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Informace z města
Starosta informuje
Vážení spoluobčané,

již v této chvíli víme, že největší kulturně-společenská akce pod názvem Dny
Javornicka 2021 se opět konat nebude.
Je to na základě rozhodnutí vlády a také
na rozhodnutí vedení města, kdy nechceme
připustit, aby se znovu zhoršila epidemiologická situace v Javorníku a okolí. Pokud
bude výhled situace příznivější v letním období, budeme se snažit o vytvoření menších
kulturních akcí ve městě, abychom navodili
atmosféru běžného života.

V Javornickém zpravodaji č. 4/2021 jsem
Vás informoval o probíhajících pracích
v lokalitě Z1, a to o kompletním zasíťování
prvních deseti nových parcel s přívodem
všech inženýrských sítí až na hranici stavebního pozemku. Od prosince 2019 po zveřejnění informace (průzkumu zájmu o výstavbu v Javorníku) v Javornickém zpravodaji se
postupně hlásili zájemci o možnou výstavbu
rodinných domů v této lokalitě a byli evidováni do seznamu na městském úřadě. Do
současné doby byli z evidovaných účastníků
osloveni všichni, kteří projevili zájem, byla
jim předána závazná žádost o odkoupení
pozemku včetně geometrického plánu. Postupným oslovováním zájemců, kdy někteří
z nich již neprojevili zájem, se dostalo až na
zájemce s pořadovým číslem 16 a 17. Dnes
již víme, že deset připravovaných parcel
bude v měsíci červnu pravděpodobně rozprodáno. Představa vedení města je zafinancovat v příštím roce přípojky a komunikaci
k dalším devíti stavebním parcelám až po
místo, kde dojde k propojení chodníkem pro
pěší s Partyzánskou ulicí.

V měsíci dubnu proběhla kolaudace akce
Rozšíření a rekultivace skládky. Investiční
výdaje vynaložené na rozšíření skládky
v letech 2018-2020 dosáhly bezmála částky
4,5 mil. Kč a 2 mil. Kč stála rekultivace již
zavezené (zaskládkované) části. Při současném návozu cca 800–1000 tun ročně se nám
kapacita javornické skládky prodloužila
minimálně o 30 let. Od 1. 1. 2021 je účinný
nový zákon o odpadech, který mimo jiné
stanovil podmínku, že směsný komunální
odpad může být skládkován do roku 2029
a odpad, který může být energeticky využit,
nesmí na skládce končit a měl by končit ve
spalovně (celostátně ale tento problém není
dořešen). Naše skládka bude i po tomto
datu využívána k uložení inertního odpadu,
částečně zbytkového odpadu, který nebude
možno jinak využít.

Na přelomu měsíců května a června začne
dlouho očekávaná rekonstrukce Smetanovy ulice. Pro letošní rok je plánovaná výměna plynového vedení v celé délce včetně
přípojek. Práce by měly být dokončeny do
podzimu. Ulice by měla být po celou dobu
alespoň po jedné polovině průjezdná. Pro
příští rok budeme počítat s výměnou všech
ostatních sítí ve druhé polovině šířky ulice.
Nemalá investice by měla být dokončena
finální úpravou celého povrchu, a to betonovou zámkovou dlažbou v kombinaci
s betonovými zatravňovacími tvárnicemi
pro vsak dešťové vody.
Jiří Jura,
starosta města
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Nabíjecí stanice pro elektrokola v Javorníku
Vážení občané,

město Javorník chce vejít
v povědomí jako pohodová
a krásná destinace nejen pro
pěší turisty, ale i cykloturisty.
V poslední době se značně rozmáhá cykloturistika, zejména
co se týče elektrokol, proto
jsme se rozhodli jít tomuto
trendu naproti.

V loňském roce jsme v budově
SOUDU zpřístupnili a otevřeli informační centrum a kiosek pro turisty s nabídkou lákavých
lokalit, v nabídce je i 5 elektrokol. A protože
i turistů s vlastními elektrokoly přibývá, je
nutno přidat i nabíjecí stanici. Půjde tak nejen
o zlepšení služeb a dostupnosti, ale i o zvýšení
návštěvnosti turistické oblasti Jeseníky včetně
Javornicka, a to právě pro specifickou skupinu
cykloturistů využívajících elektromobilitu.

Jedná se o aktivitu a spolupráci Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu (dále JSCR) pod vedením
Ing. Tomáše Raka a města Javorník. JSCR vy-

buduje celkem 10 stanic, z toho 1 v Javorníku. Cena jedné
nabíjecí stanice činí 61 310 Kč,
tuto platí JSCR. Město Javorník pouze připraví základ pro
instalaci a přivede napájení
ze sítě, k tomu může zakoupit
i stojan za cca 4 500 Kč, pokud
projeví zájem. V průběhu nájmu
JSCR stanice servisují, pojišťují
a řeší vše s tím spojené. Během
dvou let město Javorník zaplatí
5 000 Kč ročně za nájem, po dvou letech si stanici za 1 000 Kč odkoupí. Nabíjecích bodů je na
tabuli celkem 6. Instalace by měla proběhnout
v první polovině června 2021 a vše bude umístěno na budově městského úřadu, naproti IC na
zastřešené plechové tabuli, jejíž součástí je také
mapa se zajímavými místy v okolí nabíječky
a schématická mapa s dalšími možnými body
nabití v Jeseníkách. Stanice bude zařazena do
všech materiálů a online podpory.
Bc. Sieglinde Mimrová,
místostarostka
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Dny Javornicka letos nebudou
Milí spoluobčané,

na základě jednání Rady města ze
dne 10. 5. 2021 bylo rozhodnuto,
že budou rovněž v letošním roce
městské slavnosti DNY JAVORNICKA z důvodu vládních opatření zrušeny. Ačkoliv se situace vyvíjí příznivě,
je při pořádání kulturních akcí nutné i nadále dodržovat všechna vládní nařízení.
Každý účastník kulturní akce navíc musí
dodržet jednu z podmínek TNO, mezi které patří: 14 dní od ukončeného očkování,
maximálně 90 dní od prodělání nemoci

covid 19, negativní POC antigenní
test (ne starší 72 hodin) nebo
PCR test (ne starší sedmi dnů).
Výjimku mají děti do šesti let. Věříme, že se během letních měsíců
některé z odložených kulturních
akcí uskuteční. Již teď plánujeme
náhradní termín dětského dne, koncerty
pro dospělé a další. O termínech akcí vás
budeme včas informovat. Děkujeme za
pochopení.
Ing. Lucie Hecsková
ředitelka MěKS Javorník

Společenská kronika
Odešli z našich řad:
Peter Rajník

Milada Michalčáková
Irena Valášková

Ludmila Malínková

Rostislav Sokola a Miloslav Kříž.

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Dění v Javorníku
Sportovní odpoledne MO STP
Po dlouhé době se mohl sejít výbor
MO STP Javorník a oznamuje všem
svým členům, že v sobotu 26. června
2021 od 14:00 se koná SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE na zahradě Karla Ditterse
z Dittersdorfu. Hudba, hry, soutěž o ceny,
občerstvení zajištěny.

Srdečně všechny členy zve výbor Místní
organizace STP v Javorníku.

Akce se koná v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními.

Výbor organizace STP
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MUDr. Stanislav Fritz
oslavil
89. narozeniny
V měsíci dubnu se narodil MUDr.
Stanislav Fritz, praktický lékař,
který dlouhá léta pracoval na zdravotním středisku v Javorníku. Jeho
kolegové, sestřičky a paní uklízečka mu přijeli poblahopřát do IKV
v Bílé Vodě, kde se o něj nyní, kdy
už zůstal sám, starají. Je stále plný
optimismu a s velkou radostí nás
viděl a my jeho také. Do dalších let
přejeme hlavně zdraví.
Kolektiv zdravotního střediska

Dvě poděkování
4. května provedli pracovníci správy
majetku města Javorníku údržbu hrobu
sovětského vojáka na hřbitově na Travné.
V období hysterické protiruské atmosféry
jde o čin odvážný a záslužný. Vedení a pracovníci zasluhují uznání. Druhé poděkování patří Javornické dělostřelecké gardě
za důstojný pietní akt 8. května. Dějiny se
nedají změnit!
E. Kabil

Kladení věnců
U příležitosti 76. výročí osvobození Československa a ukončení 2. světové války
v Evropě proběhlo v sobotu 8. května
2021 kladení věnců v Javorníku, v Bílém
Potoku a v Travné.
MZ
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Zahrádkáři
Vážení přátelé a příznivci zahrad, zahrádek, sadů a přírody vůbec...

Rok 2020 se jistě zapíše do našich
vzpomínek. I činnost naší Základní
organizace ČZS Javorník I. byla značně
omezena vládními opatřeními. Neproběhla tak plánovaná akce “Vinobraní”
a nemohli jsme se zúčastnit ani různých
pěstitelských seminářů a výstav pořádaných
ČZS z.s. Nebylo možné svolat ani členskou
schůzi. Abychom však dostáli povinnosti,
jak ukládají stanovy a občanský zákoník,
uspořádat jednu členskou schůzi v roce,
přistoupili jsme k distančnímu zasedání
s možností hlasování per rollam. Současné
rozvolňování přísných vládních opatření
však dává naději, že v letošním roce se členská schůze uskuteční a opět se v přátelském
duchu setkáme. Práce na zahrádkách však
neustala, díky jednání našich představitelů
ČZS z.s. s vládou, obchody s potřebami pro
zahrádkáře zůstaly otevřené a mohli jsme

se tak věnovat oblíbené pěstitelské
činnosti. V této těžké době mnozí z nás
poznali, jak důležitý význam zahrádky
mají. Omezený pohyb, zákaz cestování
a uzavření sportovních hřišť tak zvýšil
poptávku po zahrádkách. Naše ZO má
dvě zahrádkářské osady, které jsou
zcela využívané, a nové zájemce jsme
tak museli odmítnout. To mě jako předsedu
ZO velice mrzí, neboť jsme dobrý přátelský
kolektiv, který by přivítal nové členy. Umíme
si vážit pracovitých a aktivních členů ZO.
Jedním z nich je Miroslav Baťa, kterému byla
v letošním roce udělena Republikovou radou ČZS z.s. stříbrná medaile. Závěrem chci
touto cestou poděkovat městu Javorník za
finanční dotaci ve výši 3 500 Kč z rozpočtu
města. Je to pro nás významná podpora,
neboť náklady na administrativu jsou rok
od roku stále dražší.
Václav Mařata
předseda ZO ČZS Javorník I.

Aktivity v Domově pro seniory Javorník

Duben se přehoupl a s ním i velikonoční
svátky. Velmi nás potěšily dekorace a velikonoční perníčky, které si pro naše klienty
připravily paní vychovatelky z družiny ZŠ
Javorník s dětmi. Klientům udělaly velkou
radost. Spolu s velikonoční výzdobou v našem zařízení přispěly k příjemné atmosféře
a krásnému prožití velikonočních svátků.
Stále se snažíme udržovat tradice tak, jak
na ně byli klienti zvyklí ve svém životě.
Proto jsme 30. 4. 2021 postavili májku,
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kterou si sami klienti ozdobili barevnými
pentlemi. Také jsme oslavili Den matek.
V jídelně v přízemí bylo připraveno občerstvení spolu s příjemnými písničkami.
Paní ředitelka předala všem „maminkám“
kytičku a také malý dárek. Kytičky byly
zakoupeny z dotace města Javorníku, o dárek se postarala paní Renata Fendrychová.
Všem klientům naháčkovala krásné kytičky,
které mohou používat jako podložku pod
hrníček. Kytičky udělaly velkou radost.
Za dárky moc děkujeme.
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Doufáme, že se život v domově brzy vrátí do
starých kolejí a budeme se moci více scházet a pořádat různé aktivity, které přinášejí
zpestření a radost našim klientům i jejich
rodinným příslušníkům.
Za Domov:
Andrea Robotková, aktivizační pracovnice

Nová kaple v Domově pokojného stáří sv. Františka
Po více než dvou letech se do kaple Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku vrací Nejsvětější svátost oltářní.
Každé úterý zde probíhají bohoslužby,
které slouží P. Mgr. Krzysztof Ryżko, SDS.

Nová klenbová kaple, která je umístěná
mírně pod úrovní země, podle P. Ryżka
připomíná studnu. A tak, jak ze studny
čerpáme vodu, abychom uhasili žízeň, tato
kaple a duchovní povzbuzení pro nás může
být zdrojem „živé vody“. Může
být pro klienty i personál Domova velkou posilou. Proto byla
v kapli ve svatostánku umístěna
už natrvalo Nejsvětější svátost.
P. Ryżko zve i věřící z Javorníka
a okolí, aby přišli načerpat povzbuzení a zúčastnili se pravidelné bohoslužby, která probíhá
vždy v úterý od 14:30 hodin.
Pokud přijdete, měli byste být
očkováni nebo mít platný test.
Pokud byste se chtěli otestovat
přímo v Domově, informujte prosím předem zdravotnický personál na tel. čísle
735 183 275.
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Od Lidky pro Františka
V Domově pokojného stáří sv. Františka jsme dlouho přemýšleli,
co pořídíme za finanční dar od spolku BAJA. Nemělo to být jen tak
ledaco. Dar byl totiž odkazem paní Lidky Procházkové, se kterou
jsme dlouhodobě spolupracovali a mnozí se i přátelili. Chtěli jsme,
ať nám zůstane památka, něco
výjimečného, abychom vždy
věděli, že je to od ní.

Dotvářeli jsme zrovna tzv.
Srdce domova – naši novou
společenskou místnost. Proto
zvítězil návrh umístit v čele
místnosti velké akvárium,
které se stane jeho dominantou. Za zbylé finance jsme
dokoupili novou komodu.
Společenská místnost je nyní
hotová a je krásná. Akvárium
je opravdová třešnička na
dortu. Ještě jednou děkujeme.
Petra Tomášková

Přehled činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
Javorník za uplynulý měsíc duben
Vypadalo to, že se měsíc duben
zapíše do statistik jako měsíc bez
jediného výjezdu, vše se zlomilo
v pondělí 26. dubna, kdy jsme
vyjeli hned ke dvěma událostem.
V prvním případě jsme jeli po
8. hodině na ulici Partyzánskou,
kde jsme měli otevírat dům s osobou uvnitř. Po příjezdu na místo jsme zjistili,
že dům je otevřen, uvnitř jsme našli osobu
ve špatném zdravotním stavu. Po příjezdu
ZZS jsme pomohli s transportem osoby do
sanitky. O půl druhé odpoledne vyjíždíme na
žádost zdravotníků na pomoc s transportem
osoby z domu do sanitky na ulici Svatopluka

Čecha. Ve středu 28. dubna v pozdním odpoledni vyjíždíme s oběma
cisternami do Bílého Potoka, odkud byl hlášen požár nákladního
vozidla. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že požár se podařilo uhasit. Nejednalo se však o nákladní
automobil, ale o kolový nakladač.
Požár byl sice uhašen, ale z manipulátoru
docházelo k úniku provozních kapalin, ty
jsme hned začali zachytávat do záchytných
vaniček a uniklé kapaliny na zem jsme sanovali sorbentem. Na místo přijeli na pomoc
i hasiči z Jeseníku.
MT
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Joseph Karl Benedikt, svobodný pán von Eichendorf
Na toto jméno jsme otočili list javornického
kalendáře na 20. a 21.týden. Narodil se
v Ratiboři. Pocházel z vlivného a zámožného šlechtického rodu. Ten vlastnil nějaký
čas i Kravaře. Mladý šlechtic studoval ve
Vratislavi, kde se setkával s javornickým
rodákem Zedlitzem. Tudíž o Javorníku zřejmě věděl. Ve studiích pro neklid v Evropě
pokračoval ve studiu v Halle a Heidelberku.
Nastoupil dráhu úředníka v pruském Berlíně a postupoval po karierním žebříčku.
Službu ukončil až ve svých šedesáti osmi
letech v roce 1856. Nastěhoval se do Nysy
ke své dceři. O přítomnosti v té době uznávaného, významného literárního autora se
dozvěděl biskup Foerster sídlící na Jánském
Vrchu a pozval Eichendorfa na zámek. Ten
pozvání přijal a strávil v Javorníku dobu od

počátku srpna do poloviny září. Následný
rok se pozvání opakuje a podruhé je hostem
biskupa. Vrací se do Nysy a tam 17.listopadu roku 1857 umírá na zápal plic a je zde
pochován.

Javorník na literární tvorbu neměl žádný
vliv. Jeho přítomnost na zámku připomíná
kamenná lavice s jeho jménem, která stojí
na vyhlídce přibližně v místech, odkud rád
pozoroval krajinu. Lavice byla zhotovena
a usazena 9. - 10. července 1932 u příležitosti 75. výročí úmrtí v době rostoucího
pangermanismu. Nebojím se napsat, že šlo
o lehkou provokaci. Jménem literáta se zaštítila nastupující nacionální strana. A učinila tak na pozemku církve, která v roce
1933 byla varována, aby proti straně, pod
hrozbou restrikcí, nevystupovala. Hitlerově
partě Desatero Božích přikázání nevonělo.
A zanedlouho to dokázali. Je téměř jisté, že
autoři nápadu na umístění lavice nečetli
Eichendorfovu báseň Memento (Pamatuj),
ve které varuje před zneužitím moci.
Eichendorf je v celé německé jazykové
oblasti uznáván jako jeden z nejvýznamnějších představitelů pozdního romantismu,
podobně jako u nás K. H. Mácha..

Od roku 1845 zajížděl na panství Sedlnice
nedaleko Příbora, které vlastnil. Zde má
u torza zámečku pomník z kamenů s podobiznou. Tady nalezl jeho synovec na
osmdesát nezveřejněných děl, která byla
vydána posmrtně.

Snažil jsem se představit si cestování hrkajícím kočárem mezi Berlínem a Sedlnicemi
a podvědomě jsem začal poposedávat, jako
bych tu cestu absolvoval. Musel mít ten kraj
v Podbeskydí, poblíž řeky Odry, hodně rád.
Místní jej familiérně nazývali „starý pán“.
E.Kabil
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc duben
Říká se, že duben je měsíc plný aprílů, a v počasí to bylo rozhodně znát. Na začátku
měsíce panovalo téměř léto. Pak se prudce ochladilo a přišla arktická studená fronta
ze severu. Začátek měsíce byl se sněhovými přeháňkami, dokonce jsme zažili dvakrát
sněhovou bouři i sněhovou pokrývku, což je velmi netypické, aby bouřilo při teplotách
kolem nuly. Od 1. 1. 2021 do 15. 5. 2021 napršelo 267,5 mm. srážek, když porovnáme loňský rok ve
stejném období, napršelo 157 mm srážek. Vody je všude dostatek, potůčky, které v předchozích letech
vyschly nebo tekly na svém minimu, tak jsou plné vody, voda je i ve studních. Pro zajímavost zmíním
sumu srážek za celý rok 2015 (349,1 mm srážek).

Nejtepleji: 1. 4. 2021  - naměřeno 24,5 °C. Nejchladněji: 6. 4. 2021 - naměřeno -2,6 °C.
Za měsíc napršelo 77,4 mm. Největší náraz větru byl 5. dubna 75,6 km/h.

3. 4. v odpoledních hodinách se začalo citelně ochlazovat. Zajímavé je, že nikde v ČR ani v okolních
zemích nebyla zaznamenána bouřka. Na Javornicku navečer byly zaznamenány dva blesky, 2x silně
zahřmělo. Z nebe se začaly sypat krupky a kroupy, město bylo zasypáno 3 cm vrstvou.

5.4. Velikonoce v Javorníku byly tentokrát hodně aprílové – bez sněhu. V tento den jsme zažili oteplení,
prudké ochlazení, déšť, sníh, pak náledí a mrazy. V dopoledních hodinách nad Javorníkem Vsí kroužil
čáp. Denní teplota dosáhla 14,7 °C, přes severní část Evropy se přehnala tlaková níže Ulli a za ní postupovala arktická studená fronta. V Javorníku vítr v nárazech dosáhl 75,6 km/h. Atmosférický tlak
klesl na 996,4 hPa. Navečer teplota spadla k 0 °C a začalo sněžit.

6. 4. v Javorníku ležela sněhová pokrývka do 4 cm a řidiči museli škrábat zamrzlá skla na automobilech, teplota po ránu -3 °C. Venku pomrzly květy meruněk a nektarinek, které rozkvetly v předchozích
teplých dnech. Během 24 hodin teplota klesla o 18 °C. V odpoledních hodinách se nebe zatáhlo a z Polska přišla sněhová bouře, během chvíle bylo město opět zasypáváno sněhovými krupkami.
12. 4. další studená fronta je tu, nejtepleji za celý den bylo ve 4:00 hodiny ráno (11 °C), pak se začalo
pozvolna ochlazovat, večer už teplota byla kolem nuly a začalo sněžit.
13. 4. na Travné a Zálesí leželo 10 cm mokrého sněhu, v Javorníku kolem 1 cm.

15. 4. v okrese Jeseník stále chumelí, na Pomezí od ranních hodin zkolabovala doprava. V Javorníku
jsou po ránu 3 cm mokrého sněhu. Travná, Zálesí kolem 20/30 cm.
21. 4. v zahradách kvetou tulipány, narcisy, modřence a spousta dalších jarních květin.
25. 4. kvetou třešně, švestky, hrušně.

27. 4. očekávali jsme ranní mrazíky, teplota po ránu -1 °C. V noci byl pozorován „superúplněk“ přezdívaný „růžový“. Zahrádkáři chránili své ovocné stromky textilií. Koncem měsíce přiletěly vlaštovky.
Horní Hoštice: Nejvyšší denní teplota (Tmax) naměřena 28. 4. 2021 (22 °C). Nejnižší teplota
(Tmin) naměřena 6. 4. 2021 (-2 °C). Průměrná denní měsíční teplota (10,9 °C) a průměrná minimální teplota (3,3 °C). 
MZ
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Informace ze školství
NOVINKY ZE ŠKOLKY
nový web, FB stránky a název MŠ Sluníčko
jak to u nás vypadá, na co
se zaměřujeme, jak je organizován den ve školce,
jak a kdy probíhá zápis dětí
do MŠ, jakým způsobem se
omlouvá nepřítomnost dětí.
Přístup zde máte i k různým
dokumentům, které si můžete samozřejmě stáhnout
(včetně jídelníčku). Nedílnou
součástí je i fotogalerie, která
obsahuje jak fota interiéru
a exteriéru školky a pedagogického týmu, tak i fotografie
z dění ve školce.

Vážení rodiče a přátelé naší
školky,

rádi bychom Vám oznámili,
že jsme rozšířili možnosti,
jak můžete získávat více informací o naší školce a dění
v ní. Jak se říká „všechno
zlé je pro něco dobré“ a koronavirová vládní omezení
provozu školky, nutnost
zavedení distančního vzdělávání, omezení osobního
kontaktu s rodiči i veřejností
– to vše nás podpořilo v myšlence zřídit vlastní web
i facebookové stránky.
Jejich prostřednictvím se tak
nyní máte možnost dozvídat,
co se u nás ve školce aktuálně
děje nebo co naopak chystáme, můžete si prohlížet videa
a fotografie z dění v naší
MŠ – to se týká hlavně facebookových stránek.
Na webu se zase máte možnost dozvědět základní informace o školce – o tom,

Věříme a doufáme, že se
Vám budou nové webové
i facebookové stránky líbit
a budeme rádi, pokud nám
budete poskytovat zpětnou
vazbu – co se Vám na stránkách líbí-nelíbí, co byste ještě
chtěli případně doplnit nebo
pozměnit.

A co říci na závěr? Zima skončila, koronavirová opatření se
postupně rozvolňují a sluníčStránka školky na Facebooku
ko tak začíná zářit nejen na
obloze, ale i v nás samotných.
A protože je slunce symbolem optimismu,
radosti a dobré nálady, stalo se nedílnou
součástí našeho nového loga i neoficiálního
názvu školky – MŠ Sluníčko.
S přáním pohodových prosluněných dnů,

Úvodní stránka nového webu MŠ Sluníčko
– www.msmirujavornik.cz

Ivana Konyariková,
MŠ Sluníčko (MŠ Javorník, Míru 356)
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Kulturní, společenské a sportovní akce

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

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

23. 7. 2021 od 18:00
náměstí Svobody

„DARSHAN“ – hudební večer

17. 7. 2021 od 17:00
náměstí Svobody

„VĚROVANKA“ – hudební večer s dechovou kapelou

31. 7. 2021 od 14:00
zahrada Karla Ditterse

„DĚTSKÝ DEN“ – zábavné odpoledne pro děti i dospělé
Vstupné: ZDARMA

20. 8. 2021

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

14. 8. 2021 od 17:00
náměstí Svobody

26. 8. 2021 od 17:00
zahrada Karla Ditterse
červenec – září
výstavní síň – SOUD

DOWN BEAT DIXIELAND BAND – hudební večer s jazz-bluesovou kapelou
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – zábavné představení pro děti
Vstupné: 200,- (děti do 1 roku zdarma, ostatní jednotné vstupné)
Předprodej vstupenek v MIC PO – PÁ 8:00 – 16:00
„HISTORIE ŽELEZNIC NA JESENICKU“ – sezónní výstava

PŘIPRAVUJEME

9. 10. 2021

„DRAKIÁDA“

11. 11. 2021

„VÍTÁNÍ MARTINA LAMPIÓNY“

21. 11. 2021

„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“

4. 12. 2021

„MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“

prosinec

„ADVENTNÍ KONCERT“

Všechny kulturní akce se budou konat s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace v souvislosti s COVID – 19 a přijatými vládními opatřeními. O změnách termínů či o zrušení daných kulturních
akcí vás budeme včas informovat. Více info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz nebo na
fcb stránkách Javorník a jeho dění, Kulturní dům Javorník.

6/2021
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Sport

Závod míru U23 Grand Prix
Jeseníky SPA 3. - 6. 6. 2021
Javorníkem závod projede 6. 6. 2021 - Závod míru 3. etapa. Cyklisté přijedou ze
směru od Uhelné po silnici I/60 po obchvatu, kde odbočí na silnici II/457, a závod
bude pokračovat dále po své trase.
Cyklisté do Javorníku dorazí v čase 11:30 - 12:00 hodin.
Přijďte se podívat a povzbudit sportovce!
MZ
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Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

Javorník
SOUD - Turistické centrum
Puškinova 7 (školící místnost, II. poschodí)

6.4. I 4.5. I 1.6. I 7.9. I 21.9.

vždy 9:00 - 12:00

Služby mobilního pracoviště:
»
»
»
»
»
»

vyřízení registrace u ZP MV ČR
přijetí oznámení změny osobních údajů, adresy bydliště
zajištění přístupových údajů do elektronické komunikace
přijetí žádosti o příspěvek z fondu prevence
informace o smluvních zdravotnických zařízeních
přijetí návrhu na lázeňskou - rehabilitační péči

6/2021
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POZVÁNKA
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Myslivecký spolek Chlum Javorník
Vás zve na

47. ročník loveckého kola
O putovní pohár starosty města Javorník
v družstvech
a místostarostky města Javorník
v jednotlivcích
v brokové střelbě na loveckém kole
konané dne:

19. 6. 2021 od 9:00
na střelnici v Javorníku

Občerstvení zajištěno
Na akci Vás srdečně zve MS Chlum
Javorník

1921-2021

Tuto akci finančně podporuje město Javorník
Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města Javorník.
Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 06/2021, dne 3. 6. 2021, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 14. 6. 2021, své příspěvky
zasílejte na javornickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává město Javorník, náměstí Svobody 134, 790 70 Javorník, IČ: 302708, MK ČR E 22175.

