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Informace z města
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval, že
dne 7. 5. 2019 proběhlo námi iniciované společné jednání zástupců Správy silnic
Olomouckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Policie
ČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, odboru služby dopravní policie
a projekční kanceláře Tumvia s. r. o. za účelem
zajištění vyšší bezpečnosti silničního provozu
ve městě Javorníku.
Hlavními body jednání bylo řešení dvou
kritických míst pro přecházení (přechody
pro chodce) na náměstí. Prvním místem je
zrušení přechodu u bývalé služebny Policie
ČR, kde výstup z chodníku do vozovky je
v úrovni stěny budovy. Výhled do vozovky je
prakticky nulový.
Druhým kritickým místem je nově vybudované „místo pro přecházení“, vzniklé na základě projektu a realizace revitalizace dolní
části náměstí. Prostor je dle projektu nasvětlen a bezbariérově upraven. Toto místo
se nachází cca 200 m od základní školy, a je
tudíž hodně frekventované, hlavně přecházejícími dětmi. Na toto místo neupozorní řidiče dopravní značky (svislá ani vodorovná),
semafor ani vyznačení přechodu na vozovce.
Na základě potřeby zřízení přechodů pro
chodce jsme zadali projektové kanceláři
úpravu tohoto prostoru. Námi vyvolané
jednání všech zúčastněných orgánů bylo za
účelem zjištění možnosti řešení této situace

a realizace bezpečnostních
prvků v centru města.
Dalším tématem, které jsme
řešili, je vybudovaný obchvat – průtah Javorníkem
Vsí. V úseku obce se nacházejí dva přechody označené
jak vodorovnými, tak i svislými dopravními
značkami, které jsou i nasvíceny veřejným
osvětlením. Rychlost projíždějících vozidel
je však podstatně vyšší, než umožňují předpisy. Chůze po chodníku vedle projíždějících
kamiónů není nijak příjemná. Příjezdy do
obce jsou z obou stran po rovných dlouhých
komunikacích svádějících k rychlejší jízdě.
Z našeho pohledu jsme jako nejlepší variantu
zpomalení jízdy navrhli semafory, které se při
vyšší rychlosti přepnou na červenou a řidiče
zastaví. Toto nám však Policií ČR bylo zamítnuto. Hledáme proto řešení, jakým způsobem
zpomalit průjezd vozidel městem v tomto úseku. Věřím, že se nám společným jednáním podařilo nastavit podmínky, které by napomohly
zvýšení bezpečnosti dopravy v našem městě.
Měsíc červen bude opět bohatý na kulturní akce nejen v Javorníku, ale i v okolí. Nás
všechny čeká největší kulturní a společenská
akce – Dny Javornicka. Při této příležitosti
bych chtěl připomenout členům kulturních,
sportovních a zájmových spolků působících
v Javorníku, aby se v co největší účasti zapojili do průvodu městem – slavnostního defilé.
Přejme si, aby nám vyšlo krásné počasí!
Jiří Jura, starosta

Expozice o historii plynárenství

Vážení občané, jako každým rokem, i letos si město Javorník požádalo o dotace z Olomouckého kraje, a jako každým rokem, ve všech dotacích uspělo. Postupně vám tedy budeme představovat dotační tituly a jejich přínos pro naše město.
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Z rozpočtu Olomouckého kraje bylo vyhověno
žádosti o individuální
dotaci k záchraně a zachování kulturního dědictví industriální historie, zřízením stálé
expozice o historii plynárenství, při příležitosti oslav významných výročí v roce 2019
v rekonstruovaných prostorách bývalého
soudu v Javorníku. Budova se po rekonstrukci stane multifunkčním domem, který bude sloužit turistům i občanům města.
V budově bude muzeum, galerie, výstavní
plochy, IC, zázemí pro cykloturisty. Výstavní plochy bude využívat i partnerské město
Paczkow.
Stálá expozice bude uctěním úsilí našich
předků, jejichž zásluhou daly rozmanité
způsoby užití plynu základ rozvoji průmyslu, služeb a užití plynu v dopravě. Bude také
uctěním regionální tradice kulturního dědictví industriální historie pro příští generace prostřednictvím dokumentace a předmětů souvisejících s historií plynárenství.
Expozice naváže na původní plynové osvětlení a obnovené plynové
osvětlení na nádvoří státního zámku Jánský vrch
v Javorníku, které je ojedinělé ve střední Evropě.
Bude doplněna funkčními
interiérovými plynovými
lampami z roku 1906, pře-

stavěnými na zemní
plyn, a exponáty zapůjčenými z depozitáře Muzea Gazownictva v polském Paczkowie. Město
Javorník zvažuje i zakoupení dvou venkovních plynových lamp, které by se rozsvěcely
při zvláštních příležitostech. Bude vytvořena expozice ve spolupráci s Klubem plynárenské historie ke 160. výročí vzniku plynárenství na Moravě a ve Slezsku, 155. výročí vzniku plynárny v Olomouci, 150. výročí vzniku plynárny v Šumperku a 50. výročí ukončení výroby svítiplynu v Javorníku.
Bude také pozvánkou do nedalekého Muzea
Gazownictwa v Paczkowie, které bylo vybudováno před více jak 25 lety jako skanzen
v bývalé městské plynárně.
Cílem expozice bude zvýšení gramotnosti
v oblasti energií a vzdělání laické i odborné veřejnosti, zejména žáků různých typů
škol k doplnění učiva chemie, fyziky, historie, ochrany životního prostředí Náklady
spojené s vybudováním stálé expozice činí
200 000 Kč, z toho neinvestiční 150 000 Kč
a investiční 50 000 Kč.
Všechny náklady jsou
z dotace, akce je zaštítěna
hejtmanem Olomouckého
kraje Ladislavem Oklešťkem.
Bc. Sieglinde Mimrová,
místostarostka

Zajišťování jubilejních obřadů – zlaté, diamantové i jiné
svatby na základě oznámení
příbuzných a známých, předání kytice, věcného daru
a podepsání opětovného slibu v kronice města organizuje komise SPOZ, která je orgánem
města a byla ustanovena pro potřeby vedení
občanských obřadů a společenských událostí
s cílem reprezentovat město Javorník.

Pokud mají občané o obřad stříbrné, zlaté,
diamantové či jiné jubilejní svatby zájem,
je třeba se přihlásit na matrice Městského
úřadu Javorník. Osobní jednání s jubilanty
či jejich rodinnými příslušníky je vítané. Jako podklad pro obřad slouží vyplněný informační list, do kterého je možné uvést některé
životní události, například záliby manželů,
jejich profesi, kolik vychovali dětí apod.
za SPOZ: Marcela Minksová

Zajišťování jubilejních obřadů
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Zajištění nových zdrojů pitné vody
Realizace nových podzemních zdrojů pitné vody,
které budou sloužit v „suchých“ obdobích jako náhradní zdroje, se pomalu
blíží do finále.
Důvody, složitost a jednotlivé etapy řešení tohoto investičního problému
jsem již popisoval v tomto tisku v loňském
roce. Vzhledem k tomu, že jsou již známa skoro všechna fakta – hlavně smluvní termíny
a financování, není na škodu zrekapitulovat
celou tříletou anabázi postupné realizace.
Motivem a startem celého procesu byl neveselý pohled na naše vysychající stávající
zdroje pitné vody v r. 2015 a uvědomění si
toho podstatného – může být hůře.
Ještě téhož roku Rada města oslovila firmu
UNIGEO Zlaté Hory, která v rámci 1. etapy
zpracovala projektový záměr, s návrhem
řešení a po připomínkování i Projekt vyhledávacího hydrogeologického průzkumu se
specifikací potenciálních budoucích zdrojů
podzemní surové vody.
Na základě tohoto dokumentu byl zajištěn
příspěvek – dotace ze Státního fondu ŽP
a Ministerstva zemědělství ve výši 80 %.
Akci, tzv. 2 etapu, v r. 2017 realizovala firma Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o. Píšťovy
u Chrudimi. Předmětem bylo provedení průzkumných vrtů a legalizace nových vodních
zdrojů. Vlastní práce spočívaly ve vyvrtání

tří studní, ověření vydatnosti a kvality podzemní vody,
zajištění všech povolení
k odběru vody a zpracování
závěrečné zprávy.
Po posouzení vhodnosti nových zdrojů byla v r. 2017
zpracována projektová dokumentace na
vybavení studní, jejich propojení na stávající přiváděcí řady, elektropřípojky, datové
přenosy a ovládání.
Po provedeném výběrovém řízení tuto
3. etapu realizuje Jesenická vodohospodářská společnost s. r. o.
Celkové náklady bez DPH na 1. a 2. etapu
činí 795 715 Kč a na 3. etapu 5 190 739 Kč.
Na jednotlivé etapy se podařilo zajistit dotace ze SFŽP a MZe ve výši 3 713 249 Kč.
Vzhledem k plátcovství města DPH je tato
započitatelná položka vratná v plné výši.
Na závěr tedy lze konstatovat, že výsledkem
celého snažení je vybudování a zprovoznění
tří kusů nových podzemních zdrojů pitné
vody, a to 2 ks v Račím Údolí s hloubkou vrtu
2 x 60 m a jednoho vrtu u hájenky v Horních
Hošticích s hloubkou 80 m. Tyto zdroje by
nám měly zajistit dostatek kvalitní pitné vody, a to hlavně v sušších ročních obdobích.
To ovšem neznamená, že v krizových obdobích nebudeme muset s touto vzácnou kapalinou šetřit. Dodávka této vody bude určitě ovlivněna různými omezeními její spotřeby – zalévání, bazény apod.,
ale z domácích kohoutků by
neměla nikdy přestat téci.
Stibor Jaroslav

Oprava polní cesty na Hamberk
Na facebookových stránkách „Javorník a jeho dění“ se rozvinula diskuse o realizaci
opravy polní cesty na Hamberk. Diskuse
obsahovala několik nepřesných informací

a negativních reakcí, které je třeba uvést na
pravou míru. Opravu předmětné cesty realizoval Státní pozemkový úřad v rámci pozemkových úprav v Bílém Potoku za finanční
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prostředky získané z dotací Evropské unie,
Programu rozvoje venkova. Město Javorník
nestála oprava této cesty ani korunu. V současné době zde máme kvalitně opravenou
cestu, kterou oceňují nejen obyvatelé bydlící na Hamberku, ale i občané, kteří budou
tuto cestu využívat k rekreačním účelům.
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Je třeba si uvědomit, že pokud by město
Javorník s opravou této cesty nesouhlasilo,
získala by krásnou novou polní cestu za evropské peníze jiná obec a naši občané, kteří
jezdí na Hamberk, by museli dále projíždět
„tankodromem“.
Petr Klapuch, tajemník MěÚ

ZÁVOD MÍRU U23 GRAND PRIX PRIESSNITZ SPA
6. - 9. 6. 2019
Javorníkem závod projede 9. 6. 2019 - Závod Míru
4. etapa. Cyklisté přijedou ze směru od Uhelné po
silnici I/60 po obchvatu, kde odbočí na silnici II/457 a závod bude pokračovat dále po
své trase na Bernartice. Sportovci do Javorníku dorazí někdy v čase 11:30 - 12:00 hodin.
Přijďte se podívat a povzbudit sportovce!
MZ

Návštěva německých rodáků ve městě Javorník
V pátek 5. dubna 2019 jsme přivítali v našem městě obyvatele z německého Vaihingenu an der Enz, vzdáleného od Javorníku 720 km. Vzácným hostem byl starosta
z Vaihingenu Gerd Maisch. Mezi návštěvníky byli mj. i tři rodáci z Javornicka - Uwe
Straube a Rudolf Tinter, členové Spolku javornických rodáků (Heimatbund Jauernig
und Umgebung), a Georg Schiedeck, který
se rovněž snaží udržovat vztahy mezi českou a německou stranou. Společné setkání
všech zúčastněných proběhlo v MěKS Javorník, kde se vedení města Javorník v čele se
starostou Jiřím Jurou, místostarostkou Sieglinde Mimrovou, radními a ředitelkou MěKS
přivítalo s německým starostou a hosty.
Proběhla diskuse a na závěr předání darů.
Na základě požadavku německých hostů začala exkurze napříč Javorníkem v 9:30 hod.,
a to návštěvou městského kulturního střediska, kde si němečtí hosté prohlédli městské muzeum, soukromou sbírku minerálů,
kinosál a další prostory. Následovala prohlídka prostor kostela Nejsvětější Trojice

Starosta Gerd Maisch z německého městečka Vaihingen an der Enz se starostou města
Javorník Jiřím Jurou na společném setkání
v MěKS Javorník
a kaple Bolestné Panny Marie, kde se hostů
ujal pan Ing. V. Kotásek (vedoucí stavebního
odboru Biskupství ostravsko-opavského)
a seznámil je s informacemi o rozsáhlé rekonstrukci střechy, na které spolupracoval
mj. i s vaihingenským Spolkem rodáků. Jeho
kolega zahrál na varhany. „Nacházíme se na
místě, kde jsem byl jako miminko pokřtěný,“
s úsměvem komentoval Uwe Straube.
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Vrch a přilehlou kavárnu
U Jana na nádvoří zámku.
Následoval společný oběd
v restauraci v Bílém Potoku. Po obědě jsme navštívili kostel sv. Vavřince.
Vstup do kostela zajistil
pan Valentin Tvarůžka,
který vyprávěl o rekonstrukci pomníku obětem
I. světové války. Poté jsme
Němečtí hosté v Javorníku na společné fotce všech zúčastněných se s vzácnými hosty rozloučili. Jejich další cesta
vedla do Vlčic, kde je večer v novém komuV základní umělecké škole (Dům Karla Ditternitním centru čekalo setkání se starosty obcí
se z Dittersdorfu) učitelé provedli návštěvníMikroregionu Javornicko, na kterém společně
ky celou budovou a seznámili je se zaměřením
prodiskutovali řadu otázek týkajících se spráškoly, jejími aktivitami a úspěchy. Cestou na
vy obcí, politiky, školství či kultury.
zámek Michal Zajonc (manažer PR) vypráV sobotu navštívili Travnou, Zálesí a také Bívěl o historii pomníku Karla Ditterse z Ditlou Vodu. Návštěvu na Javornicku hodnotili
tersdorfu a o rekonstrukci, kterou památka
němečtí hosté velmi pozitivně, byli dojati naší
prošla. Hosté navštívili také zámek Jánský
pohostinností a vstřícností a také mile překvapeni úsilím, které obce
věnují údržbě památek
spojených i s německou
historií kraje.
MZ

Pozvání na sportovní odpoledne
Místní organizace Svazu tělesně postižených v Javorníku z. s. oznamuje všem svým členům, že v sobotu 22. června 2019 od 14:00 se
koná SPORTOVNÍ ODPOLEDNE V ZAHRADĚ K. DITTERSE. Hudba, hry,
soutěž o ceny, občerstvení zajištěny.
Srdečně Vás všechny členy zve výbor Místní organizace STP v Javorníku

Kam se seniory v červnu na výlet?
5. 6. 2019

Sedmlánů - Annín - Buková - sraz v 12:25 hod. na autobusovém nádraží,
délka trasy 7 km/ 2 hod. Příjezd do Javorníku v 17:00 hod.
18. 6. 2019 Javorník - Hamberk - Javorník - sraz ve 13:00 hod. u kulturního domu,
délka trasy je cca 7 km/2 hodiny.
Město Javorník finančně podporuje tuto akci.
IK
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Dění v Javorníku
Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Javorník za uplynulý měsíc duben
V dubnu měli javorničtí hasiči již o poznání
více práce nežli v prvním čtvrtletí. Souhrnně jsme zasahovali v 5 případech a 2x jsme
vyjeli v rámci činnosti jednotky. K prvnímu,
i když planému výjezdu, jsme vyjeli hned
3. dubna do místní základní umělecké školy,
kde se mělo nacházet hnízdo bodavého hmyzu.
Po důkladném průzkumu však nebylo žádné
hnízdo nalezeno. V pátek 12. dubna jsme vyjeli
hned ke dvěma událostem. Po 14. hodině jsme
vyjeli k neznámému zápachu v panelovém domě. Měřicími přístroji nebylo nic naměřeno.
Nakonec byla ve sklepě nalezena sekačka na
trávu, ze které unikal benzín, a zdroj zápachu
byl tak odhalen. V pozdním odpoledni jsme
byli vysláni k dopravní nehodě, která se stala
v Javorníku na obchvatu mezi ulicemi Havlíčkovou a Partyzánskou. Nehoda se obešla bez
zranění, provedli jsme protipožární opatření
a po zadokumentování nehody Policií ČR jsme
provedli úklid silnice. V sobotu 20. dubna vyjíždíme kolem půl 8. ráno k ohlášenému požáru
do Horního Fořtu. Hořela zde ocelokolna plná
balíků lnu. V době příjezdu jednotky byla celá hala včetně obsahu pohlcena plameny. Na
místo se sjely mimo naší jednotky ještě jednotky SDH Uhelná, Bernartice a HZS Jeseník.
Nasazeno bylo několik proudů na ochlazování
vedle stojícího objektu a hašení okolo hořícího

porostu. Jeden z javornických hasičů musel
být převezen záchrannou službou do nemocnice z důvodu přehřátí a dehydratace. Naštěstí je v pořádku a ještě ten den se vrátil domů.
V rámci činnosti jednotky pak na místě zůstaly
jednotky SDH Uhelná a Javorník na dohled až
do nedělního dopoledne. V neděli 21. dubna
v podvečer vyjíždíme k dopravní nehodě motorky a osobního vozidla na silnici mezi Bernarticemi a Horními Heřmanicemi. Po příjezdu
na místo byly zraněné osoby v péči zdravotníků. Na obou vozidlech bylo minimální poškození, a protože na místě nebyla pro hasiče další
práce, vrátily se všechny jednotky zpět na své
základny. V rámci činnosti jednotky jsme na žádost Jesenické nemocnice vyjeli na pomoc řidiči jejich sanitky s transportem osoby ze sanitky
do domu. I když jsme byli na místě ve smluvený čas, sanitka již na místě nebyla a osoba se již
nacházela ve svém bytě. Začátkem tohoto měsíce se nám podařilo zprovoznit výjezdový tablet, který byl pořízen na konci loňského roku,
a na konci měsíce března se podařilo zakoupit
software. Po instalaci softwaru byli začátkem
dubna hasiči proškoleni v jeho ovladatelnosti.
Pořízením tohoto tabletu se zvýšila akceschopnost jednotky ve smyslu, že konečně budeme
při každé události vědět, kam jedeme. Tímto
děkujeme městu Javorník za jeho pořízení. MT

Freedance Javorník - zájmový taneční kroužek při ZŠ Javorník. Vznikl v roce 2017 pod
vedením Petry Pavelkové.

„O tanečním kroužku jsem uvažovala již delší
dobu. Jelikož mám doma dvě tanečnice a neteř, které tanec a hudbu milují, bylo na čase
něco vymyslet. Šla jsem do toho s tím, že to
prostě jenom zkusím. Neříkám, že jsem neměla
obavy. Jestli bude mít někdo zájem? Budu mít

Freedance v Javorníku

Petro, jak jsi se k tanečnímu kroužku dostala?
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na trénování čas? Bude to holky bavit? Strach
jsem měla. Vše si ale pomalu sedalo. Měla jsem
podporu od rodiny a okolí,“ komentuje Petra.
V říjnu 2017 se poprvé sešlo 29 děvčat ve
věkové kategorii 3. - 6. třída, ale i starší
děvčata. Stanovila si pravidla a společný
cíl. Kolik děvčat Freedance navštěvuje?
„Momentálně je nás 19. Ne každý se v tanci
našel, ale vyzkoušel si to, čehož si moc vážím.“

Proč zrovna takový název?
„Tak jen proto, že si opravdu tancujeme, co
chceme. Máme svůj volný taneční styl a jsme
prostě „FREE“, s humorem komentuje Petra
svůj kroužek. (pozn. free = volný)
Kde všude s dětmi vystupujete? Všiml
jsem si, že jste vidět i na kulturních akcích.
Jezdíte i do zahraničí?
„Spatřit jste nás mohli už druhým rokem na
vánočním jarmarku ve škole, v kulturním domě
na Setkání po letech, na plese v Javorníku, nebo
také na Javornických dnech, kde budeme vystupovat i letos. Na zahraničních akcích jsme ještě
nevystupovaly. Tímto děkujeme za možnost vystupovat na veřejnosti.“
Co pro tebe Freedance znamená?

„Pro nás znamená tanec, hudbu, radost, volnost, trpělivost. Tančíme pro sebe, okolí, potěšení a pro radost.“
Jak dlouho budeme mít tento krásný originální kroužek v Javorníku? Máš nějaké plány? Čeho bys ráda s děvčaty dosáhla? Když
budou chtít nová děvčata přijít, mohou?
„Budu se snažit, aby Freedance stále pokračoval, aby chodily holky do kroužku s radostí
a stále je to bavilo jako doposud. Noví zájemci
jsou vítáni každý nový školní rok. Velké DĚKUJI patří ZŠ Javorník, která nás podporuje,
umožnila mi kroužek zrealizovat a mít kde
trénovat. Také děkuji Vojtovi Dzubákovi, který mi pomáhá s hudbou,“ uzavírá vedoucí
Freedance Javorník Petra Pavelková.
Kroužek probíhá v malé tělocvičně ZŠ Javorník. Děkujeme za rozhovor. 
MZ

Jarní koncert
Když má koncert Javornický pěvecký sbor,
přijdou se většinou podívat příbuzní, známí a kamarádi. Ti ocení především to, kam
zpěváci postoupili. Ale stejně jde především
o radost poslechnout si ty, kteří svému hlasu
zcela vládnou. Koncert Javornického pěveckého sboru se letos odehrál v úterý 16. dubna v zrcadlovém sále kulturního domu, jenž
byl zaplněn do posledního místečka.
V první části koncertu zazněly lidové písničky
„Paňmámo, sládek jde k nám“, „Ej ráno, ráno“,
„Pod našima vršíčkama“, „Navařila škvařenky“
a stará vojenská píseň „Jede sedlák do mlejna“.
V české lidové písni z Berounska „Což se mně,

má milá“ zazpíval sólo Zdeněk Macháček, který slovem celý koncert provázel.
Sbor si připravil jeden z nejslavnějších černošských spirituálů Go Down, Moses (Jdi, Mojžíši), který ve dvacátém století vzkřísil Paul Robeson. Jeho prvními známými interprety nebyli otroci, nýbrž Afroameričané, kteří se jha
otroctví zbavili a nalezli útočiště u seveřanské
armády. V sóle se představila nová sbormistryně Jarmila Šochová. Úspěch zaznamenala
závěrečná píseň od Zdeňka Svěráka “Chválím
tě, země má“. Podle reakcí posluchačů bylo patrné, že se jarní koncert líbil. Všichni si přejeme, aby Javornický pěvecký sbor pokračoval
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dál a mohl tak na podzim oslavit desáté výročí svého působení.
Děkujeme Jaromíře Velikovské za klavírní
doprovod. Sbor paní Velikovskou oslovil týden před koncertem, a tak opravdu neměla
moc času na nácvik, ale klavírní doprovod
zvládla skvěle. Dík také patří pracovníkům
kulturního domu, kteří vytvořili podmínky
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nejen ke zkoušení sboru, ale k samotné akci,
díky nimž koncert neměl chybu. Velké poděkování patří posluchačům, kteří si udělali
čas a přišli poslouchat a fandit. Krásný večer
plný zajímavých skladeb snad uspokojil každého milovníka sborového zpěvu. Ti, kteří se
nemohli dostavit, mají šanci 11. 6. v Tančírně
v Račím Údolí.
LíJah

Statistika z meteorologické stanice za měsíc duben

Nejtepleji bylo 26. 4. 2019 - naměřeno 27,1 °C. Nechladněji bylo 2. 4. 2019 - naměřeno
-1,3 °C. Za měsíc napršelo 43,2 mm, maximální náraz větru 44,5 km/h. Minimální teplota:
1977 (-7,5 °C), maximální teplota: 2012 (29,4 °C). 13. - 14. 4. 2019 sněžilo - Travná a Zálesí cca 5 cm. V Javorníku se sněžení vyskytlo také, sněhová pokrývka nebyla zaznamenána.
Teplota nad 20 °C: 2019 (5x), 2018 (22x), 2017 (3x), 2016 (4x), 2015 (4x). V měsíci
převládalo sucho, už to vypadalo, že bude 2. nejsušší měsíc v historií měření. Koncem
měsíce začalo pršet. 28. - 30. 4. 2019 byly zaznamenány srážky (+32,9 mm) a rok 2019 je
Nejnižší srážky leden až duben
na 10. místě v tabulce.
Srovnání srážek od 1. 1. do 27. 4. 2019
Napršelo: 1. 1982 (75,4 mm), 2. 2019 (76,7
mm), 3. 2015 (96,6 mm), 4. 2018 (104 mm),
5. 2017 (194,9 mm), 6. 2016 (243,1 mm).

MZ

Modlitba za město Javorník
První květen je nejen Svátkem práce, ale
pro katolickou církev je dnem, kterým se
zahajuje měsíc oslav Panny Marie, Matky
Boží. Mše svatá se konala ve farní kapli, po
ní následovala májová pobožnost, tentokrát
na náměstí u morového sloupu, abychom
v modlitbách prosili za město Javorník, jeho
vedení, obyvatele, za rodiny, děti a mládež.
Pobožnost vedl otec Krzysztof. Rozloučili
jsme se písněmi k Panně Marii.
AR

Římskokatolická církev Javorník na náměstí
v Javorníku uspořádala modlitbu za všechny
občany města.
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Javornický zámek Jánský Vrch aneb Velikonoční prohlídky
pro veřejnost
Velikonoční prohlídky zámku si nenechalo ujít na 1200 návštěvníků.
Ve dnech 19. - 22. dubna 2019 prohlídky
probíhaly jinak než obvykle. Prostory zámku
byly velikonočně vyzdobeny tak, aby připomněly, jak se dříve Velikonoce slavily, jejich
symboliku a zvyky. K vidění byli velikonoční
zajíčci, slepičky z různých materiálů, bohatě prostřené stoly s tradičním velikonočním
pečivem. Prohlídky byly obohaceny o kulturní program, v koncertním sále si návštěvníci
vyslechli skladbu pro klavír a flétnu. V dalším
salonku jim paní kněžna s vnoučaty položila
několik velikonočních hádanek. V zámecké
kuchyni si prohlédli zdobení velikonočních
kraslic a perníčků. V jídelně pro služebnictvo si pochutnali na tradičním velikonočním
pokrmu - mrkvanci. Zájemci si i letos mohli
otisknout speciální velikonoční razítko, třeba na pohlednici nebo do svého turistického

deníku. Pro děti byl připraven program ve
francouzské zahradě. Zde se setkaly s kuřátky, která jim pověděla příběh o zvonu Eliáškovi, který poztrácel vajíčka. Poté se děti vydaly
do zámecké zahrady hledat zatoulaná vajíčka.
Každý úspěšný nálezce, který odevzdal kuřátkům vajíčko, byl odměněn. Všechny srdečně
zveme 28. - 31. května 2019 a 2. června na
prohlídky „nejen pro děti“ k oslavám Mezinárodního dne dětí. 
MZ

Spolek obyvatel Javorníku Vsi
Členové jsou: Lukáš Daniel, Josef Daniel, Jaroslav Damašek, Jarmila Damašková, Jiřina
Stehlíková, Kamil Mazánek, Jan Fibinger, Ladislav Plešivka, Ludmila Bartošová, Marek
Bury, Dagmar Bury, Petr Horáček, Bohuslav
Dřevojánek.
2018 / 2019

Spolek obyvatel Javorníku Vsi vznikl v dubnu
2018. Jeho posláním je obnovit společenský
a kulturní život ve Vsi, kde se před 40 lety
tyto akce pravidelně konaly. Spolek si vždy
na stavění máje volí svého předsedu, který je
zvolený na rok. Předsedou je druhým rokem
Lukáš Daniel.

Stavění máje

28. 4. 2018

Vepřové hody

22. 12. 2018

Kácení máje a den dětí 
Javornické veselení
pod širým nebem

Vesnický Masopust
Stavění máje
Kácení máje

2. 6. 2018

17. 8. 2018
23. 2. 2019
27. 4. 2019

8. 6. 2019

06/2019
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Šoltýství informuje
S potěšením jsme přijali
zprávu, že i druhý dotisk
knihy Travná, dříve Krautenwalde je vyprodán. Zájemci
si mohou publikaci vypůjčit
v místní knihovně, kam jsme
jeden výtisk věnovali. Na
základě informací z této knihy se rozhodla Javornická
dělostřelecká garda rozšířit
kladení věnců i o Travnou,
kde v dobových uniformách Rudoarmějců
a finanční stráže uctili oběti II. světové války.

Dále informujeme, že i letos
proběhne na Travné dne 20. 7.
pohodová hudební slavnost
Borůvkohraní, tentokrát opět
s účastí profesionálních hudebníků.
Týden poté se uskuteční další ročník tradičního rockového česko-polského festivalu Pojiwo. Všechny srdečně zveme na akce v Travné,
bližší informace na extra plakátech.
Za Šoltýství Travná Pavel Komínek

XXIII. MOTOTOUR Javorník 2019 - sraz příznivců historických
automobilů a motocyklů, orientační rallye
Jako každý rok i letos na prvního máje k nám do Javorníku přijelo vystavit a předvést svého veterána přes
100 majitelů historických automobilů a motocyklů. Mezi vystavenými
skvosty jste mohli vidět i několik
krásných historických traktorů. Díky
pěknému počasí dorazila i spousta diváků.
Někteří přivedli i své malé děti, pro které
jsme měli přichystány zábavné soutěže.
Orientační rallye se zúčastnilo 75 posádek,
pro které byl přichystaný itinerář, podle kterého zdolávali okruh dlouhý 47 km vedoucí
přes Vlčice, Skorošice, Žulovou, Černou Vodu, Starou Červenou Vodu a Vidnavu zpět do
Javorníku. Jeho součástí byla čtyři kontrolní

stanoviště, kde posádky plnily soutěžní úkoly, na základě kterých byla
tato soutěž vyhodnocena. Soutěžilo
se v kategorii historický automobil
a historický motocykl. V kategorii
automobilů zvítězil Tomasz Balibczuk, druhé místo obsadil Tomáš Cetkovský, třetí místo získal Krzysztof Fisel.
V kategorii motocyklů zvítězil Pavel Dvouletý, druhé místo obsadil Martin Čempel, třetí
místo získal Tomáš Reichman.
Díky našim sponzorům jsme mohli obdarovat věcnou cenou účastníky umístěné až do
20. místa, a to v obou kategoriích.
Proto děkuji sponzorům – KOLIMAX s. r. o.,
Dětská ambulance Javorník MUDr. Yiannakis
Lefas, Lékárna Pod Jánským vrchem Milada Mrázková, Wellness Rychleby Jaroslava
Horáčková Kováříková, Restaurace U Ivana,
Ubytování U Ivana, Autoopravna Ivan Zelenka, Autoservis Jiří Růčka, Auto hobby Jeseník
Petr Horáček, Fa Wurth, Stock Plzeň Božkov,
Kadeřnictví Lenka Zetochová, PZA kovostroj
s. r. o. Antonín Zourek, Autodoprava, zemní práce Javorník Rudolf Procházka, Energorozvody
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Javorník Milan Jeřábek, Sabas Javorník, Navos
Lukáš Daniel, Marie Surovíková, Vilém Šiller,
Jan Valůšek, soukromý zemědělec Jan Fibinger,
soukromý zemědělec Roman Neubauer, František Hrbáček, Petr Richter, Luboš Konopáč,
Martin Foldyna, Renata a Miroslav Surovíkovi,
Miroslav Švábek a Vlasta Bošáková, Jaromír
Ivan, Bronislava a Radim Foldynovi.
Díky také Radku Švábkovi, který nás celou akcí provázel a připravil zábavný program pro
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děti. Děkuji městu Javorník za podporu naší
akce, poskytnutí zázemí akce a finanční dotaci. Panu P. Jandovi za pronájem louky, p. S. Sovadinovi za přípojku el. energie, RZS Javorník.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem
účastníkům srazu, všem, kteří se na naši
akci přišli podívat, a hlavně všem pořadatelům, kteří tuto akci připravili.
Za ÚAMK Veterán klub Javorník ve Slezsku
Radim Foldyna

Téměř zapomenutý velký herec Rudolf RITTNER
(30. 6. 1869 Bílý Potok - 4. 2. 1943 Bílý Potok)

Od narození Rudolfa Rittnera,
ve své době velice slavného
německého herce, dramatika,
divadelního režiséra, hudebníka a spisovatele, uběhne
30. června 150 let.
Bělopotocký rodák pocházel
z rodiny sedláka Franze Rittnera, dlouholetého starosty Bílého Potoka,
a jeho ženy Albertine, roz. Latzelové. Nadaný
chlapec, který ještě před vstupem do obecné
školy uměl číst, psát a počítat, nemluvě o jeho vynikajících múzických vlohách, odešel ve
svých dvanácti letech na konzervatoř ve Vídni. Od roku 1881 zde studoval na Hudební
a divadelní konzervatoři nejprve hru na housle, poté hru na hoboj. V letech 1887 a 1888
pokračoval ve studiu herectví na témže institutu, které ukončil s výborným prospěchem.
V sezoně 1888/1889 působil u divadla v Olomouci. Krátkými zastávkami na jeho herecké
dráze byla divadla v Karlových Varech, Bratislavě a Temešváru. Na podzim roku 1891 ho
angažoval do Rezidenčního divadla v Berlíně
vynikající režisér Zikmund Lautenburg a Rittner se brzy stal jedním z nejoslavovanějších
herců. V roce 1894 byl angažován divadelním kritikem a ředitelem Ottem Brahmem
do Německého divadla. Rittnerova sláva stále
rostla, hrál ve Vídni, v Budapešti a roku 1899
i v Praze. V období 1904 až 1907 byl členem

Lessingova divadla. Po výrazných úspěších – především
jako strhující představitel
různých postav v divadelních
hrách Gerharta Hauptmanna,
Maxe Halbeho, Henrika Ibsena
a dalších soudobých dramatiků – se Rittner 4. května 1907
překvapivě navždy rozloučil s berlínským
publikem a stáhl se na svůj statek („Kozí hrádek“) v rodné vesnici Bílý Potok.
V letech 1923-1929 účinkoval v několika filmech, kde ztvárnil několik pozoruhodných rolí, kritikou velmi příznivě hodnocených. Když
však i v tomto uměleckém odvětví jednoznačně zvítězily jen obchodní cíle, Rittner se filmování vzdal. Na počátku 30. let jej nakrátko
přilákal rozhlas (rozhlasové hry), ale zdlouhavá nemoc jej donutila zanechat i této činnosti.
Jako autor několika lyrických básní a divadelních her nedosáhl ohlasu dle svých představ.
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Koncem roku 1942 začal náhle chřadnout
a 4. února 1943 zemřel. Byl pochován na
místním hřbitově v Bílém Potoku vedle hrobů svých rodičů, i když si přál, aby jeho tělo
bylo spáleno a jeho prach rozhozen kolem
rybníčka v zahradě svého „Kozího hrádku“.
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Rudolf Rittner odpočívá v malém, nenápadném, opuštěném a neudržovaném hrobu,
který by si jistě zasloužil ze strany vedení
města větší pozornost – upravit a udržovat
toto místo posledního odpočinku v důstojném stavu. 
Valentin Tvarůžka

Informace ze školství

Zájezd ZŠ Javorník do Anglie
Dne 9. 3. 2019 se skupina
dětí ze ZŠ Javorník společně
s paní učitelkou Nemeškalovou a Rychlou vydaly na
poznávací zájezd do Anglie.
Cesta byla náročná, ale i poučná, protože k nám v Polsku
přisedla úžasná průvodkyně
Monika Grohová, která měla po celý zájezd
nachystané velice zajímavé vyprávění o historii Anglie a o všech částech Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska.
Také nám dala dotazník v angličtině, který
jsme po celou dobu zájezdu vyplňovali. Anglie nás přivítala krásným slunečným počasím. Z oken autobusu jsme viděli dlouhé
lány zelené trávy, na nichž se pásly ovce, kterých bylo v Anglii opravdu všude plno.
První den jsme navštívili Oxford. Oxford je
univerzitní město, které jsme si za krásného počasí prošli. Viděli jsme lavičku Václava
Havla a také jsme navštívili přírodovědné
muzeum. No, a po dlouhém dni na nohou
jsme si zasloužili rozchod a nakupování
v oblíbeném obchodu PRIMARK. A co by
to byl za zájezd bez mluvení anglicky? Abychom si angličtinu pořádně procvičili, tak
jsme byli ubytováni v anglických rodinách
ve Stratfordu. Pro mě to byla úžasná zkušenost a vždy jsem se večer do rodiny těšila.
Další dny jsme navštívili např. Warwick
kastle ve Stratfordu, motýlí farmu, kde jsme
si mohli zblízka prohlédnout krásné motýly
a na některý hmyz jsme si mohli i sáhnout.

Podívali jsme se na rodný
dům Wiliama Shakespeara,
zase jsme nakupovali, poznali jsme chodby Gloucesterské
katedrály, kde se natáčely
slavné filmy Harry Potter.
Viděli jsme zmenšeninu ve
zmenšenině a ještě ve zmenšenině anglické vesničky. No, a co by to byl za
zájezd, kdybychom nenavštívili Londýn? Největší zážitek byla jízda na London Eye a krmení ochočených veverek v parku. Dechberoucí
pohled byl také na Buckinghamský palác, kde
zrovna královna pobývala. Viděli jsme i Big
Ben, který byl sice zastavěný lešením, ale hodiny byly odkryté, zbytek jsme si museli domyslet. Dále jsme se vyfotili u nultého poledníku a projeli se nočním metrem. Náš výlet
jsme východem slunce začali a plavbou lodí
na Temži při západu slunce jsme se krásně
s Londýnem rozloučili a náš zájezd zakončili.
Po celý zájezd bylo krásné počasí a skvělá
atmosféra. Moc děkuji škole za tuto možnost, dále děkuji paní učitelce Nemeškalové
a Rychlé. Veliký dík také patří paní průvodkyni Monice Grohové, která předčila moje
očekávání (jednou nám udělala v autobuse
ochutnávku typických anglických pochoutek). Nenapsala jsem všechna místa, která
jsme navštívili, ale věřte, bylo toho opravdu
hodně. A když se mě teď někdo zeptá, jak
bylo v Anglii, tak vždy jednoznačně odpovím: „Klidně bych hned teď jela znova!“
Zuzana Matušková
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Základní umělecká škola Javorník
vyhlašuje

ZÁPIS
nových žáků do přípravných a prvních ročníků
HUDEBNÍHO, LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO
A VÝTVARNÉHO OBORU
12.-13. června 2019

14:00-18:00

v budově ZUŠ Javorník, Puškinova 57
více informací na tel. 584 440 210, www.zusjavornik.cz
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Okresní přehlídka talentovaných klavíristů
V úterý 30. dubna 2019 se
v Kapli v Jeseníku uskutečnil již třetí ročník Okresní
přehlídky talentovaných
klavíristů v sólové hře.
Zcela zaplněná Kaple veřejností z řad rodičů,
prarodičů a dalších posluchačů byla svědkem
velmi zdařilých výkonů. Celé odpoledne až do
pozdních večerních hodin Kaplí zněly skladby
ve velmi zdařilém podání od těch nejmladších
žáčků až po dospělé studenty. Základní uměleckou školu Javorník reprezentovaly žákyně
Nela Losmanová (3.ročník I. stupně) ze třídy
paní učitelky Zdeny Blechtové a Libuše Jatiová (4. ročník II. stupně) ze třídy paní učitelky
Renáty Jeřábkové.

Přehlídka se vydařila a velké poděkování
právem patří našim žákyním a jejich pedagogům za skvělou reprezentaci školy. L.P.

Uděláte mně to znova?

Jak si s nimi poradil charismatický plastický chirurg Jouvence?
„To měli zjistit právě diváci. Nerada bych prozradila zápletku děje.“

Divadelní představení francouzské komedie
v podání učitelů ZUŠ Javorník zaplnilo smíchem velký sál Kulturního domu v Javorníku.
Divadelní spolek při ZUŠ Javorník, který vznikl v roce 2017 z iniciativy Mgr. Tatiany Bednaříkové (ředitelka ZUŠ Javorník), se rozhodl
nazkoušet tentokrát komedii pod vedením
BcA. Kláry Ketnerové. V sobotu 23. března
2019 perfektně zahráli divadelní hru Laurenta Ruquiera „Uděláte mně to znova?“ Jednalo
se o francouzskou komedii z prostředí plastické chirurgie, kde diváci mohli vidět svět plný ženských intrik a vzájemných naschválů.

Jak dlouho jste zkoušeli tuto divadelní hru
a jak hodnotíš představení?
„Zkoušeli jsme od října. Představení hodnotím kladně. Pro nás bylo zásadní, aby na celou
komedii diváci reagovali smíchem a dobře se
bavili, což se dle reakcí povedlo. A to je pro
nás ta největší odměna,“ nadšeně komentuje
dojmy Klára Ketnerová.
Jaké máte plány do budoucna?
„Hráli jsme na Divadelní Žatvě 6. dubna 2019
v Jeseníku. O dalším titulu se rozhodne v září.
O jaký žánr nebo titul půjde, se diváci mohou
nechat překvapit. Jde nám o to, aby každé naše
představení bylo něčím jiné i co se týče umělecké roviny. Chceme divákům nabízet něco nového, originálního a netradičního.“
Kolik divadelních představení jste již zahráli?
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„V roce 2018 jsme vystoupili dvakrát s inscenací „Sudetská hořkost“, letos „Uděláte mně
to znova?“.
Jaké jsou dojmy z toho, že vystupujete
před zraky diváků?
„Nervozita panuje vždycky, především před samotným představením. Během něj se již uvolníme a užíváme si vzájemnou interakci mezi
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jevištěm a hledištěm. Někteří z nás mají větší
divadelní zkušenosti (já hraji od 6 let), ale pro
jiné to byla teprve druhá inscenace, takže obdiv pro ně, že se snažili zůstat v roli a vydat ze
sebe to nejlepší,“ ukončila Klára Ketnerová.
Těšíme se na další představení. Držíme palce a do budoucna přejeme hodně divadelních úspěchů.
KK, MZ

Kulturní, společenské a sportovní akce

ČERVEN 2019
NEDĚLE 2. 6. 2019 v 15:00 VELKÝ SÁL !!! HRAJEME PRO DĚTI !!!

PŘEKVAPENÍ PRO DĚTI

Animovaná pohádka k Mezinárodnímu dni dětí.

Vstupné: děti do 15 let ZDARMA / 60 Kč, přístupno, české znění, 81 minut
.............................................................................................
SOBOTA 8. 6. 2019 v 17:00 VELKÝ SÁL, FALCON (drama, historický)

TOMAN

Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby,
která dodnes ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem.
Vstupné: 60 Kč, přístupno od 12 let, české znění, 145 minut
.............................................................................................
SOBOTA 22. 6. 2019 v 15:00 VELKÝ SÁL, FALCON (rodinný, animovaný)

RAUBÍŘ RALF A INTERNET !!! HRAJEME PRO DĚTI !!!

Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných a vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka
von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část
do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry.
Vstupné: 60 Kč, přístupno, české znění, 113 minut
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Upozornění
Červenec - srpen 2019 provozní přestávka kina
Letní kino bude probíhat na nádvoří zámku Jánský Vrch,
budeme se na vás těšit opět v září.

Kalendář akcí na měsíc ČERVEN 2019
6. 5. – 28. 6. 2019
Knihovna R. Zubera
1. 6. 2019 od 14:00
Zahrada K. Ditterse
2. 6. 2019 od 15:00
velký sál MěKS (kino)
6. 6. 2019 v 8:00
nový sál MěKS
8. 6. 2019 od 17:00
velký sál MěKS (kino)
10. 6. - 30. 9. 2019
foyer a zrcadlový sál
MěKS

14. 6. 2019 od 19:00
velký sál MěKS
15. 6. 2019 od 12:00
Zahrada K. Ditterse
22. 6. 2019 od 15:00
velký sál MěKS (kino)

23. 8. 2019 od 19:00
Zahrada K. Ditterse

„MĚSTO“ – výstava fotografií Jiřího Štrajta.
Výstava je přístupna v provozní době knihovny.
„DEN DĚTÍ ANEB PO STOPÁCH INDIÁNŮ“
Přijďte s námi oslavit svátek vašich dětí a pobavit se s nimi.
Promítání animované pohádky k Mezinárodnímu dni dětí
Vstupné: děti do 15 let ZDARMA / 60 Kč
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE s Divadélkem malé Bo

Kino – promítání českého filmu „TOMAN“
Vstupné: 60 Kč
„ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA“ – Výstava návštěvníkům přiblíží
mláďata nejrůznějších druhů zvířat. Vernisáž výstavy proběhne
v pátek 7. 6. 2019 v 18:00 v KD. Vstupné: dobrovolné
DNY JAVORNICKA – divadelní představení „ROZPAKY ZUBAŘE
SVATOPLUKA NOVÁKA“ v podání Javornického ochotnického
souboru „JCHP Javorník“, vstupné: 80 Kč
„DNY JAVORNICKA“ – tradiční městské slavnosti s kulturním
programem na pódiu, atrakce pro děti, stánkový prodej
a výborné občerstvení po celý den
Kino – promítání animované pohádky
„RAUBÍŘ RALF A INTERNET“. Vstupné: 60 Kč

PŘIPRAVUJEME

„S MUZIKOU BOŘÍME HRANICE“ – česko-polský hudební
festival

Změna programu vyhrazena! Více info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz
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Zámecké kulturní léto
Připravujeme:
13. červenec

20. červenec

26. červenec

3. srpen

10. srpen

17. srpen

24. srpen

31. srpen

Letní kino: Ženy v běhu

21:30 hod.

Církev a víno, přednáška s degustací vína

18:00 hod.

Koncert: HRADIŠŤAN a Jiří Pavlica

19.00 hod.

Letní kino: Teroristka

Country večer

Divadelní představení: Muzikant z Jánského Vrchu

Letní kino: Bohemian Rhapsody

Hradozámecká noc: Tančíme s Míšou Růžičkovou

21:30 hod.

18.00 hod.

19.00 hod.

21:00 hod.

17:00 hod.

Bc. Kateřina Danielová, kastelánka

DYNAMO JAVORNÍK z. s. - rozpis
Okresní přebor muži - Jaro 2019
Datum a čas
SO 01.06.2019 16:00

SO 08.06.2019 17:00

Kolo
25

26

Domácí
Bernartice

Javorník

Hosté

Odjezd

Javorník

15:15

Vápenná

SO 15.06.2019 17:00

15

Javorník

Mikulovice

Datum a čas

Kolo

Domácí

Hosté

Odjezd

NE 02.06.2019 10:30

10

Žulová

Javorník

9:45

Datum a čas

Kolo

Domácí

Hosté

Odjezd

PO 03.06.2019 16:30

12

Jeseník

Javorník

15:15
Odjezd

Okresní přebor žáci - Jaro 2019

Okresní přebor Starší přípravka - Jaro 2019

Okresní přebor Mladší přípravka - Jaro 2019
Datum a čas

Kolo

Domácí

Hosté

NE 02.06.2019 10:00

9

Javorník

Lipová-lázně

NE 09.06.2019 10:00

ST 13.06.2019 17:00

10

11

Javorník
Javorník

St. Červ. Voda

Bernartice
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DYNAMO JAVORNÍK vítězem ZHL U-11

Vítězný tým Dynama Javorník. Zleva: trenér Háněl Marián, Papavasiliu Petr, Sumec Jiří, Jurič
Jurica, Brzusek Matyáš, Bulguris Andreas, Nagy Martin, Papavasiliu Vasil. Dole: Ruč Samuel,
Neubauer Adam, Blata Adam
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Starší přípravka Dynama Javorník
Starší přípravka Dynama Javorník vybojovala první místo v zimní halové lize.
V sobotu 16. března 2019 vyvrcholil ve
sportovní hale Jeseník finálovým kolem
turnaj zimní halové ligy (ZHL) starších přípravek okresu Jeseník. Turnaje se hrály ve
sportovních halách v Mikulovicích, Javorníku a Jeseníku za účasti 8 týmů.
Jak dlouho jsi trenérem, je to dřina vytrénovat kluky, aby vyhrávali?
„Kluky vedu pátým rokem. Dřina? Fotbal mě
baví a kluky trénuju moc rád. Samozřejmě to
vyžaduje spoustu tvrdé práce, zodpovědnosti,
úsilí a spoustu volného času, který je třeba věnovat fotbalu. Odměnou je, když vidím, že fotbal kluky baví, mají radost ze hry a prožívají
úspěchy týmu ať už na turnajích či jednotlivých zápasech,“ nadšeně komentuje trenér
M. Háněl.

V pěti turnajích odehrál každý z týmu celkem 35 utkání po 13 minutách. Historicky
prvním vítězem ZHL v kategorii U-11 se
stalo Dynamo Javorník před Vápennou a Jeseníkem. Kluci z Dynama Javorník 26 zápasů vyhráli, 6 remizovali a jen 3 prohráli, při
skóre 74:9 a zisku 84 bodů. Nejvyšší výhru
kluci zaznamenali 9:0 proti Zlatým Horám.
Žádný ze soupeřů nedokázal dát Dynamu
Javorník v jednom zápase více než 1 gól.
„Tímto bych chtěl poděkovat všem klukům za
výborné výkony a skvělou reprezentaci Dynama a města Javorník. Velký dík patří rovněž
rodičům, kteří klukům fandili a doprovázeli
nás na všech turnajích a vytvořili nám všude výbornou atmosféru,“ sdělil trenér Háněl.
Velkou gratulaci posíláme rovněž naší mladší přípravce Dynama Javorník vedenou Ondřejem Zykmundem, která v kategorii U-9
obsadila krásné 3. místo. 
MH, MZ
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Myslivecké sdružení CHLUM JAVORNÍK pořádá

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA
JAVORNÍK V DRUŽSTVECH
Střeleckou soutěž na asfaltové terče
O POHÁR MÍSTOSTAROSTKY MĚSTA
JAVORNÍK v jednotlivcích.
Přijďte povzbudit své přátele ve střelecké
soutěži a prožít pěkný sobotní den
v rámci Dnů Javornicka.
Zveme všechny příznivce myslivosti a milovníky zvěřinových
specialit.
Na tuto akci je také zvána široká veřejnost.

Srdečně zvou pořadatelé MS Chlum Javorník
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Domov pro seniory Javorník,
příspěvková organizace
pořádá

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Javorník:
19. června 2019 od 13:00 do 16:00 hod.
Kobylá nad Vidnavkou:
20. června 2019 od 13:00 do 15:00 hod.
Program:
13:00 hod. zahájení
13:15 hod. vystoupení dětí
14:00 hod. prohlídka zařízení,
ukázka cvičení klientů
od 14:15 hod. další program s hudební
produkcí p. Weiser
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Domova
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Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města Javorník.
Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 06/2019, dne 27. 5. 2019, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 14. 6. 2019, své příspěvky zasílejte na
javornickyzpravodaj@mestojavornik.cz. Vydává město Javorník, náměstí Svobody 134,
790 70 Javorník, IČ: 302708, MK ČR E 22175.

