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Informace z města
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v minulém čísle Javornického zpravodaje
jsem se stručně zmínil o dvou připravovaných
investičních záměrech. Jak jistě všichni víme,
ceny stavebních materiálů a prací rostou hodně vysoko a velmi rychle. Zmiňovaný odhad
finančních prostředků již dnes neplatí a jak se
u obou investicí dopracovává projektová dokumentace, roste i cena. Obě akce jsou pravidelně diskutovány na pracovních schůzkách
zastupitelů a snahou je, v případě získání
dotací, akce v budoucnu realizovat. Obě jsou
zaměřeny především pro děti, žáky a mládež.

První akcí je novostavba zázemí na fotbalovém hřišti v Javorníku, kde se jedná
o demolici stávajícího objektu, který by měl
být nahrazen novou stavbou zvýšenou o nové
nadzemní podlaží. Součástí stavby je krytá
terasa, výměna oplocení, zázemí pokladny,
zpevněné plochy a terénní úpravy. Dáte mi
jistě za pravdu, že si fotbalový klub Dynamo
Javorník zaslouží nové zázemí, ve kterém by
sportovci a také veřejnost navštěvující hřiště
– sportovní zápasy trávili příjemné chvíle.
Druhou připravovanou investicí je rekonstrukce objektu školních dílen v areálu
základní školy. Projekt řeší kompletní obnovu
rozvodů v celé budově, opravu střechy, výměnu oken a dveří, zateplení obvodu budovy.
Zamýšlenou přístavbou vznikne výtahová
šachta pro řešení bezbariérového přístupu
do všech pater a také sociální zařízení v jednotlivých podlažích. Rekonstrukcí škola získá
prostory pro výuku dílen, vaření a výtvarné
výchovy.
Výsadba ovocných alejí na Javornicku
pokračuje. Město Javorník získalo nadační

příspěvek ve výši 83 760 Kč od společnosti
Nadace ČEZ na projekt s názvem “Ovocná
alej ulice Nádražní” na nákup ovocných
stromků. Alej byla vysazena začátkem května
za přispění zaměstnanců města i městského
úřadu a JSDH Javorník pravidelně novou výsadbu zalévá. Všem patří poděkování.

Poděkování také patří všem, kteří se zúčastnili pietního aktu kladení věnců 8. 5. v Javorníku a v Bílém Potoku. Názory na konání akce
byly různé, některá města a obce od této tradice v letošním roce upustila. V Javorníku se
akce konala za účasti Javornické dělostřelecké gardy a čestné stráže javornických hasičů.

Blíží se léto a město Javorník, ale i spolky
působící v Javorníku připravují spoustu akcí,
na které Vás já osobně srdečně zvu.
Jiří Jura, starosta
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MUDr. Stanislav Fritz oslavil 90. narozeniny
V měsíci dubnu se narodil MUDr.
Stanislav Fritz, praktický lékař, který
dlouhá léta pracoval na zdravotním
středisku v Javorníku. Představitelé
města Javorník (starosta Jiří Jura,
místostarostka Sieglinde Mimrová, dále
členky Sboru pro občanské záležitosti Dana
Papageorgiu, Eva Vitásková a Michal Zajonc,

manager PR, v neposlední řadě i jeho
kolegové, sestřičky a paní uklízečka
mu přijeli poblahopřát do IKV v Bílé
Vodě, kde se o něj nyní, kdy už zůstal
sám, starají. Je stále plný optimismu
a s velkou radostí nás viděl a my jeho také.
Do dalších let přejeme hlavně zdraví!
město Javorník
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Jak jsme se v roce 2021
podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se město Javorník
může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 19,88 t. Na každého
obyvatele tak připadá 7,30 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba
elektřiny a produkce skleníkových plynů,
celosvětově omezena těžba ropy a železné
rudy a recyklací se pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

MĚSTO JAVORNÍK
2021

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí,
které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO 2
o 233,91 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné
množství CO2? 90 ks.

Nebylo nutné vytěžit 11 654,96 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 436 krát.
Došlo také k úspoře 119 978,50 kWh energie.
Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 119 979 krát.
Podařilo se recyklovat 11 445,08 kg železa.
Toto množství recyklovaného železa by bylo

19 880

233,91

90

11 654,96

436

119 978,50

119 979

11 445,08

403,28

470

71 694

489,45
32 630

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

22.03.2022

možné použít pro výrobu 470 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo
získat 403,28 kg mědi, což by postačilo pro
ražbu 71694 1€ mincí, nebo 489,45 kg hliníku, který by stačil na výrobu 32630 plechovek
o objemu 0,33 l.
Správa majetku města Javorník

OMLUVA:

TISKOVá chyBa V JaVOrNIcKéM ZPraVODaJI č. 05/2022, STraNa 6
Omlouváme se za tiskovou chybu v Javornickém zpravodaji č. 05/2022 na straně 6,
v článku „Vítání občánků“. Tisková oprava: Poděkování patří: dětem z MŠ Sluníčko,
ul. Míru, Javorník za kulturní vystoupení. NIKOLI dětem z MŠ Polská, jak je nesprávně
v článku uvedeno. Ještě jednou se velmi omlouváme.

MM
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Nádražní budova v Javorníku - aktualitka
Po delší době jsem podal dotaz na tiskové
oddělení Správy železnic týkající se nádražní budovy v Javorníku ve Slezsku. Níže
přikládám odpověď tiskové mluvčí SŽ Nely
Friebové. „V přípravě je rekonstrukce nádražní
budovy v Javorníku. V budově budou dva byty,
nocležna pro dopravce a technologické zařízení. Dále dojde k opravě stávajícího přístřešku
pro cestující. Realizaci aktuálně předpokládáme v příštím roce 2023.“
MZ

Dění v Javorníku
Společenská kronika – duben 2022

Narození občánci

Odešli z našich řad:

Ida Minaříková
Annamarie Schroll
Pavel Uher

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Rodičům i dětem
přejeme hodně štěstí,
zdraví a radosti.

Ľudmila Stavrovská
Věroslav Urban

MZ, MM

VOlBy DO OBecNích ZaSTUPITelSTeV IV
Tak už je znám termín konání voleb.
Předpokládalo se, že to bude první říjnový víkend. Prezident republiky Miloš
Zeman vyhlásil podle § 3 odst. 1 zákona
491/ 2001 Sb. za dny voleb pátek 23. září
a sobotu 24. září 2022. Kandidátní listiny
musí být odevzdány nejpozději 66 dnů

před konáním voleb. Nastaly horečné
práce na sestavení kandidátních listin
a vypracování programů volebních uskupení. V příštím, závěrečném nahlédnutí
do voleb, budou blíže rozebrány možnosti
voliče, jak užít svého volebního práva.
E. Kabil
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DOM ZUŠ, Dittersův festival, Tančírna
– tři důkazy o vysoké úrovni kultury
Jako místním by se vám mohlo podařit
přehlédnout kvalitní úroveň zdejší kultury.
Člověk otupí a zvítězí v něm obligátní vnitřní
hlas "za kopcem je všechno lepší". Nezaškodí
si občas připomenout, že Jesenicko je v kultuře konkurenceschopné. Rádi tak činíme přes
zprávu o ocenění, jež ve čtvrtek posbíraly
rovnou tři subjekty ze severu na krajském
vyhlašování.
Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury, jak se ceremoniál oficiálně jmenuje,
oceňoval aktéry kulturního života za léta
2020 a 2021. Z hanácké metropole si cenu

v podobě kovového květu přivezl tým Tančírny Račí údolí za kulturní projekt „Umění
v srdci Rychlebských hor“. To Tančírně
vyneslo titul „Cena za výjimečný počin roku
2020 v oblasti hudby“. Druhý květ a „Cena
za výjimečný počin roku 2021 v oblasti
hudby“ pro Mezinárodní hudební festival
Karla Ditterse z Dittersdorfu nám sděluje,
že na Javornicku se za poslední dva roky
odehrálo to nejkvalitnější z hudby v rámci
celého Olomouckého kraje. Třetím zásekem
pak je „Cena veřejnosti Olomouckého kraje
za výjimečný počin v oblasti kultury“ pro
jesenický Dechový orchestr mladých a jejich
koncert k vlastnímu 50. výročí. Další neplacená reklama pro ZUŠ Jeseník.

Je báječné, že se tu kultuře daří, je to jistý
důkaz vyspělosti regionu a snad i vyvrácení
mýtu, že v okrese Jeseník se nic neděje.
Foto (zdroj): Daniel Schulz Olomoucký kraj,
Text (zdroj): positivJE

Významné dny měsíce června
Tento měsíc je na významné smysluplné dny dost chudý.
5. 6.

Světový den životního prostředí. Od roku1974 má upozorňovat na vzrůstající
problémy.

10. 6. 80 let od vyhlazení obce LIDICE. Odveta za atentát na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha. O život přišlo 340 obyvatel (192 mužů, 60 žen
a 88 dětí). Vesnice byla srovnána, aby byla zapomenuta.

14. 6. Světový den dárců krve. Krev nelze nahradit ničím než krví. Jsou to stateční
lidé - dárci.
20. 6. První letní den

23. 6. Mezinárodní olympijský den

27. 6. Den politických vězňů.

E. Kabil
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Přehled činnosti JSDh Javorník za uplynulý měsíc duben
Duben je měsíc plný aprílových
žertíků a počasí. Mohli jsme se
o tom přesvědčit hned první
dny měsíce, kdy napadl sníh
a komplikoval dopravu v okolí
Javorníku. Hned první dubnový
den vyjíždíme ke dvěma událostem. Tíhu mokrého sněhu
nevydržely některé stromy.
První z nich padl přes silnici mezi Javorníkem a Travnou. Při pádu s sebou vzal i dráty
vysokého napětí, to bylo krátce po půl osmé
ráno. Ve spolupráci s pracovníky ČEZu byl
strom odstraněn.

V odpoledních hodinách (15:40) pak míříme
k dalšímu stromu, tentokrát šlo o mohutný
smrk, který padl na silnici nad Travnou,
nedaleko penzionu Celnice. Tentokrát jsme
kromě motorové pily využili i lanový naviják, kterým jsme odtáhli nařezaný kmen ze
silnice. Na místo se dostavili i profesionální
hasiči z Jeseníku.
Druhý den odpoledne si rozmary počasí
vybírají další daň, tentokrát šlo o dopravní
nehodu osobního vozidla, které ukončilo
svou jízdu v korytu Javornického potoka
nedaleko vápenky nad Javorníkem. Posádka
vozidla byla bez zranění. Z preventivních
důvodů jsme na hladinu potoka umístili
sorpční hady, abychom zabránili případnému úniku provozních kapalin, a následně
jsme provedli protipožární opatření. Na
místo se dostavila jednotka HZS Jeseník se
speciální technikou pro vyproštění vozidla
z koryta zpět na silnici.
Sněhové počasí se již umoudřilo a pro
změnu začal foukat vítr. Díky němu ve
čtvrtek 7. dubna večer vyjíždíme na uvolněné plechové šablony na střeše budovy na
ulici 17. listopadu. Pomocí automobilové

plošiny provádíme provizorní
opravy střešní krytiny. V době
dokončovacích prací na místo
přijíždí profesionální hasiči se
svým automobilovým žebříkem.

V úterý 12. dubna vyjíždíme
do Horních Hoštic, kde se stala
v blízkosti tamního kostelíku
dopravní nehoda. Osobní vozidlo vyletělo
v zatáčce ze silnice a zničilo zábradlí mostu, následně přerazilo sloup s telefonním
vedením, které padlo přes silnici. V době
našeho příjezdu byla na místě Policie ČR
a sdělila nám, že řidič utekl. Provedli jsme
protipožární opatření a zasypali uniklé
provozní kapaliny. Na místo se dostavila
jednotka HZS Jeseník, která si následně
místo zásahu převzala, a my se vrátili zpět
na základnu.

V rámci činnosti jednotky asistujeme při
kulturní akci „Čarodějnický rej“ v pátek
22. dubna na náměstí. Usměrňujeme provoz při průvodu městem a večer střežíme
ohňovou show. K poslední události měsíce
vyjíždíme s oběma cisternami k ohlášenému požáru domu do Dolního Fořtu. Po
příjezdu na místo zjišťujeme, že došlo k požáru přístavku u domu, a okamžitě se hasiči
přidávají k hasičům z Uhelné s hasebními
pracemi. Hasiči v dýchací technice natahují
dva hasební proudy a zápasí s plameny, které
dostávají rychle pod kontrolu. Následně
provádíme průzkum krovu a půdy domu,
zda se tam plameny nerozšířily. Ke kontrole
prostor využíváme termokameru. Požár se
na dům naštěstí nerozšířil. U požáru dále zasahujeme s dobrovolnými hasiči z Bernartic
a Žulové a profesionálními z Jeseníku. Po likvidaci požáru se vracíme zpět na základnu.
MT
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc duben
Měsíc začal opravdu aprílově,
hned první den v Javorníku napadl sníh a venku ležela souvislá sněhová pokrývka. Chladné
jarní počasí bude mít zřejmě
dopad na letošní úrodu ovoce, infekce více
než v předchozích letech totiž napadají
stromy. Jde především o moniliovou spálu,
která postihuje květy a plody peckovin.

7. 4. do Javorníku přiletěl čáp
na hnízdo, stožár u vlak. nádraží, s 19 denním zpožděním oproti jeho příletu 2021.
Na druhé hnízdo na ul. Pionýrská přiletěl
10. 4. v ranních hodinách.

Za měsíc napršelo 53,5 mm. Největší
náraz větru byl 74,4 km/h.

18. 4. Velikonoce – teplota kolem 11 °C,
oblačno.

Nejtepleji: 14. 4. 2022 - naměřeno 22,7 °c.

Nejchladněji: 3. 4. 2022 - naměřeno -1,5 °c.

Zajímavosti z dubna
1. 4. začalo sněžit, květy stromů jsou
obaleny sněhovou vrstvou. V Javorníku
napadlo kolem 5 cm sněhu, Travná, Zálesí
25 cm. Narcisy a další jarní květiny jsou
pod sněhem, ráno byl Javorník, Bílý Potok,
Travná a Zálesí bez elektriky. Podobné

počasí panovalo třeba v roce
2013 nebo 1977.
5. 4. dorazila vichřice a obleva.

9. 4. sněhový poprašek Travná, Zálesí
a horní část Javorníku.
25. 4. přiletěly vlaštovky

horní hoštice: Nejvyšší denní teplota
(Tmax) naměřena 14. 4. 2022 (19,8 °C).

Nejnižší teplota (Tmin) naměřena 3. 4. 2022
(-1,9 °C). Průměrná denní měsíční teplota
(10,5 °C) a průměrná minimální teplota
(4,5 °C). Za měsíc
napršelo 69 mm.

V Horních Hošticích
údaje zaznamenává
paní Vlasta Zetochová od 19. 3. 2010,
kdysi měřil i její tatínek Josef Zapletal.
(Starší foto pochází
z 25. 7. 1947)
MZ
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11 odpaďáků
Pokud čekáte napínavý příběh à la Sedm
statečných, Sedm samurajů či jiný, hluboce
vás zklamu. Jde věc prozaičtější a přízemnější. Kolem revitalizovaného náměstí perly
Rychlebských hor – města Javorníku je rozmístěný výše uvedený počet košů na odpadky.
Rozmohl se nám takový nešvar. O víkendech,
kdy do města přijíždí řada návštěvníků, koše
přetékají odpadky a tyto se povalují kolem
morového sloupu v dolní části a rovněž okolo
vodotrysku v horní části. Vítr je roznáší.
Na zasedání zastupitelstva města ve středu
27. dubna po kritice občanů na nedostatečný
úklid náměstí byla přislíbena náprava. Sliby

chyby. V neděli 1. května jeden koš přetéká
a ve zbylých je naplněnost zhruba dvoutřetinová.

A tak se ptám. Je velký, neřešitelný problém
obejít a vysypat těch 11 košů před víkendem?
Do města přijedou hosté. A aby byla jistota,
že nedojde k přeplnění v sobotu v podvečer,
případně v neděli ráno obejít a zareagovat
podle potřeby?
Město Javorník se změnilo. Už to zdaleka
není místo na konci světa jako za mého dětství. Proč se mají místní stydět za nečinnost
odpovědných zaměstnanců?!

E. Kabil

Byli jsme u toho
Dvaatřicáté severomoravské oblastní kolo
PORTY proběhlo v sobotu 7. 5. 2022 v Areálu
zdraví ve Velkých Losinách za účasti dvaceti
soutěžících skupin a jednotlivců působících
„na poli folkové a country muziky“. Škoda jen,
že PORTA, která nese přívlastek „jesenické
oblasti“, právě jmenovanou stranu našich
hor téměř minula, i když na
soutěž neváhali přijet muzikanti
od Ostravy až po Prostějov. Asi
jedinou výjimkou v tomto směru
byla účast skupiny SILESIAN
COUTRY BAND z „Javornicka“. Ta
sice nedosáhla na vítězné stupně
a postup do dalších kol PORTY, ale
DIPLOM poroty za „přesvědčivý“
výkon zpěvačky Michaely Vašíčkové při drtivé převaze zpívajících
děvčat je pozoruhodný výsledek.
Za hladký a plynulý průběh akce
je potřeba pochválit nejen pořadatele z České tábornické unie,

ale i vstřícný postoj majitele zjevně nového
objektu, který byl k tomu účelu propůjčen,
či pronajat. Takže, přátelé a fandové folku
a country, nebojte se nakouknout i na druhou
stranu našich hor a příští akce tohoto typu si
rozhodně nenechte ujít.
Karel Pechanec, Silesian Country Band
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Jarní dny v Domově pokojného stáří sv. Františka
Jaro je v plném proudu a teplé dny lákají
všechny ven. Také v Domově pokojného stáří
sv. Františka tráví svůj čas klienti na čerstvém
vzduchu. Někteří si zajdou na procházku, do
města, s některými se vyjede i na výlet (třeba
do Faunaparku) a některým stačí pobyt na
zahradě. Tu se snaží zaměstnanci společně
s klienty udržet pěkně upravenou, aby své
návštěvníky zvala k zastavení, posezení či
rozjímání.

Informace ze školství
Školní rok se již blíží ke svému závěru!
Pomalu se blíží závěr školního roku.
Konají se oblíbené školní výlety,
děti z 1. stupně se těší na Prima
třídu, žáci 9. ročníků přemýšlejí,
jak nejlépe zakončit svou cestu
základním vzděláváním. Dovolte, abychom Vás, čtenáře Javornického zpravodaje, seznámili
s úspěchy ze soutěží, olympiád
a akcemi naší školy za uplynulé
období.
V pátek, 8. 4. 2022, se uskutečnilo krajské kolo recitační soutěže
“Dětská scéna“ v Olomouci. Zde
postoupila z okresního kola

Jeseník, žákyně 3. A, Karolína Anna
Křenková. Recitovala básničku
„O nemocné princezně“ od Miloše
Kratochvíla, která jí přinesla velký
úspěch i v krajském kole, kdy
byla vybrána mezi 8 nejlepšími
recitátory. Karolínce gratulujeme k tomuto velkému úspěchu
a těšíme se na další ročník této
soutěže.
Další vědomostní soutěží, do
které se naše škola zapojila, byla
biologická olympiáda. Našimi
soutěžícími, kteří postoupili ze
školního kola, byli Eliška Petří-
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ková, Alexandra Svobodová, Amálie Širůčková a Tomáš Ďurina a Klára Nováková. Alexandra Svobodová (9. B) obsadila 2. místo, Eliška
Petříková (8. B) 6. místo. Amálie Širůčková
(7. B) obsadila 2. místo, Tomáš Ďurina (6. B)
obsadil 4. místo a na 5. místě skončila Klára
Nováková ze 7. B. Děkujeme za reprezentaci
školy a gratulujeme postupujícím na krajské
kolo, což jsou Saša Svobodová a Amálka
Širůčková.
Další soutěží zaměřenou na přírodu byl
Zlatý list. Za javornickou školu se zúčastnilo
12 žáků ve dvou družstvech, mladších a starších dětí. Za mladší děti nás reprezentovali
Kateřina Michalíková, Vojtěch Sroka, Tomáš
Ďurina, Sofie Rajmová, Ema Schreiberová
a Štěpánka Štefková ze 6. tříd. V kategorii
starších vyrazili reprezentovat školu zástupci
7. a 8. ročníků: Amálie Širůčková, Klára Nováková, Lea Juřenová, Kora Konečná, Antonín
Brož a Vojtěch Konečný. Naši mladší žáci se
umístili na krásném 5. místě. Starší žáci se dokázali dostat až na stupně vítězů, když vybojovali výborné 3. místo. Všem moc děkujeme
za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme
ke krásnému umístění.

"Nebojme se jazyka" je soutěž určena pro
žáky 4. tříd. Za naši školu nás 28. 4. reprezentovaly: Thea Konečná, Marie Nagyová a Nikol Furmánková. Děvčata vybojovala krásné
8. místo ze 12 zúčastněných základních škol.
Děkujeme děvčatům za účast a přejeme jim
mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
Naše škola je organizátorem okresního kola
matematické soutěže 4. tříd. V úterý 10. 5.
se v javornické škole setkalo 29 nejlepších
počtářů z 10 škol z Jesenicka. Žáci plnili
11 zajímavých, logických úloh. Po hodině soustředění jim bylo odměnou plavání v bazénu,
kterou si užili, stejně jako procházku Javorníkem. Nejvíce se dařilo žákům ze Zlatých Hor
a Jeseníku. Všechny děti si odvážely upomín-

Javornický zpravodaj

11

kové předměty, ti nejlepší diplomy a věcné ceny. Tahle soutěž již má u nás dlouhou tradici,
stejně jako účast v celorepublikové soutěži
Matematický Klokan, do které se zapojují žáci
2. - 5. tříd. Výborného skóre dosáhli tito žáci:
P. Drtil (2. A), J. Kovačík (2. B), K. A. Křenková
(3. A), T. Kiriazopulu (3. B), T. Konečná (4. A),
M. Líbalová (5. A), J. Širůčka (5. B).

Úspěchy žáci zažívali samozřejmě i ve sportu. ZŠ Dlážka Přerov pořádala krajské kolo
21. 4. ve volejbale pro dívky a chlapce ze základních škol a víceletých gymnázií. V městské hale Přerova byl od rána vidět volejbal
odpovídající délce trénování ve školách, ale
také momenty krásného podporování se navzájem mezi mladými sportovci. Dívky obsadily krásné 5. místo, chlapci 3. místo. V květnu
naši sportovci úspěšně reprezentovali ve
fotbalových soutěžích. Kluci z 1. stupně se zúčastnili okresního finále soutěže Mc Donald
cup. V kategorii 4. - 5. tříd jsme brali bronz,
v té mladší, 1. - 3. třída, dokonce zlato a postup na krajské finále! Kluci z 2. stupně také
ovládli okres a postoupili na krajské finále do
Přerova. Všem reprezentantům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy, města
a klubu Dynama Javorník!

Na škole již několik let pracuje žákovský
parlament, momentálně pod vedením p. uč.
M. Lykové. Pracují v něm vybraní zástupci
jednotlivých tříd 2. stupně + 5. tříd. Tito žáci
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se přihlásili do zajímavé soutěže “Jak pomáhá
ombudsman dětem?” Na začátku dubna se na
schůzce parlamentu seznámili s pravidly soutěže, kterou vyhlásila kancelář ombudsmana.
Řekli si bližší informace o práci ombudsmana,
vysvětlili si, o koho se vlastně jedná a jaká
je náplň jeho práce. Členové ŽP dostali za
úkol, aby tyto informace přenesli do svých
tříd (poradili se s třídními učiteli, či učiteli
VO) a také aby spolužáky informovali o tom,
že jsme se rozhodli soutěže za naši školu
zúčastnit. Na další schůzce se pustili do tvoření plakátu, na kterém byla naše básnička.
Návrhy jednotlivých veršů z minulé schůzky
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posloužily pro doladění konečné podoby,
básničku jsme nalepili a celý plakát ozdobili
a opatřili naším logem. Odeslalo se vše přímo
na adresu kanceláře ombudsmana do Brna.

Exkurze na SPŠ v Jeseníku. Dne 21. 4.
2022 se žáci osmých tříd vydali na prohlídku SPŠ Jeseník. Program byl velmi nabitý.
Bylo připraveno 11 stanovišť s programem
– informačním i praktickým. Osmáci si tak
mohli zkusit práci obráběče kovů, zedníka či
svářeče. Viděli a prakticky mohli řídit robota,
kterého studenti SŠ sestavili, viděli jsme práci
3D tiskáren. V pracovně stavitelství si žáci
připomněli Pythagorovu větu při výpočtu
výšky žebříku a procvičili si
i anglický jazyk s logickým
uvažováním. Po celou dobu
byli naši žáci hodnoceni
jak za splnění úkolu, tak za
chování. O jeden bod nám
uteklo první místo. Byl to
vydařený den s cílem děti
zaujmout – a to se opravdu
povedlo.

V pátek, 29. 4. 2022, se deváťáci vypravili do Olomouce do Pevnosti poznání
v rámci projektového dne
uskutečněného mimo třídu.
Celý výlet byl hrazen z projektu Šablony III. Využili sdílenou dopravu autobusem
p. Jireše spolu se žáky 4. A,
kteří se vypravili do olomoucké zoo Svatý Kopeček..
Programy pro žáky 9. ročníků vedli studenti Univerzity
Palackého v Olomouci a byli
opravdu moc milí a šikovní.
Po řízené činnosti mohli
žáci samostatně vyzkoušet
všechny interaktivní exponáty, hry, rébusy, a další.
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Koncem dubna se na školní zahradě sletělo
hned 50 malých čarodějnic a čarodějů
ze školní družiny. Pro děti bylo připraveno
8. stanovišť s úkoly. Za splnění úkolu dostaly děti razítko do čarodějnické žákovské
knížky, po zdolání všech úkolů si děti zatancovaly a pak se společně vydaly hledat
poklad. Po náročném pohybu si všichni
opekli špekáčky a upálili vyrobené papírové
čarodějnice.
Akce byla opravdu vydřená, plná radosti
a zábavy, a to díky čarodějnickému týmu
tvořeným z vychovatelek ŠD, asistentek,
dobrovolných hasičů města Javorník. Těm
všem patří velké poděkování. Děkujeme také
i našemu sponzorovi, Petru Malíkovi, který
škole daroval přenosné ohniště, bez kterého
by tato akce neobešla.

Děti ze školní družiny navštěvují pravidelně městskou knihovnu v Javorníku. Díky
návštěvám se jim dostala nabídka zúčastnit
se 115. výročí narození spisovatele Josefa
Foglara a zapojit se tak do akce ,,Noc s Andersenem“. Děkujeme tak paní Věře Hradilové
a jejímu týmu za noc plnou zážitků, dobrodružství, ale hlavně přátelství a smíchu.
V sobotu, 23. 4. 2022, se žáci a dobrovolníci
zúčastnili akce „Ukliďme Česko“. Úklidová
trasa vedla od ZŠ přes zámecký park ke
sběrnému dvoru a zpět. Po celou trasu bylo
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opravdu co sbírat a děti se toho chopily velice zodpovědně. Celé tři hodiny práce žáci
zakončili opékáním špekáčků u základní
školy. Všem zúčastněným patří poděkování, organizátorkou byla paní asistentka
V. Zajíčková.
Chtěli bychom poděkovat nejen žákům za
úspěšnou reprezentaci naší školy, ale především všem učitelům, asistentkám, kteří je na
soutěže připravovali, motivovali, dodávali jim
sebedůvěru. Poděkování patří také rodičům,
kteří své děti, naše žáky, podporují v jejich
vzdělání. Všichni, kteří máte zájem se ještě
více dozvědět, co se v naší škole děje, podívejte se na www.zs.javornik.cz.
Ze školní kroniky zpracovala
Mgr. Jana Dzubáková
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leSNí PeDaGOGIKa v Mateřské škole Míru v Javorníku
28. dubna 2022, ve čtvrtek,
čekal naše předškoláky zajímavý výlet do Černé Vody. Pod
vedením Ing. Kateřiny Martinákové a Ing.
Jakuba Matušky pro nás Lesy České republiky, s. p. připravily zajímavé dopoledne plné
prožitkového učení.

Počasí nám přálo, takže jsme se nemohli dočkat, jaké zajímavé a netradiční hry a aktivity
nás v lese čekají. Děti poznávaly různé druhy
šišek, vyzkoušely si výstup „po skále“ pomocí
lana (takže adrenalin nechyběl), pokusily se
vnímat les a vše kolem nás pomocí ostatních

smyslů, poznávaly a třídily domácí a lesní zvířata, potrénovaly svou paměť, když hledaly
ve skupinkách různé přírodniny, vyrobily
si nádherný lesní obraz podle své fantazie.
A protože na čerstvém vzduchu vyhládne,
na pauzu u svačinky se těšili úplně všichni.
Nakonec nás čekalo roztomilé překvapení,
když některé děti zahlédly lesního skřítka
s červenou čepičkou, který jim za bludným
kořenem nechal malý batůžek plný sladké
odměny. A spoustu krásných dárečků dostali
naši předškoláci také od „našich průvodců“.

Závěrem patří velké poděkování Lesům České republiky, s. p., jmenovitě Ing. Kateřině
Martinákové a Ing. Jakubovi Matuškovi za
to, že připravují dětem zajímavé programy
lesní pedagogiky a tím nenásilnou a hravou
formou pomáhají formovat v dětech pozitivní vztah k přírodě. V neposlední řadě patří
poděkování také panu Jirešovi za bezpečnou
dopravu vašich (a našich) dětí.
A jak si děti tento báječný den užily, se můžete
přesvědčit ve fotogalerii na webu ZŠ Javorník.
RD

VáŽeNí MIlOVNícI KUTIlSTVí a TVOřeNí
Mateřská škola Javorník, Polská 488, 790 70 Javorník – příspěvková organizace
IČ: 709 860 231
tel. 731 569 212, 584 440 017 e-mail: mspolska.javornik@tiscali.cz

JEDNOU MĚSÍČNĚ BUDETE MÍT MOŽNOST (dítě – rodič)
POMOCÍ VRTAČKY, ŠROUBKŮ ČI HŘEBÍČKŮ VYROBIT NĚCO
KRÁSNÉHO Z NETRADIČNÍCH MATERIÁLŮ V NAŠICH DÍLNIČKÁCH NA ZAHRADĚ MŠ A ZÁROVEŇ I NĚCO PŘIUČIT VAŠE
MALÉ OBJEVITELE.
NeVáheJTe, ZačíNáMe 9. 6. 2022 V DOBě OD 15:00 DO
16:00 hod. VýrOBOU MechOVéhO OBraZU.

TěŠíMe Se Na VáS
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Kulturní, společenské a sportovní akce
Dozvuky Noci s Andersenem
aneb Co se nám podařilo nakonec splnit
Co jsme nestihli s dětmi na Noci s Andersenem, se nám povedlo splnit v sobotu 14. 5.,
a to ve spolupráci s družinou pod vedením p.
uč. Vendulky Zajíčkové. Tentokrát nám přálo
počasí a děti i dospělí si toto mimořádné setkání maximálně užili. Dostalo se nám přiví-

tání na evangelické faře, kterou si děti mohly
prohlédnout uvnitř, a to i s výkladem. Teď už
budou vědět, co ten „divně pomalovaný dům“,
kolem kterého chodí, vlastně ukrývá.

Po prohlídce nastal čas na zábavu. Na farní
zahradě řešily zapeklitou šifru, která je dovedla k mapě a ta zase na stezku, která mířila
k našemu cíli. Doufám, že je bavily všechny
připravené hry, ať už otázky, které byly
ukryty na kamenech, Kimovka či štafetová
aktivní hra. Snad byl veselý i běh s knihovnicí
a písní na rtech.
Na úplný závěr jsme rozdělali oheň a opekli si
buřty (některé děti poprvé samy, bez rodičů).
Velké poděkování patří Evangelické farnosti
Javorník za azyl, který se nám u nich dostal.
Věra Hradilová,
vedoucí knihovny

Blahopřání patří
také všem jubilantům MO STP Javorník
K Vašemu významnému životnímu jubileu Vám upřímně blahopřejeme a přejeme Vám
do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost ve Vašem osobním životě.
Jmenovitě: Bízová Jarmila,
Bulgurisová Irini, Grajová
Marie, Hamerlová Gerda,
Juřenová Alena, Ing.Kopecká Stanislava, Papadopulosová Alena, Pšenčík
Vladimír, Stehlíková Jiřina,
Třetinová Františka, Vašinová Věra, Zajíčková Marie.
výbor organizace STP
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Pozvánka pro členy MO STP Javorník
– Sportovní odpoledne
Místní organizace Svazu tělesně postižených ČR v Javorníku oznamuje všem svým členům, že v sobotu 2. července 2022 od 14:00
se koná SPORTOVNÍ ODPOLEDNE.
Kulturní program proběhne v zahradě domu Karla Ditterse
z Dittersdorfu.
Hudba, hry, soutěž o ceny, občerstvení zajištěny.

Srdečně Vás, všechny členy, zve výbor Místní organizace STP v Javorníku.

Mezinárodní olympiáda seniorů
Dne 30. 4. 2022 proběhly ve městě Paczków
olympijské hry seniorů. Sportovní událost
byla započata zahajovacím ceremoniálem
se slavnostním nástupem všech účastníků,
vyvěšením olympijské vlajky a nakonec
proběhlo závěrečné vyhlášení vítězů. Tak,
jako na skutečné olympiádě!
Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích.
V kategorii 60+ byla šestičlenná družstva,
kterých bylo celkem deset, sedm polských

a tři z České republiky. Javorník v této věkové
kategorii reprezentovala následující děvčata:
Z. Buchtelová, O. Papadopulosová, J. Pavličíková, K. Smékalová, M. Spielvogelová a L. Verešová. Čekalo na ně deset stanovišť, na
kterých sbírala body. V nelítostné konkurenci
se družstvo umístilo na krásném 4. místě!
V kategorii 80+ jsme měly dvě želízka v ohni.
Dámy soutěžily ve třech individuálních disciplínách. M. Bulguri získala 2 stříbrné medaile,
H. Žambochová 1 stříbrnou a 2 bronzové
medaile.

Zpět do Javorníku jsme si odvezly medaile,
pohár, a hlavně dobrý pocit z povedené akce, na které nechyběl sportovní duch, chuť
se bavit, ani společné zpívání u harmoniky.
Olympijské motto "Rychleji, výše, silněji společně" bylo tedy bezpochyby naplněno.
Všem děvčatům děkuji za účast na tréninzích
a vzornou reprezentaci města Javorník.
Ivana Konečná, radní
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ČERVEN 2022
SOBOTA 11. 6. 2022 v 19:00 VELKÝ SÁL
CINEMART
(komedie)

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Známí neznámí je hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se sejdou v pražském
bytě, aby oslavili příchod Nového roku. Znají se už dlouho a i toto setkání by se neslo v duchu klasické
silvestrovské oslavy, kdyby… Kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad: dát všechny mobilní telefony na
stůl a nahlas sdílet každou doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí hovor. Kolik toho
o sobě nesmíme vědět, abychom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči…? Stačí jeden večer a z
dobrých známých se stanou neznámí. Komedie Známí neznámí je adaptací světoznámé předlohy Naprostí
cizinci režiséra Paola Genovesy, což je film, podle nějž vznikl největší počet lokálních remaků v historii
kinematografie. Díky tomu je i zapsán v Guinessově knize rekordů.
Vstupné: 100 Kč

přístupno od 12 let

české znění

95 minut

SOBOTA 25. 6. 2022 v 15:00 VELKÝ SÁL!!! HRAJEME PRO DĚTI !!!
BIOSCOP
( animovaný)

PŘÍŠERÁKOVI 2

Od velkého „příšerákovského“ dobrodružství rodiny Wishbonů uplynul již rok. Jejich život se vrátil do
všedních kolejí, s běžnými lidskými starostmi a hádkami. Pozvání na svatbu čarodějnice Baby Jagy a
komorníka Renfielda je tak pro rodinu vítaným rozptýlením. Jenže než si snoubenci stihnout říci „ano“,
slavnostní den v mžiku zničí nezvaný host. Malá miliardářská dcerka Mila Starr, která je supercool agentka
a hlavně obávaná lovkyně příšer, oba svatebčany unese! Wishbonovi mají jedinou možnost, jak zkusit své
přátele zachránit. Musí se znovu proměnit v Příšerákovy. Jako mumie, vlkodlak, upírka a Frankensteinovo
monstrum se přes tropické pláže i zasněžené hory vydávají po stopách Mily a jejích zajatců…
Vstupné: 60 Kč

přístupno

ČERVENEC - SRPEN 2022

české znění

103 minut

PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

LETNÍ KINO BUDE PROBÍHAT NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU JÁNSKÝ VRCH, BUDEME
SE NA VÁS TĚŠIT OPĚT V ZÁŘÍ.
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Kalendář akcí ČERVEN 2022
4. 6. od 14:00
zahrada K. Ditterse

10. 6. od 19:00
velký sál MěKS
11. 6. od 19:00 !!!
velký sál MěKS (kino)
14. 6. od 10:30
Knihovna RZ

„DĚTSKÝ DEN aneb SPORTEM KU ZDRAVÍ“
- zábavné odpoledne plné her, soutěží pro děti i dospělé
vstupné: ZDARMA!
„TAKOVÁ NESMSĚLÁ PROVOKACE“
- divadelní představení v podání Javornického
ochotnického souboru „JCHP Javorník“.
vstupné: Dobrovolné!
Kino – komedie
„ZNÁMÍ NEZNÁMÍ“
vstupné: 100,-

„BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ“

16. 6. od 17:00
Knihovna RZ

HROMADNÉ FOCENÍ ČTENÁŘŮ PŘED KNIHOVNOU V RÁMCI
PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY

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

21. 6. od 13:30
knihovna RZ
25. 6. od 15:00
velký sál MěKS (kino)

„EINSTEINŮV MOZEK“
ZÁBAVNÉ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI NEJEN PRO SENIORY
Kino – animovaná pohádka pro děti
„PŘÍŠERÁKOVI 2“
vstupné: 60,-

PŘIPRAVUJEME
červenec – srpen
nám. Svobody

LETNÍ KONCERTY

19. 8. od 19:00
zahrada Karla Ditterse

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

O změnách termínů či o zrušení daných kulturních akcí vás budeme včas informovat. Více info na plakátech a na www.
kulturnidumjavornik.cz nebo na fcb stránkách Javorník a jeho dění, Kulturní dům Javorník.
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Sport
Po vynucené přestávce úspěšně pokračujeme v tradici!
Letošní Rychlebská 30 MTB a Memoriál
Radka Menzela 15 MTB už znají vítěze.
Mnoho nechybělo a žádný závod se nekonal,
ale nakonec se přece jenom nějaká cesta
našla. Všechny tratě musely být změněny,
a to i dětského závodu. Ráno 7. května jsme
po dvouleté přestávce mohli v areálu Isolde
v Račím údolí zahájit 24. ročník závodu Rychlebská 30 MTB. Vše odstartovalo dětským
závodem, kterého se zúčastnilo 56 dětí. Byli
jsme mile potěšeni, že se dostavilo mnoho
dětí, které závodily v každé kategorii, co jim
síly stačily. Někdy došlo i na slzičky a dvě děti
se rozhodly do cíle nedojet. Jako obyčejně
žádné z dětí nebylo ochuzeno a medaili dostal
každý startující malý cyklista.
Ve 12:00 hod. se na náměstí v Javorníku sešli
všichni cyklisté a po úvodním slovu starosty
města Javorník, p. Jiřího Jury, byl výstřelem
odstartován 24. ročník otevřeného závodu
horských kol RYCHLEBSKÁ 30 MTB spojený
s Memoriálem Radka Menzela, kterého se
zúčastnilo 99 jezdců. Jak již bylo předestřeno,
jednalo se úplně novou trať, jejímž nejvyšším
bodem byla Borůvková hora, která se však
jela z „druhé“ strany. Cíl se opět nacházel
v areálu Isolde v Račím údolí, kde na všechny
čekalo občerstvení (výborný gulášek a zeleninové rizoto) a pro vítěze putovní pohár.

V letošním ročníku projel v hlavní kategorii
mužů cílem v čase 1:22:00 vítězný Matyáš
Strupek z týmu Biketeam TJ Zlaté Hory
a v kategorii žen dojela první Lenka
Kašparová s časem 2:03:49, rovněž z týmu Biketeam TJ Zlaté Hory. Nejmladším
účastníkem na trati 15 km se stal Jan Herynek
(ročník 2012), na trati 30 km Jáchym Zonek
(ročník 2009) a nejstarším účastníkem se

stal Jan Keprt (ročník 1954). Tímto bych
chtěl vzdát čest všem „hobíkům“, 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, hlavně pak městu
Javorník a hasičům Javorník za pomoc při
zajištění průjezdu městem Javorník a v neposlední řadě celému organizačnímu týmu,
který pro Vás trať naznačil, vyčistil a zajišťoval hladký průběh.

Zároveň bych tímto chtěl poděkovat všem
sponzorům, bez kterých by se závod nepodařilo uskutečnit na této úrovni, a to:
Olomouckému kraji, městu Javorník, společnosti FENIX Trading s.r.o., Sběrna druhotných
surovin – Rudolf Lindovský, Staprom CZ spol.
s.r.o., Lékárna Pod Jánským vrchem – Mgr.
Milada Mrázková, Velosport Marek Chuděj,
Rekreační zařízení Račí údolí, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a.s., Vincenc s.r.o.,
SPORT&SERVIS TOMŠŮ, Nářadí Profes s.r.o.,
Lepší domov REAL s.r.o., RK Elektro, JUDr.
Jaroslav Holouš, Jan Jezerský, Ing. Pavel Juřík,
Věra Dopitová a mediální partner - Jesenický
týdeník, bez kterých by byl závod o mnoho
méně zajímavý. Konání akce umožnil podnik
Lesy České republiky s. p. Výsledky naleznete
na webu: rychlebskamtb.wz.cz/výsledky
nebo www.jesenickysnek.cz
Za SPORT Javorník z. s.
- Marko Argirovský, hlavní pořadatel
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Mezinárodní 26. ročník MOTOTOUR v Javorníku
Jako každý rok, tak se i letos konal
další, již 26. ročník Mototour Javorník, sraz historických automobilů
a motocyklů spojený s orientačním
závodem.

Po dvou kovidových létech jsme
se mohli vrátit k tradičnímu květnovému termínu. I když, už ne
k prvomájovému, jak bylo vždy zvykem, ale
z důvodu rostoucího zájmu zúčastnit se naší
akce a s tím spojených zvýšených nároků na
organizaci celé akce, jsme byli nuceni přesunout akci vždy na první květnovou sobotu
po 1. máji.

Akce se konala jako už několik posledních let
v prostorách za zdravotním střediskem, kde
se přijelo pochlubit a vystavit svého nádherného veterána více než 120 účastníků. Součástí srazu byl již tradičně i orientační závod,
na který se vydalo 94 posádek změřit své síly
v jízdě podle itineráře a v plnění technických
úkolů. Závod byl dlouhý 42 km a vedl přes
Uhelnou, Vlčice, Vojtovice, Petrovice, Skorošice do Žulové a zpět do Tomíkovic, Bukové,
Bernartic a Javorníku.

Po sečtení trestných bodů za plnění úkolů se nejlépe umístili v kat.
automobil 1. Rudolf Procházka,
2. Jaromír Šmach, 3. Krysztof Fisel,
v kat. motocykl 1. Tomáš Reichman,
2. Kwiton Bartosz, 3. Marek Niko.

„Díky našim sponzorům jsme mohli
obdarovat věcnou cenou účastníky
umístěné až do 20. místa, a to v obou
kategoriích.
Proto děkuji sponzorům – KOLIMAX
s.r.o., fa. Klaner systems, fa.Fulgur
Battman, Dětská ambulance Javorník
MUDr. Yiannakis Lefas, Lékárna Pod

Jánským vrchem Milada Mrázková,
Wellness Rychleby Jaroslava Horáčková Kováříková, Autoopravna Ivan
Zelenka, Autoopravna Jiří Růčka,
PZA kovostroj s.r.o. Antonín Zourek, Energorozvody Milan Jeřábek,
Autodoprava Jiří Procházka, Navos
Lukáš Daniel, Stowaryszenie Mlodziezi Dzieci Glucholazy, Bronx, Petr Richter,
Palírna Javorník, Agenas Team Oldřich Janků,
Petr Horáček, František Hrbáček, Václav Votava, Jaroslav Klaus, Renata
a Miroslav Surovíkovi, Marie Suroviková, Vlasta Bošáková, Bronislava a Radim Foldynovi.
Děkuji Radku Švábkovi, který nás celou akcí
provázel a připravil zábavný program pro děti.
Děkuji městu Javorník za podporu naší akce,
poskytnutí zázemí akce a finanční dotaci. Panu
P. Jandovi za pronájem louky.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem
účastníkům srazu, všem, kteří se na naši akci
přišli podívat, a hlavně všem pořadatelům,
kteří tuto akci připravili,“ poděkoval a ukončil
Radim Foldyna za ÚAMK Veterán klub Javorník
ve Slezsku.
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Pozvánky na kulturní a společenské akce


'RPRYSURVHQLRU\-avorník, příspěvková organizace
VásVUdečně]YHQD
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná
GQHRG–KRGYJavorníku
GQHRG–16,00 hod. v Kobylé nad Vidnavkou
Pro návštěvníky je připraven program a bohaté občerstvení.
Těší se na Vás zaměstnanci a uživatelé
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Rada rodičů Základní školy Javorník, z.s.
Vás ve spolupráci se základní školou srdečně zve
na 12. ročník tradičního soutěžního odpoledne
pro třídní kolektivy prvního stupně.

6/2022

úterý 14. 6. od 10:30
v Městské knihovně Rudolfa Zubera

Kdy? 14. 6. 2022 od 15.30
Kde? areál školy a tělocvična
Zveme všechny, kteří chtějí podpořit své děti a chtějí
jim pomoci vyhrát skvělé odměny a titul PRIMA třída!
Občerstvení bude zajištěno.
Hodinka plná čtení, hraní, pohybu a smíchu.
Tato akce je pořádána
za finanční podpory Olomouckého kraje.
Na akci bude pořizována fotodokumentace pro potřeby organizátora a propagace.
V případě, že si nepřejete být fotografováni, osobně to sdělte fotografovi.

V kočárku do knihovny, s knížkou do života.
Účast není podmíněna členstvím v knihovně.
Kvůli omezené kapacitě je nutná registrace.
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