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MĚSTO JAVORNÍK

Město Javorník

Vážení spoluobčané,
začíná zasloužený čas dovolených, odpočinku a relaxace. Přeji
řeji vám, aby vaše
volné dny byly plné klidu, sluníčka,
ka, koupání, pohody a nových skvělých
skv
zážitků.
Mgr. Irena Karešová, starostka města
m
Informace starostky:
Dne 13.6. se uskutečnilo společné jednání starostů českých
eských a polských o
obcí z regionu ve
věci přesunu OO Policie ČR z Javorníku do Žulové. Jednání se zúčastnil
zú
p. Norbert
Krajczy, senátor Polské republiky.
Starostové polských obcí /Paczków, Ladek Zdrój, Nysa, Otmuchów/ uvedli, že se snaží
z důvodu zvýšeného turistického ruchu o navýšení počtu policistů
ů v příhraničních obcích.
Všichni přítomní podpořili snahu o zachování OO Policie ČR v Javorníku a vyslovili obavu
ze zhoršení bezpečnosti občanů obou států.. Písemnou formou byl s tímto jednáním
seznámen p. Luděk Sefzig, senátor ČR, který přislíbil zprostředkování
edkování dalšího jednání
v této věci. Tohoto sezení se zúčastnila i p. plk. Mgr. Bc. L. Andělová,
ělová, vedouc
vedoucí územního
odboru Jeseník, ale ani zde nepadl žádný termín na další společné
čné setkání ve věci
v
OO
Policie ČR v Javorníku.
emesel bylo pod
poděkování dvěma
Součástí programu Dnů Javornicka - Dnů řemesel
spoluobčanům za výjimečnou činnost, která by měla zůstat
stat uložena hluboko v paměti nás
všech. Ocenění převzal p. P. Niewiadomski, SDS, u příležitosti
íležitosti 30. výročí
výro kněžství za
dlouholetou činnost pro město Javorník a jeho občany.
any. Druhým oceně
oceněným byl p. Květoslav
Kovář, který při autohavárii zachránil život svému kamarádovi.
hlédnout a poznat praktické užívání tlakové
Dne 10. 6. zastupitelé měli možnost zhlédnout
kanalizace ve městech Příkazy, Náklo a Štěpánov
pánov u Olomouce. Na ttěchto setkáních
hovořili starostové nebo správci kanalizací daných lokalit.
Komplexní pozemková úprava v Bílém Potoku – jednání o nově navrženém stavu pozemků
pozemk
proběhlo 28. 6. - 29. 6. 2011 v Bílém Potoku a Javorníku.
Na úplném konci května proběhly kontroly dotací z roku 1999,2005 a 2006 – vše bez
připomínek.
Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti zákon č.. 104/2011 Sb., kterým je novelizován zákon
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského
ského práva, rybář
rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění
ění pozd
pozdějších předpisů.
Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy lesů,, myslivosti a rybářství se zabývalo touto
novelizací a dospělo k závěru, že rybářské
ské lístky budou vydávat OÚ obcí s pověřeným
obecním úřadem (Javorník) a OÚ obcí s rozšířenou působností.
sobností. Odebírat rybá
rybářské lístky
bude OÚ s rozšířenou působností.

UPOZORNĚNÍ
cest
Od 20. 6. 2011 bude probíhat oprava cesty k vodní nádrži. Provoz na cestě
bude omezen nebo úplně uzavřen. Oprava bude trvat cca. 2 měsíce.
m
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ZÁMĚR PRODEJE MAJETKU MĚSTA
STA JAVORNÍK
STAVEBNÍ BUŇKY NA TRAVNÉ
vodu nutnosti odstranění
odstran
dočasné
Z důvodu
stavby bývalého zázemí hraničního
hrani
přechodu
echodu Travná nabízíme k odprodeji
výše uvedené zařízení
řízení složené ze dvou
nezávislých
stavebních
bun
buněk
dřevěná střešní
ešní konstrukce, krytina
onduline, zařízení
řízení je umístěno
umíst
na
silničních
ch panelech.
Způsob prodeje: nabídkovou obálkovou
metodou – nabídky na odkoupení
mohou zájemci podat písemně
písemn
na
podatelně MěÚ
Ú Javorník v termínu do
20. 7. 2011. Zalepenou obálku
s návrhem ceny označte
ozna
zřetelně

nápisem „Prodej stavebních buněk-Travná“
Další informace: Kupující je povinen provést demontáž a přesun
esun všech prvků
prvk zařízení na
vlastní náklady. Zájemcům o koupi bude umožněna
na prohlídka zařízení
zař
po předchozí
dohodě s p. Jaroslavem Stiborem (tel. č. 584 458 797), který Vám rovněž
rovn poskytne jakékoli
bližší informace.
Informace z jednání Rady města:

Informace z jednání Rady města:
Rada města na svých zasedáních ve dnech 13.5., 24. 5. a 31. 5. 2011 mimo jiné
projednala:
- systém prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Javorník
- rozdělení příspěvků peněžitých darů z rozpočtu města v roce 2011
- stávající stav bývalého hraničního přechodu Bílý Potok
- stanovisko Krajského ředitelství PČR ve věci přesunu OO PČR z Javorníku do Žulové
- úhradu příspěvku Svazku obcí Mikroregion Javornicko
ních akcí M
Města Javorník pro
- zpracování projektových záměrů v rámci plánu investičních
volební období 2010 – 2014
- zřízení přechodu pro chodce na ul. Havlíčkova v rámci stavby obchvatu
- plán oprav ZŠ Javorník na rok 2011
- úhradu členského příspěvku Jeseníky - sdružení cestovního ruchu
Rada Města Javorník
MATRIKA
Odešli z našich řad :
Angela Orságová, Aleš Plastarias, Ludmila Gabrielová
Marcela Minksová, matrikářka
matriká

-3-

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ – JUBILANTŮ
Několik dní před 26. 5. jsem dostal pozvánku na setkání důchodců
chodců – jubilantů. Teď si
říkám, že jsem udělal dobře a šel. Prožil jsem pěkné
kné odpoledne. Už ve vestibulu nás členky
SPOZu vítaly a uvedly nás do krásně vyzdobené obřadní síně. Čekalo
ekalo se až do p
půl čtvrté,
než se sešlo 6 důchodců ze 17 pozvaných! Po chvíli vešla mezi nás p. starostka Irena
Karešová a měla k nám velmi hezkou řeč. Vzápětí ji vystřídaly
ídaly děti
d
z MŠ s p. uč.
I. Sojkovou. Zazpívaly několik písniček, předvedly scénku a předaly
edaly nám své dáre
dárečky. Bylo
to dojemné. Dostali jsme krásnou kytici gerber a podepsali se do kroniky. P. starostka
pronesla přípitek, popřála zdraví a pohodu. Zábava začala,
ala, povídali jsme si se sousedem,
popíjeli dobré víno. Členky SPOZu nás obsluhovaly a přidaly úsměv
ěv a milé slovo. Přišel
P
mezi nás p. Z. Kaninský, který měl pro nás připravené
ipravené video o Javorníku a okolí. Ani se
nám nechtělo domů. Všichni přítomní se shodli na tom, že měli velkou škodu ti, kteří
kte se této
– ať se nad
akce nezúčastnili. Neváží si taky práce těch, kteříí toto všechno připravují
př
protože
sebou zamyslí. Velmi si cením rodiny p. Snášelové, která přivezla
ivezla maminku autem,
a
byla po operaci. Co vy, zdraví důchodci? Na závěr jsme dostalili společnou
spole
fotografii od p.
Hastíka. Děkujeme za všechny přítomné
J.V.
ítomné jubilanty.
Informace k opravě místní komunikace Zálesí
Žádáme občany Javorníku a okolí, hlavně ty, co užívají komunikaci sm
směrem na Zálesí
o shovívavost a tolerantní přístup k provádění
ní stavebních prací na místní komunikaci směr
sm
Zálesí, které jsou nutné k odstranění povodňových škod. Jde o úsek cesty od chalupy
Tulačka až k vrcholu cesty u chalupy manželů Božkových.
Práce byly zahájeny 6.6.2011 geodetickým vytýčením
ením a následnými odkopy pro
obrubníky na okrajích nové cesty. Od 15.6.2011 se montují nové obrubníky a tvoří
tvo se
základy pod svodnice s dokončením do 30.6.2011. Od 4.7.2011 se začne
za
pokládat
štěrková drť, která bude následně pěchována. Přibližně od 7.7.2011 bude
cesta
připravena k pokládce živičného povrchu ( asfaltu ). V polovině července tedy cesta bude
muset být uzavřena a jako
ko objízdná trasa bude sloužit polní cesta přes
př pastviny. Přesný
termín uzavírky se zveřejní před skutečným prováděním pokládky.
Stavby a reality STAR s.r.o. Javorník
Děkujeme za pochopení.

BORŮVKOVÁ HORA

pozvánka

Dne 28.7 2011 v 16,00 hodin se uskuteční hodinový zpěv předních
edních um
umělců z Polska. Bude
to interpretace známých operních a operetních melodií v původním
vodním jazyce. Umělci
Um
budou
zpívat přímo z vyhlídkové věže. Akce je součástí
ástí zahájení hude
hudebních slavností v lázeňském městě Ladek Zdroj.
Pro posluchače bude pod věží připraveno posezení. Občerstvení
erstvení zajiště
zajištěno.
Srde
Srdečně
zvou pořadatelé.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Kinematograf vás vítá!
Výstava historických filmových plakátů a kamer
ze soukromé sbírky pana Milana Wolfa
Výstava potrvá od 17. 6. 2011 – 4. 9. 2011
V rámci výstavy bylo javornické kino oficiálně přejmenováno na
Kino Olympia, které v Javorníku pod tímto názvem kdysi působilo.
Vernisáže se účastnil nejen p. Milan Wolf, ale z Německa
přicestoval pan Hans Volkmer, syn fotografa Herberta Volkmera,
kterého jsme si připomněli výstavou v roce 2009 Je libo fotečku,
milostpaní?

Městské kulturní středisko Javorník a Jesenický fotoklub
pod patronací starostky města vyhlašují fotografickou soutěž
„DVA DNY V ŽIVOTĚ JAVORNÍKU“
Soutěž a následná výstava má ukázat, pokud možno netradičním
způsobem, městské slavnosti Dny Javornicka 2011, které se
konaly ve dnech 18. a 19. 6. 2011 v Javorníku. Fotografie mohou
ěže je 1. zá
září 2011.
být jak z vlastní akce, tak z její přípravy a zákulisí. Uzávěrka soutěže
Více informací naleznete na www.kulturnidumjavornik.cz , nebo získáte přímo
p
v kulturním domě.
Umístění družstev a jednotlivců na střelecké soutěži
ži loveckého kola z brokové
zbraně o pohár starosty města Javorník
Družstva :
1.místo Žilka Jiří, František Šín, František Graja
2.místo Graja Radek, Luboš Labaj, Petr Labaj
3.místo Gabriel Terkovič, František Červenka, Robert Karger
Jednotlivci :
1. místo Radek Graja
2. místo Petr Labaj
3. místo František Šín

Senioři:
1. místo Žilka Jiří
2. místo Gabriel Terkovič
3. místo Štefek Oldřich
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Zajíc na průseku
pr
:
1. místo Radek Graja
2. místo Robert Karger
3. místo Petr Labaj

Dětský
tský den,
den
připadl
ipadl tentokrát na neděli,
ned
prosluněnou
a plnou usmívajících se dětí
d a spokojených
rodičů.
Děti
ti si užívaly programu, který p
připravilo
Městské
stské kulturní st
středisko Javorník,
Javornická dělostřelecká
řelecká garda, Sbor
dobrovolných hasičů Javorník, dětský
pěvecký sbor Sluníčko,
čko, MŠ Polská a Míru,
Worms airsoft
ft Javorník, Baja-občanské
Baja
sdružení.
Všem za jejich snahu a ochotu potěšit
pot
javornickou drobotinu děkujeme.
d

DD1

Foto: Zdeněk Kaninský

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
Půjčovní doba červenec – srpen
Pondělí, středa, pátek 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
SZ JÁNSKÝ VRCH

pozvánka

Správa SZ Jánský Vrch vás srdečně zve na divadelní vystoupení
Don Quijote de la Ancha
Dne 10. 7. 2011 v 18.00 hod na nádvoří, v případě nepříznivého
počasí v koncertním sále zámku.
Jednotné vstupné 100,-Kč
Účinkuje Divadlo klauniky Brno

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAVORNÍK

akce

Zámek plný pověstí
Sto dvacet devět schodů vede k hlavní bráně javornického zámku.
K zadní bráně se dá dostat bezbariérově.
ě. Většina
Vě
dětí i s rodiči
v sobotním podvečeru 11. června však volí první variantu.
Správa zámku spolu s místní základní uměleckou školou připravila
ipravila pro d
děti a jejich rodiče
dramatizaci pověstí z Javorníku a jeho okolí pod názvem Zámek plný pověstí.
pov
Začínalo se
v jedné z ložnic, kde se návštěvníci seznámili se skřítkem ze Zálesí. Ten pomohl chudé
rodině, která ho nechtěně zahnala svou vděčností. To v koncertním sále se všichni stali
rukojmím slečny Brigitty a vykoupit se mohli nalezením sedmi křížů
ů v prostorách místnosti.
Sedm křížů bylo sedm hrobů zraněných švédských vojáků. Nechtěli
ěli padnout do zajetí a tak
losovali, kdo z nich jim vezme život, aby ho nakonec vzal i sobě.. Jejich krev pak zbarvila
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potok, kterému se dodnes říká Červený.
ervený. Její milý byl vylosován a jí nyní čeká osud na něj
čekat. I pověst O Čertově kazatelně v konferenčním
ním sále se vázala k švédským vojskům.
Byla o zradě a odplatě. Jednou žil v Hraničné
kouzelník a ten vedle svého umění vyléčil
i lakotu. Jak, to se návštěvníci dověděli
v kulečníkovém sále.
Dolní nádvoří patřilo reji čarodějnic a pověsti
o fořtově ženě, proměňující se po nocích
v kočku. Zámeckou kuchyni obývala dvě
moderní děvčata a klábosila o soudobých
švédských výrobcích, jakými jsou například
švédská utěrka, švédské kapky či kosmetika.
I proč je dobré se vyhnout prodejnám IKEA.
A do toho všeho vmontovala pověst o
švédském vojákovi, který v domě rozčtvrtil dítě a dal ho do hrnce horké vody, který stál na
plotně kamen. Těsně před tím rodiče utekli před
ed drancováním a nestačili
nesta
dítě vzít sebou.
Ve vojákovi se však časem hnulo svědomí a stal se poustevníkem,
oustevníkem, jak dokazuje dodnes
zachovalá kaplička. V temnu sklepa pak všichni vyslechli nejznámější
ější pověst
pov
o Tymlingovi.
Pak už se s návštěvníky v černém kostýmu oděná průvodkyně rozloučila.
rozlouč
Málem bych zapomněl na pověst, která sklidila největší ohlas. Odehrávala se v pokoji pana
arcibiskupa, který se pro tuto chvíli
proměnil
nil v ordinaci vidnavského
lékaře.
e. Právě si užívá polední
přestávky při
ři plné čekárně. Dojídá
z kastrolku oběd
ob
a přitom pilně
v laptopu
studuje
chorobopisy
svých pacientů.
pacientů Hezká sestřička na
ně nadává, protože platí poplatky
tisícikorunami a ona nemá drobné.
Pak se posadí do křesla
k
a čte
populární časopis. Dovolí si pana
doktora vyrušit v něm otištěnou
pověstí
stí o vidnavském ranhojiči
ranhoji
a jeho zázračné
zázra
masti z byliny
života,
kterou
tak
ú
úspěšně
likvidoval konkurenci, až ho
otrávila. Naštěstí ho jeho zázračná mast měla zachránit. V tu chvíli pan doktor kolabuje.
Sestřička najde na stolku onu zázračnou
nou mast a chce pana doktora natírat. Ten však ožije,
protože jen laškoval a pověst zná. Všichni se smějí a průvodkyně
ě vede návštěvníky
návšt
dál.
Z laptopu zní znělka Ordinace v růžové zahradě.
(fh)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK
Recyklohraní na naší ZŠ
Když jsme se začátkem října s členy
leny ekotýmu naší školy rozhodli, že se zapojíme do
dlouhodobého projektu RECYKLOHRANÍ organizovaného společnostmi
společ
zajišťujícími
zpětný odběr a recyklaci odpadů, málokdo tušil, že námi toužebně
ě vysněný
vysn
ping-pongový
stůl budeme moci využít ještě letos. Stalo se skutečností.
ností. A tak jsme poslední měsíc
m
tohoto
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školního roku hráli denně podle rozpisu tříd v našem „obýváku“ a těšili
se z úspěchu nás
tě
všech.
Děkujeme touto cestou všem žákům, rodičům i prarodičům, kteří
ří využili především
p
Dne
Země a naši snahu podpořili. Sbírat baterie, vysloužilá elektrozařízení
řízení a nov
nově i PET láhve
budeme dál po celý příští školní rok. Pořád je na co šetřit a o čem
em snít.
Hezké prázdniny všem přeje Mgr. Čmelová
melová a žáci EKOTÝMU
EKOTÝMU.
Celonárodní přehlídka recitátorů Dětská
tská scéna Svitavy 2011
v Olomouci
1.4. 2011 proběhlo
prob
krajské kolo recitace Dětská
D
scéna 2011,
ve kterém naši školu reprezentovali ve III.
kategorii Václav Kotouč
Kotou a v kategorii VI.
Štěpán Kozub.. Oba recitovali přibližně
p
ve
části
stejnou
dobu,
každý
v jiné
olomouckého Domu dětí
d
a mládeže, tak
jsem měla co dělat,
ělat, abych oba nejen
Hlavně pro
slyšela, ale také podpořila.
pod
Vaška to bylo poprvé, co se zúčastnil
zú
krajského kola a konkurence v jeho
kategorii byla skutečně
čně veliká. Vejce Miloše
Macourka v jeho podání bylo přesvědčivé
p
a skutečně působivé
sobivé a pochvala poroty byla
oprávněná.
ná. Pro Vaška to byla zkušenost,
zkuš
kterou jistě v příštím roce plně využije, poněvadž talent a chuťť recitovat skutečně
skute
má.
Štěpána jsem slyšela až v druhém kole, kde svým přednesem
ednesem básně
básn Charlese
Bukowského přesvědčilil o svém talentu a recitátorské dovednosti nejen m
mě, diváky, ale
i porotu. To, že postoupil do celonárodního kola pro mě nebylo žádným překvapením.
p
Řekla bych, že v Olomouci neměl příliš
íliš velkou konkurenci, tak jako Vašek.
Celonárodní kolo již není soutěžní, ale je vlastně přehlídkou
ehlídkou spojenou s pracovními
dílnami, které mají za úkol připravit
ipravit a naladit mladé recitátory tak, aby výkon vyzn
vyzněl co
nejlépe. Se Štěpánem jsme vyrazili v pátek 10.6. 2011 ranním vlakem do Svitav, kde jsme
strávili dva pracovní a podnětné dny. Štěpán měl již potřetí příležitost
íležitost setkat se s nejlepšími
dětskými recitátory v republice, jednou za ZUŠ v Javorníku a dvakrát za naši základní
školu. Pro mě jako pro doprovod byl připraven diskusní večer,
er, kde jsme spole
společně hodnotili
výkony dětí a hledali odpověď na to, co dělá
lá recitátora dobrým recitátorem
rec
a co vlastně
vede děti tohoto věku k tomu, že se věnují recitaci. Samotná přehlídka
řehlídka IV. kategorie se
konala v sobotu 11.6. ve slavnostním historickém sále Otteendorferova domu. Zajímavé
texty, barvy hlasů, recitátorské schopnosti a úžasné publikum plné těch,
tě
kteří o recitaci už
něco vědí... atmosféra, kterou je možno zažít pouze tady. Štěpán
pán se rozhodl vystoupit
s textem Jakuba Malého Noc v hotelu. Už po druhé větě se začalo
alo publikum skvěle
skv
bavit
a salvy smíchu dodávaly Štěpánovi něco, na co dokáže naprosto bezprostředně
bezprost
a přesně
reagovat. Z mladého muže, který stojí na pódiu, se stal herec, který jasně
jasn směroval své
věty, pauzy a pohledy tak, že si celý sál naprosto získal. Štěpán
pán sklidil největší
nejv
a nejdelší
potlesk a nekriticky můžu říct, že patřil mezi dva největší
tší talenty tohoto ročníku.
ro
Stejně tak
porota se vyjadřovala velmi pochvalně. Štěpán
pán již za pár dní ukončí
ukonč studium na zdejší
základní škole a začne studovat na ostrovské konzervařii obor herectví. P
Přejeme mu do
jeho studia mnoho úspěchů a děkujeme
kujeme za reprezentaci naší školy na nejvyšší úrovni.
L. Krahulcová
-8-

PO 10 LETECH SE VRACÍ NA STŘELNICI OBLÍBENÝ LETNÍ KARNEVAL
ARNEVAL
Plakát Karneval

-9-
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DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ
SKÝ SBOR JAVORNÍK
HASIČI JAVORNÍK A MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ POSÁDEK ZDRAVOTNICKÝCH
ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB RALLYE REJVÍZ 2011

Ve čtvrtek 26. května v pravé poledne odjíždí dopravní automobil Avie s jedenáctičlennou
posádkou javornických hasičů do Koutů nad Desnou. Jedeme se již po patnácté zú
zúčastnit
mezinárodní soutěže Rallye Rejvíz.
Co to vlastně Rallye Rejvíz je? Rallye Rejvíz je soutěžž posádek zdravotnických záchranných
služeb (později jen ZZS) v poskytování neodkladné první pomoci. Tato soutěž
sout
vznikla v roce
1997 a konala se v osadě Rejvíz. Tehdy se soutěže účastnilo
astnilo jen pár posádek českých ZZS.
Náš sbor dobrovolných hasičů byl tehdy vybrán do pořadatelského
adatelského týmu sout
soutěže. Víceméně
jsme zabezpečovali technické zázemí pro soutěžící
žící a jednotlivé úkoly. Postupem času se soutěž
rozrostla a hlavní zázemí bylo přesunuto do Zlatých Hor do areálu Bohema, kde bylo především
p
ubytování. Z těchto míst se startovalo a plnily se nejrůznější
jší úkoly po celém okrese. Z mnoha
různých úkolů nastíním jen pár. Například
íklad šlo o nehodu autobusu, požár bytového domu,
železniční nehoda, nehoda
hoda osobních vozidel, ztroskotání vzducholodi, přestřelka
p
v baru,
nejrůznější kolapsy jako třeba hypoglykemie,
kemie, infarkty, mrtvice apod., ale také třeba
t
rodící ženy,
týrané děti a mnoho dalších a dalších úkolů. V prvních ročnících
nících byly do soutěže
sout
zahrnovány
i jízdy zručnosti se sanitními vozy a později už jen s osobními vozidly. Od této činnosti se po pár
letech ustoupilo. Těžko říct proč, možná i díky několika nehodám, které při těchto
t
jízdách vznikly.
Závěr soutěže vždy patřil spanilé jízdě z Jeseníku do Zlatých Hor.
V dnešní době je již třetím rokem soutěž pořádána v Koutech nad Desnou. Hlavní „stan“
soutěže je umístěn v areálu hotelu Dlouhé Stráně a celá soutěžž probíhá v okolí Koutů, ať už
přímo v obci nebo v okolí Červenohorského sedla či elektrárny
árny Dlouhé Stráně.
Strán V letošním roce
byla hlavní soutěž rozdělena do čtyř kategorií. Mezinárodní soutěžž byla poprvé díky velkému
počtu přihlášených posádek rozdělena do dvou kategorií, a to posádky s lékařem (PHYS)
a posádky bez lékaře (PARA). Takto je rozdělena i soutěž národní čili
ili posádky RLP – s lékařem
a posádky RZP – bez lékaře (pro přiblížení posádka RZP sídlí i v Javorníku a RLP v Jeseníku).
K této soutěži patří i soutěž operátorů ZZS Zlaté sluchátko
luchátko a letos poprvé jako novinka byla
spuštěna i soutěž studentů lékařských fakult.
zných úkolech denní etapy. Nejv
Největší část
V letošním roce jsme byli rozhozeni po několika různých
hasičů byla využita jako figuranti v úkolu hromadného neštěstí v metru. Jedna z účastnících se
javornických hasiček byla využita jako figurantka v úkolu „ŽÍZEŇ“,
“, kde hrála velmi neodbytnou
manželku podnikatele, který měl hyperglykemický záchvat. V podstatě
ě měla
mě za úkol co nejvíce
rozptylovat soutěžní
žní posádku od úkolu. Nad každým úkolem dohlíželo několik
ně
rozhodčích a ti si
všímali skutečně všeho. Další tři hasiči byli rozmístěni na tzv. filtru, což
ož bylo třídící
t
stanoviště
přijíždějících sanitních vozidel. Dle pokynů rozhodčích
ích jednotlivých úkolů
úkol jsme tyto sanitky
pouštěli k vykonání svých úkolů. Letos snad poprvé jsme nebyli využiti
iti na noční
no
etapu, což jsme
po 16 hodinách na nohou i uvítali.
Následující den jsme se zúčastnili přednášky o japonském zemětřesení
řesení a tsunami, kterou si
připravil jeden z rozhodčích z Japonska, doktor N. Ohashi.. Odpoledne jsme se odebrali do
lyžařského areálu v Koutech, kde proběhlo
hlo slavnostní vyhodnocení soutěže.
sout
Před samotným
vyhlášením výsledků proběhlo poděkování
kování osobám a organizacím, které se podílejí na realizaci
soutěže po celých 15 let trvání. Mezi tyto osoby patřilil i velitel javornických hasičů
hasi pan Milan
Tonhauser, který převzal od ředitele soutěže poděkování v podobě pamě
ětního listu věnovaného
všem javornickým hasičům, kteří se kdy této soutěže účastnili.
Na závěr vás všechny seznámím s výherci jednotlivých kategorií.
ská fakulta UK Praha
Soutěž studentů lékařských fakult (MUC.RR) zvítězila – 2. lékařská
Národní soutěž RLP vyhrála posádka Team Jeseníky z Jesenické ZZS.
Národní soutěž RZP vyhrála posádka Košické záchranky – RZP 1
Mezinárodní soutěž s lékařem (PHYS) vyhrála posádka NMP Prijatelji ze Slovinska
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Mezinárodní soutěž bez lékaře (PARA) vyhráli hasiči z USA z města
sta Flagler County
Soutěž Zlaté sluchátko vyhrál operátor Vladimír Švába z Náchodské ZZS.
Letošního ročníku se účastnilo celkem 26 operátorů a 90 posádek všech kategorií z 16 států
světa ( Česko, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Německo,
mecko, Nizozemí, Polsko, Rakousko,
Rumunsko, Řecko,
ecko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie )
MT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPO

Další úspěch
ch javornického basketbalu
V Javorníku již více než deset let působí
p
basketbalový
asketbalový klub Panter Javorník, který
sbírá úspěchy nejen v Jesenické lize děvčat
na okrese, ale i v celostátních basketbasket
balových soutěžích.
sout
První úspěchy v republikových soutěžích
škol vybojovaly javornické basketbalistky
v kategorii starších žákyň
žáky 3. místem na
republikovém finále v roce 2002 a 2. místem v republikovém finále mladších žákyň
žáky
v Nestlé Cupu 2008. Dále přišly
p
i dva
postupy do 1. ligy mladších žákyň.
žáky
Jak v sezoně 2008/09 tak i v loňské 2010/11 děvčata
ata zanechala hezký dojem a rozhodně
rozhodn
upozornila celou basketbalovou veřejnost, že i v tak malém městečku
čku jako je Javorník se
dá basketbal dělat na ligové úrovni. Družstva jako Gambrinus Sika Brno, USK Praha, Kara
Trutnov, BK Hradec Králové či BK Prostějov už vědí,
dí, kde najít na mapě
map jesenickou
basketbalovou baštu!
Javornický klub tvoří především děvčata
ata z Javorníku a Supíkovic, ale v minulosti zde hrály
h
hráčky i z Jeseníku, Vápenné a dalších obcí regionu.
BK Javorník je otevřen
en všem zájemkyním okresu. Javornický basketbal mimo jiné
spolupracuje se SBŠ Ostrava a tato spolupráce přináší své ovoce.
inovníci v celé republice.
Vždyť jména sester Motyčákových nebo Pudilové již znají činovníci
V loňské sezóně se k nim přidala trojice Kozubová, Jeřábková
ábková a Jirešová dopln
doplněná
o "trutnovskou" Procházkovou. Všechny tyto odchovankyně nyní hrají dorosteneckou
extraligu právě v Ostravě či Trutnově. Vzpomeňme však, že již dříve
říve odcházely úspěšné
úsp
hráčky, například Tkáčová
ová a Feilhauerová do NH Ostrava, Lomozníková do Slovanky
Praha, Buchtelová a Damašková do Sportovního centra Přerov,
erov, Konečná
Kone
do OSK
Olomouc.
Do Ostravy zamířil letos na jaře další velký talent zdejšího basketbalu Natálie Stoupalová.
Po dvouměsíčním sehrávání s děvčaty
aty z Ostravy nakonec postoupila až do finále
republikového šampionátu ve Strakonicích, kde v konkurenci dalších 5 družstev z Brna,
Prahy, Trutnova, Prostějova a Sadské nakonec skončila
ila na nepopulárním 4. míst
místě, které
všechny hráčky řádně oplakaly. Natálka ale brečet nemusí. Kromě
ě toho, že byla nejlepší
střelkyní Ostravy, se dostala i do all stars týmu turnaje a hlavně a především dostala cenu
pro nejužitečnější hráčku mistrovství!!!
ví!!! Gratulujeme. Tímto bych chtěl
cht také ocenit práci
trenéra Dubovana a Ďopana, kteříí v tak skromných podmínkách dokazují téměř
tém nemožné
a vychovávají a dávají českému
eskému basketbalu talenty, o kterých ještě v budoucnu m
můžeme
slyšet.
(DS)

basket
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JAVORNÍK OPĚT PRVOLIGOVÝ

Nejen fotbalem žije v těchto dnech veřejnost v Javorníku. Hrstka basketbalových nadšenců
nadšenc
z klubu BK Panter Javorník dokázala téměř nemožné a již po třetí
etí si dívky z tohoto klubu zahrají
nejvyšší basketbalovou soutěž v republice. Loňská úspěšná sestava mladších
ladších žaček,
ža
se letos
zúčastnila kvalifikace starších žákyň v hlavním městě, kde jim dělala
ělala spole
společnost děvčata
z Havlíčkova Brodu, Benešova a pořádajícího
ádajícího BK Prosek Praha. Družstva z celé republiky byla
rozdělena do šesti čtyřčlenných skupin, z nichž pouze vítěz
z postupoval přímo
př
do ligy. Družstva
na 2. až 3. místech musela do dodatkové
baráže. Děvčata,
ata, která loni se ctí bojovala
MVP
v lize mladších žákyň
ň a nasbírala řadu cenných
zkušeností, odjížděla s touhou vybojovat
alespoň barážové umíst
umístění. Výsledek ale
předčil očekávání. V sobotu dopoledne jsme
sehráli úvodní zápas s Benešovem. První
zápas jsme zvládli s přehledem a po vítězství
vít
62-37
37 jsme se mohli soustředit
soust
na odpolední
zápas s největším
tším favoritem na postup
domácím BK Prosek, který si poradil
s Havlíčkovým
ovým Brodem. Před
P
zápasem bylo
jasné, že vítěz
z jde automaticky do ligy
ligy, a podle
toho to také vypadalo. Trenér Dubovan postavil
základní pětku, která, jak se později
pozd ukázalo,
prakticky neslezla z palubovky. Začátek
Za
lépe
vyšel domácím, ale na konci první čtvrtky
Druhá čtvrtka
rtky jsme se dostali do vedení 16-12.
16
přinesla nervózní hru, výsledkem čehož byla tragická střelba z obou stran a poločasové
polo
vedení
Panterek 22-15. Po třetí čtvrtce jsme navýšili vedení na 13 bodů 36-23
23 a zdálo se, že jdeme
snadno za vítězství. V poslední čtvrtce
tvrtce však nastalo drama. Unavená základní pětka
p
postupně
nabírala fauly a během prvních tří minut poslední čtvrtky
tvrtky se vyfaulovala Stoupalová
Stoupalová, a aby toho
nebylo málo, za 20 vteřin ji následovala i Ptáčková
ková K.. Zbylá trojka state
statečných Olšáková,
Ptáčková B. a Pudilová doplněná náhradnicemi nejprve nestačila
ila na tempo domácích, které
disponovaly vyrovnanějším kádrem. Čtyři minuty před koncem byl 16-ti
ti bodový náskok ztenčen
zten
na pouhých 7 bodů. Poslední 3 minuty však nastal skvělý
lý obrat. Náhradnice Ševčíková,Planá
a také Paprskářová spolu s unavenou trojicí
cí zabraly a výsledkem bylo senzační,
senza
ale naprosto
zasloužené vítězství Panterek 47-32. Poté už propukla bouřlivá oslava,, a protože ve druhém
utkání porazil Benešov – Havlíčkův Brod 60-55, byl již v sobotu postup javornických
Panterek
j
zpečetěn!!! Večerní procházka Prahou, nedělní hladké vítězství
zství nad Brodem, kdy si již zahrála
kompletní lavička, 89-66 již byla jen sladká třešnička
ka na dortu. A tak se děvčata
dě
mohou opět po
roce těšit na soupeře zvučných
ných jmen a se ctí reprezentovat naši malinkou basketbalovou baštu.
O fantastický úspěch se zasloužily: Stoupalová, Olšáková, Ptáčková
ková B., Planá, Paprskářová,
Janasová z Javorníku, Ptáčková K., Ševčíková,
íková, Pudilová, Pokorná, Krajčová
Kraj
ze Supíkovic
a samozřejmě trenérské duo Dubovan, Ďopan. Gratulujeme ☺
DS

„RYCHLEBSKÁ 20, 30, 40“ PO TŘETÍ
T
V sobotu 11. června
ervna 2011 se pod hlavi
hlavičkou
sdružení NA JEDNÉ LODI konal turistický
pochod „Rychlebská 7, 20, 30, 40“
40 – za
spolupráce Města
sta Javorníku,
Javorníku Lesů ČR – Lesní
správy Javorník a všech pořadatelů.
po
Po týdnu
obav, zda nám bude přát dobré počasí, jsme v sobotu mohli vstávat s úsměvem na tváři –
obloha byla modrá, sluníčko svítilo od časného rána a teplota
ta byla více než příjemná.
p
Na
připravené tratě v délkách 7, 20, 30 a 40 km se tak mohlo vydat na 231 účastníků
ú
pochodu
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p
– za tak krásnou účast všem děkujeme! Pro ně byla na Střelnici v Javorníku přichystána
registrace, na Borůvkové hoře občerstvení v podobě klobásy a v cíli pak pamětní listy
a poděkování od pořadatelů :o) „NEJ“ účastníky se letos stali:
 nejstarší účastnicí pochodu byla Božena Fesslová (trasa 7km, ročník
ro
1929!),
 nejmladším účastníkem se stal Oliver Kotas (trasa 7km, ročník
čník 2010:o),
 nejrychlejším účastníkem (v přepočtu na kilometr) tradičně
čně je Miloslav Šmirják
(trasa 40km, čas 3:43 hodin – pro srovnání „ušel“ stejnou trasu v roce 2010 za
4:43 hodin a v roce 2009 za 5:40 hodin (v dešti a nečase).
Z celkového počtu 231 účastníků šlo 34 osob trasu na 40 km, 23 osob trasu na 30 km,
67 osob trasu na 20 km a celých 107 účastníků pak „Rychlebskou 7“. Jim všem,
stejně jako pořadatelům, kteří se na organizaci akce podíleli, patří
pat velký dík. A pro
všechny zúčastněné (i všechny ostatní, kteříí se na akci teprve chystají :o) „Potkáme se na Rychlebské“!

Za občanské sdružení NA JEDNÉ LODI – Karel, Alena a Martina Mařákovi
Ma
Děkujeme pořadatelům, kteříí se na realizaci akce podíleli:
Dopitová Věra, Dubčíková Radka, Gajová Marcela, Klein Michal,l, Lomázová Jarmila,
Mařák Jiří, Mrázek Petr, Mrázková Milada, Paprskář Josef, Paprskářová Pavlína, Poskočil
Posko
Jaroslav, Poskočilová Zdeňka,
ka, Pospíšilová Jana, Procházka Aleš, Procházková Ludmila,
Skládaná Svatava, Surovíková Marie, Škodová Chariklia,, Švábek Jiří, Švábková Jarmila,
Todoranová Hana, Todoran Petr, Todoran Petr ml. a Žáková Václava
Javornické dny 2011

Dny1

Foto: Zdeněk
k Kaninský
Dny2

Děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na hladkém průběhu
hu mě
městských slavností.
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KINO – ČERVENEC 2011, jednotné vstupné 40,-/50,- Kč

KINO

KINO

Sobota 2. 7. 2011 v 17:00
:00 hodin a ve 20:00
20: hodin
ÚTĚK ZE SIBIŘE
(drama))
BIOSCOP
Drama, založené na skutečné
né události z roku 1940, popisuje
útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Uprchlíci
se vymaní ze sevření nelítostné sibiřské
řské zimy, projdou oblastí
jezera Bajkal a překročí Transsibiřskou
skou magistrálu. Před
P
sebou
však mají ještě mnohem krutější
jší zkoušky lidské odolnosti
a vůle, poušť Gobi, Himálaje a Tibet. Zachrání se až po 4 000
mílích v Indii.
přístupno od 12 let
133 minut
titulky

Sobota 9. 7. 2011 v 17:00
hodin
00 hodin a ve 20:00
20
KRÁLOVA ŘEČ
(drama)
BONTON
Po smrtii svého otce, anglického krále Jiřího
Ji
V. (Michael
Gambon) a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. (Guy
Pearce), je Bertie (Colin Firth), který celý život trpí vadou řeči,
nečekaně korunován králem Jiřím
ím VI. Británie stojí na prahu
2. světové války a zoufale potřebuje
ebuje silného vvůdce, kterého ale
jen těžko
žko vidí v koktavém králi. Králova milující manželka
Alžběta
ta (Helena Bonham Carter), budoucí královna matka,
proto domluví setkání s úspěšným,
šným, ale poněkud
pon
svérázným
a excentrickým terapeutem řečii Lionelem Loguem (Geoffrey
Rush). Film Králova řeč je inspirován skute
skutečným příběhem
krále Jiřího VI.
přístupno od 12 let
titulky
118 minut
hodin
00 hodin a ve 20:00
20
Sobota 16. 7. 2011 v 17:00
VODA PRO SLONY
BONTON
(dobrodružný)
Jacob Jankowski (Robert Pattinson) skládal závěrečné
záv
zkoušky
na veterině, když se dozvěděl,
l, že oba jeho rodiče
rodi zemřeli při
autonehodě. Bez rodiny a bez peněz
z Jacob netušil jak dál, ale
osud ho zavál do vlaku světového
tového cirkusu Benzini.
Hospodářská krize právě vrcholila a pro Jacoba, stejně
stejn jako pro
spoustu dalších, cirkus znamenal spásu, ačkoliv
a
to byl svět
s úzce vymezenými iracionálními pravidly, s vlastním pojetím
života i smrti. Jako téměř dostudovaný veterinář
veteriná dostal Jacob
na starost cirkusový zvěřinec včetně
ě ccirkusových běloušů
krásné krasojezdkyně a hvězdy
zdy volné drezury koní Marleny
(Reese Witherspoon).
přístupno
ístupno od 12 let
titulky
120 minut
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Sobota 23. 7. 2011 v 17:00
hodin
00 hodin a ve 20:00
20
CZECH MADE MAN
FALCON
(černá
erná komedie)
Příběh sleduje jednu nečítankovou
ítankovou kariéru. Od otloukánka
z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén.
Nemožné je možné, padají normy, konvence, pravidla. Už jako
kluk pochopí, že spolehnout se musíí jedině
jedin sám na sebe.
„Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš
íliš vzorově a přelomový listopad
prožije rovněž nezvykle - mezi blázny v léčebně.
Po revoluci už
léč
to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů.. Do Ně
Německa a zpátky. Na
Pankrác a zpátky. Do Číny
íny a zpátky. Vše je tak snadné, až je to
k smíchu (ale i tzv. „vo hubu“).
přístupno od 15 let
85 minut
Sobota 30. 7. 2011 v 17:00
hodin
00 hodin a ve 20:00
20
MEDVÍDEK PÚ
(animovaný)
FALCON
S filmem Medvídek Pú se malí diváci vrací do Stokorcového
lesa, kde znovu ožívají nadčasové
asové kouzlo, vtip a žertovná
atmosféra původních krátkých filmů.
ů. P
Přichází zábava ve
společnosti „přihlouplého Medvěda“
da“ a jeho p
přátel Tygra,
Králíčka,
ka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka a pochopitelně
také Ijáčka, který ztratil ocásek.
přístupno
český dabing
70 minut

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC SRPEN: Rio, Zkus mě rozesmát, Piráti z Karibiku….

Česká spořitelna, a.s., pobočka
ka Javorník INFORMUJE:
V období

od 18. 7. do 2. 9. (včetně)

bude na pobočce v Javorníku změna
na otevírací doby

úterý
čtvrtek

9,00 - 12,30
9,00 - 12,30

13,30 - 17,00
13,30 - 17,00

Vernisáž výstavy Kinematograf Vás vítá!

Foto: Zdeněk Kaninský
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