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Informace z města
Starosta informuje
Vážení spoluobčané,

jistě si všichni z nás uvědomujeme mimořádnou náročnost, zátěž a dopad na lidi
zasažené přírodní katastrofou – tornádem.
Vnímáme potřebu těmto občanům, kteří
v malém okamžiku přišli skoro o vše, pomoci. Rada města Javorníku na mimořádné
schůzi dne 30. 6. 2021 schválila poskytnutí
finančního daru (ve své kompetenci) ve
výši 20 000 Kč obci Hrušky, která je jednou
z nejpostiženějších obcí. Sněm SMOJ (Sdružení měst a obcí Jesenicka) na svém jednání
dne 29. 6. 2021 také schválil finanční dar
postižené obci na jižní Moravě. 100 000
korun bylo přeposláno za Jesenicko obci
Hrušky.

Aktuální situace dovoluje konání některých
kulturních a společenských akcí a mezi první
letošní akce, které se konaly na Javornicku,
patřilo i tradiční lovecké kolo ve střelbě na
místní střelnici. Střelnice v Javorníku letos
slaví 100 let od svého založení. Přejme si,
aby i nadále toho zařízení sloužilo a dále se
rozvíjelo. Mnozí z místních i okolních občanů
mají toho prostředí spojeno s významnou
společenskou či životní událostí.

Rád bych poděkoval všem občanům, kterým
není lhostejný stav městské zeleně a kteří se
snaží zvelebovat zákoutí města. Mezi ně patří
i pan Mikula, pan Brzuszek a paní Malá, kteří
přebudovali již dlouho nepotřebná pískoviště
mezi paneláky na Jánošíkově ulici v zeleň.
Jiří Jura, starosta

Informace – volně pobíhající psi
Město Javorník, na základě potřeby řešení
problematiky odchytu a umístění potulných
a volně pobíhajících psů, vybudovalo pod
objektem čistírny odpadních vod zařízení
sloužící ke krátkodobému pobytu těchto
tuláků. Tato informace již několikrát byla
zveřejněna, a to hlavně ve smyslu apelu na
naše občany – pejskaře, že volné vypouštění
jejich miláčka do terénu se nemusí vyplatit,
neboť pobyt v tomto zařízení není zrovna
levný a pejsek se vydává oproti provedené
úhradě. Tato zahrnuje náklady za odchyt,
přepravu a následnou péči – veterinární
prohlídka a krmení. Vzhledem k nutnosti
zajištění nonstop služby, město Javorník
pronajalo zařízení paní Jarmile Boginské,
která mimo vlastní aktivity zajišťuje pro
město všechny výše uvedené činnosti.

Prosíme proto občany, kteří narazí na volně
se pohybujícího psa po našem katastru, aby
místo žhavení telefonní linky panu starostovi, zavolali přímo paní Boginské a ta provede
nezbytné úkony vedoucí ke zdárnému vyřešení problému. Odchytová linka - tel.
č. 776 595 140

Pokud toto spojení neklapne a situace s volně se pohybujícím psem je akutní, je nutné
se spojit s některým pracovníkem odboru
hospodářství města. Pokud je pes agresivní
a ohrožuje okolí, je nutné volat Polici ČR,
která zajistí další nezbytné úkony.
Stibor Jaroslav,
oddělení hospodářství města
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PODĚKOVÁNÍ
panu Karlu Pretschovi za mimořádně vysoký počet
bezpříspěvkových darů krve, kterými přispěl k záchraně
zdraví či životů celé řady občanů. Český červený kříž uděluje
ocenění Zlatého kříže za 120 bezpříspěvkových darů krve.
Děkuji za projev velké lidské solidarity.

Jiří Jura, starosta
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Narození občánci

Odešli z našich řad:

Marie Rychlá

Marek Galo

Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí,
zdraví a radosti.

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Vítání občánků
V sobotu 26. června 2021 starosta města
přivítal nové javornické občánky.
Přivítáno bylo celkem 14 dětí, 9 děvčat
a 5 chlapců. Po slavnostním projevu pana
starosty Jiřího Jury vystoupily děti z mateřské školy. Rodiče se zapsali do pamětní knihy
města Javorník a převzali finanční hotovost,
věcný dar a kytičku.

Novými občánky města Javorník jsou:
Fiala Leo, Kocaj Daniel Karel, Kois Vincent,
Horváthová Kamila, Dostalíková Rosita, Žáček

Sebastien, Horká Viktorie, Kolkus Zetochová
Victoria, Kabela Vojtěch, Žáková Tereza,
Bednaříková Magdaléna, Randusová Natálie,
Semelová Sára a Haflantová Anežka.
Poděkování patří členkám Sboru pro občanské
záležitosti za organizaci této tradiční akce,
Michalu Zajoncovi, který vše zdokumentoval,
a dětem z MŠ Polská za kulturní vystoupení.

Přejeme dětem pevné zdraví, štěstí a hodně radosti!
MM

8/2021

Javornický zpravodaj

5

Odpadové hospodářství města

Vážení spoluobčané, je nesmírně potěšitelné,
jak se našemu městu daří hospodařit s odpady. Hlavně s těmi recyklovatelnými, kterých
přibývá, což je dobře, protože naopak z logických důvodů ubývá odpadu, který končí
na naší skládce. Na ní by opravdu mělo být
vyvezeno pouze to, co nejde recyklovat, popřípadě do budoucna jinak energeticky využít.
Snažíme se o to, abyste měli možnost vše již
ve vaší domácnosti nepotřebné buď odvézt na
sběrný dvůr, uložit do barevných kontejnerů
na sběrných hnízdech nebo v případě bio
odpadu uložit ho do kontejnerů rozmístěných
po městě a na sběrném dvoře. Jsou to dva roky,
co jsme tuhle možnost Vám, občanům, nabídli
a zároveň s tím jsme začali tento odpad odvážet na kompostárnu k dalšímu zpracování.
Platíme za tunu přivezeného materiálu ke
zpracování a poté si můžeme zhruba 30 %
váhových odvézt ve formě hotového a prověřeného finálního materiálu – kompostu. Jak si

mnozí z vás mohli všimnout, popřípadě přečíst v předchozích číslech JZ, na SD je umístěn
kontejner s kompostem, kde si může každý
občan našeho města a přináležejících obcí
nabrat kompost pro vlastní potřebu.

Velice nás poslední dobou mrzí, že z některých míst musíme kontejnery na bio
odpad odvézt a již je tam neumísťovat,
protože se nám opakovaně množí případy,
kdy někdo nezodpovědný a troufám si říct
i líný, ukládá do těchto kontejnerů to, co
tam přijít vůbec nesmí!!!! Objevují se nám
tam kusy betonu, kamení, dřevěné desky,
podlážky, plasty, pytle s odpadem …. atd.
Bojím si domyslet, co se stane s drtičem
bio odpadu, pokud se do něho dostane kus
betonu nebo kamení, a kdo škody zaplatí.
My všichni se snažíme, aby odpadové hospodářství v našem městě bylo stále lepší a kvalitnější, pokud možno i nákladově levnější.
Mrzí nás zjištění, že pár nezodpovědných
dokáže zhatit snahu ostatních spoluobčanů,
kterým záleží na tom, aby naše město bylo
ještě krásnější a čistější.
Za všechny z OSM přeji všem občanům krásnou a klidnou druhou polovinu léta.

Ing. Pavel Pospíšil

Výpravní budova v Javorníku – krátká aktualita
Zeptal jsem se tiskové mluvčí Správy železnic na aktuality týkající se výpravní budovy
na železniční stanici Javorník ve Slezsku.
„V letošním roce bude vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci výpravní budovy Javorník
ve Slezsku. V budově budou dva byty, nocležna pro dopravce a technologické zařízení.
Dále dojde k opravě stávajícího přístřešku
pro cestující, “ sdělila Nela Friebová, tisková
mluvčí - Správa železnic.

MZ
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Dění v Javorníku

Zájezd na zámek Raduň - MO STP Javorník
Výbor Místní organizace Svazu tělesně postižených ČR v Javorníku
oznamuje svým členům, že 7. září 2021 pořádáme zájezd pro členy
MO Svazu tělesně postižených v Javorníku. Letos se společně podíváme na státní zámek Raduň a Arboretum Nový Dvůr. Čeká nás
i společný oběd. Odjezd bude 7. září v 7:00 hodin od kostela
v Javorníku. Přednost mají členové MO STP, v případě nenaplnění
autobusu budou mít možnost senioři z Javorníku.
Přihlášky bude vybírat spolu s příspěvkem 200 Kč na osobu Libuše
Verešová 2. srpna 2021 v SOUDU – Turistickém centru od 15:00
do 16:00 hod.
Výbor organizace MO STP Javorník

Jubilanti spolku MO STP

Z levé strany: Kolkus Ignác, Svozilová Jarmila, Kobera Václav, Antalová Drahomíra. Mezi nepřítomnými
jubilanty ještě byly: Kinská Vera, Procházková Marie a Třetinová Jiřina. Všem jubilantům gratulujeme!
V pozadí za MO STP Milan Vávra, Petr Závora (předseda) a úplně vpravo Eva Ševčíková.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA
půjčovní doba
ČERVENEC - SRPEN
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK
9:00 – 12:00; 12:30 – 16:00

Pasování prvňáčků na čtenáře 2021
Letošní Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo tentokrát díky uvolněným opatřením
trochu více slavnostně, i když bez přítomnosti
veřejnosti. Za dětmi přijel vždy dobře naladěný, veselý a vtipný Adolf Dudek, ilustrátor
dětských knih.

Městská knihovna Rudolfa Zubera jako institucionální člen SKIP ČR přihlásila prvňáčky
do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka. Knihovna, která žáky do projektu

přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. Cílem projektu
je rozvoj čtenářských návyků žáků již od
prvního ročníku školní docházky. Odměnou
za úspěšné absolvování projektu je pro děti
knížka pro prvňáčka, původní česká novinka,
která byla napsána a ilustrována výhradně
pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné
knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.
Ve školním roce 2020/2021 je to kniha
spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové
– První školní výlet. Kromě knihy všichni pasovaní
obdrželi roční předplatné do knihovny zdarma,
originální diplom z dílny
Adolfa Dudka a drobné
dárky.
Doufám, že se s pasovanými dětmi, a nejen s nimi,
brzy potkám v knihovně.

Sponzorsky tuto akci podpořili: SKIP ČR, MUDr. Vladislava Porvisová, Šárka
a Radek Švábkovi. Děkuji
nejen těmto laskavým
duším, ale také všem, kteří
se podíleli na organizaci.

VH
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První knihobudka
na Javornicku
je na světě
díky spolupráci Městské knihovny
Rudolfa Zubera a provozovatelů
kiosku Borůvková hora.

Věříme, že naše Borůvka bude
sloužit všem, kteří mají rádi knihy
a rádi čtou.
VH

Malí indiáni ve vigvamu Bílé sovy
Knihovna se v úterý 13. 7. proměnila v indiánský vigvam. Malé rudé bratry a sestry
přivítala Bílá sova, která byla jejich průvodkyní za Pokladem velkého šamana.

Příměstský tábor vedený p. uč. Janou
Dzubákovou se v parném dni uchýlil do
příjemného chládku knihovny, aby zde po
složení Indiánského sedmera a přísahy,
indiánské kmeny (Malí medvědi, Běžící koníci, Veselé veverky, Vyjící vlci, Silní bizoni)
statečně plnily nelehké úkoly. S odvahou
a v bratrském duchu se s úkoly popasovaly
naprosto skvěle. Nakonec je jejich vlastní
statečnost a znalosti přivedly až k pokladu
Velkého šamana.
Bílá sova (VH)
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Proběhl 47. ročník loveckého kola
O putovní pohár starosty města v Javorníku
V brokové střelbě na asfaltové terče na
střelnici v Javorníku proběhl další úspěšný
ročník, tentokrát ke stému výročí!
Sobotní den (19. 6. 2021) patřil Mysliveckému spolku Chlum Javorník, který
pořádal na střelnici v Javorníku 47. ročník
loveckého kola v brokové střelbě na asfaltové terče. Počasí všem zúčastněným přálo.
Javornická střelnice oslavila 100. výročí od

svého vzniku (1921-2021). Všichni zúčastnění na památku obdrželi pamětní medaili.
Hlavní pořadatel Jiří Žilka konstatoval:
„Všem, kteří se závodu zúčastnili, patří velký dík. K samotným závodům provolávám
sportovní zdar!“.
Velké poděkování patří městu Javorník,
které finančně podporuje tuto akci.
MZ

Následky rozvolnění omezujících opatření
Nejde, alespoň v Javorníku a blízkém okolí,
o nárůst počtu nakažených. Ten je v době,
kdy píši toto zamyšlení, na nulové hodnotě.
Zmírnění restrikcí přineslo zvýšenou potřebu
lidí být pospolu. A k takovýmto setkáváním
patří nepostradatelně kulturní prostředí.

V pátek 25. června v podvečer zahráli žáci
ZUŠ v Javorníku, obor literárně dramatický,
na zámeckém nádvoří představení Commedia
delľ arte. Pojali tento kus z renesančního období jako opravdoví profíci. Přeloženo volně
do našeho jazyka „komedie profesionálních
herců“. Představení mi učarovalo. A beze studu zahrané, mnohdy komplikované dialogy
a situace nás, diváky, rozesmívaly a bavily.
Poklona, milí herci.

26. června byla zahájena lázeňská sezóna
v Priessnitzových lázních v Jeseníku. Vystoupila Jesenická dvanáctka s kapelníkem,
javornickým rodákem, Martinem Blechtou.
A hned v neděli na závěr Brossmannova
hudebního festivalu a na prvním koncertě
festivalu Klášterní duchovní hudby v kostele
N. P. Marie v Bílé Vodě vystoupil sólově hráč
na hornu, umělec světového jména, pan Ra-

dek Baborák. Ten by snad zahrál i na rouru
od kamen. Úžasné!

Od čtvrtku 1. července začala ve výstavní
síni SOUDU výstava Historie železnic na
Jesenicku. Návrat do dětství. Kam ta děvčata
a jejich spolupracovníci na ty nápady chodí?
Nepamatuji výstavu, která by neměla duši,
a že jich už bylo! Zajděte, omládnete, tedy
hlavně na duši.

Silesian country band z pódia na náměstí
v sobotu 3. července rozdával dobrou náladu. Seděl jsem tak, že jsem viděl na zámecké
schody a měl jsem dojem, že se dívám na
mraveniště. Řada lidí jdoucích nahoru a do
protivky řada dolů. Onen prodloužený víkend po dlouhém půstu přišel lidem k duhu.
A uplynul týden. Žádný dramatický nárůst,
kdoví, která mutace se nijak neprojevuje.
Choďme na akce, stýkejme se. Buďme však
opatrnější než kdysi dříve, než se objevila
slova a výrazy: COVID, karanténa, lockdown,
testy, kontroly, očkování. V žádném případě
nenabádám k ignorování. Používejme rozum
a s pomocí informací poběží život dál.

E. Kabil
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Natáčení s Toulavou kamerou v Javorníku
V neděli 27. června od desáté hodiny na
programu ČT1 byl odvysílán 1029. díl Toulavé kamery. Jako třetí z bloku reportáží
byla o Javorníku a okolí. Redaktorka paní
Iveta Toušlová úvodem ve zkratce zmínila
historii města a krásu okolní přírody. Následují záběry zámku z různých úhlů, kamera
nahlédla do muzea, kterým provedl Milan
Rychlý. Michal Zajonc s Davidem Migalem
přiblížili vápennou pec a Dračí tlamu. Následují záběry z rozhledny na Borůvkové hoře,
kde o průběhu historie rozhleden na tomto
místě pohovořil Tomáš Rak. A poslední jsou
záběry z Mariánského údolí na Travné. No,
a tam mluví moje maličkost.
Jak jsem se k tomu přimotal? Byl jsem oslovený z IC, jestli bych nepopovídal o historii

tohoto kouzelného místa. Odkázal jsem, že
by to měl být pan farář nebo šoltýs. Zastupující farář Jiří Filipec už prý v televizi byl
a nehodlá to opakovat a navíc k 30. červnu
odchází. Šlo o Travnou, a tak jsem kývl.
Z knihy o Travné, autorů bratrů Komínkových, jsem se svědomitě připravil. Jen jsem
byl v obavách, aby to nedopadlo jako v humorné scénce Jiřiny Bohdalové a Vladimíra
Dvořáka při natáčení paní učitelky Lídlové,
kdy po šesté klapce už blábolila nesmysly,
ale Dvořák řekl dobrý, berem.
No, to víte, že se k tomu začínalo schylovat.
Když po asi desáté začínáte, tak už nevíte,
jestli je čtvrtek nebo neděle. No, jak to
dopadlo, je k dohledání v archivu ČT 1 pod
písmenem T.

Celé natáčení bylo iniciováno organizací Jeseníky – sdružení cestovního
ruchu. A jistě má svůj pozitivní
dopad. Odpoledne 7. července jeli se mnou z Travné autobusem
dva čundráci. Na můj dotaz, odkud
přijeli, řekli, že z Prahy a že viděli
„Toulavku“.

E. Kabil

Přehled činnosti JSDH Javorník za uplynulý měsíc červen
Vypadalo to, že červen se stane
měsícem bez výjezdu jednotky
javornických hasičů, ale konec
měsíce nás přesvědčil, že tomu
tak nebude. Nakonec jsme vyjeli
celkem ke 3 událostem. K prvnímu
výjezdu vyjíždíme do Uhelné
19. června, kde byla hlášena pomoc osobě
uvězněné v bytě. Než jsme na místo dorazili, měli už vše místní hasiči společně se

záchrannou službou vyřešené. Po
téměř celém půl roce (bez 2 dnů)
vyjíždíme 25. června k prvnímu
letošnímu padlému stromu na silnici
vedoucí do Travné. Poslední událost,
která se odehrála 30. června byla
také na silnici, ale tentokrát vedoucí
na Horní Fořt. Také zde spadl strom, který
jsme pilou rozřezali a uklidili.
MT
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc červen
Měsíc byl z počátku suchý, zasáhla nás i vlna tropických veder,
kterou vždy ukončila bouřková
aktivita.
Od 1. 1. 2021 do 15. 7. 2021
napršelo 401,8 mm.

Nejtepleji: 20. 6. 2021 - naměřeno 34,5 °C.
Nejchladněji: 3. 6. 2021 - naměřeno 10,5 °C.
Za měsíc napršelo 49 mm.
Největší náraz větru byl 30. 6. 2021 (77 km/h).
Co se událo během měsíce?
1. 6. jsou zralé první třešně
3. 6. venku kvete černý bez, řepka je již po
odkvětu
5. 6. přes den panuje jasná obloha a velmi teplo,
zemědělci a zahrádkáři využili počasí pro sečení
trávy a k sušení sena, které přes víkend krásně
vyschlo.
7. 6. v Javorníku začíná vysýchat povrchová
vrstva půdy. Spodní vody je dostatek – studny
jsou plné vody.
10. 6. pozorovatelné částečné zatmění Slunce
v ČR, předchozí částečné zatmění Slunce bylo
20. 3. 2015.
Příští částečné zatmění Slunce bude v ČR pozorovatelné 25. října 2022.
13. 6. v odpoledních hodinách přišla bouřka ze
směru od Bílé Vody, napršelo 9,7 mm.
17. 6. ČR zasáhla vlna tropických veder z jižní
Evropy. V Javorníku panovaly vysoké teploty 6
dní (30-34 °C). Slunce vysušilo trávníky, například kopec Kravčák byl celý suchý.
21. 6. vlna veder, opět 34 °C. Blížila se bouřka, ta
však nedorazila, protože ji stáhla polská jezera.
24. 6. v druhé polovině noci dorazila velká
bouřka ve 2:45 hod. – průtrž mračen, blýskavice

a obrovské hromy. Začátek této
bouřky byl v jižním Rakousku,
kde se projevila jako supercela
doprovázená i velkými kroupami. Druhá bouřka vznikla už
v ČR – Javornicko zasáhla ve
4:40 hod., třetí krátká bouřka
v 6:15 hod., napršelo 28,2 mm.
24. 6. několika obcemi na pomezí Břeclavska
a Hodonínska na jižní Moravě v úseku 26x0,5
km ve čtvrtek okolo 19:20 hod. prošla extrémní
bouře s krupobitím a tornádem. Podle hodnocení ČHMÚ se jednalo o silné tornádo doprovázené
savými víry, které dosáhlo síly EF4. Kriticky
zasaženo bylo 7 obcí.
29. 6. v odpoledních hodinách v Javorníku hřmělo, byla registrována vzdálená bouřka u Žulové.
30. 6. v noci se Javorníkem přehnala větrná
bouře (derecho), vítr v nárazech dosáhl síly
vichřice - 77 km/h.
V JZ 07/2021 řádil šotek a přehodil data Horních Hoštic, správné údaje pro měsíc květen
jsou zde:
Horní Hoštice KVĚTEN:
Nejvyšší denní teplota 28 °C naměřena 10.
a 11. 5. 2021.
Nejnižší teplota 5 °C naměřena 8. 5. 2021.
Průměrná denní měsíční teplota 16,7 °C a průměrná minimální teplota 9,6 °C.
Za měsíc napršelo 134 mm.

Horní Hoštice ČERVEN:
Nejvyšší denní teplota 33 °C naměřena 20. 6. 2021.
Nejnižší teplota 11 °C naměřena 3. 6. 2021.
Průměrná denní měsíční teplota 26,2 °C a průměrná minimální teplota 14,5 °C.
Za měsíc napršelo 61 mm dešťových srážek. MZ
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Italská komedie rozhýbala bránice divákům
Upnuté červené legíny, dort
Harlekýn, Molièrův Lakomec
či Goldoniho Sluha dvou pánů
– vše se zrodilo díky italskému
žánru Commedia dell´arte. Tato
komedie ze 14. století se hrávala
zejména pod širým nebem na náměstí a jejím hlavním cílem bylo pobavit publikum.
A tak vznikla škála postav odrážející tehdejší společnost: lakomý kupec Pantalone,
hloupý učenec Dottore, žárlivá manželka
Beatrice, popletený sluha Arlecchino,
chlubivý vojín Capitano, rázná služebná
Franceschina a naivní dívka hledající lásku
Isabella. Všechny tyto postavy měli diváci
možnost zhlédnout v rámci absolventského
představení Commedia dell´arte v podání
žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ
Javorník. A že to stálo za to! Na pódiu na
nádvoří státního zámku Jánský Vrch v Javorníku se v pátek 25. června 2021 odehrával
příběh plný situačního humoru a gagů, na
který diváci reagovali bouřlivým smíchem.
Hodina a půl utekla jako voda a herci se dočkali zaslouženého aplausu. Ač se to nezdá,

komediální žánr je jedna z nejnáročnějších hereckých disciplín.
Pro tento typ komedie je navíc
typická částečná improvizace.
Celé představení tak vzniklo
vlastní tvorbou bez napsaného
scénáře a v rámci kolektivní improvizace
herci nepřekvapovali pouze sami sebe navzájem, ale také diváky, se kterými během
představení komunikovali a tropili si z nich
šprýmy. Zkrátka taková disciplína vyžaduje
zkušenou divadelní skupinu, v tomto případě tvořenou Lenkou Nemeškalovou, Zuzanou Matuškovou, Ondřejem Stránským,
Evou Danielovou, Patricií Fudalou a Leou
a Terezou Juřenovými pod pedagogickým
vedením MgA. Kláry Ketnerové. Commedia
dell´arte byla a je divadelním zážitkem, který vykouzlí úsměv na tváři a vyvolá smích
i u zatvrzelého bručouna. A že je to v této
době potřeba! Přijďte se pobavit i Vy na
plánovanou reprízu 27. srpna 2021 v Kulturním domě v Javorníku.
KK, MZ
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Historie svítiplynu v Javorníku
Na rozlehlém barokním zámku Jánský
Vrch v Javorníku byl svítiplyn od roku
1907 do roku 1932 využíván k osvětlení hlavního nádvoří a interiérů
zámku. Plyn se používal také k vaření
a ohřevu žehliček. Historie zámku je spojena s biskupstvím v polské Vratislavi, které
objekt a s ním i celé Jesenicko vlastnilo od
roku 1348. V roce 1907 svítilo v interiérech
zámku 35 plynových lustrů a stolních lamp,
k plynu byl připojen jeden plynový sporák
v zámecké kuchyni a ohřívač žehliček u zámecké žehlírny. Na nádvoří zámku svítilo šest
konzolových lamp a jeden plynový kandelábr.
V roce 1932 bylo při částečné elektrifikaci
zámku v jeho interiérech přestavěno 19 lamp
a lustrů na elektřinu a ostatních 16 plynových lamp a lustrů svítilo na zámku až do
roku 1945.

Poloha zámku mimo hlavní komunikační
trasy jej zázračně ochránila před válečnými
škodami a ničivými požáry a zámek neprošel
ani radikální vlnou poválečných modernizací
a rekonstrukcí. Zámek byl až do roku 1945
sídlem vratislavských biskupů a arcibiskupů,
pak formálně přešel pod správu apoštolské
administrativy v Českém Těšíně a k jeho převodu do státního majetku došlo až roku 1984.
V roce 1999 byla Severomoravské plynárenské, a. s. nabídnuta možnost využít úpravy
nádvoří zámku k rekonstrukci a dopojení
původního svítiplynového osvětlení ke stávajícímu rozvodu zemního plynu, který pro-

cházel hlavním nádvořím k domku
kastelánky.

7. 9. 2001 bylo jako první na našem
území na nádvoří rozžehnuto šest
konzolových lamp a jeden kandelábr
za finanční podpory Severomoravské plynárenské, a. s. Rekonstrukci plynových lamp
a dopojení na stávající rozvod zemního plynu
provedl GASCONTROL, společnost s r.o. z Havířova. Tělesa lamp jsou původní, byly pouze
vyměněny vnitřní hořáčky, ventily a cylindry
z čirého skla, které vyrobila bývalá sklárna
v Rapotíně. Znovurozžehnutí plynových lamp
na nádvoří zámku Jánský Vrch v Javorníku se
stalo inspirací pro Prahu, Plzeň a další města.

Od 1. 1. 2002 je javornický zámek zapsán do
seznamu národních kulturních památek. Idea
plynárenského muzea umístěného v konírně
zámku byla jedním z projektů, které měly
v budoucnosti podstatně přispět k rozvoji této
národní kulturní památky i celého regionu.
K tomu v roce 2002 již nedošlo. Podařilo se to
teprve v roce 2019 Klubu plynárenské historie, který vytvořil muzejní expozici v budově
bývalého soudu, přestavěného na Muzeum
a Městské informační centrum za významné
finanční podpory Olomouckého kraje a města
Javorník. Unikátem expozice je pět původních
svítiplynových konzolových interiérových
lamp, přestavěných na zemní plyn, které si
návštěvníci expozice za asistence průvodce
mohou bezpečně rozžehnout po více jak
100 letech. Světlo těchto plynových lamp je
připomínkou umu a dovednosti našich předchůdců a důkazem toho, že i dnes máme ve
svých řadách špičkové mistry plynárenského
řemesla, kteří dokážou staré lampy rekonstruovat, přestavět na zemní plyn a rozsvítit.

Posláním expozice je zachování regionálních
tradic plynárenství a industriální historie
pro příští generace a uchování historických

14

Javornický zpravodaj

spotřebičů, dokumentace a dalších předmětů s tím souvisejících. Stálá expozice Klubu
plynárenské historie v Javorníku je ideálním
vstupem pro návštěvu blízkého Muzea Gazownictwa v polském Paczkowie, jednoho
z největších v Evropě. A byli to právě přátelé
z Muzea Gazownictwa v Paczkowie, kteří pro
nás objevili při své návštěvě zámku v Javorníku v roce 1999 původní svítiplynové osvětlení
a inspirovali tak Severomoravskou plynárenskou, a. s. k znovurozžehnutí lamp na nádvoří
zámku. V intreriéru zámku bychom mohli
zrekonstruovat jednu původní svítiplynovou

8/2021

stolní lampu, připojit ji k náhradnímu
zdroji zemního plynu a lampa by tak mohla
opět svítit. Podobnou historickou lampu,
přestavěnou na zemní plyn a připojenou
k lahvi stlačeného zemního plynu / CNG/
jsme představili na Mezinárodní výstavě Infotherma v roce 2015 a na Mezinárodní konferenci o užití CNG v dopravě v kongresovém
sále Technické univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě jako Klub plynárenské historie.

Mgr. Josef Marek,
předseda Klubu plynárenské historie

Kulturní, společenské a sportovní akce

Kalendář akcí červenec/srpen 2021
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

8/2021
7. 8. 2021 od 17:00 hod.
náměstí Svobody

Javornický zpravodaj
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„VĚROVANKA“ – hudební večer s dechovou kapelou

13. 8. 2021 od 18:00 hod. DOWN BEAT DIXIELAND BAND
náměstí Svobody
– hudební večer s jazz-bluesovou kapelou
20. 8. 2021 v 19:00 hod.
zahrada Karla Ditterse

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

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

1. 9. – 24. 9. 2021
Knihovna Rudolfa Zubera

4. 9. 2021 od 17:00 hod.
náměstí Svobody

9. 9. 2021 od 17:00 hod.
Knihovna Rudolfa Zubera
24. 9. 2021
Knihovna Rudolfa Zubera

„HISTORIE ŽELEZNIC NA JESENICKU“ – sezónní výstava

PŘIPRAVUJEME
„ROK VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ“
– interaktivní výstava Kláry Smolíkové
„STARÁ TRÁVA“
– hudební večer

„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY“
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA KÁVY BARISTOU S PŘEDNÁŠKOU

„MLŽNOU KRÁSOU RYCHLEBSKÝCH HOR“
6. 10. 2021 od 18:00 hod.
– přednáška Miroslava Kobzy
nový sál
pořádá: Knihovna Rudolfa Zubera
7. 10. 2021 od 17:00 hod.
„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY“
Knihovna Rudolfa Zubera
9. 10. 2021

„NOC S ANDERSENEM“
pořádá: Knihovna Rudolfa Zubera

22. 10. od 17:30 hod.
Knihovna Rudolfa Zubera
11. 11. 2021

„BARMA – ZLATÁ ZEMĚ“
– přednáška Vladimíry Klapuchové

21. 11. 2021

„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“

4. 12. 2021

„MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“

Prosinec

„ADVENTNÍ KONCERT“

8. 10. 2021

„DRAKIÁDA“

„VÍTÁNÍ MARTINA LAMPIÓNY“

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 - rozpisy Dynama Javorník
Okresní přebor muži - podzim 2021
Datum a čas

Kolo

Domácí

Hosté

SO 07.08.2021 17:00

2.

Zlaté Hory

Javorník

4.

Červená Voda

SO 14.08.2021 17:00
SO 21.08.2021 16:30
SO 28.08.2021 16:30
SO 04.09.2021 16:00
SO 11.09.2021 15:00
SO 18.09.2021 15:30
SO 25.09.2021 15:30
SO 02.10.2021 15:00
NE 10.10.2021 14:30
SO 16.10.2021 14:30
SO 23.10.2021 14:30
SO 30.10.2021 14:30

3.
5.

6.

Javorník
Volno

Javorník

Lipová lázně
Javorník
Vidnava

7.

Velká Kraš

Javorník

9.

Velké Kunětice

Javorník

11.

Česká Ves "B"

13.

Bělá

8.

10.

12.
1.

Javorník

Javorník

Javorník

Javorník

Okresní přebor starší žáci - podzim 2021

Vápenná

Supíkovice
Javorník

Bernartice"B"
Javorník

Černá Voda

Datum a čas

Kolo

Domácí

Hosté

SO 21.08.2021 13:30

4.

St. Č. Voda

Javorník

6.

Javorník

1.

Javorník

9.

Česká Ves

SO 28.08.2021 14:00
SO 4.09.2021 13:30
Ne 12.09.2021 10:00
ST 15.09.2021 16:00
SO 18.09.2021 13:30
SO 25.09.2020 15:30
SO 02.10.2021 10:00
SO 16.10.2021 12:00

5.
7.

8.

10.

Javorník
Žulová

Javorník
Mikulovice

Vidnava

Javorník
Mikulovice
Supíkovice
Javorník

Javorník
Javorník

Lipová lázně

3.

Javorník

Datum a čas

Kolo

Domácí

Hosté

NE 29.08.2021 12:30

5.

Javorník

Bělá

SO 30.10.2021 11:30

13.

Javorník

Okresní přebor mladší žáci - podzim 2021

NE 05.09.2021 10:00

6.

Jeseník "B"

Odjezd

Zlaté Hory

12.

SO 23.10.2021 12:00

Odjezd

St. Č. Voda
Lipová

Javorník

Odjezd
8:45
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Datum a čas

Kolo

NE 12.09.2021 12:30

7.

ST 15.09.2021 16:30

Domácí

Hosté

Javorník

Mikulovice

8.

Česká Ves

SO 02.10.2021 12:30

10.

Bělá

Javorník

NE 17.10.2021 10:00

2.

Mikulovice

4.

Žulová

Datum a čas

Kolo

PO 30.08.2021 16:00

NE 26.09.2021 12:30
NE 10.10.2020 12:30
NE 24.10.2021 12:30
NE 31.10.2020 10:00

9.
1.

3.

Javorník

Javorník

Javorník
Žulová

Javorník
Jeseník "B"
Javorník

Česká Ves

PO 13.09.2021 16:30
PO 20.09.2021 16:30
PO 27.09.2021 16:00
PO 04.10.2021 16:30
PO 11.10.2021 16:00
PO 18.10.2021 16:30
PO 25.10.2021 16:00
PO 01.11.2021 17:00
NE 31.10.2020 10:00

Odjezd

5.

Javorník
Javorník

Bernartice

7.

Supíkovice

Javorník

9.

Javorník

6.

8.

Zlaté Hory

10.

Javorník

2.

Česká Ves

4.

St. Č. Voda

1.

3.

4.

Lipová

Javorník
Žulová

Jeseník

Javorník
Česká Ves
Javorník

Zlaté Hory
Javorník
Lipová

Javorník

Hosté
Javorník

6.

Javorník

1.

Javorník

9.

Jeseník "A"

NE 19.09.2021 10:00
Ne 26.09.2021 10:00
NE 03.10.2021 10:00
NE 17.10.2021 10:00
NE 24.10.2021 10:00
Ne 31.10.2021 10:00

7.

8.

Žulová

Javorník

10.

Bernartice

13.

Javorník

12.
3.

Lipová

Javorník

15:15

Odjezd

Domácí
Jeseník "B"
Javorník

15:15

Javorník

4.

5.

15:15

15:15

15:45

Kolo

ST 15.09.2021 16:00

8:45

Hosté

Datum a čas

NE 12.09.2021 12:15

11:15

Domácí

NE 22.08.2021 10:00
Ne 05.09.2021 10:00

15:15

9:00

Okresní přebor "mladší přípravka" - podzim 2021

NE 29.08.2021 10:00

Odjezd

Javorník

Okresní přebor "starší přípravka" - podzim 2021

PO 06.09.2021 16:00
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Zlaté Hory
Česká Ves
Javorník

Bernartice

Mikulovice
Javorník

Javorník
Javorník
Jeseník "B"
Lipová

9:00
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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. 08/2021, dne 2. 8. 2021, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 13. 8. 2021, své příspěvky
zasílejte na javornickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává město Javorník, náměstí
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