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Informace z města
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v současné době sestavujeme rozpočet na
rok 2019, který bude zastupitelům předložen k připomínkování na pracovní schůzce
a Vám představen začátkem měsíce února.
Tento rozpočet bude schvalován na veřejném zasedání zastupitelstva města ve druhé polovině měsíce února. Rozpočet města
se bude odvíjet od započatých investičních
akcí – horního náměstí, budovy býv. soudu
č. p. 7 a nezbytně nutných investičních akcí
a větších oprav, které nás čekají v letošním
roce.
Určitě si většina z Vás všimla na
webových stránkách města Javorníku
www.mestojavornik.cz leteckých snímků našeho města. Společnost Amido – letecké snímky, s. r. o. nafotila z letadla celé
katastrální území města a většina těchto
fotografií je přístupna veřejnosti na našich

stránkách jak k prohlédnutí, tak i k tisku. Tato licence je však časově omezena na dobu
12 měsíců.
Další informací, kterou Vám chci připomenout, je možnost registrace pro zasílání SMS
zpráv z města Javorníku. Tuto registraci je
možné provést zasláním SMS zprávy z Vašeho
mobilního telefonu na č. 900 77 03 ve tvaru:
OLK mezera JAVORNIK mezera INFORMACE
mezera ANO mezera PRIJMENÍ mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO DOMU
nebo nahlášením tel. čísla a osobních údajů na Správě majetku města či na podatelně
Městského úřadu Javorník.
Uvažujeme zasíláním těchto zpráv informovat Vás občany o blížících se termínech
splatnosti poplatků vůči městu, o možnosti
využití služeb města Javorník, o zásadních
akcích organizovaných městem apod.
Jiří Jura, starosta města

VÝZVA – KALENDÁŘE
Vážení občané,
žádáme vás tímto, abyste si ve vlastním zájmu zkontrolovali vyzvednuté kalendáře, těmi pozornějšími z vás byly
zjištěny u dvou kusů chybějící stránky. Pokud na tento nedostatek poukážete později, nebude možno kalendáře vyměnit za nové, neboť již nebudou k dispozici. Děkujeme za pochopení.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka

Kulturní komise města Javorník
Rada města na svém zasedání konaném dne
5. 12. 2018 zřídila kulturní komisi, jejímž
předsedou byl zvolen Lukáš Daniel. Členové kulturní komise jsou: Michal Zajonc, Ivana Konyariková, Mgr. Tatiana Bednaříková,

Mgr. Marek Bury, Bc. Iva Kubincová, Bc. Kateřina Danielová a Ing. Lucie Hecsková. Náplní
kulturní komise je především optimalizace
a sestavování kulturních akcí pořádaných
v katastru města.
MZ
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Pravidla pro příspěvky do Javornického zpravodaje
Vážení občané, článek do JZ by měl obsahovat především nadpis, stručně vystihnout
danou věc, o které píšete. Článek by neměl
obsahovat pravopisné chyby ani žádné grafické úpravy, nezapomeňte na podpis. Text
maximálně na jednu stránku, dodržujte prosím termíny uzávěrky, fotografie zasílejte
mimo článek zvlášť. V současné době i do

budoucna nebude Javornický zpravodaj obsahovat reklamu.
Uzávěrka do JZ 03/2019 bude 15. 2. 2019
do 8:00 hodin. Své příspěvky můžete zasílat
na adresu javornickyzpravodaj@seznam.cz,
děkujeme všem, kteří pravidelně svými příspěvky JZ doplňují.
MZ

Na základě vývojové křivky růstu ceny vodného a stočného stanovené Státním fondem
ČR při realizaci akce – Rekonstrukce ČOV
Javorník, rozhodla Rada města Javorník na
svém zasedání čj. 4/2018 dne 17. 12. 2018
o provedení úpravy ceny vodného a stočného pro město Javorník a obec Bílý Potok od
1. 1. 2019 v doporučené výši:

- nárůst vodného o 0,95 Kč za 1 m3, tj. na
cenu 20,98 Kč/m3
- nárůst stočného o 0,72 Kč za 1 m3, tj. na
cenu 26,00 Kč/m3

Správa vodovodu a kanalizace města Javorník – úprava ceny
vodného a stočného pro r. 2019

Ceny jsou uvedeny bez DPH, které je jako
v předcházejícím období ve výši 15%.
Za správu VaK Stibor Jaroslav

POPLATKY ZA TKO

Splatnost TKO zůstává v roce 2019 beze změny (420 Kč za osobu na rok), viz
obecně závazná vyhláška
č. 2/2015.
Dále
oznamujeme,
že
v hlavní pokladně MěÚ
Javorník (podatelna) je již
možné jakékoli platby provést i bezhotovostně - bankovními platebními kartami MasterCard, VISA a VISA Electron,
Maestro, V Pay, JCB, Dinners Club a Discover.
V případě platby převodem použijte účet
19 - 6321841/0100, kontakt pro informace o VS nebo částce je 585 235 480.
Občany, kteří nemají uhrazen poplatek
za popelnice na rok 2018, vyzýváme, aby
tak učinili v co nejkratším termínu.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. 2. a do 31. 8.
příslušného kalendářního roku. Poplatek lze
zaplatit do 28. února
i jednorázově na celý kalendářní rok.

Úleva ve výši 50% ročního poplatku se poskytuje studentům denního studia, kteří
studují a jsou ubytovaní mimo území města
Javorník (internáty, koleje, priváty apod.)
Nárok na úlevu podle tohoto odstavce je třeba doložit
(např. potvrzením vydaným
zařízením, v němž je osoba
ubytována, smlouvou s ubytovatelem apod.)
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POPLATKY ZA PSY
Splatnost do 31. 3. 2019. Dle OZV č. 3/2012
o místních poplatcích je sazba poplatku:
- za prvního psa v domech s vlastním
výběhem 100 Kč
- za druhého psa a každého dalšího
150 Kč
- za prvního psa v domech bez vlastního výběhu (bytové domy) 200 Kč
- za druhého psa a za každého dalšího
300 Kč
- za druhého psa a každého dalšího téhož
držitele v domech bez vlastního výběhu
(bytové domy), jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského

nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu, 200 Kč.

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do
15 dnů ode dne jejího vzniku (ode dne, kdy
pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy
nabyl psa staršího tří
měsíců). Stejným způsobem je povinen oznámit
také zánik své poplatkové povinnosti.

Setkání jubilantů v Javorníku

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se v obřadní
síni Městského úřadu v Javorníku uskutečnilo „Setkání s jubilanty“. Setkání se zúčastnili
jubilanti, kteří v měsících červen – prosinec
2018 dovršili významného životního jubilea. Naše jubilanty přivítal starosta Jiří Jura,
místostarostka Sieglinde Mimrová a členky
Sboru pro občanské záležitosti. Svým milým

vystoupením potěšily i děti z Mateřské školy Míru pod vedením paní učitelky Křížkové.
Vedení města poděkovalo jubilantům za jejich
obětavou celoživotní práci a péči, kterou věnovali jak svým dětem, tak celé naší společnosti.
Po slavnostním projevu následovala volná zábava. Přejeme jubilantům pevné zdraví!
Marcela Minksová
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Dění v Javorníku
Charitativní sbírka - Strom splněných přání
Již potřetí proběhla v Javorníku předvánoční charitativní
akce Strom splněných přání.
Také tentokrát byla na vánoční
strom v kulturním domě rozvěšena vánoční
přání klientů z Domova pokojného stáří sv.
Františka, která si mohli návštěvníci rozebrat a následně je seniorům splnit.
Ježíškova vnoučata - akce Českého rozhlasu, kterou již druhým rokem o Vánocích žilo
celé Česko. Opět se podařilo splnit obrovské
množství přání mnoha seniorům. Také klienti Charity Jeseník už byli mnohokrát obdarováni konkrétními dárci a několikrát se s nimi
dokonce osobně sešli, třebaže byli z různých
koutů naší republiky. V Javorníku probíhá podobná předvánoční aktivita na lokální úrovni.
Pro Domov pokojného stáří sv. Františka ji již
tradičně zajišťuje spolek BAJA ve spolupráci
s MěKS Javorník.
Domov pokojného stáří sv. Františka udržuje se spolkem aktivních žen v Javorníku již
dlouhodobě dobré vztahy.
Ženy pravidelně navštěvují jednotlivé klienty,
kteří v Javorníku žili a pracovali, ale setkávají
se i všichni dohromady na společných posezeních s bohatým pohoštěním, které vždy
klientům připraví.
„O těchto Vánocích už jsme ani se Stromem
splněných přání nepočítali,“ říká vedoucí
Domova Petra Tomášková. „Měli jsme slavit

Vánoce poprvé ve Vlčicích a mysleli jsme si, že když z Javorníku
odejdeme, nebudou mít místní
obyvatelé takovou motivaci naše klienty obdarovávat. Byli jsme moc rádi,
když ženy z BAJA celou akci i tentokrát odstartovaly,“ dodává.
Přání seniorů byla rozvěšena na vánoční
strom v kulturním domě 7. prosince, kdy se
konala vernisáž výstavy Řemeslo má zlaté
dno. Tady si návštěvníci začali přání rozebírat a jako již tradičně o ně byl velký zájem.
„Bylo zajímavé, že jedna paní přišla s tím, že ji
prosila její dcera, která žije v Čechách, aby vzala jedno přání i pro ni, protože u nich nic takového neprobíhá,“ říká paní Lída Procházková,
která je spolu se spolkem BAJA autorkou celé myšlenky a hlavní organizátorkou sbírky.
Kromě věcných darů se vybrala částka 1500
korun od drobných přispěvatelů, za kterou
nakoupili v Domově občerstvení na štědrovečerní a silvestrovskou hostinu.
Velké poděkování patří spolku BAJA a také
MěKS Javorník za poskytnutí zázemí a organizaci celé akce. Hlavně je však potřeba
poděkovat všem dárcům z Javorníku, kteří si
v předvánoční době udělali čas na to, aby kromě dárků svým blízkým je nakoupili i těm,
kteří již nejsou obklopeni vlastní rodinou.
Hana Sychrová
(manažerka PR Charity Jeseník)

V posledních dvou měsících roku jsme se
moc nezastavili. Kromě pravidelné odborné
přípravy a údržby techniky jsme zasahovali
celkem u 11 událostí. Poslední výjezd roku

2018 jsme absolvovali 26. prosince s konečným pořadovým číslem 64.
V listopadu jsme zasahovali celkem 6x.
V pátek 9. listopadu jsme vyjeli otevřít byt

Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Javorník v závěru roku 2018
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na ulici Puškinovu v Javorníku. O tři dny
později jsme vyjeli společně s jednotkou
SDH Bílá Voda a HZS Jeseník na pátrací
akci do Bílé Vody. Pacient psychiatrické nemocnice byl nalezen ještě před začátkem
samotného vyhledávání v terénu. Ve středu 14. listopadu vyjíždíme ke spadenému
stromu, který přetrhl dráty vysokého napětí nedaleko křižovatky Zálesí - Travná.
Předáno pohotovostní službě společnosti
ČEZ. V neděli 18. listopadu vyjíždíme časně
ráno k požáru ve firmě Cranp - Kovo (bývalý MEZ) na ulici Míru v Javorníku. Došlo
k zahoření akumulačních kamen v šatně
podniku. Hasiči museli vyhledat zdroj zakouření a poté provedli ochlazení pomocí
hasicího přístroje. Nakonec provedeno
odvětrání podzemního podlaží. Na pomoc
přijely jednotky SDH Bílý Potok, HZS Jeseník a polští hasiči z Paczkowa. Následující
dva dny vyjíždíme k totožným událostem.
V obou případech došlo k samovolnému
sjetí vozidla do potoka. První případ se
odehrál v Travné a druhý v Bílém Potoku.
V obou případech musel vozidlům pomoci
zpět na silnici jeřáb profesionálních hasičů
z Jeseníku.

V prosinci jsme pak zasahovali v 5 případech. V pondělí 3. prosince vyjíždíme společně s jednotkami SDH Uhelná, Žulová
a HZS Jeseník k požáru v Mateřské škole
v Uhelné. Žádnému z dětí se nic nestalo,
místní hasiči je včas evakuovali. Zdrojem silného zakouření bylo hořící uhlí v zásobníku
kotle. Zahoření bylo rychle uhašeno a školka
odvětrána. Ve čtvrtek 20. prosince vyjíždíme po 3. hodině ráno ke spadenému stromu
na Travnou k hraničnímu přechodu. Za následujících 24 hodin vyjíždíme do Bílého Potoka na pomoc zdravotníkům s transportem
zraněné osoby z bytu do sanitky. Týž den
večer pak vyjíždíme k dalšímu spadenému
stromu na silnici mezi Javorníkem a Horním
Fořtem. Korunu jabloně odtáhlo 6 silných
hasičů mimo silnici. K poslední události vyjíždíme 26. prosince do Travné k dopravní
nehodě se zraněním jedné osoby. Vozidlo
zde narazilo do stromu. Na místě zasahovali
polští dobrovolní hasiči z Lądku Zdrój, polští profesionální hasiči z Bystrzyce Klodzke
a následně i hasiči z Jeseníku. Zraněnou osobu si nakonec odvezli polští zdravotníci. My
jsme zůstali na místě do vyproštění vozidla.
Martin Tonhauser

Spolek Javornické čumáčky z. s. byl založen
v roce 2018, nicméně
jeho zakladatelka „psí
máma“ Jarmila Boginská se záchraně a pomoci zvířatům v nouzi
dobrovolně věnuje již
řadu let. Zachránila již
více jak 70 psů v ohrožení života a mnoho
koček. Spolek Javornické čumáčky z. s. sídlí
v Uhelné (Dolní Fořt)
v okrese Jeseník a pomáhá jak pejskům,
tak kočičkám, kteří potřebují pomoci. Náš

spolek zajistí lékařskou
péči a stará se o zvířátka do doby, než najdou
novou rodinu. V současnosti je vyhlášena materiální sbírka pro zvířátka (granule, odčervení
apod.) v prodejně paní
Dopitové v Javorníku,
kam mohou lidé nosit
tyto materiální dary pro
psy a kočky v nouzi. Pomoci lze také dobrovolným finančním příspěvkem na č. ú.: 2301549776/2010.
J. Boginská

Javornické čumáčky děkují

02/2019

Javornický zpravodaj

7

Masopust v Javorníku Vsi
V sobotu 23. února se Spolek
obyvatel Javorníku Vsi rozhodl uspořádat masopustní
průvod. Připomeňme si, co to
masopust je a jaké zvyky jsou
s ním spojené.
Masopustní období je jakousi
spojnicí mezi zimním obdobím a jarním probouzením přírody. Začíná vždy po 6. lednu,
po Třech králích, a končívá v úterý před Popeleční středou, po níž nastává čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu spojené s radovánkami a hodováním.

Tučný čtvrtek
Je to poslední čtvrtek před masopustní nedělí
– původně se jedlo hovězí, jehněčí a zvěřina, od
19. století nastoupila obliba zabijaček a tradiční vepřové pečeně s knedlíky a zelím, zapíjené
pivem. V té době se také začala za masopustní
jídlo považovat pečená husa. Panovalo přesvědčení, že na tučný čtvrtek musí člověk jíst
a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.

Taneční neděle
Hlavní zábava začínala v neděli. Po bohatém
obědě se všichni chystali na taneční zábavu,
která se často protáhla až do rána… V každém kraji si lidé vymysleli jiné názvy a jiné
zvyklosti např. mužovský bál, babský bál.
V Praze vznikly v 18. století masopustní plesy zvané reduty, určené pro bohatší vrstvy.

Maškarní úterý
Vyvrcholením masopustu bylo úterý, kdy
se pořádaly průvody maškar nebo hrály žákovské divadelní hry a udržovala se spousta
krajových zvyků. Masky vycházely ze staletých vesnických tradic, některé se objevovaly
každoročně. Hlavním aktérem masopustní
obchůzky, zejména na severní Moravě, byl
medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna

(= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na
koni, Žid s pytlem nebo rancem
na zádech, bába s nůší, kominík
se žebříkem, kozel, smrt, masky řemeslníků a mnoho dalších.
S průvodem se začínalo od ranních hodin,
nejdříve se celý průvod vydal k obydlí starosty, kde si symbolicky vyžádal povolení
této akce, pak veselá společnost obcházela
stavení po stavení s bujarým tancem a zpěvem. Pánové s sebou nosili šavle, na které se
navlékala darovaná slanina a klobásky, a koše
na vajíčka či jinou koledu, kterou si vysloužili.
Jako poděkování za výslužku si pak s každou
hospodyní před stavením zatancovali. Večer
při muzice se z vykoledovaných dobrot udělala hostina. Během večerní zábavy se často
tančil mečový či šavlový tanec. Šlo o secvičený tanec pro muže a chlapce, při kterém se
přeskakovaly a podlézaly šavle. Masopustním
úterým vrcholilo a současně přesně o půlnoci
končilo třídenní hýření, hodování a tancování.
Muzikanti dohráli a symbolicky se pochovala
figurína basy nebo jiného hudebního nástroje,
který byl zahalen do smutečního šatu. Tím se
dalo na vědomí, že dalších čtyřicet dní se mají
lidé věnovat rozjímání a půstu.
Na tyto tradice bychom chtěli alespoň částečně navázat prvním masopustním průvodem Javorníkem Vsí, který začne od 14:00
hod. v sobotu 23. února od sálu Laura. Trasa průvodu za účasti Oškerovy dechovky
na voze povede směrem k obchvatu, před
kterým se přejde přes most na druhou stranu potoka, kde bude průvod pokračovat až
k domu manželů Horáčkových, odkud se
průvod druhou stranou potoka vrátí zpátky k sálu Laura. Bývá zvykem se zastavovat
u domů, před kterými čeká hospodyňka
s masopustní výslužkou (př. koblihy, uzenina nebo láhev pálenky). Před sálem Laura
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bude pro účastníky masopustního veselí
připravena teplá zabijačková a dršťková
polévka a poté se program přesune do sálu,
kde k tanci a poslechu zahrají Oškerovci a k
pohoštění poslouží vykoledované výslužky.
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Budeme rádi za hojnou účast v nápaditých maskách a za jakoukoli výslužku.

Za pořadatele
Spolek obyvatel Javorníku Vsi

Statistika z meteorologické stanice za měsíc prosinec
a přehled za celý rok 2018

Nejtepleji bylo 7. 12. 2018
- naměřeno 11,6 °C.
Nechladněji bylo 1. 12. 2018
- naměřeno -4,9 °C.
Za měsíc napršelo 35,3 mm.
Maximální náraz větru
55 km/h.
Nejvyšší roční průměrná
teplota 15,4 °C (2011),
15,3 °C (1990, 2008, 2015).
Nejnižší roční průměrná
teplota 3,3 °C (1987).
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Tříkrálová sbírka v Javorníku

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá Charita Česká republika v celostátním
měřítku od roku 2001. Letos se této akce

zúčastnily i děti a lidé z komunity Ester z. s.
Koledující skupinky dětí se chopily příležitosti koledovat v podobě Tří králů a snažily
se tak pomoci mnoha lidem, kteří se ocitají
v nouzi. S touto skupinou koledujících dětí
chodil i jejich vedoucí. Děti lidem zakoledovaly, rozdaly dary (kalendář a cukřík),
požehnaly domu a pokračovaly ve své cestě. Skupinky dětí s radostí předávaly nejen
dary, ale také smích a radost, která jim zářila na tvářích. Tříkrálová sbírka byla pro
děti velkou novou zkušeností. Tříkrálová
sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v ČR, do které se naše organizace aktivně zapojuje, a to i přes nepřízeň
počasí, která koledujícím mnohdy zhorší
cestu.
Věra Rumanová
(pracovník v sociálních
službách Ester z. s.)

Tři králové děkují Javorníku

První dva lednové týdny patřily
již tradičně Tříkrálové sbírce. Na
Jesenicku se do ulic vydalo kolem
140 tříkrálových skupinek, kterým
se podařilo vykoledovat neuvěřitelných 664 256 korun.
Lidé mohli tříkrálové koledníky potkat až do 14. ledna. Ať sněžilo, foukalo nebo pršelo, všichni ochotně koledovali
a prosili také obyvatele Javorníku o příspěvek do pokladničky. Právě zde se vykoledovalo úžasných 36 262 Kč.
Charita Jeseník děkuje všem lidem za jejich
otevřená srdce pro rekonstrukci Domova
pokojného stáří sv. Františka v Javorníku a za vřelé přijetí koledníků. Také samotní koledníci jsou nadšení ze štědrosti
lidí. „Děkujeme těm, u kterých jsme se zastavili - všichni nám otevřeli s úsměvem a štědrostí. Je to až k neuvěření, kolik dobrého

v lidech je,“ dodává jedna z kolednic.
Pro koledníky bylo již tradičně
připraveno poděkování v javornickém a jesenickém kině. Nejdříve si
všichni připomněli veselé momenty z koledování a potom se společně zadívali do pohádky Čertoviny.
Jako obvykle probíhala souběžně s Tříkrálovou sbírkou také doprovodná výtvarná
a fotografická soutěž. V této souvislosti zve
Charita Jeseník všechny na vernisáž výstavy „Cesta tří králů“, která proběhne v pátek
8. února v 17:00 hodin v jesenickém kině
Pohoda. Představeny a vyhlášeny budou
nejlepší obrázky a snímky nejen tohoto
ročníku soutěže. Výstava potrvá do konce
února.
Ing. Hana Sychrová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky na Jesenicku
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Kulturní, společenské a sportovní akce

Kalendář akcí na měsíc ÚNOR 2019
16. 1. – 28. 2. 2019
Knihovna R. Zubera

FOTOEXPEDICE NEW YORK – výstava fotografií Šárky
Švábkové

9. 2. 2019 od 17:00
velký sál MěKS (kino)

Kino – promítání českého filmu „PO ČEM MUŽI TOUŽÍ“
Vstupné: 60 Kč

2. 2. 2019 od 20:00
nový sál MěKS

15. 2. 2019 od 17:00
velký sál MěKS

„SPOLEČENSKÝ PLES“
Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě v den konání 200 Kč
REZERVACE NUTNÁ
„CHARITATIVNÍ KONCERT PRO JARDU TKADLECE“
Stará Tráva, Darshan, Country band, Morava, Pětičlenné trio
Přijďte spojit dvě věci dohromady – pobavit se a hlavně pomoci!
Vstupné: dobrovolné

„DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES“ odpoledne plné her, zábavy,
16. 2. 2019 od 14:00
soutěží a písniček
sál u Damašků „Stodola“
Vstupné: děti zdarma, dospělí 50 Kč
21. 2. od 17:00
Knihovna R. Zubera

22. 2. 2019 od 18:30
velký sál MěKS
6. 3. 2019 od 18:00
Knihovna R. Zubera

20. 3. 2019 od 17:00
nový sál MěKS
30. 3. 2019 od 15:00
velký sál MěKS (kino)

ČÍTÁRNA PRO KLUKY, HOLČIČKY A JEJICH RODIČE

„BORIS TICHANOVSKÝ“ – přednáška Přijďte se něco dozvědět
o tibetské medicíně od mistra Borise Tichanovského.
Vstupné: dobrovolné

PŘIPRAVUJEME

HOLOKAUST OČIMA DĚTÍ – vernisáž výstavy s kulturním
programem žáků ZŠ Javorník

KRVAVÁ LÉTA 1938 – 1953 – přednáška spisovatele Jiřího
Padevěta

„ČIPERKOVÉ“ zábavné představení pro děti.
Vstupné: 150 Kč (děti do 1 roku zdarma, ostatní jednotné
vstupné), předprodej vstupenek v MIC po – pá 8:00 – 16:00

Změna programu vyhrazena! Více info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz
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ÚNOR 2019
SOBOTA 9. 2. 2019 v 17:00, CINEMART (komedie), VELKÝ SÁL

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na
kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět naštvou, neznámá
žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa
Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku - společně s nejlepším kamarádem Čestmírem
(Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají
v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, že následkem
noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale
hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší.
Vstupné: 60 Kč, přístupno, české znění, 95 minut

PODĚKOVÁNÍ - VÁNOČNÍ STROM PRO DĚTI V NOUZI 2018
Příchod Tři králů znamená odstrojování vánočního stromku a rozloučení se s Vánoci. I my
jsme náš Vánoční strom pro děti v nouzi odstrojili a při ukládání ozdob do krabic jsme si
opět uvědomili, jak úžasní lidé v našem městě Jeseník a jeho okolí žijí. Vždyť za dvanáct
let, co tuto akci pořádáme, rozesmáli více jak
600 dětí. Pomohli a udělali radost nejen jim
samotným, ale také jejich rodičům. I přes záplavu negativních zpráv z médií a sociálních
sítí jsme obklopeni lidmi, kteří dokládají, že to
s námi není tak špatné a že záleží na každém
z nás, jaký si ten svět kolem nás uděláme.
Děkujeme všem, kdo se do charitativní akce Vánoční strom pro děti v nouzi
2018 zapojili a srdečně děkujeme dárcům za jejich velký zájem.

Děkujeme také partnerům naší akce –
azylovému domu Boétheia - SKP, z. s., Člověku v tísni, o. p. s., Darmoději z. ú., ESTER z. s.,
IC Katovně, Studiu – 4 s. r. o. a Lesům ČR s. p.
– lesní správa Jeseník.
Děkují organizátoři Martina Fafílková
a Marcel Šos
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Javornický pěvecký sbor informuje
Javornický pěvecký sbor rád přijme nové členy (ženy i muže), kteří by chtěli dělat radost
sobě i ostatním svým zpěvem. Scházíme se každé úterý v MěKS od 17:00 do 19:00 hod.
v novém sále (nad kavárnou Café Kavka).
Zajímavost
Javornický pěvecký sbor je amatérské sdružení, které vzniklo jako spontánní nápad
žen, které si chtěly společně zazpívat. První
zkouška proběhla 20. 10. 2009. V současné
době má sbor 15 členek a jednoho člena.
Sbor má v repertoáru asi 150 písní a skladeb

různých stylů a žánrů, převážně a capela, od
renesance přes baroko, klasicismus, romantismus a písně 20. a 21. století. Největší část
repertoáru tvoří úpravy lidových písní (českých, moravských, slovenských). Repertoár
zahrnuje také duchovní skladby, spirituály
a vánoční písně.
MZ

Silvestrovský výšlap na Borůvkovou horu

Vážení občané,
stalo se již nepsanou tradicí, že se občané
z obou stran hranice schází dne 31. 12 na
Borůvkové hoře, aby tak netradičně přivítali ve 12 hodin nastávající nový rok. Ani
letos tomu nebylo jinak, a ačkoliv se zdálo,
že počasí nám přát nebude, nakonec vrchol
hory ovládlo sluníčko a spousta natěšeních
lidiček se sešla k přípitku. Přítomno bylo vedení města Javorník i Paczkowa. Děkujeme
tímto panu Mátlovi, který zajistil v nelehkých podmínkách občerstvení.

Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka

Vepřové hody v Javorníku Vsi

V sobotu 22. 12. byl sál Laura v Javorníku Vsi provoněn
domácí zabijačkou. Tři kusy
pašíků byly po dva dny zpracovávány našimi obětavými
řezníky Bohuslavem Dřevojánkem a Markem Konečným,
kteří od brzkých ranních hodin do pozdních nočních hodin pracovali s jediným cílem,
připravit všechny nabízené
pochoutky našim spoluobčanům chutné a čerstvé, za což

jim patří velké poděkování.
Poděkování patří rovněž hudební skupině Stará Tráva,
která celou akci zpříjemnila
svou hudbou a taky všem,
kteří pomohli jak při zabijačce, tak při akci samotné. Jmenovitě panu Ladislavu Plešivkovi, Honzovi Fibingerovi,
paní Jiřině Stehlíkové, Kamilu
Mazánkovi a jeho přítelkyni
Radce, manželům Damaškovým, Josefu Danielovi, Andree
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Potyšové a nejstaršímu pracantovi, kterým
byl u mlýnku pan Vilém Šiller. Enormní návštěvnost na tento druh předvánoční akce
nás všechny, kteří jsme se na přípravě hodů
podíleli, velice příjemně překvapila. Zájem
byl opravdu velký, proto na některé zákazníky bohužel nezbylo. To nás velice mrzí,
nebylo však v našich silách a časových možnostech zpracovat čuníků více.
Dovolte, abych vám jménem celého Spolku
obyvatel Javorníku Vsi popřál mnoho zdraví, štěstí a pohody v novém roce, ve kterém
již nyní připravujeme další společenské dění. Ve Vsi, do které se opět po mnoha letech
vrací společenský život.
Lukáš Daniel
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