Vážení návštěvníci koupaliště a kempu Červenka,

Srdečně vás u nás vítáme. Dovolte nám přiblížit historii areálu koupaliště a kempu Červenka . A
protože je svým způsobem netradičním rekreačním zařízením, chceme se s vámi podělit o
informace vzniku, kým je provozován a proč je pro nás důležité, abyste se zde cítili dobře.
Na počátku bylo městské koupaliště vybudované v první polovině 20 století místními obyvateli
Javorníka jako přírodní klasické – lázeňské koupaliště své doby. Zdrojem vody byl potok Červenka
protékající v těsné blízkosti.
Tato situace se změnila přestavbou koupaliště koncem 60 let minulého století, kdy byl přestavěn
původní kamenný bazén do současné podoby . V roce 1986 byl areál městského koupaliště uzavřen
z důvodů nevyhovujícího stavu filtrace a chemizace vody, ta v podstatě neexistovala.
Počátkem roku 2006 se Občanské sdružení ESTER začalo zabývat možností obnovení koupaliště a
vybudování „rodinně“ orientovaného kempu. Vznik projektu Rekreační areál Červenka byl
podpořen Olomouckým krajem, který přispěl na vybudování moderní filtrace a úpravny užitkové
vody. V první etapě se jednalo o stavební rekonstrukce celého areálu, od nových sítí, celkové
rekonstrukce objektů až po vlastní rekonstrukci bazénového tělesa. To co považujeme za jedinečné
bylo, že toto dílo vzniklo výhradně prací lidí, kteří v té době byli nezaměstnaní, patřila k nim
ipočetná romská komunita osob žijících v okolí. Projekt získal podporu EU. Areál byl vyhlášen
významnou stavbou olomouckého kraje s dokončením v roce 2010..
Na základě zkušeností zaměstnat a vyškolit v řemeslech lidi bez práce čerpala ESTER inspiraci i do
druhé etapy projektu, která se týkala vybudování kempu. V průběhu dalších dvou roků se podařilo
dokončit kemp přibližně v dnešní podobě. Psal se rok 2012.
Každoročně se snažíme pokračovat ve zlepšování. V roce 2019 jsme zahájili modernizaci sociálního
zázemí kempu s plánem jeho otevření na sezonu 2020. V roce 2017 jsme rozšířili plochu kempu a
postupně vznikají jednotlivá parkovací místa pro karavany a obytná auta. V roce 2020 bychom rádi
dokončili stavbu komunitní sauny a jejího zázemí. S přibývajícím suchem je stále více komplikované
udržet zelené plochy trávníků a ochránit desítky nově vysázených stromků. O náročnosti každoroční
obnovy venkovních ploch bazénů a všech přilehlých objektů tvořících vybavení koupaliště nemusíme
hovořit.
To, že se neziskové organizaci daří udržovat a provozovat tento krásný areál (bez dotací státu) je
samo o sobě také ojedinělý jev. Možná se zeptáte, jak je to možné. Je to možné proto, že se tento
areál od svého počátku stal místem tréninků, výcviků, sociální a pracovní rehabilitace a zaměstnávání
pro osoby se zdravotním handicapem podpořené sociálními službami a programy zaměstnanosti
podporovanými Úřadem práce ČR, MPSV a ESTER z.s. Areál je v neposlední řadě místem aktivit řady
dobrovolníků. Poděkování za podporu patří městu Javorník.
Přejeme vám všem u nás pěkné počasí, odpočinutí a klid, dobré lidi kolem a aby se vám na
Javornicku moc a moc líbilo.
Váš tým Rekreačního areálu Červenka - ESTER z.s.

