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Informace z města

Vážení spoluobčané,

opět jsou tu Vánoce, ten krásný čas rodinných setkání,
radostí z dárečků, čas porozumění, slibů a předsevzetí.
Věřím, že tento rok pro Vás byl šťastnější, a pokud ne, že jste všechny
strasti dokázali překonat. Přál bych nám všem, abychom si mohli
naplno vychutnat tu pravou sváteční atmosféru a v kruhu svých
blízkých prožili nejpříjemnější období celého roku.
Přeji Vám krásné a ničím nerušené svátky vánoční
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jiří Jura, starosta

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Město Javorník rozhodlo, že vzhledem k zájmu o stavební pozemky v lokalitě Z1, bude
pokračovat v zasíťování další druhé etapy.
V této etapě se jedná o dalších devět stavebních parcel a kompletní dokončení komunikace včetně chodníku a veřejného osvětlení
a také propojení nové lokality s Partyzánskou
ulicí. Tato investiční akce je plánována na
1. pololetí roku 2022.

Z tohoto důvodu nyní plánujeme i prodej
těchto pozemků. V prosinci letošního roku bychom chtěli Zastupitelstvem města
Javorníku schválit záměr prodeje devíti
nových stavebních parcel. V měsíci únoru
roku 2022 plánujeme schválit konkrétní
kupní smlouvy na dané pozemky a kupní
smlouvy připravit k podpisu v průběhu
března a dubna roku 2022.

Pozemky jsou o výměře cca 1000 m2 a cena je stanovena jako pobídková a motivační ve výši 300 Kč/m2 + DPH. Podmínkou je
realizace výstavby rodinného domu v termínu do 5 let od podpisu kupní smlouvy.
Zájemci se informují i o pozemky v poslední
třetí etapě, která však bude realizována výhledově a podmínkou bude prodej stavebních
parcel v první a druhé etapě.

Do dnešního dne bylo jednáno s více než
25 zájemci, byly uzavřeny kupní smlouvy
na prodej pozemků v první etapě, ale i tak
jsou k dispozici volné stavební parcely,
jak v první, tak i ve druhé etapě. V případě
zájmu o koupi pozemku nebo o poskytnutí
bližších informací můžete kontaktovat buď
přímo mě nebo pracovníky odboru správy
majetku Městského úřadu Javorník.
Jiří Jura, starosta města
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Dotace na podporu obnovy místních komunikací
Vážení občané,
stále se snažíme maximálně využívat dotačních titulů, abychom na jejich základě
mohli zvelebovat naše město a přilehlé
místní části. Tentokráte jsme se zaměřili
na dotační titul z MMR ČR, jehož předmětem byla rekonstrukce /obnova / povrchů
místních komunikací. V žádosti o dotaci
jsme uspěli a zrekonstruovali ulice: Nádražní, Fučíkova, Jánošíkova, Havlíčkova,

Míru a dolní a horní úsek cesty v Horních
Hošticích. Jde o komunikace, které jsou určeny pro provoz osobních vozidel a nebyly
téměř 30 let z důvodu nedostatku financí
opravovány. Na těchto komunikacích byly
stržené zarostlé krajnice, vyrovnán poškozený a nerovný povrch či lokální poruchy
(výtluky, vyjeté koleje, zborcení části vozovky apod.) Poté následovala pokládka
nové vrstvy na komunikaci.
Je nám líto, že jsme v mnoha
případech narušili váš komfort
a pohodlí při cestě do práce, do
školy, za nákupy, ale myslíme si,
že výsledek stojí za to!
Celkové náklady činily
7 651 788 Kč,
dotace 5 071 137 Kč,
vlastní zdroje 2 580 651 Kč.

Opravená komunikace ve Vsi - Havlíčkova ulice.

Bc. Sieglinde Mimrová,
místostarostka

Podpora výstavby RD v Javorníku
- dotace na technickou infrastrukturu
V měsíci lednu 2021 město Javorník požádalo
MMR ČR o dotaci na podporu výstavby technické infrastruktury - výstavbu vodovodu,
kanalizace a komunikace v zóně Z1. Jedná
se o pozemky za zahrádkářskou kolonií na
ul. Partyzánská. Cílem je rozšířit nabídku
zainvestovaných stavebních pozemků pro
následnou výstavbu rodinných domů a rozšířit tak možnosti bydlení nejen pro stávající občany, ale i ostatní, kteří projeví zájem
v Javorníku bydlet. Celkem se jedná o prodej
stavebních a zasíťovaných parcel pro 32 rodinných domů, přičemž první etapa 10 RD již
byla zahájena, zájemci jsou evidováni, někteří
již podepsali smlouvu o koupi parcely, někteří
zahájili stavbu….

Na první etapu jsme ze státního rozpočtu
obdrželi 800 000 Kč (maximální částka činila
80 000 Kč na jeden RD), takže maximum.
V současné době zpracováváme žádost na
MMR ČR na druhou etapu, dalších 9 RD, tentokrát jde o částku 150 000 Kč na jeden RD,
snad budeme stejně úspěšní a ušetříme tak
další finance z městského rozpočtu.

Nezbývá nám, než novým stavebníkům
popřát úspěšné dokončení staveb a hezké
bydlení v našem městě.
Bc. Sieglinde Mimrová,
místostarostka
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Městský úřad Javorník oznamuje
oznamuje, že provozní doba Městského úřadu v Javorníku v pracovních
dnech období vánočních a novoročních svátků je stanovena takto:

23. 12. 2021 (čtvrtek) úřad uzavřen
27. 12. 2021 (pondělí) – úřad otevřen do 17:00 hod.
		
Poslední možnost plateb kartou v roce 2021!!!
28. 12. 2021 (úterý) – úřad otevřen do 14:00 hod.
29. 12. 2021 (středa) – úřad otevřen do 17:00 hod.
		
Poslední možnost plateb v hotovosti v roce 2021!!!
30. 12. 2021 – 31. 12. 2021 – úřad uzavřen

Petr Klapuch, tajemník MěÚ Javorník

Výdej kalendářů Javorník 2022

Vážení spoluobčané,

i letos se můžete těšit na nový, v pořadí již
šestý javornický kalendář. Letos v kalendáři
naleznete různé historické známé i neznámé
fotografie zachycené dnešním pohledem.
Můžete jím potěšit i své známé či příbuzné,
pro které je připraven volný prodej v SOUDU
– turistickém centru v Javorníku. Občané Ja-

vorníku, Travné, Zálesí, Horních Hoštic, Bílého
Potoka a Račího údolí obdrží kalendář jako
každoročně zdarma.
Výdej i prodej je v přízemí SOUDU – turistického centra. Výdej do konce měsíce ledna
2022 s tím, že nevyžádané kalendáře půjdou
do prodeje.
Michal Zajonc, manager PR

Dětská herna v budově SOUDU – turistickém centru

Vážení občané, rodiče dětí,

určitě jste už slyšeli nebo někteří
i viděli nově vznikající hernu pro
děti v otevřené budově SOUDU
- turistickém centru. Herna se
nachází v půdních prostorách
a postupem času ji dovybavujeme, aby byla s otevřením plně
funkční. V současné době se zde
již nachází několik zábavných
prvků jako např. trampolína,
bazének s míčky, houpačky atd.
Jelikož je vybavení takového
koutku finančně velmi náročné, hledali jsme
ještě další finanční zdroje. Firmy Hrušecká
stavební s.r.o. a FICHNA - HUDECZEK a.s., které byly realizátory oprav této krásné budovy

poskytly městu Javorník (potažmo
MěKS) finanční dar ve výši 60 tis. Kč
na dovybavení hracího koutku, za
což jim patří velké díky. Velké
díky patří i místostarostce Bc.
Sieglinde Mimrové, která vešla
s firmou v jednání a dar zprostředkovala.

Věříme, že se vám bude nová
herna pro nejmenší děti líbit,
v některém z příštích Javornických zpravodajů vás budeme
informovat, kdy a za jakých
podmínek bude tato herna přístupná. Děkuji
za pochopení a těšíme se na setkání.
Za MěKS Javorník,
Ing. Lucie Hecsková, ředitelka

12/2021

Javornický zpravodaj

5

Dění v Javorníku
Společenská kronika - říjen 2021

Narození občánci

Odešli z našich řad:

Během měsíce října se nikdo nenarodil .

Šárka Zourková

Antonín Preisner
Vladimír Jakubec

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Aktivity pro seniory
Léto jsme si v Domově
pro seniory snažili užít.
S přibývajícími krásnými
dny přibýval i počet rodinných příslušníků, kteří
chtěli navštívit své blízké
v našem zařízení. Věřte, že
je velmi těžké dostát všem
nařízením, které s ohledem na epidemiologickou
situaci musíme dodržovat.
Ať už se jedná o evidenci
návštěv, předkládání potvrzení o očkování, testování,
prodělání nemoci COVID 19
nebo měření teploty. Také jsme byli a stále
jsme nuceni návštěvy domlouvat předem,
návštěvy se nesmí potkávat, musí stále nosit
respirátory apod.

Situace není jednoduchá, ale i přesto jsme se
snažili, abychom léto prožili naplno a měli

krásné vzpomínky. V zařízení probíhají i nadále aktivity, na které jsou klienti
zvyklí – kavárnička, promítání, vaření pro radost,
trénování paměti, hraní
binga, skupinové i individuální cvičení apod. Klienti
si velmi oblíbili canisterapii,
a proto nás navštívila paní
Martínková se svými psími
svěřenci hned čtyřikrát.
Také se ujalo navštěvování
místní kavárny. Dobrá káva,
zmrzlina a zákusek bývá
pověstnou „třešničkou na dortu“ našich vycházek po městě.
Naši klienti velmi rádi poslouchají zejména živou hudbu. Proto jsme u nás přivítali
11. 8. pana Švábka, který vždy přispěje
k dobré náladě a pohodě. Klienti si zazpívali
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a zatancovali, dali si dobrou kávu a něco malého k zakousnutí. Hned v dalším týdnu 20. 8.
jsme uspořádali „Sportovní hry se zahradní
slavností“. Sportovní hry probíhaly dopoledne a do soutěžení se zapojilo 24 klientů.
Po obědě jsme si poslechli písničky tentokrát
v podání pana Weissera. Samozřejmě, jak už
to u nás bývá, došlo i na tanec. Byli jsme velmi
rádi, že přišli také blízcí našich klientů, poseděli s nimi a popovídali si. Dne 24. 8. jsme
navštívili Tančírnu v Račím údolí. Neodradilo
nás ani špatné počasí a v rámci možností
jsme si výlet užili. Byli jsme velmi zvědaví na
absolventské vystoupení ZUŠ Javorník, které
se konalo 27. 8., a proto jsme spolu s klienty toto vystoupení navštívili. "Commedia
dell´arte", kterou odehráli žáci ZUŠ Javorník
byla pro nás něco nového a nutno podotknout, že i nečekaného. Zápal, se kterým herci
představení odehráli, nám „ vyrazil dech“
a byl pro nás nevšedním zážitkem.
Dalším výletem, který jsme letos absolvovali,
byl 3. 9. výlet do Faunaparku v Lipové –
lázních. Tentokrát jsme si užívali krásného
počasí, sluníčka a opravdu příjemné společnosti mnoha zvířat i manželů Augustýnových,
kteří nám poskytli krásné zázemí. Velmi nás
potěšil zájem našich klientů, kterých nakonec jelo 21 a všichni si
výlet užili. Jeli jsme autobusem
s plošinou, díky tomu se mohli
výletu zúčastnit i méně pohybliví klienti.
Další nadregionální sportovní
akce - olympiáda se uskutečnila
v našem zařízení v měsíci září za
účasti 7 družstev. Opět nás nezklamali naši Prostějováci, kteří
museli vstávat časně ráno. Soutěžící z Paprsku z Olšan přednesl
dlouhou báseň, postaral se o zážitek, na který dlouho budeme
všichni vzpomínat. Počasí vyšlo,
občerstvení bylo bohaté, věcné
dary a upomínkové předměty
obdržel každý soutěžící.
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V měsíci říjnu jsme oslavili Den seniorů, dále
se uskutečnil Den otevřených dveří v rámci
Týdne sociálních služeb.

V listopadu nás mile překvapily děti s vychovatelkami ze Základní školy v Javorníku.
Donesly nám nazdobené dýně, které vystavily před vchod do budovy. Poděkování patří
všem zúčastněným, budeme se těšit na další
spolupráci.

V měsíci prosinci se zúčastníme výstavy
a prodejního jarmarku v RCO v Olomouci, kde
budeme prezentovat naši službu. Další akce
pro seniory budou záviset na opatřeních,
která budeme muset v této covidové době
dodržovat.
Závěrem bychom chtěli poděkovat organizacím, všem dárcům, kteří během roku
přispěli na činnost pro naše seniory. Mohli
jsme uskutečnit naše výlety a akce, které jsme
naplánovali pro naše seniory.

Všem podporovatelům, dobrovolníkům
i zaměstnancům přejeme pěkné Vánoce, do
nového roku pak hodně zdraví a vše nejlepší.
Za domov Andrea Robotková
a Jitka Richterová

12/2021
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc říjen
Měsíc byl ve znamení spíše
babího léta, v druhé polovině
měsíce začal foukat silnější vítr.

Nejtepleji 5. 10. 2021
- naměřeno 23,5 °C.

Nechladněji 25. 10. 2021
- naměřeno 1,8 °C.

Za měsíc napršelo 23,2 mm. Největší
náraz větru byl 21. října 73,7 km/h.
Zaznamenáno v říjnu:

5. 10. v ranních hodinách panovala inverze a mlhavo. V odpoledních hodinách
teplota vystoupala na 24,5 °C, přišel silný
vítr, který v nárazech dosáhl 70 km/h.
12. 10. na hřebenech Jeseníků napadl
první sníh. V Javorníku padaly sněhové
krupky.
20. 10. krvavý úplněk ve znamení Berana. Říká se mu lovecký nebo také krvavý

úplněk. A to podle indiánů,
kteří v nočních hodinách za
svitu měsíce lovili zvěř, aby
si udělali zásobu na zimu.

21. 10. západní Evropu
zasáhl orkán jménem Ignác.
Hasiči v ČR mají za sebou více než 3500
výjezdů. Bez proudu bylo přes 300 tisíc
domácností. V Javorníku odpoledne také
vypadla elektrická energie. Vítr v nárazech dosáhl síly vichřice 77,4 km/h.
30. 10. koncem měsíce vyrazili zemědělci
sklízet z polí kukuřici.
Horní Hoštice ŘÍJEN:

Nejvyšší denní teplota byla naměřena
5. 10. 2021 (24 °C). Nejnižší teplota byla
naměřena 9. 10. 2021 (-2 °C). Průměrná
denní měsíční teplota (14,9 °C) a průměrná minimální teplota (6,3 °C). Za měsíc
napršelo 35 mm.
MZ
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Přehled činnosti JSDH Javorník za uplynulý měsíc říjen
Měsíc říjen byl v tomto roce zatím
nejnáročnějším měsícem, co se týče
počtu výjezdů k mimořádným událostem. Celkem jsme vyjeli k 6 různým
případům. V úterý 5. října vyjíždíme
hned ke dvěma podobným událostem.
Vlivem silného nárazového větru jsme v podvečer vyjeli na Travnou, kde došlo k pádu
stromu. Ten zůstal zaklíněn v dalších stromech, které rostly na protější straně silnice.
Strom jsme odstranili a následně ze silnice
odklidili. Ve večerních hodinách vyjíždíme
k dalšímu pádu stromu. Tentokrát mohutná
bříza dopadla na koleje mezi Javorníkem
a Bernarticemi. K místu jsme šli pěšky. Po
téměř hodině řezání a odstraňování větví
a celého kmene nás vlak odvezl zpět k vozidlu
a my se o půlnoci vrátili zpět domů. O týden
později 12. října opět vyjíždíme ke dvěma
událostem. V prvním případě jsme dostali
hlášení o navrtané plynové trubce v bytovém
domě na ulici 17. listopadu. Po příjezdu na
místo jsme okamžitě přistoupili k evakuaci
celého objektu. Uzavřeli jsme hlavní přívod

plynu do domu. Provedeným měřením
jsme žádný únik nezjistili. Naštěstí
došlo jen k navrtání izolace plynového
potrubí. Na místě s námi zasahovali
hasiči z Jeseníku a plynaři. Odpoledne
pak vyjíždíme k likvidaci sršní báně na
půdě penzionu Isolda v Račím údolí. Ve středu 27. října vyjíždíme do Bílého Potoka, kde
jsme pomohli zdravotníkům s transportem
pacienta z domu do sanitky. O tři dny později
vyjíždíme k pádu stromu na silnice mezi
Uhelnou a Vlčicemi. Před naším příjezdem
strom odstranili hasiči z Uhelné.

Ve čtvrtek 7. října proběhlo školení v poskytování první pomoci zaměřené na resuscitaci
s využitím automatického externího defibrilátoru a poskytnutím kyslíkové terapie.
Během soboty 9. října prošla část jednotky
pravidelným výcvikem ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, který
se konal na stanici HZS Jeseník pod vedením
tamních instruktorů.
MT

Informace ze školství
Vánoční jarmark

Vážení rodiče a přátelé školy,

je nám nesmírně líto, ale vzhledem k vývoji epidemie se náš
Vánoční jarmark nemohl uskutečnit v tradiční podobě, jak jej
známe. I přes tuto nepříjemnou
skutečnost si děti atmosféru blížících Vánoc připomínají výrobou vánočních
ozdob a předmětů v rámci školních aktivit.

Budeme rádi, když využijete příležitosti si
tyto výrobky zakoupit v rámci jejich prezentace v budově Soud – turistické centrum.
Výtěžek z prodeje bude převeden na účet

spolku Rady rodičů, který finančně podporuje aktivity žáků školy.

Společně s prodejem vánočních
výrobků probíhá také výstava
fotografií z letních kempů, které
naše škola přes léto realizovala.
Přijměte pozvání také na tuto výstavu,
která připomene naše společná letní dobrodružství.
Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu
v budově SOUDU - turistického centra.

Tým pedagogů základní školy
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Sestání se senátorem
Dne 11. listopadu v častých případech přijíždí Martin na bílém koni. Letos společně
s Martinem do školy zavítala vzácná návštěva, senátor pan Miroslav Adámek.

Nejprve si pan senátor prohlédl prostory školy. Z komentáře vyplynulo, že byl
překvapen nadstandardním vybavením
a zázemím, které škola svým žákům nabízí.
Další kroky vedly do klubovny Žákovského
parlamentu, kde na pana senátora čekali
jeho členové s paní učitelkou Markétou Lykovou. Následovala společná beseda, která
měla velmi příjemnou tečku na závěr. Pan

senátor osobně pozval členy našeho Žákovského parlamentu na návštěvu do Prahy,
spojenou s prohlídkou historické budovy
této instituce.

Následovalo posezení s vedením školy. Diskuze byla vedena na témata souvisejícími
se školstvím. Mimo jiné také problematika
současných opatření. Jsme rádi, že jsme ve
většině témat našli společnou shodu.
Děkujeme panu senátorovi za návštěvu a budeme se těšit na další setkání. Třeba v Praze…
OZ
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Veselý Halloween v MŠ Polská
Tak jako loňský rok
i ten letošní paní učitelky z mateřské školy
Polská v Javorníku
uspořádaly pro děti
halloweenské dopoledne. Děti přicházely v kostýmech do
tříd od samého rána
a v maskách je vítaly
i paní učitelky. Ranní program zahájila
módní přehlídka všech kostýmů a v průběhu
dopoledne byly pro děti připraveny pohybové hry, soutěže a halloweenské tvoření.
Nejmladší děti ze třídy Šnečků si připravily
chutnou svačinku v podobě pavouků, děti
ze třídy Žabiček vařily a čarovaly kouzelný
lektvar a nejstarší děti ze třídy Včeliček ze
sebe navzájem udělaly mumie. Nechybělo ani

strašidelné tancování
a nakonec společná
fotografie celé třídy. Dopolední program jsme zakončili
průvodem masek po
Javorníku. Děti byly
plné dojmů a zážitků
z nápaditých masek
jak svých, tak i ostatních kamarádů.

Rádi bychom poděkovali všem rodičům
dětí za to, že se podíleli na výrobě kostýmů
a přispěli tak k radosti všech dětí i týmu
MŠ. Naše velké poděkování patří i panu Valentinu Tvarůžkovi za darované dýně, které
svou velikostí a barvou přispěly ke krásné
výzdobě MŠ.
Kolektiv MŠ Polská

LESNÍ PEDAGOGIKA

Dne 1. 11. 2021 do naší
mateřské školy za třídou
Včeliček zavítala krásná
návštěva, a to paní Ing.
Kateřina Martináková
z Lesů ČR. Cílem její návštěvy bylo pomocí
her, hádanek a plněním různých úkolů děti
blíže seznámit se zvířaty, která žijí v lese.
A protože nám počasí přálo, tak se vše odehrávalo na naší zahradě. V úvodu měly děti
za úkol se představit a vyjmenovat zvířata,
která v lese mohou potkat, a vyhledat je na
obrázcích. Jelikož děti byly moc šikovné,
tento úkol zvládly hravě a mohly se s chutí
pustit do plnění dalšího úkolu. Z dětí se
stali hledači paroží, které se zatoulalo po
zahradě a musely jej přiřadit ke správnému
zvířeti. Přesto, že tento úkol byl již obtížnější, děti se jej zhostily s radostí a nadšením.
Po tomto úkolu si děti procvičily názvo-

sloví všech zvířecích rodin, které v lese žijí. Ale
i s otázkami typu, jak se
jmenuje miminko od daňka, divokého prasátka, či
laně, se děti vypořádaly statečně. V závěru
děti dostaly možnost si jednotlivé zvířecí
rodinky poskládat z dřevěného puzzle.
Jelikož děti byly moc šikovné a snažily se,
dostaly odměnu ve formě krásné omalovánky a „káči“ s motivy lesa. Dětem se toto
zábavné dopoledne moc líbilo, zapamatovaly si a dozvěděly se spoustu užitečných
informací a moc si to užily.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní
Ing. Kateřině Martinákové a Lesům ČR za
krásné dopoledne a budeme se těšit na další
návštěvu.
Paní učitelky a děti ze třídy Včeliček
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Prohlídka sanitního vozu
Na svatého Martina houkačka se zapíná aneb jak
se šly děti z Mateřské školy
podívat do skutečné sanitky.

Ve čtvrtek 11. 11. se dětem z MŠ Míru naskytla jedinečná příležitost - prohlédnout
si sanitní vůz a popovídat si s paní záchranářkou i s panem řidičem. Tento vskutku
netradiční zážitek dětem zprostředkovala
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje ve spolupráci s výjezdovým
stanovištěm Javorník.

A jak to vše probíhalo? Se
zvědavostí jsme se s dětmi
dopoledne vydali ke zdravotnímu středisku v Javorníku
- sotva jsme dorazili na parkoviště, objevila
se sanitka. Otevřely se přední i zadní dveře
sanitky a my jsme se seznámili s paní záchranářkou a panem řidičem. Chvíli jsme
si povídali a pak šly děti do akce! Kdo měl
odvahu, mohl si vyzkoušet, jaké to je sedět na
místě řidiče. A kdo byl ještě odvážnější, vlezl
si i do zadní části vozu. Zde si děti zahrály na
pacienty i záchranáře - někdo ležel na lůžku,
někdo "obsluhoval" přístroje a "měřil" tlak
krve, množství kyslíku v krvi nebo sledoval,
jak bije nemocnému srdíčko.
A jak jsme návštěvu zakončili? Společnou
fotografií a pořádnou houkačkou!
Bylo to parádní i poučné dopoledne a my tímto velmi děkujeme ZZS Olomouckého kraje
a zaměstnancům výjezdového stanoviště
Javorník za vstřícnost, ochotu a péči, s jakou
se nám věnovali.
Kolektiv MŠ Sluníčko

Kulturní, společenské a sportovní akce
Ocenění nejlepšího venkovského knihovníka
Olomouckého kraje putovalo také do Javorníku!
Jsou jedním ze symbolů vzdělanosti venkova, jsou vedeny
srdcaři, bez nichž by zanikly
nebo minimálně strádaly
a neplnily svou roli. Řeč je
o malých obecních knihovnách, které půjčují knihy,
vedou děti ke čtení, pořádají
besedy a veřejné akce, spolupracují se školami… Každoročně je Olomouckým krajem
vyhlašována cena o nejlepší-

ho venkovského knihovníka
OK, cena vyzdvihující obce,
jejichž knihovnice si svojí
práce hledí více než 100 %.

V letošním roce tato cena
putovala do okresu Jeseník
hned třikrát! Z druhého místa se těší Zdenka Šimíková
z Obecní knihovny v Lipové
-lázních, bronzovou příčku
v soutěži obsadila paní Vě-
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ra Hradilová z Městské knihovny Rudolfa
Zubera z Javorníku a speciální pochvalu za
příkladnou spolupráci mezi knihovnou a obcí dostala Marcela Kolomarová ze Skorošic.

Touto cestou bych chtěla paní Hradilové ještě
jednou poblahopřát za krásné 3. místo, poděkovat jí za její dlouholetou obětavou práci
pro všechny návštěvníky a čtenáře Městské
knihovny Rudolfa Zubera a popřát jí mnoho
inspirace a spokojených čtenářů.

12/2021

Rovněž patří také velké poděkování a blahopřání Monice Bukalové za skvělou práci a získání 2. místa v soutěži A.T.I.C. ČR v soutěži
o nejlepší informační centrum Olomouckého
kraje, díky níž se naše informační centrum
každoročně umisťuje na předních příčkách
v této soutěži.
Za MěKS
Ing. Lucie Hecsková, ředitelka

PŮJČOVNÍ DOBA V PROSINCI
1. 12. – 17. 12.
pondělí 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
středa, pátek 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
20. 12. 2021 – 2. 1. 2022 ZAVŘENO

DÁRKOVÝ POUKAZ
Udělejte radost svým blízkým a darujte jim netradiční dárek. Kupte pod stromeček
roční vstup do knihovny. Cena poukazu odpovídá ročnímu zápisnému.

Děkuji všem našim sponzorům a přátelům, díky kterým
jsem mohla v roce 2021 uspořádat akce pro děti i veřejnost.
Vám, milí čtenáři a návštěvníci knihovny, přeji pěkné
prožití nadcházejících svátků a těším se s Vámi v Městské knihovně
Rudolfa Zubera Javorník v roce 2022 na shledanou.
Věra Hradilová, vedoucí knihovny

12/2021
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2. nejlepší informační centrum v Olomouckém kraji
Ráda bych se s vámi opět podělila
o úspěch Městského informačního
centra Javorník (MIC). Již pátým
rokem se naše informační centrum
zapojuje do ankety, jejímž vyhlašovatelem je Asociace turistických
informačních center ČR a provozovatelem Vydavatelství časopisu KAM po Česku,
„Informační centrum roku“. Hlasování
v anketě je určeno veřejnosti – návštěvníkům,

Všechny čtyři díly Rychlebských pohádek můžete
zakoupit v MIC. K dostání bude i kniha Zmizelé
Jesenicko 3. díl: Poutní místa

kteří do turistických informačních
center přicházejí pro informace, inspiraci, služby nebo pro upomínkové
předměty, emotivní připomínku míst,
která navštívili. Anketa dává hlasujícím jedinečnou možnost přidělit
svůj hlas takovému TIC, které mají
v oblibě, které jim pomohlo, kde našli, co
hledali, nebo které je příjemně překvapilo.
Anketa je měřítkem obliby TIC v povědomí
návštěvníků. Naše MIC se již umístilo na 1.
a 3. místě v Olomouckém kraji. V tomto roce
jsme v této anketě získali krásné 2. místo
v Olomouckém kraji. Tímto bych chtěla
poděkovat všem, kdo nám poslal v anketě
svůj hlas. Jsem ráda, že se u nás turistům líbí
a jsou spokojeni s poskytovanými službami.
To nás v naší práci dál motivuje, abychom byli
pro vás stále lepší a lepší.
V letošním roce navštívilo naše informační
centrum k 30. 10. 2021 prozatím 14 180 návštěvníků, což je o 100 % více než v roce
2019. Jsme rádi, že se u nás turistům líbí
a vracejí se k nám. Budeme rádi, pokud
k nám zavítáte i vy!!
Monika Bukalová, MIC Javorník
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ADVENT
Blíží se doba vánoční, doba adventu. Slovo
advent vychází z latinského slova adventus,
které znamená příchod, a je dobou očekávání
příchodu Spasitele.

V adventním čase se z kostelů ozývají staré
české písně, vytvořené speciálně pro tuto příležitost tzv. roráty: „Rorate coeli de super…“,
v českém překladu „Rosu nám dejte nebesa…“
Obsah rorát má jednotný charakter, ubezpečují o Boží blízkosti a o blízkém vykoupení
a spáse. Jak je vidět, adventní doba má především duchovní charakter. Je dobou zklidnění, rozjímání a těšení se, její tempo by mělo
odpovídat dlouhým prosincovým nocím, aby
tak navázalo na tradici životního stylu našich

předků. Nejznámějším symbolem adventu
je adventní věnec. Většina rodin bude mít
i tento rok na stole adventní věnec a každou
neděli bude zapalovat svíčku. Ta slouží jako
symbolický odpočet před Štědrým dnem.
Kruhový tvar věnce značí Boží věčnost, jednotu, vzkříšení, společenství a věčný život.
V poslední době je však advent pro většinu
z nás časem shonu a stresu, který trávíme
v přeplněných obchodních střediscích nebo při velkém vánočním úklidu či přípravě
vánočního cukroví.
Zastavte se proto na chvíli a užívejte si
neopakovatelné předvánoční atmosféry.
adra

Šálení podzimu s Josephem von Eichendorfem

Výstavu, která propojuje nejrůznější umělecké styly a je motivována Eichendorffovými
básněmi, jsme slavnostně otevřeli vernisáží
v pátek 5. listopadu. Vernisáže se účastnil

i předseda Kulturní komise Olomouckého
kraje Ing. Josef Ťulpík a starosta města Jiří
Jura s manželkou.
Na myšlenku ztvárnit výtvarně tvorbu
tohoto německého romantického básníka,
prozaika

a překladatele mě přivedl Jiří Štrajt. Nakonec
jsme ke spolupráci přizvali další umělce malířku Mgr. Jiřinu Horníkovou, Mgr. Michaelu Vašíčkovou, fotografku Šárku Švábkovou

a mladou grafickou designérku Kateřinu
Rychlou. Svou dřevořezbou přispěl i Josef
Komínek.

Kateřina Rychlá pro tuto příležitost vytvořila originální etikety na láhve s džusem,
které byly na závěr vernisáže vydraženy.
A protože je Kačka patriotkou, věnovala nám
polovinu částky na nákup knih. Poděkování
nepatří jen Kačce, ale všem, kteří se na
vernisáži podíleli: umělcům, kavárně Café
Kavka, účinkujícím Miroslavu Luňákovi, Simoně Horákové a Borisi Tančevovi, Zdeňku
Kaninskému a Kamilu Veselému. Díky dětem
z MŠ Míru jsme se mohli společně brouzdat
podzimním listím i v knihovně. V neposlední
řadě děkuji všem návštěvníkům, kteří svojí
účastí podporují akce knihovny.

Oleje, malby, grafiky a fotografie budou
k vidění i ke koupi do 31. 1. 2022 v Městské
knihovně Rudolfa Zubera Javorník a kavárně
Café Kavka.
VH
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Hliník se neodstěhoval do Humpolce
Žák Mužík ve filmu Marečku, podejte mi pero
v podání Zdeňka Srstky, který ve večerní
škole neustále luštil křížovky a když slyšel
slovo HLINÍK, automaticky zahlásil, že se
odstěhoval do Humpolce.

Avšak hliník je všude kolem ve formě výrobků. Jde o významný kov. Problém je, že se těží
daleko od nás ve velkých povrchových dolech.
Namátkou je to Austrálie, Brazílie, Guinea,
Spojené státy. Už samotné dobývání a zpracování zatěžuje životní prostředí v dané oblasti.
Následná přeprava také není bez následků.
Jedním z výrobků z hliníku jsou plechovky
na nápoje. A ty končí v odpadech, když je
užije člověk s rozumem. Existuje však i sorta
ignorantů, kteří kde použijí, tam odhodí. A tak
se povalují po příkopech, v parcích, v lesích,
na loukách. Nedávno proběhla zprávička, že
chybí pivovarům plechovky. Jeden z důsledků
„logdaunu“.
Od kamaráda jsem se dozvěděl, že v jedné severské zemi jsou plechové obaly zálohovány.

A zřejmě nejen tam. V osmdesátých letech
jsem v nějakém americkém filmu viděl scénu,
kdy se „houmlesák“ živil sbíráním plechovek
a měl na živobytí. U nás by zřejmě hlady pošel.
Výkupny nabízí za 1 kilogram slisovaných
plechovek kolem 10 Kč. Na kilo je potřeba
asi 100 kusů.

Nechci si hrát na švédskou aktivistku Gretu
Thunbergovou. Nebuďme však lhostejní nebo
líní NĚCO udělat. V minulém zpravodaji nám
občanům odbor zprávy majetku předložil
několik statistických tabulek. Statistika věda
je. A co třeba diskusní stránka ve zpravodaji
na téma životního prostředí? Názory, nápady,
postřehy, zkušenosti. Pište. Nebo se sejděme
nad kávou v příjemném prostředí některé
z kaváren.
A ukončím poděkováním osádce svozového
vozu MAN. V létě, v zimě, v dešti se starají
spolu se svým vedením, ať nás odpady nezavalí.
E. Kabil

Jak zvířátka hrála přebor v kopané (bajka)

Zvířátkům se zachtělo poznat, co na tom
fotbale lidé vidí, že je tak populární a divácky oblíbený. Tak to zkusíme taky. Když to
můžou hrát lidé se dvěma nohama, tak my
se čtyřma budeme jistě ve výhodě. Sestavili
manšafty a pilně trénovali. Dohodli systém
soutěže, rozlosovali, kdo s kým, kdy a kde.
Ovšem, ouha. Stalo se, že zvířátka z Javorníku a okolí vedla tabulku s velikým náskokem
a každého soupeře deklasovala rozdílem
ne jedné třídy. Dobrý trenér, poctivý přístup borců, týmový duch a podpora diváků
hnala mančaft od vítězství k vítězství. A to
už ostatním tekly nervy. Dívat se na vzdalujícího se soupeře je neveselé.
Dali hlavy dohromady a změnili pravidla
soutěže. Arbitrážní úřad soutěže jim na to

dal požehnání. Toho památného dne na hřiště domácího týmu zvířátka Javorník přijela
tři zvířátková družstva. Žulová, Vápenná,
Uhelná. Už názvy zní úderně. Rozhodčí
hvízdl, zápas začal. Domácí hráli jako bozi,
ale počty neokecáte. Celý zápas drželi se
soupeři krok, ale po konečném písknutí
sudího byli domácí o branku horší. V táboře
spojených mužstev propukla euforie vítězů. Diváci viděli opravdovou bitvu titánů,
ale přesto měli jaksi divný pocit. Kam se
vytratila hra fair play, jak může kterékoliv
ze spojených týmů vykřikovat, že vyhrálo?

Podobnost s čímkoliv z říše lidí je čistě náhodná. Vždyť je to jen bajka.
E. Kabil
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Kalendář akcí PROSINEC 2021
21. 10. – 31. 1. 2022
SOUD – turistické centrum

1. 12. – 17. 12. 2021
SOUD – turistické centrum
5. 11. – 31. 1. 2020
Knihovna RZ a Café Kavka
4. 12. 2021 od 15:00
náměstí Svobody
7. 12. od 10:30
Knihovna RZ
8. 12. od 19:00
velký sál MěKS

„SVĚTE DIV SE! DOHROMADY JE TO 100 LET“
- výstava fotografií a trofejí u příležitosti životního jubilea Daniela
Štrajta a Jiřího Štrajta
Vstupné: dobrovolné!
„VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“ – splňme jedno vánoční
přání klientům Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku.
Přání bude možno vyzvednout od 1. 12. 2021.
„ŠÁLENÍ PODZIMU S JOSEPHEM VON EICHENDORFEM“
– výstava javornických umělců
Vstupné: dobrovolné!
„MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“
– budou se na vás těšit Mikuláš s čerty a anděly
„BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ“

„ADVENTNÍ KONCERT S DASHOU A SKUPINOU PAJKY PAJK“
Vstupné: předprodej 350,- //na místě v den konání 400,-

9. 12. od 17:00
Knihovna RZ

ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY

10. 12. od 18:00
nový sál KD

„AUTORSKÉ ČTENÍ JOSEFA BLAŽKA Z KNIHY PSEUDOGOTICKÁ
HROBKA“
Vstupné: dobrovolné!

11. 12. od 17:00
velký sál MěKS (kino)
13. 12. od 18:00
nový sál MěKS
14. 12. od 18:00
zrcadlový sál MěKS
18. 12. od 15:00
velký sál MěKS (kino)

Kino – český filmová komedie
„PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI“
Vstupné: 100,-

ZMIZELÉ JESENICKO 3 díl: POUTNÍ MÍSTA
– beseda s autorem publikace Zmizelé Jesenicko Pavlem Macháčkem a Tomášem Hradilem.
Vstupné: dobrovolné!
„VÁNOČNÍ KONCERT“
– vystoupení Javornického pěveckého sboru
Vstupné: dobrovolné!
Kino – animovaná pohádka
„CROODSOVI: NOVÝ VĚK“

Vstupné: 60,-

Všechny kulturní akce se budou konat s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace v souvislosti s COVID – 19
a přijatými vládními opatřeními. O změnách termínů či o zrušení daných kulturních akcí vás budeme včas informovat. Více
info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz nebo na fcb stránkách Javorník a jeho dění, Kulturní dům Javorník.
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PROSINEC 2021

SOBOTA 11. 12. 2021 v 17:00 VELKÝ SÁL
BIOSCOP
(komedie)

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Ukázkově rozkmotřená rodina snažící se znovu a znovu usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je
obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželskému
páru, kterému pouze zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty malou uprchlici z dětského domova.
Úspěšný a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům je pro něj noční
můra. Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná dostanou ještě jednu
šanci.
Vstupné: 100 Kč

přístupno

české znění

109 minut

SOBOTA 18. 12. 2021 v 15:00 VELKÝ SÁL !!! HRAJEME PRO DĚTI !!!
CINEMART
(animovaný)

CROODSOVI: NOVÝ VĚK

Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Ten se držel hesla „Všude dobře, v
jeskyni nejlíp“ a bránil jim tak v osobním rozvoji. Když konečně překonali strach a Grugův odpor, zjistili
Croodsovi, že svět může být báječným místem k životu, když máte kliku a narazíte na nějaký ten úrodný a
bezpečný plácek. Po mnoha našlapaných kilometrech a řadě příjemných i nepříjemných zážitků Croodsovi
takové místo našli. Mělo jen jednu nevýhodu. Žila na něm jiná rodina – Lepšíkovi.
Vstupné: 60 Kč

přístupno

český dabing

95 minut
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Sport
Ve sportovní hale vyrostly hory
V sobotu 16. října se javornická sportovní
hala proměnila v hory. To horolezecký oddíl
Rychleby připravil Den otevřených dveří.

Malí i velcí návštěvníci jezdili na lanovce
přes zrádnou propast a cestou mávali na expedici prusíkující po fixním laně do dalšího
výškového tábora. O kus dál se kompaktní
skála změnila v led. Nezbývalo, než vzít do
rukou cepíny, a šplhat dál kolmo vzhůru
po ledu. Některé děti během slaňování do
základního tábora pozorovaly, jak členky
výpravy na obrovských balvanech pilují
techniku lezení. V základním táboře děti

i dospělí trpělivě chystali lezecké vybavení
a vázali bambuláče.

Bohužel, ani této výpravě se nevyhnulo
neštěstí. Díky moderní technice se ale pomocí „pípáků“ podařilo rychle najít všechny
skialpinisty zasypané lavinou.
Všem zúčastněným a organizátorům děkujeme za nevšední zážitek. HO Rychleby též
posílá velké poděkování za podporu městu
Javorník, Olomouckému kraji, spolku Sport
Javorník a ZŠ Javorník.
Za HO Rychleby Martin Lomáz

Polsko-český volejbalový turnaj v Paczkowě
V neděli 14. 11. se ve sportovní
hale v polském Paczkowě konal
volejbalový turnaj amatérských
smíšených týmů. Podle pravidel
turnaje museli být v týmu minimálně dvě hráčky. Celý turnaj se
konal pod hlavičkou evropského
projektu „MOBILNÍ AKTIVITA
SPOJUJE KOMUNITY A GENERACE“, díky kterému byla zajištěna

vysoká úroveň a zázemí celého
turnaje. Zajištění a organizaci
tohoto dotační projektu má na
starosti Radek Napieracz, kterému velmi děkujeme za pozvání.

Sportovní úroveň byla vysoká
a je nutné říci, že polské týmy
hrají velmi dobře a je vidět, že
ligových volejbalových hráčů
mají opravdu hodně.
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Celkem se do turnaje přihlásilo sedm týmů,
z Česka jsme reprezentovali my (tj. VO SPORT
Javorník) a tým z Bernartic. Družstva byla
rozdělena do dvou skupin, kde jejich vzájemné umístění rozhodovalo o dalších zápasech
v pohárové fázi turnaje. Ze základní skupiny
jsme postupovali na druhém místě.
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Po skvělém obědě (včetně kávičky a zákusků), který byl přichystán ve vedlejších
prostorách sportovní haly, jsme pokračovali
v turnaji. Čekal nás zápas s týmem "APS PACZKÓW - KAMIENIEC ZĄBKOWICKI", kteří,
jak se ukázalo v závěru turnaje, nakonec
vyhráli 1. místo. Všichni jsme se shodli, že
v tomto zápase jsme podali maximální výkon,
a přestože jsme nakonec podlehli, tak jsme
soupeře zaskočili a nedali mu nic zadarmo.
Výsledek celého turnaje byl pro náš tým
příznivý – skončili jsme unavení, spokojení
a volejbalově vyhraní na hezkém 4. místě.
V turnaji byli také individuálně odměněni dva
nejlepší hráči z České a Polské republiky (od
nás to byl Martin Nemeškal).
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, kteří si
našli čas a přišli si v neděli zahrát pod naší
vlajkou.

Další díl tohoto česko-polského turnaje se
bude odehrávat v únoru 2022 a tak nám
držte palce.

VO Sport Javorník

Odkaz na Polské stránky: http://www.gcsirpaczkow.naszosir.pl/n,polsko-czeski-turniejsiatkowki
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Starší žáci Dynama Javorník
podzimním půlmistrem sezóny 2021/22

Jak všichni jistě dobře víte, byl loňský ročník
2020 /21 téměř všech fotbalových soutěží
předčasně ukončen vlivem pandemie Covid
19. Návrat na hřiště nebyl vůbec jednoduchý.
Kluci mohli z počátku trénovat pouze individuálně, popřípadě ve dvojicích za dodržování
předepsaných rozestupů a mimo areál Dynama Javorník. Díky těmto překážkám jsme
se rozhodli, že více zapracujeme na fyzické
kondici a naším útočištěm se staly u kluků
"oblíbené" zámecké schody a zámecký park.
Postupem doby nás vláda pustila na hřiště
a my se mohli plnohodnotně připravovat na
novou sezónu 2021/22. Do kategorie starších
žáků se včetně Dynama přihlásilo 9 mužstev.
Hrací plocha je mezi pokutovými územími
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klasického fotbalového hřiště po celé jeho
šíři. Zápas se hraje 2x35 minut v počtu 7+1.
Hraje se tříkolovým systémem a na každého
z účastníků tedy čeká 24 utkání. S každým
soupeřem kluci odehrají 3 zápasy. Po podzimní části máme za sebou 11 utkání a všechny
vítězné. Vstřelili jsme 115 branek, obdrželi
7 a získali 33 bodů. Všichni jsme rádi, že se
nám vstup do nového ročníku takto povedl,
a věříme, že na tyto výkony navážeme i v jarní
části soutěže. Jaro zahájíme 2. 4. 2022 zápasem ve Zlatých Horách. Tímto bych chtěl ještě
jednou všem klukům poděkovat za výbornou
reprezentaci Dynama a města Javorník.
Háněl Marián

Horní řada z leva: Háněl Marián (trenér), Holomek
Matyáš, Háněl Viktor, Blata Adam, Neubauer Adam,
Bulguris Andreas, Horvát Jiří, Holomek Lukáš
Dolní řada z leva: Glavinas Janis, Ruč Samuel, Nagy
Martin, Jurič Jurica, Kumarcis Daniel, Daňa Maxim,
Latzel Zdeněk
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Pozvánky na kulturní a společenské akce
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Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města
Javorník. Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 12/2021, dne 1. 12. 2021, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 9. 12. 2021, své příspěvky
zasílejte na javornickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává město Javorník, náměstí
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