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MĚSTO JAVORNÍK

Město Javorník

Rada Města Javorník po důkladném projednání všech projektů zaměřených
zaměř
na rozšíření
sociálních služeb i s ohledem na vývoj situace na Jesenicku má za to, že tyto nebyly
dostatečně s předstihem
edstihem projednány se zastupiteli ani se širokou veřejností.
ve
Rada
doporučuje přepracování stávajících projektů se zaměřením
ením na seniory a nemocné.
Pozitivním signálem je nadějná
jná výstavba Ekologického centra zaměřeného
zam
na
ekologickou problematiku s využitím zařízení
ízení pro mezinárodní setkávání, školy v přírodě,
práci se školní mládeží a dalšími aktivitami podobného charakteru.
Rada Města Javorník
Vážení občané,
od počátku března tohoto roku velmi emotivně rozebíráme dva okruhy problém
problémů, a to
přesun OO Policie ČR z Javorníka do Žulové a poskytování sociálních služeb v rámci
projektu „Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka p
při integraci osob ze
sociálně vyloučených romských lokalit“, který zastřešuje
ešuje obec Vápenná.
OO Policie ČR – o přestěhování centrály OO z Javorníka do Žulové proběhlo
prob
několik
jednání mezi vedením města a vedoucí územního odboru Jeseník – p.plk. Mgr. Ludmilou
Andělovou, také s ředitelem Krajského ředitelství Policie ČR
R Ol. kraje – p. plk. RNDr.
Jaroslavem Skříčilem. Z jednání vyplynulo: 1/ město
sto Javorník je strategickým centrem
regionu, ale finanční částka na opravy stávající budovy přesahuje
esahuje investi
investiční možnosti
Policie ČR, 2/ v současné době probíhají analýzy, které bude vedoucí územního odboru
Jeseník vyhodnocovat / květen/ a probírat s vedením města
sta Javorník, 3/ psychologické
hledisko – pro nás všechny je důležitá přítomnost Policie ČR v Javorníku k zabezpečení
platnosti vyhlášek města, možnosti včasného řešení
ešení vzniklých problémů
problém za nepříznivých
podmínek a i v těch nejvzdálenějších
jších místech našeho katastrálního území.
Petici „Jsme proti zrušení OO Policie ČR v Javorníku“ předal
edal p. Petr Kaše přímo
p
do rukou
vedoucí územního odboru v Jeseníku dne 11. 4. 2011 s 652 podpisy. Všem za tuto
podporu děkujeme.
Druhý okruh se týká sociálních služeb na území mikroregionu Javornicka, který jsme
rozebírali na pracovním setkání či u „kulatého“ stolu v kulturním domě.
domě V souvislosti s tímto
tématem jsem obdržela osobní pozvánku na jednání do Parlamentu ČR - Výboru pro
veřejnou správu a regionální rozvoj /dále jen výbor/ spolu s kolegou,
kolegou starostou Uhelné,
p. L. Juříkem
íkem od poslance p. J. Krátkého. Na toto jednání jsme odjeli 13. 4. 2011 a vraceli
se s pozitivním pocitem.
ýbor odhlasoval možnost našeho vystoupení a to k bodu: Informace
Na jednání si výbor
o čerpání prostředků EU v rámci činnosti vládní Agentury pro sociální začleňování
za
v romských lokalitách /dále jen agentura/.
gentura/. Zde vystoupil p. Martin Šimáček
Šimá
/vystupoval
i v KD v Javorníku/ a obecně práci agentury představil. Zodpověděl
ěl dotazy poslanců
poslanc a poté
si vyslechl dva projevy od představitelů obcí - Uhelná, Javorník. V mém projevu zazněla
ěly a mají být zajišt
zajištěny
kritika na špatnou komunikaci agentury s vedením města, kde měly
sociální služby v rámci projektů, ale vedení města nebylo řádně
ě informováno, pak na
kvalitu poskytovaných sociálních služeb
lužeb a zejména možnosti nabídky konkrétní práce pro
tzv. začleňované obyvatele. Je nelogické, aby do místa, kde je tak vysoká míra
nezaměstnanosti - dnes 24% - bylo soustředěno
no pouze poradenství apod. bez skute
skutečné
možnosti vykonávat práci. Myslím si, že pracovní návyk je pro začleň
čleňování velmi důležitý.
Poté několik dalších poslanců vyslovilo svá vyjádření, ze kterých
rých vyplynulo, že agentura
a
pomáhá řešit problémy, ale svou činností způsobuje i další – což je pro obce velmi zásadní
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problém. Dále mluvili o efektivitě využití peněz, které agentura v rámci výzev operačního
opera
a ode mne byly
programu Lidské zdroje a zaměstnanost vysoutěží. Podněty
ty od p. Juříka
Juř
vyslyšeny a výbor se tak na dalším svém výjezdním zasedání v Ústí n.L. i tímto problémem
bude zabývat. Za pozvání na jednání výboru musím poděkovat
kovat poslanci p. J. Krátkému –
vše velmi dobře zorganizoval.
sta Javorník, která nesouhlasí s realizací
K tomu už jen připojím usnesení Rady Města
projektu „Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka p
při integraci osob ze
sociálně vyloučených
ených rómských lokalit“ pod záštitou Vápenné a nedoporučuje
nedoporu
zastupitelstvu jej schválit. A na úplný závěr děkuji vám, kteříí se zajímáte o problémy m
města
a chcete nám ostatním v jejich řešení pomoci.
Mgr. Irena Karešová, starostka
Z pověření rady byl odeslán dopis plk. Mgr. Bc. Ludmile Andělové,
ělové, za zachování
OO Policie ČR v Javorníku
Vážená paní Andělová,
hováním centrály OO Policie ČR
vedení města Javorník ostře nesouhlasí s přestěhováním
z Javorníku do Žulové. Je to krok špatným směrem, protože občané
ané ztrácí 24h p
přítomnost
státní služby v místě svého bydliště!
Mnohokrát bylo řečeno, že město
sto Javorník je strategickým centrem pro celý mikroregion
Javornicko, pokud dojde k přesunu OO Policie ČR,
R, bude celé toto území ochuzeno
o službu, která má zabezpečovat ochranu majetku a zdraví. Přesunutím
řesunutím OO Policie ČR
vznikne obava, že tu bude tzv. bezvládí a následně může dojít k vytvoření
vytvo
ghet či živné
půdy pro kriminální živly. S touto myšlenkou v našem mikroregionu nelze žít, mladí lidé
nám odcházejí do „vnitrozemí „ a pocit žít bez řádné
ádné pomoci a ochrany policie unese
málokdo, když vše umocníme velkou nezaměstnaností v tomto regionu. Každý občan má
stejná práva a to všude na celém území ČR,
R, proto usiluji o zachování OO Policie ČR
v Javorníku a s kroky o přesunutí či přestěhování
hování OO Policie nemohu souhlasit. Navíc tuto
skutečnost se samosprávou předem
edem nikdo neprojednával, ale m
město Javorník bylo
postaveno před hotovou věc.
c. Kde je, a kde byla možnost prodiskutování celé situace
a hledat řešení před konečným
ným verdiktem? Jak se to chová stát k místní samosprávě,
kterou vytvořil?
il? Jsou to kroky, které neodpovídají demokratickému zp
způsobu jednání.
Věřím, že přesunutí OO Policie ČR z Javorníka do Žulové lze odvrátit a že po zvážení
všech argumentů a vyhodnocení analýz budete přesvědčena
ena o zachování cent
centrály OO
Policie ČR v Javorníku a budete se osobně zasazovat za plnění
ní hesla „Pomáhat a chránit“,
že využijete všech dostupných finančních prostředků Policie ČR a prosadíte opravu
budovy, která je jejím majetkem tak, aby OO našemu mikroregionu a městu
m
Javorník
zůstalo
stalo zachováno.
S pozdravem a úctou
Mgr. Irena Karešová, starostka města
m
Javorník
Informace z jednání Rady města:
Rada města
sta na svých zasedáních ve dnech 11.3. 21.3. a 1.4. 2011 mimo jiné
projednala:
- návrh smlouvy o dílo s firmou IDS Olomouc a.s. na realizaci stavby - místní komunikace
Zálesí, oprava povodňových škod
- pořízení licence programu pro agendu přestupkového řízení
- úpravu provozní doby sběrného dvora a skládky TKO
- žádost 1. Javornického moto klubu o zařazení sportoviště do územního plánu
- nesouhlas s plánovaným zrušením Obvodního oddělení Policie ČR v Javorníku
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- časový harmonogram čerpání schváleného příspěvku
vku na opravy Mě
MěKS Javorník v roce
2011 dle předložené žádosti
- oprava lávky u mateřské školky na ulici Míru, pro zvýšení nad přelivovou
řelivovou hranu a prodloužení k hlavní komunikaci s napojením na původní zábradlí
- povolení uzavírky MK – ul.Nádražní dne 25.6.2011 – sportovní akce – Javornické sprinty
- informaci o výstavbě kompostárny v Supíkovicích – svoz bioodpadů
ů a budoucnost skládky
TKO v Javorníku
Rada Města Javorník
U příležitosti 66. výročí ukončení
čení 2. světové
sv
války
pořádá Město
sto Javorník
pietní akty u památník
tníků obětí války.
KLADENÍ VĚNC
ĚNCŮ
na uctění
ní památky obě
obětí válek
se bude konat
v neděli 8. května
tna 2011
v Bílém Potoku v 16:00 hodin
v Javorníku v 17:00 hodin
Všichni jste srdečně zváni.

INFORMACE ZE SPRÁVY MAJETKU
Od 1. května se mění provozní doby sběrného
rného dvora a skládky takto:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

SKLÁDKA TKO

SBĚRNÝ
RNÝ DVŮ
DVŮR

ZAVŘENO
ZAVŘENO
8.00 – 11.30 hod.
8.00 – 11.30 hod.
8.00 – 11.30 hod.
ZAVŘENO

ZAVŘENO
ZAVŘENO
13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
8.00 – 11.30 hod.

V případě, že den svozu popelnic připadne
ipadne na státem uznávaný svátek, svoz popelnic se
provede následující pracovní den a skládka i sběrný dvůr budou v tento den zavřeny.
zav
Záměr prodeje nemovitostí v Javorníku
Město Javorník uveřejnilo záměr prodat budovu č. p. 236 s pozemkem parc. č. 506
2
o výměře 142 m a pozemek parc. č. 505 (zahrada) o výměře
e 31 m2 v katastrálním území
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Javorník-město.
sto. Jedná se o budovu bývalé šicí dílny za kulturním domem. Minimální
prodejní cena byla stanovena ve výši 357 tis. Kč. Toto bylo
ylo uveřejněno
uveř
na webových
stránkách města a úřední desce.
Máte správně označenou nemovitost?
Označování domů je určeno zejména k navigaci návštěvníků
ů a poštovních služeb
a k evidenci domů pro potřeby veřejné správy.
Budova se označuje číslem popisným, jde-lili o stavbu trvalého charakteru, nebo číslem
evidenčním, jde-li o stavbu dočasného nebo rekreačního
ního charakteru. Číslo přiděluje obec
rozhodnutím, tabulku s číslem
íslem je povinen na své náklady umístit na budov
budově vlastník
nemovitosti. Čísla se přidělují postupně v rámci jednotlivých částí
ástí obce, každé popisné
nebo evidenční číslo musí být v rámci části obce jedinečné.
Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
jších předpisů
p
a prováděcí
vyhlášky Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., v platném znění, stanovil Městský
M
úřad
Javorník barvu a provedení tabulek k označování budov čísly
ísly následovn
následovně:
1.

Popisné číslo – tabulka je z trvanlivého materiálu (výška 160 mm, šířka
ší
200 mm)
červené barvy s bílým lemem (10 mm) a bílou arabskou číslicí vysokou 80 mm.
Popisné číslo je číslo, které by mělo budovy, určené k trvalému bydlení (tzn.
i rodinné domy) nebo jinému účelu,
elu, popisovat. Samostatnými popisnými čísly se
neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho
ho celku (např.
(nap výrobní haly
uvnitř jednoho podniku, garáže při domech, drobné stavby).

2.

Evidenční číslo – tabulka je z trvanlivého materiálu (výška 160 mm, šířka
ší
200
mm), zelené barvy a bílou arabskou číslicí
íslicí vysokou 90 mm. Č
Čísly evidenčními jsou
značeny stavby pro individuální rekreaci - chaty, chalupy.
Popisné číslo

Eviden
Evidenční
číslo

Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými
ur
Městským
úřadem a udržovat je v řádném stavu. Čísla se umisťují tak, aby byla viditelná.
Majitelé objektů, kteří vlastní tabulku s číslem
íslem popisným nebo evidenč
evidenčním, která odpovídá
schváleným rozměrům a barvě, si mohou ponechat na budově stávající tabulku.
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Pokud ještě nemáte označení objektu v souladu se schváleným označováním
budov, máte možnost na podatelně Městského úřadu v Javorníku zakoupit
potřebnou tabulku s číslem.
Cena 1 kusu tabulky je stanovena na 20 Kč.
Pokud při provádění kontroly označení domů nebude mít vlastník označenou
ozna
budovu
číslem popisným, může
že mu být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.
K
Každý vlastník by si měl uvědomit,
domit, že nesprávné, nebo dokonce žádné ozna
označení jeho
budovy může
že mít dalekosáhlé negativní následky. Praxe ukazuje, že hasiči
hasi či sanitka
přijedou na místo události pozdě jen proto, že dům byl označen
en jenom "um
"uměleckým", tudíž
neplatným číslem či nebyl označen vůbec,
bec, takže se udaná adresa prost
prostě nenašla.
Informace v krizových situacích pomocí SMS
Po povodních v červnu 2009 byla k zajištění co nejrychlejší informovanosti obyvatel
Javorníka zřízena služba informačního
ního systému pomocí SMS zpráv. P
Přestože tato
informace byla několikrát zveřejněna v Javornickém zpravodaji, je v daném systému
zaregistrováno k dnešnímu dni pouze 145 občanů. Proto vás
že
ás znovu upozorňujeme,
upozor
chcete-li dostávat aktuální informace z Javorníka (např. v případě
ípadě přerušení dodávek
el. energie, vody, apod.) zaregistrujte se prosím (pokud již nejste) do adresáře
adresá Města
Javorník:
Napište SMS zprávu ve tvaru:
OLK mezera JAVORNIK mezera INFORMACE
NFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENÍ mezera
JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO DOMU
(text SMS můžete
žete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky)
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této odeslané
SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou
tnou SMS zprávu potvrzující, že jste do
seznamu zařazeni. Informace, které vám budeme zasílat, jsou pro vás
ás bezplatné.
Upozornění na volný pohyb psů ve volné přírodě
řírodě
Upozorňujeme občany, že nadále probíhá kladení mladé zvěře
e a hnízdění
hnízd
ptactva, proto
žádáme majitele psů o maximální omezení volného pohybu psů po okolní přírodě
p
a jejich
zvýšeného dohledu (neustále zůstává v platnosti zákon omezující volný pohyb psů
ps ve
volné přírodě).
Dvoř
místostarosta
Ing. Petr Dvořák,
MATRIKA
Narození občánci :
Viktor Odrazil, Matěj Račák, Monika Račáková,
áková, Natálie Strádalová
Marcela Minksová, matrikářka
ka
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Výstava fotografií Zemanek PDF

20. května 2011
19,00 – 24,00
Pořádají: Městské kulturní středisko Javorník
Javornická dělostřelecká garda
Přátelé kulturního domu
NEZTRATÍTE SE VE SVÉM MĚSTĚ
Ě?
Jste srdečně zváni na tajuplnou procházku.
procházku
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KDE:

Městské kulturní středisko Javorník

KDY:

čtvrtek 16. 6. 2011 v 19,00 hodin

CENA:                200,- Kč
REZERVACE: 584 440 276, 584 440 688,
infomksjavornik.cz
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DDDD – dámský dýchanek dopadl dobře
Tak by se asi dala zhodnotit akce, kterou připravily 22.3. ženám ženy z MěKS. Sice
takovéto akce proběhly už v minulých letech, ale ne v takovém rozsahu. Tentokrát
nachystalo vedení kulturního domu široký výběr. Začínalo se již v poledne a na několika
místech v kulturním domě. Kdo měl zájem, mohl se dát nalíčit kosmetičkami ze Šumperku,
kdo chtěl, mohl ochutnat něco z racionální stravy – třeba pomazánku z luštěnin nebo
kukuřičnou polentu -, kdo se chtěl dovědět, jak správně používat turistické hole, mohl si to
na místě vyzkoušet. V knihovně měli návštěvníci možnost procvičit si svůj mozek na
nejrůznějších testech.
V předsálí kulturního domu paní Stehlíková vytvářela naušničky, korálky a jiné ozdůbky,
paní Zdenka Weisová na přednášce povídala o kamenech, ale i o energiích, které
přinášejí. Určitě všechny posluchače zaujala Mgr. Podhorná svou přednáškou i filmem,
z něhož se zájemci dověděli spoustu zajímavého o používání tinktur z bylinek, které si
navíc mohli zakoupit na místě. Nejvíce však byla navštívena večerní travestishow Divoké
kočky. Javornické ženy nezklamaly a vedení MěKS se nemuselo obávat, že by avizované
představení kvůli malému zájmu muselo zrušit. V sále se vytvořila příjemná atmosféra,
v níž se obě strany – jeviště i hlediště - dobře bavily. Kdo toto show ještě neviděl, ale
hodně o něm slyšel, nemusí být zklamán. Divoké kočky přijedou opět s novým programem
2. prosince 2011.
LP
Bylo nás málo, ale beseda neměla chybu
Tyto dvě v názvu uvedené skutečnosti by mohly charakterizovat besedu o Jeruzalému,
kterou 23. 3. mohli navštívit zájemci v MěKS.
Do Javorníku přijel besedovat o svých zážitcích z Izraele student Masarykovy univerzity
v Brně Tomáš Černohous, který Izrael navštívil dvakrát. Jednou ji jako turista projel na kole
a podruhé byl zaměstnán jako pomocná síla v hotelu přímo v centru starého Jeruzalému.
Besedu měl připravenou velmi pečlivě. Jeho povídání bylo vždy doprovázeno fotografiemi
nebo filmem. Z jeho povídání bylo vidět, že poměry v Izraeli ho velmi zajímají a rozumí jim.
Byl schopen zodpovědět každý náš dotaz. Neodradil ho malý počet účastníků / 15 lidí /,
vznikla tam totiž taková příjemná domácká atmosféra, v níž se lidé neostýchali ptát se na
cokoliv. Snad příště už nás přijde víc.
LP
Za tajemstvím Račího údolí
Pracovník Vlastivědného ústavu Jesenicka Milan Rychlý dokáže svými poutavými
přednáškami zaplnit zrcadlový sál javornického Městského kulturního střediska. Svedl to už
několikrát a naposledy se mu to podařilo ve středu 13.dubna.
Za námět si vybral Račí údolí, kterým vedla stará kupecká stezka. Od silnice je na ní
prvním objektem vpravo bývalý dům štolmistra, protože hned za domem měl pracoviště. Ve
štole se těžilo stříbro, později arsen. Místní občané mají ještě v paměti příběh dvou
mladíků, kteří se v osmdesátých letech nerozvážně vydali do jejích útrob, aby tam Petr
Slavíček tragicky zahynul. Lokalita poblíž se nazývá Hrádek nad doly. Bylo to strážní místo,
které kontrolovalo bezpečnost kupecké stezky. Odtud hlídky v případě nebezpečí posílaly
signál na další strážní objekt Pustý zámek. U vstupu do údolí jsou v okolních svazích
dosud patrné zbytky zákopů z konce poslední války. Naštěstí nebyly využity. Svou
architekturou zaujme objekt bývalého pionýrského tábora využívaný i nyní k rekreaci dětí.
Jeho nynější vzhled je dílem přestavby, kterou před osmdesáti lety provedl známý
javornický stavitel a architekt Herbert Utner. Udělal ji pro svého syna Wolframa, kterého to
táhlo k povolání hoteliéra. Hotel pojmenoval Isolde. Že je zdárným pokračovatelem třetí
generace stavitelů dokázal na přístavbě snad nejznámějšího díla svého otce Aloise, kterým
je o dvě stě metrů dále stojící Tančírna. Ta letos oslaví stočtvrté narozeniny a je na ni
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smutný pohled. Dřevokazné houby pomalu dokonávají dílo vandalů a jen několik optimistů
věří, že se jí kdy vrátí její původní krása. Teď ještě stojí a tiše vzpomíná na svých prvních
třicet let, kdy se sem pro dobré jídlo a zábavu přicházelo ze širokého okolí. Předtím zde
stála parní pila. Náladu návštěvníkům zlepší pohled na protější budovu, která k ní kdysi
patřila. Tu má pronajatou o.s. Ester a prošla rekonstrukcí. Dokončovací práce v rámci
tréninku provedli její klienti, kteří dál pracují na zvelebování okolí a zajišťují její provoz.
Nese název Tabita a slouží jako penzion pro školení a rekreaci.
Přítomní se také seznámili s dalšími zajímavostmi okolí, kterými jsou Čertova kazatelna,
vodopád, Pustý zámek či zřícenina hradu Rychleby. Poslední z nich věnoval Milan Rychlý
více pozornosti. Poslední zastávkou byl Lesní dům, vyhlášený hostinec, na který zbyla už
jen vzpomínka. Tímto však procházka Račím údolím nekončí a ve slíbené následující
přednášce poznáme další jeho zajímavosti.
Přednáška byla doplněna promítáním historických pohlednic navštívených míst,
konfrontovaných se současnými záběry. Byla to spíše beseda, protože byla provázena
množstvím dotazů a upřesňujících připomínek. Je potěšitelné vidět, jak se Javorničtí
zajímají o historii svého kraje. Je to krok k tomu, aby si uvědomili, že jeho zvelebováním
sem přijde i prosperita.
(fh)
O besedu s policií nebyl velký zájem
Preventivní informační skupina je důležitou složkou policie jesenického územního
odboru. V náplni své práce má rovněž zajímavé besedy s občany o aktuálních problémech
jejich ochrany. Naplňuje tak poslání policie „Pomáhat a chránit“.
V pátek 8.dubna uspořádala besedu pro javornické občany pod názvem „Bezpečnost
a jak se chovat v krizových situacích“. Přednášet přijeli por. Tereza Neubauerová a nprap.
Jiří Černěnko. Témat bylo více a jedním z nich byla i ochrana domova. Hlavně seniorům
přinesla důležité rady. Vždyť zloději, vydávající se za podomní prodejce, si občas
vyhlédnou oběť i v našem regionu. Neméně důležitou otázkou je i ochrana našich osobních
dat před podvodníky na internetu. Zde musíme chránit nejen sebe, ale i své děti, které se
stávají obětí pedofilů a jiných nebezpečných osob.
Samostatnou kapitolou byly dopravní nehody a možnosti jim předcházet, ať už jsme
chodci či řidiči. Důraz byl kladen na seniory a povinnost po šedesátém roce života
v pravidelných intervalech doplnit doklady k řízení vozidla o lékařské potvrzení ohledně
způsobilosti. Řidiči-senioři by neměli zasedat za volant, cítí-li nevolnost, a měli by se
vyhýbat dopravním špičkám, ve kterých často nedokážou pružně reagovat na změnu
situace. Také byla prodiskutována otázka nových autolékárniček. Přednášející se nevyhnuli
ani otázce alkoholu a drog za volantem. Zatímco počet řidičů zadržených s alkoholem
v krvi na Jesenicku klesá, u drog je tomu opačně. Rovněž cyklistům a vybavením jejich kol
byla na besedě věnována pozornost. Předvedeny byly také prvky zviditelnění chodců
a cyklistů za tmy, jako jsou reflexní pásky, přívěšky a samolepky.
Komorní prostředí přineslo bohatou diskusi a přednášející ochotně odpovídali na četné
dotazy. Vždyť na besedu přišlo jen sedm občanů, kteří byli za přítomnosti starostky města
Ireny Karešové uvedeni Věrou Hradilovou za Městské kulturní středisko, které besedu
připravilo. Pod petici města proti zrušení obvodního oddělení policie je podepsána většina
dospělých občanů Javorníku. Obyvatelé se tak budou muset více chránit sami. K tomu
právě směřovala tato beseda. Začínala i končila za světla, takže se očekávala účast hlavně
seniorů. Škoda jen, že ti, co petici tak ochotně podepsali, nepřišli.
(fh)
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK

CO SE U NÁS DĚLO

NOC S ANDERSENEM 2011
Letošní sedmá noc, proběhla pod heslem „Kde
Kde se nudit nebudeme? No,
No na Noci
s Andersenem! “. 22 dětí, které se přihlásily z řad čtenářů naší knihovny, se letos opravdu
nemělo čas nudit. V 18,00 se bavily společně se svými rodičii u pohádky Bajaja, v podání
malých herců z Dramatického kroužku při ZŠ, pod vedením p. uč.. Michaely Vašíčkové.
Vaší
Před večeří za dětmi přišli kamarádi, tentokrát ale dřevění.
ní. Bylo to loutkové divadlo
„Divadlo ve skříni.“ Děti se bavily s velkými loutkami, marionetami, které se učily
u
vézt.
Zjistily, že to není vůbec jednoduché. Po večeři (kuřecí řízek,
ízek, bramborová kaše s oblohou),
čekalo na děti další překvapení v podobě našeho nejznámějšího,
jšího, všemi dětmi
d
milovaného
ilustrátora Adolfa Dudka. Ten si pro děti připravil
ipravil školu kreslení a poté děti pod jeho
vedením vytvořily kresbu, kterou můžete vidět v Městské
stské knihovně
knihovn Rudolfa Zubera
Javorník v dětském oddělení.
Po této návštěvě jsme se vydali s dětmi pro změnu na návštěvu
vu my a to přesně ve 22,30.
Nemuseli jsme ani příliš daleko. Navštívili jsme místní hasičskou
skou zbrojnici. A to byl ten
pravý adrenalinový zážitek. Ten večer to vypadalo v hasičské
ské zbrojnici
zbrojnici, jako by měli všichni
dobrovolní hasiči pohotovost, a to jen pro bezpečnost
nost našich dě
dětí. Děti mile přivítali
a rozdělili do skupin. Jedna skupina se šla podívat na hasičská
ská auta. A řeknu vám, že je ale
prolezli, nevynechali ani střechu auta a to vše s maximální opatrností a pomocí hasičů.
hasi
Druhá skupina se vydala do sklepa. Skupinky po čtyřech s přilbou
ilbou na hlavě
hlav a baterkou se
vydaly překonat polygon (cvičná dráha), který si hasiči sami postavili, a na kterém v plném
vybavení cvičí. Nejen, že máme děti chytré, sečtělé
lé a hodné, ale máme je také state
statečné
a hbité. Děti touto dráhou byly naprosto nadšené a chtěly
ly ji absolvovat hned dvakrát. Na
rozdíl od hasiče Jirky, který ji chudák absolvoval se všemi dětmi
tmi hned n
několikrát za sebou.
Nakonec jsme se na ni pustili i my dospěláci. Řeknu vám, až tady si člověk uvědomí,
v jakých podmínkách musí hasičii zasahovat, a to jsme byli relativn
relativně v bezpečí,
doprovázení zkušeným hasičem a s vědomím, že se nám nemůže
ůže nic stát. Zkušenost
k nezaplacení. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek. Celému Dobrovolnému
hasičskému sboru v Javorníku mockrát děkujeme a vážíme si toho, že se po celém dni,
v pátek v noci dokázali postarat o skupinu dvaadvaceti malých rozverných dětí a to vše
s úsměvem a klidem.
provian
Marušek
Po návratu zpět, si děti pochutnaly na skvělé buchtě našich milých provianťaček
(Štrajtová a Hanáková), doplnily tekutiny, povyprávěly
ly si o svých zážitcích. A pak už na
všechny čekaly jejich spacáky, do kterých se s chutí zavrtaly. To už ale hodiny ukazovaly
něco málo po jedné hodině v noci.
Ráno tu bylo coby dup. Snídaně, úklid, rozdávání dárečků a pak už zazvonil zvonec
a letošní Noci s Andersenem byl konec.
Děkuji všem, kteříí se na té letošní „Noci“ podíleli:
Lesům ČR, Dramatickému kroužku při ZŠ Mgr. M.
M Vašíčkové,
Sboru dobrovolných hasičů Javorník, Divadélku ve skříni,
sk
Zdenku Kaninskému, M. Štrajtové a M. Hanákové
Fotky z akce najdete na www.kulturnidumjavornik.
www.kulturnidumjavornik
Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník pořádá tradiční
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
26. května 2011
proběhne ve spolupráci s Nakladatelstvím Thovt, Dramatickým kroužkem při
p ZŠ, Městským
kulturním domem a Základní školou Javorník
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Soutěž Kniha není můj nepřítel, oslavila 12. narozeniny v duchu Sherlocka Holmese.
„Vítejte v Detektivní kanceláři Očko a spol., můžete
žete se stát jeho členem, pokud ovšem
projdete naším detektivním testem. Tak se připravte, začínáme!“
ínáme!“ Přesně takhle bylo
přivítáno devě
evět družstev po třech
Ti hned začali
žácích 6. a 7. tříd.
t
kniha
pátrat, hledat a zkoumat kdo napsal
tohle a kdo ilustroval támhle to.
Pátrali po slavných detektivech
a jejich méně slavných kolezích.
To, že správný detektiv musí
používat spíš mozek než svaly,
sva
zjistili soutěžící
ěžící při
p luštění tří záhad:
Zmizení Marca Pola, Anonymní
vzkaz
a
Boxerské
rukavice.
Nakonec se sami stali spisovateli
a vymýšleli krátký a k tomu ještě
vtipný příběh
ř ěh na trojici zlodějů,
zlod
z nichž jednoho si podle uvážení vybrali.
A jak tohle klání na poli literárním dopadlo? Řeknu
eknu vám, bylo to o prsa, tedy pardón o body.
1. místo: M. Luňák, K. Červenková, A. Ptáčková
2. místo: K. Brixiová, A. Lačňáková, A. Polášková
3. místo: P. Jaš, J. Zetocha, M. Bártík
Těsně za vítězným trojlístkem se umístila ostatní družstva ve
složení: Hanke, Tesař, Opluštil, Sumcová, Malínková,
Leskovjanová, Zelenková, Rychlá, Vaňková, Mašindová,
Nováková, Hoffmannová, Bulguris, Nuchalík, Tkadlecová,
Šimíček, Vasilijev, Vašut.
Všem blahopřejeme! VH
Více fotek na www.kulturnidumjavornik.cz
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAVORNÍK

ZÁPISIS

Základní umělecká škola J a v o r n í k
upozorňuje zájemce,
že zápis do ZUŠ bude probíhat ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2011
od 13.30 do 17.00 v budově ZUŠ
( Dittersův dům, Puškinova 57)
Bližší informace můžete získat na tel. 584 440 210
Naše škola nabízí výtvarný, literárně dramatický a hudební obor.
Máte-li zájem, aby se vaše dítě učilo
ilo hrát na klavír, kytaru, housle, lesní roh,
trubku, zobcovou flétnu, elektrické klávesy, bicí, elektrickou kytaru, sólový
nebo sborový zpěv, nezapomeňte naši školu navštívit.
Pokud vám nevyhovuje termín, můžete
žete se domluvit telefonicky nebo přímo
p
v základní umělecké škole.
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Úspěchy Základní umělecké školy Javorník
ZUŠ Javorník se představila s nejmladšími žáky z houslové třídy v národní soutěži, kterou
vyhlašuje periodicky Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Krajské kolo ve hře na
housle proběhlo 7.dubna 2011 na Základní umělecké škole Iši Krejčího v Olomouci. Žáci
ze třídy paní učitelky Květoslavy Vavrové získali v I. kategorii velmi dobré ohodnocení.
Pavel Bránka soutěžil se skladbou Concertino facile od S.Macha a umístil se na 2.místě.
Viktorie Vrtělková zahrála od T.H.Bayly Melodii a obdržela 3.místo. Na klavír naše
soutěžící doprovázela paní učitelka Bc. Radmila Jirásková
Úspěšným žákům a jejich pedagogům srdečně blahopřejeme.
Za ZUŠ Javorník Mgr. Bohuslav Holiš
Ve dnech 1.-3. dubna 2011 proběhl úspěšně 10. ročník mezinárodní interpretační soutěže
Pro Bohemia Ostrava 2011. Soutěž byla vyhlášena pro obory hra na klavír, hra na dechové
nástroje a zpěv. Zúčastnilo se více než 300 soutěžících z Čech, Slovenska, Polska
a Srbska, zastoupení mělo i Rusko, Itálie a Vietnam.
Naši Základní uměleckou školu Javorník reprezentovala žákyně Lenka Robotková ze
třídy pana učitele Ing. Jiřího Dvořáka. V I. kategorii ve hře na zobcovou flétnu získala
2. cenu. Velmi si tohoto ocenění vážíme a za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale
i našeho města Javorník děkujeme. Lence a jejímu učiteli blahopřejeme.
T.B.
Úspěšný koncert v Paczkowě
Javornická Základní umělecká škola sídlí na jednosměrné Puškinově ulici. Často
odpoledne na ní stojí auta s polskými poznávacími značkami. Nestojí tam jen tak. To rodiče
přivezli své děti do školy. Teď jejich učitelé přijeli v pátek 15.dubna do Paczkowa předvést
své umění.
Koncert pořádala městská knihovna, která proměnila jednu ze svých místností na
provizorní hudební salonek. Kapacitou nestačil, a tak musely být dodány další židle.
Atmosféru koncertu podtrhla účast nejvyšších představitelů obou měst: paczkowského
starosty Bogdana Wyczałkowského a javornické starostky Ireny Karešové, která přijela
s místostarostou Petrem Dvořákem. Koncert krátce uvedla ředitelka knihovny Halina
Kruszewska a pak už celý večer patřil učitelům. Konferování se ujala ředitelka javornické
školy Tatiana Bednaříková a posluchači ocenili její polštinu. Vedle
hudby zazněla v průběhu večera
v jejím podání i povídka hudebního
pedagoga Ilji Hurníka Metronom
z knihy
Trubači
z Jericha,
samozřejmě v polštině. Hlavní
slovo večera však měla hudba
a tou si javorničtí učitelé získali
uznání publika, které nešetřilo
potleskem. Svou hru na flétny
předvedli Jiří Dvořák spolu s Jitkou
Melicheríkovou, Antonín Slámka
rozezněl svou kytaru, Veronika
Pazderová housle a hlas, za klavír
zasedly Zdena Blechtová a Karolína Michálková. Renata Jeřábková v myslivecké uniformě obecenstvu svými loveckými
- 13 -

znělkami dokázala, že za celostátním uznáním javornických lesních
esních trubačů
truba je i její podíl.
Největší lahůdku pro obecenstvo si učitelé
itelé nechali na konec. To Bohuslav Holiš zahrál
na trombon skladbu Václava Trojana Žabák. Účinkující
inkující byli odmě
odměněni nejen dlouhým
a srdečným potleskem, ale i poděkováním od pořadatelů spolu s kv
květinami. Pěknou
kytičkou Tatiana Bednaříková poděkovala přítomnému
ítomnému Zbigniewu Romankiewiczovi za
bezchybný překlad svého textu do polštiny. Ten našel svůjj druhý domov v Bílé Vodě a je
podepsán pod mnoha kvalitními překlady.
dob další kulturní
Po výstavě krajin javornického fotografa Jiřího Štrajta je to v krátké době
akce, kterou se Javorník představuje v Paczkowě. Zdárně se rozvíjí přeshraniční
př
vzájemná
návštěva kulturních akcí. Paczkowští byli pozváni na velikonoční
ní prohlídku javornické
javornického
zámku s minikoncerty a prvomájový výšlap na Borůvkovou
vkovou horu, javorničtí
javorni
zase na
květnové zahájení hudebního festivalu Moritze Brosiga. Běžnou
žnou pro občany
ob
se stává účast
na Dnech Paczkowa a Javorníku.
(fh)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK

NÁVŠTĚVA

Na počátku dubna probíhala v javornické farnosti týdenní duchovní obnova před
p
blížícími
se Velikonocemi. V rámci této přípravy na oslavu Velikonoc se nám po domluvě zdejšího
pana faráře o. Piotra s ředitelem místní základní školy dostalo možnosti navštívit všech 17
tříd a během jedné vyučovací hodiny si s malými dětmi, ale i s mladými z vyšších ročníků
o těchto svátcích popovídat. Pro mě osobně to byla velká radost a také výzva, protože
jsem se tak mohl po delší době znovu postavit před
ed školní lavice a vyzkoušet si, jestli ješt
ještě
vůbec dokážu s dnešními dětmi
tmi a mladými lidmi mluvit, jestli jsem ještě
ješt nezapomněl, jaké
to bylo, když jsem byl sám v jejich věku. Navíc dřív
ív než jsem se stal řeholníkem
ř
a knězem,
tak jsem byl učitelem. Učil jsem na gymnáziu a také na základní škole, a tak jsem se tím
vlastně tak trochu vracel „domů“. A musím říct,
íct, že to byl návrat víc než p
příjemný. Zvlášť,
když se člověk na jedné škole setká s tak velkou rozmanitostí! Jistě,
Jistě odlišnosti a rozdíly
mohou působit i nesnáze a problémy, ale zároveň jsou velkou příležitostí
říležitostí k vzájemnému
obohacení, a pokud jde o mě, tak tento týden v javornické škole takovým obohacením
skutečně byl.
Ale vraťme se do školy a k Velikonocům.
m. Mluvit dnes o Velikonoc
Velikonocích není až tak
snadné… S malými dětmi to jednoduše vezmete přes vajíčka,
ka, pomlázku, beránka. Trochu
obtížnější je pak vysvětlit, proč dnes velikonoční
ní kraslice nosí i zajíc, ale i s tím se člověk
nakonec nějak vypořádá. Pak si společně zatancujete, zazpíváte
te a myslíte si, že je konec.
Jenže omyl!!! V Javorníku se totiž i malá prťátka zajímají o věci
ci kolem sebe víc, než si
myslíte. A tak pokládají jednu otázku za druhou: «Proč nosíte na sob
sobě tu černou „sukni“?
A proč je Škaredá středa Škaredá? A Zelený je čtvrtek
tvrtek nebo sobota? A na Velký pátek se
Ježíš narodil?...» A čas uteče
e tak rychle, že si ani nevšimnete, že už dávno skon
skončila hodina
a vy že máte být už v další třídě.
devá
by člověk
Tak teď už jen rychle vyměnit v hlavě schéma: u osmáků nebo deváťáků
s pomlázkou a vajíčky jen stěží obstál… Začneme tedy představováním
ředstavováním „naruby“:
«Představ svého spolužáka, vedle kterého sedíš v lavici možná už několik
ně
let, jako bys to
byl ty sám: jakou hudbu poslouchá nebo jakému fotbalovému klubu fandí?»
fandí? Ledy rychle
pukají a my se tak společně můžeme
žeme pustit do toho podstatného. Ve Velikonocích je skryto
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tajemství celého života, a tak to vezmu právě tímto směrem: «Je
Je vám čtrnáct, patnáct let,
ve škole se den co den dozvídáte spoustu informací. Pro množství látky, kterou vám mají
m
učitelé předat,
edat, obvykle ani nestíhají sledovat osnovy, je to samé kdo? co? kdy? kde? jak?...
Ale já bych se vás chtěl dnes ptát po smyslu věcí, chtěll bych se vás tedy ptát otázkou,
která začíná „proč“». A vezmu to hned zostra: «Proč žijete, tedy jaký ssmysl má váš život?»
A začnou se dít zázraky. Řekli byste: „puberťáci“… jistě ve svém věku
ěku mají přímo
p
v popisu
práce dělat ze sebe machry, kteří nejlépe vědí všechno sami, kteří
ří přece
př
už dávno dobře
vědí, jak to na tom světě chodí… Jenže oni teď opravdu ztichnou
chnou a poslouchají. A nejen to,
ptají se, diskutují, polemizují. A já z toho mám obrovskou radost. Znovu se totiž přesvědčuji
p
o tom, že to s těmi mladými není tak hrozné, jak to člověkk kolem sebe obvykle slyší. Ptají
se na smysl, ptají se na život, na lásku, upřímně hledají své životní hodnoty. A najednou mi
jedna hodina připadá málo. Ale jsem si takřka jistý, že budou v diskusi pokračovat
pokra
nebo se
budou dál ptát sami sebe. A tak mám pocit, že to mělo smysl.
Každý člověk se jednou zeptá «Proč? Proč žiju, proč tu jsem?».
jsem? A čím dřív najde
odpověď, tím dřív pochopí Velikonoce, ale hlavně svůjj vlastní život. Jestli tedy náhodou
ještě nevíte, proč žijete, tak se tím netrapte, čas
as na hledání odpovědi ješt
ještě je. A víte co?
Zkuste zajít v Javorníku do školy, třeba vám tam poradí :o) !
o. Vlastimil Kadlec, OMI
Závěrem bych chtěl ještě poděkovat všem učitelům a učitelkám,
itelkám, se kterými jsem se
v Javorníku setkal, ve sborovně jsem se cítil jako jeden z nich. A velký dík patří i všem
žákům. Požehnané Velikonoce!
DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ SBOR JAVORNÍK

ZPRÁVA

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH,
ECH, MORAVY A SLEZSKA
Č.4
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JAVORNÍK-OKRSEK
JAVORNÍK
tímto zve občany Javorníku a přilehlých
ilehlých obcí, na 1. kolo sout
soutěže
hasičských družstev, které se koná v Bílé Vodě
Vod 7. 5. 2011.
Začátek ve 14,00 hodin.
Chalabala Jaromír
velitel okrsku

Krohmer Hubert
starosta okrsku

Hasiči Javorník informují o své činnosti
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Javorníku touto cestou chce informovat občany
ob
města o své činnosti. V tomto vydání vás
ás budeme informovat o činnosti
č
jednotky za
uplynulý první kvartál letošního roku.
LEDEN 2011
síci lednu vyjížděla
vyjížd
ke
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Javorníku v měsíci
4 událostem. Po oslavách příchodu Nového roku první událost na sebe nenechala dlouho
čekat. Několik desítek minut po půlnoci dne
2. ledna jsme vyjížděli
vyjížd na požár prodejny
potravin do Bílého Potoka. Šlo o prodejnu v blízkosti hraničního
ního p
přechodu. Požár byl
většího rozsahu,
a proto byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Díku tomu se k požáru
sjelo 8 hasičských jednotek z nejbližšího okolí včetně hasičů
čů z polského Paczkówa.
Jednotka javornických hasičů byla na místě jako první s oběma svými cisternami. Požár
v době příjezdu byl již ve třetí fázi hořením, čili v plném rozsahu. Střecha
Stř
objektu byla již
kompletně prohořelá. Po zvládnutí největších plamenů na místě zůstala
ůstala již jen javornická
jednotka, která prováděla dohašování do 10 hodiny dopolední.
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Druhý den po požáru (3. 1.)
jsme vyjížděli do Bílého Potoku
znovu, a to na žádost vyšetřovatelů příčin požárů. Těmto
pánům jsme pomáhali s úkony
potřebnými pro odebírání vzorků
a pro zkoumání spáleniště jsme
prováděli
drobné
sondážní
výkopy. Po třech hodinách práce jsme se vrátili zpět na základnu.
Osmého ledna jsme vyjížděli
na žádost Krajského operačního
střediska v Olomouci na otevření dveří domu do Havlíčkovy ulice v Javorníku, kde hrozilo
nebezpečí z prodlení. Paní si zabouchla dveře domu a na plotně se jí vařil oběd, proto jsme
dveře za přítomnosti Policie ČR otevřeli a dům z preventivních důvodů zkontrolovali.
V sobotu 15. ledna proběhla v prostorách hasičské zbrojnice výroční valná hromada SDH
Javorník. Jde o výroční schůzi, kde se hodnotí uplynulý rok a plánuje se činnost sboru na
rok následující. U této příležitosti bylo uděleno vůbec první ocenění „Hasič roku“ a to panu
Jiřímu Tillovi. Toto ocenění je udělováno hasiči z jednotky, který se za uplynulý rok
zúčastnil nejvíce výjezdů k událostem. Pan Till se zúčastnil 36 událostí z jednačtyřiceti,
u kterých jednotka v roce 2010 zasahovala. A aby výroční schůze nebyla takříkajíc
nemastná, neslaná, asi hodinu před půlnocí vyjela jednotka javornických hasičů k dopravní
nehodě, která se stala na Nádražní ulici. Při této nehodě došlo ke zranění jedné osoby.
Naše jednotka ve spolupráci s profesionálními hasiči z Jeseníku provedla odstranění
následků této nehody a úklid vozovky od rozbitých částí vozidel.
Hasiči1

ÚNOR 2011
V měsíci únoru vyjela jednotka SDH Javorník ke dvěma událostem hned z kraje měsíce.
Druhého února jsme vyjeli k ohlášenému požáru sazí v komíně na ulici Družstevní. V tomto
případě nešlo o závažný požár, ale spíše jen o kontrolu komínového tělesa v prostorách
domu, kterou jsme provedli ve spolupráci s profesionály z Jeseníku.
Následující den (3. 2.) vyslalo Krajské operační středisko jednotku z Javorníku
a profesionální jednotku z Jeseníku k dopravní nehodě osobního vozidla, které skončilo na
boku v korytě javornického potoka. Nehoda se stala na konci Javorníka ve směru na
Travnou. Při nehodě byly zraněny dvě osoby. Naše jednotka provedla protipožární
zabezpečení vozidla a po příjezdu jednotky z Jeseníku byla velitelem zásahu odeslána
zpět na základnu.
Naše zásahová vozidla procházejí každoročně technickými kontrolami a v měsíci únoru
úspěšně prošla kontrolou naše stařičká cisterna z roku 1979 pod označením CAS 25 Š-706
RTHP. Tuto cisternu vám představíme v některém příštím vydání Javornického zpravodaje.
V sobotu 26. února prošla jednotka pravidelnou odbornou přípravou nositelů dýchací
techniky, která byla zakončena písemnou zkouškou, u které všichni nositelé dýchací
techniky uspěli. Tato odborná příprava se provádí jednou ročně a je prováděna pod
taktovkou našeho garanta za Hasičský záchranný sbor pana Petra Fišera. Po absolvování
ročního přezkoušení došlo i na výcvik samotných hasičů, a to v našem výcvikovém
polygonu, který je určený pro nácvik pohybu v zakouřených prostorách budov. Zde si hasiči
vyzkouší své možnosti při pohybu ve stísněných prostorách se sedmnáctikilovým dýchacím
přístrojem na zádech.
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BŘEZEN 2011
ezen byl na výjezdy jednotky trochu bohatší než ty dva předchozí.
p
V tomto
Měsíc březen
měsíci vyjížděly jednotky na Javornicko celkem 7x. Třetího března
ezna vyjížd
vyjížděla naše jednotka
k dopravní nehodě do Bílé Vody, kde mělo dojít k nárazu vozidla do stromu.
Po marném
str
hledání nehody v Bílé Vodě jsme nakonec nehodu našli na polském území, a to asi 50
metrů za hraničním přechodem Bílá Voda - Zloty Stok. Při nehodě
ě došlo ke zranění
zran
řidiče
vozidla. V konečné fázi se k nehodě sjelo 5 hasičských jednotek.. 3 jednotky české, protože
nehoda byla původně nahlášena v Bílé Vodě a po upřesnění
ní nehody na polském území i 2
jednotky polské. Jelikož na místě pro nás nebyla další práce, odjeli jsme zpět
zp na základnu.
O dva dny později (5. 3.) v nočních hodinách byla jednotka javornických hasičů
hasi vyslána
na blíže nespecifikovaný požár k vodní nádrži Střední díly v Javorníku. Po příjezdu
p
naší
jednotky bylo zjištěno, že něco hoříí na území Polské republiky. Na p
příkaz Krajského
operačního střediska jsme jeli požár hledat do
o Polska. Jeli jsme tedy ke státní hranici do
Bílého Potoka. Nakonec se zjistilo, že hoříí stoh u obce Dziewietlice. Tato událost byla
předána polským kolegům.
Devátého března vyjela javornická jednotka hasičů k rozsáhlému požáru trávy do Horních
Hoštic. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jde opětt o požár na území Polské republiky
a tentokrát u obce Gościce.
cice. Zahájili jsme hasební práce jako první a požár se podařilo
poda
zlikvidovat na ploše 6 hektarů. Na místě zasahovaly 3 jednotky z české a 3 jednotky
polské.
Opět díky polskému trendu vypalování trávy jsme vyjížděli v ranních hodinách dne 13.
března k vodní nádrži Střední díly, kde přeskočilil požár na naše území a sežehl přibližně
p
3 hektary porostu. V době příjezdu naší jednotky došlo již k samouhašení,
uhašení, proto jsme jen
je
prostor zkontrolovali a ručně jsme zalili jeden doutnající pařez.
Na druhý den (14. 3.) jsme opětt vyjeli na požár trávy, ale tentokráte do Horních
Heřmanic, kde hořel
el pás trávy kolem kolejí. Hašení bylo ponecháno jednotce z Bernartic,
která byla na místě jako první.
Javorník Vlivem poruchy
Šestnáctého března byl oznámen požár zámku Jánský Vrch v Javorníku.
čidla elektrické požární signalizace došlo k vyhlášení poplachu, který byl naštěstí
našt
jen planý.
I poslední den měsíce března se nám
ám postaral o práci. Jednotka vyjela na pomoc
nemocné osobě, která si zabouchla byt, ve kterém měla
la životně důležité léky. Za
přítomnosti Policie ČR jsme byt otevřeli a předali jej majitelce. .
Takový byl první čtvrtrok u javornických hasičů. V následujících
jících vydáních
vy
Javornického
zpravodaje vás budeme postupně seznamovat s celou činností
inností javornických hasi
hasičů, jejich
vybavením a možnostmi.
JAVORNICKÁ DĚLOSTŘELECKÁ GARDA JAVORNÍK

REPORT

Třetí dělostřelecký bál aneb Setkání vojsk napoleonských
apoleonských válek
2011
Letošní bál doprovázel slovem konferenciér v podobě
podob Jéni Ševčíka.
Slavnostní zahájení v sobotu 26. března
ezna 2011 proběhlo
prob
formou nástupu
členů Javornické dělostřelecké gardy za světla
tla loučí.
louč K tanci i poslechu
také letos hrála hudba Fantasia.
Poté proběhl slavnostní nástup všech spřátelených
átelených jednotek. Pozvání
letos přijali zástupci těchto
chto jednotek: Granátníci Nysa (PL), pruská pěchota
pě
Stříbrná hora
(PL), Rakouští granátníci KVH Ostrava, KVH Josefov Pevnostní dělostřelecká
d
rota
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electvo z Brna, Lehká jízda (Huláni)
(Rakouské dělostřelectvo), Francouzské dělostřelectvo
z Ostravy, Lehká pěchota (Myslivci) ze Zlatých Hor.
Přestávky vyplňovala skupina mušketýrů Magna Moravia ze Šumperka, hry i bohatá
tombola.
Jak to viděl ze svého postu pan konferenciér Jéňa
a Ševčík?
Šev
Co na to říct?
íct? Já jsem moc rád, že se lidi bavili. To je hlavní. Jsem taky rád, že se pobavili
lidi z JDG, protože to dost často
a na sebe
o bývá tak, že bavíme všechny okolo
o
zapomínáme.
ych poděkovat
pod
všem,
Chtěl bych
ples
kdo se starali
staral o přípravu týdny
před
ed akcí, protože vím, že dát
do kupy takovouto akci chce
pořádné
ádné
nervy.
Nesmím
zapomenout
na
vynikající
půlnoční
ční občerstvení,
ob
které
přivítali
ivítali všichni a především
p
ti
více společensky
společ
unaveni. :-)
Díky za výbornou obsluhu
karaoke, což se stává na této
akci již pravidlem.
Závěrem
rem snad jen, že pokud se
sejde správná parta lidí, tak se
akce vždy povede, tak jak tomu bylo i tentokrát.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě bálu a také všem sponzorům:
AAA auto Olomouc, AGROHOLDING, Autodoprava - Procházka Rudolf, Autoopravna Ručka Jiří, Autoopravna - Štrajt Jiří ml., Čížek
ížek Josef, Dopitová Hana, Dopitová V
Věra, EKO
VIMAR ORLANSKI, Elektro Schubert, Energorozvody Javorník, FITMIN, Frančiak
Fran
Marek,
HANTRUCK, Hotel Bonera Ramzová, Hradil Vladan,
adan, HUNTER SOFTWARE, Ivan Miroslav,
Kadeřnictví - Gotwaldová Petra, Kadeřnictví - Tokarska Malgorzata, Kadeřnictví
Kade
Vavřínová Sylvie, KARYO, Klíč Antonín, KOLIMAX, Kosmetika - Hecsková Marie, Kovářství
Ková
Stolička, Kozel Jiří, Kozlová Roswitta, Kučerský Marek, Květinářství
řství - Robotková Dana,
Lékárna pod Jánským vrchem - Mrázková M., LESS FOREST, Lesy ČR
Č Javorník, Lezecká
skupina Javorník, Lomazová Jaroslava, Matušková Pavla, Městský
stský úř
úřad Javorník – bazén,
Mikšíková Marie, Mrázek Vladimír, Pandadis Dimitrij, Papadopulosová Olga, Park Hotel
Všemina, Penzion Ramzová - Kolb Kamil, Porvisová Vladislava Mudr., Restaurant
Bukurešť,, Restaurant DELFY, Rychnovský Ludvík, SDH Javorník, Seipeltová Dana, SEŠN
– obuv, STOLZED, Štelcl Jakub, TAVERNA, Textil Laguna, Textil u Prahy, Umělecké
kovářství - Křížek
ížek Jaroslav, Vodrážka Pavel, Zámek Jánský Vrch, Zelenka Ivan, Zemní
práce - Ruják Miroslav, Zetochová Lenka, Zlatnictví - Zajícová Božena, ZODEM - Odehnal
Miloš, Železářství - Jirešová Lenka
Javorničtí ochotníci
Nějakou
jakou souhrou podivných náhod se stalo, že i já jsem se stala na chvíli členkou
javornického ochotnického souboru JCHP. Prostě potřebovali
ebovali obsadit v divadelní hře jednu
postavu, která měla říkat asi čtyři nepodstatné věty,
ty, a já jsem se nechala umluvit.
umluvit Zkoušky
probíhaly na jevišti v sále MěKS,
KS, kde jsme vždycky promrzli na kost. V duchu jsem
obdivovala všechny, kteří takhle mrznou léta. Dověděla
la jsem se mezi řečí, že někteří hrají
již víc jak dvacet let.
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Místní ochotníci jsou docela dobří, ale jsou i zaneprázdněni, tak podle toho vypadaly i ty
nácvičné. Málokdy se sešli všichni a do poslední chvíle někteří neuměli text a spoléhali na
nápovědu.
Na té přehlídce, která bývá každoročně v Jeseníku pod názvem Divadelní žatva, je
všichni znají a vědí, že Javorník hraje vždycky nějakou pohádku v kulisách, které jsou
v Javorníku již od roku 1937, tak se jim právem dá říci, že jsou „ po Němcích“. Jsou to
takové klasické kulisy, které už nikdo nemá. Ale u dětí s nimi mají vždycky úspěch. Ne
ovšem u soutěžní poroty. Ty kulisy ovšem vyžadují takový kus, aby se do těch kulis vešel.
Samozřejmě, když pak na přehlídce jsou soubory, které hrají moderně, pouze v náznacích
a symbolech, bez kulis, tak ty naše kusy působí archaicky.
Součástí přehlídky je i hodnocení poroty. Nevyhlašuje se pořadí, neudílejí se ceny, prostě
se sejdou s ochotníky profesionálové, kteří radí a doporučují.
LP
Leták
Hledáme zájemce o práci
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Sociální projekty na Javornicku jsou pomocí, ne hrozbou

nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

TISKOVÁ ZPRÁVA
Jeseník, 23. 3. 2011

Zadluženost, nezaměstnanost,
stnanost, ohrožení ztrátou bydlení, výskyt sociálně
sociáln
patologických jevů v rodinách – to jsou hlavní problémy regionu Javornicka. Mají je
jednak lidé žijící v takzvaných sociálně vyloučených
ených lokalitách, ale i celá řada lidí
žijící mimo tyto lokality, kteří přišli o zaměstnání,
stnání, a není pro ně snadné jej rychle
získat. Pomoci k řešení těchto problémů má široká škála služeb, které m
městu
Javorník a obcím Vápenná, Uhelná nebo Kobylá nad Vidnavkou zajistí připravovaný
p
rozsáhlý projekt hrazený z evropských fondů.
„V jesenickém regionu žije velký počet sociálně vyloučených
ených osob. Tato koncentrace je
spojená s nezaměstnaností, kriminalitou a problémy v soužití většinové
tšinové společnosti
spole
s lidmi
žijícími v sociálním vyloučení. Obyvatelé Javorníku proto mají obavu, že připravovaný
p
projekt způsobí další nárůst počtu sociálně vyloučených osob v regionu. Projekt je však
preventivní a měl by rozsáhlé migraci těchto osob naopak předcházet,“
edcházet,“ říká v reakci na
pondělní bouřlivé veřejné jednání zastupitelstva lokální konzultantka Agentury pro sociální
začleňování v romských lokalitách Martina Mařáková. „Projekt usiluje o řešení uvedených
problémů nejen ve vztahu k Romům, ale ke všem obyvatelům
m regionu. V
Většina služeb bude
otevřena pro širokou veřejnost,“ dodává Mařáková.
innosti takzvaného lokálního partnerství koordinovaného vládní
Projekt vychází z činnosti
Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách.
Cílem předkládaného projektu je snaha napomoci řešení
ešení situace lidí, kteří
kte žijí v dlouhodobé
chudobě odstřiženi od většinové společnosti.
nosti. Projekt zajistí dostatek fungujících služeb,
které zmírní výše uvedené problémy a přispějí ke snížení počtu
tu všech negativních jevů,
jev
kterých se obyvatelé na Javornicku obávají. Ve spolupráci se sociálními odbory, úřadem
ú
práce a dalšími institucemi vznikla rozsáhlá žádost, která pomůže
ůže zajistit obcím aktivity,
které nemohou zaštítit vlastním rozpočtem.
d
a mládeží.
O jaké aktivity konkrétně jde? Jedná se především o práci s rodinami, dětmi
Projekt počítá se zajištěním sociálně aktivizačních
ních služeb pro rodiny s dětmi a to jak
přímo v terénu, tak v ambulantních centrech sociálních služeb. Cílem této služby je
zvyšovat kompetence rodičů v řádné péči o své děti
ti a zabránit tak rozpadu rodiny či
odebrání dítěte do ústavní výchovy. V Kobylé nad Vidnavkou
vkou bude vystavěno
vystav
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,, které nabídne mladistvým klientům
klient
smysluplné
trávení volného času,
asu, mimoškolní zájmové aktivity i možnost doučování.
douč
Toto zařízení
přispívá celé společnosti především snížením vandalismu a drobné kriminality páchané
dětmi a mladistvými, rušení veřejného pořádku a problémům
m v občanském
ob
soužití.
V obcích Vápenná, Uhelná, Kobylá nad Vidnavkou i městě Javorník budou po
pořádány
osvětové preventivní programy o zneužívání návykových látek nebo domácím
dom
násilí.
I tyto programy budou otevřeny široké veřejnosti.
ejnosti. Kladou si za cíl zvýšit informovanost
o jevech a možnostech jejich řešení. V obci Uhelná a Javorník-Travná
Travná bude zajištěna
zajišt
kapacita lůžek v azylovém domě pro osoby z tohoto regionu, které by se ocitly bez střechy
st
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nad hlavou. „Smyslem této služby je nabídnout dočasné bydlení rodinám, které přišly
o bydlení, aby neskončily na ulici nebo se nestěhovaly do jiných domácností, kde by tak
vznikaly nevyhovující podmínky pro život a výchovu dětí a kumulace mnoha lidí v bytech či
domech. Rozhodně není cílem této služby nastěhovat do azylových domů další rodiny
z okolních obcí,“ vysvětluje Martina Mařáková.
Významnou částí projektu je i zajištění pracovního poradenství a hlavně dluhového
poradenství jednotlivcům i rodinám. „Situaci těchto lidí pomůže zlepšit právě systematická
pomoc a sociální práce, ukazuje se to na příkladu řady dalších zemí i ze zahraničí. Není
možné nechat je napospas jejich osudům a čekat, až se sami postaví na vlastní nohy,“
poznamenává Martina Mařáková. Problematika zadluženosti se netýká pouze romské
menšiny, služby dluhového poradenství budou poskytovány všem zájemcům.
Agentura pro sociální začleňování působí na Jesenicku od dubna 2008. Tato lokalita se
skládá z celkem 24 obcí a měst různé velikosti sdružených do čtyř mikroregionů –
Javornicko, Jesenicko, Zlatohorsko a Žulovsko. Sociální vyloučení má v tomto regionu
specifickou podobu. Oproti lidnatějším městům zde nenajdeme rozlehlejší sociálně
vyloučené lokality v podobě bloků několika domů. Jde spíše o jednotlivé domy roztroušené
v krajině. Jejich obyvatelé jsou podobně jako ti ve větších městech dlouhodobě
nezaměstnaní, závislí na dávkách, mají zhoršený přístup ke vzdělávání.
Jaké aktivity na Javornicku zajistí připravovaný projekt:
•
•
•
•
•
•

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (administrativní zázemí v obci
Vápenná, Uhelná, Kobylá nad Vidnavkou a městě Javorník)
terénní programy (administrativní zázemí v obci Vápenná, Uhelná, Kobylá nad
Vidnavkou a městě Javorník)
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (služba v obci Kobylá Nad Vidnávkou,
administrativní zázemí v obci Vápenná a Kobylá nad Vidnavkou)
volnočasové aktivity a aktivity prevence kriminality (administrativní zázemí
v obci Vápenná, Uhelná, Kobylá nad Vidnavkou a městě Javorník)
pracovní poradenství (administrativní zázemí v obci Vápenná, Uhelná, Kobylá
nad Vidnavkou a městě Javorník)
dluhové poradenství (administrativní zázemí v obci Vápenná a městě Javorník)

Kontakt pro média: Ing. Martina Mařáková, Lokální konzultantka pro Jesenicko, Agentura
pro sociální začleňování 739 717 296,  marakova.martina@vlada.cz, http://www.socialnizaclenovani.cz
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VYJÁDŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ESTER

VYJÁDŘENÍ

V posledních několika měsících se o.s. Ester stalo terčem často nevybíravé kritiky.
Nejrůznější fámy navázaly na již více než rok dlouhou kampaň pana starosty obce Uhelná.
Není mou snahou nikomu upírat nezadatelné právo na vyjádření
ení svého názoru a p
přání.
Protože však stejné právo má vždy i ta druhá strana, rád bych se ke kritice vyjádřil
vyjád a to
formou vysvětlení několika základních témat:
Proč o.s. Ester dělá to, co dělá.
Od roku 2006, kdy začal platit zákon č.. 108/2006 Sb., se sdružení stalo ze zákona
poskytovatelem sociálních služeb. Od této chvíle jsme se jako instituce stali vykonavateli
a poskytovateli sociálních služeb v souladu s komunitním plánem regionu, strategickým
plánem rozvoje sociálních služeb kraje a v souladu se sociální politikou státu. Chtít po nás,
abychom tuto práci nekonali, je stejné, jako chtít, aby učitel
itel neučil
neuč romské žáky nebo
policista pokutoval pouze někoho.
Kritikové by tuto skutečnost mohli respektovat. Jistě mají právo kritizovat kvalitu naší snahy
a našich výsledků.. Tomu se nebráníme a jako každá instituce, škola či policie, s kritikou
musíme počítat.
ě znevýhodn
znevýhodněnými?
Proč o.s. Ester pracuje s etnickou menšinou Romů a lidmi sociálně
Je to proto, že nám to zákon prostřednictvím
ednictvím MPSV a kraje ukládá. Plníme „osnovy“ státní
politiky v oblasti sociálního dění. Poměrně úzce spolupracujeme s odborem sociálních věcí
v
města Jeseník a Javorník. I oni primárně pracují se stejnou cílovou skupinou lidí. I oni se
řídí zákony, které jim ukládají řadu možná nepopulárních kroků. V moderní demokratické
společnosti to tak je.
Kdo jsou ti Romové, kde se berou?
íklad rodina Horvátová z Hoštic měla řadu
Naprostá většina z nich jsou lidé místní. Například
dětí a většina z nich vyrostla v domovech. Vrátili se v 18 letech domů,
dom k rodičům, kam
jinam? Mají své rodiny a mají své děti.
ti. Takových rodin zde bylo víc a jejich členové zde
mezi námi bydlí. Je také pravdou, že rodina, která má malé děti
ti a bydlí někde
n
ve Vidnavě
na půdě, načerno, má oprávněnou obavu z toho, že jejich děti
ěti jim budou odebrány.
V takovém případě spolupracuje o.s.Ester s oběma
ma odbory sociálních vvěcí a společně se
snažíme o to, aby děti a rodina zůstala pohromadě.. Je to tak hrozné? T
Těch případů za celé
ty roky bylo naštěstí jen několik. Není tedy pravdou to, že
e jsou to přivandrovalci
př
odjinud.
Jsou to rodiny, které zde v regionu, případně v okrese měly předešlé
ředešlé bydliště
bydlišt a jejich
členové byli v péči zmíněných odborů sociálních věcí. Pro upřesnění,
ění, v Javorníku již delší
dobu žije řada romských rodin.
Mohu s klidem potvrdit, že ty rodiny, které bydlí na základě poskytovaných sociálních
služeb, případně s naší garancí nebyly a doufám, že ani nebudou, předmětem
p
žádné
konkrétní stížnosti na nepřizpůsobivost, nedodržování zákonů,, zneužívání omamných drog
a alkoholu atp.. Neznám případ, kdy by policie musela řešit
ešit jejich životní styl. Mohu
potvrdit, že žádná z nich nedluží za své bydlení, a ti, kdo jsou z minula zadluženi, se snaží
a pravidelně své dluhy uplácí. Kdykoliv mohou - pracují.
Jaké má o.s. Ester další plány v sociálních službách?
sta Javorník. Máme za to, že
Tuto otázku jsme nedávno projednávali s Radou města
úspěšnost sociálních služeb není jejich stálý růst,
st, to by byl spíše obecný a velký neúspěch.
neúsp
Od roku 2010 došlo k určení stropu v počtu klientů, kterým může
ůže o.s. Ester nadále
asistovat. I když ze zákona máme povinnost asistovat každému, kdo o asistenci požádá
(stejně, jako odbory sociálních věcí), je naše kapacita naplněna.
na. To platí jak pro město
m
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Javorník, tak pro okolní vesnice. V konkrétních případech potřebné
ebné asistence nad tento
limit, se v posledním období snažíme o zprostředkování
edkování poskytnutí potřebné
pot
služby mimo
tento region. I zde úzce spolupracujeme s odborem sociálních věcí
vě města Javorník
a Jeseník.
Řadě spoluobčanů jsme nabídli možnost přímé konzultace čii diskuze o otázkách, které je
zajímají a které jsou zároveň spojovány s naší prací. Tato možnost trvá a nabízíme
ji všem.
n
Za o.s. Ester Eva Svobodová, ředitelka
editelka
Abe Stan
Staněk, předseda
Rada města rozebírala s p. A. Staňkem
kem poskytování sociálních služeb v Javorníku na
své schůzi 1. 4. 2011. Doporučila, aby o. s. Ester ve větší míře
ře spolupracovalo se ZŠ
Javorník, školskou radou, přeměnilo
nilo akcent sociálních služeb na seniory a nemocné
a dále nerozšiřovalo současný stav aktivit azylového bydlení v Javorníku.
Rada města
m
Javorník
YES – časopis o kultuře na hranici
Chcete vědět, co se kde v našem regionu i kousek za hranicemi v Polsku děje
d
zajímavého?
Nechcete chybět na zajímavé akci, propást koncert, výstavu? Přejete
řejete si blíže poznat lidi,
kteří umí skvěle malovat, tančit, sochat, fotit, zpívat, hrát, prostě ty, které políbila paní Múza
a oni svůj talent dále rozvíjí a dělají náš svět krásnějším?
chto dnech rodí první číslo
Právě pro vás se v těchto
nového česko-polsko
polsko kulturního časopisu YES!
Jeho premiérovou ochutnávku jsme pro vás
připravili
ipravili na poslední dubnový týden, kdy se nový
magazín objeví na pultech novinových stánků
stánk
v celém regionu. První číslo
íslo bude zdarma.
Čtenáři v YES! najdou rozhovory s muzikanty,
články
lánky o kapelách a jejich plánech, reportáže
z kulturního dění,
ní, medailonky umělců, informace
o výstavách, festivalech, koncertech z obou stran
hranice v české
eské i polské mutaci. „Naším cílem je
zajímavou formou informovat o dění
d
na Jesenicku
a v Powiatu Nysa,“ řekl
ekl předseda
př
občanského
sdružení Na jedné lodi Marcel Šos, který stojí
s
za
zrodem YES!
Časopis podle vyjádření
ení Šose vznikl kvůli
kv
nedostatku informací. „Nejrůznější
„Nejrů
instituce na
obou stranách hranic se snaží přilákat
p
návštěvníky
na svůjj pestrý program. Této bohulibé činnosti
věnují každoročně nemalé úsilí i finanční
finan
prostředky. Přesto
esto se jejich snaha mnohdy míjí
účinkem. Lidé se ztrácí v záplavě vylepených plakátů nebo se o akci vůbec
v
nedozví,
poněvadž organizátoři o dění informují jen v místě konání a jejím bezprost
bezprostředním okolí,“
uvedl Marcel Šos. Tento nedostatek se pokusí YES! napravit.
Za zrodem časopisu YES! stojí občanské
anské sdružení Na jedné lodi reprezentující Jesenicko
a Nyski Dom Kultury. Jde o společný projekt, který v rámci Fondu mikroprojektů
mikroprojekt
Euroregionu Praděd finančně podpořila Evropská unie.
Danuše Krčová
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SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPO

ASPV JAVORNÍK pořádá
ádá pohodový závod horských kol
RYCHLEBSKÁ 30 MTB
KDY? V sobotu 7. května 2011 ve 12.00
hod.
PREZENTACE: v Javorníku před sportovní
halou od 10.00 do 11.30 hod.
TRASA: I. - (cca. 30 km) - Javorník-Rychleby-Zálesí-celnice Travná Borůvková hora - Travná-restaurace
restaurace u Oravce
II. - (cca. 15 km) - Javorník - Rychleby - Zálesí - Travná - restaurace
u Oravce
STARTOVNÉ: 100 Kč
KATEGORIE: muži, ženy, družstva.
CENY: putovní pohár, tombola pro všechny startující.
POZOR! pro všechny účastníky přilba povinná! Děti do 10-titi let pouze v doprovodu
dospělé osoby.
I. ročník RYCHLEBSKÝ ŠNEČEK
START : 8.5.2011 v 11.00 hod. V Dolním parku Javorník, registrace od 10.00 do 10.30hod.
STARTOVNÉ : 0 Kč
CENY : věcné
INFO: Argirovský Marko tel.: 774 504978
email: markoa@atlas.cz
Akce je otevřena pro všechny příznivce
íznivce cyklistiky, pohody a dobré nálady!
Javornickem na běžkách 2010-2011
Vážení občané, lyžařská
ská sezóna je za námi. Nebylo to letos kdovíjak divoké, nebo
neboť
hlavně ke konci zimy už sněhové podmínky nebyly zrovna
na ideální. Jistě
Jist však mnozí z vás
zaznamenali, že Kůrovci Javorník, o. s. ve spolupráci s Euroregionem Praděd
Prad
pro vás
připravili možnost sportovního vyžití na čerstvém
erstvém vzduchu. Z vlastních prostředků
s podporou výše zmiňovaného Euroregionu Praděd vytvořili
ili a provozovali na dvou
příměstských okruzích a také na Borůvkové hoře stopy pro běžecké
žecké lyžování. Ze za
začátku
sezóny byla zajištěna i rolba pro kvalitní přípravu terénu právě na Borů
Borůvkovou horu. Stopy
byly upravovány členy sdružení. Velkou radost působilo uznání účastník
častníků bílé stopy, kteří
tak měli možnost zajezdit si doma, bez cestování do centrální části Jeseník
Jeseníků a třeba ve
všední den ještě odpoledne po práci nebo škole. Po dvousezónní zkušenosti jsou K
Kůrovci
odhodláni s nabytými zkušenostmi pokračovat i v dalších letech a těší
t
se na přízeň
sportovc
sportovců
nejen z Javorníka, ale i z okolních obcí
včetně
etně Polska.
Kůrovci Javorník
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KINO – KVĚTEN 2011, jednotné vstupné 40,-/50,- Kč

KINO

KINO

Sobota 7. 5. 2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
ČERNÁ LABUŤ
(drama )
BONTON
Co všechno byste obětovali pro sen?
Snímek sleduje příběh
h Niny, baleríny newyorského baletu, jejíž
život je, podobně jako život všech v této profesi, plně
pln pohlcen
tancem. Žije s matkou Ericou, bývalou balerínou, která své
profesní ambice nikdy zcela nenaplnila podle svých představ
p
a tak teď alespoň nadšeně podporuje kariéru své dcery. Když
pro novou
se umělecký
lecký šéf baletu Thomas Leroy rozhodne
ro
premiéru sezóny Labutí jezero vyměnit
nit stávající primabalerínu
Beth Macintyre, Nina je jeho jasnou volbou. Do souboru ale
vzápětí přichází nová tanečnice,
nice, Lily, která na Leroye velmi
zapůsobí
sobí svou smyslností a pro Ninu se tak okamžitě
okamžit stává
velkou konkurencí. “Labutí jezero” totiž vyžaduje tanečnici,
tane
která umí zahrát jak nevinnou a noblesní Bílou labuť,
labu tak
Černou labuť, která představuje lstivost
st a smyslnost.
přístupno
ístupno od 15 let
titulky
108 minut
Sobota 14. 5. 2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
GULIVEROVY CESTY (dobrodružná komedie) BONTON
Lemuel Gulliver je obyčejný chlápek,, který třídí
t
poštu v redakci
newyorských novin a sní o tom, že z něj
ěj bude autor cestopis
cestopisů.
Podfukem se mu podaří přesvědčitit editorku Darcy, kterou tajn
tajně
miluje, aby ho pověřila napsáním článku o Bermudském
trojúhelníku. Během výpravy
ýpravy na Bermudy Gulliver ale ztroskotá
a dostane se do dosud neobjevené země
ě Lilipután
Liliputánů. Zde je sice
nejprve zatčen
en generálem Edwardem, ale již brzy se z n
něj
stane všemi obdivovaný a respektovaný obr.
přístupno
dabing
84 minut
Sobota 21. 5. 2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
127 HODIN
(drama)
BONTON
Podle neuvěřitelného,
itelného, ale pravdivého př
příběhu
Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26-letý
letý Aron Ralston vydal
do Utahu, aby zde strávil víkend lezením po odlehlých skalách
národního parku Canyonlands.
nds. O šest dnů
dn
později se
znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný
neuv
příběh
a chudší o pravou ruku. Ralston přežil
ežil 127 trýznivých hodin
v divočině s rukou přiskřípnutou
ípnutou ohromným kamenem, s malým
množstvím jídla a jen několika kapkami
pkami vody. Bojoval s přírodou i vlastními démony a vyhrál. Dokázal, že má potřebnou
pot
sílu na to, aby se vyprostil z 20 metrů
metr hluboké propasti
a zraněný
ný ušel více než 10 kilometrů než konečně
kone
najde
záchranu. Jen díky neuvěřitelné statečnosti
čnosti unikl
un jisté smrti.
přístupno od 12 let
titulky
93 minut
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Sobota 28. 5. 2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
VARIETÉ
Sobota 28. 5. 2011(hudební)
v 17.00 hodin a ve 20.00FALCON
hodin
The
Burlesque Lounge má
dny své slávy za sebou.FALCON
Tess,
VARIETÉ
(hudební)
tanečnice
v
bojuje,
aby
důchodu
chodu
a
majitelka
tohoto
místa
místa,
The Burlesque Lounge má dny své slávy za sebou. Tess,
Sobota
5.
2011
ve místa
20.00
udržela
chátrající
divadlo
při hodin
životě,
ě,a čelí
všemhodin
druhům
tanečnice
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Fotografie (zleva):
Přednáška Za tajemstvím Račího údolí (M. Rychlý),
Dámský dýchánek,
Přednáška Jeruzalém (T. Černohous)
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Omlouváme se, paní Jarmile Vlčkové, masérce,
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