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Informace z města
Starosta informuje
Vážení spoluobčané,
jak jsem již avizoval v květnovém čísle Javornického zpravodaje o předpokládaných
nižších příjmech rozpočtu města, tak nikdo
z nás netušil, že propad příjmů bude až tak
veliký. Ztráta pro naše město je odhadovaná na cca 13 mil. Kč. Jsou to finanční
prostředky, ze kterých by se financovaly
převážně investice. Za tohoto stavu je proto
nezbytně nutné finanční prostředky směřovat na provoz města a zajistit nezbytně nutné činnosti města.
I přesto se však některé plánované investiční akce rozjely. První akcí v objemu cca
5 mil. korun je rozšíření naší skládky TKO
a rekultivace části staré plochy skládky.
Druhou stejně finančně náročnou akcí je
realizace vodovodu na ul. Míru, její druhá etapa od hřiště Dynama až po vodárnu
v objektu firmy CRANP-KOVO. Připravujeme
zahájení akce zasíťování první etapy lokality Z1 pro prvních 10 stavebních parcel.
Ukončena již byla rekonstrukce budovy
soudu a pracovníci města společně s firmou
Tumvia dokončili dláždění před budovou
soudu a u kostela. Připravujeme kolaudaci
horní části náměstí. V Javorníku Vsi byla
v červnu instalována nová bezpečnostní kamera se záznamem na Policii ČR. Tato
nová kamera je v pořadí již 8. v našem městě.
V současné době probíhá příprava projektové dokumentace přeložky NN ze sloupů
a konzol na domech do zemního vedení na
ulicích Partyzánská, Havlíčkova, Bezručova,
Polská a Dittersova a současně také projekt
nového veřejného osvětlení v těchto ulicích z důvodů demontáže sloupů elektrického vedení, na kterých je veřejné osvětlení
umístěno.
Z důvodu snížení příjmů v rozpočtu našeho
města v souvislosti s dopady krizové situace jsme byli nuceni některé investice zastavit. Jednou takovou, a to velmi důležitou, je
oprava židovských schodů. Na začátku roku

město Javorník požádalo o dotace na uvedenou akci, a to jak Olomoucký kraj, tak i Ministerstvo kultury. U obou institucí jsme byli
úspěšní a dostali příslib dotací v celkové
částce 826 tis. Kč. Obě tyto dotace jsme
však byli nuceni odmítnout z důvodu hrozícího nezajištění zbylých vlastních prostředků na realizaci této rekonstrukce.
V současné době probíhají jednání s Biskupstvím ostravsko-opavským o možném získání (odkupu) areálu dolního parku a bývalého zázemí Domova pro seniory včetně
domu, který se v dané zahradě nachází, do
majetku města. Na straně druhé probíhá
prodej majetku města – prodej hraničního přechodu v Bílém Potoku. V neposlední
řadě bych rád zmínil, že se nám podařilo vyvolat další schůzku se správci vodních toků
protékajících Javorníkem a Bílým Potokem,
a to přímo na místě s prohlídkou vodních
toků. Opakovaně se snažíme přimět Lesy
ČR, s. p. k údržbě vodního toku jak v Javorníku tak v Bílém Potoku minimálně
v části intravilánu města. Veškerá předchozí
jednání skončila neúspěšně s odůvodněním,
že správce toku nemá dostatek finančních
prostředků na údržbu, proto jsme se nyní
obrátili na jeho nadřízený orgán. Přítomni
schůzky byli také zástupci odboru životního
prostředí, vodoprávního orgánu MěÚ Jeseník. Věřím, že naše společná schůzka přinese kladný výsledek.
Jiří Jura, starosta

DISTRIBUCE ZPRAVODAJŮ
Vážení spoluobčané, abychom předešli
nesrovnalostem při distribuci Javornického zpravodaje, žádáme vás o vyznačení počtu domácností na vaší poštovní
schránce. Děkujeme.
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PODĚKOVÁNÍ

MUDr. Karlu Michálkovi za 42 roků praxe v javornické ordinaci zubního lékaře
Pan doktor Karel Michálka oznámil ukončení své dlouholeté lékařské praxe k 31. 8. 2020
z důvodu odchodu do zaslouženého starobního důchodu.
Jménem svým i jménem občanů Javorníku Ti, Karle, přeji spoustu zdraví, štěstí a spokojenosti a děkuji za vše, co jsi pro nás a Javorník udělal.
Od června letošního roku máme příslib nového zubního lékaře, který projevil zájem znovuotevřít ordinaci zde v Javorníku na zdravotním středisku. Otevření ordinace nebude
bezprostředně navazovat na odchod pana doktora Michálky, ale nový lékař je v současné době přesvědčen o nástupu do Javorníka.
Jiří Jura, starosta

Podepsání Smlouvy o partnerství
mezi městy Paczków a Javorník
Dne 2. července 2020 se uskutečnilo slavnostní podepsání Smlouvy o partnerství
mezi městem Paczków a městem Javorník.
Smlouva byla podepsána v Turistickém centru SOUD v Javorníku, které bylo zrekonstruováno díky společnému projektu „Paczków a Javorník. Dvě města jedna historie”.
Město Paczków zastupovali starosta - Artur
Rolka a další kolegové Sebastian Kornaś,
Iwona Cymara, Dariusz Wąsiak, Wiesław
Barabasz, Kurska Wowowski. Českou stranu
zastupoval Starosta města Javorník Jiří Jura,
Bc. Sieglinde Mimrová, Mgr. Ivana Konečná,
Antonín Zourek a Lukáš Daniel.
Město Paczków a město Javorník učinily
slavnostní slib, že budou rozvíjet a posilovat spolupráci mezi městy,
dodržovat zásady partnerství
zaměřené na vzájemném porozumění a podpoře kontaktů navázaných místními komunitami.
Účelem smlouvy je posílit přátelské vztahy, prohloubit porozumění
a důvěru mezi městy a spolupráci
ve všech oblastech života, tj. podpora osobních kontaktů mezi občany obou měst, spolupráce v oblasti
vzdělávání, kultury, umění a sportu,

cestovního ruchu a hospodářských kontaktů.
Do budoucna se předpokládá i pokračování
v dotačních projektech.
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Dění v Javorníku
Noví občánci se setkali na radnici
V sobotu 27. června 2020 se v obřadní síni
Městského úřadu v Javorníku konalo letošní
první „Vítání občánků“, kterého se zúčastnilo 14 dětí v doprovodu svých rodičů a blízkých. Vítání občánků je velmi starý zvyk, při
němž starosta obce přivítá nově narozené
malé občánky do společenství obce. Tak se
stalo i při této sobotní malé oslavě, kdy nové
občánky města slavnostně přivítal pan starosta Jiří Jura a předal jim pamětní list.
S programem vystoupily děti z Mateřské
školy ul. Míru pod vedením paní učitelky
M. Argirovské, za což jim patří velké poděkování. Po podpisu do pamětní knihy si

maminky odnesly kytičku a pro své děti obdržely věcný dar a finanční hotovost.
Poděkování patří i slečně Radce Minksové za
pořízení fotografií a za organizaci celé akce
členkám Sboru pro občanské záležitosti.
Mezi novými občánky jsou:
Čaňanský Tomáš, Daňová Anna, Drtil Vojtěch, Kozubová Lucie, Ilios Nikola, Indra
Jaroslav, Jarolímová Klára, Ketner Miroslav,
Millá Anežka, Strádalová Rozálie, Urban Jonáš, Velikovská Julie, Vitásek Blanka, Precub
Saimon, Skálová Kateřina.
Přejeme dětem pevné zdraví, štěstí a hodně
radosti!

Poradní dny
od 6. 8. 2020 budou poradní dny probíhat
v nové budově na náměstí Soud- turistické centrum (vchod od radnice).

Turistické centrum SOUD - Puškinova 7, Javorník, TEL: 588 517 288, 604 111 138
PORADNÍ DNY: ČTVRTEK OD 14:00 DO 16:00 hod.
6.
3.

srpna
září

5.
3.

listopadu
prosince

V tyto dny pracovník SNN Jeseník provádí poradenství při řešení sociálně právní problematiky, distribuci, kompenzačních pomůcek pro SP, příslušenství ke sluchadlům, konzultace smluv dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a pod.
Mencer František, pracovník SNN v Čr
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Městská knihovna Rudolfa Zubera
V týdnu od 3. 8. do 7. 8. 2020 a od 31. 8. – 8. 9. 2020
bude knihovna pro veřejnost uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
Věra Hradilová, vedoucí knihovny

Příspěvek z ESTER z. s.

Chtěli bychom širokou veřejnost pozvat
i letos do areálu Červenka a Ekologického
centra Rychleby, obojí na konci Polské ulice.
Areál se nám podařilo i v době „karantény“
připravit, jak nejlépe jsme mohli a dovedli.
Za i letošní podporu patří poděkování naší
radnici.
Také v areálu ECR je možné se projít a zjistit, jak se příroda s denním přispěním řady
lidí mění, jak si dokáže poradit i s takovou
zátěží, jakou je „dědictví“ bývalé skládky.
A možná vás přitom napadne, kolik práce
a námahy stojí vytvořit a udržovat tento
prostor. A že to stojí zato.
Zveme děti, rodiče, babičky, dědečky
a všechny, kdo dokážou ocenit nově vzniklé a unikátní prostředí ekologického centra,

k návštěvě. A za jakoukoliv podporu a solidaritu s naší snahou díky.
Nakonec přání nás, kdo žijí, či jen pravidelně navštěvují o víkendu Zálesí. Je s podivem, jak si tato komunita dokázala udržet
při absenci základního sociálního zázemí
– infrastruktury (tu připomínají dnes již jen
poštovní schránky a vývěska města) svůj
charakter a ráz. Ano, v moderním světě si
Zálesí drží své nenapodobitelné kouzlo. Klid
rozlehlého údolí kdysi zdobilo jen zvonění
kostelního zvonu. A léčivost ticha – klidu je
devízou, které se v Zálesí nechceme vzdát
ani dnes. Zvláště, když se čas od času projeví, jak málo stačí k tomu, abychom si uvědomili, kdo máme domov nebo trvalé vazby
k tomuto místu, nebo jsme jen návštěvníci
toužící pobýt v krásné přírodě a užít si ticha,
jak těžké je vypořádat se s duněním snad ani
zle nemíněné „lokální“ technopárty. „Technařům“ přejeme žádné zdravotní následky,
a aby Zálesí ponechali v klidu. Díky.
Abe Staněk

Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Javorník za uplynulý měsíc červen

V měsíci květnu zažili javorničtí hasiči
po velmi dlouhé době jeden celý kalendářní měsíc bez výjezdu k mimořádné události. Přesně to bylo období
od 25. dubna do 13. června. Během
června jsme vyjeli celkem ke 3 událostem
a 1 činnosti. V sobotu 13. června jsme vyjeli
na likvidaci včel, které se usadily na domě

v Bílém Potoce. V pátek 19. června
pak vyjíždíme k odstranění stromu
spadlého přes silnici vedoucí do Travné. Pomocí pily byl strom odstraněn
a vozovka opět zprůjezdněna. O tři
dny později pak vyjíždíme kolem 13. hodiny
k otevření zabouchnutých dveří v domě na
ulici Družstevní v Javorníku. Byt se podařilo
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otevřít ještě před naším příjezdem. Nic méně
je zapotřebí se zde zamyslet nad průjezdností ulic v našem městě. Vždy jsme mysleli, že takovéto problémy mají jen hasiči ve
velkých městech a na sídlištích. Opak je pravdou, bohužel i v našem malém městě jsme se
setkali s tím, že dojezd na místo zásahu byl
ovlivněn špatně parkujícími řidiči právě na
ulici Družstevní. Cestou k zásahu jsme z této
ulice museli vycouvat a nakonec se k místu
události dostat po ulici Míru. Apelujeme na
řidiče parkující v této, ale i jiných ulicích
našeho města, aby přemýšleli nad tím,
kde svá vozidla zaparkují. Vozidla hasičů
jsou velká a bohužel neprojedou všude

08/2020

tam, kde projedou vozidla osobní. V rámci činnosti jednotky jsme vyjeli vyčerpat
vodu ze sklepa městského úřadu ve čtvrtek
25. června. Pomocí turbínového čerpadla
jsme cca. 40 cm vody ze sklepa odčerpali.
V sobotu 6. června absolvovala vybraná část
jednotky zaškolení na nově pořízené prostředky na vnikání do uzavřených prostor.
Školitel nám ukázal nové metody vnikání
do uzavřených prostor jakýmikoliv otvory
(okna, dveře). Školení bylo velmi přínosné
hlavně v tom, že jsme si nejrůznější metody
vnikání mohli vyzkoušet prakticky na trenažérech, které si školitel s sebou přivezl.
MT

Statistika z meteorologické stanice za měsíc červen
Statistika z meteorologické stanice za měsíc červen
Nejtepleji 28. 6. 2020  - naměřeno 30,9 °C.
Nechladněji 4. 6. 2020 - naměřeno 8,3 °C.
Za měsíc napršelo 221,3 mm. Největší náraz větru byl 6. června 38,7 km/h.

Od roku 1948, kdy se v Javorníku měří srážky, se tento měsíc zapíše do historie jako 2. rok
s nejvíce srážkami, jako 1. je nejdeštivější rok 2009 (243,3 mm), kdy se městem prohnaly
bleskové povodně. Buďme rádi, že nás letos bleskové povodně minuly a Javornický potok
se držel v korytě.
Počet dní s T nad 20 °C: 2020 (22), 2019 (29), 2018 (21), 2017 (28), 2016 (28),
2015 (20), 2014 (4), 2013 (5), 2012 (6), 2011 (3).

Počet dní s T nad 30 °C: 2020 (2), 2019 (9), 2018 (1), 2017 (2), 2016 (3), 2015 (0),
2014 (0), 2013 (0), 2012 (0), 2011 (0).

Počet tropických noci: 2020 (0), 2019 (4), 2018 (0), 2017 (0), 2016 (1), 2015 (0),
2014 (0), 2013 (0), 2012 (0), 2011 (0).

Něco málo zaznamenáno během uplynulého měsíce:

6. 6. nad Českou republikou převládalo frontální rozhraní a tvoří se silné bouřky, ty
postupují od JZ. V 19:00 hod. začalo hřmět na Travné - bouřkový systém postupoval
přes hřebeny Rychlebských hor. V 19:30 hod. do Javorníku přišlo pásmo bouřek, které
ukončovaly svou činnost na jezerech v Polsku. To nejhezčí se vyskytlo pohledem na
západ, kolem 21:00 hod. byla viditelná obrovská oranžová záře - západ slunce, který
zespoda osvěcoval bouřkovou oblačnost.
8. 6. - Za posledních 72 hodin v Javorníku napršelo 65,1 mm srážek, na Travné 75 mm.
Od začátku měsíce června v Javorníku spadlo 75,9 mm. Javornický potok stoupl o 40 cm,
jeho hladina se pohybovala kolem 70 cm.
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19. - 21. 6. - už ve čtvrtek se začalo počasí razantně měnit a v ČR se postupně tvořily
bouřkové buňky a začalo pršet. V Javorníku se oblačnost téměř nehýbala a všichni
místní ví, že pokud oblačnost proudí z Polska, tj. od východu, pro Javornicko to nikdy
nepřineslo nic dobrého. V pátek a v sobotu intenzivně pršelo a začaly stoupat potoky.
Půda byla značně nasycena vodou, z polí stékala voda, hlavně v Bílém Potoku. Naštěstí
se žádný potok nevylil a nikoho neohrožoval. Javornický potok dosáhl 80 cm, v neděli ve
2 hodiny ráno začalo znovu intenzivně pršet a voda znovu stoupala, potok v Javorníku
měl krátkodobě neoficiálně 1. SPA, a to 95 cm. Vidnavka vystoupala na 2. SPA a Černý
potok ve Velké Kraši dosáhl téměř 3. SPA. Rozvodněné byly všechny potoky a řeky nejen
na Jesenicku. Pozitivní je to, že je voda a sucho je minulostí, v horách se objevily krásné
vodopády, které kaskádově padají do údolí. Po několika letech byl vidět i Jarní vodopád
v Račím údolí v celé své kráse. Spousta lidí měla ve sklepech vodu, také studny se naplnily.
25. 6. - venku panovalo mlhavé počasí a vysoká vlhkost. Dle zpráv z ČHMÚ - oblak se
rozprostíral nad střední a východní Evropou - jednalo se patrně o kouř. O cárovitou
oblačnost se nejspíš nejednalo. Vzhledem k proudění vzduchu se zdroj kouře nacházel
na SV Evropy. Mohlo jít o kouř z požárů na Sibiři.

Horní Hoštice: Nejvyšší denní teplota (Tmax) byla naměřena 13. 6. (30 °C). Nejnižší
teplota (Tmin) byla naměřena 8. 6. 2020 (10 °C). Průměrná denní měsíční teplota
(20,6 °C) a průměrná minimální teplota (14,6 °C). Z
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Kulturní, společenské a sportovní akce
Javorník slavnostně otevřel Turistické centrum SOUD
Kompletní rekonstrukci má za sebou
budova
bývalého
soudu na náměstí v Javorníku. Zchátralá stavba se změnila
v hezké turistické centrum s muzejními expozicemi, informačním centrem či zázemím
pro turisty. Město Javorník tak má kompletně zrekonstruováno celé náměstí.
Město budovu na náměstí zakoupilo v roce
2007, objekt byl v dezolátním stavu. V roce
2012 byla budova prohlášena za kulturní památku. „Opravit se budovu nakonec podařilo
z programu INTERREG V-A Česká Republika
- Polsko, prioritní osa č. 2 rozvoj přírodního
a kulturního potenciálu pro podporu zaměstnanosti. Česko-polská přeshraniční spolupráce s polským městem Paczków. V roce
2016 byla zadána projektová dokumentace,
v roce 2018 byl vybrán zhotovitel, který na
budově pracoval do ledna 2020. Byly to téměř 3 roky práce,“ shrnula místostarostka
Javorníku Sieglinde Mimrová.
Rekonstrukce objektu včetně souvisejících
nákladů a částky na zakoupení budovy vyšla na 67 milionů korun, 26 milionů korun

pokryla dotace. Budova změnila svou podobu kompletně od přízemí po střechu. Nyní
patří k nejreprezentativnějším stavbám
v celém historickém centru.
Na místě současné budovy stávaly původně
tři domy. Od roku 1848 zde sídlil okresní
soud. „Především tato stará poničená budova hyzdila náměstí. V objektu působily i Školské sestry de Notre Dame. V devadesátých letech se objekt dostal do soukromých rukou,
řadu let byl prázdný a chátral. Je to obrovský
komplex. Opravili jsme budovu radnice, náměstí a chtěli jsme, aby do toho Soud zapadl,“
zmínila místostarostka S. Mimrová.
V nově otevřené budově „Turistické centrum - SOUD“ mohou návštěvníci najít městské informační centrum, městské muzeum
se stálými expozicemi, výstavní síň, školící
centrum, odpočívárnu pro turisty, půjčovnu
elektrokol s příslušenstvím a také veřejné
toalety. „Městské muzeum v Javorníku, které se přestěhovalo do nových prostor bývalé
soudní budovy a městských šatlav nabízí turistům několik stálých expozic. Mohou zde
vidět středověkou zbrojnici, historickou třídu, selskou jizbu, ve které si může návštěv-
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ník prohlédnout vybavení dobové světnice
z 18. a 19. století, četnickou stanici, městské
šatlavy, původní interiér javornické lékárny,
expozici plynárenství a expozici věnovanou
Školským sestrám de Notre Dame, které
v budově žily a pracovaly do roku 1995.
Ve výstavní síni pak budou pro veřejnost
pořádány výstavy různého charakteru,“ komentuje ředitelka MěKS a vedoucí nového
Turistického centra SOUD Lucie Hecsková.
Město Javorník se tak stává významným
centrem turistického ruchu a má všem návštěvníkům co nabídnout. Mimo jiné i sezónní výstavu na Jánském Vrchu „Hračky za
totáče aneb jak si hrály Husákovy děti“.
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MÁRNICE, Mini-muzeum obce Zálesí

Otevření nového mini-muzea obce Zálesí
bylo slavnostně zahájeno vernisáží v sobotu 11. 7. 2020 v bývalé márnici na místním
hřbitově a je pokračováním původního plánu a iniciativy místních občanů a chalupářů na netradiční využití jediné zachovalé
obecní budovy na Zálesí. Navzdory nepřízni
počasí se zde sešla nečekaně padesátka lidí,
nejen ze Zálesí, ale i z daleko vzdálenějších
míst. Vernisáž zahájila autorka expozice

Zdena Morávková ohlédnutím do nedávné
minulosti předcházející této akci, představila všechny spolupracovníky, hudebníky a seznámila účastníky s interaktivní koncepcí
muzea, kdy kdokoliv, kdo má nějakou vazbu
na Zálesí, může libovolně přispět svou vzpomínkou, příběhem, fotografií či exponátem
do našeho muzea. Tento nápad a přání na
zkulturnění zpustlého hřbitova a opravu
márnice pro její další kulturní využití vzešel
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z iniciativy našich místních „Zálesáků“ na
konci léta 2017 po úspěšné akci s houpačkou pro Barborku. Místními „Zálesáky“ byl
vypracován návrh projektu na rekonstrukci
s rozpočtem a s vizí následného využití, který byl předložen městu Javorník se žádostí
o prověření možnosti pomoci a financování.
Naštěstí se našel včas vhodný dotační program a námi předložený projekt byl po doladění místostarostkou města S. Mimrovou
a bývalým radním V. Tvarůžkou úspěšně
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odeslán a dotace byla získána. Stavební práce na rekonstrukci márnice zahájilo město
Javorník v létě 2018, dokončeny byly na jaře
2019 a v srpnu 2019 byla opravená budova
márnice propůjčena do užívání občanskému
sdružení Světakraj, které zde zastupuje iniciativu místních Zálesáků. Muzeum je možné navštívit po dobu letních prázdnin každý
den od 8 do 20 hod., vstup volný.
Janata Milan

Lesníci opravili stezku na Čertovy kazatelny
Turistická stezka k Čertovým kazatelnám
v Račím údolí nedaleko Javorníku se dočkala opravy. První polovinu stezky opravila
společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, která spravuje přilehlé lesy, s pomocí
dotace Olomouckého kraje.
Do opravy se lesníci pustili s cílem usměrnit turisty na vyznačené chodníky a zajistit
jejich bezpečnost. „Turisté si zkracovali cestu přes příkré lesní svahy, které pak trpěly
erozí, navíc lidem hrozilo uklouznutí na kameni či kořenu. Nechali jsme proto postavit
pevné zábradlí, které poskytne turistům
dostatečnou oporu. Zároveň jim zabrání
vstupovat mimo vyznačenou trasu do lesního porostu, kde by mohli poškodit vzácné rostliny,“ informoval hajný Petr Valůšek
z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc.
Obnova stezky nespočívala pouze v instalaci nového zábradlí, ale také v komplexní

úpravě terénu. „Museli jsme především nechat zpevnit a srovnat povrch stezky, který
byl místy propadlý a po krajích velmi rozvolněný. Poté jsme mohli usadit dřevěné zábradlí. Kůly jsou vyrobeny z modřínu, aby vydržely co nejdéle. Samotné držadlo zábradlí
je ze smrkového dříví,“ popsal obnovenou
turistickou stezku vedoucí polesí Vápenná
Vlastimil Koňařík. Dřevo na výrobu zábradlí pochází z místních hospodářských lesů.
Turistická stezka vedoucí k oblíbené vyhlídce Čertovy kazatelny je zatím opravena do
první poloviny. Částkou třicet tisíc korun ji
pomohla zafinancovat dotace Olomouckého
kraje. „Stezku bychom rádi opravili až do jejího konce k Čertovým kazatelnám. Vše ale
bude záviset na financích,“ uzavřel výrobní
ředitel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Arnošt Buček.
PEK
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Kalendář akcí na měsíc SRPEN 2020
21. 8. od 19:00
areál Střelnice
Javorník

29. 8. od 14:00
zahrada Karla Ditterse
30. 8. od 15:00
velký sál MěKS (kino)

12. 9. od 19:00
Velký sál MěKS
10. 10. od 14:00
kopec „Kravčák“
24. 10. od 19:00
Velký sál (kino)
11. 11. od 17:00
náměstí Svobody

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

„DĚTSKÝ DEN ANEB LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI“
zábavné odpoledne pro děti i dospělé
Vstupné: ZDARMA
Promítání animované pohádky k akci
Loučíme se s prázdninami
Vstupné: děti do 15 let ZDARMA / 60,-

PŘIPRAVUJEME
„ABECEDA HVĚZD“
Vladimír Hron
Vstupné: 200,- v předprodeji 250,- na místě v den konání
Předprodej vstupenek v MIC Javorník (SOUD)
Po – Pá - 08:00 - 16:00
Vstupenky zakoupené na dubnové představení zůstávají
v platnosti !!!
„DRAKIÁDA“
tradiční pouštění draků, opékání špekáčků a soutěže pro děti
„BOSÉ NOHY V PARKU“
romantická komedie nejen o lásce
Hrají: Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Radúz Mácha
a Anna Linhartová
Vstupné: 300,- // v den konání 350,„VÍTÁNÍ MARTINA LAMPIÓNY“
kulturní odpoledne pro děti i dospělé
Občerstvení zajištěno !!!

Změna programu vyhrazena! Více info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz
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Sportovní zpravodajství
Dynamo Javorník - starší přípravka a žáci 2019/2020
Sezóna 2019/2020 se nedohrála díky pandemii Covid-19. Kluci z obou kategorií obsadili v nedohrané soutěži shodně pěkné
3. místo.
Starší přípravka: 6-0-2 81:37 18 bodů.
Žáci: 6-0-2 32:23 18 bodů. Žáci Dynama
Javorník zůstali doma neporaženi. Kluci
vyhráli všechny 4 domácí zápasy při skóre

21:3. Chtěli bychom poděkovat všem klukům za výbornou reprezentaci Dynama
a města Javorník. Velký dík patří rovněž rodičům, Dynamu, městu Javorník a všem co
nás podporují.
Za starší přípravku a žáky
Jurica Jurič a Marián Háněl

08/2020
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46. ročník Loveckého kola o putovní pohár
starosty města v Javorníku
V brokové střelbě na asfaltové terče na
Střelnici v Javorníku proběhl další úspěšný
ročník.
Za deštivého dne proběhla střelecká soutěž
na asfaltové terče. Všichni střelci se sešli
v sobotu 20. června 2020 ráno na Střelnici
v Javorníku, kde probíhaly boje o poháry.
Sobotní závody zahájil Zbyněk Ketner z Trubačů Javorník. Následně všem popřál mnoho úspěchů starosta města Jiří Jura a hlavní
pořadatel pan Jiří Žilka.
Pohár místostarostky města Javorník
v jednotlivcích získali:
1. Duchoň P.
2. Škripek V.
3. Veith L.
Putovní pohár starosty města v družstvech získali:
1. Terkovič G., Červenka F., Duchoň P.
2. Škripek V., Karger R., Žilka J.
3. Řeha M., Škripek V., Duchoň P.
Senioři:
1. Terkovič G.
2. Žilka J.
3. Veith L.

Horolezectví
27. 6. 2020
- lezení dětí z lezeckého kroužku
Javorník,
které na závěr školního roku
navštívily nedalekou oblast Trojak/PL
www.horychleby.cz
Děkujeme SPORT Javorník a DUHA
Jeseník za celoroční podporu.
MK

Akci pořádalo MS Chlum Javorník s předsedou Jiřím Žilkou. Po celou dobu akce byly
pro veřejnost připraveny skvělé zvěřinové
speciality. Trubač zakončil střelecký den
a hlavní pořadatel 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
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UVIDÍTE: žákyně ZUŠ Javorník a jejich přátelé
Součástí večera krátké představení PAN A PANÍ MARTINOVI
hrají: Zuzana Matušková a David Zbořil

STŘELNICE DĚTEM
Střelnice v Javorníku
22. 8. 2020 od 13:00
PROGRAM:
PROGRAM:

střelecká soutěž
soutěž aa hry
hry pro
pro děti
děti
střelecká
ukázka mysliveckých
mysliveckých tradic
tradic
ukázka
výstava mysliveckých
mysliveckých trofejí
trofejí
výstava

Zahraje nám
nám ii skupina
skupina MORAVA
MORAVA
Zahraje

Občerstvení zajištěno
Na akci Vás srdečně zve MS Chlum
Javorník
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Letní

VOLEJBAL

pod modrou oblohou

každý pátek v 18:00 hodin
na streetu za kostelem

Přijďte si zahrát.
Jsou zvání všichni
nadšenci z Javorníku
i okolí. Není nutné
se předem hlásit.

VOLEJBAL
NÁS BAVÍ

ZO ČSCH JAVORNÍK
POŘÁDÁ VE DNECH 29. 8 – 30. 8. 2020
MÍSTNÍ VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
LETOS V CHOVATELSKÉM AREÁLU
NA ULICI JÁNOŠÍKOVA (U PANELÁKU)
OTEVŘENO: SOBOTA: 9:00 – 18:00 HOD.
NEDĚLE: 9:00 – 14:00 HOD.
BOHATÉ OBČERSTVENÍ – MAKRELY, BŮČEK, KRKOVICE, LANGOŠE A GULÁŠ.
PO OBA DNY KOLO ŠTĚSTÍ.

VSTUPNÉ: DOSPĚLÍ 30 KČ, DĚTI DO 10 LET ZDARMA

Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města Javorník.
Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 08/2020, dne 20. 7. 2020, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 14. 8. 2020, své příspěvky
zasílejte na javornickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává město Javorník, náměstí Svobody
134, 790 70 Javorník, IČ: 302708, MK ČR E 22175.

