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Srdečně vás zveme na

Budova
soudu

Informace
z města

Sport

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
a slavnostní zahájení provozu turistického centra SOUD

25. 4. 2020* v 10:00 hodin na náměstí v Javorníku
*

Změna termínu bude včas oznámena.
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Informace z města
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Zastupitelé města Javorníku na svém zasedání
dne 26. 2. 2020 mimo jiné schválili i rozpočet
města Javorník na rok 2020. Dovolte mi, abych
ve stručnosti okomentoval tento rozpočet jak
na straně příjmů, tak provozních výdajů, ale
hlavně na straně výdajů investičních.
Příjmy jsou pro rok 2020 naplánovány
o 3,4 mil. Kč vyšší než je skutečnost roku
2019. Zvýšení + 7,8 mil. Kč je v příjmech
z dotací, což je ovlivněno zejména očekávanou dotací na akci „Paczków a Javorník.
Dvě města, jedna historie“. Naopak snížení
– 2,6 mil. Kč je naplánováno u daňových příjmů, které mohou být proti loňskému roku
nižší zejména z důvodu změn sazeb DPH,
snižování příjmů z výherních přístrojů a také zpomalujícího se tempa růstu HDP.
Běžné neboli provozní výdaje jsou naplánovány o cca 10,5 mil. Kč vyšší oproti předchozímu roku, což je způsobeno hlavně naplánovanými velkými opravami, které z účetního
hlediska patří do provozních výdajů. Jsou to
především opravy místních komunikací
a chodníků, oprava vodovodu na ul. Míru,
její druhá etapa od hřiště Dynama až po vodárnu u objektu firmy Cranp – Kovo, oprava
vodojemu Jánský vrch, který již není těsný,
a tímto dochází k úniku pitné vody, výměna
bazénové fólie, která zatím plní svoji funkci,
ale její životnost je na konci, a mnoho dalších.
Celkově je na opravy majetku v provozním
rozpočtu zahrnuto 10,7 mil. Kč, zatímco v roce 2019 činily provozní opravy cca 3 mil. Kč.
Kapitálové neboli investiční výdaje jsou
naplánovány ve výši 34,5 mil. Kč, z toho
20,5 mil. Kč je určeno na multifunkční dům
č. p. 7, který je dokončen, a chybí dofinancovat zbylé platby. 5 mil. korun máme ve
schváleném rozpočtu na zahájení prací zasíťování první etapy lokality Z1 pro prvních

10 stavebních parcel. V současné době víme,
že částka je nedostatečná. Zbylé financování
chceme zajistit z prodeje těchto pozemků
a z vlastních příjmů. Další velký investiční výdaj ve výši 5 mil. Kč je vyčleněn na rozšíření
naší skládky TKO a rekultivaci části staré
plochy skládky. V letošním roce je nutné tuto akci realizovat, neboť stávající část určená
pro skládkování je již téměř vyčerpaná.
750 tis. korun je vlastní podíl na dofinancování opravy Židovských schodů. V lednu letošního roku byly podány dvě žádosti
o dotace na opravu Židovských schodů, které jsou v havarijním stavu. Z Ministerstva
kultury již máme příslib finanční podpory.
Na odkupy nemovitostí máme v rozpočtu
zatím vyčleněnou částku 500 tis. Kč, zvažujeme odkup Dolního parku, správní budovy
včetně pozemku dříve patřící správě Domova
pro seniory a také objekt bývalé sběrny druhotných surovin za účelem rozšíření sběrného dvora. Částka 463 tis. Kč je určena na
dofinancování již rozpracované projektové
dokumentace vzduchotechniky sportovní
haly a bazénu. 450 tis. korun je v rozpočtu
na realizaci dostavby horní části náměstí,
kterou řešíme z větší části vlastními silami,
400 tis. korun je v rozpočtu nachystáno jako
příspěvky občanům na vybudování vlastní
domovní čistírny odpadních vod nebo
studny z Fondu rozvoje bydlení.
V letošním roce nás čeká dokončení projektu Smetanovy a Fučíkovy ulice (250 tis. Kč)
s tím, že se předpokládá zahájení prací v roce
2021, a to přeložkou plynu. V letošním roce,
pokud dojde k převodu komunikací vedoucí
přes náměstí z I. na II. třídu, chceme nechat
zpracovat projektovou dokumentaci na
vybudování přechodu pro chodce, a tak
nahradit „pouze“ stávající místo pro přecházení. Dále nás čeká vybudování vrtané
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studny u objektu hájenky v Horních Hošticích, kde jsme vybudováním hloubkového
vrtu pro městský vodovod odebrali vodu ze
studny, která zásobovala vodou tento objekt
ve vlastnictví Lesů ČR. Musíme také nechat
zpracovat další projektové dokumentace,
a to na opravu střechy a zateplení budovy č. p. 417 (naproti radnice), v městském
kulturním středisku na přestavbu velkého
sálu a zajistit tak jeho multifunkčnost. Dále
je to projektová dokumentace vybudování nového veřejného osvětlení na ulicích
Havlíčkova, Bezručova a Dittersova, neboť
společnost ČEZ chce realizovat přeložku NN
ze sloupů do země a tím pro město Javorník
vzniknou náklady na vybudování nového veřejného osvětlení (v současné době jsou lampy veř. osvětlení umístěny na stožárech NN).

Již v loňském roce jsme začali hovořit o nutnosti řešit zázemí a šatny Dynama Javorník. Dnes již máme na stole studii a víme, že
tato projektová dokumentace bude stát mnohem více, než je rozpočtováno. Chceme však
splnit slib a letos nechat zpracovat projekt,
který můžeme použít v případě jakékoli vyhlášené dotace na rekonstrukci tohoto zázemí. V této době jsou už také montovány další
dvě kamery našeho kamerového systému.
Financování investičního schodku, který
činí 16 mil. korun, a financování splátek
úvěrů ve výši 4,1 mil. korun je naplánováno
čerpáním prostředků z minulých let ve výši
9,5 mil. Kč, čerpáním revolvingového úvěru
ve výši 2,5 mil. Kč a předpokládaným provozním přebytkem běžného roku 8,1 mil. Kč.
Jiří Jura, starosta

Vážení občané,
budova bývalého soudu č. 7, kterou nyní nazýváme zkráceně SOUD, se dočkala nového
kabátu a vnitřní renovace všech místností. Jde
o budovu pohledově exponovanou ve výhledech z města na zámek a je rovněž výrazným
prvkem náměstí. Nachází se mezi farou a bývalým biskupským sklepem, naproti farnímu
kostelu a radnici. Od roku 2017 do roku 2020
jsem denně sledovala její současný vývoj, a to
nejen z okna radnice, ale zejména z pohledu
investora a člena programové rady. Jak s odlehčením říkám, byly to 3 roky života a bezesných nocí, velmi náročných jednání, vyjednávání, návrhů i ústupků za „pochodu“. Nebylo to
nic jednoduchého, kolikrát bylo nutno i bouchnout do stolu a s ohledem na skutečnost, že se
jedná o nemovitou kulturní památku, spousta
problémů vyskakovala jako „čertíci z krabičky“. Během rekonstrukce se částečně měnil
projekt, požadavky NPÚ i finance, což je u tak
velkých staveb běžné. Jde o jednu z největších

akcí posledního desetiletí, ale výsledek je
krásný. SOUD teď bude ve zkušebním provozu, buďte proto shovívaví k případným malým
nedostatkům, které se mohou vyskytnout, než
si vše tzv. „sedne“. Rekonstrukce je dokončena,
budova je ozdobou náměstí a vy máte možnost
si na to utvořit svůj názor dne 25. 4. 2020,
kdy bude v 10:00 hod. slavnostní zahájení
provozu na náměstí. Po zahájení proběhne
Den otevřených dveří, kdy si budovu, informační centrum, muzeum i výstavní galerie
můžete prohlédnout zcela zdarma, následující dny už pouze za vstupné!
Součástí budovy jsou v 1.NP (přízemí) i veřejné WC, které budou k dispozici po provozní dobu budovy a informačního centra.
Velmi tímto děkuji všem, kteří se v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
na projektu „Paczków a Javorník, dvě města,
jedna historie“ podíleli. Zejména vedení města
Paczków v čele s burmistrem Arturem Rolkou,
manažerce projektu Dianě Vitasek, radním

A je to tady! Budova SOUDU se otevírá veřejnosti.
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a celému zastupitelstvu města Javorník za to,
že tento projekt umožnili zainvestovat, a všem
občanům, kteří byli trpěliví a shovívaví při
omezení provozu u budovy a na náměstí.
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Děkuji také všem spolupracujícím firmám
i jednotlivcům za jejich přístup k této jedinečné památce.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka

Schválený rozpočet města na rok 2020

Schválený rozpočet města na rok 2020 - celkový
Příjmy
tř.1-daňové příjmy
tř.2-vlastní příjmy
tř.3-kapitálové příjmy
tř.4-přijaté dotace
Příjmy celkem
Výdaje
tř.5-běžné (provozní)
tř.6-kapitálové (investiční)
Výdaje celkem
Rozdíl-příjmy-výdaje
Financování-tř.8
kladné (použití zůstatku z přech. let)
kladné (čerpání úvěru)
záporné (splátky úvěrů)
Financování celkem
Schválený rozpočet města na rok 2020 - investice podrobně
Paczków a Javorník. Dvě města, jedna historie. Vznik multifunkčního domu.
zasíťování lokality Z1 pro výstavbu rodinných domků (1. etapa)
rozšíření skládky odpadů (III. etapa - 1. část)
rekonstrukce Židovských schodů-realizace-vlastní dofinancování k dotaci
odkupy pozemků (dolní park)
sportovní hala - projektová dokumentace na vzduchotechniku
horní část náměstí Svobody - dokončení revitalizace
investiční dotace z FRB (domácí ČOV, studny)
ul. Smetanova-Fučíkova - projekt.dokum.na rekonstrukci komunikace a sítí
dolní náměstí - projektová dokumentace na místo pro přecházení
studna Horní Hoštice
městské kulturní středisko - projekt.dokum.na rekonstrukci sálu
hřiště Dynamo - projekt.dokum.na rekonstrukci šaten a zázemí
nemovitost č.p. 417 - projekt.dokum.na rekonstrukci střechy a na zateplení
ul. Havlíčkova, Bezručova, Dittersova - projekt.dokum.na veřejné osvětlení
rozšíření kamerového systému ve městě
ostatní projekty v oblasti místních komunikací a dopravy
ostatní projekty v oblasti vodního hospodářství
ostatní projekty v oblasti bydlení a rozvoje města
ostatní projekty v oblasti životního prostředí
Celkem

tis. Kč
48 998
12 134
0
28 152
89 284
62 797
34 493
97 290
-8 006
9 605
2 500
-4 099
8 006
tis. Kč
20 500
5 000
5 000
750
500
463
450
400
250
100
100
100
100
100
100
70
260
50
100
100
34 493
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Kamera pro multifunkční hřiště
Vážení občané,
protože bezpečnostních kamer není nikdy
dost a i v našem městě se ještě nachází „bílá místa“, rozhodlo se město Javorník kamerový systém posílit, a to na multifunkčním hřišti, které se nachází u kostela. Jedním z důvodů je mj. poškození informační
tabule umístěné vedle sochy sv. Jana Nepomuckého před vstupem na hřiště. Dalším,
podstatnějším, jsou stížnosti ať už nezletilých dětí či jejich rodičů, že na hřišti nemají
pocit bezpečí. Nejen ve městě, ale i na dětském hřišti se zdržují soc. nepřizpůsobiví
výrostci, kteří dělají nepořádek a výjimkou
není ani ničení vybavení hřiště či napadání
mladších dětí. Obsluha hřiště není schopna
a ani nemá kompetence zajistit celodenní

pořádek a bezpečnost těchto dětí. Kamera bude umístěna na budově ZŠ (klášter),
která sousedí s multifunkčním hřištěm
a bude zabírat prostor na hřišti i prostor
před kostelem a budovou soudu, jež prošla
náročnou rekonstrukcí. Na Olomoucký kraj
byla podána žádost o dotaci v rámci dotačního titulu Podpora prevence kriminality
a doufáme, že budeme jako vždy úspěšní
a kamera zde bude již při otevření hřiště
v letošním roce a přispěje tak ke zvýšení bezpečnosti a snížení výskytu trestné
a přestupkové činnosti v Javorníku. Kamera bude nakonfigurována s přenosem na
PČR.
Bc. Sieglinde Mimrová,
místostarostka

Informace o posunutí termínu
odečtu spotřeby pitné vody za 1 Q 2020
Na základě zákona 256/2019 Sb., který
mění zákon č. 235/2004 Sb. o DPH a nabývá účinnosti od 1. 5. 2020, dochází od tohoto termínu ke změně sazby DPH u pitné
vody a odvádění odpadních vod. Vzhledem
k tomuto budou odečty spotřeb pitné vody u jednotlivých odběratelů prováděny
koncem dubna 2020.

Dalším důvodem k posunutí termínu odečtu spotřeb je omezení bezprostředního
kontaktu pracovníků provádějící odečty
s větším počtem osob, a tím eliminování
možného šíření nebezpečného koronaviru.
V případě jakékoliv změny termínu odečtu
spotřeb budeme občany o tomto v předstihu informovat.
Za odbor hospodářství Stibor Jaroslav

Sdělení o úhradě poplatku za psy
Občanům, kteří nestihli splnit svou poplatkovou povinnost – provedení úhrady poplatku
za psa, sdělujeme, že vzhledem k omezení osobního kontaktu mezi lidmi, můžou provést úhradu převodem ze svého účtu. V případě, že mají možnost provést úhradu touto
cestou, je nutné požádat paní Hlouškovou – tel. č. 584 458 795 o sdělení čísla účtu a variabilního symbolu.
Odbor hospodářství města
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Policejní stanice v Javorníku
V průběhu měsíce února 2020 převzala Policie ČR Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje územní odbor
Jeseník prostory pro zřízení policejní
stanice od města Javorníku k provedení dalších nezbytných technických úprav,
které by měly být ukončeny nejpozději do
konce měsíce března 2020.
Souběžně probíhá legislativní proces na
úrovni Ministerstva vnitra a Policejního
prezidia České republiky. Předpokládané
datum ukončení tohoto schvalovacího procesu je k 1. červnu 2020.
Až po tomto datu bude oficiálně zahájen
provoz policejní stanice v Javorníku a realizováno slavnostní otevření stanice za účasti
představitelů města a dalších hostů z řad
státní správy a samosprávy.
Přes výše uvedené skutečnosti byl již od
1. února 2020 spuštěn zkušební provoz

policejní stanice v Javorníku. V rámci
zkušebního provozu se na výkonu
služby podílí všechny služby pořádkové policie územního odboru Jeseník.
Policisté zařazeni pro výkon služby na
policejní stanici zde budou plnit úkoly denně, dle aktuální bezpečnostní situace se zaměřením na dodržováním veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu nejen
ve městě Javorník, ale i v přilehlých obcích.
V souvislosti se vznikem policejní stanice
prosíme občany o pomoc s náborem nových
policistů, kteří by zde vykonávali službu.
V případě zájmu kontaktujte ředitelku územního odboru Policie ČR Jeseník
plk. Mgr. Ludmilu Andělovou, tel. 724 173
864, e-mail: ludmila.andelova@pcr.cz.
plk. Mgr. Bc. Ludmila Andělová,
v.r. ředitelka

Zámek Jánský Vrch
V návaznosti na nařízení vlády v důsledku současné situace se návštěvnická sezona zámku Jánský Vrch odkládá na neurčito. Z tohoto
důvodu jsme nuceni zrušit i akci Velikonoce na zámku 10. - 13. dubna.
Děkujeme za pochopení!

Trvalá změna hodin pro veřejnost
pošty Javorník u Jeseníku od 1. 4. 2020
DEN
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

od - do
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
Zavřeno
Zavřeno

od - do
13:00 - 17:00
13:00 - 16:00
13:00 - 17:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
Zavřeno
Zavřeno
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Dění v Javorníku
Jak vzniká Javornický zpravodaj?
Možná jste se někdy zajímali o to, jak vzniká
Javornický zpravodaj? Rád bych vám tuto
činnost lehce přiblížil.
Náš městský zpravodaj vychází každý měsíc,
tj. 12x do roka, a každé číslo se připravuje
měsíc dopředu. Podíváme se do kalendáře,
co nás v daný měsíc čeká, a podle toho se
píší články nebo oslovují dotyčné osoby, aby
si připravily podklady a možný příspěvek do
zpravodaje. Následně se spousta článků třídí,
zároveň i s fotkami a dělá se podklad pro každou stránku v JZ. Redakční rada nebo redaktor mohou články vracet zpět autorům k přepracování nebo úpravám, pokud je nějaká
informace nejasná. Když jsou články připraveny, předají se ke korektuře, gramatickým
nebo stylistickým úpravám. Následně se vše
posílá do tiskárny, kde pracovník příspěvky
otevře, zkontroluje a připraví podklady. Grafici upraví články do šablon v PDF. Během jednoho pracovního týdne si zpravodaj s firmou
několikrát vyměním, konzultujeme grafické
úpravy, probíhají další korekce. Pokud máme hotovo, je schválený zpravodaj poslán do
tiskárny k tisku. Zpravodaj postupuje na CTP
zařízení, kde pracovník vše roztřídí na čtyři
základní barvy a vytvoří tiskové desky.

Tiskař je ukotví do tiskového stroje a tiskne
arch po archu v množství v jakém je požadováno. Vznikne „štos“ celého zpravodaje,
který putuje do knihárny k řezačce. Na řezačce se archy nařežou na A4 a pak jsou sešity, ohnuty a ořezány. Poté jsou vytvořeny
balíčky, které se uloží na paletu, a tak je JZ
připraven k expedování.
Další den přepravní služba doručí paletu na
MěÚ Javorník, odkud jsou zpravodaje předány kompetentním osobám, které zajistí
distribuci do vašich poštovních schránek.
V případě dotazů - javornickyzpravodaj@
seznam.cz
Michal Zajonc (manažer PR)

V Javorníku oslavili Mezinárodní den žen
Mezinárodní den žen ve velkém oslavili v Javorníku. Akce se zúčastnilo
58 členů.
Dne 7. března 2020 Místní organizace Svazu tělesně postižených ČR v Javorníku v čele s Petrem Závorou slavila
MDŽ v sále MěKS. Po úvodním přivítání a poděkování předal pan Závora slovo paní místostarostce Sieglinde Mimrové, která všechny

srdečně přivítala a popřála hodně zdraví. Poté starosta Jiří Jura ocenil aktivitu
STP a všem ženám poděkoval a popřál
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do
dalších let. S přáním vystoupil také starosta obce Uhelná Zdeněk Hořava.
Všem přítomným ženám kytičku předali oba starostové a předseda Petr Závora.
Setkání zpříjemnilo vystoupení javornické
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taneční skupiny Free dance pod vedením
Petry Pavelkové. Následovala série představení ZUŠ Javorník pod vedením učitelů Simony Horákové, Miroslava Luňáka a paní
ředitelky Tatiany Bednaříkové. Oslavy se
zúčastnilo 58 členů z toho 45 žen a 13 mužů.
Bohaté a pestré pohoštění připravily členky
MO STP paní Ševčíková E., Stehlíková J., Janáková L., Grajová M., Škodová Ch., Manová
A., Třetinová F.
Organizátoři děkují městu Javorník za velkou podporu, MěKS Javorník za poskytnutí
sálu. Výbor organizace děkuje i Lukáši Danielovi, který bez nároku na odměnu ozvu-

čil sál a svým zpěvem a hraním na klávesy
zpříjemnil všem celé odpoledne, všichni si
mohli společně zatancovat a zazpívat.  MZ

Předvánoční a vánoční čas byl pro naše
klienty bohatý na různé aktivity – pečení
vánočního cukroví, výroba vánočních dekorací, předvánoční setkání s rodinnými
příslušníky apod. I tento rok jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Dárky
všem našim klientům udělaly velkou radost.
Potěšily je osobní dárky, velmi ocenili dárky, které udělají radost více klientům. Díky
novému kachníku bylo možné pokračovat
v chovu kačenek indických běžců i v zimním
období. Párek kačen, o které se v domově
mohou klienti starat, si kachník ihned oblíbil. Také se velmi těšíme, až budeme moci
osadit vyvýšené záhony. Chtěli bychom poděkovat všem dárcům téměř z celé republiky za dárky, zvláště pak jedné paní z okolí,

paní Ditě, která dárek pro našeho klienta
osobně přinesla.
Velký úspěch zaznamenaly naše dvě klientky,
které se zapojily do soutěže „Adventní dekorace 2019“. Tu vyhlásila společnost Senioři
mezi námi. Paní M. Kulhánková a J. Hálová se
umístily se svými výrobky mezi nejlepšími
dvaceti soutěžícími.
V měsíci lednu jsme v domově pokračovali
v aktivitách, na které jsou naši klienti zvyklí
a mají je rádi. Pravidelně probíhala kavárnička s dobrovolnicí paní Čudovskou, promítání filmů dle přání, hraní společenských
her, procvičování jemné motoriky a paměti.
Pravidelně také probíhalo předčítání z knih.
Klienti rádi zkoušejí nové recepty v rámci
„vaření pro radost“. Proto jsme pro ně našli
recept na slané buchty Milinky a vyzkoušeli
si každý upéct mini pizzu.
V rámci tvořivé dílny jsme se začali připravovat na jaro. Klienti vyrábějí velikonoční
dekorace. V letošním roce jsme se zaměřili
především na přírodní materiály, které jsou
seniorům blízké a dokáží z nich s pomocí
pracovnic vytvořit krásné výrobky.
Dne 17. 2. proběhl v zařízením masopust.
Ve vyzdobené jídelně bylo připraveno občerstvení, k poslechu i tanci hrál pan Švábek, fotodokumentaci pořizoval pan Štrajt.

Aktivity v Domově pro seniory Javorník, p. o.
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Někteří klienti se aktivně zapojili v průvodu masek. Masopustního reje se tradičně zúčastnili ženich, nevěsta, medvěd, kominík, ale i víla, beruška, babka, pekařka, hostinská,
duo kytaristů a další. Klienty,
kteří se nemohli zúčastnit
masopustu v jídelně, navštívil
masopustní průvod na pokojích. Na této akci jsme s radostí
přivítali pana starostu Juru,
dva zástupce města a rodinné
příslušníky našich klientů.
Za domov: Andrea Robotková
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Pozvání Školských sester De Notre Dame
na generalát do Hradce Králové
Dne 30. 1. 2020 jsme na pozvání generální
představené sestry M. Anežky Bednářové
vyrazili s ředitelkou MěKS Lucií Hecskovou do Hradce Králové, kde sídlí generalát
Kongregace Školských sester de Notre Dame. Návštěva navázala na setkání, o kterém
bylo psáno v JZ 12/2019, kdy sestry přijaly pozvání do Javorníku. V deset hodin nás
ve dveřích mile přivítala sr. Terezita, dále
pak sr. Miriam a sr. generální představená
M. Anežka Bednářová. Pozvání přijala i bývalá učenka oboru uměleckého vyšívání
v budově soudu Marie Kuldová, s níž od samého začátku spolupracujeme na budoucí

expozici věnované životu a práci řádových
sester v Javorníku.
Na toto setkání navázala další návštěva, a to
dne 11. 3. 2020, které se spolu se mnou
zúčastnila místostarostka města Sieglinde Mimrová. Mile nás přivítala sr. Miriam
a sr. Terezita. Sestry pro nás připravily materiály pro expozici „Řádové sestry a jejich
působení v Javorníku“ v budově soudu.
Z generalátu jsme přivezli mimo jiné vyšívací rám, kříž, kropítko, obraz, látky, a také
spoustu informací, ze kterých budeme čerpat. Před námi je ještě cesta do Jamného
nad Orlicí, kde nám budou předány vyšívací
stroje, na kterých v Javorníku
sestry pracovaly.
Velice si ceníme spolupráce se
sestrami a jsme vděčni za informace a fotografie, které nám
poskytly. V plánu je setkání se
sestrami na téma „Řádové sestry a jejich působení v Javorníku“ i pro veřejnost. Termín
bude uveřejněn včas.
Michal Zajonc,
Bc. Sieglinde Mimrová
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Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Javorník
za uplynulý měsíc únor 2020
Po velmi klidném lednu jsme díky
větrnému únoru měli plné ruce
práce. Z celkového počtu 11 událostí bylo 9 spojeno s velmi silným
větrem. V jeden den jsme dokonce vyjížděli k 7 výjezdům. K první
události vyjíždíme hned 2. února
odpoledne, kdy došlo k pádu několika stromů
v lese a jeden z nich dopadl na silnici vedoucí na Travnou. Nedaleko vápenky jsme strom
rozřezali a silnici zprůjezdnili. V pondělí
10. února, kdy větrná smršť pustošila Česko,
jsme vyjížděli už po půl sedmé ráno k prvním
popadaným stromům mezi Javorníkem a Horním Fořtem. Následně jsme byli postupně přeposláni k dalším třem událostem. Odstraňovali jsme stromy ze silnic vedoucích do Travné či
Zálesí. Od 10. hodiny do 14. se situace uklidnila, ale po druhé hodině odpolední vítr opět
zesílil a my jsme dvakrát vyjížděli na Travnou
a naposled jsme vyjeli na Jánský vrch v Javorníku. Motorová pila si ten den užila své. Ve

středu 12. února jsme vyjeli k uvolněným plechům na střeše kostela
ze strany Školní ulice v Javorníku.
Zabezpečili jsme místo a vyčkali
jsme na příjezd výškové techniky
profesionálních hasičů z Jeseníku,
kteří provedli provizorní opravu.
Ve středu 19. února jsme vysláni k zahoření
sazí v komíně na budově v Bernartické ulici
v Javorníku. Na místě jsme provedli prohlídku komínového tělesa a vyčkali jsme příjezdu
profesionálních hasičů. Vše se obešlo beze
škody a jakéhokoli poškození. O den později
jsme vyjeli na pomoc zdravotníkům se snesením pacienta z domu na ulici 17. listopadu
v Javorníku. Zraněnou ženu jsme transportovali po úzkém schodišti do sanitky. Tak jako
každý měsíc jsme se i v únoru věnovali pravidelné odborné přípravě členů výjezdové jednotky, tentokráte zaměřenou na radiostanice
používané jednotkou a radioprovoz v požární
ochraně.
MT

Statistika z meteorologické stanice za měsíc leden

Nejtepleji - 17. 2. 2020 - naměřeno 15,1 °C. Nechladněji - 8. 2. 2020 - naměřeno -2,5 °C.
Poslední největší mráz byl v roce 2010 (-20,6 °C).
Za měsíc napršelo 67,7 mm. Nejvíce srážek spadlo v roce 1952 (79,8 mm). Nejméně
srážek spadlo v roce 1982 (3,1 mm). Největší náraz větru byl 9. 2. 2016 (87,8 km/h).
Dne 10. 2. 2020 byl tento poryv překonán, a to při přechodu tlakové níže Sabine (Caira)
- nový měsíční údaj je 96 km/h.
Teplota se v Javorníku měří od roku 1976 a v roce 1990 bylo naměřeno -1,6 °C, tato nejvyšší minimální teplota stále odolává. Letošní údaj je -2,5 °C.
Celodenní mrazy: 2020 (0), 2019 (1), 2018 (15), 2017 (7), 2016 (0), 2015 (5).
Mrazy v noci: 2020 (4), 2019 (10), 2018 (26), 2017 (16), 2016 (8), 2015 (17).

Dne 4. 2. 2020 dopoledne převládalo západní proudění vzduchu, po obědě už proudil
studený vzduch od severu a začalo sněžit i v Javorníku, sníh se však neudržel a hned tál.
V 13:45 se vyskytly sněhové krupky, od rána sněžilo na Travné a Zálesí (5 až 10 cm nového sněhu). Měsíc byl velmi teplý a 23. 2. 2020 začaly kvést jarní květiny a některé ovocné
stromy, jako první byly viděny květy mirabelky.

04/2020
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Velmi větrný únor v Javorníku
10. 2. 2020 v 1 hodinu ráno dorazila hluboká tlaková níže Sabine (Caire) se středem nad
Skandinávii (944 hPa) i na Javornicko (nejnižší tlak při přechodu této TN byl 993 hPa).
Vichřice v nárazech dosáhla 96 km/h, a to po třetí hodině ranní. Na Sněžce dosáhly nárazy větru rychlosti 184 km/h. Vítr lámal stromy, nefungovala elektrická energie. Dopoledne byly zaznamenány výpadky telefonní sítě a internetu. Když přišel silný vítr, teplota
v noci stoupla na 10 °C. Ráno kolem 9. hodiny přes naše území přecházela studená fronta
a s ní i dlouho čekávaný déšť. Teplota klesla na 3 °C a setmělo se. Vítr v zámeckém parku
vyvrátil mohutný strom a na Jánošíkově ulici u potoka vylomil vzrostlý smrk. Vlivem
poryvu byly závažně poškozeny střech některých rodinných domů, nikomu se naštěstí
nic nestalo. Z důvodu dlouhodobého výpadku elektrické energie byly ZŠ Javorník i školní jídelna zavřeny. Tento orkán, který se přes Evropu přehnal, není zařazen v Javorníku
mezi nejsilnější. Loni 11. 3. 2019 vichřice Eberhard v nárazech dosáhla 97 km/h, 24. 12.
2001 to bylo 103 km/h.
12. 2. 2020 přešla tlaková níže Victorie (Dennis) [51,6 km/h], po ránu byl sněhový
poprašek, který hned po vysvitnutí slunce roztál. Ve 13:30 začalo chumelit, chumelilo
zatím nejvíce od začátku zimy - opět poprašek, stále neměřitelné množství - nelze brát
jako první sněhovou pokrývku.
16. 2. 2020 bylo přes den velmi teplo (13,5 °C), noc na 17. 2. 2020 byla velmi teplá.
19. 2. 2020 padaly v Javorníku sněhové krupky. 20. 2. 2020 byl na Travné poprašek.
23. 2. 2020 a v noci na 24. 2. začal zesilovat vítr, od západu se blížila další tlaková níže
Julie.
V Javorníku naměřeno 76 km/h. Tato TN překonala dosavadní rekord v České republice,
kdy byl naměřen náraz větru při orkánu Kyrill (Sněžka 216 km/h v roce 2007), nový
rekord je 23. 2. 2020 (Julie, 223 km/h).
24. 2. 2020 přešla další tlaková níže, a to Julia - v Javorníku náraz větru 76 km/h.
27. 2. 2020 v Javorníku pouze sněhový poprašek, který hned roztál. Travná, Zálesí do
2 cm.
29. 2. 2020 přešla další tlaková níže (Jorge, Bianca) a v Javorníku bylo zaznamenáno
73,8 km/h.
Horní Hoštice: Nejvyšší denní teplota (Tmax) naměřena 1. 2. 2020 (14 °C).
Nejnižší teplota (Tmin) naměřena 8. 2. 2020 (-4 °C). Průměrná denní měsíční teplota
(7,8 °C) a průměrná minimální teplota (2,8 °C)
MZ
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Informace ze školství

Mateřská škola Javorník, Polská 488 – p. o. 790 70 Javorník, tel. 574 440 017,
email: mspolska.javornik@tiscali.cz

ZVEME VŠECHNY RODIČE A JEJICH DĚTI

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JAVORNÍK, POLSKÁ

NA

VE STŘEDU 6. 5. 2020 V 16:00 hod.
PŘIJĎTE SI POHRÁT, SEZNÁMIT SE
A PROHLÉDNOUT SI NAŠI
MATEŘSKOU ŠKOLU.
Rodný list dítěte vezměte s sebou.

04/2020
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Zápis ZŠ Javorník
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne pouze formálně (bez přítomností dětí), a to podáním žádosti o přijetí k povinné
školní docházce: v období od 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020 v Základní
škole Javorník. Veškeré informace naleznete na internetových stránkách školy www.zsjavornik.cz
Mgr. Marek Bury, ředitel školy

Školní kolo recitační soutěže
Každoročně naše škola pořádá školní kolo
recitační soutěže ve
spolupráci s Městskou
knihovnou R. Zubera,
nejinak tomu bylo i letos. Recitátoři z 2. stupně se sešli v příjemném prostředí knihovny v úterý 25. 2. 2020
v 10 hodin. Celkem dvacet žáků od 6. do
9. tříd změřilo své síly v přednesu, vyslechli
jsme recitaci textů poezie i prózy.

Rozhodování poroty nebylo letos příliš těžké,
vítězové z obou kategorií předčili své soupeře na celé čáře. V okresním kole nás budou
reprezentovat za 3. kategorii Lenka Buryánková a Hana Štefková, za 4. kategorii Karolína
Kmeťová a Eliška Horáková. Děkujeme paní
Věře Hradilové za pomoc při pořádání školního kola, také za cenné rady – je totiž jedním
z porotců soutěže. Postupujícím děvčatům
přejeme mnoho štěstí v okresním kole.
Mgr. Markéta Lyková

Téma řemesel v MŠ Míru Javorník
V únoru zažily děti z MŠ
Míru netradiční formu
výuky. Ve školce si povídaly o nejrůznějších
řemeslech a profesích,
dozvěděly se, jak vznikají věci kolem nás, kdo
nám peče chleba, kdo se stará o kytičky, kdo
opravuje auta atd. Děti měly za úkol zjistit,
kde pracují jejich rodiče a jakou profesi za-

stávají. Paní učitelka také dětem vysvětlila,
že maminka, která se stará doma o jejich
bratříčka, sestřičku či o domácnost, má taky
takovou nelehkou práci.
Druhá část týdne se nesla ve znamení exkurzí. Co si budeme povídat, autentický zážitek
je nejen pro děti nejpřínosnější formou vědění.
Ve středu děti vyrazily autobusem do Bílého
Potoka na exkurzi do zdejšího statku SABAS
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s. r. o., kde je přivítal pan Surovík
s panem Jurišem. Děti si prohlédly
krávy a telata v jejich ubikacích
a dozvěděly se vše podstatné o provozu statku. Všechny nadšeně poslouchaly výklad pana Juriše, který
jim mimo jiné ukázal i dojírnu a nádoby tzv. tanky na mléko. Na konec
exkurze přišla na řadu i oblíbená
zemědělská technika, kombajny
a traktory.
Další zastávka v Bílém Potoce byla
ve stolařství STOLZED s. r. o. Zde na
ně čekal pan Daňa s panem Pavelkou. Po výkladu o tom, z čeho a co vlastně takový stolař
vyrábí, ukázal pan Daňa dětem různé stroje
a zpracování kusu surového dřeva. Zároveň
měly děti možnost poslechnout si hlučnost
některých strojů – protahovačku, srovnávačku... Nechybělo poučení o bezpečnosti při této
práci. Děti také nahlédly do lakovny a ruční
dílny, kde si mohly osahat různá nářadí. Za
vzornou pozornost dostaly děti sladkou odměnu a dřevěné kostky do školky.
Další den děti navštívily kovárnu pana Křížka. Exkurze byla také pro děti velmi zajímavá. Pan Křížek demonstroval výrobní postup
z kusu neopracovaného železa odebraného
z výhně - na kovadlině vykul kladivem z horkého železa malý lístek. Vysvětlil, jaké nářadí ke své práci potřebuje, a názorně ukázal
některé stroje – buchar, leštičku, brusku...
Nechyběla ukázka nákresů a některých hotových prací. Na památku dětem vyrobil
z plechu sluníčko na strojové vyrážečce. Pro
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děvčata nachystal krásný měděný náramek
s prstýnkem. Nakonec připomněl dětem, jak
je důležité dodržovat bezpečnost při práci
se stroji a ohněm.
V pátek navštívili žáčci tělocvičnu v Uhelné,
kde na ně čekalo skvěle připravené dopravní
hřiště. Program zahájil pan policista písknutím na píšťalku. Děti se seznámily s různými dopravními značkami a policista dětem
podrobně vysvětlil jejich význam. Následoval
„opravdový silniční provoz“. Děti byly zaměstnány jako policisté, řidiči dopravních prostředků a část dětí hrála účastníky silničního
provozu. Malí policisté dávali nepozorným
řidičům pokuty a řidiči se snažili dodržovat
pravidla silničního provozu. Postupně se děti
vystřídaly ve všech profesích a činnostech.
Určitě byl pro děti celý týden velice zajímavý a přínosný. Jménem mateřské školy děkujeme místním podnikatelům za spolupráci, ochotu a čas, který věnovali našim dětem.
Kolektiv MŠ Míru Javorník

Úspěchy žáků ZUŠ Javorník

ZUŠ

V hudební oboru letos
probíhají soutěže ve hře
na klavír a kytaru. V klavírní
soutěži v okresním
Javorník
kole, které proběhlo
v Jeseníku 2. 3. 2020, získaly v sólové hře:
2. místo Nela Losmanová ve III. kategorii,
Helena Blahušková 3. místo v V. kategorii

a Zuzana Ringová s Nelou Losmanovou
2. místo za klavírní duo v II. kategorii. Za přípravou žákyň stojí paní učitelky Ing. Zdena
Blechtová a Renáta Jeřábková.
Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru proběhlo 25. 2. 2020 v Jeseníku a z ní diplomy
obdrželi: Aleksandra Szczepańska 2. místo v 0. kategorii, Dominik Černý 3. místo
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ve IV. kategorii a Zuzana Motyka
2. místo v V. kategorii. Všechny žáky připravil pan učitel Vít Hanulík.
V literárně-dramatickém oboru
se po šesti letech konala soutěž
v přednesu. ZUŠ Javorník zorganizovala okresní kolo 22. 2. 2020,
kterého se zúčastnili žáci z jesenické ZUŠ. Do krajského kola postoupily žákyně: Laura Morávková,
Lea Juřenová, Lenka Nemeškalová,
Lucie Argirovská, Zuzana Matušková a Tereza Juřenová. Na soutěž žákyně připravily
Mgr. Tatiana Bednaříková a MgA. Klára Ketnerová.
Ve středu 4. 3. 2020 proběhla přehlídka
mladých recitátorů DĚTSKÁ SCÉNA v Jeseníku. Přehlídky se zúčastnilo okolo stovky
recitátorů od 7 do 15 let. Žákyním ZUŠ Javorník se podařilo uspět a z okresní přehlídky si odvezly diplomy: Ocenění poroty Kateřina Galová, Eva Danielová a Patricie
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Fudala a POSTUP do krajského kola - Laura
Morávková, Lea Juřenová, Lenka Nemeškalová a Zuzana Matušková.
Všem našim žákům gratulujeme a postupujícím přejeme mnoho štěstí v krajských kolech.
Věříme, že každou konanou soutěží mají žáci
možnost získávat zkušenosti a zlepšovat se,
což považujeme za nejpřínosnější. Každoročně se tak potvrzuje, jak talentované a šikovné
děti na Javornicku máme.
kolektiv pedagogů ZUŠ Javorník

Kulturní, společenské a sportovní akce
Free dance Javorník v plném nasazení v nových kostýmech
Tento taneční kroužek vznikl v Javorníku v říjnu 2017. „Šla jsem
do toho s tím, že to prostě jenom
zkusím. Začalo nás to všechny bavit a s postupem času nastaly myšlenky, zda budu mít na trénování
čas? Jestli to bude holky bavit?
Ale obrovská podpora z rodiny
a z řad veřejnosti mě v tomto hodně motivovala a dnes je to pár let,
co fungujeme, a jsem za to velice
ráda! Tímto bych chtěla poděkovat
městu Javorník za poskytnutí finančního
příspěvku z programu pro poskytování
neinvestičních dotací z rozpočtu města Javorník v roce 2020. Díky této podpoře jsme
získaly nové kostýmy, ve kterých náš tým

„Free dance“ může reprezentovat náš tým
i město Javorník na různých kulturních,
společenských a sportovních akcích. Velice
si toho vážíme. Děkujeme! V letošním roce
máme 26 děvčat, z toho 18 děvčat chodí
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do kroužku od října 2019. Od října 2020
bych ráda měla dvě skupiny Free dance.
Pomalu si hraji s myšlenkou, že příští rok
s děvčaty zkusíme i soutěž. Vše se bude
odvíjet od toho, jak se nám bude dařit,“
s úsměvem komentuje Petra Pavelková, vedoucí kroužku.
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Naše vystoupení v roce 2020?
14. 2. 2020 - Dětský maškarní karneval ve
Staré Červené Vodě
7. 3. 2020 - Mezinárodní den žen v MěKS
Javorník
13. 6. 2020 - Dny Javornicka
MZ, PP

Kalendář akcí na měsíc DUBEN 2020
4. 4. od 19:00
velký sál MěKS

7. 4. od 10:30
Knihovna R. Zubera
16. 4. od 17:00
Knihovna R. Zubera
18. 4. od 17:00
velký sál (kino)
24. 4. od 17:00
nám. Svobody
1. 5. od 11:00
Borůvková hora

15. 5. od 19:00
Knihovna R. Zubera
21. 5. od 19:00
velký sál (kino)

„ABECEDA HVĚZD“ – Vladimír Hron
Vstupné: 200,- v předprodeji 250,- na místě v den konání
Předprodej vstupenek v MIC Javorník Po - Pá 08:00 -16:00
!!! ZRUŠENO NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN !!!
„BATOLATA V KNIHOVNĚ“
„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY“
Kino – promítání české komedie „CHLAP NA STŘÍDAČKU“
Vstupné: 60,-

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

PŘIPRAVUJEME

„MÁJOVÝ VÝŠLAP NA BORŮVKOVOU HORU“
Srdečně zveme na tradiční výšlap k zahájení turistické sezóny 2020!!!

„NOC S ANDERSENEM“

„TRAVESTI SHOW“ – DIVOKÉ KOČKY
Vstupné: 180,- v předprodeji, 200,- na místě v den konání
Předprodej vstupenek v MIC Javorník Po - Pá 08:00 -16:00

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

O náhradních termínech akcí, konání či nekonání akcí vás budeme informovat !!!

04/2020
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DUBEN 2020
SOBOTA 18. 4. 2020 v 17:00, BOHEMIA M.P., (komedie, romantický)

CHLAP NA STŘÍDAČKU

Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou
ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly
z něj tak chlapa na střídačku. Lenka po prvotním šoku souhlasí a obě ženy představí tento
nový způsob života Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před hotovou věc. Co se všem zdá zpočátku
jako perfektní plán, kdy je Jirka jeden týden s manželkou, druhý s milenkou, se nakonec
může stát pro všechny pořádnou noční můrou…
Vstupné: 60 Kč, přístupno od 12 let, české znění, 109 minut

V Javorníku pohřbili basu aneb Vesnický masopust
V sobotu 15. 2. 2020 byl slavnostně zahájen
masopustní průvod od Městského kulturního
střediska k sálu Laura ve Vsi. Nazdobený historický traktor s vlečkou obsazenou Oškerovou dechovkou společně s Javornickou dělostřeleckou gardou s obrovským drakem vedl
tancující a zpívající Slováckou chasu z Lanžhota a houf občanů plný pestrých masek.
Masopustní průvod letos začal ve 13 hodin u MěKS Javorník, kde se připojili občané z města a pokračovalo se za doprovodu
hudby směrem k sálu Laura v Javorníku-Vsi,
kde předseda Spolku obyvatel Javorníku-Vsi
Lukáš Daniel přítomné přivítal na II. ročníku Vesnického masopustu. Uvítal rovněž vedení města Javorník. Starosta města Jiří Jura
poděkoval za pozvání a sdělil: „Já, tímto, po
dobu trvání masopustního veselí, vzdávám
se veškeré vlády nad místní části Javorníku-Vsi a předávám vládu maskám.“ Letos stuhu vlády nad místní částí Javorník Ves získal

MEDVĚD a masopustní veselice mohla začít.
Následovala fanfára občanů a po ní propukla
radost a nadšení všech čarodějnic, kostlivců
a dalších masek, že mohou vyrazit do ulic.
Masopustní průvod občanů šel za doprovodu Oškerovy dechovky a Slovácké chasy
z Lanžhota po Havlíčkově ul. k obchvatu a Jánošíkově ulici zpět dolů do Vsi. Cestou se zastavoval u domů, jejichž obyvatelům muzikanti
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hráli a chasa zpívala lidové písně. Rovněž i jeden z vojáků Javornické dělostřelecké gardy
zpíval a hrál na flašinet a dodal masopustu
historický nádech. Předseda Spolku obyvatel
Vsi a masky za doprovodu muziky tancovali,
za což je domácí pohostili svými domácími
koblihami, tou naší pravou javornickou slivovicí, sladkostmi, chlebíčky, štrúdly a dalšími
dobrotami, které postupně zaplnily celý koš
na povozu traktůrku. Na konci téměř 5 km
trasy se průvod vrátil před sál Laura a následovalo vystoupení Slovácké chasy z Lanžhota,
která za doprovodu dechovky zatančila a zazpívala s meči v rukou tradiční šavlový tanec,
který se k masopustu váže. Nakonec pak vystoupil pan „farář“, který po své smuteční řeči
zvolal „Chaso, k pochování basy - pochodem
vchod!“ a ukončil modlitbu za basu. V sále se
pak do pozdních večerních hodin zvesela tančilo, jedlo a pilo jak to, co se vykoledovalo, tak
i to, co v podobě výborného guláše a pečeného
masíčka připravil pořádající Spolek obyvatel
Javorníku-Vsi.
Pane Danieli, jak hodnotíte v pořadí druhý ročník javornického masopustu?
Když jsem sledoval extrémy počasí, které se na
Javornicku těsně před akcí vyřádily, měl jsem
o masopust trošku obavy, protože přeci jen se
jedná z části o venkovní akci. Naštěstí při nás
stáli všichni svatí, jak se říká, a počasí bylo
téměř na jedničku, takže nic nebránilo pustit
se do práce a akci přichystat. Jsem rád, že mi
i v letošním roce vyšli kamarádi z Lanžhota
vstříc a na náš masopust přijeli. Jejich cesta
z nejjižněji položeného města na Moravě do
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města nejsevernějšího se i přes vzdálenost
téměř 300 km vyplatila, protože se jim dle
jejich slov v Javorníku celkově převelice líbilo.
Musím rovněž zmínit místní dělostřeleckou
gardu, která svou účastí v průvodu s obrovským drakem nad hlavou dodala akci na lesku.
Stejně tak úžasně vyrobená mávátka z dílny
školky na ul. Míru vykouzlila lidem v průvodu úsměv na rtu. Obrovské poděkování patří i paní ředitelce Mateřské školy Polská Ivě
Kubincové, která ve svém volném čase doma
vyrobila nádhernou basu a společně s dětmi
ve školce pak krásná dekorativní prasátka na
každý stůl v sále. Velké díky patří i všem občanům, kteří se masopustu v nádherných maskách nebo i bez nich zúčastnili, a to ať už jako
hosté, nebo prostřednictvím svých dobrot,
které v průběhu průvodu srdečně a pohostinně nabízeli. Musím zmínit i pořadatelskou
práci celého spolku obyvatel Javorníku-Vsi,
který k dnešnímu dni čítá dvě desítky členů
a bez kterého by žádnou z konaných akcí ve
Vsi nebylo možné uspořádat, stejně jako bez
významné podpory ze strany města Javorník
a všech sponzorů. Všem patří můj velký dík.
Masopust odnesl čas, nyní již vyhlížíme statný strom v lese, zanedlouho totiž přijde chvíle
věnovat se stavění máje. Čas opravdu velmi
rychle letí…“ ukončil s úsměvem předseda
Spolku obyvatel Javorníku-Vsi Lukáš Daniel.
Děkujeme těmto občanům a organizacím,
kteří masopust podpořili: město Javorník,
Lukáš Daniel, Policie ČR, NAVOS, a. s., Jaroslav Damašek, Antonín Zourek st., SOUZ
Horní Heřmanice
MZ

Sport

Družstvo DOSTIHOVÝCH KROCANŮ vybojovalo 1. místo
V sobotu 8. února 2020 ve sportovní hale
v Javorníku proběhl XVIII. ročník halového
fotbalového turnaje o putovní cenu „O lapač
na kůrovce“.

V letošním roce se turnaje zúčastnilo deset
týmů, včetně jednoho zahraničního - týmu
z Chorvatska.
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„Ještě se nepodařilo, aby putovní lapač získal dvakrát po sobě jeden tým, putovní cenu nikdo dosud neobhájil,“ povzbudil hráče
předseda pořádajících Kůrovců Javorník, z. s.
Vlastimil Koňařík. Turnaj probíhal od 9:00 do
18:00 hodin. Hráči i diváci měli k dispozici bohaté občerstvení (gulášek, klobásky a další).
Součástí turnajů bývají doprovodné programy
– tombola, vložená soutěž pro diváky (kop do
pařezu). Vítěznou cenou je divoký kanec.
Konečné pořadí turnaje: 1. Dostihoví krocani, 2. Palírna, 3. Titicaca, 4. Black Panters,
5. Papen - Já přijedu, 6. Omen Tatoo, 7. Taverna, 8. Kůrovci, 9. Hrvatska, 10. Nebelvír. MZ
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Fotbalový turnaj starých pánů - KŮROVCI z Javorníku
skončili na druhém místě
jako vítěze hráče z Loučné, kteří ve finále
porazili na pokutové kopy obhájce trofeje
Kůrovce. Třetí místo pro sebe urvalo největší překvapení turnaje družstvo z Bukovic.
Celý program vyvrcholil bohatou tombolou
a večerním zábavným programem. Většina
mužstev již přislíbila účast příští rok, a tak
nezbývá než konstatovat: 6. 3. 2021 na viděnou,“ komentuje hlavní organizátor turnaje
David Stoupal.
Sobotní den patřil všem nadšeným fotbalistům, kteří se společně sešli ve sportovní
hale v Javorníku na tradičním fotbalovém
turnaji. Po velkém boji se Kůrovcům z Javorníku nepodařilo obhájit prvenství, o vítězi
rozhodl penaltový rozstřel, v němž vyhrál
tým z Loučné nad Desnou.
V sobotu 7. března se ve sportovní hale Javorník uskutečnil 15. ročník turnaje Old
Boys. „Letošní datum přitáhlo do haly rekordních 10 družstev, která byla rozdělena
do dvou skupin. Nováčci turnaje družstva
Ostravy a Velkých Bílovic stejně jako další ostřílení matadoři si setkání velice pochvalovali. Celodenní klání nakonec určilo

Nejlepší střelec – Navrátil Petr – Loučná
Nejlepší hráč – Juriš Zdeněk – Kůrovci
Nejlepší brankář – Lihotský Marek – Davidovy hvězdy

Sponzoři: ZŠ Javorník, Restaurace Bílý Potok, Weber Prostějov a mnoho přátel javornického fotbalu, kteří přispěli do tomboly.

Výsledky:
1. Loučná nad Desnou
2. Kůrovci z Javorníku
3. Bukovice 		
4. Vrbno pod Pradědem
5. Davidovy hvězdy


6. Velké Bílovice
7. Javorník „A“
8. Bernartice
9. Ostrava
10. Sudkov
MZ

Před opravou

Po opravě
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