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Informace z města
Paczków a Javorník. Dvě města, jedna historie.
Vážení občané,
blížíme se k cíli a datum 31. 1. 2020 by mělo
být s konečnou platností to, na které všichni čekáme. Dnem 31. 1. 2020 by totiž měla
skončit rekonstrukce budovy bývalého soudu č. p . 7. Píšu záměrně měla, protože datem nic nekončí, naopak, vše teprve začíná!
Následovat bude kolaudace a administrativní vypořádání, a pak již nastane zlom, kdy
se nebudeme bavit o stavebních pracích, ale
o vernisážích, výstavách a dalších kulturních
akcích. Jak již bylo mnohokrát řečeno, v budově se v přízemí nachází výstavní plochy,
šatlavy, informační centrum a zázemí pro
cyklisty, včetně veřejných WC. Je zde také
vstup do výtahu, který nás vyveze až na půdu. V prvním patře je již nainstalována expozice o historii plynárenství na Moravě a ve
Slezsku. Těšit se můžete na staré, historické
plynové spotřebiče, plynové lampy, které
budou zažehnuty při slavnostních příležitostech, ale také panely s fotografiemi a textem
o historii. Výstava je instalována ve spolupráci s Klubem plynárenské historie a Muzeem Gazownictwa v Paczkowě pod záštitou
hejtmana Olomouckého kraje. Přivítají vás
mimo jiné i krásné zrestaurované kazetové
podlahy, které pod nánosem prachu nebyly
téměř vidět. Dále je zde velký sál a společenská (školicí) místnost se zázemím - kuchyňkou. A konečně půda! Ta je zčásti ponechána
v původní podobě, abychom si my všichni dokázali představit práci našich předků, dřevní
prvky byly pouze ošetřeny proti dřevomorce
a plísni. Druhá polovina je věnována hlavně
dětem, kde budou mít pro odreagování malé
hřiště a prostor pro kreativní malování apod.
Krásně se zde však vejde i pingpongový stůl

či kulečník, takže kdoví… WC jsou na každém
patře a celá budova je bezbariérová.
Možná nejste všichni nadšeni, že se budova
nákladně zrekonstruovala, ale opravdu jsme
chtěli, aby na krásně zrenovovaném náměstí
stál takový „strašák“?
Pokud ne nyní, kdy tedy by měla proběhnout
rekonstrukce, až nám to bude padat na hlavu
a bude ohraničené páskou a hrozit zřícení?
Jsme si vědomi toho, že s ohledem na skutečnost, že se jedná o nemovitou kulturní památku, se rekonstrukce prodloužila, protože stále
jsme něco nacházeli, stále jsme ve spolupráci
s NPÚ něco měnili, po třech letech vypětí jsme
i unaveni, ale myslím si, že výsledek stojí za to.
Slavnostní otevření za přítomnosti všech
zainteresovaných i pro veřejnost proběhne
24. 4. 2020, kdy se bude zahajovat i letní
sezóna na náměstí. Těšíme se na vás.
Sieglinde Mimrová, místostarostka
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POPLATKY ZA PSY
Splatnost do 31. 3. 2020. Dle OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze
psů je sazba poplatku:
za jednoho psa v domech s vlastním výběhem 100 Kč,
za druhého psa a každého dalšího 150 Kč,

za jednoho psa v domech bez vlastního výběhu (bytové domy) 200 Kč,
za druhého psa a každého dalšího 300 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.

POPLATKY ZA TKO
Výše poplatku zůstává
v roce 2020 beze změny (420 Kč za osobu na
rok).

Dále oznamujeme, že v hlavní pokladně
MěÚ Javorník (podatelna) je 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 585 235 480.
Občany, kteří nemají uhrazen poplatek
za popelnice na rok 2019, vyzýváme,
aby tak učinili v co nejkratším termínu.

Poplatek je splatný ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 28. 2. 2020
a do 31. 8. 2020 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.).

Plánovaná činnost komise SPOZ pro rok 2020
Komise – SPOZ pracuje od 1. 1. 2020 ve složení:
Dana Papageorgiu, předsedkyně
Marcela Minksová
Karin Grigoriadisová
Eva Vitásková

V životě každého člověka jsou významné okamžiky, které slaví v kruhu rodiny a svých blízkých. Těmto jedinečným chvílím chce věnovat
svou pozornost i Sbor pro občanské záležitosti, který bude připravovat:
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- Slavnostní přivítání občánků do svazku obce se zápisem do kroniky a s předáním �inančního a věcného daru.
Vítání občánků bude doprovázeno kulturním
programem za účasti jednoho z představitelů města v sobotu v dopoledních hodinách
v obřadní síni Městského úřadu Javorník.
- Setkání s jubilanty, kteří v daném období dosáhnou významného životního
jubilea 70, 75, 80, 85, 90 let a vyššího
věku, doplněné kulturním programem,
zajištěním malého občerstvení a zapsáním této skutečnosti do kroniky obce.
Občanům, kteří dosáhnou věku 70, 75, 80,
85, 90 a výše budou zasílány písemné gratulace jako doposud.

Jubilejní sňatky
Komise SPOZ bude přispívat svou činností
při organizování jubilejních svateb.
Řada našich spoluobčanů si ráda připomene
kulaté výročí své svatby, které bývá vhodnou
příležitostí pro krátké zavzpomínání a setkání celé rodiny. Pracovníci městského úřadu spolu se členkami Sboru pro občanské
záležitosti připravují pro jubilanty a jejich
blízké slavnostní obřad na míru v obřadní

Poděkování

Jménem vedení města Javorník a komise
SPOZu děkujeme paní
Marii Veselé za dlouholetou spolupráci v komisi SPOZ, které
se věnovala s láskou a zájmem při akcích
jako jsou vítání občánků, setkání jubilantů a návštěvy jubilantů. Přejeme v dalších
letech pevné zdraví a životní elán!
Zároveň přejeme nově jmenované člence komise SPOZ paní Karin Grigoriadisové hodně příjemných chvil v kolektivu SPOZu Javorník.
Za SPOZ Dana Papageorgiu
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síni radnice, v zrcadlovém sále kulturního
domu nebo po domluvě s paní kastelánkou
Bc. Kateřinou Danielovou také v interiérech zámku Jánský Vrch. Slavnostní obřad
zlatá, smaragdová, diamantová, kamenná
a platinová si v ničem nezadá s klasickou
svatbou. Hudba, slavnostní projev a v závěru zápis do pamětní knihy vytváří atmosféru, na kterou přítomní dlouho vzpomínají.
V roce 2019 využily této příležitosti 2 manželské páry, které oslavily zlatou svatbu
(padesát let manželství). Pokud si chcete
ve slavnostní atmosféře připomenout výročí své svatby, případně zajistit tento obřad
svým rodičům, prarodičům, příbuzným nebo
známým, stačí oslovit paní matrikářku nebo
členky Sboru pro občanské záležitosti a dohodnout si vhodný termín. Těšíme se na Vás !
Výročí svateb:
- 25 let stříbrná
- 50 let zlatá
- 30 let perlová
- 55 let smaragdová
- 35 let korálová
- 60 let diamantová
- 40 let rubínová
- 65 let kamenná
- 45 let safírová
- 70 let platinová
Za Sbor pro občanské záležitosti
Marcela Minksová

POZVÁNÍ NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
26. 2. 2019 od 16:00 hod. se uskuteční
veřejné zasedání Zastupitelstva města
Javorník v obřadní síni MěÚ Javorník.
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Nález tolaru na javornickém náměstí
V roce 2017 začaly zemní práce na dolní části náměstí. Bylo nutno se potýkat se starými
inženýrskými sítěmi, a to i těmi, které nebyly
zakresleny v městských plánech a byly tedy
daleko většího stáří, dále se starou kanalizací, rozvody plynu, elektriky či teplovodem
procházejícím celým jižním křídlem náměstí
okolo soudní budovy. Dále zde byly základy
různých budov, jako např. bývalá čerpací stanice a její nádrže nebo staré hospodářské budovy. To vše bylo i hlavním negativním zjištěním z pohledu archeologického, neboť kulturní vrstvy byly za staletí několikrát přeházeny při stavebních pracích, které na náměstí
probíhaly po léta jeho existence. Proto byly
několikrát nalezeny ve stejné úrovni zlomky
keramiky z období vrcholného středověku
spolu s keramikou datovanou do novověku.
Jedno místo s malou souvislou kulturní
vrstvou se nacházelo na severní straně dolního náměstí asi 300 cm od rohu staré budovy radnice a obsahovalo zlomky nádob,
kachlí, skla a osteologického materiálu ze
16. - 17. století. Druhým místem byla východní strana dolního náměstí pod budovou
bývalého soudu, kde byla na vyvážkách při
hloubení inženýrských sítí vyzdvižena kolekce keramiky z období renesance a baroka.
Při archeologických dohledech byla provedena i kontrola pomocí detektoru kovů, která

přinesla negativní zjištění - mimo prostory
před vstupem do kostela, tam byly zjištěny
pozitivní signály, avšak nebylo možné tento
materiál vyzdvihnout, neboť zemní práce nedosahovaly potřebné hloubky.
V roce 2018 byly zahájeny práce na horní části
náměstí, bylo znovu potřeba strhnout svrchní vrstvu, vyhloubit pás zeminy do hloubky
60 cm pro uložení podkladu na vytvoření
chodníkové cesty. Při následné kontrole pomocí detektoru kovů byly zjištěny pozitivní
silné signály v severní části horního náměstí,
kde byl vyzdvižen numismatický materiál.
První nalezenou mincí byl měděný pruský
½ krejcar z roku 1789 emitovaný za krále
Friedricha Wilhelma II. (1786–1797) jako
zemská mince pro Slezsko. Mince byla ražena ve Vratislavi (značka B = Breslau). Zdejší
mincovna byla za vlády Karla VI. Habsburského vybavena novými razicími stroji, ale po
jeho smrti byla 30. 1. 1741 ražba mincí ukončena. Mincovna činnost obnovila v roce 1743
v nových podmínkách, po obsazení Slezska
Pruskem. Protože obyvatelstvo bylo zvyklé
na rakouskou krejcarovou měnu, zatímco
v Prusku se platilo feniky, vznikla zemská
mince jako přechodné řešení pro začlenění
Slezska do měnových poměrů centralizovaného pruského státu. Jednalo se o kreditní
minci, jejíž hodnota byla stanovena patentem

Revers mince

Avers mince
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a lidé v ní museli věřit – byla ražena z mědi
a cena kovu byla nižší než stanovená hodnota. V Rakousku zavedla kreditní mince Marie
Terezie, tzv. grešle, posléze se s nimi setkáme
v celé Evropě – vlastně až dodnes!
Druhá objevená mince byla značným překvapením. Velká stříbrná mince o průměru
40 mm, nizozemský tolar! Většinou archeologové nacházejí na veřejných místech, jakými
byla náměstí, tržiště, kostely apod., drobné
mince, jednoduše lidmi poztrácené, jako výše uvedený „bezcenný“ měďák. Ovšem neobvyklá ztráta tolaru, který se počítal od 70 do
150 krejcarů, nás přivádí k jiným závěrům.
Kdyby někomu při placení upadl – a řekněme
rovnou, že platby tolarem byly zcela výjimečné – bude ho bedlivě hledat. Nebo ho snad
nějaký zloděj „přemístil“ a uschoval, aby si
ho později vyzvedl?
To, že se jedná o minci z Nizozemí, však
překvapením není. V nizozemských provinciích pod vládou Habsburků – španělských
a posléze i rakouských – byly raženy miliony
mincí tolarového typu, protože sem proudilo levné stříbro z Ameriky. Proto se tyto pestré tolarové ražby staly nejčastějším evropským obchodním platidlem, zejména pak za
třicetileté války jimi byla financována vojska. Známe je z mnoha pokladů z této doby,
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kdy si nějaký žoldák před bitvou uschoval
váček s mincemi…
Tolar s titulem císaře Rudolfa II. z roku 1602
vydala tři spojená města Denventer, Kampen a Zwolle. Popis mince:
av: říšská orlice, opis RODOL * II * D * G *
ELEC * RO * IMP * S * AVGVS (Rudolf II.
Dei Gratia Electus Romanorum Imperator Semper Augustus)
rv: znaky tří měst provázané v převýšení
přilbami s přikrývadly, opis TRIVM * CIVI * IMPE• DAV/EN/ CAMPEN * ZWOL•,
dole pod znaky letopočet 16 – 02

Co se týče archeologického materiálu, opět
se zde negativně projevila stavební činnost,
která probíhala v minulosti města. Jednalo se
o staré inženýrské sítě, ale hlavně výkopové
práce provedené při stavbě bývalého hotelu
Deutsche Haus, pozdějšího Národního domu.
Zde byly opět kulturní vrstvy zpřeházené
a nepoužitelné. Proto byl jen povrchově sesbírán keramický, kovový, skleněný a osteologický materiál. Jediným pozitivním zjištěním
bylo objevení studny ze skládaného kamene
v jižní části náměstí. Pravděpodobně by mohla být vyhloubena v období renesance či baroka, to však bude možné zjistit až v následující
etapě prací.
Milan Rychlý – K. Growka
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Dění v Javorníku

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dárcům, kteří si i letos vybrali přání z vánočního stromu v kulturním domě a obdarovali tak jednoho z klientů Domova pokojného stáří sv. Františka. Děkujeme
také Řecké obci v Javorníku a všem, na které se přání nedostalo a přispěli darem finančním. Z vašeho příspěvku jsme pořídili dárek pro všechny – krásný dřevěný kalendář
a připravili klientům bohaté štědrovečerní i silvestrovské pohoštění.
Zvláštní poděkování patří MěKS Javorník a spolku Baja v Javorníku, kteří celou akci
organizačně zabezpečili, a hlavně duši celého projektu paní Lidce Procházkové s manželem za velkou podporu nejen v předvánočním čase.
PhDr. Petra Tomášková, vedoucí Domova pokojného stáří sv. Františka

Je odkoledováno!
Na začátku ledna 2020 proběhl dvacátý ročník Tříkrálové
sbírky, do které se každoročně
zapojují lidé z celého Jesenicka. Malí i velcí koledníci se vydali do ulic se
svou koledou, chodili od domu k domu ve
snaze vykoledovat finanční prostředky pro

potřebné na Jesenicku. Výtěžek z letošního ročníku poputuje stejně jako minulý rok na
dofinancování rekonstrukce
Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Konec rekonstrukce se plánuje na
léto roku 2020.
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Společně s Tříkrálovou sbírkou proběhla výtvarná a fotografická soutěž, letos na téma
„Tři králové slaví 20 let“. Do výtvarné soutěže se mohly zapojit děti do 12 let. Fotografická soutěž nebyla věkově omezena. Vyhlášení
výsledků soutěže proběhne 11. února 2020
od 17 hod. v Katovně v Jeseníku společně
s vernisáží výstavy. Výstavu nejlepších děl
a fotografií bude možné navštívit od 11. do
27. února taktéž v jesenické Katovně.

Charita Jeseník děkuje všem dobrovolníkům, kteří se do koledování na Javornicku
zapojili, a také všem, kteří otevřeli svá srdce a přispěli finančním darem. Jako malé
poděkování koledníkům připravila Charita
Jeseník promítání v kině v Javorníku, které proběhne v sobotu 25. ledna 2020 od
14:30 hod.

Máte doma
fotografii,
pohlednici
nebo byste
se chtěli podělit o soukromou vzpomínku
(příběh) vztahující se k vesničce Zálesí (dříve
Waldeck)? Připravuje se tu mini - expozice
o historii, ale i současném životě na Zálesí.
Expozice bude otevřena na jaře v nově opravené bývalé márnici u hřbitova v Zálesí.
Vzpomínky mohou být od místních, ale i chalupářů či jen turistů.
Zašlete ji, prosím, na mail: info@svetakraj.org
nebo případně nechte na IC v Javorníku. Udě-

láme kvalitní kopii a originál vám vrátíme.
Předem děkujeme a těšíme se na Vaše příspěvky!
Za spolek Světakraj Zdeňka Morávková

Charita Jeseník

Márnice Zálesí

Statistika z meteorologické stanice za měsíc prosinec

Nejtepleji bylo 18. 12. 2019 - naměřeno 16,4 °C. Nechladněji bylo 12. 12. 2019 - naměřeno
-4,5 °C. Poslední největší mráz byl v roce 2010 (-20,6 °C). Za měsíc napršelo 29,8 mm. Nejméně srážek spadlo v roce 1948 (0,2 mm). Nejvíce srážek spadlo v roce 2005 (95,9 mm).
V Javorníku pořádně nepršelo celý měsíc - naposledy 13. 11. 2019 (15,8 mm), 21. 11.
2019 (1,4 mm), srážkové pásmo dorazilo 15. 12. 2019 (1 mm) a 21. 12. 2019 (9,6 mm).

Kdy byly naposled bílé Vánoce v Javorníku?
Letos 24. 12. 2019 na Vánoce bylo 7,7 °C a sníh nebyl. „Naposled to bylo v roce 2010.
Nasněžilo už na konci listopadu skoro 30 cm a sníh se držel celý prosinec, 24.12. bylo až
do konce roku 10-11 cm. 7. 1. 2011 tato sněhová pokrývka roztála a pak už skoro žádný
sníh v té zimě nepřišel, max. nějaké 4 cm na začátku února. Když půjdu ještě víc dozadu,
tak 24. 12. v roce 2007, 2003 (2 cm), 2002 (11 cm), 2001 (13 cm), 1996 (10 cm). Když se
podívám na všechny 24. 12. od roku 1948, kdy se měří v Javorníku sníh, tj. 70 let, tak ve
43 letech byly bez sněhu a 27 roků byly bílé Vánoce,“ přiblížil M. Řepka (ČHMÚ Ostrava).
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Rád bych odpověděl na otázku, zda na Velikonoce bylo více bílo jak na Vánoce. Na tuto
otázku nelze odpovědět, tyto statistiky se nikdy nevedly. Velikonoce jsou každý rok jiný
termín a v databázi toto bohužel není. 26. - 27. 12. napadl na Travné a Zálesí sníh - cca do
5 cm. 28. 12. byl v Javorníku sněhový poprašek, to však nelze brát jako první sněhovou
pokrývku letošní zimy, na tu stále čekáme. Na Silvestra bylo téměř 9 °C.

Vyhodnocení roku 2019
Tento rok byl v průměrné teplotě nejteplejší v historii měření v Javorníku. Nejméně srážek bylo v roce 2015 (349,1 mm), 1990 (460,2 mm), 1982 (487,4 mm). Více informací
v dalším čísle Javornického zpravodaje.
MZ

Městské informační centrum Javorník (MIC Javorník)
Každým rokem roste turistický ruch v Javorníku, lidé objevují Javornicko a jeho turistické cíle, což ukazuje i statistika vedená v IC. Pro zajímavost, v roce 2009 to bylo 2123 návštěvníků.
Javorník navštěvují turisté z Polska, Francie,
Itálie, ale i z Austrálie nebo Ameriky. V roce 2017 (6026), 2018 (6105), 2019 (7205).

Naše informační centrum letos obsadilo
3. místo v soutěži „Oblíbené turistické informační centrum roku 2019“ - 10. ročník ankety. O tom, že návštěvnost města stoupá, svědčí
i statistika zámku Jánský Vrch, kdy v roce
2018 zámek navštívilo 25 953 a v roce 2019
to bylo 30 913 návštěvníků.
MZ
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Informace ze školství
Vánoční besídka v MŠ Polská
Stejně jako každý rok i letos
jsme se s uplynulým rokem
rozloučili vánoční besídkou
pro rodiče s vystoupením
dětí z jednotlivých tříd. Besídka ve svátečním duchu
naladila všechny přítomné
na přicházející Vánoce. Děti
v převlecích za vločky, zvířátka a sněhuláky
potěšily své rodiče písní a říkankou. Na rodiče
čekalo také překvapení v podobě vánočního
jarmarku a ochutnávky výrobků z konvektomatu. Výrobky na vánoční jarmark připravily
paní učitelky a některé vyráběné vánoční dekorace vypadaly téměř profesionálně. Svědčí o tom zájem ze strany rodičů a množství
prodaných výrobků, jejichž výtěžek byl použit na nákup hraček pro děti. Raut s výrobky
z konvektomatu připravený paní kuchařkou

a vedoucí školní jídelny zval k ochutnávce již
na pohled. Celkovou předvánoční atmosféru
umocnila i výzdoba školky, kterou připravila
paní školnice. Díky hojné účasti nám byla jindy velká školka najednou malá.
Chtěli bychom poděkovat všem příznivcům
MŠ za spolupráci, ochotu a v neposlední řadě o zájem. Přejeme všem šťastný nový rok
2020.
IK

Javornická škola podporuje aktivní žáky a nabízí možnost účastnit
se nejrůznějších vědomostních soutěží.
V měsíci listopadu proběhlo školní kolo
Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo
se ho 22 žáků z osmých a devátých tříd. Po
gramatické části následovala část slohová,
v tomto školním roce na téma „To bylo ale
překvapení!“ Porota vyhodnotila práce Zuzany Matuškové z 8. B a Elišky Horáčkové z 9. B
jako nejlepší. Obě děvčata budou naši školu
reprezentovat na okresním kole v Jeseníku
v měsíci lednu. Okresnímu kolu ovšem předchází další příprava pod vedením p. uč. M. Lykové, většinou v časných ranních hodinách.
Tradičně také pořádáme školní kola Soutěže

v anglickém jazyce a Biologickou olympiádu. Soutěž v anglickém jazyce je určena pro
žáky 6. až 9. tříd, ve dvou kategoriích. Kromě
konverzační části, ve které se žáci představí,
je čeká porozumění poslechu a vyprávění na
vylosované téma. Vítězové obou kategorií reprezentují pak naši školu v únoru na okresním kole v Jeseníku, kde se žáci setkají v porotě také s rodilými mluvčími. Všichni víme, že
komunikační dovednosti v cizím jazyce jsou
dnes již samozřejmostí, a snad účast v takovéto soutěži poskytne žákům určitou výhodu.
Naše škola většinou v březnu hostí okresní
kolo soutěže Matematický klokan pro žáky prvního stupně.
V době uzávěrky tohoto vydání Javornického zpravodaje zatím výše zmíněné soutěže
neproběhly.
MN

Školní kola vědomostních soutěží
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Biologická olympiáda
Chtěli byste žít pod vodou nebo jste rádi, že
žijete na souši? Nám lidem připadá život na
souši tak nějak normálnější a snadnější než život pod vodou. Na souši jsme se vyvinuli a žijeme na ní. Jak ale řeší nejrůznější výzvy života
organismy ve vodě? Odpověď na tuto otázku
budou hledat zájemci z řad žáků 6. – 9. tříd,
kteří se přihlásili do 54. ročníku biologické
olympiády. Ve školních kolech v lednu až únoru je čeká test z teorie, poznávání 15 druhů
rostlin a 15 druhů živočichů a laboratorní
úkol. Že se jedná o velice náročnou soutěž
je vidět už ze studijního materiálu, který má
letos více než 100 stran. Ti nejlepší před postupem do okresního kola musí ještě písemně

vypracovat jeden ze vstupních úkolů. Studijní
předpoklady, zájem a chuť učit se něco navíc,
než co ukládají školní osnovy, to je předpoklad
úspěchu v této prestižní soutěži. Na naší škole jsme už měli několik výborných žáků, kteří
své znalosti získané v olympiádách zúročili na
středních i vysokých školách přírodovědného
zaměření. Rádi na ně vzpomínáme.
Okresní kola se konají ve Středisku volného
času DUHA Jeseník (8. 4. – kategorie C žáků 8. a 9. ročníků, 21. 4. – kategorie D žáků
6. a 7. ročníků).
Všem přihlášeným žákům přejeme hodně radosti z poznávání tajů přírody a držíme palce
v blížících se školních kolech.
NČ

Myronovo divadlo – DONAHA! (Hole dupy)

Kdy?
V kolik?
Kde?

Ve středu 4. 3. 2020
Začátek v 18:30 hod.
V Ostravě

Cena?
400 Kč (vstupenka + doprava)
Pro koho? Žáci 2. stupně
Doprava: autobus p. Jireše

Celosvětově známý komediální muzikál z prostředí nezaměstnaných ostravských horníků, kteří se rozhodnou svou životní situaci vyřešit radikálním způsobem – jakým?
Nechte se překvapit a přijďte se podívat.
Předpokládaný odjezd kolem 15. hodiny, příjezd kolem půlnoci. Zaplaťte, prosím, u p. uč. Baťové nebo p. uč. Mikulenkové do
14. února 2020.
Všichni milovníci „prken, která znamenají svět“, jsou srdečně zváni !!!

Vánoční koncert ZUŠ Javorník

ZUŠ

Dne 18. 12. 2019 pořádala ZUŠ Javorník Vánoční koncert. Celkem
účinkovalo dvacet šest
Javorník
žáků z hudebního a literárně-dramatického oboru, kteří přednesem,
zpěvem a hrou na zobcovou flétnu, příčnou
flétnu, hornu, trubku, harmoniku, housle,
klavír, EKN a kytaru, naladili přítomné hosty
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na vánoční atmosféru. Jednalo se o žáky ze
tříd učitelů: Zdeny Blechtové, Pavla Brhela,
Simony Horákové, Víta Hanulíka, Kláry Ketnerové, Olgy Procházkové, Zbyňka Ketnera,

02/2020

Jitky Mokové, Jiřího Svobody a Tomáše Zápecy. Koncertem provázely Lenka Nemeškalová
a Patricie Fudala.
KK

Kulturní, společenské a sportovní akce
Setkání s jubilanty v Javorníku

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se v obřadní síni
Městského úřadu v Javorníku uskutečnilo „Setkání s jubilanty“, kteří v měsících červenci –
prosinci 2019 dovršili významného životního
jubilea. jubilanti, kteří přijali naše pozvání: Argirovská Atina, Běhalová Zdeňka, Hallová Marie, Hybšová Jarmila, Krognerová Věra, Kudělková Drahomíra, Langer Jaroslav, Macháčková
Anna, Malínková Angela, Mondeková Anežka,
Moravčíková Bohumila, Peřina František, Repiský Ondrej, Sedlák Slavomír, Sovadina Stanislav, Stavrovská Ľudmila, Stavrovský Vangel,
Stoupal Jiří, Šiller Vilém, Tazbirková Margareta,
Vavris Jaroslav, Zemánek Narcis.
Jubilanty uvítaly v předsálí obřadní síně členky SPOZu. Na úvod za SPOZ popřála jubilantům paní Marcela Minksová hodně zdraví, radost ze života, smysl pro humor a neutuchající
zájem o všechno, co se kolem nás děje.
Starosta města Jiří Jura poděkoval ve svém
projevu jubilantům za jejich obětavou celo-

životní práci a péči, kterou věnovali jak svým
dětem, tak celé naší společnosti. K přání se
rovněž připojila paní místostarostka Sieglinde
Mimrová. Jubilantům oba představitelé města
osobně popřáli s kytičkou. Svým milým vystoupením všechny potěšily děti z Mateřské
školy ul. Polská pod vedením paní ředitelky
Bc. Ivy Kubincové a paní učitelky Věry Ďurinové. Děti rozdaly přítomným hostům ručně
vyrobené kytičky. Pásmo obrazových vzpomínek připravil Zdeněk Kaninský a Michal Zajonc. Poté pokračovala volná zábava.
Pan starosta společně se členkou SPOZu navštívili také jubilanty v Domově pro seniory
v Javorníku a osobně popřáli paní Marii Koleňákové, Bětušce Nezvalové, Jaromíře Urbánkové a panu Jaroslavu Smékalovi. S našimi
jubilanty jsme prožili příjemné odpoledne.
Přejeme jubilantům pevné zdraví, dobrou
mysl a ještě dlouhá léta života mezi námi!
MZ, SPOZ
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Dobytí vrcholu Šeráku skupinou Silesian Country Band
V souladu s Cimrmanovským vzorem (viz.
Dobytí pólu Čechem Josefem Němcem) se
na přelomu roku vydal Silesian Country
Band na vrchol Šeráku, aby zde zahrál nejvýše položený koncert (1351 metrů nad
mořem) muzikantského uskupení z Javornicka. Výstup byl náročný i přes skutečnost,
že jsme byli vyvezeni lanovkou až prakticky
k Chatě Jiřího. Poměrně hustá mlha a související chlad charakterizoval silvestrovský
večer a dost překvapivě jsme se seznámili
i se sněhovou pokrývkou. V chatě však bylo útulno. Odehráli jsme zde asi tříhodinový koncert a pomohli s improvizovanou
diskotékou pro děti. Absolvovali jsme také
půlnoční přípitek a pravý horský ohňostroj.
Následný první den nového roku byl zalitý

sluncem a cesta dolů (zase lanovkou) byla
příjemným vstupem do roku 2020.
Karel Pechanec
(SILESIAN COUNTRY BAND)

Tréninková pracoviště SALETu provozovaná na Jesenicku

Hlavním záměrem činnosti tréninkového
pracoviště SALETu je poskytování služby
pro uživatele, kteří poprvé vstupují na otevřený trh práce nebo jsou již delší dobu bez
zaměstnání a potřebují si osvojit nebo připomenout dovednosti spojené s prací.
Poskytované služby jsou určeny osobám se
zdravotním postižením, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, hledají pracovní uplatnění na běžných pracovištích, chtějí posílit
a rozvinout své dovednosti, schopnosti

a kompetence pro to, aby mohli žít běžným
životem v běžné společnosti.
Náplň programu tréninkového pracoviště
podporuje uživatele v rozvoji takových pracovních návyků a sociálních dovedností, které jim usnadní nalezení a udržení pracovního
místa na otevřeném trhu práce (pracovní
dovednosti, dochvilnost, pravidelný režim,
vytrvalost, komunikativnost, pečlivost, ohodnocení vlastní práce apod.).
Program je rozdělen na teoretickou část –
vzdělávací kurz Job klub a praktickou část
– pracovní smlouva na poloviční pracovní
úvazek.
Účelem absolvování dvouměsíčního bezplatného kurzu Job klubu je získání a procvičení dovedností v tréninkových textilních a provozních dílnách. Uživatelé služby
následně uzavírají dle zvoleného druhu
práce pracovní smlouvu na dobu devíti
měsíců.
Počínaje rokem 2016 byla v tréninkovém
pracovišti výtvarné, šicí, textilní a provozní
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dílny v Javorníku poskytnuta pracovně
sociální podpora celkem 89 osobám se
zdravotním hendikepem. Z tohoto počtu
se jednalo o 20 osob z Javorníku. Nabídka
výrobků pracovníků jednotlivých dílen se
setkala v loňském roce na vánočních trzích
ve Vidnavě, v Javorníku i v Praze na Staroměstském náměstí s velkou poptávkou od
veřejnosti.

02/2020

V současné době pokračuje SALET na Jesenicku v uvedené činnosti na dvou pracovištích:
Komunitní centrum Jeseník, OC Alkron, Palackého 1341/2, telefon: 731 575 590
Komunitní centrum Javorník, Puškinova 71,
telefon: 737 484 863
Bližší informace o zapsaném spolku SALET naleznete na webových stránkách:
www.salet.cz
Ondřej Ťulpík

ÚNOR 2020
SOBOTA 1. 2. 2020 v 17:00
BIOSCOP (komedie)

SOBOTA 29. 2. 2020 v 15:00
FALCON (rodinný)

VELKÝ SÁL

!!! HRAJEME PRO DĚTI !!!

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna
Polívková), odjíždí na popud své tety Ely
(Jana Krausová) s nadšeným osmiletým
synem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak vyhnula svému citovému
problému. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota.
Tam potkává dva muže, ač o žádné seznamování opravdu nestojí.
Vstupné: 60 Kč, přístupno,
české znění, 109 minut

ALADIN
VELKÝ SÁL

Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi,
kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně
a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Ve snímku Aladin září
Will Smith jako bombastický džin, Mena
Massoud jako okouzlující zlodějíček Aladin, Noami Scott jako krásná a cílevědomá
princezna Jasmína, Marwan Kenzari jako
mocný černokněžník Jafar, Navid Negahban jako starostlivý sultán, Nasim Pedrad jako nejlepší kamarádka a spojenkyně
princezny Jasmíny Dalia, Billy Magnussen
jako krásný, leč arogantní nápadník princ
Anders, a Numan Acar jako Hakim, Jafarův
pobočník a kapitán palácové stráže. Film
režíruje Guy Ritchie..
Vstupné: 60 Kč, přístupno,
český dabing, 128 minut
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Kalendář akcí na měsíc ÚNOR 2020
1. 2. 2020 od 17:00
velký sál (kino)

Kino – promítání české komedie „ŽENSKÁ NA VRCHOLU“
Vstupné: 60,-

12. 2. 2020 v 18:00
nový sál

„ČERNOBYL“ – přednáška Lukáše Ryzího
Vstupné: dobrovolné

19. 2. 2020 v 18:00
nový sál

„ZMIZELÉ JESENICKO“ – beseda s autorem publikace Zmizelé
Jesenicko Pavlem Macháčkem. Vstupné: dobrovolné

29. 2. 2020 od 15:00
velký sál (kino)

Kino – promítání pohádky „ALADIN“
Vstupné: 60,-

11. 2. 2020 od 10:30
Knihovna R. Zubera
13. 2. od 17:00
Knihovna R. Zubera

22. 2. 2020 od 20:00
nový sál

3. 3. – 31. 3. 2020
Knihovna R. Zubera
6. 3. 2020 v 18:00
Knihovna R. Zubera
12. 3. 2020
Knihovna R. Zubera

„BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ“

„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY“

„SPOLEČENSKÝ PLES“ – K tanci i poslechu zahraje hudební
skupina Fantazia, houslová show Tomáše Zápecy a bohatá tombola.
Vstupné: v předprodeji 150,- na místě v den konání 200,-

PŘIPRAVUJEME

„SLABIKÁŘE Z CELÉHO SVĚTA“ – výstava

„VIETNAM – KLENOT ASIE“ – přednáška Jaroslavy a Vladislavy
Klapuchových
„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY“

14. 3. 2020 od 14:00
sál u Damašků

„DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES“ – Pro děti bude připravené
odpoledne plné zábavy, soutěží, písniček a hlavně úsměvů.
Vstupné: dospělí 50,- // děti ZDARMA

4. 4. 2020 od 19:00
velký sál MěKS

„ABECEDA HVĚZD“ – Vladimír Hron
Vstupné: 200,- v předprodeji 250,- na místě v den konání
Předprodej vstupenek v MIC Javorník Po - Pá 08:00 -16:00

27. 3. 2020
Knihovna R. Zubera

„NOC S ANDERSENEM“

Změna programu vyhrazena! Více info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz
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Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Javorník
za uplynulý měsíc prosinec
Podle první poloviny měsíce to
vypadalo, že prosinec bude nejklidnějším měsícem v roce. Opak
se stal pravdou. Nakonec jsme vyjížděli k 5 událostem. Za všechny
výjezdy mohl buď silný vítr nebo
špatný „zdravotní stav“ stromů
rostoucích kolem silnic. K prvnímu padlému
stromu vyjíždíme v úterý 17. prosince do
Zálesí, kde spadla souš stromu na telefonní
kabel. Pomocí pily jsme strom z kabelu odstranili. O tři dny později dorazil do Javorníku silný vítr, který zejména v ranních hodinách foukal nejsilněji. Před sedmou hodinou
ráno vyjíždíme do Zálesí, kde přes silnici
popadalo několik stromů. Společně s profesionálními hasiči jsme stromy ze silnice
odstranili. Popadané stromy přetrhaly i telefonní kabel. Při návratu zpět na základnu

nás operační středisko přesměrovalo na Fučíkovu ulici, kde došlo
k ulétnutí plechové krytiny ze
střechy rodinného domu. Ve spolupráci s profesionálními hasiči
jsme střešní krytinu ze střechy
odstranili a rozřezali na menší
části. Následující den v sobotu vyjíždíme
kolem 8. hodiny ráno k odstranění stromu
ze silnice vedoucí do Zálesí. Vzrostlý smrk
jsme ze silnice odstranili. K poslednímu výjezdu za celý rok 2019 s pořadovým číslem
53 vyjíždíme v sobotu 28. prosince kolem
8. hodiny na silnici vedoucí do Travné. Padlý
strom ze silnice odstranil před naším příjezdem pracovník ČEZu. Padající kmen s sebou
strhnul i dráty vysokého napětí, ale to už
pro nás práce nebyla, a tak jsme se vrátili
zpět na základnu.
MT

Sportovní zpravodajství

Volejbal v Javorníku nás baví
Po fotbalu a basketbalu se v Javorníku začíná prosazovat i volejbal. V tomto školním
roce se do volejbalového oddílu přihlásilo
celkem 42 hráčů, z toho 33 v mládežnické
kategorii do 18 let. Už od náborového kempu v září se rozběhla volejbalová přípravka, v níž jsou hráči od 4. do 8. třídy, kteří
s volejbalem začínají - ti se zde především
učí základním volejbalovým dovednostem
a procházejí pohybovou přípravou. Své nabyté dovednosti pak děti mají možnost porovnávat v rámci MINIVOLEJBALU, kde je
možné hrát podle úrovně zdatnosti napříč
věkovými kategoriemi.
Že se dětem daří a že jejich dovednosti rostou s každým tréninkem, svědčí jejich účast

na velkém turnaji v Krnově, kde bylo přes
dvacet volejbalových týmů (dvoučlenné nebo trojčlenné týmy). Pořadatel volejbalový
oddíl Slezská Orlice opět přichystal vše na
jedničku a turnaj měl rychlý spád. Naše týmy (celkem 7 dvoučlenných týmů) byly rozděleny do tří dovednostních úrovní. Každý
tým uhrál minimálně 10 zápasů a po turnaji
byla únava znát.
Přestože to byl pro většinu první velký turnaj
(po stránce psychické i fyzické), tak jsme v kategorii B a C vybojovali umístění na bedně.
První místo v kategorii C: Valérie Chadrabová a Hanka Štefková
Třetí místo v kategorii B: Matěj Malaník
a Tadeáš Klíč
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V kategorii A byla bohužel cítit velká konkurence a bylo vidět, že soupeři již hrají
volejbal déle než naši hráči. Bylo to o nervy (nejen hráčů), přesto to nikdo nevzdal
a všichni bojovali o každý míč. Další turnajový zápas nás čeká v březnu, tak věříme, že
do té doby se toho naučíme ještě více.
Mimo volejbalové přípravky má volejbalový
oddíl od tohoto školního roku také zastoupení ve starších žácích, kde se již hraje klasický šestkový volejbal. Starší žáci a žákyně našeho oddílu mají letos poprvé možnost srovnat svoje volejbalové dovednosti
s jinými, a to ve školní volejbalové lize. Tu
pořádá (stejně jako minivolejbal) Slezská
Orlice Krnov. Pro naše volejbalisty je to novinka, protože se hraje ve složení 4 dívky
a 2 kluci.
První kvalifikační turnaj v Krnově jsme
absolvovali jako nezkušení, ale dokázali si
vybojovat 4. místem z osmi družstev lepší
skupinu. V ní se ještě 3x utkáme turnajovým
způsobem se ZŠ Vrbno p. P., TJ Krnov a VO
Slezskou Orlicí.
Letos náš oddíl starší žactvo reprezentují:
Dominik Háněl, Martin Nemeškal, Lucie Malínková, Max Šoch, Kristina Benešová, Adam
Klinec, Eliška Horáčková, Jiří Veselý, Nela
Tomanová, Vít Kareš, Adriana Zetochová.
Náš volejbalový oddíl byl registrován pod
Českým volejbalovým svazem (ČVS) a po
úspěšném složení trenérských zkoušek máme od podzimu tři licencované volejbalové
trenéry III. třídy - Irenu Karešovou, Marcelu

Fotografie z úvodního kola volejbalové ligy základních škol v Krnově, kterého se zúčastnilo
osm volejbalových týmů.
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Fotografie našich hráčů z volejbalové přípravky na turnaji MINIVOLEJBALU v Krnově.
Argirovskou a Tomáše Nemeškala. S volejbalovou přípravkou nám navíc významně
pomáhá i Ivana Malaníková.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem
hráčům a nadšencům, kteří se zúčastnili
Vánočního volejbalového turnaje, který
se letos hrál již 23. rokem. Ve sportovní hale hrálo celkem 8 týmů z Javorníku, Bernartic, Vidnavy a Skorošic. Hrálo se na dva sety
v systému „každý s každým“, takže zápasů
bylo opravdu hodně. Ještě, že máme dvě
hřiště a nemuselo se mezi zápasy dlouho
čekat. Hra byla opravdu vánoční a rozhodčí v rámci herní pohody tolerovali i drobné
chybičky.
Atmosféru turnaje již tradičně doplnily
i ochutnávky vánočního cukroví, buchtodary a také narozeninové oslavy některých
hráčů. Suma sumárum - opravdu vydařený
pohodový turnaj, kde si proti „dospělákům“

Společná fotografie volejbalových týmů po Vánočním turnaji v Javorníku.
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mohli zahrát i naši starší žáci. Vítězem se
stal tým z Vidnavy – gratulujeme.
Další volejbalový turnaj chystáme na květen
– jedná se o Turnaj rodáků a přátel města Javorníku, tak popřemýšlejte a přijďte si
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zahrát. Vítané jsou rodinné týmy i náhodné
týmy nadšenců, co nikdy spolu nehrály.
Více informací o volejbalu a našem spolku
najdete na www.sportjavornik.cz
TM

Pojďme si společně zahrát fotbal

13. ledna 2020 se ve sportovní hale v Javorníku konala sportovní akce „Pojďme si společně zahrát fotbal“. Sportovního večera se
zúčastnily přípravky Dynama Javorník, které
vyzvaly své rodiče k utkání mezi sebou a společně si všichni mohli zasportovat. „Děkuji
všem klukům a rodičům, kteří si přišli zahrát
fotbal a podpořili fotbalový klub Dynamo Javorník. Nemalý dík patří samozřejmě sponzorům, kteří akci podpořili, a tímto bych jim
chtěl poděkovat: Michal Zajonc, Stanislav Zajonc, Jiří Minařík, Jurica Jurič, Lucie Kaucká,
Bowling bar Javorník - Karel Rosmarin, Hotel
Taverna - Jiří Daniel, Studio ZET, díky kterým

mohlo být zajištěno občerstvení. Jsem rád,
že fotbal kluky v Javorníku baví a s rodiči se
sešli ve velkém počtu a přispěli ke skvělé atmosféře. Ještě jednou všem moc děkuji a někdy zase na viděnou,“ ukončil nadšeně trenér
Marián Háněl.
MZ, MH
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