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Informace z města
Paczków a Javorník. Dvě města, jedna historie.
Dne 28. 9. 2019 bylo vedení města pozváno
na slavnostní otevření náměstí v Paczkowě.
Jedná se o projekt našeho partnera, kdy
v rámci jeho realizace došlo k doplnění nezbytné technické infrastruktury zpřístupňující přírodní a kulturní dědictví a umožňující
nabízet služby pro zvýšený cestovní ruch.
Koncepce celého produktu turistického ruchu je založena na společném historickém
a architektonickém dědictví, které rovněž
vyplývá z přeshraniční polohy partnerských
samospráv. V Javorníku je součástí projektu
rekonstrukce budovy bývalého soudu. Oba
tyto projekty vyžadovaly maximální zainteresovanost ve společné přípravě i několik
desítek setkání osob odpovědných za přípravu projektového záměru, administraci,
pracovních setkání za účelem koordinace parametrů klíčových aktivit a jednotlivých investicí až do konečné fáze - realizace. Vznikla
tzv. programová rada složená ze zástupců samospráv, expertů v oblasti propagace, marketingu, turistiky a investic. Za město Javorník je to místostarostka a firma BON FINANCE s. r. o., která celý projekt vede metodicky.
Slavnostním otevřením krásného náměstí
v Paczkowě samozřejmě spolupráce nekončí. Javorník má konečný termín realizace
stanoven na 31. 1. 2020, nyní se tedy finišuje v maximální možné míře.

Chtěla bych však již nyní poděkovat nejen vedení města Paczkowa, ale i celému managementu a programové radě, s nimiž jsem měla
tu čest do této chvíle spolupracovat a jejichž
spolupráce byla opravdu nadstandardní. Krásně to řekl ve svém projevu burmistr Paczkowa
Artur Rolka, že se jedná o velký nadnárodní
projekt přesahující hranice, kde lidé zainteresovaní do projektu po dobu několika let trpělivě snášeli stres, bezesné noci a bezmála zde
zanechali i kus svého zdraví. A ocenění se jim
dostalo i z nejvyšších pater vojvodství…
Jaká škoda, že takto není nahlíženo i na naší
straně hranice, kdy někteří zastupitelé mají
pocit, že veškerá energie a dotační aktivita
je směřována ke spekulativní myšlence alokovat si v rozpočtu peníze na odměny,
a nepochopili, že chceme mít opravdu Javorník krásnější.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka

BLAHOPŘÁNÍ

V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea pan Vilém Šiller. Člověk, který mnoho let pracoval
na komunální úrovni pro město Javorník, za což mu náleží upřímné poděkování. Jménem všech kolegů z Rady
města přeji oslavenci do dalších let jen to nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí a ještě mnoho loveckých zážitků. 

Lukáš Daniel
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Přeshraniční cyklovyjížďka z Paczkowa přes Javorník do Gościc
Nadšenci cyklistiky si mohli vychutnat nově
otevřenou cyklotrasu.
V sobotu 14. září 2019 byla otevřena cyklotrasa, která je vedlejším produktem projektu „Paczków a Javorník. Dvě města, jedna
historie“.
Byla zorganizována přeshraniční cyklovyjížďka - Po stopách historie Paczkowa
a Javorníka, kdy se všichni zúčastnění sešli
u rekreačního areálu Paczkowského jezera
a obdrželi krásné tričko s logem akce. Trasa
vedla přes Paczków a dále polními cestami
do města Starý Paczków, Ujeździec, Javorník, Bílý Potok až do Gościc. Trasu 20 km
zvládl peloton cyklistů krásnou podzimní
přírodou bez problémů, všichni dorazili
v pořádku. Na kole jely všechny věkové kategorie, od nejmladších po ty starší, zkušené
i nezkušené cyklisty. Odpočinkovými místy
na českém území byly altány na biocentru
Střední díly v Javorníku a u rybníka v Bílém

Potoku. Jejich výstavbu podpořil Olomoucký kraj a dotace z programu Interreg V-A
Česká republika - Polsko. Do cíle v polských
Gościcích dorazili první cyklisté kolem
14:00 hod., kde všechny přivítal starosta Paczkowa Artur Rolka a za Javorník místostarostka Sieglinde Mimrová. Poté se všichni
posilnili dobrým občerstvením, po svačině
následovalo vyhodnocení a byly rozdány
upomínkové předměty. 
MZ

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Milí spoluobčané, jménem Městského kulturního střediska Javorník bych vás chtěla
poprosit o spolupráci. V rámci zimní výstavy, která se letos bude nést v duchu hravých Vánoc, a tedy hraček, bych vás chtěla
poprosit, zda nevlastníte doma či na půdě
nějakou starší hračku: houpacího koníka,
rotující káču, autíčka, vláčky, kočárky, stavebnice atd. Prostě cokoliv, s čím je možné
si pohrát. Prosím, v případě, že byste byli
ochotní nám zmiňované věci zapůjčit, můžete je nosit k nám na MIC každý den PO-PÁ
od 08:00 do 16:00 hod. nejpozději 20. 11.
2019. DĚKUJEME!!!! 
Za MěKS Javorník
Ing. Lucie Hecsková, ředitelka

4

Javornický zpravodaj

11/2019

KOMPOSTÉRY
Dne 14. 11. 2019 ve velkém sále (kino) od 17:00 hod. proběhne v kulturním domě přednáška o kompostování týkající se
správného kompostování ve vydaných kompostérech.
Správa majetku

Dění v Javorníku
Kam se seniory na výlet?
Přece nebudu sedět doma,
když je tak krásně.
I to je možná jeden z důvodů, proč se stále více seniorů zúčastňuje turistických
výletů.
Začalo to všechno loni. Paní
Mgr. Ivana Konečná se rozhodla, že by město mohlo
nějakým způsobem zaktivizovat seniory, kterých
u nás v podstatě pomalu,
ale jistě přibývá. Nejprve to byly výlety po
nejbližším okolí Javorníku, letos jsme prošli
většinu zaniklých obcí Javornicka – Hraničky,
Annín, Zastávka, Hřibová, Hraničná… Kromě
toho pár tematických akcí – arboretum ve
Wojslavicích, výročí narození V. Priessnitze
v Priessnitzových léčebných lázních… Výlety
nejsou náročné, každý je perfektně naplánován a vždy se dozvíme něco nového. Občas

se stalo, že jsme narazili cestou na místní,
kteří o daném místu dost věděli, nebo jsme
si vystačili s komentářem paní Konečné. Za
to jí patří obrovský dík. O tom, že výlety mají
úspěch, svědčí stále se zvyšující počet „turistů“. Poděkování patří také městu Javorník,
které se na celém projektu finančně podílí.
Ještě jednou díky a těšíme se na „kilometry“
v příštím roce.
Děkují turisté senioři

U hasičské zbrojnice v Bílém Potoku proběhla hasičská soutěž, po níž následovaly
oslavy založení SDH Bílý Potok. 31. srpna
2019 začala hasičská soutěž o Pohár starosty

města Jiřího Jury v rámci Hasičské ligy Praděd. Této soutěže se zúčastnilo 19 družstev
mužů a 6 družstev žen. V Bílém Potoku zvítězil tým z Vrbna pod Pradědem L-15,29 s

Sbor dobrovolných hasičů Bílý Potok oslavil 110. výročí
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a P-15,14 s. Poháry byly rozdány pěti družstvům mužů
i žen a hodnotné ceny všem
týmům. Místní Ďáblové z Potoka skončili na 8. místě L-15,96 a P-16,78 s.
Po vyhlášení výsledků a předání cen starosta
Jiří Jura poděkoval všem za účast a starosta
SDH Bílý Potok Marek Konečný všechny přítomné pozval na oslavy SDH. Pavel Dzubák
pogratuloval všem zúčastněným družstvům
a krátce popsal historii sboru. K tanci a poslechu hrála javornická hudební skupina Morava a lidé se bavili dlouho do noci. O bohaté
občerstvení se postarali bratři Kašpárkovi,
Věra Kašpárková a Jitka Konečná.

Ve výboru Sboru dobrovolných hasičů Bílý
Potok jsou: Marek Konečný (Starosta SDH),
Andrea Potyšová (pokladník), Rostislav
Kašpárek (velitel sboru SDH), Stanislav Pliska (velitel jednotky SDH). Ve sportovním
družstvu jsou aktivní: Marek Konečný ml.,
Stanislav Pliska, Martin Foldyna, Karel Vávra,
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Martin Vávra, Jiří Horký, Jiří
Urban, Roman Zemánek, Jan
Navrátil, Petr Rak.
Pořadatelé děkují za obrovskou podporu Olomouckému kraji, městu
Javorník a dalším sponzorům akce. Současně
děkují p. V. Tvarůžkovi za zpracování žádosti
o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje a vypracování finančního vyúčtování
dotace.
Z historie sboru: „Podnětem k založení Spolku
dobrovolných hasičů byl požár domu truhláře
Witticha, který vypukl v noci 12. ledna 1909.
Spolek byl založen téhož roku zemědělcem
R. Wolfem a hostinským F. Bandem. V roce
1910 byla postavena zděná hasičská zbrojnice
s dřevěným přístavkem (věží) na sušení hadic.
Nově pořízená ruční stříkačka byla v obci použita pouze jednou, a to v únoru 1945, když
byla zapálena stodola K. Förstra střelbou při
leteckém útoku. Při požárech v sousedních
obcích pomáhala častěji. Na začátku měl spolek 42 aktivních členů. Prvním velitelem byl
R. Wolf, který 30 let dělal i předsedu spolku.
Po něm vedl hasiče F. Rittner až do roku 1945.
V roce 1954 byla postavena hasičská zbrojnice nová adaptací vyhořelé stodoly, která sloužila až do roku 1984. Z kapacitních důvodů
byla v roce 1985 přestavěna do dnešní podoby zděné zbrojnice s věží na hadice.“ (uvádějí
webové stránky SDH Bílý Potok).
SDH Bílý Potok, MZ

Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Javorník
za uplynulý měsíc září
Měsíc září byl pro javornické hasiče poklidným, vyjížděli jsme
pouze ke dvěma událostem a po
prázdninách jsme se opět pustili
do pravidelné odborné přípravy
členů jednotky.
K první události jsme vyjeli 18. 9.
o půl šesté ráno do Travné, kde spadl menší
strom na silnici. Pomocí motorové pily byl

strom během pár minut odstraněn a provoz na komunikaci byl
opět obnoven. K další události
pak vyjíždíme v 7 hodin ráno dne
28. září. Původně jsme dle hlášení
vyjížděli do Uhelné na pátrací akci po pohřešované osobě. Během
cesty nás operační středisko nasměrovalo
do Skorošic, kde bylo seřadiště jednotek.
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Policie ČR, která zásahu velela, pak všechny
jednotky rozdělila na dané úseky. Šlo o pohřešovanou cyklistku, takže okruh pátrání
byl veliký. Naši hasiči se dvěma vozidly propátrávali jak hlavní silnice, tak ty polní, prohledávali jsme také břehy potoků a rybníků

v okolí. Hledali jsme od Skorošic až po Bílou
Vodu. Kolem půl desáté jsme dostali informaci, že se pohřešovaná vrátila domů a pátrání bylo tedy ukončeno. Do pátrání se zapojilo celkem 9 jednotek hasičů (2 profesionální a 7 dobrovolných). 
MT

Cenu Senior roku vyhlásil
v roce 2019 už posedmé
projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77. Cílem ceny Senior
roku je podpora seniorů
jako významné části naší
společnosti a zdůraznění
jejich výjimečných výkonů a počinů.
Nominovat na cenu Senior roku mohly seniorské kluby, společenské
organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů,
stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze
prostřednictvím výše uvedených subjektů.
Za Městskou knihovnu Rudolfa Zubera v Javorníku jsem pokusila štěstí a zaslala také
jednu nominaci, kterou podpořili Mgr. Milan Rychlý a Bc. Irena Kaninská. Oběma děkuji. Porota to neměla vůbec lehké, vybírala
z celkem 104 návrhů.
Patronát nad cenou Senior roku převzala
i v sedmém ročníku herečka a filantropka Simona Stašová. Vyhlášení laureátů proběhlo
30. září ve zvláštní budově s názvem Pražská
křižovatka v Praze, což je vlastně odsvěcený
kostel sv. Anny. Slavnostním ceremoniálem
provázela herečka a moderátorka Tereza
Kostková a odpoledne zpestřilo hudební vystoupení folkové skupiny Spirituál kvintet.
Čestné uznání za svou vitalitu a činnost pro
druhé zaslouženě získala Mgr. Ludmila Procházková. Patří mezi 8 oceněných seniorů
z celé ČR.

A co o ní v Praze zaznělo? Ludmila Procházková je žena renesančního formátu
s obrovským nadhledem, pozitivním myšlením a velkou mírou empatie. Je hybatelkou i duchovní matkou mnoha akcí a projektů v Javorníku, slovo nejde, pro ni opravdu neexistuje. Dlouhé roky vedla městskou
kroniku. Je aktivní cvičitelkou jógy a aktivní členkou zapsaného spolku BAJA (Baby
Javorníku), který pořádá například Baja
blešák nebo Strom splněných přání pro klienty Charity Javorník. Paní Ludmila aktivně vypomáhá při akcích v městské knihovně. Spolupracuje s Vlastivědným muzeem
Jesenicka. Jako bývalá učitelka češtiny stále
ochotně připravuje studenty ke zkouškám.
A já bych tenhle výčet ještě doplnila. Paní
Procházková vybírá ve škole téměř třicet
let léčivé byliny, přispívá do Javornického zpravodaje, dělá jazykovou korekturu
obecního zpravodaje Uhelňáček, zúčastnila
se všech ročníků akce „Ukliďme Javorník“,
vzdělává se - navštěvuje kurz angličtiny a semináře pro cvičitele jógy. Chodí za

Javorník má svoji SENzační SENiorku

11/2019

Javornický zpravodaj

7

seniory do javornického Domova pro seniory popovídat si. A účastní se veškerého
společenského života ve městě. Nezapomíná ani na své nejbližší a aktivně se věnuje
svým vnoučatům.

Ocenění převzala z rukou ředitelky nadace
Charty 77 Boženy Jirků.
Ze srdce blahopřejeme a děkujeme!
Věra Hradilová, knihovnice
v Městské knihovně Rudolfa Zubera

Pátrání po Venušáncích proběhlo 26. září
v Městské knihovně Rudolfa Zubera v Javorníku na celookresní soutěži pro děti prvního
stupně. Pozvání přijaly a svá tříčlenná družstva přivezly knihovnice z Lipové-lázní, Mikulovic, Skorošic, Zlatých Hor a Žulové. Své
družstvo měla také javornická a bernartická
knihovna.
Děti musely prokázat na celkem devíti stanovištích své znalosti z literatury, botaniky,
zoologie, mineralogie, hudby či historie. Do
soutěžního klání se pustily s vervou sobě
vlastní. Dokázaly nám, že se neleknou žádného úkolu, že je nemáme podceňovat, že
dokáží být vtipné, milé a schopné a že dokáží
myslet jako jednotlivci i jako skupina. Přesto, že bych všechno to úsilí a píli dětí ráda
ocenila stejně, muselo nakonec rozhodnout
bodování. Ze sedmi družstev na pomyslnou
bednu vítězství dosáhla družstva z Bernartic, Žulové a Javorníku. První místo a putov-

ního anděla si odvezla děvčata Magdalena
Šochová, Adéla Wošová a Karolína Prachařová, 2. místo patří Nikole Žurkové, Milanu
Opršalovi a Ondřeji Ševčíkovi. Třetí místo
zůstává na domácí půdě a vybojovali ho Nela Losmanová, Andreas Bulguris a Amálka
Širůčková. Všem blahopřejeme! Děti si kromě drobných dárků a pamlsků odvezly také
hodnotné knihy a překrásné diplomy z dílny
ilustrátorky Kateřiny Preisové.
Soutěž byla podporována Olomouckým
krajem a Městským kulturním střediskem
Javorník. Děkujeme všem našim laskavým
sponzorům, kteří věří v sílu čtení: KOMPOZITY MICHALÍK s. r. o, Krajský úřad Olomouc, město Javorník, Svojtka a Co., Albi,
Unita Bílá Voda. Poděkování patří všem, kteří pomáhali při organizaci.
A kdo neví, kdo to jsou Venušánci, ať si zajde
do knihovny. 
Věra Hradilová,
vedoucí Městské knihovny Rudolfa Zubera

Za Venušánky do Javorníku
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Beseda o myslivosti v MŠ Míru v Javorníku

Život lesní zvěře a práce myslivce v lese?
Kromě poučné přednášky se děti seznámily i s různou lesní zvěří a výbavou každého
myslivce.
14. září 2019 uspořádal Myslivecký spolek
Agroholding Bernartice ve spolupráci s MŠ
Míru přednášku o myslivosti.
Děti byly seznámeny s činností myslivců
v lese. Pan Robin Daňa a pan Antonín Pavelka společně dětem vysvětlili náplň práce

myslivce. „Myslivec se stará o zvěř, přikrmuje ji….,“ vysvětlují dětem. Jaký je rozdíl
mezi srnou a srncem již dětí vědí. Společně
diskutovali i na téma život zvířátek v lese,
která zvěř patří do lesa, která naopak ke
svému životu potřebují vodní plochu nebo
kteří draví ptáci u nás žijí. Dětem byly ukázány i názorné vycpaniny některých zvířat.
Děti dokázaly rozčlenit listnaté a jehličnaté
stromy. K ukázce nechyběla ani myslivecká
vybavení. Některé věci si děti mohly osahat
a vyzkoušet. K dispozici byla i kulovnice, dalekohled, a různé pomůcky pro vedení psa
např. vodítka, obojky, ochranná vesta a GPS
lokátor.
A v neposlední řadě i nejlepší přítel člověka, ale i myslivců - lovecký pes, který je
nejvíce nápomocný svému pánu. Myslivci zároveň dětem ukázali, jak lovecký pes
umí poslouchat, což byl pro děti nevšední
zážitek.
MZ

Správa zámku Jánský Vrch pořádala akci „Zámek plný pohádek“

21. - 22. září 2019 se zámek Jánský Vrch
proměnil v pohádkovou říši. Po setmění na
zámku odbíjel zvon a plamínky z plynového osvětlení na nádvoří se snažily ukázat
cestu za pohádkovými bytostmi. Najednou
se otevřely dveře a mladá hraběnka pozvala návštěvníky dovnitř. V prvním sále
byli přivítáni vlídným králem a usměvavou
královnou. V další místnosti stála kolébka
s miminkem, které se najednou rozplakalo,
a 3 sudičky přišly Růžence předat své dary.
Čtvrtá sudička ji však svým nevrlým způsobem zaklela! Naštěstí třetí sudička stihla
kletbu alespoň zmírnit přáním velké lásky.
Bohužel se kletba naplnila a návštěvníci
opouštěli spící Růženku s tím, že za 100 let
se dočká probuzení. Hraběnka s hosty však
pokračovala temnými chodbami dál. Z jedné

místnosti vyběhly černé kočky se svítícíma
kulatýma očima a hrály si s drahokamy, které vypadávaly ze ztrouchnivělé truhly. V další místnosti se nacházelo kino, kde byla promítnuta a přečtena pohádka O Budulínkovi
za pomoci dvou krásných malých princezen.

11/2019

Další cesta vedla přes nádvoří, kde stála
otevřená truhla a v ní spala Sněhurka. Na
chvíli se všichni ocitli v jedné z Pohádek
1000 a jedné noci a zhlédli tanec pro krále
Šahrijára. V zahradě byla cítit síra a před návštěvníky se otevřela brána do pekla. Dole
čekala upovídaná čertice a Lucifer se svými
pomocníky všechny příchozí prohlédl, očichal, některé provinilce vybral a zvážil na
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pekelných vahách. Dva z nich dokonce zavřel a nechtěl pustit. Naštěstí vše dobře dopadlo. Jen na rozloučenou dětem vzkázal, že
pokud budou zlobit, na Mikuláše si je odnese. „Jsme rádi, že se prohlídky návštěvníkům
líbí a jsou každý rok hojně navštěvované, už
se těšíme na přípravu na příští rok,“ ukončila kastelánka zámku Jánský Vrch, Kateřina
Danielová.MZ

Jak jsme si v knihovně lámali hlavu

Týden knihoven je celostátní akce, kdy
knihovny pro své čtenáře i nečtenáře organizují nejrůznější akce. Chtějí jimi poděkovat svým věrným čtenářům a přilákat
do svých řad „nečtenáře“ a také třeba jen
tak udělat radost hravým malým i velkým.
Akce nazvaná Rubikova kostka a jiné hlavolamy nalákala do knihovny celé rodiny.
Návštěvníci si lámali hlavu nad hlavolamy,
které nám na akci zapůjčili Aleš Procházka, Alena Procházková, MUDr. Vladislava Porvisová, MŠ Míru, Zdeněk Kaninský
a Veronika Vršanová (omlouvám se těm,
na které jsem zapomněla). S Luckou Klapuchovou, žákyní 7. třídy javornické ZŠ,
mohli poměřit svoji zručnost při skládání
Rubikovy kostky na čas. Lucka je „zatím“
neporazitelná. Její osobní rekord ve skládání kostky je neuvěřitelný - 11.68 vteřin.
Věřím, že svým umem nadchla ostatní a zároveň je motivovala. Kdo ví, třeba se za rok
utkají.
Významným hostem akce byl dozajista pan
doktor Jaroslav Flejberk, který měl nejen
skvělou přednášku, ale také mnohým pomohl vyřešit jejich neřešitelné hlavolamy.
Pan Flejberk je významným sběratelem hla-

volamů v Česku a jedním ze zakládajících
členů československé Mensy. Měli jsme
možnost poznat člověka skromného, milého
a vtipného.
Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili a vytvořili báječnou atmosféru. Velké poděkování patří laskavým sponzorům, díky kterým
jsme mohli potěšit všechny zúčastněné děti. Jsou to CubeMania (specializovaný obchod na Rubikovy kostky), Alfa křížovky,
Knihcentrum. cz a Jaroslav Flejberk.
Fotky z akcí, které proběhly v rámci Týdne
knihoven, najdete na webových stránkách
knihovny.
Hradilová Věra, vedoucí knihovny
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MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ
Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR Javorník pořádá pro
všechny své členy Mikulášské posezení 30. 11. 2019 od 14:00 hodin
v novém sále MěKS Javorník. Možná přijde i Mikuláš, čert a anděl. Občerstvení a hudba zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé a výbor organizace STP. 
MZ, Milan Vávra

Statistika z meteorologické stanice za měsíc září
Nejtepleji bylo 1. 9. 2019 - naměřeno 32,4 °C.
Nechladněji bylo 15. 9. 2019 - naměřeno 7,3 °C.
Za měsíc napršelo 56,4 mm, maximální náraz větru 47,6 km/h.
Počet tropických dnů (teplota nad 30 °C): 2019 (1), 2018 (1), 2017 (0), 2016 (5),
2015 (2)
Bouřky: 1. září postupovala první bouřka od západu přes Travnou a Zálesí. Druhá
bouřka přišla 9. září v 3:20 hod. od jihu a v 8:30 hod. přišla třetí bouřka ze stejného směru, venku byla v tento čas téměř tma. Javorník stále drží absolutní republikový rekord
pro měsíc září v nejvyšší naměřené teplotě (Tmax). Teplota 37,4 °C byla naměřena 1. 9.
2015, kdy v létě byla úmorná vedra, a ta vydržela v Javorníku ještě jeden den v září, takže
padl tento rekord.
MZ

Informace ze školství
Základní škola v Javorníku má nového zástupce ředitele
Od prvního září 2019
působí na ZŠ v Javorníku
nový zástupce ředitele
- Mgr. Ondřej Zykmund,
který nahradil dosavadního zástupce Mgr. Aleše Chromíka, který se
stal starostou v Bernarticích.

Pojďme společně na slovíčko s Ondřejem
Zykmundem.
Odkud jste k nám přišel a jak dlouho učíte?
Přišel jsem ze Základní školy Bělá pod Pradědem. Letos to bude 12 let, co jsem začal
učit.

11/2019
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pololetí jsem dostal 3 z fyziky (byla to chyba
mého přístupu k předmětu), ale na konci roku jsem to spravil.
Vždy mě bavil nejvíce tělocvik. Pak také zeměpis, přírodopis a dějepis.

Jak se Vám tady ve škole líbí?
Jsem ve fázi poznávání, objevování. První
dojem je ale velmi pozitivní.

Co Vás baví dělat ve volném čase?
Veškerý volný čas se snažím věnovat rodině.
Momentálně oba synové hrají fotbal (tedy
začínají), tak se hodně angažuji u fotbalových benjamínků. Jelikož jsem stále aktivní
hráč, další volný čas „spolkne“ opět fotbal.

Jaký jste byl na základní škole žák? Jaké
předměty vás bavily?
Na základní škole jsem měl (téměř) v každém ročníku vyznamenání. Jen v 7. třídě na

Čím jste se chtěl stát, když Vám bylo 15 let?
Jako kluk jsem snil o tom, že se stanu profesionálním fotbalistou, ale co si vzpomínám,
tak o učitelské dráze jsem v tomto věku ještě
rozhodně neuvažoval.

Co chcete změnit u nás ve škole?
Na tuto otázku ještě nejsem schopen odpovědět. Jak jsem řekl, jsem nováček a teprve poznávám zdejší prostředí. Chytřejší budu za rok.

Jaké máte přání pro žáky a učitele do tohoto školního roku?
Mám přání, aby pro všechny byla škola pozitivním, přínosným prostředím, kam se
všichni rádi vracejí.
Děkuji za rozhovor a přejeme hodně úspěchů!
OZ, MZ

Škola a knihovna

Naše škola již několik let spolupracuje
s Knihovnou Rudolfa Zubera v Javorníku.
Děti knihovnu navštěvují zpravidla jednou
za měsíc v době vyučování po předchozí domluvě s paní knihovnicí Věrou Hradilovou. Ta
škole nabízí kolektivní akce zdarma. Pedagog
vybírá ze seznamu nabídky pro jednotlivé
ročníky nebo se domluví na tématu, které je
zrovna aktuální. Nabídka je velice zajímavá
a pestrá. Paní knihovnice poutavě seznamuje děti s dětskou literaturou - jejími autory
a ilustrátory, a tím je vhodně motivuje ke čtenářství.
V prvním ročníku školní docházky jsou děti
pasovány na „čtenáře“ a tím vstupují do světa knih. Některým to zůstane na celý život,
jiní mají možnost knihovnu navštívit alespoň prostřednictvím školy.

Kromě pravidelných besed knihovna škole
nabízí také jiné zajímavé akce, například
setkání s ilustrátory a spisovateli. Poslední,
velice zajímavou akcí, byl workshop s ilustrátorkou Kateřinou Preisovou, autorkou
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ilustrací publikací vydaných pod názvem
Pohádky a pověsti z Rychlebských hor. Ta
děti seznámila s tím, jak vznikají ilustrace,
a děti si na ilustrátory i zahrály.

Paní Věře Hradilové děkujeme za ochotu
a čas, který nám věnuje, a těšíme se na další
spolupráci.
redakční rada ZŠ Javorník

Při návštěvě Javorníku před
prázdninami pan hejtman
Ladislav Okleštěk besedoval
ve škole s dětmi. Byl mile překvapen jejich „fundovanými“ dotazy, zaujala
ho existence žákovského parlamentu na škole a dětem se dostalo jeho osobního pozvání
k návštěvě Krajského úřadu v Olomouci.
V pondělí 14. října se tedy vydalo 11 dětí ze
žákovského parlamentu ZŠ Javorník do Olomouce. Den plný zážitků začal ve chvíli, kdy
si naši skupinku osobně vyzvedl pan kancléř
před budovou Krajského úřadu a hned poté
se všem zatajil dech při cestě proskleným
výtahem do 10. patra. Zde nás pan hejtman osobně přivítal a byli jsme uvedeni do

zasedací místnosti. Nevěděli
jsme, zda dřív sledovat nádherný výhled na sluncem
ozářené město, či občerstvení
na stolech před sebou. Pomyslné ledy roztály během chvilky u soutěže týkající se reálií
našeho kraje, po počátečním ostychu se děti samy ptaly na nejrůznější věci a hejtman
odpovídal. Mluvilo se o Jesenicku a rychlém
internetu, cestování, daních, fungování státní správy i o bezdomovcích. A protože žáci
základní školy jsou dost specifičtí partneři
k diskusi, dovedli také zaskočit dotazy na počet dveří v budově či poslední dovolenou.
Všichni si nakonec užili společné focení na
střešní terase a následně se žáci vydali na

Navštívili jsme hejtmana Olomouckého kraje

Žákovský parlament ZŠ Javorník navštívil hejtmana Olomouckého kraje

11/2019

prohlídku městem. Dostali dokonce na cestu
průvodce, který děti zavedl k nejvýznamnějším památkám a vždy také něco zajímavého
řekl. Zastavili jsme se např. u gotického dómu
sv. Václava, u kostela Panny Marie Sněžné,
prošli jsme historickými uličkami do centra.
Viděli jsme, jak se na Horním náměstí opravuje radniční věž, prohlédli jsme si sloup Nejsvětější Trojice a barokní kašny. Obrovský zážitek
byla návštěva poustevny v podzemí kostela
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sv. Michala. Odměnou za únavu z trasy bylo
sladké pohoštění v cukrárně a návštěva Šantovky. Děti odjížděly s tolika zážitky, že je ani
všechny nestačily cestou domů probrat. Ještě
se jim nestalo, že by je někdo pozval – dokonce
osobně – na tak významné místo a věnoval se
jim, měly pocit vlastní důležitosti, protože někdo naslouchal jejich postřehům. Velké poděkování patří všem, díky nimž se tato návštěva
mohla zrealizovat.
Mgr. Markéta Lyková

Kulturní, společenské a sportovní akce

LISTOPAD 2019
SOBOTA 9. 11. 2019 v 17:00
H.C.E. (komedie)

ROMÁN PRO POKROČILÉ
VELKÝ SÁL

Jaký je život rozvedených mužů oddělených naštvanou exmanželkou od
stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? Hlavní
hrdina Rudolf, noblesní šarmantní světák,
je po rozvodu způsobeném nerozvážnou
milostnou avantýrou nucen přestěhovat se
z přepychu velkoměsta
do venkovského hotelu,
který vlastní se svým
prostopášným bratrem
Arnoštem.
Vstupné: 60 Kč
přístupno od 12 let,
české znění, 95 minut

SOBOTA 23. 11. 2019 v 15:00
CINEMART (animovaný)

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
!!! HRAJEME PRO DĚTI !!!
VELKÝ SÁL

Teriér Max se horko těžko vyrovnal se
skutečností, že není jediným oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na
obzoru další nečekané změny. Nejdřív
se k nim nastěhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout, na nějaký čas odjela, a když
se vrátila, přivezla s sebou miminko. Jelikož
bylo naprosto bezbranné a neschopné, začal
ho Max na každém kroku hlídat a chránit.
Vstupné: 60 Kč
přístupno,
český dabing,
86 minut
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Kalendář akcí na měsíc ŘÍJEN 2019
3. 10. - 18. 11.
Knihovna R. Zubera

5. 11. od 10:30
Knihovna R. Zubera
6. 11. v 18:00
nový sál KD

7. 11. od 17:00
Knihovna R. Zubera

9. 11. od 17:00
velký sál MěKS (kino)
10. 11. od 18:00
velký sál MěKS

11. 11. od 17:00
před MěKS Javorník

„FOTOEXPEDICE AUSTRÁLIE“– výstava fotografií
Šárky Švábkové
„BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ“

„POSLEDNÍ SBOHEM ANEB POHŘBÍVÁNÍ OD PRAVĚKU PO
SOUČASNOST“ – přednáška Mgr. Milana Rychlého
Vstupné: dobrovolné
„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY“
Strašidelná knihovna

Kino – promítání českého filmu „ROMÁN PRO POKROČILÉ“
Vstupné: 60,„HUDEBNÍ MOST“ – koncert komorní hudby
Účinkuje Stupkovo kvarteto. Vstupné: dobrovolné

„VÍTÁNÍ MARTINA LAMPIÓNY – kulturní program pro děti
i dospělé. Občerstvení zajištěno!

21. 11. - 31. 1. 2020
Knihovna R. Zubera

„SVÁTEČNÍ SEŠLOST“ – výstava obrazů Michaely Vašíčkové
Vernisáž výstavy s kulturním programem proběhne 20. 11.
v 18:00.

25. 11. - 31. 1. 2020
foyer a zrcadlový sál

„HRAVÉ VÁNOCE“ – vánoční výstava hraček
Spolu s výstavou bude probíhat prodej drobného vánočního zboží.
Vernisáž výstavy proběhne 22. 11. 2019 v 18:00 hodin v KD.

22. 11. - 19. 12.
zimní zahrada MěKS

23. 11. od 15:00
velký sál MěKS (kino)
24. 11. od 12:00
náměstí Svobody

28. 11. od 17:00
Knihovna R. Zubera

„VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
Rozdělte se o radost s těmi, kteří to nejvíc potřebují.

Kino – promítání animované pohádky „TAJNÝ ŽIVOT
MAZLÍČKŮ 2“. Vstupné: 60,-

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

11/2019
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PŘIPRAVUJEME
1. 12. od 19:00
velký sál MěKS

„ANETA LANGEROVÁ“ – koncert úspěšné zpěvačky s kapelou
a smyčcovým triem. Vstupné: 450 Kč – 490 Kč

14. 12. od 18:00
velký sál MěKS

„HOLENDRY“ – muzikálový příběh z Jesenicka. Hraje divadelní
soubor pod neziskovou organizací EDUART. Vstupné: 50,-

7. 12. od 17:00
náměstí Svobody

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

Změna programu vyhrazena! Více info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz

Sport
Nový sportovní oddíl JUMPING SPORT Javorník
V září letošního roku
vznikl v Javorníku pod
záštitou Sport Javorník
z. s. nový sportovní oddíl
"Jumping". Jumping je
druh aerobního kolektivního cvičení na profesionálních trampolínách,
které zahrnuje dynamické poskoky, balanční posilování, rychlé sprinty
a skvělou hudbu. Léty
prověřený aerobní program je určen pro všechny generace tak, aby vytvářel fyzickou a duševní
rovnováhu.
Zábavnou formou a bez
složitých choreografií budete hubnout a zpevňovat svalovou hmotu pod vedením vyškolených instruktorů za doprovodu motivující
hudby.
Program lekce je sestaven tak, aby si na své
přišel opravdu každý. Přijďte se "vyskákat"
ze špatné nálady a zlepšete si kondičku.
Standardní lekce hodiny jumping trvá
60 minut. Noví cvičenci by měli na začátku
informovat instruktora o tom, zda již znají
jednotlivé kroky a o případných zdravotních

omezeních, aby jim mohl
pomoci. Lekce začíná
zahřátím, které trvá po
dobu dvou až tří skladeb. Po každé skladbě je
čas na doplnění tekutin
a případné osušení ručníkem. Potom následuje
krátké protažení a hned
na to aerobní část hodiny. Tato hlavní část trvá
přibližně půl hodiny. Na
závěr této části je pomalejší hudba, při které
by se měla snížit tepová
frekvence a mohlo následovat posilování či
závěrečné protažení.
Součástí každé lekce je balanční cvičení. Vede k aktivaci nejhlouběji u páteře uložených
systémů hlubokých zádových svalů. Hluboký
stabilizační systém páteře neumíme ovládat
vlastní vůlí tak, jako dokážeme aktivovat velké svaly na povrchu. Tyto svaly je možné posílit pomocí balančního cvičení jumping. Díky
balancování tělo udržuje zvolenou nestabilní
polohu, která se při cvičení volí úmyslně tak,
aby balancování a udržení rovnováhy bylo
náročnější než vlastní vzpřímený stoj.
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Cvičení jumping má kladný
vliv na lidské tělo a je to nejlepší cesta k oběhu lymfatické
tekutiny. Dále cvičení odplavuje z těla jedy a toxiny. Díky
dopadům na pružný výplet
trampolíny, toto cvičení nezatěžuje klouby. Cvičení je tedy
vhodné i pro lidi s nadváhou.
Při pravidelném navštěvování
lekcí se zlepšuje fyzická kondice, tvaruje se postava a zpevňují se svaly. Během hodiny jumping se posilují svaly
hlubokého stabilizačního systému, a proto
se zlepšuje i celková stabilita, koordinace
a vzpřímené držení těla. Díky zábavnému
cvičení, motivující hudbě a specifickým poskokům je zaručen přísun prospěšných hormonů endorfinů. Ty jsou uvolňovány v mozku. Rozšiřují v těle pocit pohody, radosti
a štěstí. Cvičení jumping je doporučováno
i lidem, kteří onemocněli rakovinou nebo
jsou po chemoterapii. To, že je cvičení zcela

neškodné a prospěšné pro
lidský organismus, potvrdili
MUDr. Pavel Čížek a MUDr. Jan
Střítecký.
Více informací a video ukázky
najdete na oficiálních stránkách www.jumping-fitness.
com/cs.
Množství trampolín je omezené, proto je nutná rezervace
– přes facebookovou skupinu
Jumping SPORT Javorník nebo přímo u instruktorky Kateřiny Martinákové.

Jak jsme Vás již informovali v Javornickém zpravodaji č.9/2019,
letošní ročník závodu offroadů VELKÁ CENA MĚSTA JAVORNÍK 2019,
plánovaný na 14. a 15. září 2019,
se nekonal. Pořadatelé nezískali od
jednoho majitele pozemků potřebné povolení ke vstupu na pozemky dotčené závodem.
Z tohoto důvodu byli nuceni pořadatelé závod
přeložit do Mohelnických lomů u Křemačova,
kde se závod uskutečnil jako VELKÁ CENA
AMK MOHELNICE. Záštitu nad závodem převzal předseda AMK Mohelnice v AČR Miroslav
Stratil. Pořadatelem závodu byl javornický
AGENAS TEAM autoklub v AČR.
Mohelnické lomy byly poznamenané dešti,
které byly před termínem závodu. Závodiště
bylo plné vody, a tak pořadatelé museli vybírat pro závodní sekce místa, kde byly „louže“
přijatelné pro závodní vozy. Do Mohelnice

přijelo na závod celkem 18 posádek z celé České republiky, z toho
12 posádek v extra třídách. Javorník representovala posádka javornického autoklubu Tomáš Janků
s Petrem Lukešem (startovní číslo
399) s vozem Multicar, kteří startovali v extra
třídě O3, těch největších závodních vozů.
Pro první závodní den připravili pořadatelé celkem deset závodních sekcí pro extra
třídy a tři sekce pro třídy volné. Sekce pro
extra třídy byly v rozbahněném terénu technicky náročné.
Naše posádka si vedla v sobotu dobře. V průběhu dne se pohybovala do třetího místa
a nakonec po sobotě byla v průběžném pořadí na druhém místě své třídy. S ohledem
na skutečnost, že v extra třídě O3 v průběhu
soboty odstoupily pro technické potíže čtyři
posádky, rozhodly se zbylé dvě posádky, ze

Kdy: každé pondělí od 18:00 do 19:00 hod.;
každý pátek od 16:00 do 17:00 hod.
Kde: malá tělocvična ZŠ Javorník
Roční členský příspěvek do spolku: 200 Kč
(studenti 150 Kč a žáci 100 Kč)
Cena za lekci: 70 Kč
Instruktor:
Ing. Kateřina Martináková (tel.: +420 731 569
038, e-mail: martinakova81@seznam.cz)

Offroady se konaly místo v Javorníku v Mohelnici

11/2019

solidarity k odstoupivším posádkám, v neděli již v závodě nepokračovat. A tak v extra
třídě O3 jako celkové výsledky platily výsledky po prvním závodním dnu. Tomáš Janků
s Petrem Lukešem si tak odvezli z Mohelnice
druhé místo ve své třídě.
Škoda, že se závod nemohl uskutečnit v Javorníku. Více informací k závodu naleznete
na oficiálních stránkách javornického autoklubu www.agenasteam.cz.
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MIKULÁŠSKÉ BALÍČKY
Městské kulturní středisko Javorník si vás dovoluje pozvat
na Mikulášskou nadílku, která proběhne 7. 12. 2019 od
17:00 hodin na náměstí Svobody v Javorníku.
Tímto prosíme všechny rodiče, kteří budou mít zájem
o mikulášský balíček ZDARMA, aby nejpozději do 22. 11.
2019 nahlásili počet balíčků v MěKS Javorník. 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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Římskokatolická farnost v Travné
ve spolupráci s Restaurací Celnice

Vás tímto zve na

Svatohubertské oslavy
Dne 10. 11. 2019 od 14:30 hodin
v areálu Farnosti Travná
Program:
Mše Svatá s hudebním doprovodem trubačů LSČR Javorník,
ženského sboru KD Javorník, ženského sboru z Žulové
a pěveckého sboru farnosti Javorník

uvádí

Pro účastníky mše bude přichystané občerstvení

KONCERT
k uctění památky
Karla Ditterse
z Dittersdorfu

Všichni přátelé myslivosti, myslivci a lesníci
jsou srdečně zváni.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA
a Michaela Vašíčková srdečně zvou
na

ve spolupráci s NPÚ, Státní zámek
Jánský Vrch Javorník
pořádá učitelský

KONCERT
k uctění památky
Karla Ditterse z Dittersdorfu

2. 11. 1739 – 24. 10. 1799

15. listopadu 2019
v 18:00
Státní zámek
Jánský Vrch Javorník

11/2019
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Základní škola Javorník, okres Jeseník
a Rada rodičů Základní školy Javorník, z. s.
Vás srdečně zvou
dne

29. 11. 2019 od 16:00 hod. na

Vánoční
JARMARK
Zakoupit si budete moci vánoční výrobky žáků
naší školy, pobavíte se u krátkého kulturního
programu a připraveno bude drobné občerstvení.
Slavnostní zahájení a následně i otevření
„našeho“ Vánočního jarmarku proběhne
ve velké tělocvičně.
Na akci bude pořizována fotodokumentace.
Pořádání této akce finančně podporuje
město Javorník

Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města Javorník.
Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 11/2019, dne 22. 10. 2019, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 15. 11. 2019, své příspěvky
zasílejte na javornickyzpravodaj@mestojavornik.cz. Vydává město Javorník, náměstí
Svobody 134, 790 70 Javorník, IČ: 302708, MK ČR E 22175.

