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Informace z města
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
od března letošního roku se naše město
zaplacením částky cca 290 tis. korun stalo
spoluvlastníkem majetku SMOJ v hodnotě
cca 2,9 mil. korun, a to kompostárny Jesenicka v Supíkovicích. Jak jsem již zmiňoval
v minulém čísle JZ, vstupem do tohoto systému máme vyřešen problém zpracování
biologicky rozložitelného odpadu. Kompostárnu v Supíkovicích provozují Technické
služby Jeseník a odpad je zde zpracováván
pro členy SMOJ jen za cenu přímých nákladů.
Město Javorník také neustále řeší odpady,
které je možno druhotně dále využít. Jedná
se o odpad tříděný do barevných kontejnerů umístěných po celém katastru města,
a také o odpad, který je námi občany uložen ve sběrném dvoře. Je potěšitelné, že se
nám, občanům, daří odpad třídit čím dál více. Hmotnost vyseparovaných odpadů roste a odměny od společnosti EKO-KOM jsou
rok od roku vyšší. Pro srovnání uvádíme
odměny od společnosti EKO-KOM, a. s. za
odpad vyseparovaný námi občany v uplynulých letech:
• 2015 – 161 594 Kč
• 2016 – 172 851 Kč
• 2017 – 250 135 Kč
• 2018 – 365 314 Kč
Záleží však jen na nás všech, zda se nedá
odpad odložit do kontejnerů pro druhotné
zpracování místo toho aby skončil na skládce. Tyto kontejnery máme skoro na každém
kroku a každý den kolem nich několikrát
projdeme. Za poslední čtvrtletí roku 2018
se nám podařilo vyseparovat celkem 63,5
t odpadu, z toho: papíru 15 t, plastu 12 t,

skla 11,5 t, kovů 25 t. Nepatrnou část příjmů za odpady tvoří také drobné odměny
za zpětný odběr elektrozařízení, osvětlovacích zařízení, textilu a oděvů.
Město Javorník na svém únorovém zasedání zastupitelstva zhodnotilo plnění rozpočtu za rok 2018. Celkové příjmy za rok 2018
činily 75,7 mil. Kč a celkové výdaje byly
88 mil. Kč. Investiční výdaje města dosáhly
částky 35,7 mil. korun.
Na únorovém zasedání zastupitelstva města byl mimo jiné také schválen rozpočet
města na rok 2019 v celkovém objemu
121 973 000 Kč. Příjmy ve výši 93 mil.
korun jsou podstatně nižší než výdaje. Financování rozpočtu bude zajištěno z plánovaného přebytku, z úspor z minulých
let, z revolvingového a investičního úvěru.
Rozpočet roku 2019 nejvýznamněji ovlivňuje rekonstrukce budovy soudu na náměstí a také dokončení revitalizace horní
části náměstí. Město Javorník ze svého rozpočtu také rozdělilo zhruba 1 mil. korun na
činnost místních organizací a spolků působících na našem území. Celkem bylo v prvním kole podáno 35 žádostí o poskytnutí
dotací z rozpočtu města v celkové požadované hodnotě 1 686 000 Kč. Druhé kolo pro
podání žádostí běží do 15. 5. 2019.
Finanční prostředky jsou v letošním roce
velmi omezené z důvodu již zmiňovaných
investičních akcí, ale jsme rádi, že s nástupem brzkého jara se rozjely také práce na
javornickém náměstí. Věříme, že tato akce
bude brzy zdárně dokončena a nebude tak
ohrožována rekonstrukce budovy č. p. 7 na
náměstí.
Jiří Jura, starosta
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Budova bývalého soudu a městských šatlav
Vážení spoluobčané,
jak jsem přislíbila v minulém JZ, budu se
snažit přiblížit vám probíhající stavební
práce v budově bývalého soudu č. 7. Značný
posun je vidět již pohledem navenek, kdy se
otloukla omítka a proběhla příprava pro sanaci zdiva a injektáž, udělala se vodovodní
a kanalizační přípojka a dešťová kanalizace.
Uvnitř budovy probíhaly v loňském roce zejména bourací práce, betonáže podlah včetně hydroizolace, tepelné izolace a části vyzdívek a překladů, ležatá vnitřní kanalizace
a elektroinstalace. Opravují se stropy, podlahy, schody, repasují se dveře a zárubně. Ve
spolupráci s NPÚ se repasují, případně budou vyměňovat okna, některá stávající budou vystavena jako díla našich předků. Probíhají přípravy na opravy a výměny krovů,
největším zásahem pak bude vybudování
původních půdních vikýřů a výměna střešní
krytiny, to vše s ohledem na chráněný druh
vrápence malého (netopýra), který se na
půdě objevuje. Dvě z místností se přizpůsobují stálé expozici plynárenství, kdy budou

Stříbrná mince
Maximilián III. Joseph Bavorsko (1745-1777)

Měděný půlkrejcar
Františka I.
(1792-1835)

moci být při slavnostních příležitostech zažehnuta originální plynová svítidla.
Celá stavba je komplikovaná nejen souběhem výstavby horní části náměstí, kdy je
nutno se téměř „dělit“ o staveniště, ale velkým problémem byla i letní havárie plynu,
která stavbu na tři měsíce zastavila.
Formou dohledu nad zemními a stavebními
pracemi probíhá současně archeologický
výzkum, který se soustředil zejména na indikaci pozůstatků tří renesančních domů,
sjednocených nejpozději během 18. století
do jednoho stavebního objektu. V tomto objektu byly zachyceny i archeologické nálezy
– např. fragmenty keramiky, kovové nálezy
(kování, knoflík, kroužek), zlomek dýmky
a zvířecí kosti. Vzácným nálezem výzkumu
je rovněž měděný půlkrejcar Františka I.
(1792-1835), krejcar Františka I. (17921835) a stříbrná mince Maximiliána III.
Josepha – Bavorsko (1745-1777). Archeologický průzkum stále probíhá, a tak se můžeme těšit na další překvapení.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka

Nálezy z místnosti 129 - krejcar Františka I. (1792-1835), kovový knoflík
Zdroj: Archaia Olomouc z.ú.

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané, upozorňujeme vás, že od 1. 5. 2019 bude
probíhat svoz TKO každých 14 dní, vždy v lichém týdnu.
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UPOZORNĚNÍ
Správa zámku Jánský Vrch upozorňuje, že v měsíci dubnu bude probíhat
v areálu zámku Jánský Vrch kácení rizikových stromů. Zájemci o odkup
palivového dřeva se můžou hlásit na tel. č. +420 602 951 712.
K. Danielová, správa zámku Jánský Vrch

Žádost o poskytnutí informací pro kroniku 2018
Prosím všechny organizace,
místní kluby, spolky, kapely
a firmy z Javorníku, Bílého Potoka, Horních Hoštic,
Travné a Zálesí, aby zaslaly
informace o činnosti v roce 2018 na e-mail
kronika@mestojavornik.cz. Tak jako my
dnes hledáme ve starých kronikách jakoukoliv zmínku, která nás posune v poznání

dál, tak díky Vašim zprávám můžeme pomoci budoucím generacím poznat, jak lidé
žili, bavili se a pracovali… Javorník je sice
malé město, ale žije v něm spousta tvůrčích
a schopných lidí, kteří se s nadšením věnují
své práci i koníčkům, a to stojí za zaznamenání. Děkuji všem za spolupráci!
Jana Zajoncová
(kronikářka města Javorník)

Dění v Javorníku

TŘÍDNÍ SRAZ
Vážení a milí
spolužáci, spolužačky, dámy
a pánové, vy,
kteří jste ukončili školní docházku v roce
1969 v Základní škole JAVORNÍK.
Dovoluji si Vás pozvat na jubilejní sraz
9. tříd, nyní již po 50 letech, který se
uskuteční dne 18. května 2019 (sobota).

Sejdeme se v 11:00 hod. u staré budovy
školy (kláštera). Následovat bude prohlídka staré a následně nové budovy školy. Od 13:00 hod. je zajištěno posezení
v Hotelu Pod Zámkem Javorník.
Jelikož je to jubilejní sraz, udělejte si čas,
dobrou náladu a přijďte se za námi podívat, pobavit se a zavzpomínat.
Za spolužáky Miroslav BAŤA

Pozvánka pro členy MO STP Javorník
Dne 27. 4. 2019 v 9:30 hodin v restauraci Bukurešť proběhne výroční členská schůze Místní organizace Svazu tělesně postižených ČR v Javorníku. 
Srdečně zve výbor organizace s předsedou Petrem Závorou
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA
UPOZORŇUJE SVÉ ČTENÁŘE, ŽE V PONDĚLÍ 8. 4. 2019 BUDE KNIHOVNA

OTEVŘENA od 13:00 hodin.

POZVÁNKA
MěKS Javorník a Městská knihovna Rudolfa Zubera vás srdečně
zvou na přednášku spisovatelky Jarmily Mandžukové a názvem
JE NAŠE ZDRAVÍ (nebo nemoc) OPRAVDU V HLAVĚ?
3. dubna 2019 v 18:00 hodin v novém sále kulturního domu

Darmoděj z. ú. - Terénní program
Zdarma nabízíme:
• odborné sociální poradenství
• dluhové poradenství
• adiktologické poradenství - závislosti
• informační servis
• výměnný program pro uživatele drog
• asistenční služby - doprovod
• zprostředkování navazující péče

Garantujeme mlčenlivost a dostupnost.
Některé služby je možné využít anonymně.
Stačí prozvonit.
774 706 863
774 439 041
teren@darmodej.cz

Statistika z meteorologické stanice za měsíc únor

Nejtepleji bylo 27. 2. 2019 - naměřeno 15,6 °C, v tentýž den v únoru 2018 bylo -8,5 °C.
Nechladněji bylo 24. 2. 2019 - naměřeno -5,4 °C. Za měsíc napršelo 18,1 mm, maximální náraz větru 87,1 km/h. Minimální teplota: 1985 (-24 °C), maximální teplota:1990
(19,2 °C). V měsíci lednu napadl 5x sníh. Nejvíce 25. 1. (7 cm). V únoru sněžilo 3. 2. 2019
- napadly 2 cm a 4. 2. 2019 - napadlo 10 cm. Celkem bylo 12/15 cm.
MZ

6

Javornický zpravodaj

04/2019

Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Javorník
za uplynulý měsíc únor
Po velmi klidném prvním měsíci roku následoval snad ještě klidnější měsíc únor.
Vyjeli jsme ke stejnému počtu událostí jako
v lednu (tedy 2x), ale zvládli jsme je v rámci
jednoho výjezdu. V úterý 5. února vyjíždíme
v brzkém odpoledni k dopravní nehodě se
zraněním na silnici mezi Bílým Potokem
a Horními Hošticemi, kde se mělo nacházet osobní vozidlo na střeše. Po příjezdu
na místo bylo nalezeno vozidlo v poli na
kolech. Řidič vozidla byl nezraněn a nepožadoval ošetření zdravotníků. Na vozidle jsme
provedli protipožární opatření odpojením
akumulátoru. Během tohoto krátkého zásahu nás operační středisku v Olomouci odeslalo zpět do Javorníku na ohlášený možný

požár na zámku Jánský Vrch, který ohlásila elektronická požární signalizace. Už při
cestě do Javorníku nás operační informoval
o tom, že jde o planý poplach a že se tedy
máme vrátit zpět k dopravní nehodě. Na
křižovatce za Bílým Potokem jsme se otočili a vrátili jsme se zpět do Hoštic. Mezitím
na místo dojela jednotka polských hasičů
z Paczkowa a chvíli po nás i profesionálové
z Jeseníku. Vzhledem k tomu, že pro hasiče
na místě nebyla žádná práce, rozhodl velitel zásahu o návratu všech jednotek zpět na
základnu. Po zbytek měsíce jsme se již jen
věnovali pravidelným školením a výcvikům
včetně údržby techniky.
MT

Tradice a život
Jistě si nelze nevšimnout,
že o slovo se hlásí jaro.
A jaro? To jsou přeci Velikonoce. Alespoň tak
jsme to měli doma vždy propojené. Vajíčka, pomlázka, hold novému životu, nadšení
kluci s pomlázkami dopoledne, poněkud
společensky unavení ti starší po obědě a k
večeru - všichni nedostávali jen vajíčka. Jako
děti jsme si užívali volno a moc jsme neřešili,
proč vlastně. Stejně tak nám nějak nevadilo,
že slovo Velikonoce se odvíjí od veliké noci,
což nemá nic společného ani s pomlázkou ani
s vajíčky. Až později se ukázalo, že ta velká
noc připomíná událost starou přes tři tisíce let, připomíná počátek cesty z otroctví ke
svobodě. Cesty, která je aktuální v každé době. Při barvení vajíček a pletení pomlázky se
již trochu vytratilo, že chystání na Velikonoce
má zhruba dva tisíce let ještě jednu podobu –
půst. Nejde v něm ani tak o silnou vůli, která
upraví jídelníček s útěchou, že nakonec mi to

třeba i prospěje. Jde spíše
o uvědomění si něčeho, co
raději přehlížíme, protože
to není příjemné. Mezi otroctvím a svobodou stojí kříž. A kříž nám připomíná naše nedostatky, potřebu zamyšlení
nad vlastním jednáním, nad životem, který
nejen vidí ostatní, ale který skutečně žijeme.
Velikonoce jsou radostí nad novým životem,
ale je třeba si uvědomit, že této radosti předchází potřeba udělat tomu novému místo. A to
lze jedině tak, že člověk si svůj život probere
a trochu v něm uklidí. Například již zmíněný
svátek vyjití Židů z Egypta do zaslíbené země
o veliké noci na sebe vázal zbavení se starého kvasu. Cesta k novému životu tak nebyla
možná s pozůstatky toho starého, co kdykoliv
mohlo opět začít růst a zadusit to nově přijaté. Než tedy přijde radostné velikonoční veselí, zastavme se třeba na odpolední vycházce
někde u kříže a přemýšlejme nad sebou, nad
svým životem, nad tím, co vše nás svazuje, co
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leží nad námi jako temný mrak. Možná poznáme, že radost není ani zdaleka výsledek veselí
způsobeného jarním vzduchem či velikonočním popíjením, ale je to výsledek poznání, že
je zde někdo, kdo na sebe na kříži vzal naši
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bolest, náš strach, nedůvěru. A budete-li chtít,
přijďte se podívat mezi nás a zkusit zažít, kde
Velikonoce mají své kořeny.
Za evangelický sbor v Javorníku,
Vlastislav Stejskal, administrátor sboru

Pozvánka na velikonoční bohoslužby
Sbor ČCE JAVORNÍK u Jeseníku zve na velikonoční bohoslužby
Velikonoční svátky - Velký pátek 19. 4. 2019 v 17:00 hod. a v neděli 21. 4. 2019
v 9:30 hod. v evangelickém kostele v Javorníku (Lidická 162).

Informace ze školství
ZŠ Javorník uspěla v Olomouckém kraji ve SCIO testech
Dvě žákyně školy v Javorníku získaly ocenění, a to Terezie Veselá za
nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v testování českého jazyka a obecných studijních
předpokladů a Mária Iacob za druhý nejlepší
výsledek v kraji v testování ČJ a matematiky.
„Potěšující je, že v průměru všichni žáci dosáhli
výsledků, které byly lepší, než jsou jejich studijní
předpoklady. Mimo to dvě naše žákyně patřily
mezi nejúspěšnější v kraji. Potvrzuje se, že i „na
konci světa“ můžou žáci ve svých vědomostech
dosahovat té nejvyšší úrovně. Samozřejmě vše
je o předpokladech a především o cílevědomém přístupu. Všem vycházejícím žákům přeji
úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a především pak přijetí na vysněnou střední školu,“
uzavřel ředitel ZŠ Javorník Mgr. Marek Bury.
Terezie, když ses dozvěděla, že máš nejlepší výsledek, a to v rámci celého Olomouckého kraje, co to pro tebe znamenalo, určitě jsi měla velkou radost?
„Ze začátku jsem si to neuvědomovala, ale
pak jsem měla obrovskou radost a byla jsem

velice překvapená. Pan ředitel nám výsledky
oznámil při předávání vysvědčení.“
Proč zrovna ČJ a obecné studijní předpoklady?
„U těch obecných studijních předpokladů se
nedá říct, proč zrovna toto odvětví, bylo tam
ze všeho něco.“
Kam půjdeš dál na školu?
„Ráda bych se dostala na gymnázium, buď
v Jeseníku nebo v Olomouci“ s úsměvem komentovala svůj úspěch žákyně ZŠ Javorník
Terezie Veselá.
Děkuji za rozhovor a držíme palce.

MZ
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Zápis dětí do MŠ
Mateřská škola Javorník, Míru 356 – příspěvková organizace

Míru 356, 790 70 Javorník, IČO: 70986258
tel. 584 440 347, mob. 774 737 015, e-mail: msmiru.javornik@tiscali.cz, www.mestojavornik.cz/msmiru

Zápis dětí pro školní rok 2019/2020
proběhne ve dnech

2. 5. - 3. 5.

2019 - od 10:00 do 16:00

Přijďte si prohlédnout naši školku i zahradu a dozvědět se více o naší činnosti.
Vezměte s sebou i své děti, aby si zde mohly pohrát a poznaly své budoucí kamarády.
Budete potřebovat rodný list dítěte a Váš platný občanský průkaz.

Těšíme se na Vás, kolektiv MŠ.

(žádost o přijetí do MŠ si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.mestojavornik.cz/msmiru)

Ředitelka Mateřské školy Javorník,
Polská 488 p. o., stanovuje
podle zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zápis se uskuteční v budově MŠ.
Rodný list dítěte a průkazy totožnosti
zákonných zástupců
vezměte, prosím, s sebou!
(na základě § 36, odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád)
Bc. Kubincová Iva
ředitelka školy
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Ředitel Základní školy
Javorník stanovuje
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

ZÁPIS

K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
(do 1. ročníku základní školy)

na úterý 16. dubna 2019
od 14:00 do 17:00 hodin.

Zápis se uskuteční na
ZÁKLADNÍ ŠKOLE JAVORNÍK

v budově kláštera (za kostelem v Javorníku).
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dovrší
do 31. srpna 2019 šestý rok věku, a s dítětem, jemuž byl
v předchozím roce odložen začátek povinné školní docházky.
RODNÝ LIST DÍTĚTE A PRŮKAZY TOTOŽNOSTI
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VEZMĚTE S SEBOU!
(na základě § 36, odst. 4 zákona č. 500 / 2004 Sb. správní řád)
Mgr. Marek Bury, ředitel školy

Kulturní, společenské a sportovní akce
ZUŠ Javorník
DĚTSKÁ SCÉNA 2019 – přehlídka dětských recitátorů
Dne 26. 2. 2019 se konalo školní kolo přehlídky dětských recitátorů
– Dětská scéna 2019.
Sešlo se celkem 22 recitátorů ze tříd učitelů: T. Bednaříkové, K.
Ketnerové a J. Svobody. Porota měla rozhodování opravdu těžké, jelikož po půlroční

přípravě žáci podali výborné výkony. Nakonec však body rozhodly a do okresního kola
jely reprezentovat naši školu tyto žákyně:
Eva Danielová, Kateřina Galová, Lea Juřenová, Natálie Veselá, Patricie Fudala, Zuzana
Matušková, Lenka Nemeškalová, Marie Danielová, Tereza Juřenová a Veronika Střílková.
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Okresní kolo proběhlo 7. 3. 2019 ve Středisku volného času DUHA Jeseník. Zde mezi
řadou šikovných recitátorů uspělo i několik
našich žákyň. Eva Danielová získala diplom
za inspirativní vystoupení ve 2. kategorii,
Lea Juřenová ve stejné kategorii postoupila do krajského kola, kde rovněž postoupily

i Zuzana Matušková a Lenka Nemeškalová z 3. kategorie a Marie Danielová a Tereza Juřenová ze 4. kategorie. Z tak krásného
úspěchu máme velkou radost a přejeme žákyním mnoho štěstí a inspirace v krajském
kole, které proběhne 5. 4. 2019 v ZUŠ Žerotín v Olomouci. 
K.K.

Dne 2. března 2019
Místní organizace Svazu
tělesně postižených ČR
v Javorníku v čele s Petrem Závorou slavila MDŽ
v novém sále MěKS. Po
úvodním přivítání a poděkování předal pan
Závora slovo paní místostarostce Bc. Sieglinde Mimrové, která uvedla: „S panem starostou Jiřím Jurou každoročně kvitujeme, že
jste spolek, který pořádá nejvíce kulturních,
sportovních a společenských akcí.“ Všem
přítomným popřála hodně zdraví. Poté starosta Jiří Jura ocenil aktivitu STP a všem ženám poděkoval a popřál hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let. S přáním vystoupil také starosta obce Uhelná Bc. Zdeněk Hořava.
Všem přítomným ženám kytičku předali oba
starostové a předseda Petr Závora. Setkání
zpříjemnil dětský pěvecký sbor „Sluníčko"
pod vedením paní učitelky Mgr. Dagmar

Petřekové, který rozezpíval a rozzářil všechny přítomné svými písničkami.
Oslavy se zúčastnilo 66 členů z toho 45 žen
a 5 hostů. Bohaté a pestré pohoštění připravily členky Místní organizace STP paní Ševčíková E., Stehlíková J., Janáková L., Grajová
M., Škodová Ch., Manová A., Třetinová F.
Organizátoři děkují městu Javorník za podporu, MěKS Javorník za poskytnutí sálu, paní Stehlíkové za korálky, které sama vyrobila
a všem ženám darovala, a Pavlu Dzubákovi
za hudební doprovod. 
MZ

V Javorníku oslavili Mezinárodní den žen

Jiří Minařík

Jiří Minařík, člen Místní organizace Svazu tělesně postižených ČR v Javorníku,
se zúčastnil soutěže v pití
„tupláku“ ve Vápenné. Jiří
celý litr piva vypil v rekordním čase 13,84 sekund a získal tak 1. místo. Díky tomuto výkonu se dostal i do vysílání
České televize v pořadu Týden v regionech
Ostrava.
MZ
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Batolátka v knihovně

Se svým synem Matýskem (21 měsíců) rádi
čteme, prohlížíme a listujeme v knížkách.
Pravidelně navštěvujeme Městskou knihovnu Rudolfa Zubera, a proto jsme si nemohli
nechat ujít akci pro nejmenší děti. Konala
se 28. 02. 2019 a nesla název „Batolátka
v knihovně“. Hned při příchodu nás přivítala
příjemná a klidná atmosféra knihovny, milá
paní knihovnice a už i pár přítomných maminek se svými dětmi. Po úvodních slovech
paní knihovnice se nás ujala paní Ludmila

Procházková, která se nás – maminky, snažila zasvětit do tajů jógy a jak ji lze využít při
cvičení s batolátky, jak díky ní můžeme pomoct dětem se rozvíjet. Musím říct, že přes
počáteční ostychy syna se mu cvičení na závěr moc líbilo a užil si ho. Jelikož je syn malý neposeda, hned po cvičení si se zájmem
začal v regálech vybírat knížky, které jsme si
pak spolu prohlíželi, listovali v nich, povídali
o obrázcích. Celá akce se nám oběma moc líbila a užili jsme si ji. Byla příjemným zpestřením dne a moc se těšíme, až se zase budeme
moci takové akce v knihovně zúčastnit.
Pavlína Mátlová
Děkuji za pomoc paní Lidušce Procházkové (a to nejen za jógu, ale i za výbornou jablečnou nutelu pro děti), Sportu
Javorník z. s. za zapůjčení karimatek.
Ve vzájemné shodě s maminkami jsme
našly společné datum na příští setkání,
a to ve čtvrtek 4. 4. v 10:30 hod.
Za knihovnu Věra Hradilová

Javornické Sluníčko září již třetí desetiletí

Je to téměř třicet let,
kdy paní učitelka
Mgr. Dagmar Petřeková založila dětský
pěvecký sbor Sluníčko pro žáky 1. stupně
Základní školy Javorník. V repertoáru má lidové písně z Čech, Moravy, Slezska, ale i písně národní, umělé, vánoční koledy nebo třeba písničky ze známých pohádek. V současné
době jej navštěvuje 35 žáků. Na pravidelných
zkouškách se schází každé pondělí a čtvrtek
v době od 13:30 do 14:30 v hudebně v 1. patře na paviloně ZŠ Javorník.
Děti vystupují na kulturních akcích v Javorníku a jeho okolí, reprezentují školu a město

i v sousedním Polsku (Paczków, Zlotý Stok).
„Přáním Sluníčka je mít radost z písniček
a tuto radost přenášet na posluchače každým
svým kulturním vystoupením. Sluníčko dělá
radost nejen mně, ale také rodičům a prarodičům, kteří vidí své děti vystupovat. Když se
zamyslím, je to téměř tisíc dětí, které za tu dobu do Sluníčka chodily. Vystřídalo se už několik generací dětí,“ vzpomíná paní Petřeková.

Jak vidíte působení Sluníčka v Javorníku
vy, pane řediteli?
„Sluníčko vnímám jako součást školy a veřejného života v Javorníku. Při každém vystoupení mi lehce běhá mráz po zádech. Je obdivuhodné, jak dlouho a s jakou láskou k dětem
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a zpívání se paní učitelka Petřeková věnuje
malým zpěváčkům. Já Sluníčku přeji, ať nám
svítí v podobě svých nezapomenutelných
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vystoupení co nejdéle,“ popřál Sluníčku ředitel ZŠ Javorník Mgr. Marek Bury.
Michal Zajonc [manažer PR]

Charitativní koncert pro Jardu Tkadlece
V pátek 15. února 2019 od 17:00 hodin se
ve velkém sále MěKS Javorník konal charitativní koncert uspořádaný pro místního občana Jardu Tkadlece. Cílem této dobročinné
akce bylo pomoci panu Tkadlecovi, který je
po úraze upoután na invalidním vozíku, aby
si mohl pořídit vysněnou elektrickou tříkolku Rid-e, čímž by došlo ke zkvalitnění jeho
života. Diváci svým dobrovolným vstupným
přispěli k naplnění velkého přání.
Jako první vystoupila hudební skupina
Darshan. Následoval hudební skupina Morava pod vedením pana Jurkoviče, dále Stará
Tráva, Country Band Karla Pechance a nakonec zahrálo Pětičlenné trio Marka Zbořila.
„Myšlenka Jardovi pomoci vznikla již v prosinci, kdy se v rámci vernisáže výstavy Řemeslo má zlaté dno předávala finanční
hotovost vybraná spolkem Baja z. s. Děkujeme všem, kteří jste přišli v pátek podpořit
našeho občana Jardu Tkadlece z Javorníku
a přispěli svou ‚troškou‘ ke splnění jeho životního snu být nezávislý. Bylo vás opravdu

mnoho! Děkujeme také těm, kteří nemohli přijít, ale přesto finančně přispěli. Vybralo se neuvěřitelných 37 884 Kč,“ uvádí
Ing. Lucie Hecsková, ředitelka MěKS Javorník.
Členky BAJA z. s. uspořádaly na akci Rozsvícení vánočního stromu v Javorníku dne
30. 11. 2018 sbírku na zakoupení elektrického vozítka pro Jardu Tkadlece a k tomu
přidaly i výtěžek z prodeje svařáku, čímž se
podařilo vybrat téměř 6 000 Kč. 
MZ

04/2019
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Církevní život Římskokatolické farnosti Javorník 2019
Postní doba: Čtyřicetidenní období půstu
začíná Popeleční středou 6. 3. 2019.
14. 4. 2019 Květná neděle: Připomínka
vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma, svěcení
ratolestí, „kočiček“. Začátek „Svatého týdne“.
HLAVNÍ VELIKONOČNÍ OBŘADY – VELIKONOČNÍ TRIDUUM:
Největší křesťanské svátky.
18.4. Zelený čtvrtek – Poslední večeře
Páně, přestávají znít zvony.
19.4. Velký pátek – Křížová cesta, ukřižování Pána Ježíše, uložení do hrobu.
20.4. Bílá sobota – večerní obřady
21.4. Velikonoční neděle – Zmrtvýchvstání Pána Ježíše

22.4. Velikonoční pondělí
Květen: měsíc zasvěcený Panně Marii

Červen:
15.6. Pouť ke sv. Antonínu
16.6. Pouť farního kostela zasvěceného
Nejsvětější Trojici
23.6. Svátek Těla a Krve Páně – „Boží Tělo“
Listopad:
1.11. Svátek Všech svatých
2.11. Památka zesnulých - průvod po hřbitově s modlitbou za zemřelé
Prosinec: Začátek Adventu

Kurz lezení na ledopádu...

V sobotu 16. února 2019 proběhl jeden ze
dvou metodických dní HO Rychleby se zaměřením na lezení v ledu.
Za krásného počasí jsme se po téměř dvouhodinovém přesunu na skialpech nebo běžkách

ocitli u Vysokého vodopádu. Závěrečný traverz strmým svahem, nyní již bez běžek, zpestřovalo propadání se až po pás do měknoucí
sněhové pokrývky.
Na místě samém nás MaRian poutavě seznámil se zásadami bezpečného lezení v ledu.
Velmi cenné jsou jeho praktické zkušenosti,
které nasbíral ve vysokých horách. Důraz
kladl také na ochranu ledopádu samotného.
Po seznámení s cepíny a obutím maček na
boty jsme si vyzkoušeli zavrtávání ledovcových šroubů a následné zakládání jištění.
Následovalo několik hodin úžasného lezení
po ledopádu. Je zajímavé, jak člověk po chvíli strmého lezení, začne důvěřovat cepínům
i mačkám zaseknutým pouhé dva centimetry do ledu...
Rád bych na tomto místě poděkoval spolku
Sport Javorník z. s. (dříve ASPV Javorník) za
dlouhodobou podporu aktivit horolezeckého oddílu a při práci s dětmi a mládeží.
za HO Rychleby sepsal Lomi
www.horychleby.cz
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Družstvo TAVERNA obhájilo 1. místo fotbalového
turnaje v Javorníku
V sobotu 9. února 2019 ve sportovní hale
Javorník proběhl XVII. ročník halového fotbalového turnaje o putovní cenu „Lapač na
kůrovce“.
V letošním roce se turnaje zúčastnilo deset
týmů, včetně jednoho zahraničního – tým
z Chorvatska. „Ještě se nepodařilo, aby putovní lapač získal dvakrát po sobě jeden tým,
putovní cenu nikdo dosud neobhájil,“ povzbudil hráče předseda pořádajících Kůrovců Javorník, z. s. Vlastimil Koňařík. Turnaj
probíhal od 9:00 do 18:00 hodin. Hráči i diváci měli k dispozici bohaté občerstvení (gulášek, klobásky a další).
Konečné pořadí turnaje: 1. Taverna, 2. Black
Panters, 3. Titicaca, 4. Hrvatska, 5. FC Pump
Pivo, 6. Omen Tatoo, 7. Dostihoví Krocani,
8. Bažanti, 9. Kůrovci, 10. PZA Kovostroj.
Něco málo z historie - kluci, kteří měli něco
společného s lesem - hajní, revírníci, dřevorubci a další, spolu kolem roku 2000 sestavili družstvo nazvané Kůrovci a začali hrávat

fotbal. Po jednom turnaji se v roce 2002 rozhodli uspořádat svou vlastní soutěž, a tak se
zrodil fotbalový turnaj O lapač na kůrovce.
Tehdy se z místních, většinou neregistrovaných hráčů, podařilo sestavit až 14 družstev.
Součástí turnajů bývají doprovodné programy – tombola, vložená soutěž pro diváky
(hod na koš, kop po pařezu). Vítězná cena bývá divoký kanec. Prostě program pro všechny.
MZ

Stolní tenisté věnovali výtěžek turnaje nemocné holčičce
Sport pro všechny. Neutuchající klepot
pingpongových míčků o stůl až do konce. Kamarádský kolektiv. Ale především charitativní
rozměr akce - takový byl turnaj ve stolním tenisu, který se konal v sobotu 23. února v malé tělocvičně v režii oddílu stolního tenisu Javorník.
Celé sportovní dopoledne bylo rozděleno na
dva oddělené turnaje - v prvním se vzájemně
za stoly střetávali hráči neregistrovaní s registrovanými. V druhém pořadatelé tyto hráče
namíchali do čtyřher a podívaná to byla napínavá. Krásné, ručně vyřezávané dřevěné trofeje si domů odnášeli následující stolní tenisté:
V kategorii jednotlivců - 1. Josef Šteigl,
2. Radek Macek, 3. Marek Zbořil; v turnaji čtyřher: 1. Pavel Žejdlík + René Kotas,

2. Marek Zbořil + Boris Tichanovský, 3. Borek
Pleskač + Sváťa Ochman (bramborovou madaili v obou turnajích bral Petr Kotas);
V kategorii dětí - 1. Jiří Horvát, 2. Josef Horvát, 3. Oliver Kotas, 4. Antonín Brož.
„Turnaj jsme zařadili do seriálu akcí iniciativy
Děti dětem. Jedná se o nápad mého kamaráda
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Rosti Vaňka, kdy vytvoříme sportovní či kulturní akci „pro děti“, jejíž výtěžek ze startovného, sponzorských darů či vlastních zdrojů
věnujeme nějakému hendikepovanému dítěti
(podrobnosti viz. FB Děti dětem). Tentokrát
jsme výtěžek akce věnovali Verunce Charvátové ze Zlatých Hor,“ vyzdvihl myšlenku
hlavní organizátor Marek Zbořil. Turnaje se

zúčastnil také známý ruský léčitel Boris Tichanovský, který nejenže otestoval výkonnost v tomto sportu, ale také ve spolupráci
s Městským kulturním zařízením v Javorníku
uspořádal přednášku. Je nutné poděkovat
nejen účastníkům a organizátorům turnaje,
ale také sponzorům: firmě Cranp-kovo a Tibetské medicíně EPAM. 
Saskia Rydlová

O víkendu 23. - 24. 2. proběhl již
druhý ročník volejbalového kempu určeného pro děti základní
školy. Zúčastnilo se dohromady 15 dětí – devět starších a pět
mladších, kteří chodí ještě do páté
třídy a teprve se seznamují se základy volejbalu.
Jednalo se opět o dvoudenní kemp s přespáním přímo ve sportovní hale. Denní program
byl rozdělen do tréninkových jednotek a na
konci kempu proběhl turnaj v minivolejbale
o sladké ceny. O organizaci kempu se staral
tým trenérů ve složení Irena Karešová, Tomáš Nemeškal a Iva Malaníková.

medicinbalem, skok z místa, člunkový běh a „oblíbené“ sedy-lehy.
Po porovnání výsledků s jinými
volejbalovými přípravkami jsme
nedopadli vůbec špatně. Pouze ve
smečařském výskoku jsme trochu
zaostávali za volejbalovým průměrem. Díky tomuto porovnání
víme, že je potřeba se více zaměřit na trénování a posilování dolních končetin – přeskoky přes švihadlo, dřepy, výskoky ….
Protože se rychle blížil večer a na dětech už
byla patrná únava, vrhli jsme se všichni na
večeři. Večer jsme už pak hráli pouze florbal - aby si děti ulevily od volejbalu a nechali
odpočinout ruce. Před večerkou jsme si ještě
promítali volejbalová videa („volejbalové kino“), na nichž jsme si ukazovali herní pravidla a herní systém a i něco k smíchu?!?

Volejbalový kemp – II. ročník „Volejbal nás baví“

Velmi nás potěšilo, že děti hned od příchodu
byly tak natěšené, že jsme při úvodním tréninku skoro zapomněli na oběd. Po obědě
a krátkém tréninku došlo na testování fyzických a motorických dovedností jednotlivých
hráčů. Testovali jsme jejich výskok při smeči
a výskok při blokování, hod kilogramovým

V neděli ráno ještě před snídaní proběhla rozcvička, kde po rozehřátí měly děti
uběhnout 20 koleček kolem tělocvičny (cca
3 km). Rozhodnutí nevzdat to a vydržet bylo
tak silné, že to skutečně VŠICHNI uběhli –
malí i velcí. Pro neznalé upozorňujeme, že
to není zcela běžné mezi jejich vrstevníky.
Snídaně byla tentokrát ve formě velkého
rautu, kde si každý mohl dát, na co měl chuť.
Po dopoledním volejbalovém tréninku, jsme
zařadili skokanský a silový trénink, který
byl už poslední kapkou pro všechny (i trenéry). Všichni byli rádi, když se ozval hlas z kuchyňky, že už je hotový náš špagetový oběd.
Po odpočinku nás odpoledne již čekal pouze
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turnaj ve sportovních piškvorkách a vytoužený volejbalový turnaj. Boje to byly úporné, protože díky herním pravidlům minivolejbalu mohli hrát všichni mezi sebou – ti
pokročilí i ti, co teprve s volejbalem začínají.
Pro ty starší bylo téměř nemožné najít nějakou skulinu (volné místečko) na straně soupeře, kam by mohli umístit míč, aby vyhráli.
Byl to turnaj nejen o volejbalových dovednostech, ale zejména o psychické a emoční
odolnosti - udržet motivaci a nepřestávat
bojovat. K tomuto turnaji byli přizvání i rodinní příslušníci, a o to více byla atmosféra
a povzbuzování v hale vypjatější.

04/2019

Po závěrečném nástupu a vyhlášení nejlepších týmů a hráčů jsme byli tak plni dojmů
a zážitků, že jsme dokonce zapomněli udělat
i skupinové foto.
Co závěrem? Velké poděkování všem za pomoc při organizaci, základní škole za zázemí
tělocvičny a hráčům za trpělivost a úsilí, se
kterým se do volejbalu pouští. Osobně je pro
nás trenéry velkou odměnou to, jak se k sobě hráči různých věkových tříd chovají a dokáží spolu hrát a respektovat své dovednosti
i slabiny. Na všech je vidět obrovské volejbalové zlepšení. Dokonce i ti, kteří trénují
teprve jeden měsíc, se již mohou začlenit do
hry. Mile nás překvapilo, že děti i ve chvílích
volna odcházely na plochu a snažily se trénovat individuální dovednosti jako podání,
nahrávka či smeče, které lze vypilovat jen
velkým opakováním a drilem.
Věříme, že na dalším krnovském turnaji, kde
hrají specializované školy na volejbal, ukážou naši hráči opět další zlepšení a vybojují
nějaké medaile. Uvidíme, držte nám pěsti!
A kdo se chce přidat, tak nám dejte vědět
a přijďte mezi nás.
Tomáš Nemeškal

04/2019
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Základní umělecká škola Javorník
pořádá

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
I. stupeň studia absolvují:

Diana Koňaříková – zobcová flétna
ze třídy paní učitelky Bc. Jitky Melicheríkové

Lucie Malínková – zobcová flétna
ze třídy paní učitelky Bc. Jitky Melicheríkové

Nela Viazaničková - EKN

ze třídy paní učitelky Bc. Jitky Melicheríkové

Szymon Hagemajer - bicí
ze třídy pana učitele BcA. Pavla Brhela

5. dubna 2019 v 18:00
Městské kulturní středisko Javorník
Zrcadlový sál

Ukliďme svět – Ukliďme Česko

Ukliďme náš Javorník

Kdy: 6. 4. 2019 v 9:00 hod.
Kde: u vjezdu do sběrného dvora v Javorníku
Co: Javornický potok a přilehlé okolí,

dále dle počtu účastníků: kolem cesty na Horní Fořt, ...
Pokud Vás napadá místo, které by si zasloužilo uklidit,
kontaktujte mě. premk.b@seznam.cz

PRACOVNÍ RUKAVICE a vhodnou obuv s sebou.
Na závěr bude připraveno společné opékání v Dolním parku

Šlechta paczkowsko –
javornického příhraničí

Čestný občan obce Paczków

9. DUBNA 2019 V 17:00 V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ RUDOLFA ZUBERA
Vstupné: dobrovolné!

18
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KONCERT JAVORNICKÉHO
PĚVECKÉHO SBORU

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA JARNÍ KONCERT,
KTERÝ SE USKUTEČNÍ DNE 16. 4. 2019
V 18:00 HODIN V ZRCADLOVÉM SÁLE KD
V JAVORNÍKU. V ROZMANITÉ HUDEBNÍ
DRAMATURGII SE NA NĚM PŘEDSTAVÍ TI,
KTEŘÍ SE ZPĚVU VĚNUJÍ S LÁSKOU A S NADŠENÍM.

Hudba je pro mě vzduch, který dýchám, je to krev ,
která pumpuje mými žilami, a která mě udržuje naživu.

04/2019
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Pozvánka na FOLKMÁJ
AŘO v ČR, z.s. Řecká obec Javorník p.s. srdečně zve na

9. tradiční folklorní, dudácký festival
FOLKMÁJ
pořádaný pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje
za podpory Ministerstva kultury, Olomouckého kraje, Města Javorníka,
AŘO v ČR a sponzorů

dne 25. 5. 2019 v 11.oo hod.
na zahradě K. Ditterse v Javorníku

Vystoupí taneční a hudební soubory národnostních menšin v ČR
dudáci z České republiky,Slovenska, Běloruska, Severní Makedonie a Řecka
Občerstvení zajištěno
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