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Informace z města
Starosta informuje
Vážení spoluobčané,

v současné době připravujeme rozpočet na
poslední rok tohoto volebního období, a to
na rok 2022. Všichni jistě vnímáme hrozbu
zvyšování cen, hlavně enormní navýšení cen
energií, ale čekají nás také vyšší ceny u jiných
komodit, hlavně u potravin. Ty nakupujeme
denně. Město Javorník se snaží držet ceny, ale
hlavně dotovat rozdíly mezi příjmy a výdaji
z prostředků rozpočtu města.

Je skutečností, že se od letošního roku zvýšila cena vodného a stočného. Toto navýšení
není plně v kompetenci města Javorníku,
ale vychází ze Státním fondem životního
prostředí České republiky nařízené vývojové křivky růstu cen vodného a stočného,
navíc navýšené o inflaci. O této skutečnosti
Vás v Javornickém zpravodaji č. 1/2022
informovala správa VaK a navyšování ceny
vodného a stočného by v budoucnu mělo být
dle vývojové křivky pozvolnější.

Z tohoto důvodu nenavyšujeme cenu za odpady ve městě, která je již několik roků na
výši 420 Kč/osoba. Dotace z rozpočtu města
– dofinancování nákladů na odpadové hospodářství činí nemalou částku – 1 250 000 Kč.

Při sestavování rozpočtu i my musíme přihlédnout k navýšeným cenám energií a materiálů. Určitě ale musíme podpořit kulturní
a společenské akce, které se snad v letošním
roce uskuteční, a také podpoříme činnost
spolků v Javorníku, a to částkou minimální
1 mil. Kč na podporu sportovní, kulturní
a společenské činnosti.

Při sestavování rozpočtu nás čekají také
investiční akce. Mezi nejzákladnější patří
rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě na
Smetanově ulici, obnova veřejného osvětlení

po rekonstrukci nadzemní sítě na ulicích Partyzánská, Bezručova, Havlíčkova a Polská, zasíťování 2. etapy lokality Z1 pro výstavbu dalších
devíti rodinných domů. S touto investicí je
spojeno i dokončení komunikace, chodníku
a propojovací uličky s Partyzánskou ulicí. Nová
ulice v lokalitě Z1 ponese název „Zahradní“.
O tomto názvu rozhodlo Zastupitelstvo města
na svém prosincovém zasedání.

Vnímáme, že potřeba finančních prostředků
je i jinde, ale vše uvidíme až po nastavení
rozpočtu města, kde prioritou jsou provozní
výdaje nezbytné pro chod města.
Dne 13. 1. byla dokončena práce na zabezpečení ochrany studny před znečištěním.
Do žulového sedla byl osazen kryt vyrobený
kompletně z nerezových materiálů. Výplň
tvoří žebérkové pletivo a rám je vyroben
z pásového profilu. Záměrem je, aby i přes
vrchní kryt byla viditelná hladina vody (přes
noc osvětlena). Pro ozvláštnění místa je na
horizontu síta osazena plastika žáby (rosnička) se zlatou korunkou. Žába je vyrobena
z nerezového plechu o síle 2 mm. Za tuto
práci patří Mg.A Jaroslavu Křížkovi a jeho
synovi Štěpánovi velké poděkování. Plastiku
žáby zhotovil p. Křížek pro město pouze za
materiálové náklady, veškerou práci provedl
sponzorsky.
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Závěrem mi dovolte, abych poděkoval panu
Milanu Tonhauserovi za práci, kterou do
konce loňského roku vykonával jako velitel
jednotky Sboru dobrovolných hasičů města
Javorníku, za jeho elán, nadšení a pracovitost. Velitel jednotky zodpovídá za činnost
jednotky starostovi obce a ve spolupráci se
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starostou obce zabezpečuje akceschopnost
jednotky a odbornou přípravu členů jednotky. Tuto činnost p. Tonhauser ukončil na
vlastní žádost a na jeho místo byl jmenován
p. Jiří Till, dlouholetý člen JSDH Javorník.
Jiří Jura, starosta

Město Javorník informuje
V druhé polovině měsíce ledna bude zřízeno v budově
Městského kulturního střediska na adrese Nádražní
160, Javorník odběrné místo pro PCR testování na
Covid 19. Provoz odběrného místa bude zajišťován paní Jaroslavou Horáčkovou Kováříkovou. Provozní doba a další podrobnosti o testování budou upřesněny na webových
stránkách a vývěskách města Javorník.
Jiří Jura, starosta města

MDDR. Prokop Stralczynský
– soukromá zubní ordinace v Javorníku
IČ: 10676465, telefon: +420 608 620 010, e-mail: prokop.stralczynsky@gmail.com

Ordinační hodiny: polední pauza od 12:00 do 12:30 hod.
3. 1. 2022 – 14. 1. 2022 od 07:00 do 15:00 hod.

31. 1. 2022 – 11. 2. 2022 od 07:00 do 15:00 hod.
28. 2. 2022 – 11. 3. 2022 od 07:00 do 15:00 hod.
28. 3. 2022 – 8. 4. 2022 od 07:00 do 15:00 hod.
25. 4. 2022 – 6. 5. 2022 od 07:00 do 15:00 hod.
23. 5. 2022 – 3. 6. 2022 od 07:00 do 15:00 hod.
20. 6. 2022 – 1. 7. 2022 od 07:00 do 15:00 hod.

MDDr. Prokop Stralczynský

Lucie Feilhauerová – zubní instrumentářka
Provozní doba: pondělí až pátek od 08:00 – 12:00 hod.
pro objednání pacientů či telefonicky.

Časy objednání jsou orientační. Pořadí pacientů určuje lékař.
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.
Krajská organizace Olomoucký kraj
Gen.Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk

R O Z PI S

poradních dnů pro zdravotně postižené občany
v Javorníku v roce

2022

místo konání poradního dne:

SOUD - TURISTICKÉ CENTRUM
ul. Puškinova č. p. 7
Javorník
vždy ve čtvrtek

od 13:00 hodin do 16:00 hod. dle rozpisu:

BŘEZEN
ZÁŘÍ

10. 3.
8. 9.

ČERVEN

9. 6.

PROSINEC

8. 12.

V tyto poradní dny bude přítomen pracovník SNN v ČR, pracoviště Jeseník
poskytující informace z oblasti sociálně právní občanům se zdravotním
postižením - (konzultace smluv dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách apod., konzultace k vybraným pomůckám pro sluchově a tělesně
postižené občany – baterie do sluchadel, zesilovače, signalizace pro SP, vozíky
apod.)
Eva Hadačová
poradna Jeseník

IČO 70937729

Tel.: 604 111138

2/2022
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Dění v Javorníku
Společenská kronika – prosinec 2021

Narození občánci
Oliver Jedlička

Odešli z našich řad:
František Pavel

Ladislav Staniczek

Ondřej Nagy

Ignac Kolkus

Antonín Špetík

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Rodičům i dětem
přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.

MZ, MM

Splněná přání seniorů
Děkujeme všem, kteří se zapojili do
předvánoční akce MěKS Javorník Strom
splněných přání. Klienti Domova pokojného stáří sv. Františka měli i díky vám
krásné Vánoce. Obdarováni byli úplně
všichni. Jsme rádi, že javorničtí občané
myslí v předvánoční době na všechny
potřebné. Velké díky patří i Monice Bukalové, která již tradičně tuto krásnou sbírku
pro seniory organizuje.
Pracovníci Domova
pokojného stáří sv. Františka

Domov pro seniory Javorník informuje
Vzhledem k tomu, že v loňském roce jsme si kvůli coronavirové nákaze Vánoc
příliš neužili, snažili jsme se
v roce letošním o klidné a pohodové svátky.
Všechny prostory našeho domova byly pěkně
vyzdobeny.

Dne 6. 12. nás navštívil pan
Švábek a s klienty jsme si
udělali Předvánoční posezení. Hrálo se, zpívalo a také
tancovalo. Již tradičně jsme „provoněli“ domov vánočním cukrovím. Klienti si napekli
linecké cukroví, vanilkové rohlíčky, sádlové
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bochánky a také si „ušoulali“ rumové kuličky.

Velmi nás potěšila přáníčka od žáků Základní
školy v Javorníku a také krásná výzdoba, kterou pro naše klienty připravily děti ve školní
družině. Smrkového skřítka, kterého jsme
umístili do vchodu, jste si mohli všimnout,
když jste kolem domova procházeli. Děti ho
vyrobily pod vedením vychovatelek paní Paděrové a paní Zajíčkové a velmi se jim povedl.
Spolupráce se Základní školou je již dlouhodobá a vždycky naše klienty potěší. Rovněž
nás potěšili zaměstnanci obou mateřských
školek, obdrželi jsme krásná přáníčka pro
zaměstnance i naše klienty.

Naše zařízení také navštívil Javornický chrámový sbor a v rámci akce nazvané „Koledování“ jeho členové zazpívali 20. prosince našim
klientům krásné koledy a vánoční písně.

Jako v předešlých letech jsme se zapojili do
akce Ježíškova vnoučata. Chtěli bychom za
naše klienty mnohokrát poděkovat všem,
kteří se rozhodli do této akce zapojit. Dárky
udělaly velkou radost a my se nestačíme divit,
kolik solidarity a dobra je mezi lidmi.

2/2022

Sváteční atmosféru zakončil Štědrý večer, kdy
měli klienti připravenou sváteční večeři v jídelně v přízemí. Díky úsilí všech zaměstnanců
si troufáme říct, že letošní vánoční svátky
proběhly v duchu pokoje, klidu a radosti.
Doufáme, že takto bude pokračovat i celý
následující rok.
Na Tři krále došli za našimi klienty koledníci
pod vedením paní učitelky Dzubákové, zazpívali a popřáli přítomným do nového roku
všechno nejlepší.

Chtěli bychom Vám všem poděkovat za snahu
zpříjemnit našim seniorům období svátků,
kdy nemohou být doma. Poděkovat za to, že
myslíte na druhé.
Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a pohody
do nového roku 2022.

Poděkování našim hasičům
Dne 12. 1. 2022 jsme v ranních hodinách
kontaktovali a povolali HZS k odstranění havárie na boční příjezdové cestě mezi školou
a domovem. Došlo k vytečení hydraulického
oleje z nákladního auta firmy SITA Rapotín,
který dojel pro odpad. Děkujeme javornickým dobrovolným hasičům za odborný zásah.
Za Domov: Andrea Robotková
a Jitka Richterová

2/2022
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc prosinec
Večer se k západu skláněly tři
jasné body, které nejsou na obloze často vidět. Jde o planety,
přičemž nejjasnější je Venuše
(Večernice). Jasností za ní je Jupiter a mezi nimi se nalézá o něco
slabší Saturn. Nápadným zimním
souhvězdím je Orion. Orion na
obloze zůstává, je to zimní souhvězdí, takže bude vidět po celou
zimu. V lednu se Venuše přesunula na ranní oblohu a celkově se viditelnost planet posune a zhorší.
Zažili jsme nejteplejší Silvestr
od roku 1976, kdy se teplota
měří. Nový rok byl ve znamení
jarních teplot, 1. 1. 2022 byla naměřena 1. nejvyšší teplota 12,1
°C, 2. nejvyšší teplota je 11,3 °C z roku 2018.
Letošní Silvestr se v ČR zařadil mezi 3. nejteplejší za posledních 100 let. Nad 15 °C se v ČR
dostala teplota pouze v letech 1925 a 1935,
kdy byla v Hradci Králové naměřena vůbec
nejvyšší silvestrovská teplota 16,3 °C.
Nejtepleji 31. 12. 2021 - naměřeno 13,4 °C.
Nejchladněji 27. 12. 2021 - naměřeno -14,3 °C.
Za měsíc napršelo 19,9 mm. Největší náraz
větru 66,2 km/h. Poslední největší mráz byl
v roce 2010 (-20,6 °C).
Zajímavosti z prosince:
1. 12. dorazila teplá fronta a s ní i obleva,
sníh, který koncem listopadu napadl, postupně roztál.
5. 12. na Mikuláše byl ráno sněhový poprašek, během dopoledne sníh zmizel.

6. 12. během dne sněhový poprašek, první letošní celodenní
mráz.
7. 12. venku napadly 2 cm
sněhu.
10. 12. předchozí den celé
odpoledne vydatně chumelilo,
sněhová pokrývka 8 cm. Travná
a Zálesí 15 cm.
14. 12. obleva.
20. 12. venku padaly sněhové
krupky, druhý den byl venku
sněhový poprašek.
24. 12. den před Štědrým dnem
bylo v Javorníku bílo, v noci
přišla vichřice s teplou frontou
a všechen sníh do rána roztál.
Štědrý den v Javorníku opět bílý
nebyl, ale na Travné a Zálesí ano. V noci na
1. svátek vánoční začalo opět mrznout a sněžit. Vánoce nakonec i v Javorníku bílé byly –
sněhová pokrývka 3-5 cm.
27. - 28. 12. Javorník zasáhly silné mrazy,
zamrzl i potok a rybníky.
29. 12. přišla obleva a sníh, který napadl 25.
12. roztál.
31. 12. konec roku byl velmi teplý, naměřeno
13,4 °C, nejvíce od roku 1976, kdy se teplota
v Javorníku měří.

Horní Hoštice: Nejvyšší denní teplota naměřena 31. 12. 2021 (12 °C). Nejnižší teplota
naměřená
26. 12. 2021 (-15 °C). Průměrná denní teplota
3,2 °C, průměrná minimální teplota -1,1 °C.

MZ
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Přehled činnosti JSDH Javorník za uplynulý měsíc prosinec
Dlouho to vypadalo, že v prosinci
nevyjedeme k žádné události. Sezóna uzení klobás a masa se nám
postarala o poslední požár letošního
roku. V odpoledních hodinách dne
20. prosince dostáváme informaci
o blíže nespecifikovaném požáru na ulici
Partyzánské v Javorníku. Na místo vyjíždíme
s oběma cisternami. Bližším průzkumem
místa požáru bylo zjištěno, že došlo k požáru
udírny v zahrádkářské kolonii. Na likvidaci
plamenů jsme nasadili 1 C proud. Na pomoc
přijeli ještě profesionální hasiči z Jeseníku.
V době jejich příjezdu jsme měli již uhašeno.
K poslední události s pořadovým číslem
45 vyjíždíme dopoledne Štědrého dne. Měli
jsme nahlášeny nakloněné stromy nad silnicí
u Zálesí. Stromy byly tak dobře ukryty mezi
ostatními kmeny, že jsme je během jízdy
přehlédli. Nakonec je našli profesionální
hasiči a pokáceli je. My mezi tím zjišťovali,
kde stromy jsou a informace se lišily proto

jsme projeli celé Zálesí, poslední půl
kilometr jsme šli pěšky. Až na horním
konci nám velitel jesenických hasičů
dal zprávu o nálezu a likvidaci události.
Již tradičně jsme se sešli na Štědrý den
i silvestra, abychom prověřili stav techniky a její připravenost na tyto sváteční dny.
Poslední den roku se rozloučil s funkcí velitele jednotky Milan Tonhauser, který tuto
funkci zastával dlouhé roky. Funkce se vzdal
na vlastní žádost. V jednotce stále zůstává
na pozicích velitele družstva a strojníka.
Je nutno PODĚKOVAT za dlouholetou činnost
pro jednotku během, které se zasloužil např.
o obměnu výjezdové techniky, o rozšíření výbavy zásahových vozidel o moderní přístroje
a techniku, včetně pořízení moderních osobních ochranných prostředků pro každého
hasiče. Jeho nástupcem ve funkci velitele jednotky se stal jeho dosavadní zástupce Jiří Till.
MT
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Pan Kolbaba by se nestačil divit
Kdo je pan Kolbaba? Že je vám to jméno povědomé? Je to svědomitý, pracovitý, zodpovědný a hlavně celou bytostí POŠŤÁK z pohádky
Karla Čapka. Ano, ten, který doručil psaní,
i když na obálce nebyla adresa. Několik postřehů, kam se úřad, ve své době nezbytný pro
fungující společenství lidí, posunul.
7. prosince vhazuji do schránky přání k narozeninám. Obálku ofrankovanou známkou
A v ceně 26 Kč a řádně označenou D+1 vhazuji do poštovní schránky, která „není nějaká
lecjaká věc“ podle Jiřího Wolkera. Mimochodem. Tato schránka je označena, že k jejímu
vybírání dochází v 8 hodin.

Pošta na Travnou přijíždí někdy i o půl čtvrté odpoledne. Tedy mystifikace. Dokončím
příběh odeslaného přání. Jako odesilatele
mě překvapilo, že od adresáta i přes několik
telefonních hovorů jsem neslyšel obvyklou
reakci, poděkování za přání. Tak jsem zhruba
po deseti dnech vznesl netaktní otázku, zda
došlo přání. Odpověď byla NE. No, nic! Že
jsem vyhodil asi padesát korun mě mrzelo,
více však, že jsem za zapomnětlivce. A hle!
29. prosince se oslavenec ozval, poděkoval za
přání a obálka má razítko 28. 12. Doporučuji
podniku Česká pošta známku za 1 korunu
s doručením za měsíc. Protože takových
zákazníků, kteří stále jejich služeb využívají,
je ještě dost, tak na tom asi neprodělá. Ani
nevydělá, ale to je jejich věc. Budeme s tím,

Zdroj fotky: Kreslený film podle stejnojmenné pohádky
spisovatele Karla Čapka a ilustrací Josefa Čapka.

že dopis půjde měsíc, počítat. Sice všechna
organizační opatření, která podnik provádí
mají spět ke zkvalitnění a zrychlení, ale jaksi
se míjí účinkem.

U D+1 je ještě další problém, zejména u nás
na konci světa. Zavedením otevírací doby
v pondělí a středu 10–18, když podáte po
šestnácté hodině D+1, tak jde o mírně řečeno
podvod ze strany ČP. Kurz odvážející zásilky
k přepravě dále do vnitrozemí už odjel a další
pojede další odpoledne. 20 hodin vaše zásilka
leží v Javorníku. Deklarovaná služba nemá
šanci být provedena! Organizačně posunout
v tyto dva dny svoz by mohlo být řešením.

A ještě jedna drobnost. Mnozí to znáte.
Přijdete na poštu a stojíte dlouhé minuty
v dlouhé řadě. Přepážku blokuje pověřený
pracovník některé z organizací. To, co teď
navrhnu, není nic proti ničemu. Půl hodina dopoledne a půlhodina odpoledne pro
instituce, firmy úřady místně domluvená,
neoficiální, respektovaná. Nespěchám, jsem
v důchodu, ale když budu vědět, že půl hodiny před polednem tam budou úřady, tak
tam nepolezu.

Vrcholoví manažeři ČP za podpory státu
přetransformovali podnik ze služby lidem,
národu, zemi na fabriku. Zisk na prvním
místě. Na své zaměstnance nakládají jako na
soumary, ale i těm jednou dojde trpělivost,
síly nebo obojí.
Tak... Běžní zaměstnanci České pošty díky
vám za vaše služby, obětavost, trpělivost.
Oběma dlouholetým oporám javornické pobočky, které odešly na zasloužený odpočinek
pevné zdraví a mnoho zážitků, na které při
práci nezbýval čas.
A poslední slovo k manažerům, ministrovi,
vládě. Přečtěte si Pošťáckou pohádku a možná něco pochopíte a přehodnotíte.
E. Kabil
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Tak jsem otevřel Javornický zpravodaj 01/2022
Osud učitele Friedrecha Gesiericha je na film
a troufám si říct, že Hollywood by takovém
scénáři sáhl. Ale, moje časté ALE! Paní Jarmila Zechová Syptáková příběh jeho života
zpracovala pro Javornický zpravodaj, ale
nevyvarovala se toho, co pozoruji stále častěji. Glorifikace HODNÝCH Němců. Uvozovky,
kterými zlehčila osvoboditele, sovětské vojáky jako „zachránce“ jsou neodpustitelné.
Podobná vyjádření jako HORDY Z VÝCHODU
použil Pavel Macháček v jedné z knih Zaniklé
Jesenicko. V Jesenickém týdeníku glorifikoval
nejednoho nositele Železného kříže z Frývaldovského okresu. Moje polemika nebyla
otištěna. Tak pro napravovače historických
událostí přikládám přísahu vojáka německé
branné moci po 20. srpnu 1934.
Skládám před Bohem tuto posvátnou přísahu, že zachovám bezpodmínečnou poslušnost Adolfu Hitlerovi, vůdci Německé

říše a německého lidu a nejvyššímu veliteli
ozbrojených sil a jako statečný voják budu
připraven nasadit za tuto přísahu v každém
okamžiku svůj život.
TAK PŘÍSAHÁM.

Pokud by ti „zachránci“ nepřišli, tak tady nebyla paní autorka, já a NIKDO z našeho okolí.

Zpět k historii osvobození. Pan učitel zřejmě
přesvědčil sovětské vojáky, aby na Javorník
neútočili. To je jistě chvályhodné.

A co udělali jeho ustupující soukmenovci?
Vytáhli děla nad Travnou a vypálili do města
Javorníku. Na vlastní lidi! (zdroj Mgr. M.
Rychlý). Dovolím si použít známé Švejkovo:
„Co blázníte! Nestřílejte, jsou tady lidi!“ Tak
za svět bez válek.
Na Travné 29. 12. 2021
E. Kabil

Informace ze školství

Aktivity Základní školy Javorník
Poslední měsíc roku 2021 byl na
základní škole bohatý na aktivity
a akce, které s výukou a vzděláváním úzce souvisejí.
6. prosince zavítali za dětmi prvního stupně čerti a andělé vedeni samotným Mikulášem.

10. prosince probíhaly projektové dny šestých a devátých ročníků. Šesťáci se pustili
Po stopách Vánoc a připomněli si vánoční
tradice v minulosti návštěvou zámku, později ve třídě si vyzkoušeli některé tradice
sami (rozkrojení jablka, lití olova, pouštění
lodiček ve skořápce), seznámili se s celonárodním projektem Ježíškova vnoučata
a vyrobili pěkná přání pro seniory v Javorníku. Deváťáci v rámci svého projektového

dne plánovali Školní výlet do Prahy.
Den zahájili návštěvou knihovny
a v knihách vyhledávali informace
o významných pražských historických postavách a místech. Ve škole pracovali ve skupinách, vyhledávali informace na internetu – způsob
dopravy do Prahy, místo ubytování, otvírací
dobu a vstupné do jednotlivých památek.
Pokusili se zpracovat finanční rozpočet výletu. Výsledné plakáty zdobí stěny tříd a už
teď se žáci těší, až některá místa opravdu
navštíví.
Členové Žákovského parlamentu si na středu 15. prosince připravili akci s názvem Den
bez mobilu. Ukázalo se, že se v každé třídě
našlo několik žáků, kteří byli ochotni dokázat, že se jich závislost na fenoménu telefonů
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a sociálních sítí netýká. Na nástěnce ve škole
visí „zlatá listina“ se jmény všech statečných.

17. prosince se uskutečnila velmi úspěšná
beseda Vzpoura úrazům, o které se můžete
dočíst v samostatném článku.

Děvčata osmého ročníku připravila dne
20. prosince v rámci předmětu vaření štědrovečerní oběd – bramborový salát s kuřecím řízkem. Jídlo všem velmi chutnalo, zvláště když byla prostřena slavnostní tabule.

Školní družina v měsíci prosinci navštívila
javornickou knihovnu a zámek. Paní knihovnice odpoledne připravila v duchu vánočních
her a povídání. Atmosféra byla plná napětí ze
hry, ale hlavně smíchu. Na závěr děti dostaly
sladkou odměnu. Vánoční prohlídka zámku v čase předvánočním zanechala všechny
v úžasu. Zámek byl plný ozdob z dob minulých i současných, až zrak přecházel. Konec
prohlídky byl završen promítnutím pohádky
s čteným textem paní kastelánky.

Také ve sportovních aktivitách si vedeme
skvěle. V podzimních měsících proběhly
tradiční turnaje ve florbalu žactva, na
které jsme přihlásili všechny kategorie,
tj. mladší a starší žáky/žákyně. Na konci
této dlouhodobé soutěže byl korunován
mistr okresu. Nejlépe se dařilo našim
mladším žákům, kterým se podařilo tuto
soutěž vyhrát. Jak vypadala cesta našich
šampiónů? Semifinálové boje probíhaly
v okolních obcích, okresní finále pak v jesenické hale. Kluci se tak museli vyrovnat
s větší plochou hřiště a s tím související
změnou hráčů na ploše. Další výzvou byla
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i karanténa několika hráčů, takže odjížděli
pouze s jedním hráčem na střídání. Los je
taky nešetřil, ve skupině byli s dalšími favority celého turnaje. Mladší žáci se zaslouženě stali mistry okresu a odměnou jim
není jen pohár pro vítěze, ale také postup
do krajského kola. Školu úspěšně reprezentovali žáci Kumarcis, Bulguris, Nagy, Daňa,
Blata, Holomek, Ruč. V semifinále navíc Sumec, Krohmer, Sokol, P. Papavasiliu.

Aby florbalu nebylo málo, kabinet tělocviku
uspořádal dnes již tradiční florbalový turnaj
2. stupně pro žáky naší školy, tzv. Mikulášký
turnaj ve florbalu 2. stupně. Do této sportovní akce se přihlásil rekordní počet žáků.
Společně s učitelským týmem, nazvaným
CML, bylo přihlášeno celkem 8 týmů. Z premiérového vítězství na turnaji se letos radovali učitelé.
Další akcí našich tělocvikářů bylo tzv. Vánoční sportování, které bylo určeno pro žáky
prvních až třetích tříd. Byly připraveny soutěže družstev v běhu, střelbě na koš, vedení
florbalového míčku, oblékání rukavic a čepic. Odměnou všem byla spousta úsměvů
a snaha být nejlepší!

Žáci druhého stupně si poslední školní den
zpříjemnili turnaji ve vánočním basketbalu a florbalu. První hodinu všechny potěšilo
obnovené vysílání školního rozhlasu, které vysílalo písničky a vzkazy na přání. Mikrofonu se nebojácně chopily Hanka a Terka,
členky kroužku Školní časopis.
Podle školní kroniky
zpracovala Ing. M. Nemeškalová

Vzpoura úrazům
Dne 17. 12. 2021 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili besedy „Vzpoura úrazům“. Projekt
byl realizován pod záštitou Všeobecné
zdravotní pojišťovny ČR za účelem poučení
žáků ohledně úrazů, které často mohou mít
fatální důsledky. Naši školu navštívil jeden
z ambasadorů projektu, který během čtyř

vyučovacích hodin povídal dětem o životě
na invalidním vozíku. Žáci se dozvěděli,
jaké radosti a strasti vozíčkáře provázejí,
jaké sporty mohou provozovat či v jakých
disciplínách mohou soutěžit na tzv. paralympiádě. Věděli jste, že vozíčkáři mohou
hrát ragby? My také ne, ale video, které jsme
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zhlédli na přednášce, nás vyvedlo z omylu.
Jsou to lidé, kteří v sobě mají velkou vnitřní
sílu a zaslouží si náš obdiv.

Děti se zájmem poslouchaly osobní příběhy
lidí, kterým mnohdy jedna vteřina změnila
celý jejich dosavadní život. Příběhy se odlišovaly, každý z příběhů ovšem skončil invalidním vozíkem. Někdo zůstal na invalidním
vozíku po pádu z výšky, někdo po skoku do
vody, někdo měl autonehodu a někdo zůstal
na vozíku bez vlastního přičinění. Beseda
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byla pro žáky příležitostí nahlédnout do
života, který je pro nás, zdravé lidi, mnohdy
nepředstavitelný. Mnozí si právě na besedě
uvědomili, jak málo stačí, aby se stala nějaká
tragédie.

Beseda byla pro všechny velmi přínosná.
Věřím, že se v budoucnu s projektem setkají
i další žáci naší školy. Z besedy plyne krátké
zamyšlení. Opatrujme se a pamatujme na to,
že zdraví máme pouze jedno.
Mgr. J. Vavřínová

Žila jsem správně
V listopadu to byl rok, co nás
opustila paní Lidka Procházková. Na její památku uspořádaly Věrka Hradilová a Míša
Vašíčková vzpomínkový večer
v kavárně Kavka. Byla to Černá hodinka –
večer při svíčkách, kde se čte, povídá a zpívá. Dříve to tak bývalo a má to své zvláštní
kouzlo. A tento podvečer opravdu kouzelný
byl. Kromě vzpomínky na Lidku byl věnován
všem babičkám a dědečkům. Všechny příběhy a krátké texty, které se četly, byly vlastně
oslavou „babičkovství“. V dnešní době, kdy
je pokrok tak rychlý, že babičky jsou často
vnímané jako někdo, kdo už je úplně „out“,
bylo krásné si připomenout, jak důležitou roli
hrají v našich životech. Čtení se střídalo se

zpěvem. Míša Vašíčková a Boris
Tančev zpívali Lidčiny oblíbené
písničky. Všichni návštěvníci
věděli, že výtěžek ze vstupného bude věnován seniorům.
A vybralo se neuvěřitelných 4900 Kč, z čehož
velkou část věnovaly ženy z kurzu jógy, který
Lidka po dlouhá léta vedla. Je krásné vidět,
jak nás všechny Lidka silně ovlivnila. Jak se
její laskavost a dobrotivost šíří, i když tady
s námi už více než rok není. Ale já věřím, že
nejen pro mě tam Lidka ten večer opravdu
byla. Věřím, že si spolu s Míšou Vašíčkovou
na konci večera zazpívala svou oblíbenou
písničku Hany Hegerové „Žila jsem správně“.
Petra Tomášková
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Kulturní, společenské a sportovní akce

Kalendář akcí ÚNOR 2022
4. 2. – 31. 3. 2022
Knihovna RZ Javorník
8. 2. od 10:30 hod.
Knihovna RZ Javorník
19. 02. od 15:00
velký sál MěKS (kino)
24. 2. od 17:00
Knihovna RZ Javorník

„JAN JAKUB KRÁSNÝ“ – výstava předního českého ilustrátora
fantasy literatury
vstupné: dobrovolné!
„BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ“
Kino – animovaná pohádka pro děti„MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK“
Vstupné: 60,„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY“

PŘIPRAVUJEME
26. 3. 2022

„DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES“ Pro děti bude připravené odpoledne plné zábavy, soutěží, písniček a hlavně úsměvů.
vstupné: dospělí 50,- // děti ZDARMA

22. 4. od 17:00
nám. Svobody

„ČARODĚJNICKÝ REJ ANEB MAGICKÝ VEČER PLNÝ KOUZEL“ večer plný kouzel, kejklířů, magické hudby, tanců a ohně
Občerstvení zajištěno!

1. 5. od 11:00
Borůvková hora
4. 6. od 14:00
zahrada K. Ditterse
17. a 18. 6.
zahrada K. Ditterse
19. 8. od 19:00
zahrada Karla Ditterse

„MÁJOVÝ VÝŠLAP NA BORŮVKOVOU HORU“
Srdečně zveme na tradiční výšlap k zahájení turistické sezóny 2022!!!
„DĚTSKÝ DEN“ - zábavné odpoledne pro děti i dospělé
vstupné: ZDARMA

„DNY JAVORNICKA“ – tradiční městské slavnosti s kulturním
programem na pódiu, atrakce pro děti, stánkový prodej a výborné
občerstvení po celý den
„S MUZIKOU BOŘÍME HRANICE“ - VI. ročník česko – polského
hudebního festivalu
vstupné: 100,-

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.
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