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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Javornického zpravodaje jsem Vás
informoval o schváleném rozpočtu města Javorník
na letošní rok. Představy investic a velkých oprav,
které jsou naplánovány na rok 2020, se začínají
značně hroutit. Celosvětová pandemie, vývoj hospodářství jak ve světě tak i u nás a prognóza suchého
roku nenasvědčují pozitivnímu rozvoji. Představa
schválených předpokládaných příjmů rozpočtu je
silně ohrožena...
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Informace z města
Slovo starosty
(...pokračování ze strany 1)

Ani odborníci dnes nejsou schopni odhadnout vývoj hospodářské situace a znovunastartování fungující ekonomiky.
Z těchto výše uvedených důvodů se Rada
města rozhodla finančně náročné akce časově minimálně prozatím posunout. Možná
také nastane situace, kdy budeme nuceni
nejen posunout termín zahájení dané investice na pozdější dobu, ale akci v letošním
roce vůbec nezahájit. Vše záleží na vývoji
příjmové stránky rozpočtu města, musíme
však zajistit chod města, financovat běžné
provozní výdaje.
I činnost Městského úřadu je z bezpečnostních důvodů hodně omezena. Pro Vás občany jsou však důležité kontakty zveřejněny
na stránkách města a na vchodových dveřích úřadu. V nutných případech je možné
v provozní době MěÚ použít zvonek u vchodových dveří. Funguje také výdejní okénko
pro výdej roušek a dezinfekčních prostředků. Neváhejte proto v případě potřeby využít uvedené kontakty a možnosti.
Ani možné konání kulturních, společenských, sportovních a dalších akcí se nevyvíjí
pozitivně. Rada města zatím konání těchto
akcí zrušila do 30. 6. 2020.

Nechci však sdělovat pouze negativní informace. Musím poděkovat Vám všem,
kteří se v této nelehké situaci snaží udělat
maximum pro ostatní spoluobčany města.
Nemohu poděkovat jmenovitě, a to proto,
abych někoho neurazil tím, že se do seznamu nedostal. Věřte, že seznam je dlouhý.
Chci poděkovat všem Vám, kteří vyrábíte
roušky pro ostatní (ke dni uzávěrky JZ jich
bylo jen na MěÚ přineseno více jak 2000
ks), i Vám, kteří jste poskytli materiál na
tyto roušky. Poděkování také patří všem
sponzorům za poskytnutí dezinfekčních
prostředků a dalšího materiálu. Vážím si
rovněž všech, kteří v této nelehké situaci
nabídli svou pomoc seniorům či osobám,
které se nacházejí v karanténě. Tato krizová
situace nám přinesla i pozitivní věci, lidé si
vzájemně pomáhají, a přestože se nemohou
navštěvovat, tak jsou si v mnohém blíž. Přeji Vám, abyste co nejlépe zvládli překlenout
období nouzového stavu, nemocným přeji
brzké uzdravení. Věřím, že v nadcházejících
slunečných dnech bude vše už jenom lepší.

Děkuji.

Jiří Jura, starosta
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ZŠ Javorník
Vážení rodiče, žáci a přátelé školy, březnový vývoj
celosvětové pandemie onemocnění COVID – 19 nás
uvrhl do zcela nové, neznámé situace. Dne
11. března 2020 jsme na příkaz vlády spojený se zákazem přímé účasti žáků na vzdělávání opustili školní lavice, a to na dobu
neurčitou.
Ihned jsme začali řešit, co bude s výukou.
Jak máme postupovat? Jak zajistit dětem
adekvátní vzdělávání? Jsme schopni nastavit všem stejné podmínky? Na začátku bylo
otázek mnoho…
Od počátku jsme se snažili vymyslet systém,
který by byl co nejefektivnější pro Vás a Vaše
děti v rámci podmínek naší školy. Rozhodli
jsme se pro variantu sestavování týdenních
plánů. Každý vyučující hlavních a naukových
předmětů připravuje za svůj předmět úkoly, na kterých mohou žáci pracovat. Studijní
materiály jsou v rozsahu požadavků jednoho
pracovního týdne. Volíme cestu přiměřenosti a také dobrovolnosti. Chtěli bychom, aby
úkoly byly brány jako možnost sebevzdělávání, zdokonalování a seberealizace. Každý
vyučující si volí variantu komunikace s žáky,

případně rodiči žáků sám. Někteří komunikují prostřednictvím mailu, někteří prostřednictvím messengeru, někdo volí variantu komunikace pomocí Skype či Zoom. V současné
době lze konstatovat, že komunikace byla navázána se všemi žáky, případně rodiči školy,
což je velmi potěšující.
Naším záměrem je, aby zadané úkoly příliš
nezatěžovaly rodiče. Víme, že v mnoha případech se výuka bez Vaší iniciativy neobejde, za což Vám velmi děkujeme. Cíl domácího vzdělávání je především v aktivizaci dětí,
které neúčast na výuce pocítí nejvíce. I přes
úskalí, které toto vzdělávání přináší, žáci
mimo předmětových vědomostí získávají
nové zkušenosti při rozvíjení nových klíčových kompetencí ve vzdělávání, zejména
v oblasti IT techniky, samostatnosti, kreativity a komunikace.
Dovolte mi, abych za celý pedagogický sbor
poděkoval všem žákům a rodičům za dosavadní spolupráci a komunikaci se školou.
Velmi si ceníme Vašeho přístupu, trpělivosti
a času, který věnujete školním povinnostem. Velmi si toho vážíme a spolu s celým
pedagogickým sborem děkujeme.
Mgr. Marek Bury, ředitel školy
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ZÁMEK
JÁNSKÝ VRCH
SZ Jánský Vrch bude i v měsíci květnu z důvodu současné
situace pro návštěvníky uzavřen. Všechny kulturní akce
plánované v tomto měsíci jsou odloženy, náhradní termíny budou následně oznámeny.
Bc. Kateřina Danielová, kastelánka

Soud v Javorníku
Co se odstěhovaly
řádové sestry, zůstal
dům s číslem popisným 7 na náměstí prázdný. Dům, který
není pro svou hmotu v pohledech na město
vůbec přehlédnutelný. Nechybí na fotografiích zámku nad městem ani na fotografiích
zachycujících farní kostel z větší dálky. Co
je to za dům, proč je prázdný? Vzpomínky
místních se ubíraly hlavně k jeho posledním
obyvatelkám řádovým sestrám, které ho
obývaly ve 2. polovině 20. století. Nová historie domu začíná jeho odkoupením městem Javorník.
V roce 2012 byl prohlášen za kulturní nemovitou památku. V roce 2015 zpracovala
Lucie Augustinková stavebněhistorický průzkum (SHP), který měl zásadní vliv na poznání zapomenuté historie domu v centru
města i zapomenuté části historie města samotného. Tento průzkum byl jedním z podkladů pro žádost o dotaci „Paczków a Javorník. Dvě města, jedna historie“, jejíž součástí
byla i rekonstrukce domu č. p. 7. V roce 2016
byla vypracována projektová dokumentace
celkové obnovy domu a bylo získáno stavební povolení k její realizaci. V roce 2018 byla
schválena prováděcí projektová dokumentace. Podklady pro prováděcí dokumentaci
byly kromě stavebněhistorického průzkumu a detailního zaměření také inventarizace dveří a oken (NPÚ, Eva Pulkrtová),

pasportizace oken a restaurátorský záměr
(bratři Zlámalové) a záměr opravy kachlových kamen. V průběhu realizace stavby
byla vypracována ještě stavebněhistorická
analýza fasády s doporučením způsobu obnovy, průzkum barevnosti fasády, průzkum
historické výzdoby stěn v interiéru budovy
(vše NPÚ, Eva Pulkrtová), taky posudek na
okna soudním znalcem.
Dům č. p. 7 stojí na jižní straně náměstí, mezi
farou a bývalým biskupským sklepem, naproti farního kostela i radnice. V jeho blízkosti se nachází nástupní prostor před hlavním
výstupem k zámku Jánský Vrch. Je pohledově
exponovanou budovou ve výhledech z města
na zámek a hmotově výrazným prvkem náměstí. Jeho stavební vývoj je poměrně složitý
a zvláště z urbanistického hlediska velmi zajímavý. Hmota domu dnes vizuálně odkazuje
jen k pozdnímu baroku. Indicií ke skutečnému
časovému zařazení vzniku domu je jeho vnitřní dispozice s výrazně nepravidelnou a zalamovanou střední chodbou, kolísání výšky podlahy, které se projeví v přízemí i patře, a také
vztah jeho hmotového řešení k urbanistické
situaci města. Na dispozici přízemí je nejvíc
patrná skladba objektu ze tří částí, které obsahují charakteristické střední trakty se stopami schodišť a černých kuchyní. Spolu s kolísáním výšky podlahy a urbanistickou situací
ve frontě na náměstí se jeví, že prokazatelně
v přízemí a podle všeho částečně i v patře jsou
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obsaženy konstrukce tří měšťanských domů,
otočených průčelími do náměstí. Nicméně jejich datace je poměrně problematická. Stopy
dymníkových kuchyní odkazují obecně na novověk, klenební systémy obou krajních domů
na baroko a 19. století, zaklenutí jihovýchodního traktu středního domu systémem výsečových kleneb ještě k renesanci. Dům stojí na čtyřech parcelách. Původně na jeho místě stály tři
domy. (SHP) Že tomu tak mohlo být, dokládá
veduta města od Bernarda Friedricha Wernera z 30. let 18. století. Vedle větší budovy
s valbovou střechou, patrně se jedná o faru
záměrně natočenou průčelím k divákovi, se
tísní tři řadové domy přibližně stejné šířky se
štítovou orientací do náměstí. Přestavbou tří
starších domů na náměstí v době pozdního
baroka měly vzniknout dvě budovy potřebné pro biskupský čtyřstranný dvůr situovaný pod svah zámeckého areálu a zasahující
až k radnici. Samuel Blaschneck: plán dvora
před požárem v r. 1825; 29. 1. 1826 (SHP)
– radnice červená
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Po požáru města v roce 1825 dvůr zanikl,
zmíněné domy byly spojeny v jeden úřednický dům. Výstavby se ujal v roce 1828 z pozice
stavebníka biskup Emanuel Schimonski – viz
nápisová deska vedle vstupu do budovy z náměstí Svobody. (SHP)
Díky zprávám uchovaným v archivech před
námi opět vytanul dům s jeho původním
posláním. Literatura jej označuje jako staré Komorní ředitelství (Kameraldirection),
v průběhu vývoje jako úřadovnu (Ämter).
Od roku 1832 v něm sídlil biskupský zemský soud, od roku 1849 okresní soud. Po
2. světové válce zůstala soudní budova na
několik let opuštěná. Koncem 50. let 20. století v ní našly zázemí Chudé školské sestry
Naší Paní, které v Javorníku působily již
dříve. Založily zde koncem 50. let 19. století
klášter sv. Hedviky. Dnes jeho budov využívá
domov pro seniory a základní škola.
Pokračování v dalším čísle JZ
Eva Pulkrtová
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Dění v Javorníku
DPS poděkování
Využívám této možnosti a chci
poděkovat všem, kteří na nás
mysleli a ušili tolik potřebné
roušky pro naše uživatele a zaměstnance Domova pro seniory
v Javorníku i v Kobylé nad Vidnavkou. Zareagovali v počátku
výskytu koronavirové epidemie
a prvními dárci byli: p. Karešová,
p. Papageorgiu, p. Matušková,
p. Šmirjaková, dále zaměstnanci obou mateřských škol, Unita,
spol. s. r. o., Bílá Voda. Často to
byli bezejmenní dárci, kteří jen
zazvonili a roušky předali.
Dne 15. dubna dojel pán z Hranic na motorce a přivezl přes
300 ks roušek, které posbíral
v rámci projektu: Motorkáři pomáhají.
Do šití roušek se zapojili i naši zaměstnanci.

Dále děkuji:
- panu Lukáši Danielovi, který zajistil ve
spolupráci s firmou MK FRUIT vitamínové
balíčky pro zaměstnance.
- děvčatům Matuškovým, Zuzance a Vendulce, která zpříjemnila odpoledne uživatelům svým hudebním vystoupením.
Z důvodu provedených opatřeních děvčata hrála za plotem před školní budovou.
- dárcům za desinfekční prostředky (např.
firma Iresofr), za ochranné pomůcky –
ochranné štíty (skupině dobrovolníků ze
Šumperka a panu Ing. Jiřímu Jetmarovi)
- Olomouckému kraji, který je zřizovatelem
- starostům paní Zuzaně Jochmannové
a panu Jiřímu Jurovi za podporu a nabízenou pomoc.
- paní Aničce Prachařové za podporu a děkovný dopis.

Závěrem bych chtěla poděkovat
zaměstnancům Domova v Javorníku i v Kobylé nad Vidnavkou.
Oceňuji jejich pracovní nasazení, disciplínu při provedených
opatřeních, ochotu a trpělivost
při péči o naše klienty. Někteří
pak mají ještě druhou směnu se
svými dětmi nad úkoly…
Přeji Vám všem, milá děvčata
a vážení pánové, pevné zdraví.
Věřím, že společně danou situaci zvládneme.

Za Domov velké díky:
Jitka Richterová
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Přehled činnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů javorník za uplynulý měsíc březen
Měsíc březen byl pro všechny občany nejen Javorníku, ale i celé České
republiky zlomovým. Do Česka dorazila pandemie Coronaviru, která
bezpochyby ovlivnila život každého z nás. Přísná opatření se dotkla
i činnosti jednotky SDH Javorník. Základní činnost jednotky byla v omezené míře
zachována, zásahové činnosti se opatření
dotkla jen zčásti. Na méně závažné zásahy,
kde nejde o záchranu a zdraví lidí a majetku, v tomto období budou vyjíždět pouze
profesionálové. Ostatní činnosti typu odborná příprava a hromadné akce pořádané
jednotkou jsou do odvolání zrušeny. V březnu jsme vyjížděli pouze k jediné události,
ale zato nám dala zabrat, jako by jich bylo
dvacet. Šlo o náročný noční požár v lese nad
Horními Hošticemi. Na místo jsme vyjeli ve
22 hodin se vším, co mělo kola. Po příjezdu
na místo byl zjištěn požár nedaleko Vysokého kamene. Práci se zdoláním plamenů
komplikoval sílící vítr, na který byla vydána
výstraha ČHMÚ. V prvním sledu nám dorazili na pomoc hasiči z polského Paczkowa,
dále z Bílého Potoka a profesionálové z Jeseníku. Jelikož se na místě začala situace
velmi rychle komplikovat, byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a na místo
byly svolány další jednotky. Konkrétně šlo
o hasiče z Bílé Vody, Vlčic, Skorošic, Žulové,
Bernartic a z nedalekého polského Złoteho

Stoku. Vítr požár roznesl na plochu
3 hektarů. Hasiče ohrožovaly stromy, kterých v okolí zůstalo po těžbě
jen poskromnu. Pomocí několika
vodních proudů byl mezi 3. a 4. hodinou ráno požár lokalizován a na
místě zůstali s námi hasiči ze Skorošic, Bílé Vody a profesionálové z Jeseníku. Hasiči
z Bílého Potoka se postarali o zřízení čerpacího stanoviště v Horních Hošticích, kde
doplňovali cisterny vodou. Silný vítr byl tak
chladný, že do rána nám zamrzla voda pomalu ve všech hadicích. Po celkové likvidaci požáru jsme se vraceli zpět na základnu
v 10 hodin dopoledne.
Závěrem bych chtěl poděkovat několika ženám, které se postaraly a zásobování javornických hasičů doma vyrobenými rouškami.
Velké DÍKY patří paní Karin Jandové z Jeseníku, která pro hasiče našila prvních 20 roušek v expresním čase. Od zavolání s prosbou
jsme do 4 hodin měli roušky hotové. V dalších dnech se přidaly roušky od paní Moniky Pišťáčkové a následně dalších padesát
roušek nám dodaly dvě šikovné ženy, které
spolu spolupracovaly, Miluše Vávrová a Lenka Veverková. Několik málo roušek nám
dodal i zřizovatel a následně jsme si vyptali
i desinfekci. Všem, kteří se v této době o nás
postarali, mockrát DĚKUJÍ javorničtí hasiči.

Asi to slovy ani nedokážu popsat, jak bych
ráda poděkovala Vašim členům hasičského
sboru, kteří se dne 7. 3. 2020 účastnili pohřbu našeho dědečka, dlouholetého občana
Javorníku, pana Josefa Kani. Při obřadu mu

drželi čestnou stráž a v životě bych neřekla,
jakou to dodá obřadu váhu, krásu, pokoru
a důstojné rozloučení, přesně jaké by si můj
dědeček přál a hlavně zasloužil. Patří jim
opravdu velké díky nejen za to, jakou prá-
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Poděkování sboru dobrovolných hasičů
a krátké ohlédnutí za životem pana Josefa Kani
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ci vykonávají, ale i za jejich lidskost. Za čas,
který dobrovolně strávili právě na onom
obřadu.

Dovolte mi jen pár větami na dědečka vzpomenout. Dědeček, pan Josef Kaňa, se narodil 9. 3. 1935 v Havířově, jako první ze čtyř
sourozenců rodičům Anny a Alfonse. Do
Javorníku se přistěhoval v říjnu 1945 spolu
se svými rodiči a bratrem Františkem. Poté se do rodiny narodila sestra Anna a nejmladší bratr Jiří. Vyučil se v Třeboni oboru
strojní zámečník a poté absolvoval základní
vojenskou službu v Hluboké. Jeho první zaměstnání bylo ve Strojní traktorové stanici
v Javorníku (později JZD Javorník). V důchodovém věku brigádničil jako opravář v JZD
Bernartice. Měl 5 dcer. Marii, Dagmar, Hanu, Evu a Ludmilu. Byl pyšným dědečkem
10 vnoučat a 5 pravnoučat. Byl dlouholetým
členem Sboru dobrovolných hasičů, a to právě ve svém milovaném Javorníku. Dokud mu
to zdraví dovolovalo, rád se věnoval zahrádkaření, luštění křížovek a péči o svůj dům
a zvířata. Velkou radost mu dělala návštěva
blízké rodiny a blízkých přátel, kterých měl
opravdu hodně.
Budeme rádi, když stejně jako my, budete na
dědečka vzpomínat jako na veselého pána
s ostrým jazykem, ale upřímným srdcem,
sedícího v kloboučku pod svou pergolou.
Děkuji za možnost zveřejnění mého poděkování a vzpomínku na našeho dědečka.
Přeji všem pevné zdraví.

S přátelským pozdravem vnučka Veronika
Ševčíková s celou rodinou

Klienti z domova pro seniory navštívili kadeřníka

K Mezinárodnímu dni žen pozvaly kadeřnice klientky do svého kadeřnického salónku, ty využily bezplatných služeb.
Studio ZET nabídlo klientkám Domova pro
seniory své služby jako dárek k MDŽ. Díky
bezbariérovému přístupu služby mohly
využít také klientky, které jsou imobilní.
„Jedná se o první takovou akci z naší strany. Nemáme moc čas za nimi zajít a vzít

si je na procházku, a tak jsme chtěly taky
něčím přispět, tak nás napadlo vrátit se do
starých časů a udělat jim krásný den v našem studiu s občerstvením a samozřejmě
s oblíbeným karafiátem. Navštívilo nás devět mobilnějších klientek. Udělaly jsme jim
veškerou úpravu i s módními barvičkami
pro oživení. Těší nás, že se vše perfektně
podařilo a každý od nás odcházel nejen

05/2020

s úsměvem na tváři, ale i se změnou vizáže.
Děkujeme paní ředitelce J. Richterové za
vstřícný přístup a laskavost. Budeme rádi,
když se tato akce stane tradicí. Kdyby někdo přispěl nějakým nápadem, budeme rádi za spolupráci,“ komentuje L. Zetochová.
„Touto cestou bych chtěla poděkovat Studiu ZET za nevšední zážitek, vynaloženou
práci a čas pro naše klientky. Klientky si
velmi pochvalovaly ochotu, přístup obou
pracovnic, pohoštění a karafiát pro ně bylo další milé překvapení. Celou akci financovalo Studio ZET, taková akce byla první,
doufám, že ne poslední…. Rovněž poděkování patří i zaměstnancům domova, které
naše klientky doprovodily do kadeřnictví,“ uzavírá ředitelka Domova pro seniory
J. Richterová.
MZ
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Geochaging do Javorníku
během dvou let přilákal 3000 turistů.

Ti, co se věnuji geocachingu, si určitě všimli, že během dvou let přibylo značné množství nových kešek.
Kešky jsou „skryté schránky“, které „kačer, lovec“ hledá pomocí GPS souřadnic nebo s vyřešením
určitých šifer nebo úkolů. Geocaching je hra
na pomezí sportu a turistiky, a proto jsem
začal zřizovat kešky za účelem propagace
nejen turistických míst Javornicka.
Díky geocachingu Javorník navštěvuji i lidé,
kteří by se zde za určitých okolnosti nikdy
nepodívali, tím si dostávají do povědomí
ne moc známé památky nebo místa, která
v Rychlebských horách jsou. Kešky mají za
úkol vytáhnout člověka ven do přírody a zatraktivnit procházky v přírodě. V Javorníku
bylo několik cestovatelských předmětů (kačer, tj. lovec skrytých schránek tento předmět vezme, opíše si kód a předá do libovolné jiné krabičky - cestuje z krabičky do krabičky). Byl u nás třeba zahraniční předmět

z Kanady nebo z jiných států. Na kešky se ve
velkém v létě sjížděli turisté z celé České republiky, kteří se zde ubytovali a vyrazili po
různých obtížnostech, a tím začali objevovat javornický cíp v Rychlebských horách.
Když jsem s geocachingem začínal koncem
roku 2017, v Javorníku bylo cca 5 kešek.
Když jsem býval na dovolené a projížděli
jsme různými státy, tak jsem si vždy nějakou tu „zahraniční“ odlovil. S některými
„kačery“ jsem měl čest se osobně setkat, ať
v terénu nebo při diskusi. Pořádají se také
různé eventy a srazy příznivců této hry.
Po celém světě jsou ukryty miliony skrytých
krabiček všemožných druhů a v Javorníku
mi to chybělo. Vymyslel jsem to tak, že jsou
obtížností od nejlehčích po nejtěžší (1-5),
takové, které zvládnou rodiny s dětmi nebo
děti samotné, ale jsou i ty extrémní, adrenalinové, kde je potřeba týmová spolupráce
a nějaká ta nutná výbava, tyto kešky lákají
především starší ročníky a takový obyčejný
odlov se stává nevšedním zážitkem. Skryté
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krabičky naleznete pomocí aplikace C:GEO,
kterou stáhnete do chytrého telefonu přes
Google Play. Kešky jsou v Javorníku, v Zálesí, v Travné, v Horních Hošticích, v Račím
údolí nebo zaniklých obcích jako třeba
Hamberk nebo Pavlínka. Pokud na nějakou takovou nevědomky narazíte, prosím,
nechte ji na svém místě. V roce 2020 mám
v plánu i Bílý Potok a další nová místa, která
„lovci - kačeři“ ocení. Během dvou let, co se

i já osobně geocachingu věnuji, do Javorníku zavítalo téměř 3000 turistů, kteří se
zapsali do skrytých schránek. Máte-li tip na
nějaké místo, které ještě nemá svou „keš“,
dejte vědět. Začátek zřizování a vymýšlení kešek byl náročný, ale moje vize zatraktivnit turistický ruch se splnila a věřím, že
návštěvnost bude i nadále stoupat a turisté
tak budou objevovat nová a nová místa.
Michal Zajonc [Manažer PR, owner cache]

Určitě jste si položili otázku, co je to za sochu, kterou můžete vidět při procházení kolem javornického hřbitova. Jedná se o dílo
akademického sochaře Emila Weissera.

snad být vousatí. Muž na žebříku může být
tedy jejich pomocník. Muži se chystají zabalit Kristovo tělo do plátna, přitom ho naklánějí směrem k divákovi, snad k připomenutí
eucharistie. Citovou a duchovní hloubku
scény podtrhuje tiše přihlížející Marie klečící u nohou Krista. Zde je ještě vidět dnes
už neexistující nápis - Durch tod zum leben
- Skrze smrt pro život. Za informace děkuji
paní Evě Pulkrtové.

Sousoší - Snímání z Kříže
javornického sochaře E. Weisera na hřbitově

1909 Javorník - 1959 (Badensko-Wirtenbersko).

Reliéf je velmi zajímavým sochařským dílem německé moderny. Ve Snímání Spasitele
z kříže je zachycena hloubka prožitku každého zúčastněného dané scény. Podle kanonických evangelií snímají Ježíše z Kříže Josef
Arimatijský s Nikodémem. Oba muži by měli

MZ
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc březen
Nejtepleji - 19. 3. 2020 - naměřeno 20,4 °C.

Nechladněji - 15. 3. 2020 - naměřeno -5,2 °C.

Za měsíc napršelo 19,3 mm. Největší náraz větru byl 84,5 km/h.

Celodenní mrazy: 2020 (0), 2019 (0), 2018 (6), 2017 (0), 2016 (0), 2015 (1).
Mrazy v noci: 2020 (10), 2019 (0), 2018 (14), 2017 (2), 2016 (4), 2015 (6).

Největší sněhová pokrývka v Javorníku byla nejspíše v roce 1900, kdy všude leželo přes
metr sněhu. Sněhová pokrývka se nezaznamenávala, v roce 2010 bylo cca 60/70 cm
a v roce 2013 bylo 25/40 cm, a to bylo naposled, co v Javorníku byly všude hromady sněhu,
od té doby je sněhu čím dál tím méně.

1. sníh v zimní sezóně 2018-2019 napadl 18. 11. 2018, a to 2 cm, sníh roztál a 2 cm
napadly 20. 11. 2018.

Sníh v zimní sezóně 2019-2020 nenapadl (k měřitelnému množství musí být souvislá
sněhová pokrývka).
Dne 5. 2., 12. 2. a 27. 2. byl pouze poprašek, který během pár hodin roztál. Pravá zima
vůbec nenastala, nezamrzl ani jeden rybník ani javornický potok, takže zimní radovánky
žádné nebyly. Sáňkovat se jezdilo na Travnou nebo Zálesí, kde sníh vždy nějakou dobu byl.
4. 3. začínají kvést ovocné stromy (meruňky, mandloň).

16. 3. se přes Javorník přehnala vichřice (84,5 km/h) - byla extrémně nízká hodnota vlhkosti, a to přibližně kolem čtvrté hodiny ranní - 13%/15%. Od SV přišly mrazy, které v období zimy nedorazily.

23. 3. Přešla studená fronta, na Travné a Zálesí napadlo 5 cm sněhu. V Javorníku pouze
poprašek.
30. 3. na Travné a Zálesí bylo po ránu -7 °C, do 2 cm sněhu, na silnici náledí.

31. 3. Nejvíce nadějný byl poslední březnový den, kdy chumelilo i v Javorníku, sníh byl
v neměřitelném množství (poprašek), který hned roztál. Na Travné a Zálesí bylo po ránu
10/12 cm sněhu.
Horní Hoštice: Nejvyšší denní teplota (Tmax) naměřena 19. 3. 2020 (19 °C).

Nejnižší teplota (Tmin) naměřena 23. 3. 2020 (-8 °C). Průměrná denní měsíční teplota
(10,4 °C) a průměrná minimální teplota (2,1 °C).
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Informace ze školství
Organizace zápisu do mateřské školy Míru
Míru 356, 790 70 Javorník, IČO : 70986258, tel. 584 440 347, mob.774 737 015,
msmiru.javornik@tiscali.cz, www.mestojavornik.cz
Vážení rodiče,
ředitelství MŠ Javorník, oznamuje, že zápis dětí do mateřské
školy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a v souladu s Opatřením ministra školství č. j.
MSMT-12639/2020-1 bez přítomnosti dětí v mateřské škole, a to v době od 2. května – 16. května 2020.

Všechny formuláře potřebné k vyplnění
a doručení jsou uvedeny pod číslem 1- níže.
Od 27. 4.do 30. 4. 2020 si můžete formuláře vyzvednout v době od 9:00 - 11:00 hodin
v papírové podobě nebo elektronicky na
webových stránkách mateřské školy.

Možnosti podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy
možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (ID školky je
gnqksas),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem, nelze scan žádosti jako příloha emailu (e-mail: reditelka@skolka
-rosice.cz)
3. poštou na adresu Mateřská škola Javorník, Míru 356, 790 70 Javorník

4. osobní podání – v některém z uvedených
termínů přijdete do mateřské školy. Vzhledem k situaci je nutné dodržení všech zásad vyplývajících z mimořádných opatření
MZČR pro zabránění šíření koronaviru.

Nutné formuláře k vyplnění, přílohy
k žádosti pro zápis do MŠ:
1. přihláška – Přijetí k předškolnímu vzdělávání
2. kopie rodného listu dítěte.

3. čestné prohlášení o řádném očkování
dítěte (netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou, narozené od 1. 9. 2014
– 31. 8. 2015 a starší)
4. kopie očkovacího průkazu (netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou, narozené od 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a starší)
5. čestné prohlášení k trvalému pobytu
v Javorníku nebo v Bílé Vodě
Kopie rodného listu a očkovacího průkazu vašeho dítěte budou ihned po zápisu
k předškolnímu vzdělávání skartovány.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání:
• Do 30 dnů pod přiděleným registračním
číslem bude zveřejněno pořadí uchazečů
na přístupném místě v MŠ a na webových
stránkách mateřské školy (www.mestojavornik.cz/msmiru).

• Registrační čísla budou rodičům po přijetí
žádosti poslána. Zveřejněním seznamu se
považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje
žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámené /183, ods.2 školského zákona/.
• Rodiče přijatých dětí si rozhodnutí o přijetí vyzvednou osobně u ředitelky mateřské školy dne 15. 6. 2020 od 10:00 hod.
do 16:30 hodin v kanceláři ředitelky.
• Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno doporučeně rodičům dítěte.
Ivana Konyariková, ředitelka školy
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Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání MŠ Polská
Mateřská škola Javorník, Polská 488 - příspěvková organizace, Polská 488, 790 70
Javorník, IČ: 70986231, ID datové schránky: rfzksan, tel. 731569212,
email: mspolska.javornik@tiscali.
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády k ochraně obyvatelstva
v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci
zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat
v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Veškeré formuláře jsou uložené na stránkách MŠ, možnost po předešlé telefonické
domluvě osobní schůzky.

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2020-2021 proběhne v době od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu
anebo v elektronické podobě.

PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE JSOU ZAPOTŘEBÍ
NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY:

1. do datové schránky školy (rfksan),

Žádost o přijetí- ke stažení na stránkách
MŠ, osobní vyzvednutí)

3. poštou

Evidenční list dítěte - ke stažení na stránkách MŠ, osobní vyzvednutí)
Rodný list dítěte - kopie
Očkovací průkaz - kopie

Čestné prohlášení o očkování - ke stažení
na stránkách MŠ, osobní vyzvednutí

2. e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
nezbytná telefonická domluva
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte si bude
možné převzít v období od 20. 5. 2020 do
25. 5. 2020 v době od 8:00 – 14:00 hod.
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Kulturní, společenské a sportovní akce
Milí spoluobčané, vzhledem k i nadále trvajícímu nouzovému stavu byly všechny kulturní,
společenské a sportovní akce k 30. 6. 2020 ZRUŠENY!!! Jedná se o následující akce:

24. 4. 2020

Zábavný pořad s Vladimírem Hronem "Od Aše až po Žilinu tour"
Jednáme o novém termínu tohoto pořadu, vstupenky zakoupené na představení 4. 4. zůstávají v platnosti, v případě, že by vám nový termín nevyhovoval, bude možné vstupenky vrátit na MIC v Javorníku. Prosíme
o strpení, jakmile se situace uklidní, ihned nový termín zveřejníme.

1. 5. 2020

Májový výšlap na Borůvkovou horu

1. 5. 2020

24. ročník MOTOTOUR

8. 5. 2020

Kladení věnců

9. 5. 2020

Folkmáj

15. 5. 2020

Manželé Osičkovi a cimbálová
muzika Dur

16. 5. 2020

10. ročník Rybářských závodů

21. 5. 2020

Travesti show Divoké kočky

22. 5. 2020

Absolventský koncert ZUŠ Javorník

6. – 7. 6. 2020

Víkend otevřených zahrad

6. 6. 2020

Kácení máje v Javorníku vsi

6. 6. 2020

Kácení máje, dětský den a sraz
důchodců v Horních Hošticích

7. 6. 2020

Dětský den

13. a 14. 6.
2020

DNY JAVORNICKA

20. 6. 2020

Sportovní odpoledne
MO STP Javorník

25. 6. 2020

Školní akademie ZŠ Javorník

28. 6. 2020

Štístko a Poupěnka

4. 4. 2020

Čarodějnický rej
aneb Magický večer plný kouzel

! ZRUŠENO!
Akce přesunuta na rok 2021
! ZRUŠENO!
Akce přesunuta na rok 2021

! ZRUŠENO!
O náhradním termínu bude
pořadatel případně včas informovat
akce proběhne bez účastí občanů
! ZRUŠENO!

Akce přesunuta na rok 2021
! ZRUŠENO!

! ZRUŠENO!
Akce přesunuta na rok 2021
! ZRUŠENO!
! ZRUŠENO!
! ZRUŠENO!
! ZRUŠENO!

! ZRUŠENO!
Akce přesunuta na rok 2021
! ZRUŠENO!
Akce přesunuta na rok 2021

! ZRUŠENO!
O náhradním termínu bude
pořadatel případně včas informovat
! ZRUŠENO!

! ZRUŠENO!
Akce přesunuta na 27. 6. 2021

O nových termínech kulturních akcích či o jejich změnách vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení a přejeme, ať tuhle nelehkou situaci pro nás všechny společně zvládneme a brzy se setkáme. 
LH, MZ

05/2020
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Sportovní zpravodajství

OMLUVA
V JZ 04/2020 v rubrice sport, článek „Družstvo Dostihových krocanů vybojovalo
1. místo“ jsem nevědomky uvedl mylnou informací – „Ještě se nepodařilo, aby putovní
lapač získal dvakrát po sobě jeden tým, putovní cenu nikdo dosud neobhájil.“ Správná
informace je, že putovní lapač se podařilo obhájit jedinému týmu, a to družstvu Taverna z Javorníku. Bylo to v roce 2018, 2019. Tímto se všem omlouvám.
MZ
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Město JAVORNÍK
INFORMUJE OBČANY

ROZVOZ POTRAVIN, DROGERIE A LÉKŮ
Město Javorník nabízí pomoc v souvislosti s epidemií
koronaviru. Služba je určena zejména seniorům, osobám se
zdravotní indispozicí, případně lidem v karanténě.

NÁKUP POTRAVIN
Nechoďte zbytečně do obchodů.
Nákup základních potravin vám zajistíme.

NÁKUP LÉKŮ
Návštěvu lékaře, která není nutná, odložte na později nebo
kontaktujte lékaře přes telefon. Vaše léky vám v případě nutnosti
vyzvedneme.

NÁKUP DROGERIE
Základní drogerii v běžném množství k denní spotřebě pro vás obstaráme.

SLUŽBY OBJEDNEJTE NA ČÍSLECH:
+420 776 795 967 - Jorga Rajníková
584 440 144 - Zdenka Kurpašová
Objednávky budou přijímány od PO-PÁ od 8:00 - 11:30 hod.
Objednávky prosíme den předem.
Dodání na druhý den v dopoledních hodinách.
Tato služba je pro občany ZDARMA, platíte pouze za přivezené zboží.
Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města Javorník.
Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 05/2020, dne 22. 4. 2020, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 14. 5. 2020, své příspěvky
zasílejte na javornickyzpravodaj@mestojavornik.cz. Vydává město Javorník, náměstí
Svobody 134, 790 70 Javorník, IČ: 302708, MK ČR E 22175.

