu se žáci javornické školy mimo jiné zúčastnili exkurzí do Ondřejovických
strojíren ve Zlatých Horách, Střední oděvní školy v Prostějově, Oděvního podniku
v Prostějově a Nestle – závodu Zora v Olomouci. Exkurze měly za cíl přiblížit žákům
problematiku jednotlivých profesí a pomoci jim v rozhodování při volbě povolání.
Za účast a aktivní zapojení do projektu a propagaci řemesel byl Základní škole Javorník
udělen děkovný certifikát.
Ve školním roce 2009/2010 vyšlo z naší školy 53 žáků, 50% bylo přijato na střední školy
s maturitou. Věřím, že všichni vycházející žáci si vybrali tu správnou školu, a přeji jim
bezproblémové studium a hodně úspěchů.
Alena Hořavová, členka realizačního týmu projektu
Správa SZ Jánský Vrch
vás srdečně zve na V. ročník
Javornického rockfestu
14. srpna 2010 od 20.00 hod na nádvoří zámku
vstupné: 150 Kč
Vystoupí: Rosomák Olympic revival, AC/DC Bon Scott memorial band
a Pražský výběr tribute
MĚSTSKÉ KUTURNÍ STŘEDISKO JAVORNÍK
ZVE NA VÝSTAVY

- Obrazy a kresby Milana Schelingera
Společně s výstavou Historický kalendář království českého

Emanuel Mařík (literární zpracování), Milan Schelinger (grafika), Jiří Kabeš (písmo)
do 14. srpna 2010
- Krajina lužních lesů, krajina mého domova
prodejní výstava obrazů Libora Vymyslického
do 14. srpna 2010

- Němí svědkové války, II. světová válka v paměti stromů
Připravena ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka
a Arboretem Nový Dvůr
do 14. srpna 2010

- Jeseníky z ptačí perspektivy

Soubor leteckých fotografií Jana Vondry zachycuje nejvyšší části Jeseníků, Kralického
Sněžníku a Rychlebských hor a jejich podhůří v průběhu všech ročních období.
Na výstavě je možno zakoupit tiskem vydané letecké snímky a pohlednice.
do 27. 8. 2010
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LOGO festivalu– doplní Studio 4

Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu POD ZÁŠTITOU HEJTMANA
Olomouckého kraje pořádá XVIII. ročník Mezinárodní hudební festival Karla
Ditterse z Dittersdorfu 3. 9. 2010 – 15. 10. 2010
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
Pátek 3. 9. 2010
Kulturní dům Javorník
18.00 hodin
Vernisáž výstavy „ Po všem h…. , jen po včelách med“
Historie včelařství na Javornicku. Výstava potrvá od 4. 9. 2010 – 12. 11. 2010
Sobota 4. 9. 2010
Zahajovací koncert festivalu
19.00 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice Javorník
Účinkují: Komorní orchestr Moravské filharmonie Olomouc
sólistka: Jana Boušková – harfa, dirigent – Petr Chromčák
Program:
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
Sobota 11. 9. 2010
Zámek Jánský Vrch Javorník
17.00 hodin
Komorní koncert
Pražské kytarové kvarteto,
Marek Velemínský, Václav Kučera, Jan Tuláček, Patrick Vacík
Neděle 19. 9. 2010
Klášterní kaple Jeseník
17.00 hodin
Komorní koncert
Klavírní recitál Pavla Kašpara /Německo/
Úterý 21. 9. 2010
Kulturní dům Javorník
18.00 hodin
Přednáška Dr. Petra Koukala „ Dittersdorfova chrámová hudba „
Výstava : „Dittersdorf jako člověk“. Výstava potrvá od 3. 9. 2010-12. 11. 2010
______________________________________________________________________
Sobota 25. 9. 2010
Kulturní dům Javorník
15,00 hodin
Komponovaný pořad
Jesenický smíšený sbor + cimbálová muzika Petra Galečky
„Ty ukvaldský kostelíčku „ koncert věnovaný Leoši Janáčkovi
Neděle 26. 9. 2010
Kostel Svatého Kříže Javorník
17.00 hodin
Koncert etnické hudby
Edward Powell /Kanada/
Středa 29. 9. 2010
Kulturní dům Javorník
18,00 hodin
Klavírní recitál
Richard Pohl – klavír, Barbora Perná - soprán

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
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Sobota 2. 10. 2010
Kostel Bílá Voda
17. 00 hodin
Varhanní koncert
Večer duchovních
evangelické
akademie Olomouc
Sobota
2. 10. 2010 skladeb - Konzervatoř
Kostel Bílá
Voda
17. 00 hodin
Varhanní
koncert
J. S. Bach
Večer
duchovních
skladeb
Konzervatoř
evangelické
Olomouc
Pěvecké
vystoupení
– A.- Dvořák
Biblické
písně 1akademie
–5
J.
S. Bach
Marc-Antonie
Charpentier – Te Deum
Pěvecké
Biblické
písně 1jší– Trojice
5
Pátek 8.vystoupení
10. 2010 – A. Dvořák
Kostel
Nejsvětější
Javorník
19.00 hodin
Marc-Antonie Charpentier – Te Deum
Komponovaný koncert duchovní hudby a ruských lidových písní a romancí
Pátek 8. 10. 2010
Kostel Nejsvětější
jší Trojice Javorník
19.00 hodin
Mužský sbor Ipatievského
kláštera
města
Kostroma
Komponovaný
koncert duchovní
hudby
a ruských
lidových písní a romancí
Stepanov
Zhuykov
Konstantin,
Medvedev Konstantin, Dronov Andrey, Bagrov
Mužský
sborEvgeniy,
Ipatievského
kláštera
města Kostroma
Anton Evgeniy, Zhuykov Konstantin, Medvedev Konstantin, Dronov Andrey, Bagrov
Stepanov
Pátek 15. 10. 2010
Kulturní dům
m Javorník
19.00 hodin
Anton
Pátek
15. 10.
2010
Kulturní dům
m Javorník
19.00 hodin
Kytarový
recitál
Kytarový
Lubomírrecitál
Brabec
Lubomír Brabec

Předprodej vstupenek:

Předprodej vstupenek:
Městské kulturní středisko Javorník:
tel. 584 440 276
Městské kulturní středisko Javorník:
tel. 584 440 276
ročník
ník
Mezinárodního
hudebního
festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu
Tento
XVIII.
ník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu
Tento XVIII. ročník
sekoná
konázazavýznamné
významné
finanční
podpory
Olomouckého
kraje,
za podpory
se
finanční
podpory
Olomouckého
kraje, dále
zadále
podpory
Sdruženíměst
měst
a obcí
Jesenicka,
Města
Javorník,
Jeseník.
Sdružení
a obcí
Jesenicka,
Města
Javorník,
MěstaMěsta
Jeseník.

Český
eský
rozhlas
Olomouc,
Svaz měst
m Svaz
a obcí
Omya,
Český
eský
rozhlas
Olomouc,
m
měst a obcí
Omya,
Jesenicka
– loga–doplní
Studio 4Studio
v barvě4 šedé
Jesenicka
loga doplní
v barvě šedé
POZVÁ N KA
P aOnedoslýchavých
Z V Á N K A ČR,
Svaz neslyšících
Svaz
neslyšících
a nedoslýchavých
ČR,
Místní
organizace
Jeseník,
Místní
organizace
Vás srdečně
zve na Jeseník,
„ AKTIV DRVás
ŽITEsrdečně
LŮ SLUCzve
HADna
EL “
v Javorníku.
- který se koná v pátek, dne„ 30.
AK07.
TIV2010,
DRŽvIprostorách
TELŮ SLUKulturního
CHADEL domu
“
bude vvcca
Začátek
akce
je stanoven
10,00
předpokládané
ukončení
čení aktivu domu
Kulturního
Javorníku.
- který se
koná
v pátek,na
dne
30.hodin,
07. 2010,
v prostorách
13,00
hodin.
Začátek
akce je stanoven na 10,00 hodin, předpokládané ukončení
čení aktivu bude v cca
V průběhu aktivu bude instalována výstavka kompenzačních
ních pomůcek
pom
pro sluchově
13,00 hodin.
postižené občany, včetně zajištění
ní prodeje baterií, olivek, apod. P
Přihlášky zašlete na
V průběhu
aktivu
bude nebo
instalována
výstavka
kompenzačních
ních584pom
pomůcek
adresu
uvedenou
v záhlaví
se lze přihlásit
i telefonicky
na č.t.
412 216,pro
739 sluchově
postižené
ní prodeje baterií, olivek, apod. P
Přihlášky zašlete na
504 514 občany, včetně zajištění
adresu uvedenou
v záhlaví
se lze
přihlásit
i telefonicky
412 216, 739
na č.t.aby584
od 9,30
do 10,00
hodin.
Doporučujeme
se aktivu
Prezence
se uskuteční
v doběnebo
504 514 i osoby které pečují o občany
zúčastnily
any užívajících sluchadlo, nebo zajišťují
zajiš
nepravidelnou
pečovatelskou
službu
nedoslýchavé
rodiče
e Doporučujeme
nebo známé.
odpro
9,30
do 10,00 hodin.
aby se aktivu
Prezence se uskuteční
v době
Program: i osoby které pečují o občany
zúčastnily
any užívajících sluchadlo, nebo zajišťují
zajiš
1.
Zahájení
a úvod do problematiky
nepravidelnou
pečovatelskou
službu pro nedoslýchavé rodiče
e nebo známé.
2. Program:
Činnost Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR
3.
Sociálně právní informace pro sluchově postižené
1.
Zahájení a úvod do problematiky
Kompenzační pomůcky, důchodové pojištění, průkazy
kazy ZTP,
4.

2.
3.
4.

Činnost Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR
Sociálně právní informace pro sluchově postižené
Kompenzační pomůcky, důchodové pojištění, průkazy
kazy ZTP,
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5.
Dodavatel kompenzačních pomůcek pro SP – účel
el a poslání firmy
6.
Programy sociální rehabilitace pro SP – poradenství, kursy odezírání apod.
7.
Závěr
Srdečně zve výbor MO SNN ČR Jeseník
Mencner František, Šebrlová Marie
Pozvánka
Místní organizace Svazu tělesně postižených České republiky v Javorníku srdečně
zve
srde
všechny své členy, důchodce, celou veřejnost a klienty Domova
omova důchodců
dů
na sportovní
den, který je připraven na 21. srpna 2010 v zahradě u Dittersova domu od 14.h. odpoledne.
Hudba, různé hry a soutěže i tombola jsou zajištěny. Přijďte se určitě
č ě podívat.
podívat Srdečně
vás všechny zvou pořadatelé
adatelé MO STP ČR Javorník
SPORT
Úspěšná fotbalová sezóna
na žákovských družstev
Tak nám skončil
skon další fotbalový
rok a mně
ě nezbývá,
nezbývá než začít
bilancovat. Na jeho začátku
za
jsme
stáli před
ed velkou výzvou. Zda
udělat
lat po 5 letech v Javorníku
opětt starší a mladší žáky a p
přihlásit je do krajských soutěží.
sout
V ročníku
níku 08/09 skon
skončili totiž žáci
v okresním přeboru
p
až na 6.
místě, a proto se nad touto
myšlenkou vznášel velký otazník.
Nakonec jsme do toho šli a přip
hlásili žáky do krajské fotbalové
soutěže
že a s odstupem času
musím říci,
ci, že jsme udělali
ud
dobře.
Ostatně výsledky hovoří
hovo jasně!
Starším žákům
žák
utekly stupně
vítězů jen o fous a mladší žáci
skončili v této soutěži
sout
na skvělém
druhém místě,
místě když do posledního zápasu sahali po celkovém
prvenství. V okresním přeboru
radost naše
nám udělala
ělala velkou
v
přípravka,
ípravka, která až v posledním
utkání přišla
řišla o prvenství s benjamínky Jeseníku. Ale hezky popo
pořadě.
Starší žáci (ročník 95 a 96)
pracovali v nové sezóně pod
vedením p. Stoupala a vzhledem
k problémům
ům s docházkou kluků
je konečné
čné 4. místo úspěch. Na
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úvod musím říci, že jsme se celou sezonu potýkali s velice úzkým kádrem hráčů,
hrá
ale
i přesto jsme se v krajské soutěži neztratili. V podzimní části
ásti pravidelně
pravideln nastupovalo 8
kluků, kteří byli doplněni nejlepšími mladšími žáky, a po základní části sout
soutěže jsme byli na
3.místě s bilancí 8 vítězství,
zství, 2 remízy a 4 porážky. Ve finálové skupině,
skupin kde nastoupila
4 nejlepší družstva finálové skupiny, jsme ve všech utkáních sehráli vyrovnané souboje
a urvali další 2 remízy a nakonec nás jen bodík dělil
lil od bronzového stupínku. Velkou
pochvalu zaslouží především
edevším Kozub Michal, Filip Petr, Planý Dalibor, Horák Jaroslav,
Kozub Štěpán, Podstavek Adrian a Dressler Dominik a dále trojice
ce mladších Mazánek
Patrik, Fedora Dominik a Zelenka Marcel – tato desítka sehrála
la prakticky všechny zápasy
sezóny, k nim se přidali střídavě další starší žáci, kteří patřili
ili do kádru, ale svým přístupem
p
a nadšením v průběhu sezóny postupně odpadali – byli to: Krumpholz Jakub, Malíř
Malí Jiří,
Jančařík Jaroslav, Vavrač Filip, Pouska Jan. Nejlepším střelcem
elcem se stal Petr Filip
následovaný Daliborem Planým a Michalem Kozubem.
ěže p
přihlásilo, procházelo
Mladší žáci (ročník 97 a 98), kvůli kterým se mužstvo do soutěže
celou soutěží výborně. Mužstvo, které v průběhu sezóny vedl p. Olšák,
Olšák má budoucnost.
Výpadek ho potkal jen v úvodním kole základní části, kdy si zapsalo vůbec
vů
jedinou porážku
s Moravským Berounem, poté nabralo obrátky a výsledkem byla bilance 11 výher, 2 remízy
a 1 porážka. Finálovou část začalo skvěle a 3 výhrami v řadě se dostalo do čela soutěže.
Bohužel v závěru jara, kdy téměř celý kádr musel nastupovat za mužstvo starších žáků,
žák už
klukům chyběly síly, a tím přišli o prvenství. Porážky v posledních třech
tř
kolech jim přesto
přisoudily skvělou 2. příčku jen těsně za vítězem z Velkých Losin.
Nejlepší střelci mužstva byli Račák
ák Karel, Zelenka Marcel a Mazánek Patrik. V mužstvu
dále úspěšně reprezentovali: Kozub Jiří,
í, Fedora Dominik, Klamert Tomáš, Pokuta Radek,
Novák Petr, Vašut Jiří, Bulguris Martin, Kirschner David, Kovářř Michal a ost
ostřílení kluci
z přípravky.
ípravek naši kluci prokázali, že jako jediní z okresu mohou
V soutěži okresního přeboru přípravek
konkurovat Jeseníku. Mužstvo vedli p. Olšák a p. Pavličík.
ík. Za celou sezonu utrp
utrpěli jen
2 porážky právě s Jeseníkem a zejména ta jarní na domácím hřišti byla hodně
hodn těsná
a vyrovnaná. Z úspěšného
mužstva přechází
př
hned sedm
šikovných kluků
kluk do žáků a já
doufám, že i v budoucnu o nich
uslyšíme. Jsou to Druhan, Planý
Matěj,
j, Navrátil, Fedora,
Fe
Olšák,
Šálek, Vasiliev a Dřevojánek.
D
Nejlepším střelcem
st
byl Matěj
Planý, dále Šálek a Olšák
s Fedorou. V mužstvu dále hráli:
Galo, Polášek, Ďurina, Kozub P.,
Brož,
Pavli
Pavličík,
Stoupalová,
Polášková, Marková a další,
kteříí se doufám v letošním roce
zapojí
jí aktivněji
aktivn
už vzhledem
k velkému odchodu hráčů
hrá
do
žákovské kategorie.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny zájemce o nejrozšířenější
jší sport planety k nám do
oddílu. Nebojte se přijít a ukázat, co ve vás je! Každý začínal nějakým
jakým zp
způsobem sportovat,
ale jen tréninkem a vůlí je schopen se něco naučit. Podmínky v Javorníku jsou jedny
po
z nejlepších na okrese a kluci - je jen na vás, jestli se zvednete od zrádných počítačů,
vytáhnete paty z domu a začnete něco dělat
lat pro radost, zdraví, sv
svůj dobrý pocit
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a reprezentaci města. Vy, co navštěvujete
vujete základní školu od prvňáků
prvňák až po deváťáky,
přijďte za námi na stadion a zapojte se. Naučíme
íme vás fotbalové základy a postupem času
se můžete zdokonalovat ve fotbalových dovednostech. Začínáme v polovině
srpna a celou
polov
sezónu, i v zimě, kdy využíváme tělocvičnu,
nu, si užijete spoustu zábavy a odreagování.
Na všechny, co mají rádi kulatý nesmysl, se těšíme už v srpnu. Sledujte naše stránky
www.dynamojavornik.cz a vývěsku, kde se dozvíte o začátku příští
íští sezóny více.
Stoupal David, Olšák Miroslav trenéři
trené mládeže

Český svaz chovatelů Javorník
pořádá ve dnech 11. - 12. září 2010 třetí krajskou
rajskou výstavu drobného
zvířectva
ectva Olomouckého kraje
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
neděle 12. září 2010 - 8.00 - 15.00 hod
V sobotu hraje k poslechu hudba od 14.00 hod do 20.00 hod.
V neděli kolo štěstí - selátko – losování přibližně ve 14.00 hod.
Po oba dny – kolo štěstí,
stí, makrely, klobásy, langoše, guláš a jiné občerstvení.
ob
Srdečně zvou javorničtí chovatelé.

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Od srpna nově otevřené domácí Nehtové studio pro krásné a zdravé nehty

*

Iva Pecháčková
ková
sídlo :

84

ul. Havlíčkova
kova č.
č
Javorník - ves
v
790 70
Objednávky na tel.: +420 774 477 711
IČ: 75400626

Nabízím služby: modeláž nehtů ( gel ), mokrá manikúra, P – shine (regenerace
nehtů vhodná i pro MUŽE), parafínový zábal na ruce
Nejenom NEHTY, ale i celé RUCE by měly být krásné a zdravé.
zdravé
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KINO - PROGRAM SRPEN 2010
Jednotné vstupné na představení je 40,-/ 50,- Kč
Sobota 7. 8. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
SEX VE MĚSTĚ 2 (romantická komedie)
WARNER BROS

Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno znovu přináší
p
tento film, ve
kterém se vrací Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall),
Charlotte (Kristin Davis) a Miranda (Cynthia Nixon).
Nixon Poznejte jejich životy
a lásky po dvou letech v pokračování,
ování, které opravdu zá
září. Co se stane po
tom, co řeknete své „Ano“? Život je takový, jaký si ho dámy vždycky přály, ale nebyl by to „Sex ve městě“,, kdyby život neměl
nem v záloze pár
překvapení… Tentokrát v podobě úžasného dobrodružství plného slunce,
které čtveřice žen přímo smete z New Yorku do jednoho z nejluxusnějších
exotických míst na zemi, kde párty nikdy nekončí
čí a n
něco tajemného.

přístupno od 12 let
je za každým rohem.

titulky

146 minu

Sobota 14. 8. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
CHLUPATÁ ODPLATA
HCE
(rodinný/ komedie)

Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně…
… chlupatá! Skv
Skvělá rodinná komedie
plná neodolatelných gagů vás naučí,
í, že pokoušet se bojovat proti matce
přírodě, je předem
edem prohraná bitva. Chamtiví developeři
develope si budou muset
uvědomit, že zelená není jen barva dolarů. Brendan Fraser, hrdina
dobrodružné trilogie Mumie, musí v roli stavaře
ře nového projektu obytných
domů čelit vzdoru těch, kteří jsou na místě stavby doma. T
Těch, kteří chtějí
ve svém lese klid. Těch, kteříí už nebudou couvat a kte
kteří neváhají
proměnit místo, kde žijí, v bojiště.. Generál mýval velí útok!

přístupno

dabing

92 minut

Sobota 21. 8. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
PRINC Z PERSIE
(akční/dobrodružný
ní/dobrodružný)
FALCON

Rozpustilý princ Dastan (Jake Gyllenhaal)) je v něm
ně nucen spojit své síly
s tajemnou princeznou Taminou (Gemma
Gemma Arterton)
Arterton a společně se
pokusit porazit temné síly v honbě za prastarou dýkou, která je schopna
ovládat Písky času – dar bohů,, s jehož pomocí lze vracet čas a tomu, kdo
ho vlastní, umožňuje vládnout celému světu.

přístupno
ístupno od 12 let

titulky

116 minut

Sobota 28. 8. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
EXMANŽELKA ZA ODMĚNU
NU
(komedie)
FALCON

Na Milo Boyda (Gerard Butler), smolařského
ského lovce odm
odměn, se usměje
štěstí,
stí, když dostane za úkol vystopovat a předat spravedlnosti svou
bývalou manželku, reportérku Nicole Hurley (Jennifer Aniston). Domnívá
se, že ho čeká snadná odměna,
na, ale když mu Nicole zmizí, aby sledovala
stopu vražedného spiknutí, uvědomuje
domuje si, že nic, co se týká jeho a Nicole,
není jednoduché. Oba bývalí partneřii neustále stupňují
stup
finty, kterými se
jeden druhého snaží obelstít – do chvíle, než zjistí, že jim jde oběma
ob
o život. Možná se domnívali, že splnit manželský slib lásky, věrnosti
v
a vzájemného respektu byl úkol nad jejich síly. Pokud ale chtějí
cht přežít,
budou muset společně překonat
ekonat nástrahy mnohem vvětší.

přístupno

titulky

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ: Twilight – Zatmění
-8-

110 minut

