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MĚSTO JAVORNÍK

Město Javorník

Plán investičních akcí pro období 2010 – 2014
Vážení spoluobčané,
ních akcí pro období 2010 – 2014 schválený
předkládáme Vám plán investičních
Zastupitelstvem města dne 31.5.2011.
ěsta. Jde nám primárně
primárn
Snažíme se tak nastolit nový trend v komunální politice našeho města.
o to, aby Zastupitelstvo města mělo jasnou vizi směrování
rování rozvoje obce v probíhajícím
volebním období a občané přehled
ehled o tom, jaké cíle si zastupitelé stanovili na základ
základě
průsečíku volebních programů a mohli tak průběžně sledovat jak jsou tyto stanovené cíle
naplňovány. Chceme, aby tato praxe fungovala i v příštích
íštích volebních obdobích a ob
občané
tak mohli přehledně kontrolovat co se na počátku
átku volebního období ch t ě l o a nakonec
s p l n i l o.
Seznam akcí, které předkládáme, je z našeho pohledu velmi náročný
náro
a obsáhlý.
Obsahuje nejen akce nové, ale i připravované v minulém volebním období, některé
n
akce se
již realizují.
Věříme, že společným přičiněním se nám většinu cílů podaří splnit.
Rada města Javorník
časové osy.
po
Poznámka: Investiční akce nejsou seřazeny ani podle důležitosti ani podle

ČOV
Obnova veřejného
řejného osvětlení
osv


Kanalizace Bílý Potok
v Bílém Potoku a Horních

Zateplení ZŠ
Hošticích

Kulturní dům – dostavba knihovny

- směr
Rekonstrukce kapličky
kapli

Vyšší příspěvky na rekonstrukci
Travná
budov příspěvkovým organizacím

Obnova malého schodiště
schodišt do
města
zámeckého parku

Multifunkční sportovní centrum

Dům pro lékaře

Informační cedule

Rekonstrukce náměstí

Výměna
na oken ve zdravotním

Mateřské centrum
středisku

Obnova veřejného osvětlení

Zlepšování kvality vybavení SDH

Obnova kostela a fresek ve vsi

Úprava hřbitova
řbitova v Bílém Potoce
v Javorníku

Vytvoření
ení nového Územního plánu

Realizace přechodu v Bílém

Obnova Morového sloupu
Potoku

Rekonstrukce garáží SDH

Oprava kostela v Horních

Obnova vegetace v zámeckém
Hošticích
parku

Realizace přechodu pro chodce na

Sanace sesuvu půdy v Zálesí
ul.Havlíčkova
kova (p
(přes obchvat)

Rekonstrukce komunikace

Oprava mostu v Horních Hošticích
v Zálesí

Výtah zdravotní středisko
st

Zkvalitnění webových stránek
města
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Informace z jednání Rady města:
Rada města na svých zasedáních ve dnech 13.5. , 24.5. , 31.5. a 17.6. 2011 mimo jiné
projednala:
- upravení systému prodeje nemovitostí ve vlastnictví města Javorník
- aktuální stav bývalého hraničního přechodu Bílý Potok
- podmínky otevření zahrady MŠ ul. Polská pro veřejnost
- informace o jednání starostů o územním dluhu ČR vůčii Polské republice
- obsah dopisu KŘ PČR ve věci přesunu OO PČR z Javorníku do Žulové
- zpracování projektových záměrů v rámci plánů investičních akcí města
ěsta Javorník pro
volební období 2010 – 2014
- zřízení přechodu pro chodce na ul. Havlíčkova v rámci stavby obchvatu
- informaci o přípravě žádosti o dotaci na zateplení ZŠ
- přehled činnosti komise k projednávání přestupků
- stav Komplexní pozemkové úpravy Bílý Potok
- zprávu o jednání komise pro občanské záležitosti
kova a ul. Partyzánská
Partyzán
- umístění dopravního zrcadla v křižovatce spojnice ul. Havlíčkova
/u hřbitova/
- smlouvu o dílo - Rekonstrukce a zateplení verandy MŠ ul. Míru - stolařství
stola
Kozub M.,
Vlčice
- smlouvu o dílo – Rekonstrukce topení a kotelny MŠ ul. Míru – firma Semcor s.r.o. Jeseník
- smlouvu o dílo – Rekonstrukce osvětlení MŠ ul. Polská – firma Energorozvody s.r.o.
Praha
- smlouvu o dílo – Oprava střechy MŠ ul. Polská – firma Sešn s.r.o. Javorník
- návoz štěrku a písku do areálu rybníka Střední díly pro zajištění
ní bezpečného
bezpe
vstupu při
koupání
- rozšíření pravomoci MěÚ Javorník o povinnost vydávání státních rybářských
rybá
lístků
s platností od 1. 7. 2011
polském jednání o zájmu obou stran o zachování služebny policie
- informaci o česko-polském
v Javorníku
- postup prací při čištění Javornického potoka
Rada Města
M
Javorník
Informace pro majitele psů
ps v katastru
Vzhledem k neustále se množícím případům výskytu volně se pohybujících psů
města Javorník a znečišťování veřejných
ejných prostranství psími exkrementy, chceme touto
formou připomenout všem vlastníkům „čtyřnohých miláčků““ svou roli, kterou v rámci chovu
psů hrají. Především je nutné si uvědomit svou odpovědnost
dnost a taky případné
p
důsledky
vyplývající z nedbale vedeného chovu.
p
a obecně
Většina našich občanů vlastnících psy nemá problémy s dodržováním předpisů
platných zásad chovu a nejsou na obtíž našim dalším spoluobčanům.
ům. Bohužel
Bohužel, jsou mezi
námi i tací, kteří si s chovem a vším, co k tomuto patří, nedělají těžkou
ěžkou hlavu. Pro tyto jsou
právě určeny následující řádky a doufáme, že citace předpisů a případných
řípadných sankcí probudí
špatné svědomí nezodpovědných a že nebudou již dále ,,svým chovem“ obecnou přítěží.
p
Javorník je malé město, většinou se všichni navzájem známe, a tak není jednoduché
v rámci uplatňování
ování práv sankcionovat známé, ale komu není rady tomu …………
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Ve zkratce nejdůležitější povinnosti majitelů – držitelů psů :
V občanském zákoníku se pes chápe jako předmět vlastnictví věci.
ci. Podle § 127 uvedeného
zákona se vlastník věci musí zdržet všeho, čím
ím by nad míru přiměřenou
př
poměrům
obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Podle § 415 ob
občanského
zákoníku je dále povinen počínat si i přii výkonu svých vlastnických práv tak, aby
nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a životním prost
prostředí. Pes je ovšem
věcí
cí zvláštní povahy, pro kterou je upraven zvláštní právní režim (zák. 246/1992 Sb. na
ochranu zvířat proti týrání, zák. 215/92 Sb. o veterinární péči).
i).
Dále je chovatel povinen zajistit, aby byli psi ve stáříí od 3 do 6 měsíců
mě
platně očkováni
proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací
čkovací látky p
přeočkováni,
uchovávat doklad o očkování a na požádání jej předložit orgánům
ům vykonávající státní
veterinární dozor. (citace ze zákona č.166/1999 Sb. – Hlava II, oddíl
ddíl 1, par.4/odst.1,
par.4/odst. písm.f)
Na základě stanoveného poplatku ze psů vyplývají další povinnosti:
ihlásit k evidenci na Odboru
- držitel psa staršího 3 měsíců je povinen jej neprodleně přihlásit
správy majetku Města Javorník.
ro
- na území města Javorník je zavedeno vybírání poplatků ze psů,, který je splatný 1 x ročně
a to do 31.3 kalendářního roku.
Za správu VaK a majetku města
m
Stibor Jaroslav
Daňové poplatky
Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany města
sta Javorníku, Bílého Potoka, Horních H
Hoštic, Travné, Zálesí
a Račího Údolí, kteříí doposud neuhradili místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování
ování komunálního odpadu dle
OZV č.7/2007 Města
sta Javorníku na rok 2011, že splatnost tohoto poplatku je
na II.pololetí 2011
za celý rok 2011

do 31.8.2011

částka 170.-Kč
částka 340.-Kč

Výběr daňových poplatků je dle zákona č.280/2009 Sb., daňového
ového řádu platného od 1. 1.
2011. Dle tohoto platného daňového řádu, v případě neuhrazení poplatku v daném termínu
je správce poplatku povinen tento poplatek vyměřit
it a obeslat poplatníka doporu
doporučeným
dopisem, což Město Javorník stojí nemalé výdaje. V takovém případě
případ může správce
poplatku vyměřit poplatek až na trojnásobek. Vyhněte se zbytečným
ným výdaj
výdajům a dostavte se
poplatek uhradit v termínu.
Radka Šálková, finanční
ní a vnitřní odbor MěÚ
M
Javorník
Hovory se starostkou pohledem občana
24. 6. 2011 proběhlo
hlo neformální setkání se starostkou Mgr. Irenou Karešovou. Na tomto
setkání se probralo mnoho palčivých problémů, které trápí nás, občany
obč
Javorníku. Také
tam padlo několik návrhů, ke kterým paní starostka řekla
la své stanovisko. Z řad zastupitelů
hovořil Ing. Gavlas, který doplnil stanoviska na názory občanů z pohledu zastupitele.
Celkově to bylo komorní, neformální setkání, kde se u kávy otevřeně
ě diskutovalo o různých
r
problémech.
ných lidí. Celkem se nás
Je jen jedna věc, která mě zarazila, a to malý počet zúčastněných
sešlo 10. Je to škoda, protože kde jinde se dozvědětt podrobnosti o činnosti města, než
přímo z úst zastupitelů.
Snad se tato podnětná beseda dostane do podvědomí široké veřejnosti,
řejnosti, která ocení tento
způsob diskuse mezi občany a zástupci města. Protože stále je o čem hovo
Z.K.
hovořit.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Kinematograf vás vítá!
Vernisáž s překvapením
Výstava historických filmových plakátů a kamer
ze soukromé sbírky pana Milana Wolfa
Výstava potrvá do 4. 9. 2011

Javornické dny - je fajn, že k nim patříme i my, kteříí jsme kdysi přišli odjinud- z neméně
krásného kousku naší země. Tady žijeme a jsme součástí
ástí tohoto d
dění. S pocity
sounáležitosti procházíme městem jako malý kousek průvodu, v němž
ěmž se prezentuje vše,
co se v Javorníku děje, čím se jeho občané baví a čím
ím žijí. A to je moc krá
krásný pocit – být
jedním z nich a patřit sem i s jinou kulturou. Tak to cítím určitě
č ě nejen já - Alexander
Papageorgiu
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Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje
pořádá
řádá
XIX . ročník
ník Mezinárodního hudebního
festivalu Karla
a Ditterse z Dittersdorfu
3. 9. 2011 - 1. 10. 2011
Sobota 3. 9. 2011 v 18.00 hodin
Kulturní dům Javorník
Vernisáž výstavy miniatur Jindřicha Ulricha
„Miniaturní svět“
Neděle 4. 9. 2011 v 19.00 hodin
zahajovací koncert festivalu
Kostel Nejsvětější Trojice Javorník
Jaroslav Svěcený - housle
Moravská filharmonie Olomouc
Petr Chromčák - dirigent
Pátek 9. 9. 2011 v 19.30 hodin
Kulturní dům Javorník
Barokní tanec pohledem současnosti
BENEATH THE SKIN
Námět a choreografie: Andrea Miltnerová
Kostýmy: Christopher Vinz, Světelný design: Jan Komárek
Hudba: Jean-Baptiste Barrière, Johann Sebastian Bach
Interpretace: Lenka Bartůňková,
ková, Romana Konrádová, Tereza Lenerová
Lenerová-Hradílková, Andrea
Miltnerová, Lea Švejdová
Neděle 11. 9. 2011 v 17.00 hodin
Zámek Jánský Vrch
Smyčcové kvarteta
ANTIQUARIUS KVARTET PRAHA
Václav Návrat, Simona Tydlitátová – klasicistní
housle
Ivo Anýž – klasicistní viola
Petr Hejný – klasicistní violoncello
Pátek 16. 9. 2011 v 19.00 hodin
Zrcadlový sál Priessnitzových léčebných lázní Jeseník
Komorní koncert smyčcového kvarteta
GADREW WAY
Renata Rolníková – 1. housle
Veronika Šenová – 2. housle
Gabriela Vermelho – kvinton
Adriana Voráčková - violoncello
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Sobota 24. 9. 2011 v 17.00 hodin
Kostel
Panny
Marie
Bílá Voda
SobotaNavštívení
24. 9. 2011
v 17.00
hodin
Monika
Brychtová Panny
- soprán
Kostel Navštívení
Marie Bílá Voda
Dana Mimrová
– flétna
Monika Brychtová - soprán
Aleš Bárta
- varhany
Dana Mimrová
– flétna
Aleš Bárta
- varhany
Sobota 1. 10. 2011 v 19.00 hodin
Kulturní
dům
Sobota 1.
10.Javorník
2011 v 19.00 hodin
IVA BITTOVÁ a MORAVSKOSLEZSKÉ
Kulturní dům Javorník
KOMORNÍ SDRUŽENÍ
IVA BITTOVÁ a MORAVSKOSLEZSKÉ
Vladimír
Liberda
- housle/viola
KOMORNÍ
SDRUŽENÍ
Hana Kuchyňová
- housle
Vladimír Liberda
- housle/viola
Zdeněk Jastřemský - viola
Hana Kuchyňová
- housle
Ilona Kučerová
- violoncello
Zdeněk Jastřemský - viola
Ilona Kučerová
- violoncello
Tento XIX. ročník
ník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu se
koná
za
významné
finanční
ní podpory
Olomouckého
pod záštitou
hejtmana
se
Tento XIX. ročník
ník Mezinárodního
hudebního
festivalu kraje
Karla a
Ditterse
z Dittersdorfu
Olomouckého kraje, dále za podpory Sdružení měst
st a obcí Jesenicka, Města
M
koná za významné finanční
ní podpory Olomouckého kraje a pod záštitou hejtmana
Javorník a za podpory sponzorů:
Olomouckého kraje, dále za podpory Sdružení měst
st a obcí Jesenicka, Města
M
Javorník a za podpory sponzorů:

Omya, Český rozhlas Olomouc, Svaz měst a obcí Jesenicka – loga
doplní Studio 4 v barvě šedé

Omya, Český rozhlas Olomouc, Svaz měst a obcí Jesenicka – loga
doplní Studio 4 v barvě šedé

Vstupné: dospělí 80,-, děti, mládež a důchodci dobrovolné
Vstupné: dospělí 80,-, děti, mládež a důchodci dobrovolné

pozvánka

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
pozvánka
Místní organizace Svazu tělesně postižených v Javorníku
zve všechny své členy na společné
né setkání v zahradách
Místní organizace Svazu tělesně postižených v Javorníku
u Ditterse 20. srpna (sobota) od 14 hodin odpoledne. Hudba,
zve všechny své členy na společné
né setkání v zahradách
tombola, občerstvení a různé soutěže
že zajištěny.
zajišt
u Ditterse 20. srpna (sobota) od 14 hodin odpoledne. Hudba,
Také
zveme
i ostatní
zájemce,
kteří
se chtějí
cht
na nás přijít
tombola,
občerstvení
a různé
soutěže
že řízajištěny.
zajišt
podívat.
Také zveme i ostatní zájemce, kteří
ří se chtějí
cht
na nás přijít
podívat.
Srdečně zve výbor MO STP Javorník
Srdečně zve výbor MO STP Javorník
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VÝUKA ANGLIČTINY

Do you speak English?

Městské kulturní středisko Javorník chystá pokračování kurzů anglického jazyka ve školním
roce 2011/2012.
Začínáme: v pondělí 3.10.2011.
Úrovně výuky:
(úplný začátečník - záleží na počtu přihlášených zájemců)
falešný začátečník
mírně pokročilý
středně pokročilý
Doba výuky:
Kurzy budou probíhat v rozsahu 30ti týdnů.
2 vyučovací hodiny/týden (90min)
Místo výuky: Městské kulturní středisko Javorník
ském školním roce)
Cena kurzu: 2.500Kč / osoba (zůstává stejná jako v loňském
Kde se přihlásit? Osobně v Městském kulturním středisku Javorník nebo na tf. čísle
584 440 276, 584 440 688 nebo na email : info@mksjavornik.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK
Poděkování
Žáci 9. tříd a jejich tř. učitelé děkují:
Radě rodičů za finanční příspěvek 2000,- Kč každé třídě na školní výlet.
Jiřímu Šoltésovi a Květoši Kovářovi za vyfotografování žáků
ů na školní tabla.
Zároveň chceme poděkovat
kovat p. Radku Švábovi za obrovskou a nezištnou pomoc při
p
přípravě školní akademie. Kromě toho, že nám zapůjčilil aparaturu, postaral se o celé
zvučení a efekty. Finanční ohodnocení věnoval žákům současných
asných a budoucích 1. ttříd.
AH
deváťáci
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SZ SZ
JÁNSKÝ
VRCH
JÁNSKÝ
VRCH

pozvánka
pozvánka
Plakát
zámek
v šedé
Plakát
zámek
v šedé
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DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ SBOR JAVORNÍK

zpráva o činnosti

Hasiči Javorník informují o své činnosti
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Javorníku vám přináší
ináší informace o své činnosti
za druhé čtvrtletí letošního roku.
DUBEN 2011
Hned prvního dubna jednotka javornických hasičů otevřela
ela své prostory d
dětem.
V netradičním čase 22:30 jsme přivítali děti, které trávily noc v knihovně
knihovn při tzv. Noci
s Andersenem. Po domluvě s organizátorkami akce jsme děti
ti rozdělili
rozdě do dvou skupin.
Jedna skupina dětí šla obdivovat hasičskou
skou techniku a druhá skupina d
dětí si šla vyzkoušet
prolézt náš výcvikový polygon. Po náročném bloudění v polygonu se děti
d
okolo jedné
hodiny ráno odebraly ke spánku do připravených spacáků.
V pátek 8. dubna jsme vyjeli krátce před půl devátou večer k dopravní nehodě
nehod osobního
vozidla mezi obce Bernartice a Horní Heřmanice. V pravotočivé
ivé zatá
zatáčce nezvládl řidič
řízení a vyjel mimo silnice, kde skončil na střeše. V době příjezdu
íjezdu byl řidič již ošetřován
v sanitce. Jelikož jsme nevěděli, zda ve voze cestovalo
tovalo více osob, prohledávali jsme
nejbližší okolí. Společně s příslušníky profesionálních hasičů
čů z Jeseníku jsme po
zadokumentování nehody vozidlo převrátili zpětt na kola a vozidlo odtáhli mimo silnici.
K druhé a zároveň poslední události tohoto měsíce jsme vyjeli v poslední den měsíce.
m
Šlo o požární asistenci při pálení čarodějnic
jnic konané na javornickém nám
náměstí. Tyto
asistence se většinou provádí na příkaz vedení města nebo pořadatele
řadatele různých
r
akcí, při
kterých se účastní větší počet osob, protože při těchto akcích je větší
ětší šance vzniku požár
požárů,
nehod nebo hrozí i zranění osob (v tomto případě jsou hasiči
či schopni provést tzv.
neodkladnou, předlékařskou první pomoc).
KVĚTEN 2011
V měsíci květnu jsme vyjeli ke třem událostem. Ve všech případech
ípadech šlo o rrůzné nehody.
K první nehodě osobního vozidla jsme vyjeli v ranních hodinách dne 7. května
kv
do Horního
Fořtu. Při této nehodě, kdy vozidlo skončilo na střeše
eše u silnice, se nikomu nic vážného
nestalo. Jen osádka vozidla z místa nehody utekla. Z vozidla unikaly provozní kapaliny,
které jsme jímali do záchytné vaničky.
ky. Provedli jsme protipožární opat
opatření a po vyšetření
nehody jsme ve spolupráci
s hasiči
či z Jeseníku vozidlo
nehoda
převrátili
evrátili zp
zpět na kola a odtlačili
ili mimo vozovku.
K další nehodě
nehod
osobního
vozidla jsme vyjeli o pět
p dní
později
ěji (12.5.). Tato nehoda
byla o poznání vážnější.
vážn
Došlo k ní mezi Uhelnou
a Horním Fořtem. Řidiče
vozidla jsme museli z vraku
vyprostit, jelikož v něm zůstal
zaklíněn.
ěn.
Po
odst
odstřihnutí
střechy
echy se na místo dostavili
profesionálové
z Jeseníku
a společně
společ jsme ještě odstra- 10 -

nili dveře. Řidič byl s podezřením na poranění páteře letecky transportován do Fakultní
nemocnice v Olomouci. Při nehodě byla zraněna i spolujezdkyně, která se z vozu dostala
ven před naším příjezdem. Vozidlo bylo poté pomocí jeřábu vytaženo z potoku zpět na
cestu.
K poslední nehodě jsme vyjeli v neděli 22. května. Tato nehoda byla trochu jiná. Došlo
k nehodě polského cyklisty, který spadl z kola na lesní cestě mezi Javorníkem a tzv.
Letištěm na Travné. Společně s námi byl k nehodě vyslán i vrtulník letecké záchranné
služby z Olomouce. My jsme se vydali zraněného hledat. Nakonec jsme jej našli asi 5 km
za bývalým MEZem. Cyklista byl při vědomí, ale necítil polovinu těla od hrudníku dolů.
Poskytli jsme předlékařskou pomoc a vyčkali jsme, až Policie doveze k místu nehody
lékaře z vrtulníku. Společnými silami jsme podle rad lékaře opatrně naložili zraněného na
transportní nosítka. Lékař zraněného stabilizoval a poté jsme mohli pacienta naložit do naší
cisterny a pomalou jízdou jsme jej odvezli k vrtulníku. Tam jsme ho ještě pomohli naložit do
vrtulníku.
děti
ČERVEN 2011
V měsíci
červnu
nebyla naše pomoc
na
Javornicku
zapotřebí, a proto
jsme nevyjeli k žádné
události.
V neděli
pátého
června
jsme
se
účastnili
dětského
dne
v Javorníku.
Počasí dětem přálo,
a proto jsme si pro
ně mohli připravit
úkol s vodou. Děti
měly možnost si
zahasit. Jen ten oheň
jsme jim nedokázali
připravit, proto místo
ohně musely sestříknout čtyři kuželky z lavice. Na závěr jsme pro děti připravili, pro ně
velmi zábavnou a žádanou, pěnu. Pěny si děti užily dosyta. Vždyť na její výrobu padlo
5 000 litrů vody.
Ale protože neabsolvujeme jen výjezdy k událostem, naše činnost nezůstala
zapomenuta. V sobotu 11. června proběhl v dopoledních hodinách výcvik nositelů dýchací
techniky. Výcviku se zúčastnilo 12 členů jednotky.
A jelikož se musíme starat i o naši zásahovou techniku, tak v měsíci červnu prošla
technickou kontrolou (i když s drobnými závadami) naše prvovýjezdová cisterna pod
odborným označení CAS K25 L-101 na podvozku Liaz 101.860.
Více
informací
můžete
nalézt
na
našich
internetových
stránkách
www.sdhjavornik.estranky.cz
Fotografie: J. Štrajt a hasiči Javorník

MT
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ÁČKO DYNAMA JE ZACHRÁNĚNO
Dramatickou sezonu se šťastným koncem mají za sebou hráči
či „A“ týmu javornického
Dynama v I. B třídě krajské fotbalové soutěže.
že. Do sezony 2010/2011 nastupovali s cílem
pohybovat se v klidném středu
edu tabulky a fotbalem bavit nejen sebe, ale p
především své
fanoušky. Dynamu se však nepovedl vstup do soutěže
že a od toho se pak odvíjel další
scénář, jak se později ukázalo, obohacený nejen výměnou
nou na trenérském postu, ale
zejména nevídaným počtem zraněných hráčů.. Až do 8. kola vedl tým A. Salva, který však
po prohraném derby v Žulové bezprostředně po zápase rezignoval na svou funkci
a Dynamo se tak ocitlo se ziskem 5 bodů na sestupových příčkách
čkách bez trenéra, když
dokázalo porazit pouze na domácím hřišti Vidnavu a remizovat v Jindřichově
Jind
a doma se
Starým Městem.
stem. Jeho místo zaujal bývalý trenér dorostu R. Doležel, který měl
m před sebou
jediný cíl, do konce podzimní části
ásti vytáhnout tým ze sestupových vod a p
přezimovat tak
v relativním klidu. Do konce podzimní části
ásti zbývalo Dynamu odehrát vvčetně dvou
předehrávek celkem 7 zápasů. Bohužel v těchto
chto chvílích postihla Dynamo nečekaná
ne
pohroma v podobě vážných zranění, kdy postupně mužstvo přišlo
př
o J. Holomka,
J. Šmirjáka, R. Doležela ml., V. Rajníka a T. Jetelinu. Tým se tak musel spolehnout na
pomoc hráčů svého rezervního týmu a opřít se o zkušenosti především
ředevším M. Hoffmanna,
O. Žigy a M. Jurčeka, šanci dostali i mladší hráči,
i, zejména T. Doležel a dorostenec
D. Gondek. Nicméně Dynamu se podařilo do konce podzimní části
ásti získat dalších 10 bodů,
když doma dokázalo porazit S.Č.Vodu,
.Vodu, Hrabišín a Nový Malín, cenný bod pak uhrálo
v Bohdíkově. Se ziskem 15 bodů tak přezimovalo
ezimovalo na 10. místě tabulky, tedy mimo
sestupových příček. Situace však naznačovala, že na jaře čeká
eká Dynamo boj o záchranu.
Jarní část soutěže vyhlíželo Dynamo s optimismem, když zimní příprava
říprava a zejména pak
přípravné
ípravné zápasy dávaly tušit, že výkon mužstva jde nahoru. Bohužel ani v jarní části se
nemohlo Dynamo vinou zranění
ní spolehnout na pomoc svých dvou nejlepších podzimních
střelců R. Doležela ml. a V. Rajníka, a tak se po delší pauze vrátili do Javorníku pomoci
v boji o záchranu zkušení odchovanci Dynama, M. Papadopulos a Jar. Hloušek, ve dvou
zápasech pak vypomohl i zkušený ostrostřelec
elec A. Pavelka. Slibné výsledky z přípravných
zápasů však vzaly za své a Dynamo se ocitlo ve stejné situaci jako na podzim. Nevydařený
Nevyda
vstup do jarní části, nevídaný vzestup hlavního soupeře v boji o záchranu, týmu Rudy nad.
Mor., a další vážná zranění
ní (A. Adamec, K. Michálka). To byly komplikace, které
kter
znamenaly, že Dynamo v jedenácti jarních zápasech získalo pouze 14 bodů,
bod když doma
porazilo Lesnici, Rudu a Sudkov, dovezlo vítězství ze S.Č.Vody
.Vody a remizovalo doma se
Žulovou a v Hrabišíně. V konečném součtu to znamenalo 29 bodů
ů za 8 výher a 5 remíz,
což stačilo pouze na 13., tedy předposlední
edposlední a tudíž sestupové místo v tabulce. Na Dynamo
se však po všech těch peripetiích přece jen usmálo štěstí.
stí. Pro laika složitá postupová
a sestupová matematika fotbalových soutěží
ží nakonec znamenala, že se Dynamo jako tým
s nejvyšším počtem bodů z mužstev na předposledních
edposledních místech ze ttří skupin I. B třídy
krajské soutěže zachránilo a nejnižší krajskou soutěž bude hrát i v následujícím ročníku.
díky záchraně áčka
Naše béčko skončilo v okresním přeboru na 5. místě a nutno dodat, že dík
si zhluboka oddechlo. Reálně by totiž hrozilo jeho rozpuštění – protože dvě
dv mužstva by
jednu soutěž hrát nemohla. Každopádně v Javorníku má béčko
ko smysl – protože nebýt
kluků z béčka, áčko by vzhledem k obrovské marodce ani hrát nemohlo. Mužstvo
Muž
vedl Jirka
Kozub a na konci jarní části mužstvo převzal Jirka Motyčák. V nadcházejícím ročníku
ro
bude
okresní přebor opět šestnáctičlenný. Obě soutěže mužů začínají
ínají již 6.srpna. První dv
dvě kola
sehrají muži venku, takže na domácím hřišti se první utkání uskuteční
uskuteč 20.8., áčko přivítá
Staré Město a béčko Bělou.
lou.
RD, DS
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ŽÁCI NEZKLAMALI
Do letošního ročníku jsme kluky nenasadili do krajských soutěží z důvodů jejich malého
počtu a jak se později ukázalo, tato volba byla správná. Po podzimních výkonech naše
družstvo figurovalo na druhém místě se ztrátou pouhého bodu na vedoucí Českou Ves.
V zimním období jsme odehráli několik turnajů a po přípravě v hale jsme vstupovali do jarní
části s odhodláním poprat se o příčky nejvyšší. Hned v úvodním zápase jsme zamířili do
České Vsi, kde jsme po poločasovém vedení 2-0 nakonec prohráli 2-4. Tato prohra jako by
předurčila zbytek sezony. V patrně nejlepším utkání soutěže jsme sehráli vyrovnanou partii
se suverénem jarních odvet Bernarticemi. Porážka 4-2 prakticky určila vítěze soutěže
a nám zbyl tuhý boj o medailové příčky s Českou Vsí a Zlatými Horami. Poslední jarní
porážkou 4-1 ve Zlatých Horách jsme si tuto situaci řádně zkomplikovali, nicméně ostatní
výsledky a především přesná exekuce pokutových kopů nás nakonec katapultovaly na
krásné druhé místo. Ostatní zápasy jara jsme totiž vyhráli a kluci ukázali, že v Javorníku
rostou další talentovaní hráči. K tahounům v tomto ročníku patřili zejména Filip – nejlepší
střelec i hráč okresního přeboru, Mazánek, Dressler, Fedora D. a Novák. Ale i další jako
Šálek, Navrátil, Fedora L., Olšák ukazují, že se o budoucnost v Javorníku bát nemusíme.
Je jen na klucích, jestli se i nadále budou věnovat této hře a rozvíjet svůj talent ve
fotbalovém klubu TJ Dynamo. Přesto je třeba upozornit na stále nižší účast některých
jedinců na trénincích i zápasech, a to i přesto, že se trenéři i vedení klubu snaží pro kluky
dělat celou řadu nadstandardních věcí. Nový soutěžní ročník zahájíme 3.9. domácím
utkáním s Písečnou a příprava na sezonu začne prvním tréninkem v úterý, 9.srpna v 16,00
na hřišti Dynama!!! Zvu všechny kluky i nové zájemce, kteří třeba v loňském ročníku
nehráli, aby přišli a zkusili to znovu. Dále se také těšíme na kluky, kteří přicházejí
z benjamínků a zapojí se s námi do přípravy. Bohužel vzhledem k tomu, že do soutěže
mladších žáků se kromě našeho oddílu přihlásila jen další dvě mužstva - tato soutěž se
neuskuteční a všichni kluci budou hrát stejně jako loni v jednom mužstvu žáků okresní
přebor. Více informací, rozlosování, termíny tréninků sledujte na našich stránkách
www.dynamojavornik.cz
Tabulka střelců: Filip-66, Novák-18, Mazánek-8, Pokuta-6, Kozub-5, Pouska-3, Olšák-2,
Šálek-2, Fedora D.-2, Kubáň-1
DS
žáci
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Javorničtí benjamínci
v sezóně 2010 / 2011.
Po odchodu 6 hráčů
základního kádru roč. 99
se tvořil nový tým. Během
podzimu
byla
občas
problémová účast benjamínků
na
zápasech.
Výsledky
tak
nebyly
dobré.
Celý
podzim
chyběl Ďurina, který byl
na jaře oporou. Do kádru
byli začleňováni noví
žáci,
z toho
asi
tři
perspektivní.
Dřímal,
Červeňák a J. Daniel. Ze
7 zápasů byly pouze
2 výhry. Povinná s Jeseníkem B a překvapivá v Mikulovicích. Základní sestavu tvořili: Brož,
Galo, Polášek, Pavličík, Marková, Daniel J., Dřímal, Červeňák, Kozub Tato sestava pak
byla doplňována Danielem R., Danielem P. a Kotasem R. Z výše uvedených jmen vyplývá,
že hráčů bylo velice málo a tomu odpovídaly i výsledky zápasů.
V zimním období probíhala příprava v rámci spolupráce s organizací Duha a ZŠ ve
sportovní hale v Javorníku. Konsolidace týmu, pravidelné tréninky a začleňování nových
žáků měly na mužstvo pozitivní dopad. Připojil se Ďurina, přišli noví: Vašíček, Polčák,
Hannaford a z Bernartic Novák.
Navázalo se na zimní přípravu a bylo to znát i na výkonech. Dá se říct, že jsme dokázali
hrát i s nejlepšími oddíly vyrovnané zápasy. Ze sedmi zápasů byly 3 výhry a 1 remíza se
Žulovou A. Přesto i na jaře byly zápasy se slabou účastí jako např. první zápas
s Mikulovicemi doma. Přišlo pouze 8 žáků, nebyl tak nikdo na střídání a ostudný výsledek
0:6. Díky třem výhrám a remíze se nám podařilo v tabulce vyskočit o jeden stupínek výš.
Obsadili jsme 6. příčku a přeskočili v tabulce Českou Ves. Celkové skóre 34:45. Nejlepší
střelec byl Dřímal s 13 brankami, který byl i přes své mládí často nejlepším hráčem.
V nástavbové části jsme 2x porazili Žulovou B. S Lipovou se nám podařilo v domácím
utkání vyhrát 1:0. Obě utkání s Lipovou měla vysokou úroveň a šlo vidět, že se některým
žákům zvedla fotbalová dovednost. V mimosoutěžním období se benjamínci zúčastnili
několika turnajů. např. v Žulové, Vidnavě, Paczkově. Jeden turnaj jsme zorganizovali
v domácí tělocvičně. Všude kluci předváděli velice slušnou fotbalovou úroveň a dobrou
reprezentaci města a klubu. Za odměnu pak byli dvakrát na výletě v Olomouci, kdy se
zúčastnili i zahajovacího nástupu s hráči Sigmy při prvoligovém utkání s Baníkem Ostrava.
Z obou výletů si kluci odvezli nezapomenutelné zážitky. Další vývoj bez podpory
benjamínků z Bernartic vidím pesimisticky. Hlavní příčinu vidím v rodičích, kteří nevedou
své děti ke sportu a málo se tak věnují výchově v jejich volném čase. Musím zdůraznit
i často špatnou (nebo žádnou) komunikaci s rodiči při organizování fotbalové činnosti jejich
dětí. Benjamínci začínají první utkání v nové sezoně v pondělí 6.9. na domácím hřišti
s Jeseníkem. Příprava na novou sezonu jim začne ve čtvrtek 18.8. v 17,00 na hřišti. Přijďte
všichni i ti, kteří loni přestali chodit a nebo ti, kteří chtějí s fotbalem začít ☺. Rodiče,
vezměte své ratolesti a udělejte něco pro rozvoj osobnosti vašeho dítěte.
RP
benjamínci
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KINO – SRPEN 2011, jednotné vstupné 40,-/50,- Kč

KINO

KINO

Sobota 6. 8. 2011 v 17:00 hodin a ve 20:00 hodin
RIO
(animovaná komedie)
BONTON
Film Rio je příběhem
hem vzácného papouška jménem Blu, který
žije na malém městě se svoji paničkou
čkou Lindou, s níž tvo
tvoří
nerozlučnou dvojku. Linda ho před
ed léty zachránila p
před
pašeráky, kteří ho ještě jako papouščíí miminko ulovili uprostřed
uprost
brazilského pralesa a odvezli do zasněžené
ěžené Minessoty. Blu se
kvůli tomu sice nikdy nenaučilil létat, ale v bezpečí
bezpe a pohodlí
Lindina domova se natolik zabydlel, že pro něj
n není problém
nebo posloužit
uvařit kávu, připravit snídani, vyčistit
istit si zuby
z
Lindě jako její osobní budík. Když jednoho dne Linda a Blu
zjistí, že Blu není posledním papouškem svého druhu na světě,
sv
jak si až doposud mysleli, neváhají a vydají se na cestu do
exotické Brazílie za papoušicí Perlou, která žije v samotném
samo
srdci Rio de Janeira.
přístupno
ístupno
dabing
96 minut
Sobota 13.8.2011 v 17:00 hodin a ve 20:00 hodin
RANGO
BONTON
(animovaná komedie)
Než si začal říkat
íkat Rango a vybájil si spoustu mýtů
mýt o svých
hrdinských kouscích, obýval chameleon v havajské košili
prostorné terárium. Nic mu v něm
m nechybělo,
nechyb
snad kromě
trochy akce. Té si začne
ne naplno užívat, kd
když se nešťastnou
náhodou ocitne uprostřed
ed vyprahlé pouště,
poušt kde si na něm
málem pochutná hladový jestřáb.
áb. A aby napětí
nap
nebylo málo,
jeho další kroky vedou do města
sta jménem Prach, v němž
n
visí
obyvatelům kolty proklatě nízko. Ve zdejší nálevně
nálevn
si
chameleón vymyslí
yslí jméno Rango a pár hrdinských historek,
čehož vzápětí
tí lituje. Od zoufalých domorodců
domorodc totiž obratem
dostane šerifskou hvězdu a hromadu úkolů,
úkolů mezi nimi i nalezení
zdroje pitné vody a odstranění
ní zdejších i přespolních
př
zabijáků.
přístupno
dabing
107 minut
Sobota 20.8.2011 v 17:00 hodin a ve 20:00 hodin
ZKUS MĚ ROZESMÁT
(komedie)
FALCON
Ve filmu Zkus mě rozesmát si plastický chirurg začne
za
romanci
s mnohem mladší učitelkou,
itelkou, využije svou loajální asistentku,
aby předstírala,
edstírala, že je jeho nastávající ex
ex-manželka, aby
zamaskoval lehkomyslnou lež. Když toho selže mnohem víc,
musí se do toho plánu zatáhnout i děti
ti asistentky a všichni míří
mí
na víkend na Havaj, který změní
ní životy všech zú
zúčastněných.
přístupno
ístupno
titulky
116 minut
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Sobota 27.8.2011 v 17:00 hodin a ve 20:00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: Na vlnách podivna
(dobrodružný)
Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána Jacka
Sparrowa ve filmu nabitém akcí a dobrodružstvím. Když se mu
do cesty připlete tajemná Angelica (Penelope
Penelope Cruz),
Cruz není si
jistý, zda se zamiloval, nebo zda se jedná o nemilosrdnou
podvodnici, která ho využívá k tomu, aby nalezla legendární
Pramen mládí. Když ho přinutí
inutí vstoupit na palubu lodi Queen
Anne's Revenge, které velí slavný a obávaný pirát Černovous,
ocitá se Jack na neočekávaném
ekávaném dobrodružst
dobrodružství, během
kterého nemá tak docela jasno v tom, kdo je pro něj
n větší
hrozbou: zda Černovous čii Angelica, se kterou sdílí tajuplnou
minulost.
přístupno
dabing
137 minut
FALCON
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ZÁŘÍ: Lidice, V peřině, Čertova
ertova nevě
nevěsta
Informace o plánovaném přerušení
erušení dodávek elektř
elektřiny
Javorník, Travná, Zálesí – 2.,4.,9.,11., 23.8. 2011 7:00-8:00, 15:30--17:00
Javorník-ulice Sv. Čecha, Puškinova, Lidická, Smetanova, Fučíkova,
číkova, Pionýrská,
Dukelská, Nádražní, Bernartická - 2. 8. 2011 7:00 – 17:00
Javorník- ulice Puškinova, Dukelská, Bernartická, Nádražní od č.p. 3
313 dolů,
Jánošíkova od č.p. 10 dolů, Havlíčkova od č.p. 35 dolů – 4., 9., 11.8.2011 7:00 – 17:00

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme místní policii za zajištění hladkého průběhu
hu průvodu
prů
Božího těla po
místní komunikaci.
Za farní společenství
společ
F. Čudovská

Prodám chatku se zahradou
v zahrádkářské
ské osadě
(naproti bývalé továrny MEZ)
Mobil: 728 929 989
(nejlépe v 19:00 hod.)
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