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Informace z města

Milí spoluobčané,
ze srdce Vám přeji
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce hodně zdraví, štěstí
a osobních i pracovních úspěchů.
Jiří Jura
starosta

Starosta informuje - lokalita Z1, kniha Tíživá svědectví
Vážení občané,
město Javorník v letošním roce
rozjelo dlouho připravovanou investici, a to lokalitu Z1, kde pro
město Javorník vznikne celkem
32 nových stavebních parcel.
V současné době již je k jednotlivým pozemkům přivedena elektřina a my zvažujeme vybudování
ostatních sítí pro prvních deset
stavebních parcel (5+5 po obou stranách
nově vzniklé komunikace) z východní strany,
které budou napojeny na ulici Partyzánskou
u hřbitova.
Tato námi zvažovaná realizace zasíťování
prvních deseti stavebních parcel představuje
investici 13,5 mil. korun. Zvažovaná investice
bude do rozpočtu města na rok 2020 zařazena za předpokladu, že budou zdárně dokončeny dvě největší investiční akce – horní

náměstí a budova soudu a rozpočet na straně příjmů bude plněn
dle předpokladů. Nejdůležitějším
argumentem však bude především
zájem o koupi stavebních parcel
pro výstavbu nových rodinných
domů. V případě zájmu o koupi
a získání bližších informací kontaktujte MěÚ Javorník.
V neděli 10. listopadu proběhl
v Tančírně v Račím údolí křest knihy „Tíživá svědectví“ a její předávání pamětníkům. Kniha popisuje příběhy lidí Jesenicka
a Rychlebských hor, kteří své vzpomínky
zaznamenali pro Paměť národa. Osmapadesát jedinečných životních osudů – odbojářů,
vězňů, vojáků wehrmachtu, volyňských Čechů, českých Němců, Řeků, perzekvovaných
lidí kvůli víře, majetku nebo názoru. Nově
také příběhy undergroudu s konkrétními
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místy tajných koncertů a policejních zásahů
v našem kraji. Několik z těchto vyprávění je
také o občanech Javorníku. Jedná se o Fotise Bulgurise, Irini Bulgurisovou, Steriose Kiriazopulose, Františku Trojákovou,
Irenu Valáškovou a Petra Oravce. Děkujeme za to, že se s námi podělili o své životní
příběhy.
Knihu autora Víta Lucuka vydalo nakladatelství Pavla Ševčíka – VEDUTA a je možné
ji zakoupit v Městském kulturním zařízení
v Javorníku.
Jiří Jura, starosta
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„Labutí píseň“ aneb Policie ČR v Javorníku
Vážení občané,
slovy „labutí píseň“ či „ Policie ČR zpět
v Javorníku? Zapomeňte!“…. Takto
se vyjádřil jeden ze zastupitelů před
5 lety, když jsme si dali za cíl vrátit zpět
policii do Javorníku. Již v Javornickém
zpravodaji 10/2019 jsem se zmiňovala o tom,
že byly podniknuty kroky k tomu, abychom
občanům ve spolupráci s policií garantovali
jejich bezpečí i ochranu majetku. A podařilo
se! Zorganizovala jsem setkání s krajským
policejním ředitelem, poté s vedoucí územního odboru v Jeseníku a nakonec interpelaci Adama Kalouse v Poslanecké sněmovně.
Je pravdou, že ministr vnitra Hamáček nebyl
přítomen, ale byla nám doručena odpověď na
ústní interpelaci a věci se již daly do pohybu
a v Javorníku byla schválena policejní stanice
(obvodní oddělení zůstane i nadále v Žulové).

Pro policejní stanici byla vytipována a policii nabídnuta budova v centru města,
která je ve vlastnictví města (dříve zde
sídlil úřad práce). Po splnění požadavků policie bude plně k dispozici v měsíci
lednu 2020.
Je to pro nás velké vítězství, protože i částka
cca 1 mil. Kč, kterou město každoročně ušetří, není malá a dá se využít na investice, které
nás ještě čekají.
Zcela jistě nastanou „bolístky“, které budeme
řešit za pochodu, ale věřím, že dobrá věc se
podařila a vše spěje ku prospěchu občanů.
V žádném případě nezlehčujeme práci „sekuriťáků“, kteří v Javorníku odvedli kus práce,
ale doba pokročila a my se musíme dívat dopředu a jednat. I s ohledem na okolnosti, které v Javorníku nastaly v nedávném období.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka
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Oprava kapličky
Stála zapomenuta v poli, chátrala a rozpadala se, nyní září
novotou a vítá návštěvníky
při příjezdu do Javorníku.
Boží muka měla připomínat sloup, u něhož
byl bičován z rozhodnutí Pontia Pilata Ježíš
Kristus. Jde o trojdělení, které má antický
sloup - patka (sokl), dřík (tělo sloupu) a hlavice (zakončení sloupu v podobě kaplice
s výklenky). Zpočátku se boží muka podobala
sloupu. „Byla stavěna na návrších, rozcestích
nebo v místech, kde se stalo neštěstí. Nejdříve byla dřevěná, asi od 15. století byla tesána
z kamene. Boží muka se rozšířila až v období
baroka. Nepřála jim doba po Josefových reformách a začala se opět stavět v 19. století
a také za 1. republiky. Teprve po polovině
18. století se objevují první zděná pilířová
boží muka. Na Javornicku se nachází pozoruhodný soubor barokních božích muk, která
mohla být stavěna ve 2. polovině 18. století
nebo ještě na počátku 19. století. Jsou rozmanitá, přesto jsou si podobná. Průčelím se
natáčela k pocestnému, mohla být průčelím
orientovaná na jednu stranu k cestě. Tato
kaplička je zakreslena i na starých vojenských mapách a byla patrně postavena po
slezských válkách patrně za biskupa Filipa
Gottharda Schaffgotsche (1748–1795),“ přibližuje památkářka NPÚ Ing. Eva Pulkrtová.

Jedná se o díla našich předků, o která bychom se měli
starat a zachovávat je.
V okolí Javorníku jsem zmapoval všechny kapličky a ve spolupráci
s městem bych chtěl zprostředkovat opravu
těch, které se nachází ve vlastnictví města Javorník. Pokud vše vyjde, rádi bychom
každým rokem jednu opravili. Kapličku naleznete při výjezdu z Javorníku (směr Bernartice) na p. č. 3475.
Před rozsáhlou rekonstrukcí byla boží muka
silně poškozena a částečně rozpadlá.
„Barokní boží muka se stále drží základního dělení sloupu. To by mělo být na paměti
při obnově božích muk, na nichž jsou i jen
pozůstatky omítek. V přípravě obnovy jejich
architektury, když jsou zcela zbavena omítky, by měla být studována všechna podobná boží muka v blízkém okolí. Na každých
z nich může být zřetelná stopa ukazující na
jejich původní podobu. Každá stopa je velmi
cenná pro dokreslení obrazu. Je potřeba mít
na paměti, že se boží muka po dobu své existence opravovala, že se jejich podoba mohla
měnit podle vkusu doby. Je na zvážení, jestli
je možné zrekonstruovat jejich původní podobu nebo obnovit poslední známou.
Podoba barokních božích muk na Javornicku
je pozoruhodná, kaplice mohou být na sebe
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až v trojdělení vrstveny, často, jakoby se tato boží muka podobala postavě ženy, má to
být symbol? Dávná doba byla plná symboliky, které my už často málo rozumíme. Stejně
tak trojdělení: symbolizovalo Boha, jeho syna
a ducha svatého. Tyto vzácné památky jsou
bohužel v poslední době často opravovány
bez důkladného prostudování a porozumění,
všechno spěchá, přestože jde o vzácné památky vypovídající o dávné historii kraje. Jen
málokterá boží muka jsou kulturními památkami. Dnes je doba, kdy se čím dál víc ví. Je
šance se dopátrat dávno zapomenuté historie, ale chce to čas a vůli hledat. V uspěchané
době s termíny to není často možné. Bohužel,
je potřeba i hodně času na zpracování celého souboru jesenických božích muk k jeho
prohlášení za kulturní památku,“ komentuje
Ing. Eva Pulkrtová, památkářka NPÚ.

Průběh opravy
Zkonzultoval jsem danou problematiku s vedením města a to s opravou souhlasilo. Vše začalo už na podzim 2018, kdy bylo třeba kapličku podrobně nafotit, poměřit a udělat nákresy
a rozpočet. Zpracoval jsem projekt ve spolupráci s Jiřím Sumcem a předal jej hotový na
Radu města Javorník. Velké poděkování patří
paní místostarostce Sieglinde Mimrové, která
zpracovala kompletní dotaci z Olomouckého
kraje, který na opravu božích muk přispěl.
Historie tohoto místa není známá, víme pouze
to, že je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1836. Kdo by cokoli věděl, určitě
budu rád za jakoukoliv informaci.
Zeptal jsem se pana Jiřího Sumce na postup při opravě.
„Pro její záchranu bylo nutno odstranit porost kolem kapličky, postavit lešení, odstranit zbytky stávajících omítek a nesoudržného zdiva. Odbourat jsem musel zdivo pod
úroveň vrchní římsy a provést nízkotlakou
injektáž nad soklem proti vzlínající vlhkosti.
Vybourané zdivo jsem dozdil, srovnal nerovnosti omítky a zhotovil novou, kterou bylo
nutno natřít silikátovou barvou. Demontoval jsem zbytky střešní krytiny a instaloval
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novou „bobrovku“. Bylo nutné vyrobit nový
rám s dřevěnými dvířky,“ sdělil Jiří Sumec.
Na rekonstrukci se podíleli: kompletní
oprava a zednické práce provedl Jiří Sumec,
dřevěný rám s oknem vyrobil truhlář Vladimír Ruják, sklenářské práce Jiří Smejkal
a pomocné práce Martin Malík.
Do budoucna je v plánu nechat stejným způsobem opravit boží muka u kolejí (kousek
od biocentra Střední díly), tak držte palce,
aby se i tuto historickou stavbu podařilo obnovit. V katastru města Javorník jsou další
boží muka v soukromém vlastnictví a rád
bych majitele vyzval, aby pomohli zachránit
historické památky pro budoucí generace.
„Pro Javornicko jsou specifické výklenkové
kapličky tvaru jako tato právě opravená (tj.
s takovými těmi zakulacenými boky), takové
se nikde jinde v republice nevyskytují. Díky tomu zakulacení vypadají velmi půvabně. Město
Javorník si určitě zaslouží pochvalu za opravy
těchto drobných stavbiček v poslední době ať už jde o kapličku v Nádražní ulici na křížení
s ulicí Jánošíkovou, či o kapličku nedaleko silničky do Kohouta, kterou opravil v roce 2015
Vilém Šiler, Milan Ondrušík a Josef Hammr.
A samozřejmě za tuhle. A věřím, že brzy dojde
i k opravě kaple v Kohoutu, byť v tomto případě jde o soukromou iniciativu s podporou
města,“ komentuje Michal Valenčík, odborník
na poškozené a zničené sakrální památky
a provozovatel webu znicenekostely.cz
Oprava začala 22. září 2019 a dokončena byla 31. října 2019.
MZ
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MŠ Míru exkurze
Dne 21. 11. 2019 měly
děti z MŠ Míru exkurzi
na výjezdové základně
záchranné služby v Javorníku.
Exkurze byla zajímavá,
děti i paní učitelky si to
užily. Odnesly si spoustu
zážitků a určitě i důležitých informací, které
jim posádka předala, jak
teoreticky tak i prakticky. Mohly si vyzkoušet
změřit tlak, poslechnout
tlukot srdce, který zároveň sledovaly i na monitoru. Následně sestřička
vysvětlovala důležitost
kyslíku a ukázala dětem
kyslíkovou masku. Zajímavá byla ukázka samomasážního přístroje
srdce tzv. Lucase 2. Nechyběla i ukázka fixace
nohy a výjezd nosítka. Pro odvážlivce řidič
nachystal Kardio vozík, kterým je svezl ze
schodů. Děti si prohlédly nejen zadní část sanitky, ale také kabinu řidiče. Během exkurze

Voucher Jesenicko
Pro občany Javorníku je od 1. 12. 2019
do 29. 2. 2020 k dispozici slevový
kupón na zakoupení balíčku, pro předcházení vzniku odpadů. www.zemito.
cz/jesenicko
Správa majetku

www.zemito.cz/jesenicko

se i samotná posádka od žáčků dověděla
zajímavé vědomosti. Asi největším zážitkem
bylo houkání a blikání sanitky. Jménem školky děkujeme posádce za vstřícnost, ochotu
a profesionalitu. Jedním slovem byli skvělí!
Kolektiv MŠ Míru Javorník

POZVÁNÍ
NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Ve středu 4. 12. 2019
od 16:00 hodin se uskuteční
veřejné zasedání Zastupitelstva
města Javorník v obřadní síni
MěÚ Javorník.
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Městský úřad Javorník oznamuje,
že provozní doba Městského úřadu v Javorníku v pracovních dnech období
vánočních a novoročních svátků je stanovena takto:
23. 12. 2019 (pondělí)
27. 12. 2019 (pátek)
30. 12. 2019 (pondělí)
			
31. 12. 2019 (úterý)

– úřad otevřen do 15:00 hod.
– úřad uzavřen
– úřad otevřen do 11:30 hod.
Poslední možnost plateb na pokladně v roce 2019!!!
– úřad uzavřen
Petr Klapuch, tajemník MěÚ Javorník

MUDr. Lea Blahníková, praktický lékař,
Míru 399, Javorník
oznamuje občanům změnu ordinačních hodin od 1. 1. 2020.
Pondělí		
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		

7:30 - 12:30 			
10:00 - 13:00 návštěvní služba
7:30 - 12:30
7:30 - 12:30			
7:30 - 12:30

13:00 - 15:00
13:00 - 19:00
13:00 - 15:00

Vzpomínka na MUDr. Kamila Demčíka
Dne 21. října 2019 nás navždy opustil MUDr. Kamil Demčík. Odešel
ve věku 86 let tiše a v pokoji v nejužším rodinném kruhu. V letech
1970 až 1993 působil jako obvodní lékař v Javorníku. Jako dlouholetý funkcionář Českého rybářského svazu se zasloužil o rozvoj rybaření na Javornicku. Jménem města Javorník děkuji MUDr. Kamilu
Demčíkovi za dlouholetou práci pro občany města a vyjadřuji jeho
rodině a blízkým upřímnou soustrast.
Jiří Jura, starosta města

Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník
PŮJČOVNÍ DOBA V PROSINCI
1. 12. – 20. 12. 2019 pondělí 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

			

středa, pátek 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 ZAVŘENO

12/2019
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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
jsme mohli v roce 2019 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 2020 na shledanou.
Věra Hradilová, vedoucí knihovny

Blahopřání

Dne 28. 10. 2019 oslavila nejstarší občanka
našeho města paní Květoslava Dudáková
97. narozeniny.

Starosta města Jiří Jura a členky SPOZu přišli naší milé oslavenkyni pogratulovat s kytičkou a malou pozorností. Bylo to velmi
příjemné setkání a povídání. Oslavenkyně
byla v dobré náladě a myslíme si, že naše
návštěva ji potěšila.
Společně jsme zavzpomínali na roky prožité
ve škole a školce, kde paní Dudáková pracovala, a na život prožitý v Javorníku. Několik
fotografií z tohoto setkání pořídil PR Michal
Zajonc.
Přejeme paní Dudákové ještě mnoho let ve
zdraví. Velké díky patří i její dceři paní Kudělkové, která je mamince velkou oporou.  SPOZ
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Kalendář 2020
Vážení spoluobčané,
i letos se můžete těšit na
nový, v pořadí již čtvrtý
„javornický kalendář“. Pro
velký úspěch vám opět
předkládáme fotografie,
které jsou připomenutím
historie. Kalendář je čtrnáctidenní a najdete v něm termíny a informace o dotacích,
platbách, kulturních, společenských a sportovních akcích. Můžete jím potěšit i své

známé či příbuzné, pro
které je připraven volný
prodej v MěKS, pro nás
ostatní - obyvatele města
je jako každoročně zdarma. Vydávat se bude od
18. listopadu 2019 v budově městského úřadu u pana Michala Zajonce.
Do dalšího roku přejeme všem a hlavně městu
hodně úspěchů, pozitivního myšlení a pohody.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka,

Dění v Javorníku

Setkání po letech v Javorníku
Po roce se opět sešli důchodci v sále MěKS.
V pátek 18. října se uskutečnilo již tradiční
oblíbené setkání pamětníků.
V úvodu všechny srdečně přivítala paní ředitelka MěKS Lucie Hecsková a předala slovo
panu starostovi Jiřímu Jurovi, který hosty
seznámil s aktuálním i budoucím děním v Javorníku, v závěru všem popřál pevné zdraví
a hodně spokojenosti v životě. Poté následo-

valo vystoupení dětí z Dětského pěveckého
sboru Sluníčko pod vedením paní učitelky
Dagmar Petřekové, které sklidilo zasloužený
velký potlesk. Nechybělo bohaté občerstvení
a příjemnou náladu vytvářela kapela Kapka
hrající k tanci i poslechu. Velkým překvapením večera byla kouzelnická show Michala
Janzy ze Šumperku, který diváky zaujal svými skvělými triky. 
MZ
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Noví občánci se setkali na radnici
V sobotu 9. listopadu 2019 se
v obřadní síni
Městského úřadu v Javorníku
konalo letošní
druhé „Vítání
občánků“, kterého se zúčastnilo dvanáct dětí
v doprovodu jejich rodičů a blízkých. Vítání
občánků je velmi starý zvyk, při němž starosta obce přivítá nově narozené malé občánky do společenství obce. Tak se stalo i při
této sobotní malé oslavě, kdy nové občánky

města slavnostně přivítal pan starosta Jiří Jura a předal jim pamětní list.
S programem vystoupily děti z Mateřské
školy ul. Míru pod vedením paní ředitelky
Ivany Konyarikové, za což jim patří velké
poděkování. Po podpisu do pamětní knihy
si maminky odnesly kytičku a pro své děti
obdržely věcný dar a finanční hotovost.
Poděkování patří i slečně Radce Minksové
za pořízení fotografií a za organizaci celé akce členkám Sboru pro občanské záležitosti.
Přejeme dětem pevné zdraví, štěstí a hodně
radosti!

Zveřejněno na základě souhlasu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Návštěva v Javorníku
Ve čtvrtek 5. září 2019 jsem spolu s paní místostarostou Sieglinde Mimrovou přivítal vzácnou návštěvu – Školské sestry de Notre Dame
z Hradce Králové a bývalé učenky České katolické charity, střediska praktického vyučování,
které se nacházelo na Puškinově ulici č. p. 7
(dříve Masarykovo náměstí č. p. 8).
Vše začalo už v roce 2016, kdy jsem dělal
průvodce v budově bývalého soudu. Tehdy
se v muzeu objevili lidé spojení s historií této
budovy - Marie Kuldová a Hana Harapátová, které nadšeně popisovaly místnosti, ve

kterých vyšívaly a bydlely jako učenky. Pan
Tomáš Mikeska, jehož otec byl komorním
ředitelem arcibiskupských statků a lesů v Javorníku, se v této budově narodil a vrátil se
po šedesáti letech. S Marií Kuldovou jsem od
té doby v kontaktu a společně jsme pracovali na uskutečnění setkání, které by umožnilo
získat bližší informace o období, kdy zde žily
a pracovaly Školské sestry de Notre Dame.
V poledne 5. září 2019 proběhlo na radnici společné setkání. Pozvání přijala sestra
představená Anežka, sestra Miriam, sestra
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Terezita a sestra Bernarda, které zde ukončily svou činnost v roce 1994, dvě učenky
z oboru uměleckého vyšívání Marie Kuldová,
Hana Harapátová a Tomáš Mikeska s manželkou.
Po obědě byla připravena prohlídka bývalého soudu, zde se k naší skupině přidali další
pozvaní hosté, a to bývalí kronikáři města Pavel Stoupal a Ludmila Procházková, současná
kronikářka Jana Zajoncová a radní Ivana Konečná. Všechny jsem seznámil s připraveným
programem a předal slovo stavbyvedoucímu
Janu Zálešákovi, který nás celou budovou
provázel. Sestry byly mile překvapené opraveným náměstím i rekonstrukcí budovy soudu, která právě probíhá. Všichni společně
vzpomínali na doby, kdy zde byly vyšívací
stroje a vyšívací rámy, popisovali jednotlivé
místnosti a vyprávěli o tehdejším životě.

12/2019

Po prohlídce budovy soudu jsme zavítali do
Bílé Vody, kde nás čekala exkurze v Unitě
a prohlídka Muzea izolace, internace a integrace v Bílé Vodě. Poté jsme v Javorníku
navštívili kostel sv. Kříže a zastavili se na
hřbitově, kde sestry zavzpomínaly a uctily
památku Chudých školských sester de Notre
Dame. Po návratu na radnici následovala
ukázka různých technik vyšívání.
Po rekonstrukci budovy bývalého soudu
bychom rádi jednu místnost věnovali historii Chudých školských sester de Notre
Dame v Javorníku. Díky spolupráci se sestrami a učenkami se podařilo získat cenné
materiály, které si návštěvníci budou moci
prohlédnout a přečíst na informačních panelech po otevření budovy v letní sezóně
2020.
MZ

Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Javorník
za uplynulý měsíc říjen
Říjen byl velmi pěkným měsícem,
co se týče počasí. Pro javornické
hasiče to byl obvyklý podzimní
měsíc, kdy jsme se věnovali poměrně hodně odborné přípravě.
Mimo pravidelná školení jsme zasahovali u 6 událostí, z nichž byly

dva větší požáry. K první události
vyjíždíme 3. října po 21. hodině na
silnici mezi Horní Hoštice a Kameničku, kde došlo k nehodě osobního vozidla, které ukončilo svoji
jízdu na střeše uprostřed vozovky.
Řidiči se naštěstí nic nestalo. Na
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místě jsme společně s profesionálními hasiči z Jeseníku provedli převrácení vozidla
zpět na kola a vozidlo jsme odtlačili mimo
silnici. Poměrně náročný den byla sobota
12. října. V brzkých ranních hodinách jsme
vyjeli s oběma cisternami k požáru kamionu
na odstavné ploše na Bernartické ulici. Společně s polskými hasiči z Paczkowa jsme požár uhasili. Na pomoc přijeli i hasiči z Bílého
Potoka a Jeseníku. Kamion sloužící na přepravu kmenů stromů zcela pohltily plameny.
Po sedmé hodině ráno odjíždí část jednotky
do Jeseníku na pravidelnou odbornou přípravu určenou pro jednotky předurčené pro
záchranné práce při dopravních nehodách.
Na teoretickou část navazovala ta praktická,
kde jsme za použití hydraulického vyprošťovacího zařízení rozstříhali několik vozidel.
Přibližně dvě hodiny po návratu z výcviku
vyjíždíme k další události do Bílého Potoka,
kde měla mít osoba zavalenou nohu káceným
stromem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zraněný je již zpod stromu vyproštěn
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svými kolegy a je v péči zdravotníků. Společně s místními hasiči jsme pomohli zdravotníkům s transportem zraněného z lesa
do sanitky. Ve čtvrtek 17. října vyjíždíme ve
13 hodin na zámek Jánský Vrch k ohlášenému požáru. Provedeným průzkumem bylo
zjištěno, že jde o klamavé hlášení jednoho
z čidel umístěných na půdě. Po vyloučení požáru jsme pomohli s opětovným nastavením
elektronické požární signalizace do ostrého
chodu. O týden později vyjíždíme po 5. hodině ráno do Uhelné, kde jsme pomohli zdravotníkům s transportem pacienta z prvního
patra domu do sanitky. Následující den vyjíždíme po 6. hodině ráno k ohlášenému požáru
lesa do Žulové. Vyjíždíme s oběma cisternami. Na místě jsme byli určeni k vytvoření jednoho D proudu a k doplňování vody do zasahujících cisteren. Plameny zachvátily plochu
přibližně 4 hektarů. Kyvadlově jsme dováželi
vodu a ke konci jsme museli zřídit čerpací
stanoviště na jednom z žulovských lomů. Na
místě zasahovalo celkem 6 jednotek.
MT

Statistika z meteorologické stanice za měsíc říjen
Měsíc byl ve znamení dalších rekordů, a to 14. 10., 25. 10., 26. 10., kdy padly republikové
teplotní rekordy.
Nejtepleji bylo 14. 10. 2019 - naměřeno 26 °C. Absolutní rekord pro tento měsíc je
28 °C, který byl naměřen 4. 10. 1985, druhá hodnota je 27,3 °C z 3. 10. 2011. Nejchladněji bylo 31. 10. 2019 - naměřeno -5,7 °C.
Za měsíc napršelo 33,8 mm, maximální náraz větru 41,5 km/h.
Počet dnů nad 20 °C: 13 dní v měsíci, počet letních dnů (teplota nad 25 °C): 3
Zajímavostí je to, že rekordní měsíční maximální průměrná teplota byla (Tmax v Ø °C)
17,5 °C pro tři roky, a to 2001, 2006 a 2018. 24. října panovala v Javorníku inverze, kterou bylo pěkně vidět z kopce Kravčák. 31. 10. 2019 byla venku mlha.
MZ
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Informace ze školství
MŠ Polská
Počátkem října jsme v naší školce, zapojené
do MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II,
s dětmi vyráběli domečky pro hmyz. Kutil
pan Ing. František Vávra v rámci polytechnického vzdělávání v MŠ udělal dětem stručnou osvětu o dění v přírodě, o hmyzu a jeho
přezimování. Pod zapáleným vedením pánů
Libora Konečného, Ludvíka Kubince a Jiřího Stavrovského děti následně vyráběly
v malých skupinkách dřevěné domečky pro
hmyz. Děti si užívaly možnost vyzkoušet si
práci s nářadím a pod mužským vedením
společně tvořit. Touto cestou bychom chtěli poděkovat výše jmenovaným ochotným

„kutilům“, kteří věnovali svůj čas a zručnost
našim dětem. 
Děkujeme, MŠ Polská

12/2019
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Angličtina v knihovně
Je všeobecně známá spolupráce v hodinách
literatury mezi žáky a učitelkami českého jazyka a Městskou knihovnou Rudolfa Zubera.
Letos byla pro děti připravena novinka, a to
hodina angličtiny v příjemném prostředí mezi knihami. „Pokusnými králíky“ se stala třída
5. A a část žáků z 6. B a 9. A. Paní knihovnice
se zaměřila na život spisovatele Daniela Defoa a jeho nejznámější dílo Robinson Crusoe.

Přestože u žáků ze začátku převažovala nejistota a stud mluvit anglicky mimo známé prostředí třídy, převládala přátelská atmosféra
a děti se nakonec snažily před p. knihovnicí
předvést v co nejlepším světle.
Děkujeme p. Věře Hradilové za přípravu,
ochotu a trpělivost a budeme se těšit (snad?)
zase někdy příště!
Bc. Petra Baťová, ZŠ Javorník

Divadlo Ostrava
Tak jako každý školní rok, i ten letošní zamíří v březnu žáci naší školy do „velkého“
divadla. Tentokrát do nově zrekonstruovaného Národního divadla moravskoslezského, a to na komediální muzikál DONAHA!
(Hole dupy). Toto stále vyprodané představení vévodí světovým i českým scénám, proto bylo nutností zakoupit lístky
již nyní. Sama jsem ho před několika lety
navštívila a myslím, že mohu slíbit výborné

herecké výkony, skvělou zábavu a dobrou
náladu.
Chtěla bych požádat rodiče, aby podpořili
zájem svých dětí nejen o sport či IT, ale také o kulturu všeobecně. Zájemci z řad žáků
2. stupně, ať se přihlásí s částkou 400 Kč (studentské vstupné + autobusová doprava p. Jireše) u p. uč. Baťové. O podrobnostech budou
žáci i rodiče informování s dostatečným předstihem. 
Bc. Petra Baťová, ZŠ Javorník
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Kulturní, společenské a sportovní akce
Výstava ovoce v Javorníku
ZO ČZS Javorník I. pořádala 8. ročník výstavy nových
a perspektivních odrůd ovoce, které se místním zahrádkářům podařilo vypěstovat.
V MěKS Javorník bylo ve dnech
14. - 18. října 2019 k vidění
40 vzorků jablek, 5 vzorků hrušek např. Rubimag, Jona Prinu, Kidd’s Orange Red, Šampión, Sirius, Santana, Karneval, Jonagold, Topaz, Nashi a spousta dalších velmi chutných
odrůd. Odborný komentář podal Jaroslav
Robotka, který byl zároveň i hlavním vystavovatelem společně s Alešem Procházkou. Jak
uvedl pan Robotka, mezi nejlepšími novými
odrůdami je jablko Admiral, Opal, Vysočina nebo Rosana. Návštěvníci měli možnost
poslední den výstavy vystavované vzorky
i ochutnat nebo obdivovat vystavené fotografie a hlasovat ve fotosoutěži. Cenu MěKS
Javorník získali: 1. Miroslav Baťa, 2. Jaroslav
Robotka, 3. Božena Doležalová. Cenu návštěvníků výstavy, kterou hodnotilo přibližně dvě

stě lidí, získali: 1. Hana Poláková, 2. Božena
Doležalová, 3. Monika Menzelová. V pátek
18. října na výstavu zavítali i zástupci z představenstva Územního sdružení ČZS Šumperk
– Jeseník předseda Z. Hudos a členové B. Kocůrková, B. Žváčková a J. Sitařová. Výstava je
zaujala množstvím vystavených druhů jablek
i krásnými fotografiemi místních zahrádkářů.
„Přesto, že výstava byla přístupna převážně
v době, kdy občané jsou v zaměstnání nebo ve
školách a podobně, navštívilo ji odhadem více
jak 250 lidí. Většina z nich projevila velký zájem o pěstování ovoce. Podle jejich spokojenosti
myslím, že se výstava povedla, a už nyní máme
plno nápadů, jak příští výstavu ovoce nebo zeleniny vylepšit a obohatit. Rádi bychom tímto
přilákali další zájemce o zahradničení a přijali
i nové členy. Na závěr chci poděkovat městu Javorník za finanční podporu, městskému kulturnímu středisku za poskytnutí prostor a všem,
co se na přípravě a průběhu výstavy podíleli,“
ukončil předseda ČZS Javorník Václav Mařata.
VM, MZ

O. Piotr Niewiadomski, SDS
farář

12/2019
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PODĚKOVÁNÍ
Dovolte, abych touto cestou poděkoval
všem organizacím, klubům, spolkům
a všem občanům, kteří se v letošním
roce podíleli na pořádání kulturních
akcí v katastru města a jeho místních
částech. Jejich hojnost a kvalitu nám
mohou ostatní města opravdu závidět.
Dovolím si rovněž připomenout, že na
www stránkách města naleznete žádost
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Javorník pro rok 2020, ve
které je alokováno celkem 1 000 000 Kč
k přerozdělení, a která mimo jiné řeší
rovněž podporu v oblasti kulturního
dění.
Přeji vám všem klidné a radostné prožití vánočních svátků a do nového roku
2020 především pevné zdraví, mnoho
štěstí a neutuchající chuť v další práci
při pořádání kulturních akcí v našem
městě.
Lukáš Daniel – předseda
kulturní komise

Římskokatolická farnost

Travná u Javorníku

Vás zve
na poutní mši sv.
ke cti N.P.P.M.,
která se bude konat
dne 8. 12. 2019 ve 14:30 hod.
ve farním kostele v Travné.
Všichni jsou srdečně pozváni.
O. Piotr Niewiadomski, SDS
farář

Poděkování za spolupráci
Děkuji všem příspěvkovým organizacím,
klubům, spolkům a dalším za perfektní spolupráci v roce 2019. Rovněž děkuji všem
přispěvatelům do Javornického zpravodaje
a věřím, že svými články nás budete obohacovat i v roce 2020.
Pokud se chcete stát pravidelným dopisovatelem, můžete své příspěvky zasílat na
javornickyzpravodaj@seznam.cz
Text by měl splňovat určitá pravidla - nadpis, informace a podpis. Dole na zadní
straně JZ najdete vždy uzávěrku dalšího
čísla. Mimo jiné i QR kód, který nasměruje
na URL adresu JZ pro online čtení na telefonu.

Kulturní akce - menší statistika
Během roku jsme se společně scházeli na
různých kulturních, společenských a sportovních akcích, kterých rok od roku přibývá. Pro zajímavost: v roce 2017 bylo
evidováno 122 akcí, v roce 2018 už 135
a v letošním roce 2019 to bylo 180 akcí.
Kulturní dění ve městě organizuje město
Javorník, MěKS Javorník, Správa zámku
Jánský Vrch a další příspěvkové organizace. Nesmím zapomenout ani na místní kluby, spolky a soukromé osoby, které se aktivně zapojují do kulturního života v Javorníku.
Michal Zajonc [Manažer PR]
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Dopravní hřiště v Javorníku a jeho vybavení
V měsíci říjnu 2018 bylo
uvedeno do provozu dětské dopravní hřiště, které
se nachází v prostoru mezi
budovou školy a bazénem.
Bylo vybudováno z vlastních
prostředků města Javorník,
město vynaložilo na realizaci akce v roce 2018 částku
1 436 111 Kč, v roce 2019 bylo hřiště dovybaveno z dotace Olomouckého kraje, který
přispěl částkou 34 810 Kč.
Bylo doplněno o další značení (přechody pro chodce,
šipky a odbočovací pruh). Na
základě požadavku školy byly
doplněny i dopravní značky
a stojan na kola. Součástí dovybavení jsou i dvě lavičky,

aby se děti při střídání v jízdě
mohly pohodlně usadit. Město pak dětem dokoupilo ještě
i dvě koloběžky.
MZ
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Kalendář akcí na měsíc PROSINEC 2019
25. 11. - 31. 1. 2020
foyer a zrcadlový sál
1. 12. od 19:00
velký sál MěKS

3. 12. v 10:30
Knihovna R. Zubera
7. 12. od 17:00
náměstí Svobody

10. 12. v 18:00
velký sál MěKS (kino)
12. 12. v 17:00
Knihovna R. Zubera
14. 12. od 18:00
velký sál MěKS

21. 12. od 15:00
velký sál MěKS (kino)
16. 1. 2020 v 17:00
Knihovna R. Zubera
22. 1. 2020 v 18:00
Knihovna R. Zubera
22. 2. 2020

14. 3. 2020
sál u Damašků

3. 4. 2020 od 19:00
velký sál MěKS

„HRAVÉ VÁNOCE“ – vánoční výstava hraček
Spolu s výstavou bude probíhat prodej drobného vánočního
zboží.

„ANETA LANGEROVÁ“ – koncert úspěšné zpěvačky s kapelou
a smyčcovým triem, vstupné: 450 Kč – 490 Kč
„BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ“

„MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“ – budou se na vás těšit Mikuláš
s čerty a anděly. Dětem budou rozdávány mikulášské balíčky
ZDARMA.

„VÁNOČNÍ KONCERT“ – vystoupení Javornického pěveckého
sboru a Chrámového pěveckého sboru Javorník
„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY“

„HOLENDRY“ – muzikálový příběh z Jesenicka
Hraje divadelní soubor pod neziskovou organizací EDUART.
Vstupné: 50 Kč
Kino – promítání pohádky „LVÍ KRÁL“
Vstupné: 60 Kč

PŘIPRAVUJEME

„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY“
„HIMALÁJE – NEPÁL“ – cestopisná přednáška Jana Prejdy
„SPOLEČENSKÝ PLES“

„DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES“
„ABECEDA HVĚZD“ – Vladimír Hron

Změna programu vyhrazena! Více info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz
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PROSINEC 2019
SOBOTA 21. 12. 2019 v 15:00, VELKÝ SÁL
FALCON (rodinný, dobrodružný)

LVÍ KRÁL

!!! HRAJEME PRO DĚTI !!!
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha
džunglí), se odehrává
v africké savaně, kde
se narodil budoucí panovník všeho živého.
Malý lví princ Simba
zbožňuje svého otce,
lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou
budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého
Simby radují. Mufasův bratr Scar, původní
následník trůnu, spřádá své vlastní, temné

plány. Souboj o Lví skálu plný intrik, dramat
po nečekané tragédii
skončí Simbovým vyhnanstvím. Za pomoci
dvou nových přátel musí Simba dospět a stát se
tím, kým je mu souzeno
být. Režisér Jonh Favreau vypráví animovanou klasiku za pomoci
nových filmových technologií a uvádí známé
postavy na stříbrné plátno zcela novým, realistických způsobem.

Vstupné: 50 Kč, přístupno, český dabing, 118 minut

12/2019
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Prosinec v Krtkově Fleku
5.12.2019 - (č t) 16.00-19.00

Vánoč ní tvoření s dě tmi
Vyrobíme si s dě tmi vánoč ní přání, PF a
drobné dekorace s vánoč ním tématem.

12.12.2019 - (č t) 16.00-19.00

Mýdlárna Mlýnky
Prodejní přednáška o výrobě přírodních
mýdel mýdlárny z Bě lé pod Pradě dem.

19.12.2019 - (č t) 16.00-19.00

Vánoč ní sešlost
Poslední letošní tvoření spojené s ochutnávkou
cukroví a výrobou domácího likéru.

Příjemné prožití vánočních svátků a štastný vstup do roku 2020 Vám přeje Flek.

MĚSTO JAVORNÍK FINANČNĚ PODPORUJE KREATIVNÍ AKCE MC KRTKŮV FLEK.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006161

KONTAKT: PATRICIE ŠÍBLOVÁ, TEL.: 725 063 180
FB: KRTKŮV FLEK: MATEŘSKÉ CENTRUM V JAVORNÍKU
ADRESA: MC KRTKŮV FLEK, LIDICKÁ 89, JAVORNÍK
BÍLÝ DOMEČEK V ZAHRADĚ CHARITY - VSTUP Z ULICE PUŠKINOVA
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pořádá

VÁNOČNÍ KONCERT
v podání žáků hudebního
a literárně-dramatického oboru

18. 12. 2019
v 18:00
sál LAURA Javorník Ves

Zveme Vás
na vánoční koncert v kostele
Nejsvětější Trojice v Javorníku
5.1.2020 v 17 hodin
Vánoční písně a koledy přednese
Chrámový sbor a Javornický pěvecký sbor

Všechny srdečně zveme
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Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města Javorník.
Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 12/2019, dne 28. 11. 2019, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 6. 12. 2019, své příspěvky
zasílejte na javornickyzpravodaj@mestojavornik.cz. Vydává město Javorník, náměstí
Svobody 134, 790 70 Javorník, IČ: 302708, MK ČR E 22175.
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