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Informace z města
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

již v měsíci březnu započaly práce na druhé
etapě v lokalitě Z1. Zasíťování dalších devíti stavebních parcel (splašková a dešťová
kanalizace, vodovod a plyn), vydláždění
spojovací uličky mezi ulicí Partyzánskou
a nově vzniklou Zahradní ulicí. Vše by mělo
být dokončeno v červenci usazením obrubníků včetně sjezdů, vydlážděním chodníku
a finálním zaasfaltováním povrchu nové
komunikace. Součástí stavby je veřejné osvětlení. Tato druhá etapa přijde město Javorník
na 10 mil. korun. V době přípravy článku je
prodáno – zaplaceno 10 stavebních parcel
a další prodeje jsou řešeny.

V rozpočtu města máme také vyčleněnu částku 350 tis. Kč na vydláždění uličky, propojky
mezi ulicemi Partyzánskou a Havlíčkovou.
Řešení této investice je však podmíněno
stavebním řízením, proto v současné době
přesně nevíme, zda se v letošním roce finální
podoba podaří. Poté by mělo dojít k propojení ulic Zahradní, Partyzánská a Havlíčkova
zpevněnými chodníky. Nyní je v uličce proveden zásyp vhodným materiálem a uhutněn
válcem pro lepší schůdnost.

Na ulici Míru v prostoru nad mateřskou
školkou dojde k vybudování redukční stanice. Tato stanice za více jak 1 milion korun
vyrovná tlakové podmínky vodovodního
řadu ve městě. Před dokončením je stavební
projekt „Infrastruktura ulice Smetanova,
Javorník“. Po zpracování bude požádáno
o stavební povolení a bude probíhat výběr
zhotovitele první etapy prací. Bude se
jednat o obnovu vodovodního řadu a kanalizace, která bude rozdělena na splaškovou
a dešťovou. Původně odhadovaná realizační
cena se v současné době podstatně zvýšila
a přiblížila se 15 mil. Kč. Město Javorník

v současné době jedná o možnosti získání
úvěru na financování této investice, a to ve
výši 10 mil. korun. Ve větším rozsahu se rozjely práce v kulturním domě na vybudování
učeben pro ZUŠ. Realizace přestavby již
měla být hotová, ale opravy dalších budov ve
vlastnictví města vždy byly důležitější. Tuto
akci z důvodu úspory finančních prostředků
řešíme vlastními pracovníky.

V plném proudu je také obnova veřejného
osvětlení po rekonstrukci nadzemní sítě na
ulicích Partyzánská, Bezručova, Havlíčkova
a Polská za cca 2 mil. Kč. Probíhají další
pokládky chrániček kabelů, protlaky pod komunikacemi a na některých místech jsou již
instalovány nové stožáry veřejného osvětlení.
Za 200 tis. Kč nechalo město zpracovat projektovou dokumentaci obnovy vodovodu
Partyzánské ulice.
Jak jistě víte, město Javorník zakoupilo areál
Dolního parku od Biskupství ostravsko-opavského za účelem využití této plochy pro
volnočasové aktivity. Za tímto účelem jsme
oslovili společnost ATELIÉR Pod věží s.r.o.,
aby městu zpracovala studii revitalizace
Dolního parku pro budoucí možné všestranné využití. Oslovili jsme také Vás, občany
o možnou spolupráci návrhu využití, ale
podněty jsme obdrželi pouze dva. Požadavek
města, který byl diskutován na pracovních
schůzkách zastupitelů, snad oslovuje všechny
zájmové skupiny. Hodně diskutované dětské
hřiště prošlo před otevřením důkladnou prohlídkou a vzniklé závady odstranila odborná
firma. Nyní je již dětské hřiště otevřené a my
čekáme na dodávku nově objednaných dvou
prvků za více jak 200 tis. Kč. Jedná se o dvacetimetrovou lanovku a stezku dovednosti.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval pracovníkům a klientům Ester z.s. za pomoc
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při úklidu a údržbě města a také manželům
Stružkovým a jejich rodinným příslušníkům za realizaci výsadeb ovocných alejí
podél polních komunikací mezi Javorníkem

a Bílým Potokem. Nově vzniklé ovocné aleje
jistě budou zkrášlovat naši krajinu.

Vážení spoluobčané,

elektrickou energii cca 200 tis. Kč měsíčně,
dále jsou zapotřebí čtyři pracovníci obsluhy.
Pořizovací náklady na vybudování nebyly malé
a starosta nám sdělil, že by bylo velice vhodné
provést zastřešení ledové plochy z důvodu
nutnosti úklidu nově napadaného sněhu.

město Javorník zaznamenalo iniciativu občanů Javorníka a okolí vytvořit v Javorníku
umělou ledovou plochu po bruslení. Ještě
dříve, než se k nám dostala písemná žádost
s podpisy, jsem inicioval schůzku ve Zlatých
Horách se starostou Ing. Milanem Rácem
k informacím o vybudování umělého kluziště a jeho provozních nákladech. Společně
se dvěma radními jsme kluziště navštívili.

Město Zlaté Hory vybudovalo tento objekt
v loňském roce za více jak 12 mil. korun.
Součástí je hřiště včetně mantinelů, ochranné
sítě, chladící zařízení a dále rolba na údržbu
ledové plochy, zázemí správce s půjčovnou
bruslí, šatny a zázemí občerstvení. Součástí
realizace bylo vybudování nové trafostanice
pro zajištění požadovaného příkonu elektřiny
pro chlazení. V současné době jsou náklady na

Jiří Jura, starosta

Město Javorník v současné době řeší dvě
velké investiční akce, a to obnovu technické
infrastruktury Smetanovy ulice a zasíťování
druhé etapy lokality Z1 pro výstavbu nových
rodinných domů. Obě akce jsou za více než
25 mil. korun. Dále se také snažíme připravit další dva stavební projekty a v termínu
podat žádosti o dotace. Jedná se o projekt
„Novostavba zázemí na fotbalovém hřišti
v Javorníku“ a o rekonstrukci objektu školních dílen s názvem „Polytechnické centrum
ZŠ Javorník, okres Jeseník“.
Jiří Jura, starosta
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INTERREG Česko – Polsko

Investice na silnici „II/457 hranice s Polskem – Javorník, křižovatka s I/60H“
Na jednání Zastupitelstva Olomouckého
kraje bylo schváleno zařazení akce „II/457
hranice s Polskem – Javorník, křižovatka
s I/60H“ do plánu investic Olomouckého
kraje na rok 2022.
Na program česko-polské spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko navazuje
v novém programovém období program
Interreg Česko – Polsko 2021–2027.
Program je zaměřený na podporu hospodářského rozvoje, zvyšování životní úrovně
obyvatelstva, ochranu životního prostředí
a zlepšování přeshraniční spolupráce mezi
institucemi v česko-polském příhraničí.
Olomoucký kraj byl osloven jedním z potenciálních polských partnerů, Dolnoslezským
vojvodstvím, ke spolupráci při přípravě
a realizaci společného česko-polského projektu zaměřeného na rekonstrukce silnic
v česko-polském příhraničí.

Proběhlo online setkání mezi zástupci Olomouckého kraje a Dolnoslezského vojvodství,
na kterém zástupci tohoto vojvodství předestřeli svůj záměr na rekonstrukci silnice
č. 392 Źelazno – Lądek Zdrój. Tato silnice
přímo navazuje na silnici okresu Kladsko
č. 3250D, která vede přímo na hraniční
přechod Travná/Lutynia. Okres Kladsko má
v plánu tuto silnici také rekonstruovat
v rámci možné česko-polské spolupráce.
V souvislosti se záměry polských partnerů
přichází na straně Olomouckého kraje
v úvahu rekonstrukce silnice č. II/457
v úseku státní hranice Travná – Javorník.
Předpokládaný rozsah akce
„Silnice II/457 hr. s Polskem – Javorník,
kř. s I/60H“
Investiční akce bude řešit modernizaci úseků
silnice II/457 od státní hranice s Polskem

5/2022

přes obec Travnou a město Javorník až po
napojení na silnici I/60H.

Před zahájením projektové přípravy je nutno
zpracovat diagnostické posouzení aktuálního
stavu řešené silnice, na základě kterého budou přesně definovány řešené úseky silnice
včetně návrhu jejich modernizace. Diagnostiku předmětného úseku silnice II/457 zajistí
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.
Uvažované rozdělení dílčích úseků:

- hranice s Polskem – Travná, km 0,000 –
4,400, délka úseku 4,400 km

- Travná – Javorník, km 4,400 – 6,148, délka
úseku 1,748 km
- Javorník (intravilán), km 6,148 – 8,338,
délka úseku 2,190 km
- Javorník (intravilán), km 8,338 – 8,863,
délka úseku 0,525 km
- Celková délka úseků: 8,863 km
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Odhadované celkové nálady stavby = cca
90 mil. Kč s DPH

V závislosti na zvolené technologii stavebních
úprav jednotlivých úseků, vycházející z provedené diagnostiky, budou náklady stavby
následně rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. V případě, že diagnostika
vyhodnotí některé části silnice jako kvalitativně dostatečné, nebudou tyto části
v rámci investiční akce řešeny. Rozšíření
silnice není v plánu.
Dle dostupných informací se dá předpokládat
dotace ve výši 80 % způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 %
způsobilých výdajů ze státního rozpočtu ČR.

Stávající 3 mosty v obci Travná již byly zrekonstruovány, a nebudou proto předmětem
této rekonstrukce.
Bc. Sieglinde Mimrová,
místostarostka, zastupitelka Ol. kraje

Dění v Javorníku

Společenská kronika – březen 2022

Narození občánci

Odešli z našich řad

Tomáš Vencálek, Anna Klímová

Zdeněk Orság

Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí,
zdraví a radosti.

Anna Tvarůžková
Ludvík Zawora

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

MZ, MM
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Vítání občánků
V sobotu 2. dubna 2022 starosta města
přivítal nové javornické občánky.

Přivítáno bylo celkem 13 dětí, 8 děvčat
a 5 chlapců. Po slavnostním projevu pana
starosty Jiřího Jury vystoupily děti z mateřské
školy. Rodiče se zapsali do pamětní knihy
města Javorník a převzali finanční hotovost,
věcný dar a kytičku.
Novými občánky města Javorník jsou:
Jonáš Adamec, Marek Borovský, Matyáš
Černý, Samuel Daňa, Oliver Jedlička, Lukáš

Kozub, Ondřej Nagy, Rozálie Nová, Lucie
Rusznyáková, Marie Rychlá, Antonín Špetík,
Malvína Woš.

Poděkování patří: členkám Sboru pro občanské záležitosti za organizaci této tradiční
akce, Michalu Zajoncovi, který vše zdokumentoval, a dětem z MŠ Polská za kulturní
vystoupení.

Přejeme dětem pevné zdraví, štěstí a hodně radosti!
Marcela Minksová, matrikářka

NUTNOST OBJEDNÁNÍ
PCR testování v Javorníku – Covid 19
Odběr vzorků k testování PCR metodou
v Javorníku probíhá v Městském kulturním
středisku po předchozí telefonické domluvě. Je nutno se objednat. Objednávat se
lze pomocí SMS na tel.: +420 603 377 130
Jaroslava Horáčková Kováříková
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc březen
ČR ovlivňovala rozsáhla tlaková výše – bylo jasno, slunečno a teplo. Začaly kvést
nektarinky a meruňky. Později bylo sucho, koncem měsíce zapršelo. Jako zajímavost lze zmínit březen 1986,
kdy bylo naměřeno -16 °C, tehdy byl
nejstudenější měsíc za posledních 40 let.
Nejtepleji 23. 3. 2022 – naměřeno 20 °C.

Nejchladněji 12. 3. 2022 – naměřeno
-5,3 °C.
Za měsíc napršelo 38,9 mm. Největší náraz větru byl 26,7 km/h.

Celodenní mrazy: 2022 (0), 2021 (0),
2020 (0), 2019 (0), 2018 (6), 2017 (0),
2016 (0), 2015 (1).
Mrazy v noci: 2022 (16), 2021 (12),
2020 (10), 2019 (0), 2018 (14), 2017 (2),
2016 (4), 2015 (6).
Zajímavosti z března

4. 3. pozorovány přelety divokého ptactva. Venku chumelí, v Javorníku leželo kolem 2 cm sněhu, sníh postupně odtával.
Na Travné a Zálesí bylo bílo.

13. – 14. 3. Extrémně nízká vlhkost vzduchu, Javorník 10/15 %. Takto nízké hodnoty vlhkosti vzduchu byly zaznamenány
naposledy v srpnu 2012 a lokálně i v březnu a dubnu 2020 a červenci 2018.

15. 3. Poslední den ze série teplých
a suchých dní využili zejména zahrádkáři k práci a úklidu, zemědělci osévají svá pole. Do Evropy proniklo masivní

množství prachu a písku ze
Sahary.

18. 3. přiletěly vlaštovky
– o měsíc dříve než v roce
2021. Venku kvetou krokusy
a začínají kvést i narcisy.

O víkendu 19. – 20. 3. 2022 automatizovaná meteo stanice zaznamenala maximum tlaku (přepočteného na hladinu
moře) 1042,7 hPa. Tlakoměrné čidlo se
na aut. stanici instalovalo 22. 10. 2015,
na manuální stanici 10. 3. 2011. Od té doby byla zaznamenaná nejvyšší hodnota
na „automatce“ 1044,8 hPa, a to 23. 2.
2019. „Manuálka“ má maximálně změřený tlak 1041,6 hPa.
23. 3. poprvé teplota pokořila 20 °C, zahrádkáři připravují zahrádky, stříhají
stromky.
25. 3. kvetou meruňky, nektarinky i zlatý déšť, zahrádkáři se obávají, aby nepomrzly květy.

31. 3. venku se ochlazuje, teplota kolem
0 °C, v noci na 1. 4. začalo sněžit, květy stromů jsou obaleny sněhem, narcisy
a další jarní květiny jsou pod sněhem, ráno
byl Javorník, Travná a Zálesí bez elektriky.
Horní Hoštice:

23. 3. 2022 nejvyšší naměřená denní
teplota (Tmax): 23 °C. 11. 3. 2022 nejnižší naměřená teplota (Tmin): -8,4 °C.
Průměrná denní měsíční teplota: 8,7 °C,
průměrná noční minimální teplota: 0 °C.

Za měsíc napršelo 43 mm.

MZ
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Přehled činnosti JSDH Javorník za uplynulý měsíc březen
Tento měsíc jsme si relativně odpočinuli. Zasahovali jsme, oproti předešlým měsícům, jen u 4 událostí. Ve
čtvrtek 10. března se sešla jednotka
na výcviku nositelů dýchací techniky.
Všichni nositelé dýchací techniky
musí 4 x ročně použít dýchací přístroj v rámci výcviku. Všech 19 členů jednotky
jsou současně i nositeli dýchací techniky. Ke
konci výcviku byl jednotce vyhlášen poplach
na požár sazí v komíně domu v Horních Hošticích. K požáru vyjíždíme téměř okamžitě. Po
příjezdu na místo bylo potvrzeno zahoření sazí.
Kotel byl v době příjezdu již vybrán. Provedli
jsme vyčištění komínového tělesa a kontrolu
pomocí termokamery. Na místo se dostavila
jednotka HZS Jeseník. V sobotu 19. března
vyjíždíme v odpoledních hodinách k dalšímu
požáru. Tentokrát šlo o požár vraku kabiny
v areálu na Bernartické ulici. Uhasili jsme jej
pomocí vysokotlakého proudu a následně
zkontrolovali termokamerou skrytá místa hoření. O pět dní později vyjíždíme po 19. hodině
k ohlášenému požáru střechy Základní školy

v Bernarticích. Na místo se s námi
sjeli místní hasiči a hasiči z Vidnavy
a Jeseníku. Provedeným průzkumem
bylo zjištěno, že za budovou školy
v nedaleké zahradě bylo prováděno
pálení zahradního odpadu, následný
kouř vycházel přes budovu školy
a vypadalo to, že hoří střecha. Událost byla
následně překlasifikována na planý poplach.
K poslední události měsíce vyjíždíme v poslední den měsíce na ulici Havlíčkovu. Šlo o akutní
výjezd k osobě, která vyžadovala neodkladnou
resuscitaci s využitím automatického externího
defibrilátoru (AED). Po vyhlášení poplachu se
na místo duchapřítomně dostavil jeden člen
naší jednotky, který převzal od rodinného příslušníka resuscitaci a pokračoval v ní do našeho
příjezdu. Okamžitě jsme resuscitaci převzali
s použitím AED a kyslíkové terapie. AED podal
2 výboje. Po příjezdu ZZS byl pacient předán
do jejich péče. Po jejich vyšetření nám bylo
sděleno, že resuscitace byla úspěšná. Pomohli
jsme pacienta přenést do sanitky a následně
jsme se vrátili zpět na základnu. 
MT

Jak už jsem zmínil, je volební systém do zastupitelstev obcí nejsložitější. Začnu od kandidátních listin. Tyto mohou podávat volební
strany. Volební stranou podle zákona mohou
být registrované politické strany (v ČR 92)
a politická hnutí (v ČR 141), jejich koalice,
nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých
kandidátů nebo sdružení politických stran
nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. Volební strana může na kandidátní listině
uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet
volených do příslušného zastupitelstva. Taktika a strategie sestavení kandidátní listiny se
bude lišit u každé volební strany. Kandidátní
listina pod hlavičkou registrované politické
strany nebo hnutí má oproti kandidátní listině
nezávislých kandidátů výhodu. Nemusí při-

ložit ke kandidátní listině petici podepsanou
voliči podporující její kandidaturu. Počet
potřebných podpisů je přílohou k zákonu stanoven podle počtu obyvatel obce. V Javorníku
(nad 500 do 3000) činí 4 % nejméně 25 u nezávislého kandidáta, pro sdružení nezávislých
kandidátů je zapotřebí 7 %. Potřebný počet
podpisů zveřejní registrační úřad nejpozději
85 dnů před dnem voleb na úřední desce.

Volby do obecních zastupitelstev III

Trochu teorie z taktiky. Jednotlivec, i kdyby splnil podmínky kandidatury, nemá šanci, a kdyby
se stalo, že bude zvolen, co sám zmůže? Čím více
kandidátek, tím menší šance, že bude zvoleno
z jedné kandidátky více kandidátů. Historicky
v Javorníku v roce 2006 získala ODS 4 místa
(mandáty) v zastupitelstvu. Od té doby jsou
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to 3 zastupitelé z jedné kandidátky. Je to dáno
systémem přepočtu hlasů na mandáty a tomu
se bude věnovat samostatné pojednání. Podle

mého názoru nazrál čas na předvolební dohody
skupin, které chtějí pro své spoluobčany a město něco udělat.
E. Kabil

3. 5. Mezinárodní den svobody tisku. V roce 1993 jej vyhlásila Organizace spojených
národů. Svoboda projevu a právo vyhledávat
a šířit informace je v České republice garantováno Listinou základních práv a svobod.

zkrácení na Den osvobození. V roce 2004, ve
snaze přiblížit se názvosloví západních států,
došlo ke změně na dosud platný Den vítězství.
Vzpomínkový den na ty, kdo během druhé
světové války zemřeli, je platný celosvětově.

Významné dny měsíce května

4. 5. Mezinárodní den hasičů. Svátek svatého
Floriána, patrona všech hasičů. Poděkování
všem, kteří pomáhají nám ostatním mnohdy
s nasazením svého života a zdraví. Velká úcta.

8. 5. Světový den Červeného kříže je stanoven od roku 1953 na den narození jeho
zakladatele Henri Dunanta.

Velmi důležitý, nebojím se napsat, zlomový
den v historii našich dějin. Provedu vás jeho
pojmenováním, jaké doznalo za těch 77 let
od konce zatím nehorší války. 9. květen Den
vítězství nad fašismem, vyhlášen Sovětským
svazem a od roku 1951 jej tehdejší Československá republika slavila jako Den osvobození
Československa Sovětskou armádou. První
změna v květnu 1990 na název Osvobození
od fašismu a o rok později změna data na
dosud platný 8. květen. Roku 2000 došlo ke

Den matek. Slaví se druhou neděli v květnu.
Maminku musí mít každý, jinak to nejde. Za
svůj život, starostlivost, lásku vděčíme jim.
15. 5. Mezinárodní den rodiny. Rodina je
pořád ještě základní jednotkou společnosti.

18. 5. Mezinárodní den muzeí. Muzeum
jako významný prostředek kulturní výměny,
vzájemného obohacování kultur a rozvoje
vzájemného porozumění, spolupráce a míru
mezi národy. (To jsem vyčetl a opsal).
30. 5. Den sousedů. Má sloužit k utužení vztahů se sousedy. Od roku 1999 prosadil starosta
jedné městské části Paříže Atanas Périfan.
31. 5. Den otevírání studánek. Dívky obcházejí a čistí studánky.

1. 6. Mezinárodní den dětí. Má od roku 1950
upozornit na práva a potřeby dětí. E. Kabil

Informace ze školství
V naší škole to žije!
Měsíc březen zajistil dostatek sněhu
na horách, a tak se konečně po dvou
letech mohl uskutečnit i lyžařský
kurz pro děti 2. stupně. 7. března
vyrazili naši žáci spolu s pedagogy-lyžaři do Malé Moravy. Počasí jim
po celý týden přálo, a tak se mohli věnovat
nácviku lyžařských dovedností a jiných akti-

vit bez překážek. Věříme, že tradiční
pobyt na horách v příštích letech
už nic nepřekazí a škola bude moci
touto akcí děti opět potěšit.

Další sportovní akcí, již tradiční, byl
27. ročník fotbalového turnaje 1. stupně,
FORMELA CUP. V konkurenci 12. základních
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škol v okrese Jeseník získali naši reprezentanti
vynikající 3. místo. Individuální ocenění si
odnesl Ondra Zykmund za nejlepšího brankáře turnaje. Děkujeme klukům za vzornou
reprezentaci školy! Reprezentovali: J. Juriš,
J. Kovačík (2. B), O. Zykmund, A. Kozel (4. A),
J. Jurič, R. Pokuta (5. B), J. Šimíček (5. A).
Měsíc březen nebyl jen ve sportovním duchu.
Proběhly soutěže ve znalostech českého, anglického a německého jazyka a také zeměpisné
olympiády.

Dne 15. března 2022 proběhlo okresní kolo
soutěže v anglickém jazyce na základní škole
Nábřežní v Jeseníku. Naši školu reprezentovali v kategorii IA Andreas Bulguris ze
7. B a v kategorii IIA Lucie Barčáková z 9. A.
O vítězná místa usiloval rekordní počet soutěžících, sešli se nejlepší angličtináři z jedenácti
základních škol v okrese. Lucie pro naši školu
vybojovala krásné třetí místo.
O den později – 16. března vyrazila trojice nejúspěšnějších žákyň (A. Wošová – 7. A, J. Luchian
– 8. A, A. Kroniková – 8. B) ze školního kola
olympiády v němčině na okresní kolo, které se
konalo v Olomouci na FZŠ Hálkova. Z Olomoucka přijelo soutěžit celkem 34 žáků a z celého
Jesenicka přijely reprezentovat okres pouze
naše tři žákyně. Umístění pak dopadlo dle očekávání: v kategorii I.A obsadila 1. místo – Adéla
Wošová; v kategorii II.A získala 1. místo – Julia
Luchian a 2. místo si odvezla Alice Kroniková.
Český jazyk přišel na řadu 29. března. Žákyně
naší školy – Alexandra Svobodová z 9. B a Julia
Luchian z 9. A se zúčastnily okresního kola
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olympiády v ČJ. Tato akce se konala tradičně
v budově jesenického gymnázia. Na okresním
kole se sešlo 23 účastníků (21 dívek a 2 chlapci), kteří museli vypracovat gramatickou
a slohovou část olympiády. Dívky sice neobsadily žádné z medailových míst, ale ostudu
naší škole určitě neudělaly. Saša se umístila
v první polovině, což je vzhledem ke značné
konkurenci docela slušný úspěch.
Krajské kolo zeměpisné olympiády proběhlo,
tak jako v okresním kole, ve formě on-line.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Andreas
Bulguris ze 7. B, Julia Luchian z 8. A, Jakub
Ryšánek z 9. A. Na stupně vítězů to tentokrát
nebylo. Potěšující je, že bodový odstup od
stupně vítězů nebyl vůbec propastný…
Všem žákům a žákyním, kteří naši školu reprezentovali, gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů.

Děti 1. tříd se setkaly ve středu 16. března
s pracovníky Odboru dopravy a silničního
hospodářství v Jeseníku. Ti žákům jim představili mobilní dopravní hřiště. Děti zkoušely
nejdříve poznávat dopravní značky, poté se
učily, jak se správně chovat na přechodu pro
chodce. Dále se žáci stali řidiči autíček, autobusů, tramvají nebo kol a někteří také samotnými policisty. Akce, která je tradicí hlavně
v mateřských školách, byla velice přínosná,
zdařilá a prvňáčkům se moc líbila.

Pro prvňáčky byla určená i další akce, kterou
již tradičně organizuje p. Věra Hradilová,
tj. „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Paní
knihovnice se vždy snaží dětem tuto akci zpestřit přítomností nějakého zajímavého hosta.
Tentokrát pozvala paní spisovatelku dětské
literatury Lenku Rožnovskou. Ta zavítala do
Javorníku ve středu 30. března. Nejprve proběhla beseda paní Rožnovské o jejích knihách
a spisovatelské profesi i pro děti z ostatních
tříd 1.stupně a pak pasovala prvňáčky na
čtenáře. Malí čtenáři obdrželi originální knihu
Kláry Smolíkové "Dubánek a tajný vzkaz", která byla vydaná pro tuto příležitost, dále roční
bezplatnou registraci do knihovny a další
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drobné dárky. Děkujeme paní Věře Hradilové
za pozvání a zprostředkování tohoto setkání.

Děti 6. tříd vyrazily v rámci „Projektového dne“
23. a 24. března do Olomouce. Cílem výletu byla
Pevnost poznání v Olomouci, ve které se žáci
dozvěděli spoustu zajímavých informací. Měli
tak možnost propojit své teoretické vědomosti
s praktickými ukázkami. V Pevnosti poznání
žáci absolvovali besedu na téma litosféra. Na
přednášce se dozvěděli, jak vzniká zemětřesení, jaký je proces vybuchování sopek, zda je
zemětřesení hrozbou i pro Českou republiku,
a dokonce si i zkusili výbuch sopky napodobit.
Začátek měsíce dubna na naší škole patřil opět
malým dětem, proběhl „Zápis do první třídy“. Po

dvou letech, kdy nemohly děti osobně k zápisu,
se konečně vše vrátilo k normálu. A jak samotný zápis probíhal? Při příchodu děti uvítaly
milé paní asistentky, od kterých dostaly hezký
dárek – první školní aktovku. Co skrývala, se
dozvěděly hned po chvíli, když přišly do třídy
za paní učitelkou. Společně aktovku otevřely
a postupně si povídaly o tom, co aktovka skrývá. Děti si tak přirozeně povídaly o své rodině,
bydlišti i osobě. Poté si s paní učitelkou hravou
formou zopakovaly barvy, počty, převyprávěly
pohádku a mohly předvést další dovednosti,
kterými se chtěly pochlubit. Součástí zápisu
bylo také zapojení interaktivních tabulí, kde
mohly děti opět hravou formou prokázat své
znalosti a dovednosti. Všem dětem se opravdu
moc dařilo, byly moc šikovné. Bylo na nich
vidět, že se už do první třídy moc těší.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem rodičům a přátelům školy za podporu svých dětí
a přejeme úspěšné poslední čtvrtletí školního
roku.
Ze školní kroniky zpracovala
Mgr. Zuzana Prausová

Děti z Mateřské školy Míru v Javorníku
navštívily babičky a dědečky

V minulém týdnu na MDŽ nastal
velký den D našich Motýlků,
kteří šli potěšit svým vystoupením babičky a dědečky do
místní Charity – DPS sv. Františka. A protože pohádky mají
rádi všichni, děti si nacvičily
a zahrály muzikálovou pohádku
O Červené Karkulce. Vlk sice babičku a Karkulku „sežral“, ale jak
už to známe, myslivec je zachránil a naše děti vše přežily bez
úhony. Poté děti zatancovaly na
pohádkové písničky a nakonec
zazpívaly několik lidových písní.
Na rozloučenou děti rozdaly
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všem krásnou kytičku, kterou pro naše seniory vyrobily s pomocí učitelek. Myslíme, že
se vše moc povedlo. Děti byly nadšené, užily
si to a nás dospěláky pohladil po duši krásný
pocit, když jsme viděli, jakou radost jsme zde
udělali. Nejkrásněji to shrnul pan vedoucí javornické Charity, jehož slova naše děti zahřála

na duši: „Děti, byly jste jak čerstvý jarní vánek,
který nám dodal spoustu radosti a energie!“
A my se k jeho slovům připojujeme. I pro nás
to byl radostný zážitek a věříme, že to nebyla
naše poslední akce. Už dnes se těšíme na další
setkání. Závěrem můžeme říct: „Dělá nám
radost dělat radost!“
RD

Koncem března, a to 26. 3. 2022,
proběhlo krajské kolo pěvecké
soutěže v ZUŠ Campanella Olomouc. V ní reprezentovaly naši
školu čtyři žákyně. Všechny se
umístily na krásných předních
příčkách. V I. kategorii se z 2. místa mohla těšit Zuzana Kristina Bašová a 3. místo
získala Kateřina Kašová, ve III. kategorii se
na 3. místě umístila Kateřina Michalíková
a ve IV. kategorii uspěla Magdaléna Šochová, která obsadila rovněž 3. místo. V první
půlce dubna proběhla ještě dvě krajská kola.
Ve středu 6. 4. 2022 se konalo krajské kolo
ve hře na dechové nástroje v ZUŠ Zábřeh na
Moravě, kterého se zúčastnila Matylda Líbalová a získala v V. kategorii 2. místo ve
hře na příčnou flétnu. V pátek 8. 4. 2022
proběhla krajská přehlídka mladých recitá-

torů Dětská scéna v ZUŠ Žerotín
Olomouc, ve které Thea Konečná získala v 2. kategorii Ocenění s postupem na celostátní
přehlídku! Umístěným žákům
srdečně gratulujeme a zároveň
bychom rádi poděkovali jejich pedagogům
za přípravu, jmenovitě Mgr. Kristině Bašové
Prechtlové (zpěv), MgA. Olze Procházkové
(zpěv), Miroslavu Luňákovi, DiS. (zpěv), Simoně Horákové, DiS. (dech. nástroje), Renatě Jeřábkové (korepetice) a MgA. Kláře Ketnerové (přednes). Poděkování rovněž patří
rodičům žáků, bez jejichž podpory bychom
se neobešli. Jsme velmi rádi, že vzorná příprava a radost z umění přináší našim žákům
takové úspěchy!
Mgr. Tatiana Bednaříková
ředitelka ZUŠ Javorník

Radost z úspěchů našich žáků!

Matylda Líbalová získala 2. místo
ve hře na příčnou flétnu

Thea Konečná (vpravo) získala postup do celostátního kola v přednesu
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Kulturní, společenské a sportovní akce

KVĚTEN 2022
SOBOTA 14. 5. 2022 !!! POZOR ZMĚNA ČASU !!! v 19:00
VELKÝ SÁL, FALCON (drama, životopisný)

ZÁTOPEK

Výpravný film režiséra Davida Ondříčka věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobnému olympijskému vítězi Emilu Zátopkovi. Příběh o vítězstvích v lásce i ve
sportu, k nimž je třeba především velké srdce.
Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za
legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního
i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho
poslední závod skončí, a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné
síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou
lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.

Vstupné: 100 Kč

přístupno

české znění

130 minut

SOBOTA 28. 5. 2022 v 15:00 VELKÝ SÁL !!! HRAJEME PRO DĚTI !!!
BIOSCOP (animovaný)

DRAČÍ ZEMĚ

Rodinný film s trojící neobvyklých hlavních hrdinů, drakem, zlodějíčkem a horským šotkem. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu, jejímž cílem je nalezení dračí země.
Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru, jsou již dávnou minulostí. Draci
se skrývají ve vyhnanství a mají zakázáno létat. Jenže mladý stříbrný drak
Plamínek už má takového života dost. Chce poznávat svět a zažívat dobrodružství. Když zjistí,
že lidé chtějí zničit i jejich poslední domov, tajně se vydává na nebezpečnou výpravu, aby svůj
rod zachránil. Se svou nerozlučnou kamarádkou, lesním skřítkem Keckou, chtějí najít pradávný
domov draků, bájné místo zvané Lem nebes. Při svém putování se setkávají s malým zlodějíčkem Benem, který se vydává za dračího jezdce, aby uniknul před policií. Společně se všichni tři
vydávají na nebezpečnou cestu k zasněženým vrcholkům světa a Ben zjišťuje, že být dračím
jezdcem je skvělé. Netuší, že největší nebezpečí mají v patách. Sleduje je nenasytné dračí monstrum Žahavec, jehož cílem je zničit všechny draky na Zemi…

Vstupné: 60 Kč

přístupno

české znění

92 minut
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Kalendář akcí na měsíc KVĚTEN 2019
1. 5. od 11:00
Borůvková hora

„MÁJOVÝ VÝŠLAP NA BORŮVKOVOU HORU“
Srdečně zveme na tradiční výšlap k zahájení turistické sezóny
2022!!!

5. 5. od 19:00
velký sál MěKS

„TRAVESTI SHOW“ – DIVOKÉ KOČKY
vstupné: 180,- v předprodeji, 200,- na místě v den konání
Předprodej vstupenek v MIC Javorník (SOUD)
Po–Pá 08:00–16:00 hod.

od 4. 5. – 31. 5.
Knihovna RZ

10. 5. od 10:30
Knihovna RZ

„ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ V MŠ UHELNÁ“
Výstava prací dětí z MŠ Uhelná

„BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ“

14. 5. od 17:00 do 20:00
Knihovna RZ

„DOZVUKY NOCI S ANDERSENEM
ANEB CO JSME NESTIHLI SPLNIT“
Akce pro děti, které se účastnily NsA

17. 5. od 13:30
Knihovna RZ

„EINSTEINŮV MOZEK“
Zábavné trénování paměti nejen pro seniory.

14. 5. od 19:00 !!!
velký sál MěKS (kino)
19. 5. od 17:00
Knihovna RZ

21. 5. 2022 od 18:00
nám. Svobody, SOUD
28. 5. od 15:00
velký sál MěKS (kino)

Kino – životní příběh jednoho z nejlepších atletů „ZÁTOPEK“
vstupné: 100,-

„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY“

„MUZEJNÍ NOC“
Večer plný úkolů a detektivních zápletek s kulturním
programem.
Vstupné: dobrovolné! Občerstvení zajištěno!
Kino – animovaná pohádka pro děti „DRAČÍ ZEMĚ“
vstupné: 60,-
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PŘIPRAVUJEME
4. 6. od 14:00
zahrada K. Ditterse

„DĚTSKÝ DEN“ – zábavné odpoledne pro děti i dospělé
vstupné: ZDARMA!

19. 8. od 19:00
zahrada Karla Ditterse

„S MUZIKOU BOŘÍME HRANICE“ – VI. ročník česko – polského
hudebního festivalu vstupné: 100,-

17. a 18. 6.
nám. Svobody

„DNY JAVORNICKA“ – tradiční městské slavnosti s kulturním
programem na pódiu, atrakce pro děti, stánkový prodej,
občerstvení po celý den

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.

Sport
Závod míru U23 2022 (2. – 5. 6. 2022)
Závod míru patří mezi nejvýznamnější mezinárodní
cyklistické závod v kategorii
jezdců do 23 let na světě.
Etapový závod, součást prestižní série UCI Nation's Cup,
jen 6 závodů v seriálu.

Trať závodu je 440 km dlouhá s celkovým
převýšením 8 800 m n. m., je rozprostřena do
regionu Olomouckého a Moravskoslezského
kraje.

Javorníkem závod projede
5. 6. 2022 – Závod míru
4. etapa. Cyklisté přijedou
ze směru od Uhelné po silnici
I/60 po obchvatu, kde odbočí
na silnici II/457, a závod bude
pokračovat dále po své trase.

Sportovci do Javorníku dorazí někdy v čase
11:30–11:50 hod. Přijďte se podívat a povzbudit sportovce!
MZ

LETOS OPĚT V MÁJI

ÚAMK Veterán klub Javorník si Vás dovoluje pozvat na již 26. ročník srazu historických automobilů
a motocyklů MOTOTOUR Javorník. Součástí srazu
je i orientační závod. Akce se uskuteční 7. 5. 2022
od 9:00 hod. v areálu za zdravotním střediskem.

Pro návštěvníky bude nachystáno bohaté občerstvení
a pro ty nejmenší chystáme spoustu soutěží o ceny.

Na Vaši účast se těší pořadatelé
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V hřišti musí hrát šest hráčů
(z toho musí být aspoň dvě hráčky).

Registrace minimálně týden předem
osobně nebo na email: nemes@email.cz
Startovné za celý tým: 300 Kč

ĚTNA

28. KV

Srdečně zveme všechny příznivce
volejbalu a sportovní fanoušky z
okolí Javorníku na turnaj plný
dobré nálady a pohody.
Vítané jsou dětské, amatérské a
rodinné týmy.

29:0002HO2DIN

VOR
A PŘÁTEL M ĚSTA JA
Ů
DÁK
RO

NÍK

U

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
SV. ZDISLAVY

Přípravy XIV. ročníku turisticko/běžecké akce jsou
v plném proudu! Věříme, že letos vám kromě prima
zážitků a příjemného setkání vprostřed krás
Rychlebských hor nabídneme vše, na co jste zvyklí –
třeba i lahodné klobásky na Borůvkové hoře .

Přijďte s námi pobýt v sobotu 11. 6. 2022 na střelnici
v Javorníku! Pro usnadnění registrace je možné přihlásit
se on-line přes aplikaci, která je dostupná na webu
www.rychlebska.cz. Tentokrát jsme již vychytali mouchy
z loňského roku, takže vás při registraci již nebudou
obtěžovat .
Sledujte náš web a stránky na Facebooku, které
pravidelně aktualizujeme, aby vám nic neuniklo. Přejeme
vám tímto vše dobré a mnoho zdraví, a potkáme se na
RYCHLEBSKÉ!
Spolek Rychlebská 50, z. s. www.rychlebska.cz ❤

Pečujete o své blízké doma a potřebujete si vyřídit
osobní záležitosti, nebo si odpočinout a nabrat nové
síly? Pomůžeme vám se o ně postarat.
Odlehčovací pobytová služba je určená seniorům od 60 let,
osobám s chronickým duševním onemocněním nebo tělesným postižením od 55 let.
Délka pobytu: 7 dní až 3 měsíce
Bližší informace na tel. č.: 605 597 310
www.jesenik.charita.cz

5/2022
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Mezinárodního mistrovství České republiky v truck trialu
Letošní ročník Mezinárodního
mistrovství České republiky
v truck trialu byl zahájen prvním
závodem v Milovicích u Nymburku 9. a 10. 4. 2022. Na tankodrom
Teleček přijelo celkem 37 posádek z České republiky, Polska,
Maďarska. Javorník reprezentuje
v této soutěži posádka AGENAS TEAM autoklubu v AČR, Tomáš Janků a Petr Lukeš ve třídě
S3 s vozem ROSS VIZA.

Pořadatelé připravili pro soutěžní posádky
velmi náročné sekce v obtížném terénu.
Javornická posádka si vylosovala pro první
sekci závodu první pořadí, což nebylo zrovna
nejvýhodnější. Kluci se ale s touto nevýhodou

V poslední sobotní sekci se to podařilo převrátit

Vyhlášení mistrů 2021, zleva Petr Lukeš a Tomáš Janků

vypořádali, poradili si i s hlubokým blátem a sekci dojeli na
čtvrtém místě. Poslední sobotní
sekci měli Tomáš s Petrem perfektně rozjetou. Zbývala poslední
branka ve velkém náklonu. Do té
doby měli pouhých 54 trestných
bodů. Nástrahy terénu nezvládli,
převrátili se a sekci nedojeli. Po sobotě byli Tomáš s Petrem v průběžném pořadí na čtvrtém
místě ve své třídě.

Vzhledem k vládním opatřením v loňském
roce se nemohlo uskutečnit slavnostní vyhlášení výsledků MČR v truck trialu za rok
2021. Z tohoto důvodu se vyhlášení roku 2021
uskutečnilo v sobotu v podvečer v Milovicích.
Tomáš Janků a Petr Lukeš obsadili v loňském
roce celkově druhé místo ve své třídě.

Do nedělních sekcí nastoupila javornická
posádka s cílem dosáhnout na stupně vítězů.
Z pěti odjetých sekcí byli dvakrát druzí a dvě
nedělní sekce vyhráli. V celkovém pořadí
v prvním závodu obsadili třetí místo. Škoda
toho sobotního převrácení, mohlo to být
první místo. Ale je to začátek letošní sezóny.
Mezinárodní mistrovství České republiky
v truck trialu pokračuje druhým závodem
30. 4. a 1. 5. 2022 v Černuci u Velvar v pískovně TAUM. Více informací na oficiálních
stránkách javornického autoklubu www.
agenasteam.cz .

Tomáš Janků a Petr Lukeš zápasí s náročností terénu
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