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Informace z města
Starosta informuje
Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 16. května jsem se zúčastnil vyhlášení výsledků soutěže měst a obcí Olomouckého kraje, kterou každoročně vyhlašuje Olomoucký kraj společně s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s.
Do soutěže bylo zapojeno 396 obcí a měst
Olomouckého kraje.
Ve 14. ročníku soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI se udělovaly ceny v celkem čtyřech velikostních skupinách podle
počtu obyvatel. Organizátoři letos rozšířili
soutěž i o speciální kategorii, tzv. „Odpadového lva“. V té měly šanci obce, v nichž se
díky intenzivní práci na odpadovém systému podařilo dosáhnout největšího zlepšení.
Ocenění tak putovalo mimo jiné do Plumlova,
Lipníka nad Bečvou, Bludova a Uničova. Absolutním vítězem se stal Javorník. Ocenění si naše město odneslo zejména za dlouhodobou práci na zlepšení systému odpadového hospodářství, za osvětu a rozšiřování a navyšování kapacity sběrných
míst. Množství vytříděných složek komunálního odpadu se v Javorníku meziročně
zvýšilo o více než 12 kilogramů, naopak
o 8,5 kg na občana pokleslo množství
směsného komunálního odpadu.
Známý slogan společnosti EKO-KOM „Třiďte odpad, má to smysl“ je na místě. Jak jistě
všichni víte, město Javorník si provozuje
odpadové hospodářství ve vlastní režii. Díky investicím do odpadového hospodářství,
organizaci sběru, třídění a svozu se nám daří
nakládat s odpady poměrně slušně. I zavedení 14denního svozu TKO, byť se setkalo
s vlnou odpůrců, má svůj smysl. Svoz TKO
v lichých týdnech pouze sníží množství odpadu na naší skládce. Máme všichni možnost
odpad, který nemá skončit na skládce, umístit do spousty kontejnerů rozmístěných po

Zleva: Milan Klimeš, náměstek hejtmana Olomouckého kraje zodpovědný za oblast životního prostředí; Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu z autorizované obalové společnosti EKO-KOM; Ing. Eva Drimlová,
regionální manažerka společnosti EKO-KOM
katastru města nebo ve sběrném dvoře. Město Javorník za vítězství v Olomouci mimo jiné
získalo i finanční odměnu ve výši 25 000 Kč.
Poděkování proto patří všem, kteří intenzivně třídí odpad. Třiďte odpad, má to smysl.
Dále bych Vás rád informoval, že Zastupitelstvo města Javorníku našlo v rozpočtu města částku necelých 500 tis. Kč a jednohlasně
odsouhlasilo zakoupení nového zubařského křesla pro našeho zubního lékaře
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MUDr. Karla Michálku. Pan doktor oznámil,
že plánuje ukončit praxi v Javorníku k 30. 9.
letošního roku. Jedním z důvodů ukončení této praxe byl mimo jiné i havarijní stav křesla
v jeho ordinaci. Hledali jsme možnost, jak zde
pana doktora udržet i nadále. Pan doktor přislíbil, že pokud mu zdraví dovolí a my zakoupíme nové křeslo, bude i nadále provozovat

zubní ordinaci v Javorníku, byť možná ve
zkráceném týdenním režimu. Křeslo je namontováno a od 17. 6. 2019 se znovu rozjel
provoz ordinace zubního lékaře v Javorníku.
Závěrem bych rád poděkoval panu doktoru
Michálkovi za jeho vstřícnost a ochotu a popřál mu hodně zdraví do dalších let.
Jiří Jura, starosta

Jedná se o vedlejší turistický
produkt akce: „Paczków a Javorník. Dvě města, jedna historie“. Bude vyznačen terminál cyklostezky, která povede na následující
trase – Javorník (budova býv. soudu), Bílý
Potok, Liscie Katy, Goscice, Kamienica, Kozielno, Paczków (náměstí), Starý Paczków,
Ujezdziec, Javorník – Střední díly a zpět Javorník (budova soudu). V rámci projektu je
vybudováno 5 altánů - přístřešků pro turisty, z toho 3 na polské a 2 na české straně.
Budou sloužit k odpočinku a servisu turistům, včetně rodin s dětmi. Součástí budou
i cedule s popisem jednotlivých lokalit na

cyklotrase. Přístupové cesty
jsou bezbariérové. Na české straně se jedná o altány
(přístřešky) v klidové zóně
u vodní nádrže Střední díly v Javorníku - Vsi,
a dále na trase u rybníku v Bílém Potoku.
Bude existovat možnost zapůjčení jízdního
kola v Javorníku i Paczkowě, obě půjčovny
se budou nacházet přímo na náměstí obou
měst, kde se nachází bezbariérová parkoviště. Po vydání kol v IC poté mohou bezplatně
navštívit atrakce a památky na druhé straně
hranic. V Paczkowě budou 2 dobíjecí stanice na elektrokola, Javorník rovněž zvažuje
jednu na náměstí. Hlavní cílovou skupinou

Altány pro cykloturistiku Javorník – Paczków
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jsou turisté zejména z Polska, Česka, ale
i Německa, což vyplývá z historických vazeb
regionu. Sekundárně budou z projektu čerpat nejen občané Javornicka, ale celého Olomouckého kraje, neboť Javorník i Paczków
mají, co se týče historických památek, co nabídnout. Předpokládá se vyšší návštěvnost
ve spojení s památkami - v Javorníku zámek
Jánský Vrch, Tančírna, muzeum v Paczkowě,
městské hradby, Muzeum plynárenství, radniční věž... V rámci akce bude vydán průvodce s mapou cyklostezky, bude vytvořena
mobilní aplikace s GPS modulem obsahující
mj. zakreslení altánů (přístřešků) a předpokládá se využití plakátovacích ploch pro
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plakáty informující o otevření cyklostezky
včetně přístřešků na obou stranách hranice.
Javorník se zařadil mezi nejúspěšnější
žadatele Olomouckého kraje. Na základě
žádosti o dotaci a díky podpoře Olomouckého kraje ve výši 100 000 Kč byla předána dne 28. 5. 2019 smlouva o poskytnutí financí na projekt z rukou krajského
zastupitele pro oblast cestovního ruchu
Vladimíra Lichnovského. Dalších 3 000 €
bylo poskytnuto z příhraniční dotace Interreg V-A Česká republika – Polsko. Altány
vyrobila firma Robin Daňa - STOLZED za
309 034 Kč s DPH.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka

Upozornění na dodržování OZV
o regulaci hlučných činností
Upozorňujeme občany města, aby dodržovali obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017
o regulaci hlučných činností. Touto vyhláškou je stanoven v neděle a ve svátky celodenní zákaz hlučných činností.
Zákaz se vztahuje také na soboty v době od 06.00 hod. do 08.00 hod. a od
20.00 hod. do 22.00 hod. Jako zakázané hlučné činnosti je vyhláškou stanoveno užívání například sekaček na trá-

vu, křovinořezů, cirkulárek, motorových pil a podobných strojů, přístrojů,
nástrojů či zařízení. V případě zjištění
porušení této vyhlášky jsou první případy řešeny bezpečnostní agenturou popř.
zaměstnanci města domluvou. V případě
opakovaného porušení vyhlášky bude toto zjištění oznámeno Policii ČR a následně
předáno k přestupkovému řízení.
Petr Klapuch, tajemník MěÚ Javorník

PODĚKOVÁNÍ
Školní rok uběhl jako voda, děti čekají dvouměsíční vytoužené prázdniny plné pohody,
radostí a dobrodružství. Rád bych poděkoval ZŠ Javorník, ZUŠ Javorník, Školní družině
při ZŠ Javorník, MŠ Míru a MŠ Polská a dalším za perfektní spolupráci při kulturních,
společenských a sportovních akcích.
Přeji všem krásné prázdniny a v září se těším na shledanou.
Michal Zajonc, (PR manažer)
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POZOR OD 1. 1. 2020
• Chovatel je povinen zajistit, aby byli
psi platně očkováni proti vzteklině
• Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identiﬁkován (čipováním, dříve
tetování)
• Chovatel je povinen zajistit, aby identiﬁkační číslo psa bylo zaznamenáno v
dokladu o očkování psa 

Krajská veterinární správa

Plán svozu TKO 2019

týden

datum
(pondělí)

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

20.05.2019
03.06.2019
17.06.2019
01.07.2019
15.07.2019
29.07.2019
12.08.2019
26.08.2019
09.09.2019
23.09.2019
07.10.2019

datum
(úterý)

21.05.2019
04.06.2019
18.06.2019
02.07.2019
16.07.2019
30.07.2019
13.08.2019
27.08.2019
10.09.2019
24.09.2019
08.10.2019

1x14
TKO

TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO

Termín svozu liché pondělí: Javorník
Termín svozu liché úterý: ostatní části města
datum
(pondělí)

týden

Termín svozu liché pondělí: Javorník
Termín svozu liché úterý: ostatní části města

43
45
47
49
51
1
3

21.10.2019
04.11.2019
18.11.2019
02.12.2019
16.12.2019
30.12.2019
13.01.2020

datum
(úterý)

22.10.2019
05.11.2019
19.11.2019
03.12.2019
17.12.2019
31.12.2019
14.01.2020

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA
BUDE Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PRO VEŘEJNOST
UZAVŘENA VE DNECH 8. 7. - 19. 7. 2019.
PŮJČOVNÍ DOBA ČERVENEC - SRPEN

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK

9:00 – 12:00 12:30 – 16:00

1x14
TKO

TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
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Rekonstrukce trati a nádraží v Javorníku
Od 5. června 2019 mohou cestující využívat
nové nástupiště na nádraží v Javorníku.
V rámci 16 denní nepřetržité výluky v termínu 21. 05. - 05. 06. 2019 byly prováděny
opravné práce v dopravně Javorník ve Slezsku. Jednalo se o úpravu konfigurace kolejiště
včetně opravy kolejí a výhybek. „Na úpravu
kolejiště navazuje oprava nástupiště, které bylo zvýšeno a má boční přístup, takže cestující
již nemusí přecházet vedlejší kolej. Součástí
prací byla také úprava přístupových ploch
pro cestující mezi nástupištěm a nádražní budovou včetně úpravy přístupového chodníku
od ulice Nádražní. Následně bude dokončena
ještě úprava osvětlení stanice. V rámci předmětné výluky v úseku Lipová lázně – Javorník
ve Slezsku byla provedena oprava jednoho žel.
přejezdu v lokalitě Na Pomezí a dvou žel. přejezdů v obci Vápenná pro zvýšení bezpečnosti
železničního a silničního provozu. Dále byla
dokončena oprava koleje v úseku Lipová lázně
– Vápenná,“ komentuje Marek Illiaš (tiskový
mluvčí SŽDC).
„Co se týká budov v žst. Javorník ve Slezsku,
tak v současné době musí SŽDC při investicích a opravách nádražních budov postupovat dle dokumentu Koncepce při nakládání
s nemovitostmi osobních nádraží, který byl
schválen Ministerstvem dopravy ČR. Součástí
tohoto dokumentu je Program rekonstrukce
a revitalizace osobních nádraží (PRRON), což
je střednědobý plán stavebních počinů SŽDC.
Dle tohoto plánu, který zohledňuje mimo jiné

technický stav budovy a frekvenci cestujících
(250 cestujících/den), je Javorník ve Slezsku
na 1500. místě. V nejbližších letech bude nádražní budova s největší pravděpodobností
pro SŽDC zbytná a v budoucnu ji nabídneme
k prodeji či pronájmu,“ komentuje Illiaš. Nasazení typů vlaků nezáleží na provozovateli
infrastruktury, ale na dopravcích.
Nyní je ve výpravní budově jeden obsazený
byt ve 2. NP, v 1. NP je v části dopravní kancelář s technologií a část prostoru je pronajatá
firmě Delta servis a ČD Cargo, zbytek budovy
je volný. Samostatná budova WC a skladu je
prázdná a do budoucna se plánuje její demolice. Další budovy v žst. Javorník ve Slezsku (tzv.
remíza) jsou v majetku ČD a. s. „V rámci probíhající úpravy majetkových vztahů mezi Českými drahami a Správou železniční dopravní
cesty je budova směrována k prodeji na SŽDC,
včetně demoličního výměru. Předpokládáme
tedy, že SŽDC po odkoupení provede demolici.
Termín prodeje nebyl doposud stanoven,“ sdělila Vanda Rajnochová, tisková mluvčí ČD. MZ

Důl Hraničná - Vojtovice

Prohlídky na dole každý prázdninový víkend v době mezi cca
9:30 - 15:30. V pracovní dny po dohodě přes e-mail rbhos@
seznam.cz. Max. počet na 1 prohlídku je 12 osob (limitováno
počtem přileb a svítidel). Vstupné je stanoveno na 50 Kč za dospělého, 30 Kč za dítě.
Dne 20. 7. 2019 v 10:00 hodin proběhne prohlídka - možnost mají občané města Javorník. Přijďte a navštivte s námi společně bývalý důl.
Michal Zajonc [manažer PR]
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc květen
Nejtepleji bylo 27. 5. 2019 - naměřeno 24,5 °C. Nechladněji bylo 4. 5. 2019 - naměřeno 2,1 °C.
Za měsíc napršelo 77,7 mm, maximální náraz větru 36,1 km/h. Letošní květen byl mezi těmi nejchladnějšími. 1991 (14,6 °C), 1980 (15,1 °C), 2010 (16,2 °C), 1978 (16,7 °C), 2019
(16,8 °C). V noci ze 4. na 5. 5. 2019 začalo sněžit, v Javorníku se sníh neudržel, na Travné a Zálesí byl sněhový poprašek, který během ranních hodin rychle roztál. 17. 5. a 19. 5. 2019 byla
zaznamenána vzdálená bouřka. 25. 5. 2019 v 13:55 hod. 3x zahřmělo nad Javorníkem. MZ

Dění v Javorníku

POZVÁNÍ
SDH Javorník srdečně zve občany na den otevřených dveří hasičské
zbrojnice v Javorníku 5. 7. 2019 od 10:00 hod. Pro děti bude připravena
zábava. Občerstvení zajištěno (pivo, limo, makrely).
RADEK MIKŠÍK

Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Javorník za uplynulý měsíc květen
Květen byl dalším měsícem v tomto roce,
o kterém můžeme říct, že byl klidný. Vyjeli
jsme celkem dvakrát. Hned první den měsíce jsme v rámci činnosti jednotky vypomohli
osobám se sníženou schopností pohybu na
Borůvkovou horu v rámci akce "Prvomájový výšlap na Borůvkovou horu". K jediné
události měsíce jsme pak vyjeli v pondělí
20. května hodinu před půlnocí k nahlášené
dopravní nehodě, kdy osobní vozidlo narazilo

do prodejny Hruška na ulici 17. listopadu. Po
příjezdu na místo byl zraněný řidič již ošetřován posádkou ZZS v sanitce. Naši pomoc nevyžadovali, proto jsme se postarali o zajištění
havarovaného vozidla a okolí místa nehody.
Na místo se ještě dále sjely jednotky PSP JRG
Paczków a HZS Jeseník. Vzhledem k tomu, že
vozidlo netvořilo překážku v silničním provozu, rozhodl velitel zásahu o odjezdu jednotek zpět na své základny.
MT
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SDH Bílý Potok - Ďáblové z Bílého Potoka
Letos jsme začali soutěží v Široké Nivě O velikonočního beránka, kterou jsme z přehledem vyhráli s časem 14:35. Začali jsme
i další soutěže, a to je šumperský HolbaCup
a Hanáckou extraligu, kde se držíme zatím
na předních příčkách. Vyrazili jsme na pohárovou soutěž do Hrabové 18. 5. 2019 a bylo

z toho 2. místo s krásným časem P-13.44,
L-13.84 sec.
Super pohár Pasohlávky 12. 5. 2019 10. místo L-17,1sec a P-17,4 sec. ze 40 našlapaných
družstev z ČR a SR. Sledujte facebook „Bílý
Potok - Ďáblové z Potoka“, kde se dozvíte vše
podstatné.
Martin Vávra

Milí přátelé, chtěl bych Vás
všechny informovat o tom,
že se můj sen být „nezávislý“ splnil na 100 %. Tříkolku mám již doma. Tak jede
to, kolečka se točí a již jsem
byl i v lese, kde jsem konečně něco pěkného viděl,
potkal veverky a našel i jeden hřib – klouzka. Nahoře
jsem nebyl téměř 10 let, to
mě tam tenkrát táhli dva lidi. Díky tříkolce se
dostanu téměř všude a hlavně nepotřebuji,
aby mě někdo někde táhl. Teď jsem díky Vám

svobodnější,
nezávislý
na pomoci druhých. Ještě
jednou díky za propůjčení sálu v Kulturním domě
v Javorníku, děkuji paní
ředitelce za zorganizování
této smysluplné akce a své
přítelkyni Lucce. V neposlední řadě také všem
firmám a občanům Javorníku, kteří přišli, bavili se
a zároveň přispěli na dobrou věc. Moc si toho
vážím a je vidět, že dobří lidé ještě jsou. Díky
moc!
S pozdravem Jarda Tkadlec

Asi málokdo by uhodl, že takové čerstvě
narozené mládě ledního medvěda váží
průměrně pouhých 600 gramů. A právě odhadnout správnou váhu tohoto mláděte byl
úkol, který dostalo jedno ze dvou družstev,
která byla vytvořena z příchozích účastníků,
na vernisáži výstavy Zvířata a jejich mláďata, která zahájila výstavu trvající až do
30. 9. 2019. Pořadatelem výstavy je MěKS
Javorník, ale těch, co se dále podíleli na akci
zapůjčením exponátů, je celá řada - Vlastivědné muzeum Jesenicka, Slezské muzeum
Opava a dokonce i Národní muzeum.
Zpočátku to vypadalo, že vernisáž nebude nijak zajímavá a že nás čeká nějaké předčítání

z „chytrých knih“ Milanem Rychlým a Jakubem Matuškou. Ale naštěstí to byla jen taková „finta na diváky“. Moderování se totiž ujaly
Venda a Zuzka Matuškovy. Ty totiž už měly
všechno nachystané. Rozdělily diváky do dvou
skupin, které mezi sebou soutěžily ve znalostech, které se nějak týkaly zvířat. Celé soutěžení bylo humornou formou, dokonce se při
něm i kreslilo, ale hlavně se účastníci dověděli
plno zajímavých informací a díky týmové práci v družstvech se vytvořila uvolněná atmosféra. Samozřejmě pak následovalo prohlížení
exponátů a občerstvení v režii Marušky Štrajtové. Výstava je opravdu zajímavá, tak si ji nenechte ujít.
L. Procházková

Splnění snu stát se „nezávislým“

Zvířata a jejich mláďata trochu jinak
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Informace ze školství
Vzácná návštěva
Dne 12. 6. 2019 jsme měli možnost na naší základní škole přivítat vzácnou návštěvu
– hejtmana Olomouckého kraje, pana Ladislava Oklešťka. Pan hejtman navštěvuje
občany v jejich městech a obcích, beseduje
s občany, s žáky a studenty na školách. Na
začátku byla většina z nás trošku nervózní,
ale pak jsme zjistili, že se nemusíme vůbec
ničeho bát. Pan hejtman byl velmi přátelský
a komunikativní. Ptal se nás, jak se nám tady žije, jestli tu jsme spokojeni, co nás trápí

a proč my mladí se po absolvování studií
málokdy do svého rodiště vracíme. Poté
jsme měli možnost klást otázky my. Dozvěděli jsme se nové informace o našem městečku a kraji a také to, že se bude v Jeseníku
stavět zimní stadion. Já osobně jsem moc
ráda, že jsem šla na besedu s panem hejtmanem. Myslím si, že i ostatní žáci byli mile
překvapeni. Moc jsme si to užili a mockrát
děkujeme za tuto příležitost!
Za žákovský parlament Veronika Střílková

PROJEKT DĚTI – DĚTEM
Tento projekt vznikl za spolupráce státního
zámku Jánský Vrch, města Javorník a Základní školy Javorník. Letošní rok proběhl
již jeho třetí ročník.
Byl určen konkrétně žákům pátých tříd. Děti měly před sebou nelehký úkol – naučit se
zpaměti texty, které běžně zaznívají při prohlídkách z úst průvodců, a také potom na
zámku návštěvníky provést.
Ale přece jen se ta dětská prohlídka od běžné
lišila. Především tím, že se z dětí staly historické postavy, které na zámku působily, pracovaly nebo ho navštívily. Prohlídku zámku

zahájili úvodním slovem majordomové. V jednotlivých místnostech mohli návštěvníci potkat například biskupa Filipa Gotharda Schaffgotsche, který se zasloužil o přestavbu původního hradu na barokní zámek. V zámecké
kapli k autentičnosti přispěly jeptišky. Dále se
představil sám Karel Ditters z Dittersdorfu.
V dalších částech zámku již na návštěvníky
netrpělivě čekal německý romantický básník
Josef von Eichendorff, slavný hvězdář Mikuláš
Koperník a dámy na návštěvě reprezentující
umělecké slohy biedermeier a empír. Nechybělo také služebnictvo v zastoupení kuchařek,
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služebných a venkovanek. Letos se mohli návštěvníci podívat do zahrady u kaple. Prohlídku uzavíral ve svém obydlí pan správce.
Je potřeba zdůraznit, že děti vystupovaly
v krásných a propracovaných kostýmech,
které jim byly ušity na míru.
Akce probíhala celý týden. Byla přístupná čtyři pracovní dny okolním školám
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i objednaným skupinám. V neděli byly prohlídky určené široké veřejnosti.
Podle nadšených ohlasů se akce všem návštěvníkům moc líbila, a tudíž se dlouhodobá příprava opravdu vyplatila. Děti texty
ovládaly výborně a jejich vystupování bylo
na profesionální úrovni.
Třídní učitelky pátých tříd

PRIMA TŘÍDA po jedenácté

Už po jedenácté bylo ve venkovním areálu
základní školy hodně rušno. V úterý 11. 6.
2019 od 16:00 hod soutěžilo 9 tříd prvního
stupně základní školy o titul PRIMA třída.
Toto soutěžní odpoledne pro děti, rodiče
a školu připravil spolek Rada rodičů Základní školy Javorník, z. s.
Soutěžního klání se zúčastnilo více jak 120 dětí, které přišli podpořit nejen rodiče, ale i sourozenci, tety, strejdové a babičky. Po krátkém
úvodu a organizačních pokynech předsedy
spolku, přivítání starostou města a ředitelem
školy se soutěžící pustili do jednotlivých disciplín. Přichystáno bylo opět devět soutěží, jako
např. tradiční travní lyže, házená, napovídaná,
osmisměrka, dřepování nebo překážková dráha. Za mocného povzbuzování se děti společně s rodiči snažily dosáhnout co nejlepších
výsledků a všichni bojovali skutečně poctivě
a s velkým nasazením. To velmi oceňuji, neboť
počasí nám připravilo hodně horké odpoledne
bez mráčku. Pro soutěžící bylo v průběhu odpoledne připraveno občerstvení a zajištěn pitný režim. Na začátku obdrželi také láhev s pitím a müsli tyčinku. Pro všechny byla nachystána krájená jablka, která určitě přišla vhod.
Soutěžení probíhalo až do 18:30 hod. a po
spočítání výsledků začalo vyhlašování ve stínu
na dopravním hřišti. Všichni, co vydrželi až do
konce, se dozvěděli nejen celkové pořadí tříd,
ale i nejlepší výsledky v jednotlivých disciplínách. Musím říci, že všechny třídy byly skvělé
a děti se moc snažily, ale vyhrát může opravdu
jen jeden. První místo a pohár PRIMA třída získala letos 5. A s kapitánkou Dagmar Petřeko-

vou, jako druhá skončila 5. B a třetí pak 4. B.
Spoustu odměn obdrželi nejen vítězové, ale
i soutěžící z ostatních tříd. Všem moc gratuluji
a dětem přeji pohodové a slunečné prázdniny.
Děkuji všem rodičům a příbuzným, kteří přišli
děti podpořit a pomohli jim v soutěžích získat
lepší výsledky. Děkuji třídním učitelkám, které
se ujaly kapitánské role a svůj tým motivovaly
až do konce. Poděkování patří také paní doktorce Porvisové, která po celou dobu soutěžení
zajišťovala zdravotní dozor a také ostatním zaměstnancům školy, kteří pomáhali s přípravou
a hlavně s úklidem. A co je potřeba ocenit, je
fakt, že s financováním celé akce již řadu let pomáhá Olomoucký kraj a již třetím rokem akciová společnosti ÚSOVSKO FOOD a. s. z Klopiny
dodává dětem zdarma müsli tyčinky FIT.
Závěrem bych chtěl vyslovit VELKÉ DÍKY,
které patří všem aktivním členům Rady rodičů, bez kterých by se tato akce nemohla
uskutečnit. Takže Vám všem děkuji a věřte,
že si toho moc vážím.
Všem přeji klidné, pohodové a slunečné léto.
Ing. Jakub Matuška, předseda spolku
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Absolventi ZUŠ Javorník 2019
Základní umělecká škola
Javorník se raduje z dvaceti absolventů, kteří letos
úspěšně ukončili I. a II. stupeň výuky v hudebním, literárně-dramatickém a výtvarném oboru. Dne
18. 6. 2019 proběhlo slavnostní předávání
absolventských vysvědčení z rukou pana starosty Jiřího Jury. Za každou cestou absolventů
stojí píle, nadšení z umělecké tvorby a vzorná
reprezentace školy v rámci koncertů, soutěží,
divadelních přehlídek a výstav. Velké poděkování patří jejich pedagogům a rodičům, kteří
je podporovali po celou dobu studia. V rámci
slavnostního předávání proběhla i výstava
závěrečných prací absolventů výtvarného
oboru. Ta je k nahlédnutí v koncertním sále
ZUŠ Javorník do konce roku 2019 a zahrnuje
surrealistické obrazy inspirované Salvatorem
Dalím, obrazy zachycující mytologické bytosti,
čtyři elementy, narůstající krystaly a předměty denní potřeby. Vše vytvořeno specifickým
výtvarným stylem.
Absolventy hudebního oboru I. stupně jsou:
Kinga Brodziak - EKN a Szymon Hagema-

jer - bicí ze třídy p. uč. BcA. Pavla Brhela,
Diana Koňaříková - zobcová flétna, Lucie
Malínková - zobcová flétna, Nela Viazaničková - EKN ze třídy p. uč. Bc. Jitky Melicheríkové, Dominik Hagemajer - EKN, Valerie
Hoffmannová - EKN, Maciej Milkowski EKN ze třídy p. uč. Tomáše Zápecy a Anna
Burďáková - klavír ze třídy p. uč. Renáty
Jeřábkové. II. cyklus ukončila Libuše Jatiová - klavír ze třídy p. uč. Renáty Jeřábkové.
Absolventkami literárně – dramatického
oboru I. stupně jsou: Marie Danielová,
Markéta Danielová, Tereza Juřenová, Hana Michálková a Veronika Střílková ze třídy p. uč. MgA. Kláry Ketnerové.
Absolventy výtvarného oboru I. stupně jsou:
Raluka Luchianová, Jakub Rychlý, Veronika Střílková, Ludmila Urbanová a Terezie
Veselá ze třídy p. uč. Mgr. Marty Noskové.
Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů a štěstí v životě profesním i osobním.
Budeme se těšit na další setkání i v následujících letech.
Tatiana Bednaříková
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PODĚKOVÁNÍ
Za vzornou reprezentaci ZUŠ Javorník a našeho města na
celostátní přehlídce dětských recitátorů DĚTSKÁ SCÉNA
2019 patří poděkování Lee Juřenové a její p. uč. MgA. Kláře Ketnerové, která se konala 9. června 2019 ve Svitavách.

Kulturní, společenské a sportovní akce
9. folklorní a dudácký festival FOLKMÁJ

V sobotu 25. května 2019 uspořádala Asociace řeckých obcí v ČR z. s., Řecká obec
Javorník p. s. v zahradě Karla Ditterse z Dittersdorfu v Javorníku tradiční již 9. folklorní
a dudácký festival národnostních menšin
v ČR se zahraniční účastí Řecka, Běloruska,
Slovenska, Rakouska.
„FOLKMÁJ“ pořádaný za podpory Ministerstva kultury, Olomouckého kraje, města
Javorník, AŘO v ČR, sponzorů, pod záštitou
hejtmana Olomouckého kraje a za podpory
sponzorů byl krásným multikulturním setkáním. Hostující folklorní taneční soubory, gajdošské a dudácké skupiny, cimbálové muziky
z České republiky a ze zahraničí strávily společně krásný a slunečný den. Javorník se stal
místem pravidelných setkávání kultur našich
národnostních menšin, zahraničních hostů, ale také milovníků gajd, dud, fujar a dalších lidových nástrojů. Ač byli vystupující ze

zahraničí, nebylo mezi nimi třeba překladatelů, protože hudba má svou řeč, které každý,
který ji má rád, porozumí.
Počasí festivalu přálo a návštěvníci prožívali
festival jak pod velkým stanem, tak ve stínu
krásné rozložité vrby. Lidovou atmosféru dokreslily stánky s tradičními výrobky a atrakce pro děti. Malování na obličej v indiánském
stanu pro děti připravilo Mateřské centrum
Krtkův flek z Javorníku, za což jim děkujeme.
Nechybělo ani bohaté občerstvení, zkrátka
vše, co patří k folklorní slavnosti.
Z tohoto festivalu bude natočen pořad pro
řeckou televizi, který již jako několikátý díl
natočil Thimios Gogidis, řecký zpěvák lidových písní a hudebník z Řecka.
Velké díky za podporu patří Ministerstvu kultury ČR, Olomouckému kraji, městu Javorník,
Asociaci řeckých obcí v ČR, našim už pravidelným sponzorům, kterými jsou - Paris Dinis
- Automatic servis Praha, Helena Rajníková Restaurace Bílý Potok, Mgr. Milada Mrázková Lékárna pod Jánským vrchem Javorník, Dimitrij Pandadis Javorník. Velkou pochvalu zaslouží také moderátor David Pavlíček z Uherského
Hradiště a členové Řecké obce Javorník, kteří
se svědomitě postarali o vystupující i hosty
Folkmáje.Děkujeme všem, kteří s námi strávili
krásný den a přišli podpořit náš festival. Věříme, že jsme je nezklamali.
Za ŘO Javorník
Dana a Alexander Papageorgiu
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Den dětí v Javorníku proběhl v indiánském stylu
První červnový den roku 1925 se poprvé
začal slavit Mezinárodní den dětí. Je to den,
ve kterém se připomíná, že děti znamenají
budoucnost a je tedy důležité pečovat o jejich blaho. V Československu byl Mezinárodní den dětí uznán v roce 1950 a slaví se
dodnes.
Městské kulturní středisko Javorník ve spolupráci se ZUŠ Javorník, Mateřským centrem v Javorníku Krtkův flek, Javornickou dělostřeleckou gardou, SDH Javorník a HO Rychleby uspořádalo zábavné odpoledne pro všechny děti.
V sobotu 1. června 2019 se za slunečného
počasí všichni sešli v zahradě domu Karla
Ditterse z Dittersdorfu, kde byly připraveny
různé atrakce jako skákací hrad, nafukovací
skluzavka, jumping nebo řetízkový kolotoč.
Občerstvení zajistila kavárna Café Kavka. Při
vstupu každé dítě obdrželo kartičku s deseti
stanovišti „indiánské stezky“ vedoucí zahradou a dolním parkem, které mělo postupně
navštívit a splnit zadané úkoly.
Každý splněný úkol přinesl sladkou odměnu.
Po ukončení celé stezky děti donesly kartičku
ukázat a obdržely velký balíček s odměnami
a staroměstskou máslovou trubičku. V indiánském týpí si děti mohly nechat pomalovat obličej. Jura Magic jim nabídl tvarované balónky. HO Rychleby v zahradě připravil lanovou
dráhu mezi stromy, kde se děti mohly svézt,
ale napřed musely zdolat vysoký žebřík, aby
se dostaly k vrcholu lanovky. SDH Javorník

Den dětí v Javorníku a oblíbená pěna
si připravilo ukázku hasicí techniky a děti si
mohly vyzkoušet zásah cíle proudem vody.
Nakonec pro všechny SDH připravilo spoustu
zábavné a oblíbené pěny, kde se děti pořádně
vydováděly. „Bylo to super, parádní odpoledne plné soutěží. Nejlepší byla samozřejmě
ta pěna,“ komentovaly děti. Celé odpoledne moderoval a dětem se věnoval indiánský náčelník v podání Pavla Dzubáka.
Velké poděkování patří všem sponzorům,
díky kterým bylo možné tuto akci zorganizovat, jmenovitě: Hrušecká stavební spol. s r. o.,
KLEINEIDAM, spol. s r. o., S A B A S spol. s r. o.,
Patriot MPM s. r. o., PZA KOVOSTROJ, s. r. o.,
Jarmila Damašková, Jaroslav Křížek, Alexander
Papageorgiu, ENERGOROZVODY s. r. o., Olga
Gřundělová - KREMO, ÚSOVSKO FOOD a. s. - Fit
müsli tyčinky, Mgr. Milada Mrázková - Lékárna
pod Jánským vrchem, Perfetti Van Melle Slovakia s. r. o. - Chuppa Chups, Lukáš Daniel, Jozef
Palovčík.
MZ

Na kácení máje v Javorníku přijeli vzácní hosté

Spolek obyvatel Javorníku Vsi pro všechny
připravil II. ročník Kácení máje v Javorníku Vsi. Celou akcí provázel Lukáš Daniel,
předseda Spolku obyvatel Javorníku Vsi.
Přítomen byl také herec Filip Blažek, který se nedávno v Javorníku na zámku oženil.
Společně s „makrelmistrem“ Markem Konečným (SDH Bílý Potok) a dalšími členy spolku

připravoval výborné makrely. Nechyběly ani
dobroty z udírny nebo třeba selátko na rožni. Aby byli hosté co nejrychleji obslouženi,
dobře vychlazené pivo a nealko mohli dostat
hned ve třech stáncích, což si mnozí velmi
pochvalovali. Z pódia zněly dětské hity, které roztančily nejednoho malého návštěvníka.
Čeká nás vzácný host! „Už jede, přivítejte ho
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prosím potleskem,“ hlásil do mikrofonu Lukáš
Daniel. Mezi rozjásané návštěvníky dorazil
nečekaně z Velké Británie „Rowan Atkinson“
známý jako Mr. Bean. Přijel na motocyklu i se
svým medvídkem a za hlasitého aplausu byl
vítán společně s příchozími státníky prezidentem USA „Donaldem Trumpem“ a vůdcem
„Kim Čong-unem“. Na uvítanou si páni politici vyměnili dary – rýži od vůdce a klasickou
plechovku Coca Coly od Trumpa. Tito vzácní
hosté sehráli krátké recesní představení při
kácení máje, které zaručeně všechny pobavilo. „Donalde, sekej tu májku pořádně a neflákej to, když jste kdysi sekali Kanadu, šlo to
rychleji,“ bavili se občané vtipnými hláškami.
Mr. Bean rozveseloval všechny přítomné svou
pantomimou, pak chytl sekeru a div se s ní nezranil. Proto Kim Beanovi sekeru vzal, chvíli
kácel, ale v mžiku se unavil. Předal raději náčiní zpět Donaldovi. Nakonec se tito dva státníci
v Javorníku nepoprali, ale vzali vše pevně do
svých rukou a májka bezpečně padla k zemi.
Na jejím vrcholku čekal suvenýr - malá vlajka České republiky, která byla v rámci tradic
lovci vyměněna za láhev něčeho dobrého.
Večerem provázel DJ Lukáš Daniel a skupina
Jaguár, všichni přítomní se bavili a tančili až
do ranních hodin.
Lukáši jak hodnotíš letošní kácení májky
ve Vsi?
„Ačkoliv nás v dopoledních hodinách trošku zkoušelo počasí, nakonec se umoudřilo,
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Kácení máje v Javorníku Vsi a speciální vzácní
hosté
a májku jsme mohli před zraky diváků a za
svitu sluníčka poslat k zemi. Akce se podle
našich odhadů a počtu obsazených míst letos zúčastnilo 450-500 lidí, což je zhruba
o 100 návštěvníků více než v loňském roce.
To je pro nás opět jasný signál, že to děláme
dobře a že je o společenské dění z řad občanů
zájem, což nás samozřejmě velice těší. Chci
velmi poděkovat všem, kteří se na realizaci
této náročné akce podíleli, stejně tak i obyvatelům Vsi, kteří jsou tolerantní ke zvýšenému
ruchu a hluku, který venkovní akce vždy provázejí,“ uzavírá Lukáš Daniel, který byl na
konci dubna při stavění májky členy spolku
jednohlasně zvolen předsedou na další rok.
Poděkování patří rovněž sponzorům, kterými jsou: město Javorník, NAVOS, a. s., zahradnictví Jiří Jura, Jaroslav Damašek, Josef
Daniel, Lukáš Daniel, Bohuslav Dřevojánek,
Ladislav Plešivka, Antonín Zourek st., Marek
Konečný.
Michal Zajonc [manažer PR]

Zámecké kulturní léto
Připravujeme:
3. srpen
10. srpen
17. srpen

24. srpen
31. srpen
20. a 21. září

Letní kino: Teroristka
Country večer
Muzikant z Jánského Vrchu - Karl Ditters z Dittersdorfu - Mozartův
operní rival, divadelní představení
Letní kino: Bohemian Rhapsody
Tančíme s Míšou Růžičkovou
Noční prohlídky zámku Pohádkový zámek
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Sport

Kam se seniory v červenci na výlet?
Vzhledem k nevyzpytatelnosti počasí jsem se rozhodla nestanovit
přesná data výletů, ta budou upřesněna s předstihem na facebookových stránkách Javorník a jeho dění a Turistické výlety seniorů. Kdo
nemá facebook, bude informován SMS zprávou.

Co nás čeká?
- Nové Vilémovice - Hřibová - Zastávka - křižovatka na Červený důl. Celkem 7 km/2 hod.
- Letiště /Travná/ - Sedm křížů - Komáří dolinka - Javorník. Celkem 7 km/2 hod.
Město Javorník finančně podporuje tuto akci.

Ivana Konečná

XI. ročník RYCHLEBSKÉ je za námi a my tímto velmi děkujeme MĚSTU JAVORNÍK za
podporu, kterou naší akci dlouhodobě věnuje!
Děkujeme také ostatním partnerům, bez kterých by RYCHLEBSKÁ nebyla RYCHLEBSKOU,
a to Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Lesům ČR – Lesní správě Jeseník,
Arcibiskupským lesům a statkům Olomouc, s. r. o., firmám KOLIMAX,
CRANP-KOVO s. r. o., WOOX, HOLBA, BOMBUS, XOCOLATL a WAZY,
a také Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a České průmyslové zdravotní pojišťovně.

Speciální poděkování patří Jirkovi Jetmarovi za návrh a výrobu medailí pro nejrychlejší běžce a také všem pořadatelům, kteří se na přípravě a organizaci v letošním roce
zdarma podíleli.
Děkujeme také všem 391 účastníkům, bez kterých by RYCHLEBSKÁ neměla smysl!
Příští rok vyrážíme v sobotu 13. 6. 2020

Rychlebská 50, z. s.

červen 2019
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Dynamo Javorník z. s. děkuje
Vážení sportovní přátelé,
jménem fotbalového oddílu Dynama Javorník chci touto cestou
poděkovat funkcionářce, ale
především kamarádce paní Věře Fedorové za dlouholeté působení hospodářky
v našem oddíle. Její neutuchající ochota,
nasazení a obětování svého volného času
fotbalu může být příkladem pro budoucí
funkcionáře nejen v tomto sportovním odvětví. Každý, kdo chodil podporovat fotbal

v našem městečku, byl vždy s úsměvem
vítán při vstupu do fotbalového areálu.
Během jejího působení ve výboru Dynama
Javorník jsme se mohli vždy spolehnout, že
finance a jejich vyúčtování bude v naprostém pořádku. Děkujeme moc.
Do dalších let přejeme jen to nejlepší,
hodně zdravíčka a spokojenosti v osobním životě. Někdy na fotbale jako divák
nashledanou.
Předseda oddílu Kozub Jiří

24. ročník Rychlebské 30 MTB
a Memoriál Radka Menzela již má své vítěze

Chybělo málo a letošní 24. ročník cyklistického závodu Rychlebská 30 MTB se neuskutečnil.
Všichni pořadatelé závodů se musí letos nově vypořádat s dalším „klacíkem pod nohy“
v podobě placení nájemného za průjezd lesem, který je předkládán soukromou společností po celé naší republice. Díky vstřícnosti
sponzorů jsme tento klacík přelezli, aniž by
to startující závodníci pocítili, a tak mohl letošní ročník Rychlebské 30 MTB 8. května
začít.
Vše odstartovalo závodem dětí, kterého se zúčastnilo 104 dětí. Děti se nenechaly zahanbit
a cyklistické souboje probíhaly snad v každé

kategorii. Vyhrát však může pouze jeden. Jako
obyčejně žádné z dětí nebylo ochuzeno a medaili dostal každý startující malý cyklista.
Vlivem rekonstrukce náměstí byl po úvodním
slovu starosty města Javorník p. Jiřího Jury
výstřelem odstartován 24. ročník otevřeného závodu horských kol RYCHLEBSKÁ 30
MTB spojený s Memoriálem Radka Menzela,
a to netradičně od kostela Nejsvětější Trojice
na náměstí v Javorníku. Samotného dospělého závodu se zúčastnilo 162 jezdců. Závod
probíhal za „tradičně“ krásného slunečného
počasí. Až na jednoho jezdce se zdravotním
problémem všichni správně dorazili do cíle
v rekreačním zařízení Isolda v Račím údolí.
V cíli pak na všechny čekalo občerstvení (výborný gulášek a ještě lepší rizoto, ale taky
bramboráky či steaky) a pro vítěze putovní
pohár. V letošním ročníku projel v hlavní
kategorii mužů cílem v čase 1:25:59 loňský
vítěz Lubomír Petruš z týmu ETHICSPORT.
V kategorii žen dojela první Ivana Jaklová
s časem 2:04:39 z týmu CK Hobby Bohumín. Nejmladším účastníkem na trati 15 km
se stali Tomáš Kubín a Elen Patermannová (oba shodně ročník 2010) a nejstarším
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účastníkem se stal Jiří Dubec (ročník 1951).
Tímto bych chtěl vzdát čest všem "hobbýkům", samozřejmě hlavně javornickým, kteří se nebáli změřit síly s ostatními "profi"
bikery, a to i s vyhlídkou beznadějného boje
o první místa, a vydali se do hor na kolo.
Za pořadatele doufám, že se závod všem účastníkům líbil, a že se za rok opět setkáme. Zároveň bych chtěl za pomoc při přípravě celé akce
poděkovat všem, kteří pomohli s organizací
celého závodu, a hlavně pak sponzorům letošního ročníku, a to: Olomouckému kraji, městu Javorník, Sběrným surovinám Lindovský
s. r. o., Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR a. s., společnosti Staprom CZ spol. s. r. o.,
Lékárně pod Jánským vrchem – Mgr. Miladě
Mrázkové, Janě Jelínkové, Janu Jezerskému, Velosportu Marek Chuděj, Star s. r. o., MUDr. Pa-

najotisu Joanidisovi, Rekreačnímu zařízení
Isolda Račí údolí, FENIX Groupu a. s., Tomáši
Kubánkovi Trafika „U KLÍČŮ“ s. r. o., Freetime
projectu s. r. o., Jiřímu Hlásnému Dornova metoda Regenerační a sportovní masáže, 4EVER,
Istrex Oil s. r. o., Věře Dopitové, Top Teramu
s. r. o., Daně Davidové Lipová – lázně, SUN
SKI SPORTU s. r. o., SPORT&SERVISU TOMŠŮ,
WSM Robot, Kateřině Maxové - Regenerační
a sportovní masáže, RK Elektro, Arcibiskupským lesům a statkům Olomouc s. r. o., bez
kterých by byl závod o mnoho méně zajímavý.
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky s. p.
Výsledky naleznete na webu: www.sportjavornik.cz nebo www.jesenickysnek.cz
Za Sport Javorník
Marko Argirovský, hlavní pořadatel

Víkend patřil hasičským maratonům, a to v Jeseníku a ve
Staré Červené Vodě.
V sobotu 25. května 2019 se
dva hasiči JSDH Javorník zúčastnili sobotního „Maratonu“ v TFA Železný hasič. TFA
je zkratkou z anglických slov
Toughest Firefighter Alive –
Nejtvrdší hasič přežije, jde
o nejtěžší z hasičských soutěží, která svými
podmínkami simuluje práci hasiče při zásahu. Hasič je ustrojen do kompletního zásahového obleku včetně obuvi, rukavic a přilby
a s nasazeným aktivním dýchacím přístrojem.
Sobotní ráno nejen javorničtí, ale i ostatní členové HZS vyrazili na první ročník hasičského
pětiboje do Jeseníku a odpoledne na první ročník TFA do Staré Červené Vody. „Závody simulují činnost hasičů při zásahu, včetně výstroje,
výzbroje a dýchací techniky vážící okolo 25 kg.
Hlavním cílem je dokončit závod,“ komentuje
vítěz javornických hasičů Martin Vávra.
V Jeseníku Martin Vávra vyhrál 1. místo v kategorii s maskou a celkově měl i nejrychlejší

čas tratě. Tomáš Klamert, také
z Javorníku, bez masky - obsadil 7. místo. Ve Staré Červené Vodě Martin Vávra vyhrál
1. místo v kategorii s maskou
a Tomáš Klamert skončil na
8. místě bez masky.
V Jeseníku i ve Staré Červené
Vodě šlo o první ročník. „Krátká a rychlá trať, takže vše naplno. Podařilo se mi zaběhnout nejrychlejší
čas tratě. Porazil jsem všechny s maskou i ty
bez masky. Ve Staré Červené Vodě se konal
také I. ročník, takže hodně neznámých, kdy
zabrat, kdy povolit. Trať byla docela těžká,
ale i na to, že jsme byli už po jednom závodu, tak jsem porazil časem i skoro všechny,
co šli bez masky. Jsem rád, že se tyto soutěže
rozšiřují dál. Všechna čest těm, co to zkusí
a dokončí. V každém závodu si závodník sáhne na dno svých sil. Jsme rádi, že můžeme
reprezentovat SDH a město Javorník, které
nám umožňuje na tyto závody jezdit,“ ukončil
Martin Vávra, člen JSDH Javorník.
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů! MZ

Úspěch Martina Vávry z SDH Javorník
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Ukončení minivolejbalové sezony 2018-2019 v Krnově
Od října do konce dubna pořádal volejbalový oddíl Slezská orlice minivolejbalový
turnaj žáků základních škol. V této sezóně
proběhlo šest turnajů, kterých se zúčastnily
volejbalové oddíly Krnova, Zátoru, Bruntálu,
Bílovce, Kylešovic, Zlatých Hor a také Javorníku.
Chtěl bych touto cestou poděkovat organizátorům za skvělou organizaci a poklidný
průběh všech turnajů ozdobený vzájemnou
spoluprací mladších a starších hráčů. Ukočírovat šest turnajů se stovkou nadšených
dětí není nic jednoduchého. Také nemohu
zapomenout poděkovat za podporu města
Krnova a volejbalovému svazu za dostatek
odměn a hlavně medailí pro všechny volejbalové skupiny.
Po celý rok jsme spolu s trenérkou Irenou Karešovou pozorovali naše volejbalové hráče a musím říci, že takový pokrok
v hráčských dovednostech, motorice, soustředění i týmové spolupráci jsme nečekali.
Z dětí se vyklubala skvělá parta, která se
dokázala poprat jak s tréninkem, tak i se
zápasy proti týmům velkých volejbalových
škol.
Dokonce dva naši nejmladší hráči (Josef Nagy a Adam Neugebauer) z pátých tříd byli
po dvou turnajích přeřazeni mezi pokročilé
žáky a zbývající čtyři kola již bojovali s hráči
nejvyšší věkové kategorie.
Poslední turnaj také definitivně rozhodl
o letošních držitelích prestižního poháru
Slezské orlice, kde jsou zaznamenáni pouze hráči s nejvyšším počtem bodů ve své
kategorii za celou sezónu (v minulém roce se na tento pohár již dostala jedna naše
hráčka – Tereza Lukešová, která i přes absenci na některých turnajích patřila mezi
tři nejlepší hráčky minulé volejbalové sezony).
A jak jsme v konkurenci 100 hráčů dopadli
tento rok? V kategorii mladších i starších
žáků se na prvních třech místech umís-

tilo celkem 6 našich hráčů. Ti byli zvlášť
oceněni v Krnově na slavnostním vyhlášení v síni sv. Ducha za účasti zástupců města Krnova, Krajského volejbalového svazu
a Moravskoslezského kraje, trenérů a rodičů.
Umístění nejlepších javornických hráčů,
kteří jsou uvedeni na zlaté plaketě poháru
Slezské orlice:
Kategorie ml. žáci - kluci
1. Adam Neubauer
2. Josef Nagy
3. Tadeáš Trávníček
Kategorie st. žáci - holky
3. Lucie Malínková
Kategorie st. žáci - kluci
1. Jakub Rychlý
3. Martin Nemeškal

Protože už volejbalová sezona končí, chci
poděkovat všem hráčům i rodičům za trpělivost a podporu, která je v každém sportu
důležitá. Hráči, kteří se nedostali na „bednu“, mají v příštím roce možnost se o to znovu pokusit. Spolu s trenérkou se už těšíme
na září, kdy budeme opět začínat s novými
zájemci o volejbal a ukazovat dětem krásu
tohoto sportu.
Tomáš Nemeškal
Odkaz na fotogalerii: https://photos.app.
goo.gl/zneAH4xbgSowMDEJA
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