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Informace z města
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsou věci v našem životě, které neustále zmiňujeme a připomínáme. Jednou z těchto věcí je ochrana životního prostředí. V poslední
době byla v Javornickém zpravodaji uveřejněna spousta informací o našem systému
nakládání s odpadem. Zmiňoval jsem jak
komunální odpad, který končí na naší vlastní skládce, tak i odpad, který je námi všemi
vytříděn a umístěn do nádob a kontejnerů,
a pak dále využit. Město Javorník se snaží
všemi možnými prostředky vytvořit fungující systém nakládání s odpadem a umožnit
nám všem umístit odpad, který nemá končit
na skládce, do kontejnerů k dalšímu zpracování. Již několikrát jsem zmínil, že se nám

všem daří odpad separovat. O tom svědčí
i odměny od společností, které dále vytříděný odpad zpracovávají.
Z následující tabulky je zřejmé, že se nám daří
snižovat výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím a udržet poplatek za odpady na co
nejnižší úrovni. I přesto město Javorník ze
svého rozpočtu dotuje přímé provozní náklady spojené s odpady ve městě. Nemalé jsou
také investice, které nejsou zahrnuty do tvorby poplatku. Poplatek ve výši 420 Kč na osobu je nejnižší v celém okolí. Nicméně neustále
hledáme další možnosti, abychom náklady
udrželi na co nejnižší úrovni. Z tohoto důvodu
také přecházíme od května letošního roku na
čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu.

Bilance odpadového hospodářství města Javorník za roky 2014 - 2018
řádek/rok
2014
2015
2016
Neinvestiční příjmy a výdaje v odpadovém hospodářství města Javorník
1 Příjmy
Kč
Kč
Kč
2 místní poplatek za
880 749,00
858 007,00 1 012 798,00
TKO dle OZV
3 poplatky od práv. osob
397 664,28
394 368,00
509 312,24
4 platby za uložení na
83 251,30
138 766,45
112 815,00
skládce (PO i FO)
5 přijaté sankce (ČIŽP),
0,00
20 000,00
0,00
popř. jiné příjmy
6 přijaté odměny za
207 913,46
211 501,45
258 388,50
třídění od firem
7 příjmy celkem bez
688 829,04
764 635,90
880 515,74
místního poplatku
8 příjmy celkem vč.
1 569 578,04 1 622 642,90 1 893 313,74
místního poplatku
9 Výdaje (provozní)
10 osobní výdaje - mzdy,
530 944,00
558 638,00
656 404,00
odvody
11 provozní výdaje - mat., 1 697 641,28 1 574 198,10 1 807 745,77
služby, opravy...
12 výdaje celkem
2 228 585,28 2 132 836,10 2 464 149,77

2017

2018

Kč
1 033 967,00

Kč
1 022 172,00

4 900,00

0,00

518 193,00
132 802,00

299 587,00

955 482,00

319 482,86
133 372,00

407 912,00

860 766,86

1 989 449,00

1 882 938,86

693 381,00

750 269,00

2 148 182,01
2 841 563,01

1 508 313,72
2 258 582,72
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řádek/rok
2014
2015
2016
2017
-1 539 756,24 -1 368 200,20 -1 583 634,03 -1 886 081,01
13 bilance: příjmy
vyjma místního
poplatku - výdaje
14 bilance: všechny
-659 007,24 -510 193,20 -570 836,03
-852 114,01
příjmy - výdaje
15 řádek 13 děleno
523,19
464,90
540,31
658,09
počtem obyvatel
+ počet rekr. objektů
(k 1.1.2018 =
2775 + 78 = 2853)
teoret. výše místního
poplatku pro plné
pokrytí provoz.
výdajů
Investiční výdaje v odpadovém hospodářství města Javorník
16 investiční příjmy
583 485,29 4 893 829,00
0,00
847 381,15
(přijaté dotace)
17 investiční výdaje
698 993,00 5 118 967,00
214 479,14
1 116 830,00
18 bilance: investiční
-115 507,71 -225 138,00 -214 479,14
-269 448,85
dotace - investiční
výdaje
19 komentář - stěžejní
kontejnery
KUKA vůz
popelnicová kontejnery
investiční akce
stání,
PD navýšení
koruny
skládky
Celkové neinvestiční a investiční výdaje po odpočtu všech příjmů (čisté výdaje města)
20 řádek 14 + řádek 18
-774 514,95 -735 331,20 -785 315,17 -1 121 562,86

V Javorníku 8. 3. 2019
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2018
-1 397 815,86
-375 643,86
489,95

0,00

559 198,70
-559 198,70
kontejnery,
mobil.váha,
PD rozšíření,
skládky
-934 842,56

Zpracovala: Ing. Marie Fomiczewová, ved. OF MěÚ Javorník
Jiří Jura, starosta

Dalším počinem snižování nákladů v odpadovém hospodářství a předcházení vzniku
odpadů je také pořízení domácích kompostérů na zpracování biologicky rozložitelných odpadů z domácnosti. Město Javorník
podalo žádost o dotaci na pořízení těchto
domácích kompostérů, která byla úspěšná.
V současné době probíhá výběrové řízení na
dodavatele kompostérů.
Rád bych Vás také informoval o průběhu revitalizace horní části náměstí. Práce na horní

části náměstí v Javorníku, které bylo možné
realizovat, jsou dokončeny. Zbývající etapy ukončení celé stavby budou provedeny
na podzim letošního roku. Zbývá dokončit
chodník podél budovy soudu a prostor před
tímto objektem. Tyto práce započnou až po
ukončení stavebních prací na venkovní části
budovy soudu. Zásadním problémem bude
realizace rekonstrukce studny, která se nachází v prostoru horní části náměstí. Vlastní
projekt s rekonstrukcí studny nepočítal.

Závěrem bych Vám rád připomenul, že dne 8. května 2019 proběhne
pietní akt kladení věnců u příležitosti 74. výročí ukončení 2. světové války, a to v Javorníku v 15:00 hod. a v Bílém Potoku v 16:00 hod.
Všichni jste srdečně zváni.
Jiří Jura, starosta
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
několik desítek dobrovolníků z našeho
města včetně žáků naší základní školy
se v sobotu 6. 4. 2019 zúčastnilo akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jedná se
o celostátní akci, jejímž cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepo-

řádek na veřejných prostranstvích. Jsem
moc rád, že je v našem městě tolik občanů, kteří dobrovolně posbírali neskutečné množství odpadu na několika místech
Javorníku.
Všem tímto moc děkuji!
Jiří Jura, starosta

Paczków a Javorník.
Dvě města, jedna historie.
Při vyslovení těchto vět se
spoustě z vás vybaví příhraniční dotace na rekonstrukci budovy bývalého
soudu, která letos míří do
finále. Nejedná se však
pouze o tuto budovu, zrcadlově se v projektu rekonstruuje i náměstí v nedalekém Paczkowě a součástí
jsou i doprovodné aktivity,
jako např. označení cyklotrasy „Po stopách svatého
Jana Nepomuckého“ vedoucí z Javorníku do Bílého Potoka, Gościc, Kamienice, Paczkowa,
Starého Paczkowa a Ujezdziece zpět přes
Střední díly do Javorníka. Jistě si někteří
z vás všimli, že v Bílém Potoku u rybníka
a na Středních dílech se vybudovaly dva
nové altány - přístřešky pro cyklisty, které
budou sloužit k odpočinku. (O přístřešcích
podrobněji v dalším čísle JZ)
Další aktivitou tohoto projektu je vydání knihy
„Šlechta paczkowsko - javornického příhraničí“, která vyšla dvojjazyčně. Při příležitosti

představení této knihy proběhlo dne 10. 4. 2019
v Knihovně R. Zubera setkání s autorem, panem Eugeniuszem Mazurkiewiczem,
čestným občanem Paczkowa, který poutavě vyprávěl
o tom, jak je s minulostí
Paczkowa a Javorníku neodmyslitelně spjata šlechta,
kdy řada šlechtických rodů
vlastnila majetky na obou
stranách hranice a tvořila
tak společnou historii. Proto na mnoha místech můžeme vidět erby, pro většinu populace záhadné
a nesrozumitelné. Kniha kromě šlechtických
rodů a jejich příjmení dále pojednává o heraldice, náhrobcích a jejich historii v našem
příhraničí. Pro případné zájemce je kniha
ještě v omezeném počtu k dispozici zdarma
v městské knihovně nebo na IC. Přednáška byla doplněna čtením historie z knihy a ústním
překladem do českého jazyka.
Bc. Sieglinde Mimrová,
místostarostka
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
Volby do Evropského parlamentu se z rozhodnutí prezidenta republiky uskuteční na území ČR
ve dnech 24. a 25. května 2019.

V první den voleb – v pátek
24. 5. 2019 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin; druhý
den v sobotu 25. 5. 2019 se bude hlasovat od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 25. 5.
2019 ihned po uzavření volebních místností.
Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.
KDO MŮŽE VOLIT:
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR,
který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019,
dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného
státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj.
25. 5. 2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu
nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj.
nejméně od 10. 4. 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
Překážkami ve výkonu volebního práva
pro volby do Evropského parlamentu jsou:
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku
rozhodnutí soudu).
Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. 4.
2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu údaje
ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem
je každý občan ČR zapsán automaticky do
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Postup pro voliče, kteří změní
místo trvalého pobytu, po zápisu do seznamu
voličů (14. 4. 2019) naleznete na stránkách
Ministerstva vnitra ČR.

Občan jiného státu EU, který má
právo hlasovat, který není ještě
veden v dodatku stálého seznamu voličů a má zájem volit, musí
podat žádost o zápis do seznamu
voličů pro volby do Evropského
parlamentu (případně žádost
o přenesení údajů pro volby do Evropského
parlamentu) u obecního úřadu, v jehož
správním obvodu je přihlášen k pobytu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj.
14. 4. 2019 do 16:00 hodin. Informace pro
občany jiných členských států EU naleznete
na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Každý volič si může v úředních hodinách na
obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen
do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti
vyhovět nelze. Dva dny přede dnem voleb, tj.
22. 5. 2019, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.
VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ
ADRESOU:
Volič, který má trvalý pobyt na úřední
adrese (nám. Svobody 134, Javorník) je zapsán ve stálém seznamu voličů, a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním
okrsku č. 1.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Ode dne vyhlášení voleb, tj. od 17. 1. 2019,
může volič, který nebude moci volit ve svém
volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy
bude možné nejdříve od čtvrtka 9. 5. 2019.
Volič může požádat o vydání voličského
průkazu, a to:
• osobně u obecního úřadu, který vede
seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, podle místa trvalého
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pobytu, nejpozději do 16:00 hodin středy 22. 5. 2019;
• podáním doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb obecnímu úřadu, který
vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu podle místa trvalého
pobytu tj. do 16:00 hod. pátku 17. 5.
2019); toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky (musí být datová schránka fyzické osoby – voliče).

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta
– nutno mít označenou schránku).
Právo hlasovat na voličský průkaz může
při volbách do Evropského parlamentu ve
dnech voleb volič uplatnit v kterémkoliv
volebním okrsku na území České republiky.

VOLBY V ZAHRANIČÍ:
Pokud je volič zapsán na zvláštním seznamu
voličů vedeném na zastupitelském úřadu
v zahraničí a chtěl by hlasovat při volbách
do Evropského parlamentu, musí předložit
potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem,
kde byl doposud zapsán.

VOLBY V NEMOCNICI NEBO OBDOBNÉM
ZAŘÍZENÍ:
Pokud se volič ve dnech voleb bude nacházet v nemocnici, nebo podobném zdravotnickém či sociálním zařízení, má možnost nechat
se zapsat do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu vedeného příslušným úřadem. Správa příslušného zařízení
musí údaje voličů předat úřadu nejpozději do
20 dnů před volbami, tj. do 9. května 2019
do 16:00 hod. a zároveň zaslat potvrzení
o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu
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úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu
(zamezení dvojí volby).
V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve
dnech voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější
řešení vyřízení voličského průkazu, na který
volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky. V případě, že si
volič vyřídil voličský průkaz a ve dnech voleb
nakonec bude v nemocnici nebo v obdobném
zdravotnickém zařízení, může na tento voličský průkaz v této nemocnici nebo v tomto
obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat.

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ
SCHRÁNKY:
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. Tyto požadavky může ohlašovat osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 584
458 794, popř. zaslat na e-mailovou adresu:
matrika@mestojavornik.cz.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
Po obdržení hlasovacího lístku a úřední
obálky vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně JEDEN hlasovací lístek, na
kterém může přitom ZAKROUŽKOVÁNÍM
pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů
vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na
adresu místa trvalého pobytu nejpozději do
úterý 21. 5. 2019, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.
Informace k volbám do Evropského parlamentu naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/volby.
aspx – odkaz Informační servis – Volby.

[1]) Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu)
osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.
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Informace pro voliče, který změnil trvalý
pobyt po 14. dubnu 2019
Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce
v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeného obecním úřadem v místě
předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4
písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat
obecní úřad v místě předchozího trvalého
pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí
ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu a předložit toto potvrzení:
• obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, tedy do 16:00 hodin dne
22. května 2019
nebo
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• ve dnech voleb okrskové volební
komisi v příslušné volební místnosti
v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat
ve volebním okrsku (novým občanským
průkazem nebo občanským průkazem
s odstřiženým rohem spolu s potvrzením
o změně místa trvalého pobytu).

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří
změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/obvodu.

Poznámka:
Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě
EU, nebo mu již byl vydán voličský průkaz.
Osoba zodpovědná za organizaci a průběh
voleb: Marcela Minksová, tel: 554 458 794

Informace pro zájemce o pronájem vsypového místa
Na hřbitově v Javorníku byla
zřízena vsypová loučka.
• Vsypy budou prováděny
na základě žádosti o provedení vsypu a zájemce
uvede všechny údaje potřebné k vedení předepsané evidence.
• Jednorázový poplatek za provedení vsypu je stanoven na 500 Kč. Poplatek zahrnuje režijní náklady a pronájem vsypového místa.
• Možnost umístění „úředně stanovené vizitky“ na desce u vsypové loučky
• Období provádění vsypů: dvakrát do roka (květen, září)
• Vsypy mohou být prováděny:
- s účastí pozůstalých
- bez účasti pozůstalých.
• Vsypy - provede správce hřbitova ve stanoveném termínu, po předložení dokladu o zaplacení jednorázového poplatku.

• Žadatel o vsyp obdrží „Doklad o provedeném vsypu“.
• Do jednoho vsypového
místa lze provést maximálně dva vsypy.
• Vsypová místa nelze předem
rezervovat ani pronajmout - budou obsazována postupně, aby se zamezilo vstupování na místa, kde byl vsyp již proveden.
• Uživateli nevzniká na vsypové místo
vlastnické právo.

Urny se zpopelněnými ostatky určené ke vsypu se předávají po předchozí domluvě správci
hřbitova alespoň 1den před termínem vsypu.
Termín vsypu je stanovený na 25. 05.
2019 v 10:00 hodin.
Zájemci o vsyp zpopelněných ostatků požádejte nejpozději do 17. 05. 2019 správce
hřbitova pana Jaroslava Poláška, tel. č. 604
865 393.
odbor správy majetku
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Olomoucký kraj
kraj
Olomoucký

si Vás dovoluje pozvat na informační semináře k dotačnímu programu
si Vás dovoluje pozvat na informační semináře k dotačnímu programu

KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI III.
KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI III.

•


Zvažujete výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj tepla?
• Zajímají Vás podmínky, za kterých je možné o kotlíkovou dotaci požádat?
Zvažujete
výměnu
kotle na
pevná
palivapodpory
s ručníma přikládáním
za vyplácení?
nový zdroj tepla?
• Rádi
bystestávajícího
získali informace
o výši
možné
způsobu jejího
• Potřebujete pomoc při vyplnění žádosti o poskytnutí dotace?
 Zajímají Vás podmínky, za kterých je možné o kotlíkovou dotaci požádat?

 Rádi
bysteOlomouckého
získali informace
o výši
možné podpory
a způsobu
jejího vyplácení?
Využijte
nabídky
kraje
a zúčastněte
se některého
z informačních
seminářů,
na kterých budepředstaven
dotační
program,
prezentována
způsob
jejího vyplnění a další
Potřebujete
pomoc
při vyplnění
žádosti ožádost,
poskytnutí
dotace?
potřebné informace. Budete mít také možnost vznést své dotazy
a individuálně konzultovat problematiku kotlíkových dotací.
Využijte nabídky Olomouckého kraje a zúčastněte se některého z informačních seminářů,
Termíny
časy konánídotační
jednotlivých
seminářů
jsou uvedeny
druhé jejího
straněvyplnění
pozvánky.
na kterých
budea představen
program,
prezentována
žádost,nazpůsob
a další
Dotační
program
naleznete
na webových
stránkách
Olomouckého
potřebné
informace.
Budete
mít také možnost
vznést
své dotazykraje
www.olkraj.cz/kotlikovedotace,
a individuálně konzultovat
problematiku kotlíkových dotací.
v části
Kotlíkové
dotace
v Olomouckém
kraji
III.uvedeny
Účast nana
seminářích
je bezplatná.
Termíny
a časy
konání
jednotlivých
seminářů
jsou
druhé straně
pozvánky.
Dotační program je vyhlášen v rámci projektu Olomouckého kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
Dotační program naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje
rodinných domů v Olomouckém kraji III.“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí
www.olkraj.cz/kotlikovedotace,
2014 - 2020 (Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1).
v části Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.
Účast na seminářích
je bezplatná.
Termíny a místa konání
seminářů
Dotační program je vyhlášen v rámci projektu Olomouckého kraje „Snížení emisí z lokálního
KDE
Místo konání
KDY
V KOLIK
vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III.“ realizovaného v rámci Operačního programu
Městskýprostředí
úřad Jeseník
(budova
velkáosa
zasedací
Životní
2014
- 2020IPOS),
(Prioritní
2, Specifický 9.
cíl5.2.1).
2019
Jeseník
místnost, Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

Šumperk

Městský úřad Šumperk, velká zasedací místnost,
Jesenická 31, 787 01 Šumperk

10:00 – 15:00
22. 5. 2019
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PODĚKOVÁNÍ
Poděkování všem účastníkům, kteří se podíleli na akci Ukliďme svět, ukliďme náš
Javorník, a také městu Javorník.

Těšíme se na další akci v příštím roce. PB

Dění v Javorníku
Zlatá svatba
Dne 5.4.2019 připadl panu starostovi Jiřímu Jurovi radostný a čestný úkol, zúčastnit
se oslavy padesáti let manželského soužití
manželů Jarmily a Zdeňka Hybšových, kteří
slavili zlatou svatbu v krásném sále zámku
Jánský Vrch.
Zlatá svatba je vždy pro manžele příležitostí ke vzpomínkám. Pan starosta, který přijal
slavnostní a symbolický slib, vyjádřil manželům poděkování a úctu za jejich poctivou
a obětavou celoživotní práci pro jejich rodinu, obec a celou naši společnost.
Jménem Městského úřadu v Javorníku ze srdce popřál manželům Hybšovým zejména hodně zdraví a osobní pohody v dalším životě,

(Zveřejněno na základě souhlasu dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

aby je čekalo štěstí, radost a spokojenost a jejich další společná léta byla naplněna vzájemným porozuměním a společnou radostí.
Marcela Minksová, matrikářka

Noví občánci se setkali na radnici

V sobotu 13. dubna 2019 se
v obřadní síni Městského
úřadu v Javorníku konalo letošní první „Vítání občánků“,
kterého se zúčastnilo deset
dětí v doprovodu jejich rodičů a blízkých. Vítání občánků
je velmi starý zvyk, při němž
starosta obce přivítá nově narozené malé
občánky do společenství obce. Tak se stalo i při této sobotní malé oslavě, kdy nové
občánky města slavnostně přivítal pan starosta Jiří Jura a předal jim pamětní list.

S programem vystoupily děti
z mateřské školy ul. Polská.
Po podpisu do pamětní knihy
si maminky odnesly kytičku
a pro své děti obdržely věcný
dar a finanční hotovost.
Poděkování za kulturní program patří dětem z mateřské
školy a jejich paní ředitelce Ivě Kubincové
a paní učitelce Petře Weiserové. Za pořízení
fotografií slečně Radce Minksové a za organizaci celé akce členkám Sboru pro občanské záležitosti.
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Přejeme dětem pevné zdraví, štěstí a hodně radosti! 

Marcela Minksová, matrikářka

(Zveřejněno na základě souhlasu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Český zahrádkářský svaz v Javorníku
Český zahrádkářský svaz v Javorníku má dvě základní organizace, a to ZO Javorník I. a ZO
Javorník II. Ta s pořadovým
číslem jedna měla v sobotu
dne 23. února 2019 výroční
členskou schůzi v restauraci
Bukurešť. Předsedou tohoto spolku byl od
roku 1977 Milan Vávra, který na svou žádost
v této funkci po dlouhých 42 letech skončil.
Za jeho práci a činnost mu patří velké poděkování. Novým předsedou v pětiletém volebním období byl na výroční schůzi zvolen
Václav Mařata.
Organizace Javorník I. má 32 členů. Sdružuje jednotlivé zahrádkáře a jejich přátele ze
dvou zahrádkářských osad, z nichž jedna
zvaná „Paprsek“ je u Dolního parku a druhá
na Partyzánské ulici. Schůzi zahájil předseda Milan Vávra, jenž v úvodu připomněl 55.
výročí založení organizace. Český zahrádkářský svaz v Javorníku vznikl 24. 3. 1964
na podnět kulturní pracovnice Věry Kafkové
jako zájmová organizace. K zakládajícím 21
členům se přidali další a do konce roku měla
organizace již 40 členů. Prvním předsedou
se stal Bohumír Hort. ZO ČSZ Javorník se
rozrůstala a v roce 1982 měla již kolem 180
členů. Tehdy došlo k rozdělení, a tak vznikla
organizace Javorník I. a Javorník II.

Z pravé strany nový předseda Václav Mařata a bývalý předseda Milan Vávra.

Na výroční členské schůzi vystoupili i přítomní hosté, starosta města Javorník Jiří Jura a místopředseda Územního sdružení ČZS
Šumperk Jiří Švábek, který je i předsedou
ZO ČZS Javorník II.
Zahrádkáři nezapomínají na své členy při
oslavách kulatých výročí jejich narozenin.
Mezi významnými jubilanty byli Kudělová Drahomíra (75), Robotka Jaroslav (75),
Danielová Emílie (70) a Galoch Luděk (70).
Nejzkušenějším členem organizace je Jaroslav Robotka, který vystoupil s krátkou
přednáškou o jarních postřicích ovocných
stromů a keřů. Poděkování za dlouholetou
práci v ZO jak ve výboru, tak v kontrolní komisi patřilo i nepřítomné Emílii Blechtové,
která v letošním roce práci ukončila.
Konec schůze patřil společné zábavě za
doprovodu hudební skupiny Michaely Vašíčkové.
VM, MZ
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Veterán klub Javorník
Opět se nám blíží 1. máj, proto bych Vás rád pozval na 23. ročník
výstavy a soutěže historických automobilů a motocyklů MOTOTOUR Javorník.
K vidění bude spousta nádherných strojů vyrobených do roku
1989.Pro návštěvníky bude přichystáno bohaté občerstvení, pro
děti v rámci doprovodného programu několik soutěží.
Akce se koná 1. 5. 2019 v Javorníku za zdravotním střediskem od 9:00 do 15:00 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu. 
Za pořadatele Radim Foldyna

Statistika z meteorologické stanice za měsíc březen
Nejtepleji bylo 31. 3. 2019 - naměřeno 19,3 °C.
Nechladněji bylo 20. 3. 2019 - naměřeno 0,3 °C.
Za měsíc napršelo 26,1 mm, maximální náraz větru 97,2 km/h.
Minimální teplota: 1986 (-16 °C), maximální teplota: 2012 (23,2 °C)
11. 3. 2019 přes ČR přecházela tlaková níže Eberhard, která zasáhla i Javorník. Vítr
(97,2 km/h) přesáhl sílu vichřice, vyvracel stromy, které přerušily elektrickou energii.
(Na Sněžce bylo naměřeno 196,2 km/h. V roce 2007 přecházela tlaková níže Kyrill a na
Sněžce byl naměřen rekord 216 km/h).
19. 3. 2019 začaly rozkvétat první ovocné stromy - meruňky, o týden později i nektarinky a další.
Letos v březnu ani jednou nesněžilo. V loňském roce 17. 3. 2018 začalo sněžit a napadlo
8 cm.
Letos celodenní mráz nebyl (březen 2018 - 6 dní). Noční mrazy letos nebyly (2018 14 nocí).

Zajímavosti: v roce 2013 bylo 17 dní, kdy se vyskytl sníh, nejvíce 31. 3. 2013 (25 cm).
Nejnižší naměřený tlak byl 30. 1. 2015 v 05:20 hod. 971,6 hPa při přechodu tlakové
níže Herward, druhý nejnižší tlak byl 29. 10. 2017 v 08:08 hod. 979,6 hPa.
Nejvyšší naměřený tlak byl 12/2013 (1039 hPa), tato hodnota byla překonána 23. 2.
2019 (1041,6 hPa).		
MZ
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Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Javorník za uplynulý měsíc březen
Březen letošního roku byl ještě klidnějším
než měsíce předcházející, ale to březen většinou u naší jednotky bývá. Vyjeli jsme pouze k jediné události, která se udála v noci
z 10. března na 11. března při větrné smršti
Eberhart. Na silnici mezi Javorníkem a Travnou nedaleko odbočky na Zálesí došlo k pádu stromu. Ten nejenže zatarasil silnici, ale
přetrhal i dráty vysokého napětí. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vedení je stále
pod napětím a vlivem jiskření došlo k požáru okolního travního porostu. Velitel zakázal

jakoukoli činnost do příjezdu pracovníka
ČEZu, který potvrdí, že je vedení vypnuté. Po
vypnutí proudu jedna skupina uhasila požár
a druhá se postarala o odstranění stromu ze
silnice. Na místo se dostavila i jednotka HZS
Jeseník. Při otáčení techniky na křižovatce
na Zálesí byl objeven další strom přes silnici
směrem na Travnou. I ten jsme pomocí motorové pily odstranili a poté jsme se všichni
v pořádku vrátili zpět na základnu. Po zbytek
měsíce jsme se věnovali pravidelnému školení členů jednotky a údržbě techniky. 
MT

SILESIAN COUNTRY BAND v předjaří

SILESIAN COUNTRY BAND zahrál nejen na
CHARITATIVNÍM KONCERTU PRO JARDU TKADLECE v Javorníku, ale také na BENEFIČNÍM

KONCERTU PRO VERUNKU CHARVÁTOVOU
ve Zlatých Horách. Aktivitu neomezuje jen
na naši stranu hranic, skupina koncertovala
v klubu „JAGNA“ Městského kulturního domu
v Paczkowě. Zahrála tam na vernisáži výstavy
výtvarných děl zpěvačky a instrumentalistky
SILESIAN COUNTRY BANDU Michaely Vašíčkové. Výstava zatím zůstává výzdobou interiéru klubu a můžete si ji prohlédnout při návštěvě tohoto zařízení.
Karel Pechanec
SILESIAN COUNTRY BAND

RYCHLEBSKÁ 30 MTB;
MEMORIÁL RADKA MENZELA, RYCHLEBSKÝ ŠNEČEK
OTEVŘENÝ ZÁVOD HORSKÝCH KOL

Nevíte, co se svátečním dnem uprostřed
týdne? Přijďte si poměřit síly s ostatními
cyklisty do Račího údolí.
Sport Javorník z. s. Vás zve na otevřený
závod horských kol, který se koná 8. 5.
2019 v Račím údolí. Začíná se dětským závodem v 10:00 hod. (registrace dětských
jezdců je od 09:00 do 09:55 hod.) v Račím

údolí a následuje závod dospělých se startem z náměstí v Javorníku a s cílem v Račím údolí.
Dospělé závodníky v cíli čeká občerstvení
a tombola s cenami. Podrobnosti najdete
na plakátech.
Kontakt: Argirovský Marko,
tel.: 774 504 978, e-mail: markoa@atlas.cz
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Informace ze školství

Zápis dětí do MŠ
Mateřská škola Javorník, Míru 356 – příspěvková organizace

Míru 356, 790 70 Javorník, IČO: 70986258
tel. 584 440 347, mob. 774 737 015, e-mail: msmiru.javornik@tiscali.cz, www.mestojavornik.cz/msmiru

Zápis dětí pro školní rok 2019/2020
proběhne ve dnech

2. 5. - 3. 5.

2019 - od 10:00 do 16:00

Přijďte si prohlédnout naši školku i zahradu a dozvědět se více o naší činnosti.
Vezměte s sebou i své děti, aby si zde mohly pohrát a poznaly své budoucí kamarády.
Budete potřebovat rodný list dítěte a Váš platný občanský průkaz.

Těšíme se na Vás, kolektiv MŠ.

(žádost o přijetí do MŠ si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.mestojavornik.cz/msmiru)

Ředitelka Mateřské školy Javorník,
Polská 488 p. o., stanovuje
podle zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zápis se uskuteční v budově MŠ.
Rodný list dítěte a průkazy totožnosti
zákonných zástupců
vezměte, prosím, s sebou!
(na základě § 36, odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád)
Bc. Kubincová Iva
ředitelka školy
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Kdyby mohla vyprávět…
Tahle věta mě napadla, když
jsme si s ostatními kolegyněmi,
dnes učitelskými seniorkami,
prohlížely, co všechno se změnilo během prázdnin v loňském
roce v hlavní budově javornické
základní školy. Je toho opravdu hodně a je neuvěřitelné, že se
to téměř všechno stihlo během
prázdnin. Určitě z toho vedení
školy mělo „pěkné nervy“ a hodně práce navíc přibylo uklízečkám a školníkovi. Samozřejmě tomu stavebnímu ruchu
předcházelo vypracování projektu, vyřízení
žádosti o dotaci, vytvoření veškeré dokumentace, o což se postaralo vedení města a školy.
Nebudu psát podrobnosti, protože lidé měli
možnost si vše prohlédnout třeba při vánočním jarmarku na konci minulého roku. Spíš
bych chtěla pochválit všechny, kdo na tom
mají podíl, že krásně sladili vše nové s tím
starým, více než stoletým. A tím je dlažba
na chodbách v obou patrech, žulové schody
a hlavně opravdu nádherná empírová lampa
na schodišti. Ta mě nadchla nejvíce, protože
ta, co si ji pamatuji, a to bude brzy již padesát
let, nesvítila, a říkala jsem si, že ta už se ani
nikdy nerozsvítí. Podařilo se ji uvést do provozu díky MgA. Jaroslavu Křížkovi, který ji celou zrestauroval, uvedl do původního stavu,
vypískoval skla, doplnil chybějící artefakty,
vše zasponzoroval a dále díky panu školníkovi Mirku Dzubákovi. Lampa krásně osvětluje
celé schodiště. Je dobře, že nikoho nenapadlo v rámci vylepšování vše staré vyměnit za
nové a moderní. A právě u téhle lampy mě
napadlo, že by bylo moc zajímavé dovědět se
vše o lidech a událostech, prostě o všem, čeho
byla tahle lampa svědkem, protože ta tu byla
zřejmě od vzniku školy v roce 1863. Myslím
si, že dole na lampě by mohla být stylová kovová tabulka, která by každého upozornila,
kdo a kdy se o obnovu lampy zasloužil, problém je v tom, že vyrobit ji může asi jen…

A tímhle hezkým vztahem ke
všemu starému jsem se dostala
i k tomu dalšímu, co jsem chtěla
napsat. Tenhle článek je i naším
poděkováním vedení základní
školy za to, že na nás, seniory,
nezapomíná a pravidelně nás
zve do školy na posezení, popovídání, pohoštění a prohlížení
všeho nového. Kromě toho se
mohou zájemci z řad důchodců
zúčastnit zájezdů za kulturou a oslav Dne
učitelů. Vedení školy nám chodí u příležitosti oslav našich kulatých narozenin popřát
také na naše pravidelná setkání jednou za
měsíc v Hotelu Pod Zámkem. Tímto děkujeme Mgr. Marku Burymu, Mgr. Aleši Chromíkovi a také paní Renatě Střílkové za jejich
péči o nás.
Za bývalé kolegyně L. Procházková
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ÚSPĚCHY ZUŠ JAVORNÍK
Krajské kolo soutěžní
přehlídky LDO ZUŠ
Soubor žákyň literárnědramatického oboru ZUŠ
Javorník pod vedením
paní učitelky BcA. Kláry Ketnerové vyrazil
reprezentovat náš okres Jeseník do krajského kola soutěžní přehlídky LDO ZUŠ konané
28. 3. 2019 v olomoucké ZUŠ Žerotín. Žákyně
Lucie Argirovská, Anna Baťová, Patricie
Fudala, Lea Juřenová, Zuzana Matušková
a Lenka Nemeškalová vystoupily s autorskou inscenací Na kost pojednávající o poruchách příjmu potravy. Představení, postavené na melancholickém úvodu o lásce ke
svému tělu přecházející v naturalistické obrazy zobrazující stupňující se nenávist a posedlost vlastním tělem, zaujalo všechny přítomné
v sále včetně poroty. Ta velmi kladně hodnotila zvolené téma inscenace, režijní složku a herecké výkony. Děvčata sklidila velký potlesk
a umístila se v krásném stříbrném pásmu.
Reprízu této inscenace bude možné zhlédnout 10. května 2019 ve velkém sále Kulturního domu v Javorníku a mimo jiné soubor
vystoupí koncem května na festivalu Ateliéru
divadla a výchovy SÍTKO na Divadelní fakultě
JAMU v Brně. 
K.K.
DĚTSKÁ SCÉNA – krajské kolo
Po proběhlém okresním kole, o kterém jsme
informovali v minulém čísle JZ, jelo naši školu reprezentovat pět nadějných recitátorů,
a to: Marie Danielová, Lea Juřenová, Tereza
Juřenová, Zuzana Matušková a Lenka Nemeškalová. Krajské kolo se uskutečnilo 5. dubna
v olomoucké ZUŠ Žerotín. V každé ze čtyř
možných kategorií soutěží cca 22 výborných
recitátorů, postoupit však mohou pouze dva
nejlepší a jen dalších pár získat ocenění. Našim žákyním se podařilo i letos zabodovat.
Lea Juřenová ve 2. kategorii získala postup
do celostátního kola! Ve 3. kategorii Zuzana Matušková obdržela od poroty Čestné

uznání a Tereza Juřenová získala ocenění
ve 4. kategorii. Takový výsledek dokonale potvrzuje kvalitu našich recitátorů, kterými se
můžeme pyšnit. Všem našim žákům a jejich
pedagogům Tatianě Bednaříkové a Kláře Ketnerové, kteří se přednesu věnují, děkujeme
za jejich píli a nasazení a Lee přejeme hodně
štěstí na celostátní přehlídce, která proběhne
na začátku června ve Svitavách.
S.H.

Okresní přehlídka talentovaných žáků
základních uměleckých škol v sólovém
zpěvu
Žáci hudebního oboru ze tříd paní učitelky
Mgr. Veroniky Pazderové a MgA. Olgy Procházkové se ve středu 10. dubna 2019 zúčastnili přehlídky talentovaných zpěváků
a zpěvaček v Jeseníku. Přehlídka se konala
v kapli. Žákům se podařilo dosáhnout skvělých úspěchů. Hned ve třech kategoriích naše ZUŠ Javorník získala titul absolutního
vítěze. V nulté kategorii to byla Aleksandra
Szczepanska. V první kategorii Eva Danielová porotu zaujala nejen zpěvem, ale i tancem,
a proto kromě ceny absolutního vítěze získala i cenu za umělecký výkon. Kinga Brodziak
vyhrála ve třetí kategorii. Další žáci se umístili
na krásných prvních a druhých místech, jednalo se o Helenu Blahuškovou, Annu Marii
Dorničákovou, Lucii Janákovou, Zuzanu Kačorovou, Karolínu Kmeťovou, Gabrielu Kalku
a Zuzanu Matuškovou. 
V.P.
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Poděkování z knihovny mladým
švadlenkám
Ráda bych touto cestou poděkovala děvčatům z kroužku
šití při ZŠ Javorník v rámci projektu „Škola pro všechny“
pod vedením Mgr. Pavly Matuškové za ušití krásných látkových hraček pro náš klubík batolátek.  Věra Hradilová

Kulturní, společenské a sportovní akce
Turistikou k aktivnímu stáří
Milé turistky, milí turisté,
zima je už snad konečně za námi, a tak bych chtěla navázat na oblíbené výlety podnikané
seniory v loňském roce a i letos s Vámi vyrazit do míst známých i neznámých. Nachystejte
si turistické boty, vytáhněte trekingové hole a s dobrou náladou se připojte k prvním jarním
kilometrům. Určitě Vás všechny zajímá, co nás v nejbližší době čeká.

Kam se seniory v květnu na výlet?

10. 5. 2019 Arboretum Wojslawice (Polsko) – sraz v 7:50 hod. u kostela v Javorníku
V 8:00 hod. odjezd autobusem do arboreta (botanická zahrada). Zahrada se pyšní
zhruba 2500 druhy dřevin a 3500 druhy
jiných rostlin. My se můžeme těšit na zrovna kvetoucí rododendrony, kterých je v zahradě přibližně 900 druhů. Předpokládaný
návrat v odpoledních hodinách.

Vstupné do arboreta činí 10 zł /60 Kč.
Rezervace nutná na tel. čísle 601575511
(maximální kapacita dopravy 50 osob)
22. 5. 2019 Vlčice – Pelnář – Uhelná
Odjezd 12:55 z autobusového nádraží v Javorníku, délka trasy je cca 4 km/1 hodina.

město Javorník finančně podporuje tuto akci

Ivana Konečná

05/2019
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Kalendář Javorník 2019 uspěl v mezinárodní soutěži
Město Javorník přihlásilo svůj
kalendář pro rok 2019 do mezinárodní soutěže TURISTPROPAG 2019. Celkem se přihlásilo 278 subjektů v 15 kategoriích. Slavnostní vyhlášení soutěže TURISTPROPAG
2019 se konalo 11. dubna na
galavečeru v areálu výstaviště v Lysé nad Labem. Javorník dosáhl velkého úspěchu
a získal 1. místo v kategorii
Turistická informace roku 2019 - nástěnné,
stolní a kapesní kalendáře. Poděkování patří
všem, kteří se na tvorbě kalendáře podíleli
- místostarostce Bc. Sieglinde Mimrové, manažeru PR a cestovního ruchu Michalu Zajoncovi a samozřejmě všem autorům fotografií:

F. Leskovjanovi, V. Lintnerovi, M. Zajoncovi, J. Štrajtovi,
M. Pecherovi, L. Polívkovi
a v neposlední řadě tiskárně
KLEINWÄCHTER HOLDING
S.R.O., která kalendáře graficky zpracovala a vytiskla.
Kalendáře města mají úspěch
a jsou každoročně odesílány i do zahraničí: USA, Velká
Británie, Řecko, Makedonie,
Francie a další. Originální kalendář chystáme pro vás občany také pro rok
2020, již dnes hledáme témata. Za zmínku stojí připomenout i úspěch našeho Informačního
centra, které získalo titul v anketě „Informační centrum roku 2018“ - Olomoucký kraj od
A.T.I.C. ČR a Vydavatelství KAM po Česku. MZ

KVĚTEN 2019
SOBOTA 11. 5. 2019 v 17:00 VELKÝ SÁL
FALCON (romantický, drama)

ZLATÝ PODRAZ

Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu
politiky. Film začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku
tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce
Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia
Volny), s kterou se seznámí na poválečném mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. Michelle je osudem pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před
Stalinem i Hitlerem. Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní i dva protikladní jedinci
trenér Valenta (Stanislav Majer) a funkcionář Hrabal (Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951,
kdy Evropu už na mnoho let rozdělila železná opona.
Vstupné: 60 Kč, přístupno od 12 let, české znění, 106 minut
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Kalendář akcí na měsíc KVĚTEN 2019

1. 5. 2019 od 11:00
Borůvková hora
2. 5. 2019 v 10:30
Knihovna R. Zubera
6. 5. – 28. 6. 2019
Knihovna R. Zubera

11. 5. 2019 od 17:00
velký sál MěKS (kino)
1. 6. 2019 od 14:00
zahrada K. Ditterse
6. 6. 2019 v 8:00
nový sál MěKS
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

„MÁJOVÝ VÝŠLAP NA BORŮVKOVOU HORU“ – srdečně zveme
na tradiční výšlap k zahájení turistické sezóny 2019!!!
BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ

„MĚSTO“ – výstava fotografií Jiřího Štrajta. Vernisáž výstavy
proběhne v pátek 3. 5. od 18:00 hod. v knihovně R. Zubera.
Vystoupí kapela SILESIAN COUNTRY BAND.
Kino – promítání českého filmu „ZLATÝ PODRAZ“
Vstupné: 60,-

PŘIPRAVUJEME

„DEN DĚTÍ ANEB PO STOPÁCH INDIÁNŮ“
Přijďte s námi oslavit svátek vašich dětí
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
s Divadélkem malé Bo
„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,„DNY JAVORNICKA“ – tradiční městské slavnosti s kulturním
programem na pódiu, atrakce pro děti, stánkový prodej
a výborné občerstvení po celý den

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

Co dělají batolata v knihovně?
Většina lidí má mimina a batolata ráda. Jakmile však tato malá stvoření začnou vyvádět
na různých úřadech, institucích a zařízeních, nebývá z nich okolí příliš nadšeno. O to
větším překvapením je nový program, jenž
zavedla Městská knihovna Rudolfa Zubera,

který nese název "Batolátka v knihovně".
Jednou měsíčně se zde v čase od 10:30 hodin koná přibližně hodinové setkání, které
má vždy jiný program či téma. Důležité je, že
jsou tady malá batolata a rodiče vítáni, přičemž nikdo neřeší, jestli caparti běhají mezi
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regály, přerovnávají knihy na jiná místa nebo si ze štítků, jež určují dle písmen pořadí
knih, vyrobí třeba lyže (i tak funguje bujná
dětská fantazie). Ve čtvrtek 4. dubna jsme
měli štěstí na přednášku paní Jaroslavy
Horáčkové - Kovaříkové, která přítomným
rodičům představila možnosti wellness
procedur pro děti: co se týče saunování, můžeme po více než padesátileté zkušenosti
potvrdit, že je vhodné i pro malé děti. Například v našem městě do sauny pravidelně
docházejí i děti z mateřské školky. Dále během praktických ukázek předvedla možnosti masáže dítěte pěnovým balónkem, cvičení na míči či balanční podložce, k dispozici
byla akupresurní kamínková podložka (po
které se batolata mimochodem válela, jako
by to byla měkoučká peřinka) nebo masti
a oleje na přírodní bázi. Zájem o přednášku
byl velký a na prostory v dětském oddělení knihovny, co se týče počtu zúčastněných,
tak akorát. A jak vůbec nápad programu pro
batolata v knihovně vznikl? „S nápadem
přišla moje snacha, která mě k této aktivitě
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pobídla. Již předtím jsem uvažovala, co bychom v knihovně mohli nového nabídnout
a nakonec jsou z toho ,Batolátka v knihovně‘. Toto je v pořadí již druhá akce (první
se nesla v duchu jógy s paní Procházkovou)
a počet maminek, které k nám s dětmi přicházejí, se stále zvedá. Výhodou je, že po vyčerpání daného tématu pro každé setkání,
se mohou děti zabavit zde v knihovně buď
drobnými hračkami nebo knihami pro nejmenší. Je to tu prostě na pohodu," přiblížila
průběh zajímavého počinu vedoucí knihovny Věra Hradilová. 
rys

Jak se mé modely staly součástí besedy v knihovně

Byl jsem požádán p. Věrkou z knihovny, jestli
bych donesl nějaké modely k besedě o knížce, která byla určena pro páťáky. Vlastně
jsem byl jen informován, že se jedná o knížku o vnukovi a dědečkovi, co zažil druhou
světovou válku v kokpitu svého spitfiru. Také
jsem netušil, že to má i podtext, že dědeček
zestárnul a onemocněl Alzheimerovou chorobou. Byl jsem mile překvapený, že se tohle
dnešní děti učí nebo spíše, že s nimi někdo
na tohle téma diskutuje. Paní knihovnice je
v tomhle dost sečtělá, a umí to s dětmi dobře
rozvést. Beseda a čtení o knížce „Dědečkův
velký útěk“ mě bavila. Já jsem pro představu
žákům donesl modely letadel, o kterých se
v knize psalo. Po samotné besedě si mohli mé
modely prohlédnout a řeknu vám, oči jim jen
zářily. A došlo i na plno otázek. Pro mě to byla
první zkušenost takhle se zapojit vlastně do

vyučovací hodiny. Bylo to super trávit čas mezi zvídavými žáky. A slíbil jsem jim i velkou výstavu, která by se mohla podařit v roce 2020.
Jestli jste někdy byli zvědaví, co se v knihovně
děje, když je zavřeno, tak já už to vím.
Díky paní Věrce a dětem za malou prezentaci toho, co dělám ve volném čase.
Jarda Tkadlec
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Noc s Andersenem 2019

Městská knihovna Rudolfa Zubera v Javorníku u Jeseníku v letošním roce přivítala nejen
děti javornické, ale také děti ze čtyřicet kilometrů vzdáleného čtenářského klubu při ZŠ
z Bělé pod Pradědem.
Letos si 23 dětí hrálo na divadlo. Pracovaly
s textem Daniely Zbytovské, herečky z brněnského Divadla MALÉhry, autorky pohádek
o šotcích, kteří žijí v našem kraji. Dva divadelní
soubory změřily svůj talent, a to od vytvoření
plakátu, přes scénář, režii, kostýmy, scénu až
po samotné divadelní představení. A protože

do divadla se chodí ve společenském, nechyběly ani slečny oblečené v krásných večerních
šatech a chlapci v košilích s kravatou či motýlkem. I večeře byla podávaná v úžasném zrcadlovém sále, tabule byla slavnostně prostřena
a děti i dospělí dodržovali etiketu stolničení.
Karolína Kmeťová, než nám byla naservírována večeře, vyplnila čas hrou na piano. Byla
skvělá, děkujeme.
A jak dopadlo divadelní klání? Naprosto
úžasně, oba soubory se zadaného úkolu
zhostily neuvěřitelně vtipně, což nakonec
mohli i sami aktéři vidět při noční projekci.
Poděkování patří dozajista všem, kteří akci
pro děti pomohli připravit.
I letošní spaní v knihovně bylo plné nočního špitání a tlumeného smíchu, což by byla
jistě pro pana Andersena ta nejlepší kulisa
k usínání.
Sponzory letošní noci byly: Nakladatelství
Svojtka, firma Agroholding, Ludmila Procházková.
VH
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SPORT JAVORNÍK z. s.
pořádá pohodový závod horských kol

RYCHLEBSKÁ 30 MTB
a

Memoriál Radka Menzela

8. 5. 2019
START: Javorník - Před kostelem Nejsvětější Trojice v 12:00 hod.
PREZENTACE: V Rekreačním středisku Račí údolí u Javorníku od 10:00 do 11:30 hod.
TRASA: Rychlebská 30MTB - (cca. 35 km) - Javorník - Rychleby - Zálesí - celnice Travná Borůvková hora -Travná - Městské Údolí rekreační středisko Račí údolí
Memoriál Radka Menzela - (cca. 17 km) - Javorník - Rychleby - Zálesí - rekreační
středisko Račí údolí
STARTOVNÉ: Rychlebská 30 MTB - 200 Kč ; Memoriál Radka Menzela - 150 Kč
KATEGORIE: muži, ženy, družstva.
CENY: Pro Rychlebská 30 - putovní pohár pro vítěze a věcné ceny pro první tři v kategorii,
Pro Memoriál (15 km) - vyhodnoceni první tři v kategorii pouze junioři do 16 let a ml.
Pro všechny startující, kteří dojedou do cíle - losované věcné ceny,
POZOR! Pro všechny účastníky přilba povinná! Děti do 10-ti let pouze v doprovodu dospělé osoby.
Hlavní závod - http://www.cykloserver.cz/f/e976172489/

Za pořadatele
Marko Argirovský – Hlavní pořadatel

Krátký závod - http://www.cykloserver.cz/f/9c73172492/

tel. 774504978
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DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA
ŽÁKŮ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU
17:00 - EINS, ZWEI, DREI, DU BIST FREI

autorská inscenace o šikaně na základě rasové
nenávisti mezi dětmi za 2. světové války

17:30 – POPLETENÁ POHÁDKA

inscenace plná kouzelných bytostí žáků
z pobočky ZUŠ Javorník v Písečné

18:00 – NA KOST

autorská inscenace o poruchách příjmu potravy,
získala stříbrné ocenění na krajské přehlídce LDO ZUŠ

Absolventské představení
19:00 – JÁ TADY, TAM A VŠUDE

autorská inscenace pojednávající o touhách a nátlaku
okolí, které představy o naší budoucnosti znesnadňují

Absolventky
Marie Danielová, Markéta Danielová, Tereza Juřenová,
Hana Michálková a Veronika Střílková

Vystoupení žáků ze tříd učitelů
Kláry Ketnerové a Jiřího Svobody

10. KVĚTNA 2019

VELKÝ SÁL, MěKS Javorník

Základní umělecká škola Javorník
pořádá

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
I. stupeň studia absolvují:

Kinga Brodziak – EKN

ze třídy pana učitele BcA. Pavla Brhela

Anna Burďáková – klavír
ze třídy paní učitelky Renáty Jeřábkové

Dominik Hagemajer - EKN
ze třídy pana učitele BcA. Pavla Brhela

Valerie Hoffmannová - EKN
ze třídy pana učitele Tomáše Zápecy

Maciej Milkowski - EKN
ze třídy pana učitele Tomáše Zápecy
II. stupeň studia absolvuje:

Libuše Jatiová – klavír

ze třídy paní učitelky Renáty Jeřábkové
Průvodní slovo: Tereza Juřenová

Koncertní sál
zámek Jánský Vrch Javorník
17. května 2019 - 18:00
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