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Informace z města
Starosta informuje
- DČOV a nové vybavení dětského hřiště v Bílém Potoku
Vážení spoluobčané,
dne 26. 7. 2021 proběhla v Bílém Potoku
pracovní schůzka zastupitelů města Javorníku za přítomnosti občanů. Schůzky
se zúčastnilo 11 zastupitelů a také někteří
pracovníci Městského úřadu. Ze schůzky
vzešla spousta podnětů a připomínek, které
se nyní s ostatními zastupiteli snažíme řešit.
Hlavním z řešených problémů je pomoc
občanům nejen Bílého Potoka, ale všech
přilehlých místních částí, tj. i Horní Hoštic,
Travné, Zálesí a okrajových částí Javorníka,
s jejich zákonnou povinností týkající se
likvidace odpadních vod.

Z diskuze 1,5 hodiny k tématu na odkanalizování Bílého Potoka se z počátku jakékoli
řešení jevilo jako velice neprůchodné, ale po
argumentaci a výměně názorů se dospělo ke
společnému řešení.

Na pracovní schůzce zastupitelů dne 8. 9.
2021 jsme projednali a následně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Javorníku dne 15. 9. 2021 schválili Program pro
poskytování investičních dotací z rozpočtu
města, kterým bude město přispívat nenávratným příspěvkem ve výši 50 000 Kč na
vybudování domácí čistírny odpadních

vod pro každý objekt určený k trvalému
bydlení právě tam, kde se nelze napojit na
veřejnou kanalizaci. Je to zvýšení oproti
minulému období o 20 000 Kč. O dalších
20 tis. Kč bude příspěvek navýšen tomu,
kdo si současně s realizací domovní čistírny
pořídí i novou zásobní jímku (nádrž) na
přečištěnou odpadní vodu k dalšímu využití. Nadále trvají i příspěvky na vybudování
náhradních zdrojů pitné vody určených pro
zásobování nemovitostí užívaných k trvalému bydlení, tj. studny vrtané, studny kopané,
vyzdívané apod.

Dalším podnětem, který vzešel na pracovní
schůzce zastupitelů v Bílém Potoku, byl
nedostatek herních prvků pro děti bydlící
v Bílém Potoku. Rada města proto rozhodla
o pořízení nového vybavení dětského
hřiště ještě v letošním roce. Věřím, že
k dnešnímu dni už jsou děti v Bílém Potoku
s novými herními prvky seznámeny. O dva
menší prvky bylo posíleno i dětské hřiště
v Javorníku. Vnímáme požadavky rodičů,
a proto bychom rádi do rozpočtu na příští
rok zařadili finanční prostředky na další
nové vybavení.

Rada města na základě stížností občanů
Bílého Potoka řeší s vedoucím správy majetku také koncepci pro celoroční údržbu
nejen Javorníku, ale zejména právě okolních
částí obce.
Pracovní schůzku v Bílém Potoku považuji
za velmi přínosnou, rád bych tímto poděkoval všem zúčastněným zastupitelům
a občanům nejen za přítomnost, ale i za
jejich podněty k řešení dané problematiky.
Jiří Jura, starosta
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Vzpomínky nehasnou
Vážení občané,
je to již více jak rok, co jsme slavnostně otevírali budovu Soudu - Turistické centrum
v Javorníku. Jak jistě všichni víte, s budovou
jsou neodmyslitelně spjaty i Školské sestry
de Notre Dame, které zde prožily 45 let svého života. Přestože pobyt na Javornicku pro
ně nebyl vždy ideální, nikdy na toto město
nezanevřely a vzpomínají na vše s láskou
a pokorou.
Aniž bychom si toho kdy všimli, nenápadně
a tiše navštěvují každoročně (kromě loňského roku, kdy byl na vzestupu covid ) s předstihem hrobová místa na místním hřbitově,
aby uctily památku svých zesnulých z řádu.

Letos tomu bylo jinak, po návštěvě hřbitova a místního kostela jsem byla sr. Miriam
a sr. Klárou oslovena spolu s radním Lukášem Danielem, abychom se se sestrami
sešli a v přátelském duchu si popovídali,
povyprávěli, co je v Javorníku nového a jak
plyne čas. Již při příchodu jsme u kostela
zaregistrovali upřímné rozhovory s místními
obyvateli, kteří také nezapomněli…. Sestry
byly velmi mile překvapeny, jak se Javorník
rozvíjí a jak je krásné a barevné náměstí,
včetně budovy Soudu.

sr. Klára, Lukáš Daniel, Sieglinde Mimrová
a sr. Miriam na nádvoří zámku

Poté přijaly pozvání do Kavárny u Jana, která
se nachází na nádvoří zámku a kde o nás
bylo mile postaráno. Po příjezdu do Hradce
Králové, kdy si celou cestu poctivě odřídily,
se nám ještě ozvaly, že „dojely bez potíží
a s vděčností na nás myslí“… což nepotřebuje
dalšího komentáře. I my na ně s vděčností
myslíme a budeme uchovávat vzpomínku
na jejich pobyt zde, v tomto kraji, protože
vzpomínky - ty nehasnou.
Sieglinde Mimrová, Lukáš Daniel

Žádost o poskytnutí termínů kulturních,
sportovních a společenských akcí 2022
Prosím všechny příspěvkové organizace města, místní kluby, spolky i soukromé osoby
z Javorníku, Bílého Potoka, Horních Hoštic, Travné a Zálesí, aby sdělily termín plánovaných akcí pro rok 2022. Akce, které budou nahlášeny do 15. října 2021, budou uvedeny
v městském kalendáři. Kdo zašle akce později, bude je mít uvedené pouze v „plánů akcí
2022“ na webu města. Pište na marketing@mestojavornik.cz
Děkuji všem za spolupráci!

MZ
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Dění v Javorníku

Velké poděkování
K létu neodmyslitelně patří
letní prázdniny, na které se
všechny děti těší. Letošní léto
bylo spojeno s letními kempy
neboli příměstskými tábory.
Základní škola Javorník se
zapojila do tohoto projektu.
V měsíci červenci a srpnu,
škola ve spolupráci učitelů
a asistentek každý týden pořádala letní kemp, který byl
zaměřený na určitou tématiku.
Dva letní kempy uskutečnila
paní učitelka Michaela Vašíčková, spolupracovala s paní asistentkou
Kristýnou Vrzalovou a svým synem
Janem. Pro děti vytvořila moc zajímavý
program. Byli se podívat v javornickém
kostele ve Vsi, kde jim mnohé informace
sdělil pan Milan Rychlý. Batikovali trička,
navštívili zaniklé osady. Vyrobili si krásné

podložky z proutí. Navštívili
Boží horu v Žulové. Podívali
se do jeskyň na Špičáku i na
Pomezí. Velký zážitek prožili
v kulturním domě, kde hráli
únikovou hru, hledali schované klíče, aby se dostali k pokladu. Museli zdolávat mnohé
nástrahy, které si vymyslela
paní učitelka s vedoucí knihovny paní Věrou Hradilovou, synem Janem a panem Milanem
Rychlým. Syn přicházel domů
nadšený se spoustou zážitků
a informací. Touto cestou děkuji za pěkné
zorganizování dvou letních kempů paní
Michaele Vašíčkové a celému jejímu týmu.
Dětem prázdnily obohatila a dala jim do
života krásné vzpomínky a zážitky.
Rodina Spielvogelova a Výborná

MĚStSKÁ KNIhOVNA
RuDOlFA ZuBeRA JAVORNíK
uPOZORŇuJeMe, Že BuDe

V PÁteK 29. 10.

ZAVŘeNO.
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Poděkování paní učitelce Klárce Ketnerové
vlastní sebevědomější já.
Klárka je opravdu velmi
Důležité je vyzdvihnout to,
výjimečný a inspirativní
že prostřednictvím soutěží,
člověk, který má v sobě neupřehlídek atd. nám byla
věřitelnou touhu pro divadlo
dána příležitost posunout
a touhu divadlo učit. Bylo
se dál. Klárka se všeho snanám ctí Klárku vůbec poznat
žila využít na maximum
a poté být i jejími žákynětak, abychom my měly zkumi. Do každého přestavení,
šenosti do budoucna. Také
které s naší skupinou, nebo
s námi zkoušela stále něco
i s jinou skupinou vytvořila,
nového. Např. jsme v karandávala maximum a všechna
téně namluvili rozhlasovou
představení byla velkým
hru. Nesmíme zapomenout
zážitkem jak pro nás, tak
vyzdvihnout skvělou ati pro diváky. Když pracujete
zleva: Zuzana Matušková,
mosféru, kterou Klárka při
s Klárkou, tak se opravdu Klára Ketnerová a Lenka Nemeškalová
hodinách vždy navodila
cítíte jako v profesionálním
anebo podpořila tím, že se s námi smála
divadle. Jako učitelka se nám Klárka vždycky
a nikdy nezkazila žádný vtip ani legraci! Právě
snažila předat, co nejvíce mohla. Klárka je
naopak. Je toho samozřejmě ještě mnohem
ale mnohem více než jen učitelka. Je pro nás
více, ale nejde o to, co napíšeme, jde o to,
přítelkyní, a to je velmi vzácné. Ukázala nám,
co máme v našich srdcích! Tímto Ti za vše
že divadlo je mnohem více než jen samotné
děkujeme Kláry!
herectví. Ukázala nám, jak je důležité nebát
se projevit emoce. Díky tomuto jsme vyrostly
Leňa a Zuzi z Javorníku
nejen herecky, ale taky jsme si vybudovaly

Jumpings poděkování

U příležitosti oslav 765 let od založení obce
Velká Kraš vystoupili dne 4. 9. 2021 ve Velké
Kraši pod záštitou spolku SPORT Javorník

z.s. členové oddílu JUMPING SPORT Javorník
s připraveným vystoupením. Chtěla bych
touto cestou poděkovat všem účinkujícím,
kteří obětovali svůj volný čas přípravám na
vystoupení. Díky jejich snaze a píli se vystoupení podařilo. Jmenovitě to jsou Roman
Boško, Lenka Gladišová, Ing. Lucie Hecsková,
Stáňa Kotasová, Iva Bulgurisová.

Pokud se k nám chcete přidat, tak nás
můžete kontaktovat přes facebookovou
skupinu Jumping SPORT Javorník. Skáčeme
každé pondělí a čtvrtek od 18:00 hod. v malé
tělocvičně ZŠ Javorník. Nové členy vítáme.
Ing. Kateřina Martináková
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Společenská kronika - srpen 2021

Narození občánci

Odešli z našich řad:

Marek Borovský, Jonáš Hruška

Josef Cibulka

Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí,
zdraví a radosti.

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínka
V úterý 14. 9. 2021 navždy odešla výrazná osobnost
Javorníku pan Vilém Šiller. Jméno, které zůstane
nesmazatelně zapsáno v dějinách města Javorník.
Dlouhé roky pracoval v komunální politice a v období
od 1. 3. 1983 do 30. 11. 1990 zastával funkci starosty. Odešel pracovitý a obětavý člověk, který věnoval
nemalou část svého každodenního úsilí ve prospěch
našeho města. Čest jeho památce!

Přehled činnosti JSDh Javorník za uplynulý měsíc srpen 2021
Tak klidný měsíc srpen, jako zažili
letos javorničtí hasiči, byl naposled
v roce 2005. Během druhého prázdninového měsíce vyjeli javorničtí hasiči pouze k jediné události. Ve středu
4. srpna jsme vysláni do Travné, kde
došlo k odlomení větší větve ořešáku, která
zůstala zaklíněna v kabelech vysokého na-

pětí. Abychom se k větvi dostali, najeli
jsme s cisternou co nejblíže a z horní
nástavby jsme větev postupně ořezávali,
až padla na zem. Silnice byla po dobu zásahu uzavřena. Následně jsme ji uklidili
a vrátili se zpět na základnu.
MT
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc srpen
Na začátku měsíce bylo chladno
a deštivo, žně byly proto opožděny
o více jak 14 dní. Řepka se pár let
zpět sekala i začátkem července,
letos koncem července a začátkem
srpna. Během léta se žádné větší
krupobití nevyskytlo. Srpen byl chladnější než
měsíc červenec.

Nejtepleji 15. 8. 2021, naměřeno 31,8 °c.
Nechladněji 30. 8. 2021, naměřeno 11,6 °c.
Za měsíc napršelo 121,5 mm. Největší náraz
větru byl 8. srpna 37,4 km/h.

Počet dní s t nad 20 °c:
2021 (25), 2020 (27), 2019 (31), 2018 (30),
2017 (29), 2016 (26), 2015 (31), 2014 (26),
2013 (29), 2012 (30), 2011 (29).

Počet dní s t nad 30 °c:
2021 (4), 2020 (6), 2019 (5), 2018 (12), 2017
(7), 2016 (4), 2015 (18), 2014 (3), 2013 (9),
2012 (11), 2011 (10).

Počet tropických noci:
2021 (1), 2020 (0), 2019 (1), 2018 (2), 2017
(3), 2016 (0), 2015 (8), 2014 (0), 2013 (1),
2012 (3), 2011 (2).

Zaznamenáno v srpnu:
2. 8. krátká bouřka od Bílé Vody
3. 8. párkrát zahřmělo a zablesklo se, venku
dozrávají první švestky.
5. 8. Moravu a Slezsko ovlivňovala tlaková níže,
celý den pršelo - 32 mm.
8. 8. v nočních hodinách dorazila bouřka od
JZ, přešla celou ČR a její pozůstatky zasáhly
i Javorník.
8. 8. absolutní rekord Tmax, který byl naměřený
8. 8. 2015 stále odolává, v ten den panovala
extrémní vedra, v odpoledních hodinách bylo

naměřeno 38,5 °C ve stínu. Letos
15. 8. byla Tmax 31,3 °C.

11. 8. Itálie a Španělsko sužovala extrémní vedra. Zřejmě padl
rekord, když na Sicílii naměřili
48,8 °C. Je možné, že příčinou byly
rozsáhlé požáry, které zachvátily Řecko, Turecko, Itálii a Španělsko. Dosud nejvyšší oficiálně naměřená teplota byla 48 °C a meterologové
ji změřili v Athénách v roce 1977.
16. 8. pozorovatelná velmi vzdálená silná
bouřka na Králickém Sněžníku. V Javorníku
byly slyšet velké hromy a záblesky. V tuto noc
teplota neklesla pod 20 °C – další tropická noc.

22. 8. byl pozorovatelný červený úplněk – „Jeseteří“, protože v této době bývá hojnost jeseterů. Měsíc byl v lehkém červeném oparu.

25. 8. v posledním týdnu odletěli do teplých
krajin vlaštovky i javorničtí čápi.

26. 8. konec léta byl v Javorníku chladný,
teploty nedosáhly ani 20 °C, často pršelo.
V odpoledních hodinách se přehnala silná přeháňka s krupkami do 0,5 mm.

31. 8. konec prázdnin byl hodně chladný, teplota kolem 15 °C, ČR ovlivňovala tlaková níže,
srážky přicházely od polských jezer a napršelo kolem 35 mm. Potok v Javorníku stoupl
o 30 cm (70 cm).

horní hoštice SRPeN:
Nejvyšší denní teplota 33 °c naměřena 14. 8. 2021.
Nejnižší teplota 11 °c naměřena 30. 8. 2021.
Průměrná denní měsíční teplota 22,8 °c a průměrná minimální teplota 15,3 °c.
Za měsíc napršelo 139,6 mm dešťových srážek.
MZ
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Jak to vidím - turistická sezóna v centru města
Pomaloučku končí hlavní turistická sezona
léta 2021. A že byla! Javorník a jeho okolí
zažil po rozvolnění anticovidových opatření doslova nápor turistů. V ekonomickém
zhodnocení přinesl do příjmu restaurací
a obchodů, provozovatelům ubytovacích
služeb malou náplast na rány z předešlého
omezení.

Ale položme si otázku, jestli jsme jako hostitelé udělali pro návrat návštěvníků maximum. Teď mám na mysli všechny. Vedení
města, služby, obyvatele. Ochotou, radou,
pomocí nebo jen úsměvem na tváři. Mezi
zamračené není touha se vracet. Plné město
přináší domorodcům problémy. Chybí místa
na zaparkování, když přijedou jen na nákup

na náměstí. Stačilo by jen několik stání na
30 minut. Modrý rámeček na vozovce. A začít
hledat místo na větší zpoplatněné parkoviště.
Už jsem slyšel udivené „tady se neplatí“?

Je to 15 let od otevření rozhledny na Borůvkové hoře. Dovolím si tvrdit, že přilákala tisíce
až desetitisíce návštěvníků. Hned za hranicí
na polské straně je parkoviště. U nás? Nic!
A tak auta stojí na konečné autobusů a tím
řidičům linky Javorník -Travná znesnadňují
práci. Že by nebylo místo?

Javornicko má možnost stát se oblíbeným
místem pro pobyt. Přemýšlejme, vylepšujme
anebo jen buďme ochotní a usměvaví.
E.Kabil

Jede, jede mašinka

Ano, tato písnička Maxim Turbulenc, také
Přednosta stanice a další melodie a písně
o cestování vlakem podkreslovaly náladu ve
výstavním sále Soudu. „Historie železnic na
Jesenicku“ byl název výstavy, která od prvního června do konce září dávala možnost
nahlédnout na dopravu po kolejích. Vlaky
byly v počátku minulého století nejdůležitějším dopravním prostředkem na přemisťování materiálů i lidí. Kouzlo trati Lipová

lázně – Javorník bylo zejména v dětských
očích něčím jedinečným. Měl jsem rád ty
cesty někam z Javorníku. Svačinka se rozbalovala už před Bernarticemi. A kdy už bude
tunel? Často jsme cestovali nočními spoji.
Přestup a čekání na další spoj na nádražních
stanicích měly zvláštní atmosféru. Zvuk
lehce bručících výbojkových světel, okolo
poletujících můr, vůně kouře projíždějících
mašin. Když jste na lipovském Semmeringu
seděli v posledním vagonu vlaku, který míval
i deset vozů, tak jste viděli vykloněni z okna
mašinu. Jak pouští z komína jiskry a supí za
hory do roviny Hané.

Dost nostalgie. Výstavy v Javorníku mají
tradičně vysokou vypovídací úroveň. A že
už jich bylo! Věřím, že ještě bude. Za tuto
skončenou klobouk dolů a poděkování za
krátký návrat po kolejích do starých dobrých
časů dětství.
E.Kabil
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Informace ze školství
Vážení rodiče a přátelé školy,
když jsem loni připravoval
článek do Javornického
zpravodaje, přál jsem si
normální, standardní školní
rok. Všichni víme, jak mé
přání bylo či spíš nebylo
vyslyšeno. Mnoho zažitých
pravidel neplatilo, opatření se střídala jak
na běžícím páse a nám nezbývalo nic jiného,
než se daným událostem přizpůsobovat.
Věřím, že nejhorší máme za sebou a nic
podobného se již opakovat nebude.

Doba před prázdninami byla především ve
znamení distančního (domácího) vzdělávání. Velká tíha zodpovědnosti ve vzdělávání
dětí připadla právě na Vás, rodiče. Jak jsme
již několikrát zmínili, velmi si vzájemné
spolupráce vážíme a děkujeme za ni.

S distančním vzděláváním se pojila nutnost
zajištění a nastavení jednotné platformy
pro online komunikaci žáků a učitelů. Zvolili jsme platformu od společnosti Google,
tzv. Google Workspace, která nabízí využití
mnoha aplikací pro usnadnění, a to nejen
distančního vzdělávání. I přes občasné
problémy, které s rozjezdem nových věcí
přicházely, jsme s výsledkem spokojeni.
I když ve škole nebyli žáci, naši správní zaměstnanci rozhodně nezaháleli. Z hlediska
materiálního posunu je nutno zmínit rekonstrukci nábytku školní jídelny, rekonstrukci
posilovny ve sportovní hale nebo také velké
generální úklidy ve všech místech školních
budov, za což patří všem našim správním
zaměstnancům velké poděkování. Během
prázdnin se také podařilo zrekonstruovat
dvě nové třídy na budově pavilonu, včetně
počítačové učebny.

Nyní ve stručnosti nastíním
výhled, přání a vize do budoucna. V letošním školním roce se
o našich přibližně 340 žáků
v 17 třídách bude starat celkem 48 zaměstnanců.

Z pedagogického hlediska
jsme si plně vědomi, že loňský
rok ve velké míře ovlivnil vzdělávací a výchovnou složku vývoje všech dětí. I s tímto
vědomím pracujeme a nastavujeme školní
rok následující. V rámci podpory dětí nabídneme možnost doučování, pedagogické
intervence nebo širokou a pestrou škálu
zájmových kroužků tak, aby přechod do
normálu byl co nejhladší a nejpohodovější.

Dalším velkým úkolem a cílem bude posun
v rámci využívání informačních technologií,
kdy intenzivně pracujeme nad spuštěním
elektronické třídní knihy a jednotnou komunikační sítí pro vyučující, žáky a jejich
rodiče, elektronickou žákovskou knížkou.
S detaily při zavádění žákovské knížky Vás
budeme včas a srozumitelně seznamovat
později…
V neposlední řadě se budeme nadále snažit naši školu zvelebovat a rekonstruovat
tak, aby se v ní všichni cítili spokojeně
a příjemně.

Na závěr bych rád všem popřál co nejklidnější průběh podzimu, obyčejné každodenní radosti bez jakýchkoliv omezení a hlavně
zdraví. Věřím, že nový školní rok bude opět
tím normálním rokem, kdy se až do června budeme společně scházet a vzdělávat
tak, jak je běžné. Držím nám palce a přeji
nám všem, aby nás v novém školním roce
2021/2022 provázely jen samé příjemné
události.
Mgr. Marek Bury, ředitel školy
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Slavnostní večer
Skutečně velké dojetí panovalo
ve velkém sále v Kulturním domě
v Javorníku v pátek 27. srpna 2021,
kdy Základní umělecká škola Javorník pořádala tzv. Slavnostní večer.

V rámci této události proběhla výstava výtvarných prací, divadelní představení
a vše bylo završeno loučením s letošními
absolventy.

Ve školním roce 2020/2021 absolvovalo
v hudebním oboru I. stupně studia šest absolventů: Dominik Černý a Martin Nemeškal
- hra na kytaru ze třídy pana učitele Víta Hanulíka, DiS.art, lucie Janáková - sólový zpěv
ze třídy paní učitelky MgA. Olgy Procházkové,
eliška Petříková - EKN ze třídy paní učitelky
Mgr. Hany Vašíčkové, Krysztof Rakint - hra
na bicí ze třídy pana učitele BcA. Pavla Brhela
a Martyna Szczotka - hra na housle ze třídy
pana učitele Tomáše Zápecy.
Ve výtvarném oboru to byla absolventka
Marie Fibingerová ze třídy paní učitelky
Mgr. Marty Noskové. Jak jsme informovali
v loňském roce, bohužel, neproběhla kvůli
epidemiologické situaci výstava absol-

ventských prací. Tento rok jsme
však konečně mohli dát prostor
vyniknout unikátním obrazům
loňské absolventky Valentýny
Robotkové, která se ve vlastní
tvorbě zaměřuje převážně na
kresbu lidské hlavy, pohrává si
s deformací obličeje, jelikož ji fascinuje
jedinečnost výrazu. Ve foyer před velkým
sálem vystavila studijní kresby, se kterými
uspěla u talentových zkoušek na Střední
průmyslové škole v Šumperku, kde nyní
studuje obor průmyslový design.

O značnou část programu slavnostníhovečera se postaral literárně-dramatický
obor pod vedením paní učitelky MgA. Kláry
Ketnerové. V rámci představení Commedia
dell´arte ztvárnily své absolventské role
lenka Nemeškalová a Zuzana Matušková,
která nyní studuje herectví na Pražské konzervatoři. Toto představení opět rozesmálo
diváky a potvrdilo, jak kvalitní umění a hlavně jak talentované žáky na Javornicku máme.
Možná jsme malá školička na okraji České
republiky, ale vždy se budeme snažit věnovat našim žákům maximum, abychom splnili
jejich sny. To se nám
zatím úspěšně daří,
a za to svým pedagogům, žákům a jejich
rodičům děkuji. Vše
je totiž vždy o důvěře,
spolupráci, píli a nasazení. Já věřím, že tento
školní rok bude příznivější a brzy se budeme
opět těšit z umu našich
žáků, Vašich dětí, našich krajanů.

zleva Eva Danielová, Patricie Fudala, Zuzana Matušková, Klára Ketnerová,
Lenka Nemeškalová, Ondřej Stránský, Tereza Juřenová, Lea Juřenová

Mgr. Tatiana
Bednaříková
ředitelka ZUŠ Javorník

10/2021
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Kulturní, společenské a sportovní akce
Setkání po letech
Město Javorník a Městské kulturní středisko
Javorník vás srdečně zvou, na již tradiční
Setkání po letech, které se uskuteční v pátek
15. 10. 2021 od 17:00 hod. v novém sále kulturního domu. Přijďte se pobavit, popovídat
u sklenky dobrého vína a poslechnout si nebo
i zatancovat u hudební kapely „Eva a Jindra“.
Čeká vás zábavný večer plný hudby a tance
s bohatým kulturním programem. Můžete se

těšit na vystoupení Javornického pěveckého
sboru pod vedením paní L. Jahodové a na bohatou tombolu. V rámci „setkání“ vás srdečně
zveme také na koncert "Hvězdné melodie
aneb Pocta Karlu Gottovi", který se uskuteční ve čtvrtek 14. 10. 2021 od 18:00 hod.
ve velkém sále kulturního domu v Javorníku.
Těšíme se na vás!
Srdečně zvou pořadatelé!!!

PŘIhlÁŠKA
NA SetKÁNí PO letech 15. 10. 2021
Vážená paní, vážený pane,
pokud máte zájem zúčastnit se v letošním roce Setkání po letech, které
proběhne 15. 10. 2021 od 17:00 hodin v novém sále MěKS Javorník,
prosíme o vyplnění přihlášky.

Přihlášky vraťte potvrzené nejpozději do 8. 10. 2021 do MIc
Javorník (SOuD – turistické centrum).

Podmínkou pro přihlášení na „Setkání po letech“ je dosažení v letošním
roce 60 let a mít trvalé bydliště v Javorníku.
Na setkání s vámi se těší pořadatelé

Jméno, příjmení ……………………………………………….
Datum, podpis………………………………………………….
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Svaz tělesně postižených z Javorníku
navštívil zámek Raduň a Arboretum v Novém Dvoře u Opavy
Výbor Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Javorníku pořádal zájezd
pro své členy, zbylá místa doplnil důchodci
z Javorníku. Letos se jelo 7. září 2021 na
Státní zámek Raduň a do Arboreta v Novém
Dvoře. Počasí nám přálo, bylo slunečno
a teplo. Zámek Raduň je původně gotická
tvrz, přestavěna v 16. století na renesanční
zámek. V první třetině 19. století byl zámek
empírově přestavěn do dnešní podoby.
Po společném obědě následovala komentovaná prohlídka Arboreta v Novém Dvoře.
Paní průvodkyně nás seznámila s dendrologickou zahradou, která byla založena v roce

1958 na místě jednoho z dendrologicky
nejcennějších parkových objektů ve Slezsku.
„Poděkování patří městu Javorník za finanční
podporu, výboru Místní organizace STP za
uspořádání tohoto zájezdu. Děkuji všem členům zájezdu za účast a panu řidiči Milanu
Szkipalovi za bezpečnou jízdu tam i zpět a za
spolupráci,“ ukončil Michal Zajonc, vedoucí
zájezdu MO STP Javorník.

Výbor MO děkuje paní Vladislavě Porvisové,
paní Chariklii Škodové a dalším za poskytnutí
první pomoci člence MO na zájezdu.

Michal Zajonc, vedoucí zájezdu MO

10/2021
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5. ročník mezinárodního hudebního festivalu
S Muzikou boříme hranice aneb rozloučení s létem
Javorník se bavil v rytmu hudby
a tance
20. srpna 2021 Městské kulturní středisko
Javorník pořádalo 5. ročník tradiční akce česko-polský hudební festival, který proběhl
na zahradě Karla Ditterse z Dittersdorfu
za finanční podpory Olomouckého kraje
a města Javorník. Jako první vystoupila
polská hudební skupina z Nysy „Misscore“.
Nejočekávanějším vystoupením večera byl
koncert kapely „Olympic revival“. Následovalo vystoupení skupiny „Green Day revival“.

vystoupení hudební skupiny Olympic revival

„Publikum perfektně spolupracovalo. Děkujeme za pozvání do Javorníku, koncert jsme
si společně s diváky náramně užili,“ uvedl
zpěvák kapely Green Day revival. Diváci se
bavili do ranních hodin a po celou dobu akce
měli k dispozici občerstvení.

Tento hudební večer byl zakončen skvělou after párty různých hudebních hitů
z 80. a 90. let, kterou rozjel Pavel Dzubák
- DJ Lotos. „Jsme rádi, že tato kulturní akce
proběhla a lidé se mohli konečně sejít a pořádně si to užít! Děkujeme všem, kteří přišli
a užili si večer s přáteli v rytmu hudby. Velké
poděkování patří všem, kteří se na uspořádání festivalu podíleli,“ ukončila ředitelka
MěKS Ing. Lucie Hecsková.
MZ

Dětský den s myslivci 2021

zleva: Zbyněk Ketner, Markéta Zetochová
a Zuzana Matušková

Krásné počasí přálo v sobotu 21. 8.2021
bohatému kulturnímu programu v Javorníku. Jednou z akcí, která se v tento
den konala, byl již tradiční Dětský den
s myslivci. Tato akce se uskutečnila
v areálu střelnice Mysliveckého spolku
Chlum Javorník a navštívilo ji přes 200
návštěvníků. Členové MS Chlum si pro
děti připravili vědomostní i pohybové
disciplíny, ve kterých svůj talent mohli
procvičit malí i větší soutěžící. Největší
zájem u dětí (i tatínků) vzbudila jako
obvykle střelba ze vzduchovek na shazo-
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vací terče. Své znalosti prokázali při poznávání
trofejí zvěře a svůj důvtip uplatnili při luštění
zapeklitých hádanek. Překážková dráha a skákání v pytli prověřily pohybovou zdatnost
dětí a záchrana „bažantích vajíček“, střelba
z luku i z praku pak jejich šikovnost a přesnost.
Drobný náhled do ekologie v přírodě poskytla
disciplína třídění odpadků na ty, se kterými
si příroda v blízké době poradí sama a na ty,
které do ní určitě nepatří. Ubíhající odpoledne
dětem zpestřila malá tombola, tvořivá dílnička
a dětské melodie a znělky. Samozřejmostí bylo

Za zajímavý článek děkuji panu Radku Kubincovi.

10/2021

i na této akci myslivecké troubení a výborná
myslivecká kuchyně.

Akce se konala za finanční podpory města
Javorník, za což patří městu velký dík. Další,
přímo obrovské poděkování, si zaslouží dobrovolníci, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli
členům MS s organizací a provedením této
akce ke spokojenosti všech zúčastněných!
S dalšími akcemi se na vás těší členové Mysliveckého spolku Chlum Javorník.
MK

MZ

10/2021
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Kalendář akcí říjen 2021
6. 10. 2021 od 18:00
nový sál MěKS

„MLŽNOU KRÁSOU RYCHLEBSKÝCH HOR“
– přednáška M. Kobzy, pořádá: Knihovna Rudolfa Zubera

9. 10. 2021 od 14:00
Kravčák

„DRAKIÁDA“ – tradiční pouštění draků,
opékání špekáčků a soutěže pro děti

8. 10. 2021
Knihovna Rudolfa Zubera

14. 10. od 18:00
velký sál MěKS

14. 10. od 17:00
Knihovna Rudolfa Zubera

16. 10. od 15:00
velký sál MěKS (kino)

21. 10. – 31. 1. 2022
SOUD – turistické centrum
22. 10. od 17:30
Knihovna Rudolfa Zubera

„NOC S ANDERSENEM“

„HVĚZDNÉ MELODIE ANEB POCTA KARLU GOTTOVI
– koncertní vystoupení, kde zazní písně od K. Gotta,
K. Svobody, V. Neckáře a dalších.
Vstupné: dobrovolné!
„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY“
Kino – animovaná pohádka
„AINBO: HRDINKA PRALESA“
Vstupné: 60,„SVĚTE DIV SE! DOHROMADY JE TO 100 LET“
- výstava fotografií a trofejí u příležitosti životního jubilea
Daniela Štrajta a Jiřího Štrajta
Vernisáž výstavy proběhne 20. 10. v 18:00 hod.
ve výstavní síni v budově SOUDU – turistickém centru.
Vstupné: dobrovolné!
„BARMA – ZLATÁ ZEMĚ“ – přednáška V. Klapuchové

23. 10. od 19:00
velký sál MěKS

„BOSÉ NOHY V PARKU“
- romantická komedie nejen o lásce. Hrají: Rudolf Hrušínský,
Veronika Freimanová, Radúz Mácha a Anna Linhartová.
Vstupné: 300,- // v den konání 350,-

25. 10. od 18:00
nový sál MěKS

„ZMIZELÉ JESENICKO 2. díl: Téměř zaniklé osady“
- beseda s autory publikace Zmizelé Jesenicko 2. díl Pavlem
Macháčkem a Tomášem Hradilem
Vstupné: dobrovolné!

10/2021
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PŘIPRAVUJEME
3. 11. od 18:00
nový sál MěKS

„KAM I KRÁL CHODIL SÁM aneb HISTORIE ZÁCHODŮ“
– přednáška Mgr. Milana Rychlého
Vstupné: dobrovolné!

5. 11. od 18:00
Knihovna Rudolfa Zubera

„ŠÁLENÍ PODZIMU“
– vernisáž výstavy javornických umělců

19. 11. od 18:00
Knihovna Rudolfa Zubera

„NA POZVÁNÍ CARA – PŘÍBĚH VOLYŇSKÝCH ČECHŮ“
– přednáška p. Dagmar Martínkové

11. 11. od 17:00
náměstí Svobody

21. 11. 2021 od 12:00
náměstí Svobody

25. 11.
Knihovna Rudolfa Zubera

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

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

4. 12. 2021 od 15:00
velký sál KD

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

10. 12. od 18:00
nový sál KD

„AUTORSKÉ ČTENÍ JOSEFA BLAŽKA
Z KNIHY PSEUDOGOTICKÁ HROBKA“

8. 12. od 19:00
velký sál MěKS

14. 12. od 18:00
zrcadlový sál MěKS

„ADVENTNÍ KONCERT S DASHOU
A SKUPINOU PAJKY PAJK“

„VÁNOČNÍ KONCERT“
– vystoupení Javornického pěveckého sboru

Všechny kulturní akce se budou konat s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace v souvislosti s COVID – 19
a přijatými vládními opatřeními. O změnách termínů či o zrušení daných kulturních akcí vás budeme včas informovat. Více
info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz nebo na fcb stránkách Javorník a jeho dění, Kulturní dům Javorník.
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ŘÍJEN 2021
SOBOTA 16. 10. 2021 v 15:00 VELKÝ SÁL!!! HRAJEME PRO DĚTI !!!
BOHEMIA MOTIVE PICTURES
(animovaný)

AINBO: HRDINKA PRALESA

Celý život Ainbo se odehrává uprostřed amazonské džungle a ona ji nade vše miluje. Jednoho dne
však zjistí, že je její domov ohrožen hamižnými těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy. S pomocí
svých “andělů strážných,” roztomilého a legračního armandilla Dilla a obtloustlého tapíra Vacyho se
Ainbo vydává na záchrannou misi svého ráje. Podaří se jí najít moudrou matku pralesa želvu Motelo
Mamu a společně s ní zabránit blížící se katastrofě?
Vstupné: 60 Kč

přístupno

český dabing

85 minut

10/2021
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WellNeSS RychleBy INFORMuJe
od 1. 10. 2021 začíná zimní saunová sezona s otvírací dobou denně
od 16:00 do 22:00. Rodiče dětí, které chodí do školky, mohou nahlásit
dítě u vedení školky na saunování se školkou.
PH

Sport
hledáme trenéra stolního tenisu

spolek sport Javorník hledá trenéra dětí a mládeže,
který by měl zájem vést oddíl stolního tenisu na ZŠ Javorník.
Kroužek je zatím pozastaven do doby, než najdeme nové trenéry.

Tento oddíl má již dlouholetou tradici a výborné výsledky,
jeho členové hráli v okresní i krajské lize.
Chceme dát dětem možnost naučit se tento sport,
abychom i nadále mohli nabízet v Javorníku kvalitní sportovní vyžití.
Aby oddíl dětí mohl pokračovat, tak bychom uvítali jednoho
nebo i dva vedoucí, kteří budou s dětmi trénovat.
Očekáváme pouze chuť pracovat s dětmi a základní znalost stolního tenisu.
Trenérům nabízíme možnost školení a také výborného zázemí.
Pokud máte zájem ukázat dětem kouzlo tohoto sportu,
tak se hlaste na email info@sportjavornik.cz nebo na telefon 792 313 261.
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Javornická posádka opět třetí

Letošní ročník seriálu Mistrovství České republiky v truck
trialu pokračoval 28. a 29. 8
2021 druhým závodem v pískovně TAUM v Černuci u Velvar. Do Černuce přijelo celkem
32 posádek z České republiky,
Slovenska a Polska. Ve třídě S3,
ve které startuje javornická posádka Tomáš
Janků s Petrem Lukešem s vozem ROSS VIZA,
startovalo osm posádek.
Tomáš s Petrem zahájili závod překvapivě
dobře. Hned v první soutěžní sekci, kterou
vyhráli, ukázali, že třetí místo z prvního závodu, kde měli v Mistrovství České republiky
v truck trialu premiéru, nebylo náhodné.

Před každým závodem se losuje pořadí posádek pro jízdy v soutěžních sekcích, které se
postupně mění. Posádka, která startuje v první sekci první, startuje v další sekci poslední.
Posádka, která startuje v první sekci druhá,
v další sekci startuje první a tak dále. Třída
S3 byla rozdělena na dvě skupiny po čtyřech
posádkách. Obě skupiny se potom střídají ve
stejných sekcích.
O tom, že startovat v sekci jako první není
žádná výhoda, se přesvědčila javornická posádka hned v druhé sekci. Pro první sekci si
vylosovali kluci druhé pořadí, takže do druhé

vyhlášení prvního závodu v Kunštátu – třetí místo
Tomáš Janků a Petr Lukeš
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sekce nastupovali jako první.
Nasbírali zde 126 trestných
bodů a po dvou sekcích byli
v průběžném pořadí druzí. Třetí
sekci závodu opět vyhráli, ale na
průběžné vedení to nestačilo.
Poslední sobotní sekci jela naše
posádka opět první a opět se
klukům nedařilo. Po sobotě ale byli Tomáš
s Petrem v průběžném pořadí třídy S3 na
druhém místě.

Stalo se již tradicí, že se vyhlášení výsledků
závodu koná na dalším závodu. Takže v Černuci se vyhlašovaly výsledky z prvního závodu v Kunštátu, kde naše posádka vybojovala
ve třídě S3 třetí místo.

V neděli, druhý závodní den, se javornické
posádce první sekce nepovedla a přesto že
druhou nedělní sekci vyhráli, klesli v průběžném pořadí na třetí místo. A potom přišly
dvě sekce, které se klukům vůbec nepovedly.
V jedné se v náročném výjezdu nedostali do
cílové branky a ve druhé shodili jednu branku. V těchto dvou sekcích nasbírali celkem
403 trestných bodů. Toho využila posádka
st.č. 385, Bronislav Ševčík a Roman Fojtík
s vozem Praga V3S, která se „dotáhla“ bodově na javornickou posádku. Obě posádky
měly shodně 1169 trestných bodů. Do konce
závodu zbývaly dvě sekce a třetí místo pro
javornickou posádku bylo v ohrožení.

Tomáš s Petrem to ale nevzdali a zabojovali.
Poslední dvě sekce závodu vyhráli a vybojovali tak při svém druhém startu v Mistrovství České republiky v truck trialu opět
třetí místo. Další závod seriálu se uskuteční
18. a 19. září 2021 na tankodromu v Milovicích u Nymburka. Více informací o javornické
posádce naleznete na oficiálních stránkách
javornického autoklubu www.agenasteam.cz.
AGENAS TEAM autoklub v AČR
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Sál Laura si Vás dovoluje pozvat na

2. 10. 2021 od 16 hod.
na Sále Laura v Javorníku na Vsi

V kulturním programu vystoupí:
Děti z MŠ Polská
ZUŠ Javorník
K tanci a poslechu zahraje Lukáš Daniel
Čeká Vás zvěřinový guláš zdarma
Další občerstvení zajištěno
Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás
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Pozvánky na kulturní a společenské akce
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Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města
Javorník. Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 10/2021, dne 1. 10. 2021, zdarma.
uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 14. 10. 2021, své příspěvky
zasílejte na javornickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává město Javorník, náměstí
Svobody 134, 790 70 Javorník, IČ: 302708, MK ČR e 22175.
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