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Informace z města
ECONIT
Vážení spoluobčané,

mnozí z vás se ptají, píší nám dotazy, telefonují, jak je to s tím Econitem, co jsme před
dvěma lety zavedli?

Funguje, osvědčil se a přináší městu nemalé
úspory při přehledné evidenci svozu odpadů,

jak komunálních, tak vytříděných. Pokud se
podíváte do tabulky níže, všimněte si rozdílu
mezi lety 2019 a 2020. V roce 2020 jste se
snažili třídit ještě víc než v předchozím roce
a naopak komunálního a objemného odpadu
hodně ubylo, což je přesně to, o co všichni
usilujeme.

Celková produkce odpadů v letech 2019-2020
Název odpadu

2019
tuny

Papírové a lepenkové obaly

64,48

Plasty a plastové obaly

64,68

Sklo a skleněné obaly

42,85

Biologicky rozložitelný odpad

0,00

Kompozitní obaly

1,01

Kovy a kovový obaly (nápojový karton)

2,76

Ostatní využitelný odpad

47,42

Směsný komunální odpad

528,47

Objemný odpad

212,05

Nebezpečný odpad
CELKEM

Množství komunálního odpadu na občana
v roce 2020 vychází na 157,32 kg, což je oproti 210,43 kg na občana v roce 2019 úžasné
zlepšení, za což naše město dostalo pochvalu
ode všech organizací, které sledují nakládání
s odpady v obcích.
Za rok 2020 podle evidence Econit bylo na
našem popelářském voze MAN provedeno
minimálně 16 151 „výklopů“, což dokládá
následující tabulka.

2020
%

tuny

6,68%

69,60

4,44%

55,52

0,10%

0,00

4,91%

50,62

108,04

1,84

21,96%

965,56

100,00%

%

7,79%

6,70%

79,25

0,00%

92,82

0,29%

0,00

54,73%

433,41

0,19%

4,50

12,09%

893,76

100,00%

Nádoby

celkem kg

8,87%
6,21%

10,39%
0,00%
0,00%
5,66%

48,49%
0,50%

ks

ks/kg

110 l

340 884

15 278

22,3

1100 l

23 717

133

178,3

240 l

celkem

36 692

401 293

740

16 151

49,6
24,8

Zaplněnost popelnic Econit také sleduje
a podle další tabulky je patrné, že svoz 1x za
14 dní je prozatím dostačující. Zaplněnost
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popelnic nad 125 % může každý, koho se
to pravidelně týká, vyřešit pořízením další
popelnice a vyzvednutím nového QR kódu
na podatelně MÚ.
počet záznamů

16 151

ks

%

z toho zaplněnost 50 %

1 503

9,31%

z toho zaplněnost 0 %

z toho zaplněnost 25 %
z toho zaplněnost 75 %

z toho zaplněnost 100 %
z toho zaplněnost 125 %
z toho zaplněnost 150 %
z toho zaplněnost 200 %

111
91

838

10 169
1 173
2 227
39

Co se týká tříděného odpadu a jeho svozu ze
sběrných hnízd v našem městě a obcích, také
je evidován systémem Econit a pokud máte
zájem, v následujících dvou tabulkách se
můžete dozvědět stejně jako u komunálního
odpadu, kolik kontejnerů bylo vyvezeno, v jakém množství a druhu odpadu i zaplněnost
jednotlivých kontejnerů.

100

zaplněnost

0,69%
0,56%

nádoby

PAPÍR

5,19%

62,96%

PLAST

0,24%

celkem

7,26%

SKLO

13,79%

PAPÍR

celkem kg

ks

ks/ks

54 562

1 542

35,4

51 460

236

218

61 878

2 394

167 900

PLAST

4 172

25,8
40

SKLO

počet záznamů

1 542

2 394

236

zaplněnost

ks

ks

ks

z toho zaplněnost 50 %

48

64

5

z toho zaplněnost 0 %

0

z toho zaplněnost 25 %

3

4

z toho zaplněnost 75 %

6

146

z toho zaplněnost 100 %

1 297

z toho zaplněnost 125 %

33

z toho zaplněnost 150 %

14

z toho zaplněnost 200 %

3

0

217

2 034
60
10
0

1
1

32

195
2
0
0

Na závěr bych chtěl říci, že systém Econit nám tohle všechno a mnoho dalších věcí umožňuje
sledovat až na místo, kde je nádoba umístěna.

Zdroj JRK; odbor správy majetku

Kalendář 2022

Vážení spoluobčané,

i letos se můžete těšit na nový, v pořadí již
šestý „javornický kalendář“. Letos v kalendáři
naleznete různé historické známé i neznámé
fotografie, místa jsou pro srovnání zachycena
i dnešním pohledem. Kalendář bude týdenní,
aby se do něj vešlo co nejvíce porovnávacích

fotografií. Najdete v něm termíny a informace
o dotacích, platbách, kulturních, společenských a sportovních akcích. Můžete jím potěšit
i své známé či příbuzné, pro které je připraven
volný prodej v SOUDU - Turistickém centru
v Javorníku. Občané Javorníku, Travné, Zálesí,
Horních Hoštic, Bílého Potoka a Račího údolí
obdrží kalendář jako každoročně zdarma.
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Vydávat se bude v přízemí Turistického
centra SOUD. Termín, kdy budou kalendáře
vydávány, se včas dozvíte na www stránkách
a facebooku.
Michal Zajonc, manager PR

Jak kalendář vznikal? V první řadě bylo
nutné projít stovky historických fotografií,
vybrat použitelné. Snímků je spousta, je potřeba „očesat“ počet vybraných fotek, jenže,
které fotky vyjmout a které nechat? Rozhodli
jsme se vybrat ty nejlepší, občas jsme byli
nuceni vyřadit ty, kde se dnes pro porovnání
místa není jak dostat. Když jsme měli vybrané
fotografie, nastala další fáze, a to najít a dostat se na stejná místa jako fotograf, který
historické snímky pořídil v minulosti. Občas
to bylo opravdu nebezpečné a s adrenalinem,
a to jsme si řekli, stojí nám to za to? Samozřejmě! Když už to zvládl někdo před námi,

Ordinační doba zubní
ordinace v Javorníku
Ordinace bude probíhat vždy 2 týdny Praha,
2 týdny Javorník.
Ordinace v Javorníku v týdnech:
11. - 15. 10. 2021
1. - 5. 11. a 8. - 12. 11. 2021
29. 11. - 3. 12. a 6. - 10. 12. 2021
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proč ne my a s humorem jsme vystoupali
několikrát do různých věží, vyšli na střechy
budov nebo jsme stáli v rybníce či v potoku.
Ale myslíme si, že výsledek stojí za to a že tyto
záběry fotografií bude jednou nějaký fotograf
stejným způsobem zachycovat.
Při tvorbě kalendáře 2022 děkuji za perfektní
spolupráci Pavlu Stoupalovi.
Michal Zajonc, Pavel Stoupal

V lednu bude ordinace v Javorníku začínat opět 2 týdny. Od
3. 1. 2022 pravidelné střídání
po 2 týdnech až do konce června.
Děkuji předem za důvěru
+420 608 620 010

MDDr. Prokop Stralczynský

prokop.stralczynsky@gmail.com

Ošetření dřevěného pláště - rozhledna na Borůvkové hoře
Je to již neuvěřitelných 15 let od
chvíle, kdy byla v září slavnostně
otevřena rozhledna na Borůvkové
hoře. Dlouhých 15 let tato naše
krásná rozhledna odolává všem
povětrnostním vlivům a rozmarům počasí a bohužel občas také
individuím z řad „návštěvníků“,
které zajímá, jestli půjde ta či ona
matička nebo šroubek vyšrou-

bovat, zdali ty vstupní dveře, co
vypadají tak bytelně, půjdou vykopnout (i když jsou nezamčené)
a proč nezkusit převrátit WC, že
jo? On to někdo opraví, vyčistí…
Nicméně 15 let je dlouhá doba
a je třeba přistoupit k údržbářským pracím. Proto se vedení
města rozhodlo, že v první řadě
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je třeba ošetřit dřevěný plášť rozhledny,
který je z modřínového dřeva a již si zaslouží
povrchovou úpravu. Jde o nejnáročnější část
údržby, ale jsem přesvědčen, že odvážní mladí muži se jí zhostili se ctí a provedli kvalitní
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práci. O dalších údržbových pracích, tentokrát již pozemních, vás budeme informovat
v jarních měsících.

Odbor správy majetku města

Společenská kronika - září 2021

Narození občánci

Odešli z našich řad:

Lukáš Kozub, Samuel Daňa, Rozálie
Nová a Jonáš Adamec

Vilém Šiller

Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí,
zdraví a radosti.

Jana Dzubáková
Jan Horký

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Dění v Javorníku

Blahopřání
V měsíci září oslavila své
životní jubileum paní Marie
Štrajtová, dlouholetá spolupracovnice Městského
kulturního střediska Javorník. Mluvit o datu narození
v souvislosti se ženou je ve
slušné společnosti nepatřičné. Říká se, že věk je jenom
číslo, a v jejím případě to
tak opravdu je. Je stále vitální a plná
energie. Je příkladem ženy, která i přes
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svůj krásný věk dokáže být
stále aktivní.

Chtěla bych jí jménem všech zaměstnanců popřát mnoho zdraví
a životního elánu do dalších let
a také jí z celého srdce poděkovat
za její neutuchající přízeň a pomoc, kterou nám všem věnuje.
Paní Štrajtová, DĚKUJEME!!
Za MěKS Javorník
Ing. Lucie Hecsková
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Poděkování
Každý rok pořádá výbor MO STP pro své členy i ostatní seniory zájezd. Také já jsem
se přihlásila, ale před prohlídkou zámku Raduň se mi udělalo špatně, a to tak, že jsem
musela být odvezena do nemocnice. Jednalo se pravděpodobně o alergickou reakci
po použití dezinfekce. V nemocnici mě dali dohromady, a tak jsem mohla společně
s ostatními účastníky zájezdu odjet domů. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat
všem, kteří mi poskytli první pomoc – MUDr. Porvisové, A. Škodové, H. Bicanové a vedoucímu zájezdu M. Zajoncovi a ostatním, kteří se o mě postarali.
H. Žambochová

15 let - rozhledna na Borůvkové hoře
Kdyby byla děvče, dostane občanský průkaz
a stane se slečnou. Ale rozhledny to mají
jinak a je to vlastně ještě miminko. Ano, jde
o rozhlednu na Borůvkové hoře.

Začala se rodit nápadem na výstavbu v pořadí
třetí rozhledny na vrcholu, kde dříve stávala
i turistická chata. Vlastní fyzické zrození trvalo téměř půl roku a 6. října 2006 v 11 hodin,
po slavnostním uvedení do provozu, první
páry bot vyšlapaly 155 schodů, aby se jejich
vlastníci pokochali výhledy do kraje. Celý
průběh výstavby si můžete prohlédnout na
www.rychleby.cz pana Václava Jokla.

Za ty roky to bylo návštěvníků! To už nikdo nespočítá. Přivábila spolu se zámkem
Jánský Vrch a Tančírnou mnoho zájemců.
Byl jsem jí na svátek sv. Václava popřát.
A ošlapané kořeny smrků na přístupovém
chodníku od Žebráckého koutu, kde se spojují značky polská s českou, svědčí o velké
návštěvnosti.
Tak milá rozhledno, služ dále nám lidem
k rozhlédnutí se kolem sebe a my, lidé, se
koukněme občas i do sebe.

E. Kabil

Signál v Travné! VoWIFI

Je pondělí 13. září před polednem. Do ticha se rozezvonil můj mobil a na displeji
se objevilo neznámé číslo. Přijmu hovor,
pozdravím a ptám se volajícího: „Prosím
vás, jak jste se mi dovolal?“ Mužský hlas
odpovídá: „No, musel jsem si na vás sehnat
číslo a bylo to trochu složité.“ „Pane, ale já
myslím jak technicky. Tady není signál na
Travné." Pán na to, že jen navolil mé číslo na
svém mobilu. Přešli jsme tedy k důvodu, pro
který mi volal. Ale nad mojí hlavou mi viselo
několik otazníků jak v kresleném komiksu.
Co se stalo? Jak je to možné? Na zázraky jsem
moc technokrat! Začínám naběhlého nepochopitelného spojení využívat a hle, kam

jsem volal všude jsem se dovolal. Kamaráde,
tomu musíš přijít na kloub, obzvláště když
v pátek mi mají připojit pevnou linku. To,
abych nemusel sjíždět aspoň do Městského
údolí na signál k vyřízení všeho, co se dnes
po telefonu vyřizuje. Tak jsem se obrátil na
prodejnu mého operátora v Jeseníku. Vedoucí ví, kdo jsem a odkud jsem. Když jsem
mu oznámil, že volám z domu z kuchyně, tak
netušil, jak je to možné. Tak jsem hned zrušil
objednávku na pevnou linku. No jo, ono to
šlo týden a pak nic. Pátral jsem proč a ničeho
jsem se nedopátral. I když mi technik mého
operátora a technik poskytovatele internetu
slíbili, že mi dají vědět. Nedali! Zhruba za
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týden opět začalo spojení fungovat. A funguje. Ten „zázrak“ se nazývá VoWIFI. Drobná
písmenka vedle ikonky síla signálu. Není to
věc nová, jak jsem se dočetl, a je v provozu
už pár let. Mám internet po telefonní lince
do MODEMU a v telefonu mám zapnutou
službu WIFI. To je vše. Ne každý telefonní
přístroj to prý má. Hovory jsou počítány
podle sjednaného tarifu. A já se ptám. Proč

jsem na to musel přijít vlastně náhodou?
Nestojíme operátorům za to, aby nás klienty
informovali. Aby nám, tuto možnost nabídli.
Kolik zbytečných urgencí, nepříjemných
jednání jsem absolvoval, jen proto, že žiji ve
21. století a chci stejné možnosti jako jinde.
Kdybych to celé sepsal, byl by to dvoudílný
svazek. A ono je to tak prosté a jednoduché!
E. Kabil

Během měsíce září jsme vyjeli ke
4 událostem. Jednalo se o různorodé výjezdy. Ve dvou případech
jsme likvidovali sršní hnízda.
Jednou to bylo na rodinném domě
na ulici Lidické a poté v Horním
Fořtu na půdě bytového domu.
V pátek 10. září jsme vyjeli v podvečer za
Horní Fořt směrem na Uhelnou, na starou
cestu, kde došlo při otáčení vozidla ke
sjetí přívěsného karavanu mimo silnici. Na
místě jsme se pokusili karavan nadlehčit
a řidiči se podařilo s karavanem vyjet zpět
na silnici. O pět dní později vyjíždíme krátce

po poledni k pomoci osobě, která
upadla do bezvědomí. Na místě
jsme převzali resuscitaci od osoby,
která na místě poskytovala první
pomoc. Okamžitě jsme nasadili
automatický externí defibrilátor,
který podal 4 elektrické výboje. Po
příletu letecké záchranné služby byl pacient
předán do péče lékaře. Bohužel, resuscitace
byla neúspěšná. Na místě jsme vyčkali příjezdu pohřební služby a poté jsme se vrátili
zpět na základnu.

Přehled činnosti JSDH Javorník za uplynulý měsíc září 2021

Poradní dny SNN 2021

Místo konání:
SOUD – Turistické centrum v Javorníku
ul. Puškinova č. p. 7
PORADNÍ DEN: ČTVRTEK
9. prosince 2021: 13:00 - 16:00 hod.
V tyto dny pracovník Poradny SNN Jeseník
provádí poradenství při řešení sociálně právní problematiky, distribuci kompenzačních
pomůcek pro SP, příslušenství ke sluchadlům,
konzultace smluv dle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách apod.
pracovník SNN v ČR

MT
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Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR
Javorník pořádá pro všechny své členy Mikulášské posezení 27. 11. 2021
od 14:00 hodin v novém sále MěKS Javorník. Možná přijde i Mikuláš, čert
a anděl. Občerstvení a hudba zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
výbor organizace STP

ředitelka
Ing. Lucie Hecsková
za MěKS Javorník
Horních Hošticích, Travné a Zálesí a dítě do 15 let.
Podmínkou je trvalé bydliště v Javorníku, Bílém Potoku,
16:00 hod.).
Balíčky, prosím, nahlašujte od 1. 11. 2021 PO – PÁ od 08:00 –
nahlásili počet balíčků v budově SOUDU – Turistickém centru.
balíček ZDARMA, aby nejpozději do pátku 19. 11. 2021
prosíme všechny rodiče, kteří budou mít zájem o mikulášský
hodin ve velkém sále Kulturního domu v Javorníku. Tímto
Městské
kulturní
středisko
si vás
na
Mikulášskou
nadílku,
kteráJavorník
proběhne
4. dovoluje
12. 2021 pozvat
od 15:00
Mikulášskou
nadílku,
která Javorník
proběhne
4. 12.
2021 pozvat
od 15:00
Městské kulturní
středisko
si vás
dovoluje
na
hodin ve velkém sále Kulturního domu v Javorníku. Tímto
prosíme všechny rodiče, kteří budou mít zájem o mikulášský
balíček ZDARMA, aby nejpozději do pátku 19. 11. 2021
nahlásili počet balíčků v budově SOUDU – Turistickém centru.
Balíčky, prosím, nahlašujte od 1. 11. 2021 PO – PÁ od 08:00 –
16:00 hod.).
Podmínkou je trvalé bydliště v Javorníku, Bílém Potoku,
Horních Hošticích, Travné a Zálesí a dítě do 15 let.

za MěKS Javorník
Ing. Lucie Hecsková
ředitelka
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc září
Mariánské a babí léto
15 dní panovalo slunečné a teplé
období v první polovině září pozdní léto (mariánské léto).

Vedle svatováclavského babího léta se
jedná o nejvýraznější teplou singularitu
měsíce září. Velmi často bývá pozdní léto
mariánské léto nesprávně zaměňováno
s babím létem, které je záležitostí závěru
září a pokračuje v říjnu. Jako babí léto se
označuje také období klidného slunečného
počasí, jehož příčinou je obvykle rozsáhlá
oblast vysokého tlaku vzduchu nad střední a jihovýchodní Evropou. Jelikož babí
léto přichází až v době astronomického
podzimu, vyznačuje se oproti pozdnímu
létu (mariánskému létu) výraznějším
nočním ochlazením, nezřídka s ranními
mrazíky a mrazy. Je to způsobeno tím, že
jasná obloha při anticyklonální situaci
umožňuje za prodlužujících se nocí silné
vyzařování tepla. Dochází tak k silnému
radiačnímu ochlazování zemského povrchu a přilehlých vrstev vzduchu s tvorbou
častějších mlh, které se s postupujícím
obdobím udržují na stále více místech po
delší dobu od východu Slunce.
Nejtepleji 10. 9. 2021  - naměřeno 27,4 °C.
Nechladněji 30. 9. 2021 - naměřeno 8,5 °C.
Za měsíc napršelo 42,7 mm. Největší náraz větru byl 23. září 35 km/h.

Zaznamenáno v září:
1. 9. jako zajímavost si
dovolím uvést 1. 9. 2015, kdy
v republice vrcholila vlna extrémních veder a v Javorníku
padl absolutní rekord pro měsíc září
v rámci celé České republiky, teplota v ten
den byla 37,4 °C. Letošní tentýž den 1. 9.
2021 bylo chladnější o 17,5 °C.
16. 9. noc byla velmi teplá, teplota byla
3. nejvyšší v ČR (18,3 °C).

29. 9. chladné ráno s mlhou, opar byl
patrný i přes den.

30. 9. dle slov místního zahradkáře byla
letošní úroda ovoce a zeleniny velmi
dobrá. Vyrostly velké cibule, rajčat bylo
požehnaně, paprik také.. Ke konci vegetačního období začala úroda chytat plíseň
(hroznové víno, rajčata). Broskve a jablka
byly „kyselejší“ než obvykle. Nektarinkám
a meruňkám se letos moc nedařilo,
panovalo chladnější léto.

Horní Hoštice ZÁŘÍ: Nejvyšší denní teplota 29 °C naměřena 10. 9. 2021. Nejnižší
teplota 7 °C naměřena 6. 9. 2021.
Průměrná denní měsíční teplota
20,6 °C a průměrná minimální teplota
11,8 °C. Za měsíc napršelo 68,5 mm
dešťových srážek.

MZ
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Informace ze školství
Beseda s myslivci ve školce v Javorníku
V měsíci září do Mateřské školy Míru – Sluníčko
konečně přišli. Kdo? No
přece myslivci! Děti už
se nemohly dočkat - od
pondělí se neustále dotazovaly „kdy přijdou
ti myslivci?“

V druhé polovině září to vše začalo, děti,
které nezapomněly, přišly do školky zeleně

Myslivci v Mateřské škole Míru v Javorníku.
Děti byly velice nadšené. Foto MŠ Míru

oblečené. „Hráli jsme zvířecí pexeso, skládali puzzle
lesních zvířat a potom jsme
si povídali o myslivcích,
o lese, o lesních zvířátkách.
Poznávali jsme obrázky zvířat, napodobovali jsme jejich pohyby. A když jsme vyšli
na školní zahradu, čekalo nás překvapení,“
komentovala paní učitelka. Připravené posazení, stůl plný lovecké výstroje, výstavka
loveckých trofejí a dva skuteční myslivci!
Děti zvědavě naslouchaly jejich povídání,
odpovídaly na jejich dotazy a nebály se hlásit
a samy se ptát. A nejlepší bylo, když si mohly
některé věci i doslova osahat.

„Beseda s myslivci byla úžasná, líbila se
dětem i dospělým a my tímto VELICE DĚKUJEME dvojici úžasných myslivců, Robinovi
Daňovi a Tondovi Pavelkovi, kteří toho vědí
spoustu nejen o lese a o zvířatech, ale i o tom,
jak zaujmout a nadchnout děti,“ poděkovaly
paní učitelky.
MŠ Míru, Sluníčko

Kulturní, společenské a sportovní akce
Dárkový poukaz knihovna
Udělejte radost svým blízkým a darujte jim netradiční dárek. Kupte pod stromeček roční
vstup do knihovny. Cena poukazu odpovídá ročnímu zápisnému.

11/2021
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Divadelní Noc s Andersenem
Už Jan Werich tvrdil, že dobré divadlo
začíná dobrým vrátným. Dveře knihovny
jsme společně s Michaelou Vašíčkovou
otevřely dětem z dramatického kroužku při
ZŠ Javorník, které si přišly užít společnou
pohádkovou noc. Byla jsem fascinována
jejich bezprostředností, fantazií a hravostí.
Nejlepší divadlo je prý takové, kde divák
chce vstát a hrát spolu s herci. A dospěláci
se nechali strhnout. Proměna malých herců
byla neskutečná, z tichošlápků se stali se-

bevědomí loutkoherci, z brebentilek skvělé
herečky. Čas strašně rychle utíkal. Bylo ráno
a vrátný zavřel ztichlé divadlo.
Děkuji za spolupráci Městskému kulturním
středisku Javorník. Za vitamíny p. Procházkovi, Milanu Rychlému a za úžasné fotografie
Šárce Švábkové. Rodičům za důvěru a dětem
za jejich odvahu být v noci mimo bezpečí
domova.

VH

Mlžnou krásou Rychlebských hor
Viděno očima návštěvníka
Snažit se vás za chladného deštivého podzimního večera seznámit s mlžnou krásou
hor, ve kterých žijete, se nemusí na první
pohled jevit zrovna jako dobrý nápad. Ale
v javornické knihovně se dějí zázraky. Stře-

dečního večera v novém sále kulturního
domu v Javorníku Miroslav Kobza zahnal
únavu, rozptýlil chmury a rozehřál své posluchače. Nepotřeboval horkou vodu, cukr,
ani rum. Rozehříval povídáním o horách,
které ohraničují kraj, ve kterém žijeme. Povídal o místech důvěrně známých a říkal nám
o nich věci, o kterých jsme neměli tušení.
Propojením věků ozřejmil dnešek a ukázal
nám existenci našeho kraje v souvislostech,
které mu dávají smysl. A to, že k tomu zahrál
a zazpíval, je bonus. Třešnička na dortu.
Děkujeme a těšíme se na další setkání.
BT
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10. ročník Mezinárodního folklorního
a dudáckého festivalu FOLKMÁJ 2021
V sobotu 11. 9. 2021 uspořádala AŘO v ČR
z. s. Řecká obec Javorník p. s. v Javorníku Travné již tradiční 10. mezinárodní folklorní
a dudácký festival FOLKMÁJ, který byl pořádaný pod záštitou hejtmana Olomouckého
kraje, za spoluúčasti města Javorník a za jeho
nemalé podpory a za podpory Olomouckého
kraje a Asociace řeckých obcí v ČR a Řecké
obce Javorník.

Program folklorní slavnosti obohatili již
tradičně dudáci a folklorní soubory. Již pravidelným účinkujícím je FS Trnka z České
Vsi společně s CM Rochus ze Zlatých Hor.
Také soubor Moja fujaročka - Zvolenskí
fujaristi ze Zvolena jsou již pravidelnými
účinkujícími a představili divákům krásné
slovenské fujary s jejich nádhernými tóny
a uměním na ně zahrát. Řecký taneční
soubor Nea Elpida z Karviné zatancoval
tance řecké Thrakie a k tanci ji hudebně
doprovodil gajdošský soubor Evros z Javorníku. Poprvé na festivalu vystoupil FS
Bukón - gajdoši z Jablunkova, kteří prezentovali gorolský folklor, který je velmi
oblíbený. Taneční skupina Swing Hills byla
krásným zpestřením folklorního programu

a předvedla krásu swingu. Ve večerních hodinách zahrála k tanci nově založená řecká
hudební skupina Porumba z Ostravy, která
zvedla ze židlí příznivce řecké hudby, a folková skupina Nová Morava zakončila program festivalu folkovými písněmi i k tanci.
Lidé se nejen bavili, ale setkali se vzájemně se svými přáteli. Počasí festivalu
přálo a návštěvníci i učinkující mohli
příjemně strávit teplé podzimní odpoledne a užít si folklorní atmosféru festivalu, kterou umocňovala České televize
svým natáčením festivalu a její dramaturgyně Marta Růžičková svými rozhovory s účastníky a místními pamětníky.
To vše z festivalu bude obsahem dalšího
dílu pořadu ČT „Sousedé“.
Poděkování patří všem, kteří během deseti
ročníků jakkoliv podporovali a dále podporují tento festival a podílejí se na jeho
uskutečnění.
Bez této podpory by nebylo možné jej pořádat. Za to jim srdečně „děkujeme“
Za Řeckou obec Javorník
Alexander a Dana Papageorgiu
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LISTOPAD 2021
SOBOTA 6. 11. 2021 v 17:00 VELKÝ SÁL
BIOSCOP
(komedie, drama)

ZBOŽŇOVANÝ

Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem
a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana
Kronerová), která se už nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž
manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta
(Martina Czyzová), která dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže
Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s
ortopedkou Danou (Ivana Chýlková).
Vstupné: 100 Kč

přístupno od 12 let

české znění

99 minut

SOBOTA 20. 11. 2021 v 15:00 VELKÝ SÁL!!! HRAJEME PRO DĚTI !!!
BIOSCOP
(animovaný)

MOŘE KOUZEL

Mladý delfín Delfi je odjakživa strašpytlík a hodně velký stydlivka. V moři náhodou objeví kouzelnou klenbu,
která dokáže každou rybu proměnit v to, čím si přeje být. A Delfi by si moc přál být statečný, aby v sobě našel
odvahu vydat se hledat svého otce, který záhadně zmizel. Jenže než stihne cokoliv podniknout, klenbu použijí
proradné murény. Díky jejímu kouzlu se stanou obrovité a zdá se, že už jim nic nestojí v cestě v jejich
ďábelském plánu. Chtějí převzít vládu nad poklidným Rybím městem.
Vstupné: 60 Kč

přístupno

český dabing

82 minut

SOBOTA 27. 11. 2021 v 17:00 VELKÝ SÁL
BONTONFILM
(dokument, životopisný)

KAREL

Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta.
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky
jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud
široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.
Vstupné: 100 Kč

přístupno

české znění

127 minut
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Kalendář akcí LISTOPAD 2021
21. 10. – 31. 1. 2022
SOUD – Turistické
centrum

„SVĚTE DIV SE! DOHROMADY JE TO 100 LET“
- výstava fotografií a trofejí u příležitosti životního jubilea
Daniela Štrajta a Jiřího Štrajta
Vstupné: dobrovolné!

2. 11. od 10:30
Knihovna RZ

„BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ“

3. 11. od 18:00
nový sál MěKS

„KAM I KRÁL CHODIL SÁM aneb HISTORIE ZÁCHODŮ“
– přednáška Mgr. Milana Rychlého
Vstupné: dobrovolné!

5. 11. od 18:00
Knihovna RZ
6. 11. od 17:00
velký sál MěKS (kino)
11. 11. od 17:00
náměstí Svobody
19. 11. od 18:00
Knihovna RZ
20. 11. od 15:00
velký sál MěKS (kino)
21. 11. 2021 od 13:00
náměstí Svobody
25. 11.2021
Knihovna RZ
27. 11. od 17:00
velký sál MěKS (kino)

„ŠÁLENÍ PODZIMU S JOSEPHEM VON EICHENDORFEM“
– vernisáž výstavy javornických umělců
Vstupné: dobrovolné!

Kino – český film v hlavní roli Jiří Bartoška „ZBOŽŇOVANÝ“
Vstupné: 100,„VÍTÁNÍ MARTINA LAMPIÓNY“
– kulturní program pro děti i dospělé
Občerstvení zajištěno!

„NA POZVÁNÍ CARA – PŘÍBĚH VOLYŇSKÝCH ČECHŮ“
– přednáška Dagmar Martínkové
Vstupné: dobrovolné!

Kino – animovaná pohádka „MOŘE KOUZEL“
Vstupné: 60,-

„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“
– vánoční trhy, občerstvení s vůní svařeného vína a punče,
kulturní program na pódiu
„DEN PRO DĚTSKOU KNIHU“
Vstup volný!

Kino – český dokumentární film o Karlu Gottovi „KAREL“
Vstupné: 100,-

11/2021
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PŘIPRAVUJEME
4. 12. 2021 od 15:00
velký sál MěKS
7. 12. od 10:30
Knihovna RZ

„MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“
– budou se na vás těšit Mikuláš s čerty a anděly.
„BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ“

8. 12. od 19:00
velký sál MěKS

„ADVENTNÍ KONCERT S DASHOU A SKUPINOU PAJKY PAJK“
Vstupné: předprodej 350,- //na místě v den konání 400,-

9. 12. od 17:00
Knihovna RZ

ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY

10. 12. od 18:00
nový sál KD

„AUTORSKÉ ČTENÍ JOSEFA BLAŽKA Z KNIHY PSEUDOGOTICKÁ HROBKA“
Vstupné: dobrovolné!

14. 12. od 18:00
zrcadlový sál MěKS

„VÁNOČNÍ KONCERT“
– vystoupení Javornického pěveckého sboru
Vstupné: dobrovolné

Všechny kulturní akce se budou konat s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace v souvislosti s COVID – 19
a přijatými vládními opatřeními. O změnách termínů či o zrušení daných kulturních akcí vás budeme včas informovat. Více
info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz nebo na fcb stránkách Javorník a jeho dění, Kulturní dům Javorník.

Sport
Ženy v ráži
Letní střeleckou sezónu na střelnici Mysliveckého spolku Chlum Javorník ukončila
v letošním roce vydařená akce „ŽENY
V RÁŽI“. Tentokrát již oficiálně 1. ročníku
se (po loňském zkušebním) zúčastnilo
24 střelkyň za doprovodu fanoušků, rodin
a přátel. Personál z řad členů MS si tentokrát pro soutěžící přichystal 2 disciplíny,

a to „Divočák na průseku“ a „Lovecké půlkolo“. V první disciplíně se ženy seznámily
se střelbou z malorážek na pohyblivý terč
divočáka a v druhé si vyzkoušely brokovou
střelbu na letící asfaltové „holuby“. Každé
z těchto disciplín předcházelo vysvětlení
bezpečného zacházení s loveckou zbraní
a cvičná střelba.
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Tato střelecká akce je jednou z mála možností, jak se může veřejnost seznámit se zacházením se zbraněmi. Nejen myslivkyně a adeptky
o zbrojní průkaz, ale i absolutní začátečnice
si tak mohly zpestřit sobotní den střelbou.

Po krátké chvíli, několika dobře míněných
radách a troše cviku se střelkyně se zbraněmi
natolik sžily, že za jejich dosažené výsledky
by se nestyděl leckterý zkušený myslivec či
sportovní střelec. Dobrá kuchyně, ukázka
loveckých nástrojů a lovecké hudby a příjemná nálada doprovodily den a celou akci
až ke zdárnému ukončení. Každá účastnice
si spolu se zážitky z této akce odnesla také
památeční medaili k letošnímu 100. výročí

11/2021

založení střelnice. Nejlepší ze střelkyň získaly
poháry s drobnými cenami, které vytvořila
paní Monika Smékalová. V letošním roce se
v disciplíně „Divočák na průseku“ nejlépe
umístily: 1. Martina Pavličíková, 2. Martina
Řeháková, 3. Barbora Křenková. V disciplíně
„Lovecké půlkolo“ 1. Jana Mokošová, 2. Nela
Argirovská, 3. Pavlína Pelikánová. Všem výherkyním gratulujeme a všem zúčastněným
děkujeme za bezpečné zacházení s loveckými
zbraněmi a ukázněnou střelbu. Těšíme se na
viděnou na dalších akcích pořádaných MS
Chlum Javorník.
Za členskou základnu MS
Ing. Zbyněk Ketner

Javorník má vicemistry České republiky

Seriál Mistrovství České republiky v truck trialu pokračoval
18. a 19. září 2021 třetím závodem na tankodromu Teleček
v Milovicích u Nymburku.

Po prvních sekcích bylo jasné, že
při neúčasti valašské posádky, budou bojovat
o prvenství ve třídě S3 pouze tři posádky.
Mezi nimi byla i javornická posádka, Tomáš
Janků a Petr Lukeš. V páté sekci čekal na posádky hluboký brod. Tomáš s Petrem se s ním
vypořádali na výbornou a tuto sekci vyhráli.
V průběžném pořadí se dostali na první místo. Vedení to bylo ale velmi těsné. Nakonec po
sobotě skončili Tomáš s Petrem v průběžném
pořadí třídy S3 na druhém místě.

Po prvních třech nedělních sekcích se dostali
v průběžném pořadí závodu opět na první
místo a na druhou posádku si vybudovali
slibný náskok 153 trestných bodů. Ale ani
to nestačilo. Následovala náročná poslední
sekce. Tomáš s Petrem se v hlubokém blátě
doslova „zakopali“ a sekci nedojeli. Nasbírali
264 trestných bodů a tak v poslední sekci
přišli o vítězství ve třetím závodu o pouhých
17 trestných bodů.

Posledním závodem letošního seriálu
Mistrovství České republiky v truck
trialu byla Jihlava, tankodrom Pístov,
2. a 3. října 2021. Před posledním
závodem měli kluci z Javorníka teoretickou šanci na získání titulu. Museli
by ale závod vyhrát.

Před polední přestávkou byli Tomáš s Petrem
na prvním místě průběžného pořadí třídy S3.
Nakonec byli po sobotě druzí.
O tom, že v sekcích jsou to soupeři, ale mimo sekce parta dobrých kamarádů svědčí
následující událost. Tomáš s Petrem svým
soupeřům, kterým se „rozsypal“ reduktor
na přední nápravě, půjčili náhradní díly, aby
mohli závod dokončit. Díky jejich pomoci
„Valaši“ pak závod vyhráli.

Ale vraťme se k průběhu závodu v neděli.
Druhou sekci měli perfektně rozjetou. Ale
pak to přišlo. Při výjezdu z poslední branky
závodní vůz převrátili a sekci nedojeli. A tak
jejich první „bouda“ připravila kluky z Javorníku o druhé místo v závodu a skončili na
čtvrtém místě. Poprvé tak v letošním roce
nestáli na stupních vítězů.
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Pro Tomáše Janků a Petra Lukeše to byla
první sezóna v Mistrovství České republiky
v truck trialu. V konečném pořadí obsadili
krásné druhé místo ve třídě S3. Javorník
tak má vicemistry České republiky v truck
trialu. Více informací naleznete na oficiálních stránkách javornického autoklubu
www.agenasteam.cz
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(4. Závod Jihlava) – Při výjezdu se Tomášovi
s Petrem podařilo vůz převrátit.

(3. Závod Milovice) – Takhle bojovali Tomáš
s Petrem v Milovicích o vítězství

(4. Závod Jihlava) – Javornická posádka při
průjezdu sekce v Jihlavě

Basketbalový oddíl SK Panter Javorník
s minižactvem dívek do nové mistrovské soutěže
Po celosvětové pandemii a různých
vládních nařízeních se i basket
v Javorníku znovu roztočí v rámci
mistrovských soutěží v oblastních
přeborech minižactva. Již 2 měsíce
trénujeme!

Dne 13. října 2021 proběhlo přátelské utkání minižákyň SK Panter
Javorník proti týmu z Jeseníku.
Nadcházející soutěžní sezóna
2021/2022 může začít. „Prezentovat se budeme nyní v kategorii mladších minižákyň

U12 v oblastním přeboru Severní
Morava ČBF (Česká basketbalová
federace). SK Panter Javorník má za
sebou 20 let fungování klubu. Pravidelně se účastnil mistrovských
soutěží pořádané a zaštiťující basketbalovým svazem ČR, v dnešní
době ČBF. Jedná se o institucionální
sportovní odvětví v basketbale
mládeže. To znamená, že klub po
přihlášení do mistrovských soutěží podléhá
a musí se řídit soutěžními řády, směrnicemi

18

Javornický zpravodaj

a vyhláškami, jež vydává basketbalový svaz
(ČBF). Basketu jako trenér se věnuji od roku
2000, odchovat hráčky je mravenčí práce,
neustálé učení se a zdokonalování se, to ale
všechno k tomu patří, baví nás to, a když
přijdou úspěchy, to je ta největší odměna,“
komentuje trenér Igor Dubovan. „Tréninkem chceme vychovávat výborné basketbalistky, které se budou v mistrovských
soutěžích umísťovat na předních místech
a tím dokazovat, že se o Javorníku nemusí
mluvit jen jako o městečku na konci světa,“
komentuje dále trenér Dubovan sloganem,
který jím byl řečen již před 18 lety. Jde vidět,
že v Javorníku si basketbal vytvořil tradici,
která je podpořena úspěchy klubového
basketbalu i v rámci účasti družstev basketbalového oddílu v nejvyšších domácích
celostátních soutěžích pořádaných ČBF.
Tenhle potenciál byl a bývá také využit ve
školních soutěžích v rámci sportovních lig
základních škol. SK Panter Javorník je oddíl
zaměřující se na mládež a je otevřen všem,
které tato hra baví, anebo se ji chtějí naučit,
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proto upozorňujeme na možnost celoročního náboru nových členů, a to jak dívek, tak
kluků. Z počátku pracují děti v rámci sportovních příprav a minibasketbalu. Tyhle
přípravy budou probíhat během pracovních
dnů v týdnu a rozpis jednotlivých příprav
(viz níže) bude také umístěn na vývěsce
propagace sportu ve městě Javorník.

Přejeme všem mnoho úspěchů v nové sezóně, která všechny čeká.
Za podporu v této činnosti určitě patří poděkování městu Javorník, Olomouckému kraji
a Národní sportovní agentuře (dříve MŠMT)
Úspěchy basketbalového klubu SK Panter
Javorník (dříve BK Panter Javorník):

- vítězové oblastního přeboru Severní
Morava (Ostrava) trojic v nejmladších
minižákyních

- 2x mistři oblastního přeboru Severní
Morava (Ostrava) v minižákyních
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- 1x mistři oblastního přeboru Střední
Morava (Olomouc) v minižákyních

- 2x účastníci celostátní ligy (nejvyšší domácí soutěž) v mladších žákyních
- 4x účastníci celostátní ligy (nejvyšší domácí soutěž) ve starších žákyních

- 4 odchovankyně, které začínaly se soutěžním basketbalem v našem klubu, se
objevily v nejvyšší domácí ženské soutěži
ŽBL, v dnešní době se jedná o Natálii Stoupalovou (Žabiny Brno), Terezu Motyčákovou (SBŠ Ostrava) a Lauru Mikšíkovou
(Žabiny Brno).
- vícero dívek se objevovalo po odchodu
z Javorníku na svá další studia v jiných
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klubech (Olomouc, Brno, Ostrava, Trutnov), ve kterých hrály extraligové a ligové
dorostenecké soutěže.

Úspěchy dívek v rámci základních škol v celorepublikových soutěžích:

- rok 2002
ších žákyň

3. místo v kategorii star-

- rok 2008
2. místo v kategorii mladších žákyň (Nestlé Cup)

- rok 2017
3. místo v kategorii starších žákyň (Sportovní liga ZŠ)

- rok 2018
1. místo v kategorii starších žákyň (Sportovní liga ZŠ)

HRACÍ KALENDÁŘ SK PANTER JAVORNÍK
OBLASTNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ (U12)
Ne 24. 10. 2021

Panter Javorník x BK Příbor

So 13. 11. 2021

Panter Javorník x Basket Ostrava

So 30. 10. 2021
So 27. 11. 2021

BK Frýdek-Místek x Panter Javorník
SBŠ Ostrava A x Panter Javorník

So 11. 12. 2021

Panter Javorník x Zlín

So 26. 2. 2022

BK Příbor x Panter Javorník

So 26. 3. 2022

Basket Ostrava x Panter Javorník

So 22. 1. 2022

So 12. 3. 2022
So 09. 4. 2022
So 30. 4. 2022

So 21. 5. 2022

SBŠ Ostrava B x Panter Javorník

Panter Javorník x BK Frýdek-Místek
Panter Javorník x SBŠ Ostrava A
Zlín x Panter Javorník
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Panter Javorník x SBŠ Ostrava B

MZ, ID
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SK PANTER JAVORNÍK, z.s.
Účastnice Mistrovství Evropy žen

Kapitánka reprezentace v kategorii U18

Reprezentantky ČR,
odchovankyně našeho klubu
NATÁLIE STOUPALOVÁ
A
LAURA MIKŠÍKOVÁ
vás vyzývají:

POJĎTE HRÁT BASKETBAL, PŘIJĎTE MEZI NÁS

Pondělí

14:00 - 15:00

dívky 6. - 7. třída

sportovní hala

Pondělí

15:00 - 16:00

dívky 4. - 5. třída

sportovní hala

Středa

14:00 - 15:00

chlapci a dívky 1. - 3. třída

Středa

16:00 - 17:00

dívky 4. - 5. třída

sportovní hala

Středa

17:00 - 18:00

dívky 6. - 7. třída

sportovní hala

Pátek

14:00 - 15:00

chlapci 4. - 6. třída

Pátek

15:30 - 17:00

dívky 4. - 7. třída

Kontakt:
Telefon:

732 527 822

E-mail:

panterjavornik@seznam.cz

malá tělocvična (klášter)

malá tělocvična (klášter)
sportovní hala
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Pozvánky na kulturní a společenské akce
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Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města
Javorník. Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 11/2021, dne 1. 11. 2021, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 14. 11. 2021, své příspěvky
zasílejte na javornickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává město Javorník, náměstí
Svobody 134, 790 70 Javorník, IČ: 302708, MK ČR E 22175.
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