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Informace z města
Starosta informuje - lokalita Z1
Vážení spoluobčané,

jak jste si mnozí z Vás určitě všimli, brzy
z kraje roku se rozběhly práce na zasíťování lokality Z1 určené pro výstavbu nových
rodinných domů. Tyto práce na přípojkách
probíhají, nicméně se objevují problémy
v souběhu některých sítí a také v koordinaci
jednotlivých prací (plyn, voda, kanalizace,
telefon, …). Doufáme však, že termín dokončení prací, který je smlouvou ošetřen do
31. 5. 2021, bude dodržen.

Již jsou také schváleny závazné regulativy
rodinných domů, a proto bude město Javorník nabízet tyto pozemky vhodné k výstavbě rodinných domů k prodeji. Město
Javorník již k dnešnímu dni eviduje několik
zájemců, kteří budou znovu osloveni a budou jim předány závazné podmínky pro
výstavbu rodinných domů v této lokalitě.
Zastupitelstvo města by na svém jednání
mělo schválit záměr prodeje pozemků za
účelem individuální bytové výstavby a po té
bychom mohli uzavírat kupní smlouvy s jed-

notlivými zájemci. Od první myšlenky začít
s touto investicí (od územní studie, přes
projekt, konče financemi) uplynulo mnoho
času. Spousty okolností bránily tento projekt připravit dříve, ale v této chvíli víme, že
se blížíme k cíli.
Závěrem bych touto formou rád poděkoval paní Jaroslavě Horáčkové
a celé její rodině za aktivitu
spojenou s testováním na
Covid-19. Již její první myšlenka vytvořit na zdravotním středisku v Javorníku
místo pro testování nastartovala ostatní a představa se stala skutečností.
Vlastní praxe ukázala, že
o tuto službu je nemalý zájem, a nám všem
určitě alespoň nepatrně zjednodušila život.
Poděkování také patří našim lékařům, a to
MUDr. Albrechtovi a MUDr. Blahníkové.
Jiří Jura, starosta
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kdo vyhraje Stavbu roku? kandidátů je v regionu spousta
I letos se v regionu uskuteční soutěž Stavba
roku Olomouckého kraje. Soutěžit se bude
v několika kategoriích, vítěze oznámí porota v průběhu dubna na výstavě Stavotech.
Vyhlašovatelem je Olomoucký kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů a Svazem
podnikatelů ve stavebnictví v ČR Olomouc.

Oceňovat se budou stavby určené k bydlení
a rekreaci, veřejné prostory, stavby průmyslové i dopravní nebo ty, které prošly rekonstrukcí. Stavby musely být realizovány na
území Olomouckého kraje a zkolaudovány
nebo uvedeny do užívání do 31. 12. 2020.
Porota zhodnotí jejich vzhled, funkčnost
a například i vztah k životnímu prostředí.

Také město Javorník se přihlásilo do soutěže
Stavba roku Olomouckého kraje 2020.

Bc. Sieglinde Mimrová,
místostarostka

„V Olomouckém kraji je spousta krásných
staveb, které si ocenění zaslouží. Některé
vznikly s podporou hejtmanství, další jsou
iniciativou soukromých či jiných investorů.
V každém případě bude mít porota těžký
výběr, což je pro samotnou soutěž jedině
dobře,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Do soutěže vstupujeme s rekonstrukcí budovy bývalého soudu, nyní s názvem SOUD - turistické centrum. K této soutěži byl vyroben
i panel, který bude prezentovat realizovanou
stavbu v rámci soutěžní přehlídky a vyhlášení výsledků na stavebních výstavách, které
propagují staré dobré řemeslo a odbornost
v oblasti stavitelství. Panel zhlédnete na zadní straně tohoto zpravodaje.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku

O půlnoci z 26. na 27. března začíná v České
republice sčítání lidu. Do 9. dubna mohou
lidé využít elektronického sčítacího formuláře, vyplnit jej mohou i ve svém telefonu
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online,
má zákonnou povinnost od 17. dubna do
11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání
2021 budou všem bezplatně k dispozici na
přelomu let 2021 a 2022.

„Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na webových stránkách www.scitani.cz od 27. března do 9. dubna. Zájemci
mohou také využít mobilní aplikaci, kterou
naleznou v Google Play i App Store pod názvem Sčítání21. Kdo se nesečte online, bude muset vyplnit listinný sčítací formulář,“
vysvětluje předseda Českého statistického
úřadu Marek Rojíček.
Potvrdil, že s elektronickým formulářem je
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sčítání bezpečné a snadné. Lze jej vyplnit
odkudkoliv a bez kontaktu se sčítacím komisařem. Formulář nabízí návody k vyplnění a odeslání, kromě češtiny je dostupný
v sedmi dalších jazycích (angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština).

„Ten, kdo dá přednost papírovému sčítacímu archu, by si měl do kalendáře poznamenat termín 17. dubna. Od tohoto data až
do 11. května si mohou listinný sčítací formulář vyzvednout i s odpovědní obálkou
u sčítacího komisaře nebo na kontaktních
místech sčítání,“ informoval Marek Rojíček. Vyplněný formulář v obálce je možné
odevzdat na poště nebo jej stačí vhodit do
poštovní schránky. Je možné jej vyplnit i za
další členy rodiny.
Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně
údajů než při minulém sčítání v roce 2011.
„Zjišťujeme výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu a nejsou
tedy zjistitelné jiným způsobem. Budete
vyplňovat údaje o domě či bytě, kde bydlíte, a o všech osobách, jež tam společně žijí.
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Ve formuláři dále zjišťujeme i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu
rok před sčítáním, informace o nejvyšším
ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě
pracoviště nebo školy,“ uvedl šéf Českého
statistického úřadu.
Otázky týkající se národnosti a náboženské
víry jsou dobrovolné, ve formuláři nejsou
žádné otázky na majetkové poměry ani na
zdravotní stav.

Sčítání 2021 je zdrojem unikátních informací o životě v naší zemi. „Získaná data
mohou pomoci při plánování opatření, aby
se v Česku žilo lépe, například při řešení
nedostatku volných bytů, nabídky vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné profese, nebo zavedení vlakových a autobusových spojů. Pomáhají při zajištění kapacit
ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při tvorbě protipovodňových opatření i hasičům při jejich zásazích,“ vysvětlil
Marek Rojíček.
Dodal, že aktuální informace o přípravách
a průběhu Sčítání 2021 jsou již nyní na
webových stránkách www.scitani.cz

Informace pro pacienty, kteří hledají zubního lékaře
MDDr. Prokop Stralczynský
nar. 1989, promoce 1. LF UK v Praze v r. 2014,
osvědčení odbornosti praktický zubní lékař od prosince 2018

Zubní ordinace v zdravotním středisku Javorník (v níž do loňska působil dr. Michálka) bude v provozu od 2. 8. 2021.

Prvních 5 týdnů (do 3. 9. 2021) bude ordinační doba 7:30 - 15:00. Od 6. 9. 2021 bude
ordinace v provozu pouze LICHÉ TÝDNY
(stejně jako svoz komunálního odpadu).
(pozn: v zářijovém Zpravodaji bude zveřejněna aktualizovaná ordinační doba).
Ordinace bude mít uzavřeny smlouvy s pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211 a 213.

Desatero pro pacienty: PROSím PeČLIVě
PŘeČTěTe!
1. Od začátku března bude JEDINÝ způsob,
jak se objednat:

ODEVZDAT ČITELNĚ VYPLNĚNÝ VSTUPNÍ
FORMULÁŘ

2. Formulář bude možné si vyzvednout na
Městském úřadu v Javorníku (případně stáhnout z webových stránek města
a vytisknout)
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3. Vyplněný formulář bude možné odevzdat na podatelně MěÚ
Javorník (kvůli ochraně osobních údajů v zalepené obálce,
ty budou na místě k dispozici).

Možnost odevzdat formulář na
podatelně MÚ či korespondenčně i nadále zůstane.

4. Další možností je odeslat formulář poštou na adresu MěÚ Javorník v obálce označené Zubní
ordinace MDDr. Prokop Stralczynský

5. Během jarních a letních měsíců očekávejte hovor z čísla +420 608 620 010
za účelem Vašeho objednání na vstupní
vyšetření. Na TOTO ČíSLO PŘeD ZaHáJeNím PROVOZU NeVOLeJTe! Bude
v té době sloužit pouze na kontaktování
pacientů. Pokud se Vám nedovoláme,
ozveme se znovu. Doporučuji si toto
číslo uložit do telefonu jako kontakt do
zubní ordinace.
6. Od zahájení provozu 2. 8. 2021 můžete vstupní formuláře odevzdat i přímo
v ordinaci během ordinačních hodin.

7. Prosím, aby po zahájení provozu pacienti s neakutními
obtížemi nezahlcovali provoz
ordinace svou předem nedomluvenou návštěvou nebo zbytečnými telefonními hovory.

8. Od 2. 8. 2021 budou ošetřovány i akutní
stavy - akutní netišitelná bolest, záněty spojené s horečkou a otokem, úrazy.
V takových případech volejte ihned.
9. V případě jiných dotazů pošlete SMS, zavoláme zpátky.

10. Při jakékoliv návštěvě mějte s sebou
kartičku pojištěnce a občanský průkaz.
Děkuji předem za důvěru
+420 608 620 010

Zprávy z matriky

SPOLeČeNSká kRONIka:
Odešli z našich řad:
Jan Losman

Anton Gajdoš

Zdeněk Malíř

Pavel Kozub

Dimitrij Pandadis
Lumír Bílý
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Václav Horáček

Jan Mikulenčák

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

MDDr. Prokop Stralczynský
prokop.stralczynsky@gmail.com
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Oslava narozenin v Domově pro seniory Javorník, p. o.

Dne 27. února 2021 oslavila paní Žofie Havlíková spolu se zaměstnanci domova v Javorníku 101. narozeniny.
Paní Havlíková pochází z Jeseníku, pracovala jako dámská krejčová. Na otázku, jaký
má recept na taková léta, odpověděla: „Celý
život jsem tvrdě pracovala.“ Zaměstnanci
domova uspořádali malou oslavu a společně se s oslavenkyní podělili o dort.
Všichni zaměstnanci a klienti Vám, vážená paní Havlíková, přejí vše dobré, pevné
zdraví a stále bystrou mysl.

Za DPS Ing. Jitka Richterová, ředitelka

PODěkOVáNí
Velmi děkujeme paní Věře Holcové a panu Valentýnu Tvarůžkovi
za zprostředkování a darování předmětů do muzea v SOUDU –
turistickém centru Javorník. Tyto historické předměty obohatily
sbírku ukazující um našich předků.
Za MěKS Ing. Lucie Hecsková

BLaHOPŘáNí
Dne 26. 3. 2021 se dožívá 55 let náš kněz, P. mgr. krzysztof
Ryźko, SDS. Touto cestou mu chceme poděkovat za jeho
dosavadní kněžskou službu a popřát do dalších let hojnost
Božích darů a milostí.
Přejí vděční farníci.
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Dění v Javorníku
V úterý 9. března L.P. 2O21 zemřel kněz, farář,
soused a správce farnosti Travná Piotr Niewiadomski
Po 70. letech měla farnost Travná
vlastního kněze, který ve vesnici
bydlel a žil. „Otjec Piotr“ měl
Travnou rád od počátku svého
působení na Javornicku a v okolí.
Bylo jaksi samozřejmé, že jako
farář na „odpočinku“ dostal na
starost Travnou. Odpočinek jsem
napsal v uvozovkách vědomě. Víme, že toho moc nenaodpočíval.
Pomáhal, kde bylo potřeba. Sloužil podle potřeby mše i v Polsku.

Foto Archiwum Prowincji Polskiej Towarzystwa
Boskiego Zbawiciela

Krátce se ohlédnu za jeho působením civilním pohledem. Měli jsme spolu
zvláštní vztah. On, polský kněz, si přinesl
jakési návyky z postavení církve a role
kněze ze společnosti převážně věřící. Já,

občan (svého času šoltýs), jistým
způsobem ctící roli církve se snahou navázat na historii s přesahem
do budoucnosti. Oběma nám šlo
o Travnou. Město Javorník se začalo
nazývat „perlou“. Kostel v Travné
je DRAHOKAM. O ten se staral pan
farář, co mu síly a finance stačily.
Vybudoval při faře areál s chatkami.
Každé léto se tady vystřídaly děti
české i polské. A tyto budou mít navždy na Travnou vzpomínky. Mnozí
se budou vracet. Vím to, protože už
se tak děje.

Kus práce po VÁS, otče, zůstal a nám vzpomínky na VÁS.
E. Kabil

Poslední kaplička

Vážení občané,

jak bylo již mockrát zmiňováno,
město se stará nejen o byty, komunikace, služby občanům, ale
i o kulturní dědictví, které nám
zanechali naši předkové.

Jedním z nich je i sakrální kaplička,
která je tou poslední, jež je v majetku města a která zůstala neopravena. Jedná se o kapličku v Javorníku
- Vsi. Její největší devastace nastala
v období let 1945 - 1989, a protože
se neudržuje, trvá dosud. Kaplička má poškozené zdivo, zničenou fasádu, nemá krovy, ve
výklenku je poškozený kříž. Pro její záchranu
je nutno zpevnit základy, odstranit porost
kolem kapličky, postavit lešení a vyškrábat
spáry zdiva, odstranit zbytky nesourodé

omítky. Je nutno provést nízkotlakou
injektáž proti vzlínající vlhkosti. Takto ošetřené zdivo se dozdí, srovnají
se nerovnosti omítky a zhotoví nové,
které se nakonec natřou minerální
barvou. Doplní se střešní krytina,
osadí římsy, opraví kříž, a poté se již
budeme radovat z nové a krásné, do
daleka zářící kaple.

O poskytnutí dotace z rozpočtu na
rok 2021 město požádalo Olomoucký kraj, jedná se o dotační program:
Program památkové péče v Olomouckém
kraji v roce 2021, dotační titul: Obnova
staveb drobné architektury místního významu. Pokud bude žádost kladně vyřízena,
financováno bude 50 % nákladů.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka

8

Javornický zpravodaj

4/2021

Přehled činnosti JSDH Javorník - únor 2021
Během nejkratšího měsíce roku jsme
vyjížděli stejně jako v lednu celkem
ke 4 událostem. Hned 2. února
vyjíždíme odpoledne do Bílé Vody,
odkud byl hlášen požár traktoru
v hale zemědělského družstva. Než
jsme na místo stačili přijet s oběma našimi
cisternami, stačili místní hasiči zahoření
v motorovém prostoru uhasit. Traktor se včas
podařilo z haly vytáhnout. Na místo se ještě
sjely 2 jednotky z Polska (Paczków a Zloty
Stok) a také jednotka profesionálních hasičů
z Jeseníku. O 10 dní později vyjíždíme dopoledne k odstranění nebezpečných rampouchů
ze střechy domu na ulici Polskou. Na místě
asistujeme energetikům a profesionálním

hasičům při shazování rampouchů. Ve
čtvrtek 18. února jsme díky příznivým
klimatickým podmínkám uspořádali
výcvik jednotky zaměřený na záchranu osob ze zamrzlé vodní hladiny, pod
kterými se propadl led. Výcvik probíhal na vodní nádrži Střední díly. Nacvičili
jsme několik metod, jak tyto osoby zachránit.
Ve středu 24. února vyjíždíme dopoledne do
Uhelné k ohlášenému požáru nakladače do
areálu zemědělského družstva. Místní hasiči před našim příjezdem započali hasební
práce pomocí ručních hasicích přístrojů. Po
našem příjezdu jsme hořící nakladač uhasili
vysokotlakým vodním proudem. Na místo se
dostavili také hasiči z Jeseníku. O tři dny později v sobotu po poledni vyjíždíme k vážné
dopravní nehodě u Vlčic směrem na Uhelnou,
kde osobní vozidlo vyletělo ze silnice a několikrát se otočilo přes střechu. Při nehodě
se celkem zranily 4 osoby, z toho jednu jsme
z vozidla ve spolupráci s hasiči ze Žulové museli vyprostit. Pomáhali jsme posádkám ZZS
s ošetřováním zraněných osob a následně je
přenášeli k vrtulníku a sanitkám. Dále jsme
na místě spolupracovali s Policií ČR a usměrňovali jsme provoz na silnici.
MT

Statistika z meteorologické stanice za měsíc únor
V tomto měsíci převládalo typické proudění vzduchu ze SV Evropy, kdy vpadne
mrazivý arktický vzduch až do ČR. Později ČR ovlivňovalo teplotní rozhraní
a teplé fronty, které přicházely ze západu, vždy přišla obleva a všechen sníh
roztál. V Javorníku bylo 13 dní se sněhovou pokrývkou cca 15 cm, podobná sněhová pokrývka byla naposled v lednu 2013, tehdy koncem měsíce bylo zaznamenáno 30 cm.
Nejtepleji bylo 25. 2. 2021, naměřeno 19,9 °C.
Nechladněji bylo 1. 2. a 14. 2. 2021, naměřeno -13 °C.

Za měsíc spadlo 37,1 mm srážek. Nejvyšší sněhová pokrývka byla 22 cm (8. 2.).

Počet dnů s celodenními mrazy v únoru: 2021 (9), 2020 (0), 2019 (6), 2018 (4), 2017 (14),
2016 (11), 2015 (3), 2014 (10), 2013 (18), 2012 (7).
5. - 8. 2. se nad střední Evropou vlnilo frontální rozhraní oddělující teplý vzduch na jihu
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od studeného na severu. Postupně na území ČR proudil studený vzduch ze severovýchodu.
Mrazivé zimní počasí, které přináší polární vzduchová hmota, bylo nazváno Bestie z východu.
Tento pojem pochází z Velké Británie z roku 2018. V Javorníku sněžilo celý víkend 6. - 9. 2.,
kdy napadlo kolem 7 cm. Písek z africké Sahary se dostal přes Středozemní moře nad střední
Evropu a na řadě míst včetně Česka obarvil čerstvě napadaný sníh do oranžového či žlutého
odstínu – zaznamenáno i na Javornicku.
Nejvíce sněhu připadlo v noci na pondělí 8. 2., kdy napadlo 15 cm nového sněhu. Celé město
bylo zasypáno hromadou sněhu a ve městě vznikaly sněhové bariéry. V Javorníku ležela souvislá sněhová pokrývka 20 cm. V Travné a Zálesí je zaznamenáno 30/40 cm, v Račím údolí 25 cm.

10. 2. z ulic města (náměstí) technika musela vyvážet hromady sněhu. Mezi silnicí a chodníkem se vytvářely sněhové bariéry a zužovaly prostor.

15. 2. ranní minimální teplota -13 °C. Zajímavé je, že několik dní silně mrzlo, Javornický potok
však nezamrzl. Sněhová pokrývka, která napadla 7. 2., roztála 18. 2.

24. 2. po zadní straně tlakové výše Ilonka nad jižní Evropou k nám pokračoval příliv teplého
vzduchu od jihozápadu až jihu. O víkendu 27. - 28. 2. do Evropy opět dorazilo značné množství
písku ze Sahary.
24. 2. příliv teplého vzduchu od jihu překonal rekordní únorovou teplotu 19,2 °C ze dne 21. 2.
1990. Nová hodnota byla naměřena 25. 2. 2021 (19,6 °C), tento rekord nevydržel dlouho,
následující den 25. 2. byl znovu pokořen, a to teplotou 19,9 °C. V Javorníku takto teplo nebylo
31 let (1990).
Horní Hoštice: Nejvyšší denní teplota (Tmax) naměřena 25. 2. 2021 (19 °C).

Nejnižší teplota (Tmin) naměřená 1. 2. 2021 (-13 °C). Průměrná denní měsíční teplota (4,4 °C)
a průměrná noční minimální teplota (-2,7 °C). Za měsíc bylo zaznamenáno 72 mm srážek.
MZ

Informace ze školství
Zeměpisná olympiáda 2021
Zeměpisná olympiáda je vědomostní
soutěž pro žáky 6. až 9. tříd. Soutěží se ve třech kategoriích. Kategorie A je určena pro žáky 6. ročníků,

kategorie B pro žáky 7. ročníků a kategorie C pro 8. – 9. ročník. Momentální
situace nedovolí tuto soutěž pořádat
v prezenční formě. Proto jsme školní
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kolo a následné okresní absolvovali distančně,
formou on-line.

Školní kolo
V rámci školního kola se do soutěže zapojilo
celkem 18 žáků druhého stupně. S účastí jsme
byli velmi spokojeni a děkujeme všem řešitelům za projevený zájem. Soutěž byla rozdělena do jednotlivých kategorií, jak jsme uvedli
výše. Pro školní kolo jsme zvolili zadání úkolů
pro práci s atlasem. Soutěžící měli hodinu na
vypracování a následné odevzdání. Žáci byli
připojeni přes Google Meet na videohodinu,
kde se mohli ptát a dotazovat vyučujícího.

Výsledky školního kola zeměpisné
olympiády 2021
Kategorie A (6. třída)
1. místo: Andreas Bulguris
2. místo: Petr Papavasiliu
3. místo: Karolína Prachařová
Kategorie B (7. třída)
1. místo: Julia Luchian
2. místo: Lea Juřenová
3. místo: Adam Bulguris

Kategorie C (8. – 9. třída)
1. místo: Andrea Luchian

2. místo: Pavel Schlögel
3. místo: Nikola Mencnerová

4/2021

Postupujícími do okresního kola zeměpisné
olympiády jsou vítězové jednotlivých kategorií. Vítězům blahopřejeme a všem ostatním
děkujeme za účast.

Okresní kolo zeměpisné olympiády 2021
V okresním kole, které probíhalo prostřednictvím IS MUNI (informační systém Masarykovy univerzity) opět v on-line verzi, jsme
měli svá „želízka v ohni“. Soutěžící ve svých
kategoriích plnili úkoly ve třech oblastech.
Práce s atlasem, geografické znalosti bez
atlasu a na geografickém projektu.

Našim soutěžícím se dařilo výtečně. Kategorii A suverénně vyhrál Andreas Bulguris,
v kategorii B skončila Julča Luchian těsně na
druhém místě. Oba řešitelé si svým umístěním
zajistili postup do krajského kola. Třetí zástupce z naší školy, Andrea Luchian, skončila
mimo postupová místa. Všem našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
Za kabinet zeměpisu,
Ondřej Zykmund

Těšíme se na Vás.

4. Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

3. Rodný list dítěte (při dálkovém zápisu postačí kopie).

2. Doložení řádného očkování dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské
školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je
dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní
vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením
praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek
dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení může být
součástí žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Žádost mohou zákonní zástupci stáhnout
z webu: https://www.mestojavornik.cz/–příspěvkové organizace, při osobním podání není zapotřebí.

Dokumenty, které zákonný zástupce předloží nebo zašle jako přílohu.

4. do datové schránky školy (rfzksan),

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (bez elektronického podpisu je nutné Žádost do 5 dnů zákonným zástupcem potvrdit,

1. osobním podáním ve škole 10. 5. - 14. 5. 2021 v době od 15:00 do 16:00 hod.

Doručit Žádost mohou zákonní zástupci následujícími způsoby:

e-mail: mspolska.javornik@tiscali.cz, tel. č. 731569212, ID rfzksan
Termín zápisu: od 2. května do 16. května 2021.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JAVORNÍK,
POLSKÁ 488 - p. o., 790 70 JAVORNÍK

ředitel školy

Javornický zpravodaj
Mgr. Marek Bury

Veškeré informace naleznete na internetových stránkách školy
www.zsjavornik.cz

Důležité – rodný list s sebou

(na základě § 36, odst. 4 Zákona č. 500 / 2004 Sb. správní řád)

v Základní škole Javorník, okres Jeseník

(po předchozí domluvě lze i v jiný čas – tel. 584 440 308)

v období od 6. 4. 2021 do 20. 4. 2021 vždy od 8:00 do 12:00

a to podáním žádosti o přijetí k povinné školní docházce:

proběhne pouze formálně (bez přítomností dětí),

zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů
k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 vycházejících z mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření
onemocnění COVID-19 jsme upravili podmínky a průběh zápisu na ZŠ Javorník, okres Jeseník
následovně:

(do 1. ročníku základní školy)

K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

ZÁPIS

podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)

Ředitel Základní školy Javorník
stanovuje

4/2021
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TURISTICKÉ
CENTRUM SOUD
První písemná zmínka o městě Javorník je z roku 1290. V roce 1825 zasáhl město Javorník zničující požár, při kterém shořelo na 80 domů, včetně současné
budovy soudu, která se původně skládala ze 3 samostatných budov. Po požáru
nechal tyto 3 budovy vratislavský biskup Emanuel Schimonski přestavět na jeden velký samostatný objekt. Na průčelí budovy je na počest obnovy po požáru umístěna kovová deska s chronogramem:
Tecta rapax quae tradita vix abstulerat ignis Emanuel renovavit in ulteriora revexit.
Pacht uvádí, že v roce 1832 byla dokončena novostavba původního komorního ředitelství, které obsahovalo i zemský soud, v průběhu vývoje úřadovnu,
bydlení pro úředníky, v 1. patře se nacházel okresní soud.
V padesátých letech byly do této budovy nedobrovolně nastěhovány Školské
sestry De Notre Dame, v první etapě 70, ve druhé 33 sester. Tyto zde pobývaly
až do roku 1995.
Poté soudní budova chátrala. Město budovu vykoupilo a pustilo se do náročné rekonstrukce. Záměrem bylo zachránit cennou stavební kulturní památku,
této dát nového ducha a život, přivést do ní návštěvníky a obyvatele regionů,
propojit a rozvinout přeshraniční charakter projektu. Objekt bývalého soudu
návštěvníkům nabízí místo pro poznání, zábavu a kulturní vyžití stejně tak, jako
by se měl stát určitým „rozcestníkem“ ve využití dalšího turistického potenciálu
ať již formou turistických informací a ucelených služeb nebo prostřednictvím
muzea v kontextu s výstavním a expozičním prostorem.
Celá budova, která je nemovitou kulturní památkou, je bezbariérová.

Autor: Ing. Martin Lichvár, Ing. Marek Zygula
Ateliér: Živnostenská projekční s.r.o., Ostrava
Název: Turistické centrum SOUD
Místo: Puškinova č. 7, 790 70 Javorník
Investor: město Javorník, INTEREG V-A Česká republika, Polsko
Dodavatel: Společnost Puškinova HSS + FH
Termín kolaudace: 26. 3. 2020

Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města Javorník.
Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 04/2021, dne 1. 4. 2021, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 14. 4. 2021, své příspěvky
zasílejte na javornickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává město Javorník, náměstí Svobody 134, 790 70 Javorník, IČ: 302708, mk ČR e 22175.

