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Informace z města
Starosta informuje
Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo města na svém 15. zasedání schválilo mimo jiné účetní závěrku
a závěrečný účet města za rok 2020.
Kontrolu hospodaření provedl Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor kontroly, a jelikož při přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, byl závěrečný
účet schválen.

Dále bylo rozpočtovým opatřením ve výši
500 tis. Kč schváleno vypracování stavebních projektů na rekonstrukci budov
Základní školy v Javorníku, kde prioritou
je kompletní rekonstrukce budovy školních
dílen. Schváleno bylo také uzavření devíti
kupních smluv na první připravené pozemky v lokalitě Z1. Položením nového asfaltového povrchu došlo k dokončení 1. etapy
zasíťování lokality Z1 a tyto pozemky
jsou prodávány za pobídkovou motivační
cenu 300 Kč/m2 + platné DPH s podmínkou
uvedenou ve smlouvě - povinností dokončit
výstavbu rodinného domu do 5 let.

V měsíci červnu došlo k dokončení další
etapy opravy střechy kostela Nejsvětější
Trojice na náměstí v Javorníku. Jednalo se
o druhou část obnovy střešní krytiny na
severní straně lodi kostela. Město získalo
státní dotaci ve výši 400 tis. Kč v Programu
regenerace Městské památkové zóny v Javorníku, z čehož 354 tis. Kč bude použito
právě na opravu kostela (manželé Tkáčovi
získají 46 tis. Kč na opravu dvorní fasády
jejich nemovité kulturní památky). Město
ze svého rozpočtu přispívá na opravu kostela částkou 100 tis. Kč.
Zastupitelé města se na svých pracovních
schůzkách mimo jiné již několikrát zabývali

možností nabytí nemovitostí areálu Dolního parku a areálu bývalého Domova
pro seniory do vlastnictví města. Vlastníkem těchto nemovitostí je Biskupství
ostravsko-opavské.

Město Javorník nechalo zpracovat znalecké
posudky na stanovení ceny nemovitostí,
výsledná cena v místě a čase obvyklá byla
znalci stanovena za areál Dolního parku
ve výši 1 177 000 Kč a za areál bývalého
Domova pro seniory ve výši 3 512 890 Kč,
celkem tedy 4 689 890 Kč. Zastupitelé
města byli seznámeni s uvedenými cenami
nemovitostí na své pracovní schůzce dne
20. 5. 2020 a pověřili mě dalším jednáním s Biskupstvím ostravsko-opavským.
Výsledkem jednání byl návrh na odprodej
všech nemovitostí do vlastnictví města za
celkovou cenu ve výši 3 700 000 Kč a rozvržení úhrady kupní ceny do 3 let takto:
50 % sjednané kupní ceny bude uhrazeno
do 30 dnů od provedení vkladu do katastru
nemovitostí (tzn. v letošním roce), 25 %
sjednané kupní ceny do 30. 6. 2022 a 25 %
sjednané kupní ceny do 30. 6. 2023. Toto
odkoupení nemovitostí do majetku města
schválilo Zastupitelstvo města na svém
zasedání č. 14 v dubnu letošního roku,
nyní už probíhá jen administrativa spojená
s uzavřením kupní smlouvy.
Dále bych Vás rád informoval, že město
Javorník v roce 2020 vytřídilo a předalo
k dalšímu využití 229,766 t vytříděných
odpadů a za ně jsme zpětně získali odměnu
ve výši 0,5 mil. Kč. Poděkování patří všem
občanům, kteří odpady poctivě třídí.
Jiří Jura, starosta
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Město Javorník
00302708

233,666 tun
5 458 202 MJ

UPOZORNĚNí NA DODRŽOváNí OZv
O ReGULAcI HLUčNÝcH čINNOSTí
Upozorňujeme občany města, aby dodržovali obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2017 o regulaci hlučných činností. Touto vyhláškou
je stanoven v neděle a ve svátky celodenní zákaz hlučných činností. Zákaz se vztahuje také na soboty v době od 06:00 hod.
do 08:00 hod. a od 20:00 hod. do 22:00 hod. Jako zakázané
hlučné činnosti je vyhláškou stanoveno užívání například
sekaček na trávu, křovinořezů, cirkulárek, motorových pil
a podobných strojů, přístrojů, nástrojů či zařízení. V případě
zjištění porušení této vyhlášky jsou první případy řešeny zaměstnanci města domluvou.
V případě opakovaného porušení vyhlášky bude toto zjištění oznámeno Policii ČR a následně předáno k přestupkovému řízení.
Petr Klapuch, tajemník MěÚ Javorník

ZUBNí ORDINAce v JAvORNíKU

Zaměstnám zdravotní sestru, zdravotnického asistenta, zubní instrumentářku nebo dentální hygienistku na poloviční úvazek (pracovní doba 7:00 - 15:00 hod. v liché týdny). MDDr. Prokop Stralczynský, e-mail: prokop.stralczynsky@gmail.com.
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Narození občánci

Odešli z našich řad:

Sára Semelová

Dorota Tillová

Anežka Haflantová
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Zdeňka Kurpašová

Rodičům i dětem přejeme hodně
štěstí, zdraví a radosti.

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

vZPOMíNKA NA NAŠI DRAHOU KOLeGYNI ZDeNIčKU
Na podatelně Městského úřadu Javorník, kde ji každý občan
mohl poznat, pracovala 25 let. Ke každému přistupovala
s ochotou, vstřícností a milým úsměvem. Pro nás, kolegy,
byla sluníčkem.
Hluboce nás ranila a zdrtila skutečnost, že nás tak náhle
a zcela nečekaně opustila.
Zemřela dne 28. 5. 2021 ve věku 45 let.

Loučíme se s Tebou, milá Zdeničko, s velikým smutkem,
děkujeme Ti za tvoji dobrotu a poctivou práci, tvoje světýlko
zůstane navždy v našich srdcích.

Kolektiv pracovníků Městského úřadu Javorník

MĚSTSKá KNIHOvNA RUDOLFA ZUBeRA
bude z důvodu čerpání dovolené
pro veřejnost uzavřena
ve dnech

19. 7. - 30. 7. 2021.
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DĚTSKá AMBULANce JAvORNíK
- LeTNí DOvOLeNá 2021
5. 7. - 25. 7. 2021 čerpáme dovolenou. Ordinace bude uzavřena.

Zastupující lékařka: MUDr. Petra Blahová

Ordinační doba pro nemocné:

- telefon: 584437133, +420605253795

Středa:

Zdravotní středisko Žulová

- naproti autobusovému nádraží

Příchod posledního pacienta 15 min před
koncem ordinační doby.

Pondělí:

7:30 - 10:30

Úterý:

14:30 - 16:00

Pátek:

8:00 - 10:30

Čtvrtek:

7:30 - 9:00

15:30 - 17:00

Aktuality z Intervenčního centra
Spuštění projektu NeNecH.
Se – anonymní platformy
pro osoby ohrožené domácím násilím.
Setkáváte se v partnerském vztahu nebo
rodině s bitím, ponižováním, zastrašováním?
Ubližuje vám blízký člověk? Jesenická pobočka
Intervenčního centra Olomouc, se sídlem
v Poradně pro rodinu Jeseník, Dukelská
436/15, tel. 736 472 158, je zde pro Vás.
Je pro Vás z jakéhokoli důvodu nemožné
obrátit se na službu intervenčního centra
osobně, telefonicky nebo e-mailem? Nyní se
pro Vás otevřela nová možnost bezpečného
kontaktu.

Asociace intervenčních center ČR
se zapojila do projektu Nenech to
být a vytvořila bezpečné virtuální
místo pro oběti a svědky domácího násilí. Aplikace Nenech.se
funguje podobně jako anonymní
chat. Pomocí online formuláře je možné se
propojit s vybraným intervenčním centrem.
Díky vygenerovanému unikátnímu kódu
je komunikace naprosto bezpečná a pro
agresory nedohledatelná. Na webové adrese Nenech.se jsou rovněž uvedeny veškeré
instrukce a další užitečné informace.
Mgr. Zuzana Archelová,
kontaktní pracovnice pro domácí násilí
pobočka Intervenčního centra Olomouc
v Poradně pro rodinu Jeseník

MĚSTSKá KNIHOvNA RUDOLFA ZUBeRA
PŮJčOvNí DOBA
ČERVENEC - SRPEN

PONDĚLí, STřeDA, PáTeK
9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
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Dění v Javorníku
Zahrádkáři ZO čZS Javorník I.
Vážení spoluobčané a zahrádkáři,

dovolte, abych vám touto cestou oznámil pro nás, zahrádkáře, příznivou
zprávu, kterou je, že dne 1. 6. 2021
podepsal prezident české republiky Miloš Zeman zahrádkářský
zákon. Tím zahrádkáři završili dlouholeté úsilí o legislativní zakotvení své
činnosti. Proč je zahrádkářský zákon pro
nás tak důležitý? V okolních státech EU je zahrádkářský zákon již dlouho součástí jejich
právního řádu. Na Slovensku (1997), v Spolkové republice Německo, Rakousku (1958),
Polsku. Zákon upravuje zahrádkářskou
činnost jako veřejně prospěšnou, přináší definici zahrádkářské činnosti, zahrádkářské
osady, stanoví způsob přenechání pozemků
k zahrádkářské činnosti, upravuje smlouvy
o pachtu a nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost, jakož i působnost orgánů
veřejné správy (Státní pozemkový úřad,
obec, Ministerstvo zemědělství) při podpoře

zahrádkářské činnosti. Zahrádkářský zákon svým způsobem ochrání
zemědělskou půdu a zahrádkářskou
činnost v intravilánech měst a obcí. Od
roku 1993 vlivem developerů zaniklo
v ČR přes 2000 zahrádkářských osad.
V loňském roce také členové naší ZO
připojili své podpisy pod petici pro
přijetí tohoto zákona. Petice s více jak 24 tisíci podpisy byla nutná, neboť minulé vlády
vždy návrh tohoto zákona smetly ze stolu.
Zejména poslanci z ODS jej považovali jako
nadbytečný. Největší tříhodinovou diskuzi
návrh zákona vyvolal v Senátu ČR, kde jej
pozměnili tak, že by neměl žádný význam.
Naštěstí Poslanecká sněmovna ČR původní
návrh zahrádkářského zákona přehlasovala
140 hlasy. A kdo byl proti? Poslanci ODS
a TOP 09. Jaké důvody je k tomu vedly, si
musíme už jen domyslet.
Václav Mařata
Předseda ZO ČZS Javorník I.

Rozvoz knih

Covid-19 ukázal, jak flexibilní a adaptabilní knihovny jsou a že dokážou plnit svou roli i v době
krize. Poukazuje to na jejich smysl a důležitost.

Díky podpoře města jsme mohli zavést
službu, která pomáhá především starším
a imobilním čtenářům, tedy rozvoz knih. Od
1. 3., kdy jsme vyjeli s rozvážkou poprvé,
až do 7. 6. jsme rozvezli celkem 184 knih.
Rozvoz probíhá každé první pondělí v měsíci. Pokud máte o službu zájem, objednejte
se, prosím, telefonicky na čísle 601530569,
a to nejpozději 2 pracovní dny dopředu.
Věra Hradilová, vedoucí knihovny
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc květen
Letošní květen tropické teploty nepřinesl. Zmrzlí muži letos sněhové srážky nepřinesli
– Pankrác ale odstartoval bouřkovou sezónu. Měsíc byl hodně deštivý. Nejvíce srážek
však spadlo při povodních 29. 5. 1965 (226,5 mm).
Letošní květen byl za posledních 7 let nejdeštivějším. (2014 – 158 mm srážek).
Nejtepleji: 11. 5. 2021 - naměřeno 28,3 °c.
Nejchladněji: 8. 5. 2021 - naměřeno 5,1 °c.
Za měsíc napršelo 116,5 mm. Největší náraz větru byl 4. 5. 2021 (59 km/h).

Co se událo během měsíce?
2. 5. ČR zasáhla tlaková níže, která postupovala z jižní Evropy, napršelo 28 mm dešťové vody.
4. 5. ČR zasáhla další tlaková níže, tentokrát s pojmenováním Eugen, která svým středem byla nad
Dánskem, deštivý den, vítr v nárazech dosáhl 59 km/h.
10. 5. kvetou jabloně, na polích řepka.
11. 5. na obloze se objevují světelné body, které letí v jedné lajně za sebou. Někteří náhodní pozorovatelé mají jev například za UFO, vysvětlení je ale jednodušší. Jedná se o satelity sítě Starlink, které byly
vypuštěny na oběžnou dráhu. V Česku bylo možné v posledních dnech pozorovat satelity sítě Starlink,
poslední várku vynesl na oběžnou dráhu již podesáté použitý první stupeň rakety Falcon 9, na obloze
tak přibylo dalších 60 družic. Než vystoupají do provozní výšky, jsou nějakou dobu pozorovatelné jen
očima, na noční obloze se pak jeví jako šňůra rychle se pohybujících světel.
12. 5. Pankrác, Servác, Bonifác – 3 zmrzlí muži. Pankrác přinesl ochlazení a hlavně odstartoval bouřkovou
sezónu 2021, první hřmění nastalo kolem 14:20 hodin. Bouřková aktivita trvala 7 hodin - s menšími
přestávkami se vystřídalo několik bouřek, které vznikaly v Jeseníkách a postupovaly směrem na
Rychlebské hory. Napršelo do 40 mm dešťových srážek. Spodní voda se vytlačila i do některých sklepů
v rodinných domech.
22. 5. v odpoledních hodinách dorazila krátká a rychlá bouřka od Travné, večer přišla druhá bouřka
ze stejného směru, vyskytly se i menší kroupy. Po bouřce se objevila dvojitá duha.
26. 5. ve středu se na obloze objevil další superúplněk. Někde se měsíc zbarvil i do rudé barvy. Pohledově
byl největší v letošním roce. Jde o jev, kdy je měsíc v úplňku a zároveň je na své dráze kolem Země nejblíže.
Úkaz se letos objevil podruhé. Současný superúplněk má přezdívku květinový – podle rozkvetlé flóry."
29. 5. krátká a rychlá bouřka s kroupami.
31. 5. v zahradách kvetou pivoňky, venku je vše zasypáno žlutým pylem z jehličnanů a řepky.

Horní Hoštice: nejvyšší denní teplota (Tmax) naměřena 9. 4. a 28. 4. (25 °C).
Nejnižší teplota (Tmin) naměřena 1. 4. 2020 (-1 °C). Průměrná denní měsíční teplota (17 °C) a průměrná
minimální teplota (5,5 °C). Celý měsíc převládalo převážně jasno až polojasno, občas pofukoval silnější
vítr. Koncem měsíce zapršelo. Měsíc byl ve znamení velkého sucha.
MZ
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Přehled činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
Javorník za uplynulý měsíc květen
Během měsíce května jsme vyjeli
ke stejnému počtu událostí jako
v předešlém měsíci. Zasahovali
jsme celkem u tří případů. K první
události vyjíždíme 5. května po půl
sedmé ráno do Uhelné, kde došlo
k dopravní nehodě nákladního vozidla
s přívěsem. Vozidlo zůstalo na kolech přes
celou šíři vozovky a přívěs se převrátil na
bok do příkopu. Náklad přívěsu, který tvořil
zemědělské hnojivo - ledek amonný, se vysypal do příkopu. Vysypaný náklad v příkopě
přehradil tekoucí vodu v ní. Z preventivních
důvodu jsme pod místem nehody položili na
vodu sorpčního hada a dále jsme prováděli
zahrazení odtoku a přítoku vody nakopanou
zeminou. Následně jsme nad místem nehody, kde se začala hromadit voda, nasadili
plovoucí čerpadlo a vodu jsme přečerpávali a vypouštěli zase pod místem nehody.
Po příjezdu profesionálních hasičů jsme

je informovali o situaci. Asistovali
jsme při vyproštění převráceného
přívěsu a při odtěžení vysypaného
nákladu a zasažené zeminy. Vodu
jsme přečerpávali po celou dobu
časově náročného zásahu, který trval
10 hodin. Na závěr, kdy byla vyčištěna celá
příkopa, byly zrušeny provizorní hráze a obnoven průtok vody v příkopě. K další nehodě
vyjíždíme v pátek 14. května po 13. hodině
na silnici mezi Bernarticemi a Javorníkem.
Po příjezdu bylo zjištěno osobní vozidlo
v poli na střeše. Řidička vozidla byla v péči
zdravotníků. Hasiči z Bernartic se postarali
o vozidlo a nás velitel zásahu poslal usměrňovat dopravu. Po příjezdu profesionálních
hasičů jsme byly odesláni zpět na základnu.
Ještě týž den vyjíždíme ve 23:15 na pomoc
s transportem pacienta z domu do sanitky
na ulici Havlíčkově.
MT

Informace ze školství
Zhodnocení školního roku
Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

máme za sebou školní rok, který byl
značně ovlivněn opatřeními proti
onemocnění COVID – 19. To nejpodstatnější, trvající již od října, bylo omezení či uzavření prezenční školní docházky,
kdy prakticky celá výuka přešla do on-line
prostředí, tzv. distančního vzdělávání. Na
základě těchto skutečností byl naší prioritou
přechod k jednotné platformě distančního
vzdělávání. Jako nejvhodnější variantu pro
naše podmínky jsme zvolili služby společnosti
Google, tzv. Google Workspace. I přes možné
počáteční nejistoty při rozjezdu můžeme

směle konstatovat, že se přechod
povedl. Velký dík patří nejen dětem
a učitelům, ale také vám, rodičům za
zajištění potřebné techniky, trpělivost a ochotu se učit novým věcem.
Velmi si toho vážíme a děkujeme za velkou
a výraznou pomoc.
Plánů směrem k běžné výuce či mimoškolní
činnosti bylo mnoho. Bohužel, téměř vše
bylo z důvodů koronavirových opatření
zastaveno. Nezbývalo nám nic jiného, než se
přizpůsobit a adaptovat se na nové způsoby
vzdělávání. I přes značné překážky stojí za
zmínku úspěchy v podobě postupu našich
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žáků na krajská kola v zeměpisné a v přírodovědné olympiádě. Děkujeme všem zapojeným žákům za energii vloženou do přípravy
a realizace soutěží.

Jelikož jsme si všichni vědomi, jak moc
byl školní rok náročný pro vás i vaše děti,
rozhodli jsme se zapojit do projektu tzv.
letních kempů. Tato aktivita vznikla za
podpory MŠMT za účelem zmírnění dopadů
na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením
škol z důvodu pandemie koronaviru. Projekt
má podpořit nástup žáků do nového školního roku a usnadnit zahájení výuky v září
2021. V tomto projektu jde o smysluplnou
a zábavnou alternativu trávení volného času
o prázdninách, kdy naše škola ve spolupráci
s lektory zajistí dětem volnočasové aktivity
v měsících červenec a srpen. Nabídka takových kempů je již zveřejněna a my se těšíme
na společně strávené léto…
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Výhledů a plánů do dalších měsíců je mnoho.
Pevně věříme, že se nám podaří většinu z nich
zrealizovat.

Děkuji všem rodičům, žákům a přátelům
školy za spolupráci a přízeň, kterou nám
dopřáváte. Pevně věřím, že se tento nestandardní školní rok nebude opakovat. Zároveň doufám, že prioritou pro nás všechny
bude zajištění vzdělávání žáků v prezenční
podobě. Distanční výuka nabídla mnoho
nových zkušeností, ale v žádném případě
nenahradí běžnou klasickou výuku ve školním prostředí…
Na závěr bych rád za celý kolektiv zaměstnanců školy popřál všem dětem a rodičům klidné,
pohodové a prosluněné prázdniny a v září se
budeme společně těšit na shledanou…
Mgr. Marek Bury,
ředitel školy

BORŮvKOHRANí v TRAvNÉ

Dne 17. 7. 2021 pořádá Šoltýství Travná tradiční BorůvkoHraní
na hřišti restaurace U Oravců. Bližší informace budou uvedeny
na plakátech.
Josef Komínek

Pohádkový park
I v letošním roce jsme pro rodiny s dětmi
připravili Pohádkovou stezku v zámeckém parku. Některé prvky jsme ponechali
z loňska, některé vylepšili a některé budou
úplně nové. Při procházce na malé návštěvníky čeká 11 zastavení s výjevy z pohádek.
Děti poznávají, o kterou pohádku se jedná.
Přichystány jsou i malé nápovědy a plnění
zábavných úkolů.
Vstup zdarma, ale je nutné si v pokladně zámku vyzvednou mapu k pohádkovému parku.

Denně kromě pondělí, 9:00 - 16:00 hod., až do
konce září (v září jen do 15:00 hod.).

Doba procházky trvá cca 1 - 1,5 hod.
Těšíme se na vás!

Realizováno díky finanční podpoře města
Javorník.
správa zámku Jánský Vrch
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Májová pobožnost u P. M. La Saletta v Travné.
Na pět květnových nedělních odpolední připravil jesenický děkanát májové pobožnosti
za naše rodiny. Po Rejvízu, České Vsi, Domašově, Nýznerově bylo poslední Mariánské
údolí v Travné.
U kaple P. M. La Salettské se sešlo na padesát
poutníků. Přítomen byl i současný, bohužel
dočasný, správce farnosti P. Mgr. Jiří Filipec,
kterému pan děkan vyjádřil uznání za práci
v rámci děkanátu. I my děkujeme.

buizovanou sexualitu. Velmi silná slova
na tomto krásném místě měla ještě větší
hloubku a váhu.
Po přímluvných modlitbách, kdy bylo vzpomenuto i otce Piotra, a losování nejpilnějších
poutníků se v družné zábavě opekly buřty.
Nápad pana děkana si zaslouží v příštím
roce opakování.
E.Kabil

Děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář se ve své
promluvě věnoval životu dříve narozených.
Zhoršující se zdravotní stav, různé poruchy,
stárnoucí mysl a ubývající, sily - to jsou průvodci stárnoucího organismu vyvažované
získanými zkušenostmi a prožitky.
Hovořil také o vztazích mezi generacemi
a neobešel ani prostou lidskou lásku a ta-

Rok od otevření budovy SOUDU - Turistického centra

4. 6. 2020 – 4. 6. 2021 je tomu přesně rok,
kdy se otevřela tato krásná historická budova
SOUDU, v níž mohou návštěvníci najít Městské informační centrum, Městské muzeum

se stálými expozicemi, výstavní síň, školící
centrum, odpočívárnu pro turisty, půjčovnu
elektrokol s příslušenstvím, dětskou hernu,
a také veřejné toalety. Budova, která byla
v 1. pol. 20. století místem
soudu, městských šatlav, četníků, a ve 2. pol. 20. století také
pracovištěm Školských sester
de Notre Dame, si během dvou
let prošla velmi náročnou
rekonstrukcí. Přejeme si, aby
i nadále tato budova přinášela
všem turistům radost, ať již
formou poskytnutých turistických informací a ucelených
služeb, nebo prostřednictvím
návštěvy muzea či každoročně
pořádaných sezónních výstav.
Kolektiv zaměstnanců
SOUDU - Turistického centra
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Strážní budka u SOUDU - Turistického centra
Je to už rok, co jsme otevřeli krásnou historickou budovu SOUDU - Turistického centra.
K budově přibyl další zajímavý prvek pro
všechny turisty, kteří naše město navštíví.
Strážní budky sloužily četnictvu při pochůzkách či strážení důležitých objektů ve městě.
Původně stály v Javorníku dvě (jedna stála
nedaleko soudní budovy, druhá u stěny radnice - 2. polovina 19. a začátek 20. století).
Návštěvníci mají možnost se v této strážní
budce vyfotit.
(POZOR!!! Tato budka je chráněna kamerovým
systémem před vandalstvím či zcizením!!)

Přejeme, aby se všem turistům u nás v Javorníku líbilo a rádi se sem každoročně vraceli.
Zaměstnanci
SOUD - Turistické centrum

Na historickém snímku můžete vidět strážní budku znázorněnou šipkou. Foto: SoKA Jeseník, VMJ Jeseník
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I z Bílého Potoka
můžete dobýt svět aneb cesta Rudolfa Rittnera ke slávě
Jak se syn sedláka ze zapadlé vesnice dostane k angažmá v berlínském divadle a k filmovým rolím? Nepochybně díky velkému
talentu, ale také píli a notné dávce štěstí.

Když v roce 1881 odešel dvanáctiletý
Rudolf Rittner z Bílého Potoka studovat
hudbu do Vídně, nejspíš netušil, že se do
rodného hnízda jednou vrátí jako slavný
herec. V současnosti by o něm nejspíš psaly
všechny celostátní noviny jako o zázračném
dítěti. V 19. století si však musel ke slávě
poctivě prošlapat chodníček a jeho jméno
se stalo známým až díky jeho divadelním
a filmovým rolím.

Přestože od jeho smrti uplynulo 78 let,
i dnes můžeme obdivovat v Bílém Potoku
bizarní zámeček, který si dal postavit podle vlastního návrhu. Jeho jméno najdeme
dokonce v katalogu knih Národního muzea
v Praze. Je zde uloženo torzo Rittnerovy
knihovny, které čítá 160 signatur. Kromě
prózy, poezie a několika knih o divadle nebo
filmu převažují díla někdejších špiček dramatické tvorby. Knihovna je cenná také tím,
že v mnoha knihách je založena korespondence Rudolfa Rittnera. V některých jsou
věnování autorů. V jedné modlitební knížce
je vložena obálka s vlasy jeho maminky,
v dalších knihách jsou založeny vylisované
rostliny či listy stromů. Hercova původní
knihovna byla mnohem obsáhlejší.

Nadaný Rudolf nejprve studoval na vídeňské konzervatoři hru na housle, později na
hoboj. Po sedmi letech hudebního studia
přešel, údajně kvůli silné nervozitě, na
dramatický obor, který úspěšně zakončil
v roce 1888.
Ještě téhož roku získal první angažmá v Hannoveru, daleko od Vídně i rodného Bílého
Potoka. Od té chvíle začalo jeho cestování.

Během let 1890 až 1891 hrál v Olomouci,
Karlových Varech, Bratislavě, Temešváru
a v Kolíně nad Rýnem.

Při vystoupení v Karlových Varech zaujal
Rittnerův výkon divadelního režiséra
a ředitele berlínského divadla Siegmunda
Lautenburga, který mu nabídl angažmá
v Residenztheater. Rittner nejdříve odmítl,
později však nabídku přijal. A tak se mladík
z Bílého Potoka dostal v roce 1891 do Berlína, který byl v té době centrem německého
naturalismu. Talent a odborné vedení z něj
udělaly prototyp moderního herce, který
působil na jevišti zcela přirozeně. Oproti
dřívějšímu teatrálnímu způsobu hraní to
byla pro diváky velká změna.
Jeho herecká dráha mohla pokračovat dál
a stoupat k nebesům. Rudolf Rittner se však
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v pouhých třiceti osmi letech v roce 1907
rozhodl úspěšnou hereckou kariéru ukončit
a vrátil se do své rodné vsi. S jevištěm se
rozloučil ve Vídni svou nejúspěšnější rolí
Floriana Geyera. O mimořádném výkonu
svědčí i to, že ho v této roli portrétoval
významný německý malíř té doby Lovis
Corinth.

Člověk míní, pán bůh mění. To se potvrdilo
i v případě Rudolfa Rittnera. Měl v plánu
psát v ústraní povídky a divadelní hry. Po
pěti letech vesnického života však přijal
v roce 1912 s povděkem nabídku ke spolupráci a vrátil se do divadelního světa jako
režisér a spoluředitel berlínského divadla
Deutsches Künstlertheater. Ani změna „rolí“
mu však nepřinesla spokojenost, a tak se po
dvou letech působení v Berlíně vrátil opět
do Bílého Potoka.

Javornický zpravodaj
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Jeho rozervaná a neklidná duše však dlouho
bez umění nevydržela. Ke své profesi se Rudolf po několika letech opět vrátil. V letech
1922–1928 působil jako herec němého, následně i zvukového filmu. Rittnerovo filmové
umění zaujalo i Hollywood. Dostal finančně
velmi zajímavou nabídku k natočení filmu
se slavnou zpěvačkou Marií Cebotari, který
se měl natáčet v Praze a Salzburku. Rittner
však nabídku odmítl a místo herecké slávy
se opět uchýlil do ústraní. Poté opouštěl milovaný domov jen příležitostně, když natáčel
rozhlasové hry v Berlíně nebo Wroclavi.

V důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu a falešného nařčení z otcovství se Rittner
v roce 1932 své kariéry vzdal. Zemřel doma
na svém statku 4. února 1943.
Státní okresní archiv Jeseník,
Jarmila Zechová Syptáková
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Kulturní, společenské a sportovní akce

Kalendář akcí na měsíc červenec/září 2021
3. 7. 2021 od 17:00 hod.
náměstí Svobody

„SILESIAN COUNTRY BAND“ – hudební večer pro všechny
milovníky hudby country, pop country a folku

23. 7. 2021 od 18:00 hod.
„DARSHAN“ – hudební večer
náměstí Svobody

31. 7. 2021 od 14:00 hod. „DĚTSKÝ DEN“ – zábavné odpoledne pro děti i dospělé
zahrada Karla Ditterse
Vstupné: ZDARMA
7. 8. 2021 od 17:00 hod.
náměstí Svobody

„VĚROVANKA“ – hudební večer s dechovou kapelou

20. 8. 2021

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

14. 8. 2021 od 17:00 hod. DOWN BEAT DIXIELAND BAND
náměstí Svobody
– hudební večer s jazz-bluesovou kapelou

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – zábavné představení pro děti
26. 8. 2021 od 17:00 hod.
Vstupné: 200,- (děti do 1 roku zdarma, ostatní jednotné vstupné)
zahrada Karla Ditterse
Předprodej vstupenek v MIC PO – PÁ 8:00 – 16:00
červen - září
výstavní síň – SOUD

„HISTORIE ŽELEZNIC NA JESENICKU“ – sezónní výstava

PŘIPRAVUJEME

9. 10. 2021

„DRAKIÁDA“

11. 11. 2021

„VÍTÁNÍ MARTINA LAMPIÓNY“

21. 11. 2021

„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“

4. 12. 2021

„MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“

prosinec

„ADVENTNÍ KONCERT“

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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Sport
ÚSPĚŠNÁ TŘINÁCTKA!
Pro někoho je možná „třináctka“ nešťastným číslem, pro nás však představuje další
z úspěšně uzavřených ročníků naší RYCHLEBSKÉ! Děkujeme všem, kteří si po loňské
zrušené akci přišli protáhnout tělo a pročistit
mysl v prostřed krásné přírody Rychlebských
hor - dáváte tak RYCHLEBSKÉ atmosféru,
kouzlo a hlavně smysl ♥

Uznáváme, že neustálé změny, které s sebou
přinášela nestabilní situace na „covidové“
scéně, se odrazily v pořádání naší akce a možná přinesly zmatek do registrací, odbavování
účastníků a absenci některých stálých prvků
RYCHLEBSKÉ (např. klobásky na Borůvkové
hoře…). I přesto věříme, že nic z toho nebylo
tak zásadní, abyste si letošní ročník nemohli
užít. Jsme připraveni do příštího roku vychytat všechny mouchy tak, že už vás při cestě
lesem nebudou obtěžovat (a repelent tak
můžete nechat doma :o). Už teď víme, jak na
to! Přijďte se přesvědčit v sobotu 11. 6. 2022!

Děkujeme všem pořadatelům, bez kterých
by RYCHLEBSKÁ nebyla možná, stejně jako
partnerům/sponzorům letošního ročníku. Jsou jimi:
město Javorník, Myslivecké sdružení CHLUM,
Lesy ČR – Lesní správa Jeseník, Arcibiskupské
lesy a statky Olomouc, s.r.o.,

Bombus, CRANP-KOVO s.r.o., Kolimax, Holba,
Kofola, Lékárna Pod Jánským vrchem Javorník, WOOX, Xocolatl – jesenická čokoláda,
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a Česká
průmyslová zdravotní pojišťovna
Více na www.rychlebska.cz

Spolek Rychlebská 50, z.s.

Závod míru - krátká reportáž z dlouhého závodu

Course de la Paix U 2021. Šestičlenná družstva z 19. států změřila své síly v prologu
a třech etapách v okolí Hrubého Jeseníku.
Závěrečná etapa Jeseník – Jeseník přivedla
peleton k nám do Javorníku. Od vjezdu před
benzínkou po výjezd na Bernartice není ani
kilometr. Ale byli tady! Z Jeseníku přijel před-

voj několika jezdců za 30 minut a celý balík
měli hned za sebou. Za tento čas to nezajedu
ani autem. Závěrečná etapa byla dlouhá 168
kilometrů. Průměrná rychlost 40,72 km/
hodinu. Sportu zdar a cyklistice zvlášť.
E.Kabil

Peleton cyklistů na obchvatu v Javorníku. Foto MZ
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Rodák z Bílého Potoka Pavel Lavdakopulos
Pavel Lavdakopulos, rodilý Bílopotočák z HAMBERKU, narozený v roce 1952. Učil se na základní škole
v Bílém Potoce, později i v Javorníku. Jako 16letý kluk pracoval na státním statku v Bílém Potoku. Než jsme
se museli odstěhovat do Jugoslávie
(Makedonie město Gostivar), pracoval ve stavebním podniku. V prosinci roku 1975 utíká nelegálně přes
hranice do Itálie, kde byl rok držený
v lágru, a po propuštění emigroval
do Ameriky. Momentálně bydlí víc
jak 25 let ve městě Palms Springs
v Kalifornii. Co se týče sportu Ironman 70.3 - je to triatlon, kde je
plavání 5 km, jízda na kole 22 km

a běh 42 km, to vše za jeden den.
Věnuje se mu od roku 1988, v tomto
sportu našel a objevil svůj talent. Má
za sebou hodně závodů. Mezi největší vzpomínky patří závod v České
republice z roku 2002 – IRONMAN
70.3 - Hluboká nad Vltavou, kde
obsadil 6. místo. Zúčastnil se třeba
i závodu IRONMAN 70.3 - Rep.
Croatia , Republika Cuba - Havana
IRONMAN 70.3, kde v roce 2019
vyhrál 1. místo. Mexiko – Acapulko
v roce 2021 obsadil krásné 4. místo.
Pozdravuji všechny Bílopotočáky
a své známé.
Jane Lavdinov, MZ

Pozvánky na kulturní a společenské akce
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SBĚRNÁ MÍSTA
Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník
Informační centrum – Soud
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