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HUGO RACE
V šedé

MĚSTO JAVORNÍK
INFORMACE STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
podzimní měsíce
síce jsou plné prací na našich zahradách a zahrádkách, připravujeme
p
se na
příchod zimy, ale ze strany vedení města je to i období příprav
íprav na nový kalendá
kalendářní rok.
Doufejme, že nás čeká slunný podzim a s ním jen pozitivní zprávy na výhled do roku 2013.
Na začátku října proběhlo 11. veřejné zasedání zastupitelstva města,
ěsta, kde byly schváleny
dvě obecně závazné vyhlášky - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
shromaž
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
ování komunálních odpadů
odpad a o místních
poplatcích za psy a za užívání veřejného
ejného prostranství. Všichni víme, že lze p
přenést na
občany náklady, které souvisí s likvidací odpadů a které města
sta a obce platí ze svých
rozpočtů, a to až do výše 1000,- Kč na jednoho občana
ana za kalendář
kalendářní rok. Rada města
projednávala výši poplatku a rozhodla, že nebude navrhovat jeho zvýšení, tudíž i na další
kalendářní
ní rok byl schválen zastupitelstvem poplatek za „odpad“ ve stejné výši tj. 340
340,- Kč.
V měsíci září bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště v MŠ Míru. Jak jsem již zmiňovala
zmi
v některém z minulých vydání JZ náklady na hřiště byly v částce
ástce cca 635 tis. K
Kč, z toho
400 tis. Kč dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a zbylých cca 235 tis. Kč bylo uhrazeno
z rozpočtu MŠ Míru. Při slavnostním otevření byla nejšťastnější
ější skupina d
dětí, kterým
běhání a lezení na hřišti přineslo radost z pohybu /viz. foto/.
íci až mini akcí, které mají ale
Rybářské molo – to je jedna z téměř neviditelných, dá se říci
velký význam pro handicapované rybáře. V říjnu
íjnu se fotografovi panu J. Štrajtovi povedlo
zachytit okamžik, kdy mladý postižený rybář využil možnosti si zaryba
zarybařit na připraveném
molu /viz. foto/.
pozemků, ale i těch
Děkuji všem spoluobčanům za pomoc přii úklidu nejen svých pozemk
městských. Je velmi milé, když při průjezdu naším územím vidíme posekané příkopy,
p
břehy
potoků, celá část území pak úplně jinak vypadá i vyniká a je dobré vědět,
vě
že některým na
příjemném vzhledu obce záleží. Dále děkuji všem spoluobčanům
m za velkou trp
trpělivost při
stavbě obchvatu, poslední měsíce se podstatná část stavby dokončovala
čovala a způsobila
zp
všem
bydlícím a projíždějícím
projížd
značné
komplikace /hlučnost,
/hlu
prašnost
atd./. Naše území touto stavstav
bou
ou získá potřebný
pot
klid a větší
bezpečnost
čnost pro obyvatele,
chodce i turisty ve středu
st
města.
ám klidné podzimní dny.
dny
Přeji vám
Mgr. Irena Karešová,
starostka
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Autor fotografií Jiří Štrajt

Vážení spoluobčané,
vstupujeme do druhé poloviny volebního období. Dovolte, abych vás
informoval o probíhajících a připravovaných
ipravovaných investi
investičních akcích.
Současná koalice předložila
edložila zastupitelstvu plán investičních
investi
akcí pro
toto volební období, který byl 2/3 většinou
tšinou schválen a poté poprvé
v novodobé historii města předložen široké veřejnosti.
řejnosti.
První oblastí, do které jsme se rozhodli zvýšeně investovat, byly naše
vlastní příspěvkové
vkové organizace, kde je dlouhodobě
dlouhodob podfinancována
údržba. V rámci této priority bylo zatím realizováno
ealizováno několik
n
projektů.
V mateřské
ské škole na ulici Míru byla vybudována zahrada, opravena fasáda, chodník,
veranda, osvětlení a kotelna. Generální oprava vnějšího pláště
ě budovy a modernizace
osvětlení prvního patra, kotelny a střechy proběhla v mateřské
ské škole na Polské ulic
ulici.
Základní škola obměnila vnitřní vybavení tříd a učeben. V kulturním domě
dom bylo vyměněno
promítací zařízení, upraven vstupní foyer a opravena část střechy.
rozpo
města, která
Další naší prioritou je, aby se každoročně objevila část financí v rozpočtu
bude nasměrována do místních částí. V Bílém Potoku bylo rekonstruováno veřejné
ve
osvětlení, vyčištěn rybník, opraven vstup na hřbitov. V úpravě hřbitova
řbitova chceme nadále
pokračovat. Připravujeme k realizaci již tolikrát zmiňovaný přechod
echod pro chodce. V Horních
Hošticích proběhla
hla stavba nového mostu, oprava kostela a rekonstrukce části veřejného
osvětlení. V místní části Zálesí byla dokončena
ena oprava místní komunikace.
Před několika týdny jsme zahájili největší investiční akci v tomto volebním období –
rekonstrukci čistírny odpadních vod za cca 40 mil. Kč. Jde o rozšíření
ření kapacity a kompletní
rekonstrukci původní čistírny, která byla postavena v roce 1996. Dále jsme zahájili
dostavbu knihovny a multifunkčního sálu v kulturním domě.. Knihovna tak získá nové
prostory a město menší multifunkční sál s potřebným
ebným zázemím, který bude využívat široká
veřejnost, a bude také rekonstruováno nevyhovující sociální zařízení.
řízení. Na jaře
ja letošního
roku proběhla rekonstrukce objektu naproti městskému úřadu
adu pro potřeby Úřadu práce.
V přízemí městského úřadu pak byla vybudována služebna Policie ČR.
Pro nejbližší období připravujeme výstavbu multifunkčního hřiště,
ě, které vznikne v místě
stávajícího hřiště u budovy „kláštera“ a části
ásti farní zahrady a bude využíváno i v zimních
měsících jako kluziště. Přestavbou
estavbou nepoužívané kotelny základní školy vznikne nutné
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zázemí areálu i tzv. mateřské centrum pro matky s dětmi předškolního
edškolního vvěku. Požádali jsme
o dotaci na zateplení pavilonu budovy základní školy včetně spojujícího krčku
kr
šaten, kde
při rekonstrukci střechy vznikne potenciální možnost dalších učeben.
čeben. Podle posledních
informací jsme byli úspěšní a investici připravujeme k realizaci pro příští
p
rok. V letošním
roce jsme byli úspěšní i při získávání dotace na výměnu
nu veřejného
veř
osvětlení za
nízkoenergetická svítidla, což přinese
inese další úsporu do obecního rozpo
rozpočtu. S firmou Čepro
se blíží ke konci dohoda o výměně pozemku na náměstí
stí za pozemek u „manipulace“, kde
chce výše uvedená firma postavit benzinovou pumpu. Po získání pozemku na náměstí
nám
máme připravený projekt rekonstrukce, který v sobě zahrnuje i rozšíření
rozšíř
parkovacích míst
a parkovou úpravu. V letošním roce bude dokončena
ena úprava kaple sm
směrem na Travnou
a město finančně podpořilo rekonstrukci varhan v kostele Nejsvětější
Trojice. Na
Nejsv
zdravotním středisku v Javorníku připravujeme
ipravujeme vybudování osobního výtahu a úpravu
parkovacích ploch ve dvoře této budovy.
Z výše uvedeného je patrné, že takto intenzivní investiční činnost
innost klade velké nároky
nejen na zastupitele, ale také zaměstnance města, za což jim patří
ří naše poděkování.
pod
Za radu města
sta místostarosta Mgr. Petr Polášek
INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA:
Rada města na svých zasedáních ve dnech 10. 8., 24 .8., 7. 9. a 21. 9. mimo jiné
projednala:
7/2012
- informaci o hospodaření a plnění rozpočtu města za období 1-7/2012
- cenové nabídky na digitalizaci kina
- výsledky kontroly ČIŽP na skládce TKO v Javorníku a kontroly Státní energetické inspekce v objektech Města Javorník
asovém harmonogramu prací
- sdělení Národního památkového ústavu, UOP Olomouc o časovém
na akci – Obnova vegetačních prvků v parku Jánský Vrch, II. etapa
- provedení přechodu pro chodce na ulici Havlíčkova v rámci stavby - silnice I/60 Javorníkobchvat
- návrhy tří variant provedení přechodu pro chodce v Bílém Potoku
- zahájení stavby – rekonstrukce ČOV Javorník
nám
- záměr restaurování nemovité kulturní památky - Mariánský sloup na náměstí
- záměr výstavby multifunkčního hřiště v Javorníku
dravotní středisko
st
Javorník- dodatek smlouvy na zhotovení projektové dokumentace - zdravotní
řešení bezbariérového užívání
- pokračování čištění městských pozemků v Horních Hošticích
Rada Města Javorník
MATRIKA
Narození občánci : Nikolas Bulguris, Adéla Frančiaková,
iaková, Zuzana Elle

Křistková,
istková, Lukas Malík, Matyáš Strouhal, Scarlett Verešová

Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí,
št
zdraví a radosti.

Odešli z našich řad: Naděžda Biličková, Anna Garabíková, Ruth Šmerdová
Pozůstalým
stalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Marcela Minksová, matrikářka
matriká
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Dokumentace k přístavbě knihovny „Knihovna Javorník – rozšíření
nabídky služeb“ bude vystavena ve vestibulu před
ed ob
obřadní síní, a to
denně v pracovní dobu úřadu.
Dětský den v Bílém Potoku
Členové Mysliveckého sdružení Bílý Potok připravili 25. 8. 2012 v Bílém Potoku pro děti
ze širokého okolí Dětský den. Na děti čekala spousta her a soutěží
ěží (ch
(chůze na chůdách,
skákání v pytli, poznávačka lesních dřevin, zvěře, shozů paroží a všeho
všeho, co se týče lesa
a myslivosti). Měly také příležitost zastřílet si ze vzduchovky. Zpestřením
řením bylo i kolo štěstí.
št
Poděkování patří Městu Javorník, které přispělo finanční částkou
ástkou na tuto akci. D
Dětem se
odpoledne líbilo a odcházely spokojeny.
Den, který se opravdu vydařil, byl zakončen
en zábavou pro dospě
dospělé, kde se podával
vynikající zvěřinový guláš, pochoutky z udírny a čepovalo
epovalo se dobré pivo.
Stanislav Veselý
Děkuji všem členům MS Bílý Potok, kteříí se na této akci podíleli.

Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu a Městské kulturní středisko
ředisko Javorník pod
záštitou hejtmana Olomouckého kraje pořádá
řádá
XX. ročník
ník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu
21. 9. 2012 - 9. 11. 2012
19: hod.
9. 11. 2012 v 19:00
kostel Nejsvětější
jší Trojice Javorník
BOLSCHOI
HOI don KOSAKEN
(mužský pěvecký
ěvecký sbor)
Pravoslavné písně a zpěvy
zpě
a ruské lidové
písně (členové
lenové tohoto souboru jsou sólisty
evropských operních scén)
Sbor vznikl po rozpadnutí velmi známého
mužského sboru Don Kosaken,
Kosaken který vedl
dirigent Sergej Žarov.. Nově
Nov vzniklý sbor
Bolschoi Don Kosaken je sestaven
z operních sólistů,, v čemž
č
spočívá jeho
výjimečnost.
st. O jeho kvalitě
kvalit mluví nesčíselné
tiskové kritiky a relace, vyznamenání Petje Houdjakova zlatým křížem
ížem za kulturní zásluhy
města Vídně v roce 1994 a obdržení zlaté gramofonové desky od EMI Austria v roce
1996. V roce 2001 byl jmenován profesorem.
Vstupné: 150,-/ děti, školní mládež a důchodci 50,-5-

Festival se koná pod záštitou ministra kultury České
eské republiky a hejtmana Olomouckého
kraje a za významné finanční podpory Olomouckého kraje, Města
ěsta Javorník, PriessnitPriessnit
zových léčebných lázní Jeseník a.s., Svazu měst
st a obcí Jesenicka, Nadace Český hudební
fond,
ond, Hudební nadace OSA, Národního památkového ústavu, Firmy Eurovia Vinchi, Lesů
Les
České republiky s.p., firmy Omya CZ s r.o., firmy Ondřejovická
ejovická strojírna a.s, firmy Strabag
a 24 firem z Javornicka a Jesenicka.
Více informací na plakátech a stránkách www.festivalditters.cz,
www.kulturnidumjavornik.cz a www.mestojavornik.cz.
Změna programu vyhrazena.
pozvánky

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Výstavy pro veřejnost otevřeny:
po-pá 8:00-15:30, so v době promítání kina
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Městské kulturní středisko Javorník a Město
sto Javorník
vás srdečně zvou první adventní neděli
2. 12. 2012 od 14:00 hodin na
Rozsvěcení vánočního
ního stromu s Mikulášem u radnice
- připraven bude bohatý kulturní program
-občerstvení a vánoční prodej bude zajištěn
n již v dopoledních hodinách
Městské kulturní středisko
edisko Javorník, Slezské zemské muzeum Opava,
Lenka Cain Pavlíčková vás srdečně zvou na výstavu
DŘEVĚNÁ PIMPRLATA
1. 12. 2012 - 15. 1. 2013
po - pá 8:00 - 15:30, sobota - v době promítání kina
Kulturní dům Javorník
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 30. 11. 2012 od 18:00
Součástí výstavy budou také vánoční
ní trhy v kulturním domě
dom
po - pá 8:00 - 16:30 do 21. 12. 2012
MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
Po stopách loupeživých rytířů
rytí …
… se v Žulové 20. září vydalo 11
družstev složených z žáků I. stupně
základních škol,, které vyslaly knihovny
Jesenicka. Družstvo reprezentující
Městskou
stskou knihovnu Rudolfa Zubera
Javorník, ve složení Nela Argirovská,
MatušJohana Jurišová a Vendula
Ve
ková, si vedlo opravdu skvěle.
skv
Celookresní soutěž
soutě připravila Městská
knihovna v Žulové na Boží hoře.
ho
Na
Křížové cestě
ě plnily děti
d
nejrůznější
úkoly, které svojí obtížností mnohdy
zaskočily
ily i samotné knihovnice. I p
přesbyla
to, že konkurence soutěžících
sout
veliká a úkoly nebyly nejlehčí,
nejleh se naše
děvčata
ata umístila na krásném 3. míst
místě.
Týden knihoven 2012 - 1. – 5. října 2012
Každoročně se městská
stská knihovna zapojuje do mnoha celostátních akcí, jednou z nich je
právě Týden knihoven. V letošním roce nesl podtitul „Čti,
ti, žij zdravě“.
zdravě Knihovna v tomto
týdnu připravila:
v dopoledních hodinách pro žáky základní školy literární besedy
odpoledne pro děti z Ester o.s. literární besedu a soutěž
edvedením produktů
produkt a ošetřením pleti
ve středu 3. 10. akci Zdraví s přírodou s předvedením
ve čtvrtek 4. 10. Literární kavárnu
ouse Královské Maroko
v pátek 5. 10. cestopisnou přednášku Tomáše Černohouse
Nabídku akcí jsme rozšířili o registraci nových čtenářů zdarma – využilo celkem 33 čtenářů,
z toho 21 dětí. Zároveň proběhla amnestie upomínek, kterou rovněž
ěž naši čtenáři využili.
VH
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Literární kavárna byla dobrým nápadem
Týden knihoven se uskutečnil v Městské knihovně Rudolfa Zubera Javorník první říjnový
týden. Dobrým nápadem byla čtvrteční
ní Literární kavárna, která se takto p
představila ve
svém prvním ročníku.
Téma té zahajující bylo Cestopisy a cestování. U kávy a výborných lázeňských
láze
trojhránků
bělovodské Unity přítomné přivítala vedoucí knihovny Věra
ra Hradilová s knihovnicí Irenou
Kaninskou. Představily cestopisné knížky z nejnovější
jší doby, které jsou zde k zapůjčení.
Potom Věra Hradilová sáhla po knížce své oblíbené autorky Haliny Pavlowské a přečetla
p
její humorné úvahy o zkušenostech z poznávání cizích zemí. To bylo podnětem
podn
k tomu,
aby se posluchači rozhovořili o cestopisných knížkách, které je zaujaly. Následně
Následn debata
sklouzla k jejich zážitkům z cestování a skončilo to, jak důležité
ležité je se v cizině domluvit.
Vyhrazený čas uběhl jako voda a přítomní se rozcházeli s přáním potkat se na podobné
akci znova. Pracovnice knihovny příště jistě najdou stejně zajímavé téma.
(fh)
Městská knihovna Rudolfa Zubera srdečně zve
malé i velké na akci

Den pro dětskou knihu
aneb Cesta kolem světa
sobota 1. 12. 2012
9:00 – 12:00

Program:
prodejní výstava knih
výtvarná dílna
soutěže pro děti

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK

Individuální třídní schůzky
Během měsíce listopadu se uskuteční individuální třídní schůzky
všech tříd. Třídní učitelé si s rodiči domluví termíny konzultací.
Tento model třídních schůzek se nám osvědčil a chceme v něm
nadále pokračovat. Domníváme se, že individuální rozhovor ve
složení třídní učitel + rodič + žák je velmi efektivní pro všechny
zúčastněné strany. Velmi cenné je zjištění, jaký postoj mají
rodiče a jak to vidí žák. Věříme, že tato forma třídních schůzek
přispívá k lepší a otevřenější komunikaci mezi školou s rodiči.
Mgr. Zdeněk Hořava,
ředitel školy
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Motivační výlety
Během měsíce září se na naší škole konají motivační výlety. Třídní
ídní u
učitelé se svými žáky
vyrážejí do blízkého okolí, někteří na jeden den, jiní na dva dny. Při
ři rrůzných aktivitách se
žáci vzájemně poznávají, učí se vyslechnout jeden druhého, být k sobě tolerantní. Řeší
nové problémové situace, při
p
kterých mají co nejvíce možností
spolupráce.
Postupně dochází ke stmelování
třídního
ídního kolektivu. Na motiva
motivačních
výletech si žáci mohou sepisovat
pravidla chování, která jim usnadní
školní práci. Snažíme se, aby výlety
nebyly finančně
čně náročné a mohly se
jich zúčastnit
astnit celé třídní
t
kolektivy.
Motivační
ní výlety žák
žáků 1. stupně
probíhaly letos v nejbližším okolí
Javorníku – Buková, Sv. Antoníček,
Antoní
„Kravčák“, Čertovy kazatel
kazatelny. Žáci
2. stupně byli například
nap
v Račím
Údolí, Petříkově, Nýznerově, Kobylé a na Pomezí.
Již na začátku školního roku se pedagogové při přípravě motiva
motivačních výletů snaží
o vytvoření atmosféry pohody a tvůrčí spolupráce.
•
•

Co nás čeká
v době podzimních prázdnin absolvují pedagogové dvoudenní školení
k projektové výuce
ipravovat vvánoční jarmark
v podzimních měsících budou žáci se svými učiteli připravovat
/výzdoba, výrobky, program/

„Škola na konci světa, …
…přesto v souladu s přírodou“. Tak
je pojmenován běžící
b
operační
škola
program
vypracovaný Základní
školou Javorník. Reagoval na výzvu
Olomouckého
kraje
ohledn
ohledně
kvalitnějšího
jšího vzdělávání
vzd
školáků
a jejich následnému uplatnění
uplatn
na
trhu práce.
Ředitel
editel školy Zdeněk
Zden
Hořava se
svým zástupcem Markem Burym ho
v pátek
12.
října
v moderně
vybavené třídě
řídě své školy představil
zástupcům
m veřejnosti. Na prezentaci
byli
přítomni
ítomni
starostka
Irena
Karešová spolu s místostarostou
Petrem
Dvoř
Dvořákem
a
radním
Miroslavem
vem Gavlasem, starostové
spádových obcí Josef Fojtek z Vlčic, Ludvík Juřík z Uhelné a Miroslav Kocián z Bílé Vody,
Zdeňka Buchtelová – učitelka a členka školské rady spolu se členy školské rady z řad
rodičů Martinou Hankeovou a Jakubem Matuškou. Ten zde zastupoval
stupoval i partnera projektu,
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kterým jsou Lesy ČR s.p. Projekt, na který byly uvolněny 4 miliony korun, je zaměřen na
zkvalitnění výuky přírodovědných a technických předmětů, aby přitáhly zájem žáků.
Přispěje tím k jejich motivaci vybrat si pro budoucí povolání technický či přírodovědecký
obor. Projekt byl zahájen 1. února letošního roku a skončit má koncem příštího. V jeho
rámci se pro školáky pořídí pomůcky a vybavení pro interaktivní vyučování a budou se
vytvářet materiály na mezipředmětové vztahy, když mezitím proběhlo proškolení učitelů. Již
předtím eurofondy v rámci projektu Peníze školám zafinancovaly vybavení tříd moderním
nábytkem, nákup čtyř dataprojektorů a pro školní dílny byly pořízeny nové stoly se svěráky. Současný projekt umožní nákup dalších deseti dataprojektorů a pomalu se rozbíhají
exkurze žáků vyšších tříd do strojních závodů, např. javornického Warexu, Ondřejovických
strojíren či mohelnického Siemensu.
Důležitější než slyšet o mezipředmětových vztazích je jejich ukázka v praxi. Zdeněk
Hořava, který vedle své ředitelské povinnosti vyučuje na škole i zeměpis, předvedl svůj
program zaměřený na jižní Ameriku a vybral Brazílii. U stropu umístěný dataprojektor
promítl na bílou plochu rozkládací tabule kaleidoskop zajímavých malých obrázků, ze
kterých dále vybíral. Tak jsou žáci seznámeni nejen s mapou, ale i nejznámějšími
a nejpěknějšími záběry z hlavního města Brasilie i přístavních měst Rio de Janiero či Sao
Paulo. Poznají řeku Amazonku s deštnými pralesy včetně rostlin i živočichů a seznámí se
s původními obyvateli země. Uvidí nejvyšší horu země a plantáže zemědělských plodin.
Vedle obrázků byly psané legendy, které pomáhají žákům zapamatovat si, že Brazílie je
federativní republikou, mluví se v ní po původních kolonizátorech portugalsky, platí se
brazilským realem a většina obyvatel jsou katolíci. Stejným způsobem se seznámí
i s průmyslem a těžbou surovin nebo podnebím. Také s jeho nejznámějšími osobnostmi,
mezi kterými neschází legendární fotbalista Pelé. Promítání je navíc podbarveno rytmickou
sambou, takže školáci uslyší i typickou hudbu země. S materiálem se dá i dále pracovat.
Na slepé mapě jižní Ameriky možno při opakování zakreslovat mapu Brazílie, průběh
Amazonky či jednotlivá známá místa. Namátkové promítání jednotlivých obrázků mohou
žáci doplňovat nabytými vědomostmi. Tak získají ucelené zeměpisné, přírodovědecké
i politické znalosti zemí světa. Ředitel Hořava prozradil, že jsou-li žáci spolupracující, jako
bonus jim promítne záběry z proslulého karnevalu. Poté následovala prohlídka několika
nově vybavených tříd, ve kterých mají žáci u zadních stěn uzamykatelné osobní skříňky,
takže nedochází k zcizování osobních věcí, které dříve muselo vedení školy zdlouhavě
řešit. Prohlídka pokračovala návštěvou fyzikální učebny, třídy pro práci s počítačem
a končila v dílně.
V letáku vydaném školou k uvedenému programu na konci stojí: „V rámci realizace projektu
nedošlo k žádné diskriminaci jednotlivých účastníků a projekt uplatňuje principy rovných
příležitostí.“. Jeho finance šly z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a přispěl také státní rozpočet.
(fh)
POZVÁNKA
na besedu se seniory, kteří potřebují poskytování péče o svou osobu, a pro jejich rodinné
příslušníky, kteří jim tuto péči zajišťují. Dne 19. listopadu 2012 v době od 15.°°- 17.°°
hodin se uskuteční v Kulturním domě v Javorníku mimořádně zajímavá beseda pro
všechny „dříve narozené“, ale i pro ostatní širokou veřejnost, která má zájem seznámit se
s fungováním systému sociální pomoci na Jesenicku.
Na programu bude seznámení s plánováním sociálních služeb pro seniory v oblasti
jesenického okresu, informace o poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením na Jesenicku, informace o pobytových zařízeních pro seniory,
domácí péče o seniory, poskytování terénní pečovatelské služby v Javorníku a okolních
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obcích, řešení domácí zdravotní péče,
e, informace o sociálních dávkách pro seniory
a zdravotně postižené po 1. 1. 2012 a na závěrr diskuse spojená se zodpovídáním dotazů.
dotaz
Seznámení se současnou situací přednesou a případné
ípadné dotazy zodpoví zástupci
poskytovatelů sociálních služeb, zástupce kontaktního pracoviště Úřadu
řadu práce v Javorníku
a zástupce Městského úřadu Jeseník, odboru sociálních věcí
cí a zdravotnictví.
Každý občan může dříve či později některý z druhů pomoci pot
potřebovat, a proto je
výhodou znát možnosti i způsoby, jak v dané situaci postupovat. Těšíme
T
se na vaši
hojnou účast!
HISTORICKÉ OKÉNKO
PRADĚD - ALTVATER
Dnes, kdy již nám skončila
ila doba prohibice, se podíváme do našich obchod
obchodů na
světoznámý likér zvaný PRADĚD (dříve
íve Altvater). Do historie tohoto likéru musíme až do
druhé poloviny 19. století, a to do města Krnov do dnešní Šmeralovy ulice, kde byla známá
likérka Siegfrieda Gesslera. Původ této rodiny nelze spolehlivě určit, a tak se předpokládá,
m
že se přestěhovali z nedaleké Osoblahy. Na rychlý růst firmy Siegfrieda Gesslera můžeme
nepřímo
ímo usuzovat ze stavebního rozvoje areálu, který Siegfried Gessler vybudoval.
V osmdesátých letech 19. století získala firma pozemek v sousedství hotelu Slezský dům
d
(dříve hotel Tiroler), který byl v původním
Gessler.
vodním vlastnictví paní Sidonie Mandel, rozené
roz
Na pozemku, přiléhajícím ke dnešní Šmeralově ulici, se nacházela menší budov
budova a ve
dvoře pak fotografický ateliér. Nejstarší plány z archivu Městského
stského úřadu
ú
v Krnově
zachycují projekt vstupní brány do areálu z roku 1889 a projekt provozně-skladovacího
provozn
objektu ve dvoře
e areálu, kolmo k linii ulice. Plány budovy byly zpracovány ve dvou
variantách, nakonec byla realizována nákladnější
jší dvojpodlažní varianta budovy. Jde o ryze
účelovou
elovou stavbu z režného cihelného zdiva, podobnou jiným objektům
objekt
pivovarů, lihovarů a sladoven z daného období. V dalším období se vystavěly
vystav
další provozní
a administrativní budovy a v roce 1923 byl celek budov doplněn
n o garáže ve dvoře
dvo a až
v roce 1930 o benzínové nádrže pro tankování firemních
emních aut. Sám Siegfried Gessler bydlel
vedle firmy v rodinné vile, kterou odkoupil ve 20. letech od zámožné rodiny Weistrechových
(dnešní budova okresního úřadu).
adu). Podle krnovských archivních údajů
úda se ve vedení firmy
Gessler postupně vystřídalo více členů rodiny. Zpětně není snadné objasnit, ve kterých to
bylo obdobích. Rodina Gessler byla rozvětvená
tvená a jméno Siegfried se objevilo vícekrát. Na
Siegfrieda
krnovském hřbitově leží hroby Siegfrieda Gesslera, výrobce likérů
ů (1855-1890),
(1855
Gesslera, obchodního zástupce (1867-1918). Ve třicátých
icátých letech vedli firmu brat
bratři Hanuš
a Pavel Gesslerovi. Hanuš Gessler je zaznamenán na nacistických soupisech Židů
Žid z let
1938/1939 – s poznámkou, že v dané době pobýval v Budapešti. Pavel Gessler později
pozd
zahynul na Slovensku v době Slovenského
lovenského národního povstání, Hanuš Gessler přežil
p
válku
v Budapešti a dožil se věku 85 let. Jeho dcera v poválečných
ných letech učila
u
na ekonomické
fakultě v Londýně, později se vystěhovala
hovala do Kanady. Ve Vídni sídlí dodnes firma nesoucí
nes
název “Altvater Gessler” hlásící se zřejmě k výrobní tradici krnovského závodu. Výroba
likérů pokračovala
ovala v areálu Gesslerovy firmy krátce i po válce. Postupně
Postupn však byla výroba
převedena do jiných lokalit a krnovský závod využilo Nealko Olomouc ke stáčení
stá
limonád.
Po privatizaci převzala
evzala krnovský závod Nealka Olomouc firma Santa nápoje, která areál
vlastní doposud (výroba se přesunula
esunula do jiných prostor a objekty Gesslerovy likérky jsou
nyní na prodej). Asi nejznámějším
jším produktem Gesslerovy firmy byl likér “Altvater”
(“Praděd”), který vynalezl Sigmund Gessler v Krnově roku 1878 a měl
mě takový úspěch, že
Gessler byl jmenován c. k. dvorním dodavatelem. Firma tento likér exportovala dokonce
i na zámořské trhy. Po znárodnění byla výroba přenesena
enesena do n. p. Seliko Dolany, který
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v roce 2003 zkrachoval. V současnosti je majitelem tradiční
ní receptury firma Rudolf Jelinek.
Jistou zajímavostí je, že povolení vyrábět likér Praděd měla
la i likérka Alberta Michlera zde
v Bukové, který vyráběl taktéž světoznámý likér Bukovskou hořkou.
řkou. Bohužel recept na
tento likér si vzal pan Albert Michler do hrobu, ale o této likérce snad až v dalších
příspěvcích. Na závěr snad pro znalce lihovin: likér Praděd
d neboli Altvater je název
tradičního bylinného likéru zlaté barvy, pojmenovaného
ho podle nejvyššího vrcholu Jeseníků.
Jeseník
Vyrábí se z místních bylin, jako je vratič, andělika a další. A jak vypadaly láhve z 60. – 70.
let 20. století si můžete prohlédnout ve vitríně MěKS Javorník.

Vizitka firmy s reklamou na Altvater
Papírová etiketa původního likéru
Použitá literatura:
Internetový portál Wikipedie, Historické zajímavosti města Bruntál, Historické zajímavosti
města Krnova, Petrovy rumové etikety – firma Lichnitz
MR
SPORT
Den s HO Rychleby
Za podpory Olomouckého kraje,
Města
sta Javorník, ASPV Javorník
a ZŠ Javorník proběhl
prob
8. září 2012
již tradiční
ní den otev
otevřených dveří na
lezecké stěně
ěně v Javorníku. Malí
i velcí se dobrovolníků
dobrovolník
z řad
místních lezců
lezc
a členů HO
Rychleby mohli ptát na věci
v
spojené s lezením a lanovými
aktivitami. Kromě
Krom lezeckého vybavení do hor i do ledu si mohli
zblízka prohlédnout také reprerepre
zentační
ní dres Reného Dani.
Především
edevším si však celé odpoledne
zkoušeli různé aktivity spojené s lezením, např.: lezení na umělé
lé stěně,
stěn provazový žebřík,
výstup po laně, sjezd lanovkou napříč sportovní halou, chůzi
zi po slack line nebo slaňování.
sla
Mezi návštěvníky se našli zájemci o lezecký kroužek i o lezení pro veřejnost.
ve
Bližší
informace a další fotky na: www.horychleby.cz. Tímto bych rád poděkoval
pod
všem
organizátorům, návštěvníkům a všem těm, kteří podporují
orují lezení v Rychlebách.
Rychlebá
Za HO Rychleby Lomi
horolezci

- 13 -

VELKÁ CENA MĚSTA JAVORNÍK 2012
Javornické offroadové závody mají již patnáctiletou tradici. Za tu dobu prošly závody
mnoha změnami a jejich logický vývoj byl završen rokem 2010, kdy byl javornický závod
zařazen do seriálu mistrovství České republiky v off road tech trialu SHOCK CUP. Od roku
2009 se závody nekonají v Zálesí, ale na novém závodišti v Horních Hošticích.
Stalo se již tradicí, že zahájení závodu v Javorníku se koná na náměstí v Javorníku.
Nebylo tomu jinak ani v letošním roce. V sobotu 29. září 2012 se v Javorníku na náměstí
sešlo celkem třicet posádek z celé České republiky, aby absolvovaly VELKOU CENU
MĚSTA JAVORNÍK 2012, poslední závod seriálu mistrovství České republiky v off road
tech trialu SHOCK CUP 2012. Patronát nad závodem převzal náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák. Pořadatelem závodu, tak jako celého seriálu SHOCK
CUP, byl AGENAS TEAM autoklub v AČR Javorník v úzké spolupráci a za podpory Města
Javorník a Olomouckého kraje. Závod slavnostně zahájili Mgr. Irena Karešová, starostka
města Javorník, Tomáš Kočí, zástupce generálního partnera seriálu společnosti Al-Namura
Praha a ředitel závodu a seriálu SHOCK CUP Oldřich Janků. Při této příležitosti byli
připomenuti zakladatelé javornických závodů Ing. Pavel Janda a Milan Jeřábek. Po
slavnostním zahájení se posádky přesunuly za doprovodu Policie České republiky,
dopravního inspektorátu Jeseník, na závodiště v Horních Hošticích.
Město Javorník v posledním závodu letošního pětidílného seriálu reprezentovaly čtyři
posádky. Dvě posádky v mistrovských extratřídách a dvě posádky ve volných třídách.
V extra třídě O2 Jiří Sedlák a Jan Fibinger. V extra třídě O3, těch největších offroadů,
Tomáš Janků a Petr Lukeš. Zatímco se Jiří Sedlák s Janem Fibingerem zúčastňují
pravidelně pouze závodu v Javorníku, Tomáš Janků s Petrem Lukešem absolvovali
všechny závody letošního seriálu a před posledním závodem byli v průběžném pořadí na
druhém místě ve své třídě. Aby získali titul, museli by v Javorníku vyhrát a jejich největší
soupeři Daniel Ollé a Jan Kaspřík z Karviné by museli dojet na posledním sedmém místě.
Tento scénář byl ale málo pravděpodobný při letošní formě vedoucí posádky.
To, že to naše posádky nebudou mít vůbec lehké, potvrdily hned první sekce. Tomáš
Janků s Petrem Lukešem si do první sekce závodu vylosovali první místo na startu, což
nemusí být vždy to nejlepší. A to se také potvrdilo. Tomáš s Petrem ukázali ostatním, jak to
nepůjde. Ve druhé sekci potvrdili, že patří mezi „špičku“ v extra třídě O3, a tuto sekci
vyhráli. Jenomže ve třetí sekci, ve které si nevedli špatně, se z přední nápravy ozvala rána
a bylo vymalováno. Kluci to nevzdali. V polních podmínkách vyměnili prasklý kloub
a pokračovali v závodu. Bodová ztráta z první a třetí sekce je odsunula v průběžném pořadí
po prvním dnu závodu na čtvrté místo.
Přesto, že se v neděli snažili, na jejich umístění v závodu se již nic nezměnilo a skončili
na čtvrtém místě. V konečném pořadí seriálu mistrovství České republiky tak obsadili
pěkné druhé místo v extra třídě O3.
Naší druhé posádce v extra třídách Jiřímu Sedlákovi s Janem Fibingerem se moc
nedařilo. Přesto, že podali výkon na hranici svých možností, stačilo to letos na šesté místo
v třídě O2.
Volné třídy jsou určeny pro začínající závodníky v off road tech trialu nebo pro ty, kteří si
chtějí jízdu v terénu mezi brankami vyzkoušet a na ostrý závod v mistrovských extra třídách
si zatím netroufají. Volných tříd se mohou zúčastnit pouze tzv. „leštěnky“, tedy auta
s registračními značkami. Ve volných třídách naše město reprezentovaly dvě posádky, obě
z pořádajícího AGENAS TEAMU Javorník. Vladislav Hadač s Gabrielou Hobžovou soutěžili
ve třídě O5 a vybojovali druhé místo v javornickém závodu. Celkově skončili na místě
čtvrtém. Ve třídě O6, těch největších aut, skončila Miroslava Hadačová s Janem Šárníkem
na místě šestém. Ale i toto umístění jim stačilo k zisku prvního místa v celkovém pořadí
seriálu v této třídě.
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Vyhlášení výsledků VELKÉ CENY MĚSTA JAVORNÍK 2012 a celého seriálu MČR
SHOCK CUP 2012 se zúčastnil zástupce Olomouckého kraje, člen zastupitelstva, Ing. Petr
Mimra, který společně s ředitelem seriálu Oldřichem Janků dekoroval vítězné posádky.
Cenu pro nejúspěšnějšího účastníka v historii javornických závodů převzal pro rok 2012
Tomáš Janků z pořádajícího autoklubu Javorník, který z patnácti ročníků závodů
v Javorníku absolvoval třináct a nasbíral 348 bodů.
Více informací k závodu i celému seriálu naleznete na www.shockcup.cz.
Jaroslav Minář, autorem fota Jan Mýlek
Závody2

PODĚKOVÁNÍ
O víkendu 29. a 30. září 2012 se v Javorníku
uskutečnil již patnáctý ročník javornického off
roadu VELKÁ CENA MĚSTA JAVORNÍK 2012.
Od roku 2010 byl závod zařazen do seriálu
mistrovství České republiky v off road tech trialu
SHOCK CUP.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za pomoc
a spolupráci při přípravě a organizaci závodu
Městu Javorník, Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, Policii České republiky, dopravnímu
inspektorátu Jeseník, majitelům pozemků, na
kterých se závod uskutečnil, občanům Horních
Hoštic, kterým jsme narušili víkend, partnerům
a sponzorům závodu a všem ostatním, kteří se na
přípravě a organizaci závodu podíleli.
Za pořádající AGENAS TEAM autoklub
v AČR Javorník Oldřich Janků

Závody1

Své příspěvky můžete posílat na email: javornickyzpravodaj@seznam.cz.
Uzávěrka listopadového čísla je ve středu 15. 11. do 8,00.
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PLAVECKÉ ZÁVODY – 2. ŠTAFETOVÝ ZÁVOD O POHÁR STAROSTKY MĚSTA
V sobotu 13. 10. na bazénu v Javorníku proběhly
další plavecké závody. Bohužel se štafetového Bazén2
závodů zúčastnilo málo závodníků. Některé věkové kategorie nebyly vůbec obsazeny, zvlášť starší
žáci a muži se závodit buď bojí, nebo jsou líní?
Štafetu v počtu 3 závodníků nebylo možné
vytvořit. (V celém velkém Javorníku nezbyl ani
jeden muž, v Javorníku bijou zvony, déšť mi smývá ze rtů růž, jak se zpívá v jedné známé písni).
Závodil pouze plavčík, částečně tak zachránil čest
silnějšího pohlaví.
Naštěstí ženy a dívky plavat přišly, dokonce
starostka města opět závodila, ženská populace
měla na bazéně převahu.
Plavalo se volným, libovolným i střídavým
způsobem, hlavní bylo doplavat do cíle…
Výsledky tříčlenných štafet: ( 3 x 52m)
kategorie mladší dívky:
1. místo: Kozlová Klára, Argirovská Nela, Jurišová Johanka
čas: 2:55,8
2. místo: Uhrová Bára, Matušková Vendula, Bendová Klára
čas: 2:59,2
kategorie ženy:
1. místo: Matušková Pavla, Nemeškalová Magda, Karešová Irena
čas: 3:37,0
kategorie smíšená:
1.místo: Kuna Matěj, Nemeškalová Magda, Chorazy Vít
čas: 2:48,3
kategorie malých dětí – dvoučlenná štafeta (2 x 26m):
1.místo: Rychlý Kuba, Argirovská Lucka
čas: 2:43,9
kategorie smíšená (3 x 26m) :
1.místo: Karešová Irena, Argirovská Nela, Jurišová Johana
čas: 1:17,9
2.místo: Nemeškalová Magda, Kuna Matěj, Bendová Klára
čas: 1:18,0
3.místo: Argirovská Marcela, Uhrová Bára, Matušková Venda čas: 1:20,0
4.místo: Chorazy Vít, Kozlová Klára, Rychlý Jakub
čas: 1:24,5
Nejrychlejší čas na 52m zaplavala žákyně 4. třídy Klára Bendová: 47, 8
Na další příjemná setkání a plavání v bazénu v Javorníku se těší Petra Gladišová
bazén
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Petra Gladišová a Město Javorník pořádá

MIKULÁŠSKÉ
PLAVECKÉ ZÁVODY
v sobotu 1.12. 2012
Zápis a rozplavání: 		
Start: 				

od 9:00 hod.
10:00 hod.

Plavat se bude různými způsoby a styly, s pomůckami
i bez pomůcek.
Věková kategorie je neomezená, rozdělení
až dle přihlášených na bazéně.
Kolik metrů, či bazénů? Nechte se překvapit!!
Ale neutopí se nikdo, plavčík bude přítomen.
Přijďte se pobavit do bazénu v JAVORNÍKU!
- 17 -
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Vyhodnocení turnaje Zlatá plácačka 2012
Dne 28. září 2012 se uskutečnil 3. ročník turnaje ve stolním tenisu nesoucí
název Zlatá plácačka. Mile nás překvapila a velmi potěšila účast hráčů,
jak malých, tak i dospělých, turnaj se
za těchto okolností protáhl do večerních hodin.
Kategorie dětí vedl p. Kotas a měl
nelehkou úlohu ukočírovat zhruba
25 dětí, ale zvládl to na výbornou
a doufáme, že i děti to tak cítily.
Nejmladší kategorii vyhrál Kotas René,
který, jak doufáme, bude přínosem pro
klub v dalších letech.
V kategorii do 15 let už byla konkurence hráčů mnohem větší a o výhru
bojovalo hned několik hráčů. Nakonec naše budoucí superstar Dominik Vasiliev podlehl ve
vyrovnaném zápase Ladislavu Krobotovi z Jeseníku.
Kategorie dospělých jsem vedl já, tudíž jsem musel zvládnout další tři kategorie.
Letos jsme zařadili do turnaje dvě nové kategorie.
Kategorie nad 55 let ukázala, že i v tomto a vyšším věku se dá sportovat a hrát na vysoké
úrovni. To dokázal Martínek Antonín st., který bez jediné prohry ovládl tuto kategorii.
Další novou kategorií byly ženy. Do této kategorie se zapsalo šest žen a do užšího finále
se probojovaly tři ženy. Vyčerpaná po urputných bitvách zvítězila Vyhnánková Dana.
V hlavní kategorii o Zlatou plácačku bojovalo hned osmnáct hráčů, kteří byli rozděleni do
dvou skupin a prvních osm postupovalo do pavouku. Už od prvního kontaktu s míčem bylo
zřejmé, kdo je favoritem číslo jedna a bez ztráty jediného setu prošel až do finále Ďurina
Petr. Tam narazil na Zelenku Stanislava, který jako jediný sebral vítězi set. Sám hráč
Ďurina Petr po zápase říkal, že byl velice nervozní, když set ztratil. Nakonec soupeře udolal
a po třech letech čekání na nejvyšší trofej dosáhl. A my všichni jsme rádi, že po roce se
putovní pohár vrátil zpět z Opavy do Javorníka.
plácačka

Výsledky:
Kategorie do 10 let:
1.místo – Kotas René
2.místo – Řeháková Martina
3.místo – Jančov Petr
Cena útěchy – Marková Leona

Kategorie do 15 let:
1.místo – Krobot Ladislav
2.místo – Vasiliev Dominik
3.místo – Novák Petr
Cena útěchy – Zelenka Marcel

Kategorie ženy:
1.místo – Vyhnánková Dana
2.místo – Argirovská Marcela
3.místo – Brožová Hana
Cena útěchy – Gavlasová Petra

Kategorie nad 55 let:
1.místo – Martínek Antonín
2.místo – Paprskář Jan
3.místo – Pleskač Bořivoj
Cena útěchy – Bednařík Drahomír

Kategorie Zlatá plácačka:
1.místo – Ďurina Petr
2.místo – Zelenka Stanislav
3.místo – Zelenka René

Cena útěchy:
Olšák Miroslav
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Pro tento ročník 2012 je dobojováno, ceny rozdány a je třeba trénovat na další, již 4. ročník
turnaje Zlatá plácačka.
Děkujeme všem sponzorům, bez kterých by se tento turnaj zřejmě nekonal, ale i lidem,
kteří mi pomáhali při organizaci turnaje.
Děkujeme hráčům a divákům, vytvořili jste vynikající atmosféru.
Další poděkování patří Květoslavu Kováři, který nafotil mnoho fotografií, které jsou k mání
na Facebooku, na mých stránkách.
Lukeš Vlastimil
Motokros Skorošice
Dne 22. 9. 2012 proběhl za proměnlivého počasí ve Skorošicích volný motokrosový závod
„SK STONE HILL“, kde mladí jezdci z Javorníku pod dohledem svých trenérů předvedli
mezi dnešní obrovskou konkurencí svoji si stále zlepšující úroveň v tomto sportovním
odvětví, což dokazují i výsledkové listiny.
V kategorii do 65 ccm se skvěle prosadil s číslem 123 O. Vršan, který se umístil na druhém
místě.
motokros

V kategorii do 85 ccm opět skvělé umístění D. Štrajta s číslem 112, který dojel třetí,
a V. Káni s číslem 110, který byl pátý. V kategorii MX2 dojel J. Wiesner s číslem 113 na
třetím místě a v kategorii OPEN - R.Rapaň, na skvělém druhém místě. Mezi dalšími
javornickými motokrosaři, kteří jeli závod byli M.Chrást, M.Kaninský a J. Hromádka.
Je až neuvěřitelné, že ačkoliv tito jezdci nemají u nás v Javorníku žádné zázemí, tak se
dokáží i s tímto handicapem vyrovnat a umísťovat se v popředí výsledkových listin.
Na závěr je potřeba poděkovat sponzorům, bez kterých by tento sport u nás zanikl.
Agroparkl spol. s.r.o. Skorošice, Autoservis Štrajt, Jiří Böser, manželé Damaškovi,
Abdul Glucholazy, manželé Hankeovi, Kolimax, Jiří Káňa, Dimitrij Pandadis, Rudolf
Rapaň, Radek Šustal, Jan Valůšek, Bohuslav Wiesner a Ivan Zelenka.
MR
Jezdecká stáj OSTROV NADĚJE BÍLÝ POTOK
HOBBY ZÁVODY 29. 9. 2012
Přivítalo nás nádherné slunečné počasí, takže byl optimální terén jak pro dvounohé, tak
i pro čtyřnohé aktéry. Před samotnými závody byli účastníci vyzkoušeni písemným testem,
jehož výsledky se započítávaly do celkového hodnocení.. Vzhledem k malé zdravotní
indispozici My Fair Lady, byli na závody k dispozici dva koně a to Kassey a Air Rainy Hack.
Nejprve se soutěžilo s koňmi na ruce, pak běh s koněm na ruce a s lopatkou, na které byla
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prázdná plechovka, přes několik menších kavalet. A nebylo to vůbec jednoduché. Pak se
postavil nízký parkur, jejž absolvovali všichni účastníci s Air Rainy Hackem. V druhém kole
parkuru si museli poradit nejen s koněm v sedle, ale i s lopatkou a opět s plechovkou, což
nebylo jednoduché, hlavně při překonávání vyšších skoků. A musíme konstatovat, že
všichni bojovali jako lvi. A jistě vás zajímají výsledky?
3.místo získala Jana Kleinová z Horních Hoštic, na 2.místě se umístil Vojtěch Gavlas
z Ostravy a vítězkou Hobby závodů se stala domácí Terezka Vavřínová, která
reprezentovala Bílý Potok – velmi gratulujeme.Také byly vyhlášeny dvě mimořádné
ceny: Cena za statečnost – Jana Kleinová a Air Rainy Hack., cena za styl – Vojtěch
Gavlas a Kassey. Přišlo i několik zvídavých diváků. Také bychom chtěli poděkovat paní
Konečné, která celou akci nádherně nafotila.
ZAJÍMAVÁ NÁVŠTĚVA
Uvítali jsme také malířku koní a hradů paní Dagmar Coufalovou s manželem Zdeňkem
z Olomouce, která přijela i se svým synem Danem, který vše fotil a jak se přiznal, je velký
obdivovatel arabských koní. A Ostrov Naděje se může pochlubit, že dostal darem několik
portrétů koní, kteří žili v Ostrově Naděje. Byla to velmi milá a příjemná návštěva, zajímali se
o všechno, co zde děláme, jak postupujeme při pomoci koním, jak spolupracujeme
s mládeží atd.
REPORTÁŽ O OSTROVĚ NADĚJE
Byli jsme velmi mile překvapeni,
když jsme zjistili, že vyšla o našich koních reportáž v časopise
Pestrý svět č. 38. Velmi pěkně
napsané a jsme rádi, že jsme
i tímto malým počinem mohli
přispět k propagaci tohoto krásného regionu.

Tereza Vavřínová s Air Rrainy Hackem

Koně

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ NA
ROK 2013 S FOTKAMI KONÍ
Z OSTROVA NADĚJE
Pro všechny zájemce nabízíme
Tereza Vavřínová s Air Rrainy Hackem
nástěnný kalendář s fotografiemi Zuzany Telcové na rok 2013.
Cena za 1 výtisk je 135,- Kč
včetně poštovného.
Zakoupením kalendáře přispíváte na provoz koní, kteří zde dožívají, a je to jeden ze
způsobů, jak získat tolik potřebné finance. Kalendář může být také pěkným
vánočním dárkem. Objednávky na email: on8os@seznam.cz, nebo osobně.
Děkujeme všem za podporu a přízeň
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat obyvatelům Bílého Potoka za zásobování jablky
pro koně, opravdu si to užívají a jsme všem velmi vděčni. Taktéž děkujeme panu Mikšíkovi
z poslední chalupy v horní části obce za dar v podobě pytle ořechů.
Vzhledem k tomu, že se budou připravovat zahrádky na zimní spánek, nabízíme všem
zájemcům koňský hnůj a to buď pouze sesbírané „koblížky“ (odborně zvané skýbaly) do
pytlů – když si je přivezete, nebo možnost zde nechat vozík a my vám ho naložíme, vše na
dohodě.
Lenka a Mirek Sodomkovi,
www.helphorses.webgarden.cz,email:on8os@seznam.cz
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Kino Olympia – LISTOPAD 2012, jednotné vstupné 40,-/50,- Kč

program

Sobota 3.11. 2012 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
SNĚHURKA A LOVEC
BONTON
(dobrodružný)
Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku,
hurku, jejímuž líbeznému
zpěvu
vu v legendární disneyovce naslouchá celá příroda.
p
V téhle
verzi křehká
ehká princezna neváhá vlézt do br
brnění a na zlou
macechu vyrazit s mečem
em v ruce. Mocná čarodějnice
č
Ravenna
se lstí vetřela do přízně krále prosperující a mocné říše, který
z ní záhy udělá královnu a pak zemře.
ře. Ravenně
Ravenn ale podle
proroctví kouzelného zrcadla stojí ve štěstí
ště
nevlastní dcera
Sněhurka
hurka a posedlost vlastní krásou, kterou by si ráda uchovala
navěky. Všechny problémy by vyřešila
ešila Sněhurčina
Sně
smrt, jenže
dívka právě uprchla z domácího vězení
zení do Temného lesa, odkud
se ještě nikdo živý nevrátil. Královna
rálovna si najme odvážného lovce,
lovce
který dostane za úkol ji vystopovat a přivést
řivést zpátky. Jeho misi
komplikují nejen podivuhodní obyvatelé, kteří
kte les obývají, ale
také to, že Sněhurka není jen tak obyčejná
ejná holka.
přístupno
dabing
126 minut
Sobota 10.11. 2012 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
TADY HLÍDÁM JÁ
BIOSCOP
(rodinná komedie)
Úspěšný
šný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do
Řecka. Jeho nastávající totiž pořídila
ídila svojí hyperaktivní dcerce
přes
es jeho nesouhlas psa. Celá rodina se díky spiknutí holčičky
hol
a psa ocitne na prázdninách uprostřed
řed šumavské "divo
"divočiny".
Zpočátku
tku vypadá alternativní dovolená idylicky. Veškeré plány
ambiciozního otce i starostlivé matky berou postupně
postupn za své ve
chvíli, když dcerka se psem potkají někoho,
ěkoho, kdo jim rozumí.
A ten má v penzionu, kde rodina bydlí, své kamarády. Mamince
i jejímu snoubenci připadají
ipadají ti lidé samozřejmě
samozřejm trochu praštění.
Holčičce
ce i psovi ale naprosto vyhovují. Život plný omezení
a povinností, který doposud holčička
ka vedla, za
začíná být minulostí.
přístupno
110 minut
Sobota 24.11.2012 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
MADAGASKAR 3
BONTON
(animovaná komedie)
Aby se dostali domů, byli ochotní hodně
ě riskovat. Nap
Například letěli
v letadle řízeném tučňáky. Přesto
esto hrdinové Madagaskaru dosud
do pelíšků v newyorské zoo nedorazili. Dobrá zpráva je, že díky
fenomenálnímu úspěchu předchozích
edchozích dílů dostali v kinech ttřetí
pokus, ovšem zda to tentokrát vyjde, zůstává
ůstává ve hvězdách.
hv
Po
si
panenském ostrově Madagaskaru a širých afrických pláních
p
budou klestit cestičku
ku k domovu džunglí evropských velkom
velkoměst.
přístupno
dabing
95 minut

Připravujeme: Doba ledová 4, Vrtěti ženou, Ve stínu, Svatá čtveřice
Připravuje:
ipravuje: Monika Bukalová
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Kino Olympia ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
ediskem Javorník
Vás srdečně zve v pátek 16. 11. 2012 od 17:00 hodin na

vstupné 60,- děti do 15 let zdarma

více info na www.kulturnidumjavornik.cz nebo www.ZimniFestival.cz
Javornické kino Olympia DIGITALIZOVALO
Koncem roku 2012 bude ukončena
ukonč
distribuce na
35 mm filmových kopiích.
Hlavní distributoři budou dodávat filmové kopie jen
v digitální podobě a stará kina si tak nové filmy
nepromítnou. A kina – pokud budou chtít promítat
i nadále - musí tzv. DIGITALIZOVAT.

Toto je možné dvěma způsoby:
-technologií DCI, jejíž pořizovací náklady začínají přibližně u sumy 1,5
,5 mil. Kč,
K což je pro
malá kina naprosto likvidační,
-alternativou je technologie DCE/ E-cinema, což je veřejná
ejná projekce z disků Blu-ray nebo
DVD přes FULL HD projektor s výměnným objektivem. Toto je vyzkoušená alternativa
zachování kin v malých městech – to je všude tam, kde nejsou ambice
mbice promítat nové filmy
ve stejný den jako multikina.
čtu města
m
pro rok 2012
Náklady se pohybují okolo 200.000,- Kč a v této výši byly v rozpočtu
schváleny finanční prostředky.
Kino Olympia digitalizovalo v technologii E-cinema doplněnou
nou o prostorový zvuk
zvu 5.1
DTS-HD. Tato varianta má ještě jednu výhodu – nemusíme dodržovat striktně
striktn stanovenou
výši vstupného, která, jak víme, v multikinech vysoce přesahuje
esahuje hranici 100,100, Kč. Naše
vstupné se nemění…
při pořadech cyklu
Tento projektor bude možné využívat nejen při promítání v kině,, ale také p
Kultura školám, při koncertech, při festivalech zimních sportů a outdoorových filmů, při
výstavách a vernisážích, pro reklamy případných zájemců.
Asi dvacet minut před samotným promítáním budeme pouštětt ukázky z připravovaných
filmů, pozvánky na akce a ukázky z již realizovaných akcí. Začátek
átek promítání se nezm
nezmění
v 17.00 a ve 20.00 hodin.
Jsme velice rádi, že kino Olympia již je schopno tuto nastupující digitální éru
ér
překonat a bude zachováno.
ďte pobejt…
Pokud máte k i n o Olympia rádi a záleží vám na něm ….přijďte
Hana Polášková
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