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na divadelní hru Laurenta Ruquiera

Francouzská komedie z prostředí plastické chirurgie vám ukáže ženský svět plný intrik
a vzájemných naschválů. Jak si s nimi poradí charismatický chirurg Jouvence?

23. března 2019
Blížící
se akce

18:00

Městské kulturní středisko Javorník, velký sál

Vstupné dobrovolné
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Informace z města
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
město Javorník zvažuje s největší pravděpodobností od měsíce května letošního roku provádět svoz TKO (popelnic) každých
14 dní. Naše město je mezi posledními,
která vyvážejí odpad každý týden. Město
Javorník investovalo spoustu finančních
prostředků do našeho odpadového hospodářství (a to i za použití dotací od jiných
subjektů). Provozujeme vlastní skládku
TKO, sběrný dvůr, v našem městě byla posílena místa pro tříděný sběr odpadů, řešíme
nákup domácích kompostérů a zvažujeme
umístění velkých kontejnerů na bioodpad
po katastru města.
I přesto však končí v popelnicích spousta
odpadů, které tam nepatří. Město Javorník
musí odpadové hospodářství provozovat
za co možná nejvýhodnějších podmínek
a za co nejnižší náklady. Jde o to, že se
každý týden vyváží většina poloprázdných
popelnic a v těch přeplněných je polovina
odpadu, který tam nepatří. Naší snahou je
udržet poplatek 420 Kč na osobu co nejdéle.
Systém separace využitelných složek komunálního odpadu byl v posledních letech upraven a město si ho plně zajišťuje
samo. Město má vlastní svozové vozidlo
a vytříděný odpad dováží k dotřídění. Jde
o velkou výhodu a optimální způsob sběru, který si přímo řídíme. Změnou tohoto
systému jsme ušetřili spoustu finančních
prostředků.
Javorník usiloval o vybudování vlastní kompostárny v objektu skládky TKO.
Projekčně je to částečně připraveno, ale
v současné době nejsou a pravděpodobně ani nebudou dotace na tato zařízení.

Investovat cca 6 mil. korun vlastních finančních prostředků do vybudování vlastní kompostárny je neekonomické. Město
Javorník se proto chce zapojit v nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem do
systému SMOJ. Bioodpad by se vozil na
kompostárnu do Supíkovic a podíl vyrobeného kompostu by se vozil zpět pro potřeby údržby veřejné zeleně ve městě a také
pro Vás, zahrádkáře.
V letošním roce nás také čeká příprava
a začátek další - III. etapy rozšíření skládky
odpadů. V současné době zatím neznáme
finanční náročnost, ale s jistotou víme, že
vše bude hrazeno z vlastních finančních
prostředků bez jakékoli dotace. Kapacita
současného stavu skládky bude brzy vyčerpána.
Náklady na svoz a likvidaci veškerého odpadu od občanů celorepublikově rostou.
Příjmy z vybraných poplatků od občanů
nepokryjí náklady spojené s provozováním
odpadového hospodářství, a proto by se
poplatek měl se zvyšováním nákladů také
zvýšit. Abychom nemuseli k tomuto kroku přistoupit, hledáme cesty, které budou
řešit úsporu nákladů, a jedním z těchto
opatření je právě přechod na čtrnáctidenní
svozy popelnic. Pokud se tento systém neosvědčí, můžeme se kdykoli vrátit k pravidelným týdenním svozům.
Poplatek 420 Kč na občana je nejnižší z celého širokého okolí. Zamysleme se proto
všichni, zda odpad, který do popelnic odložíme, má skončit na naší skládce, nebo
jsme ochotni udělat pár kroků navíc a odpad umístit do kontejnerů k dalšímu využití.
Jiří Jura, starosta
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Dotační tituly z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2019
Vážení občané,
ani v letošním roce jsme nepolevili v podávání žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. Ačkoliv začátek roku bývá hektický, je nutno se včas zorientovat a reagovat na vypsané výzvy. Město Javorník má
letos dokončit dvě velké akce, rekonstrukci
budovy bývalého soudu a náměstí, proto se
držíme při zemi a snažíme se zejména o dotace, kde se nevyžaduje spoluúčast města.
Jedná se o dotace do 35 000 Kč, ale i tyto
mají smysl. Jde o:
Kamerový systém na Městském úřadě
v Javorníku
Jedná se o vstup do budovy městského
úřadu, kde bude jeden kamerový bod, záznamové zařízení bude rovněž v budově
v zabezpečené místnosti. Jde nám zejména
o ochranu majetku i osob, kdy bylo přihlíženo ke skutečnosti, že v nedávné minulosti
byl z haly odcizen materiál či byl poničen
interiér. V přízemí se nachází i nový výtah.
Vybavení dopravního hřiště v Javorníku
V měsíci říjnu 2018 bylo uvedeno do provozu dětské dopravní hřiště, které se nachází
v prostoru mezi budovou školy a bazénem.
Bylo vybudováno z vlastních prostředků
města Javorník. Funkční členění je na cesty a pěší komunikace. Při zahájení provozu
byly vzneseny další požadavky - a sice, že

je nutno doplnit další vodorovné značení
(přechody pro chodce, šipky a odbočovací
pruh). Součástí hřiště jsou i dopravní značky, jejichž okruh je rovněž nutno rozšířit. Do
dotace jsme přidali i dvě lavičky, aby se děti
při střídání v jízdě mohly pohodlně usadit.

Oprava kapličky
Jedná se o sakrální kapličku – boží muka
v k. ú. Javorník - Ves (za Warexem). Pozemek
i s kapličkou patří městu. Je zakreslena již
na mapě Stabilního katastru z roku 1836,
přičemž největší
devastace nastala v roce 1945
- 1989. Kaplička
je poškozená, na
střeše chybí několik tašek, chybí
krovy, má nesoudržné, vlhké a poškozené
zdivo,
omítka je silně
poškozena. Je bez
dvířek - prázdná.

Město se snaží každoročně zachránit historické památky našich předků, ať se již jedná
o velké stavby (budova bývalého soudu) či
ty menší, mezi něž kapličky a boží muka patří.
Jak vidno, nezahálíme a snažíme se získávat
finance napříč dotačním titulům. Pokud vše
vyjde, bude město bohatší o investice za cca
105 000 Kč.
V dalším čísle Javornického zpravodaje vás
budu informovat o pokračujících pracích
v budově soudu a stálé expozici o historii
plynárenství v Olomouckém kraji a 50. výročí ukončení výroby svítiplynu v Javorníku,
která by měla být otevřena právě v budově
bývalého soudu a je pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka
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Setkání se senátorem
Dne 5. 2. 2019 navštívil naše
město senátor za Šumpersko
a Jesenicko Miroslav Adámek.
Pracovní schůzka se odvíjela
v příjemné atmosféře, senátor je Jesenicku a Javornicku
nakloněn, kladně byl přijat
i návrh, aby si zřídil v Jeseníku senátorskou kancelář. Co
se týče Javorníku a okolí, pokud bude zájem občanů, nebrání se setkání s občany, naopak bude velmi rád, protože jak sám říká,
nechce být pouze „střihačem pásek“, naopak
chce být občanům blíž.
Přijal proto i požadavek na řešení vysokorychlostního internetu a mobilního signálu

v místních částech Javorníku,
to je v B. Potoku, H. Hošticích,
Travné a Zálesí.
Jednání proběhla rovněž s poslancem za okres Jeseník Adamem Kalousem, jehož poslanecká kancelář sídlí na adrese
Jeseník, Zeyerova 918 (sídlo
společnosti AZTM Services
s. r. o.) - sídliště Pod Chlumem. Poslaneckým dnem je
pondělí od 9 do 17 hod., není
však pravidlem, proto je lepší se objednat na
tel. čísle 737 245 428. Rovněž Adam Kalous
je ochoten do Javorníku pravidelně zajíždět,
těšme se tedy na blízká setkání.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka

Vážení klienti,
služby mobilní bankéřky a nabídku služeb České spořitelny
v Javorníku 26. února 2019
ukončíme. Náš bankomat zůstane i nadále k dispozici.
Nemusíte se však obávat, naši bankéři jsou
připraveni Vám pomoci v kterékoli jiné pobočce – např. v pobočce Jeseník (Masarykovo nám. 68/13, tel. 956 758 160).

Své účty a finance můžete pohodlně spravovat i ve svém internetovém bankovnictví. Pokud nevíte, jak na to, volejte na
bezplatnou telefonní linku 800
207 207. Rádi Vám pomůžeme.
Bankomat pro výběr hotovosti nebo třeba
pro zaplacení složenek Vám bude v Javorníku i nadále k dispozici.
Děkujeme za pochopení.
Česká spořitelna

Správa zámku Jánský
Vrch by chtěla požádat
o darování přerostlých
květin a polévkových mís.
Pokud máte doma přerostlé
rostliny nebo staré nepotřebné porcelánové mísy
na polévku, omáčníky aj., věnujte je, prosím,
zámku Jánský Vrch. Rádi bychom je použili

na výzdobu interiérů zámku
a květinové dekorace. Přineste je, prosím, přímo na
zámek nebo si je u vás rádi
vyzvedneme. Za případné
nabídky předem děkujeme.
Kontakt:
Kateřina Danielová, tel.: 602 951 722
Email: danielova.katerina@npu.cz

Ukončení služeb České spořitelny v Javorníku

VÝZVA
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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.

Dění v Javorníku

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH

ROZPIS PORADNÍCH DNŮ

Poradna SNN v ČR, Tovární 1332/1a, Jeseník 790 01, tel.: 588 517 288, 604 111 138
Místo konání: kancelář pojišťovny, budova Kulturního domu v Javorníku
PORADNÍ DNY: PÁTEK 14:00 - 16:00

1. březen • 3. květen • 12. červenec • 6. září • 1. listopad
V tyto dny pracovník Poradny 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 apod.
Mencner František, sociální pracovník SNN v ČR

Hasičský ples v Javorníku
V Javorníku Vsi se 26. ledna 2019 po dlouhých letech uskutečnil hasičský ples, který
organizoval Sbor dobrovolných hasičů Javorník. Akce proběhla s velkým úspěchem
a vyprodáno bylo do posledního místa.
Večer 26. ledna v Javorníku Vsi velitel
SDH Javorník Milan Tonhauser všechny

přítomné přivítal na hasičském plese v nově opraveném sále Laura. Poděkoval i Františku Vitáskovi, který SDH věnoval krásnou
vyřezávanou hasičskou sochu. Této zábavné
akce se zúčastnilo kolem stovky lidí, což je
maximální kapacita plně obsazeného sálu ve Vsi. Po celou dobu hrála javornická
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hudební skupina Morava, která roztančila
všechny přítomné v sále. Hasiči, jejich rodiny a přátelé si pro všechny připravili soutěž o ceny. Kolem půlnoci se začalo losovat
o televizi, mobilní telefon, zvěřinu a mnoho
dalších zajímavých cen. Plesu se zúčastnili
také jedni z nejstarších javornických členů
SDH - Pavel Kozub a Vilém Till, kteří se na
rozvoji hasičstva v Javorníku nemalou měrou podíleli.
„Lukáši, jak hodnotíš první ročník hasičského plesu?“
„O první ročník se určitě nejedná, hasičské
plesy bývaly v Javorníku tradicí, na kterou
jsme chtěli po mnohaleté odmlce opět navázat. Myslím si, že z pohledu všech pořadatelů i účastníků můžeme ples vyhodnotit jako
velice vydařený. Já osobně mám dobrý pocit
hlavně proto, že se snažím občany prostřednictvím společenských akcí spojovat, což se
i v případě proběhlého plesu určitě povedlo,
a za to patří pochopitelně velký dík všem,
kteří se na organizaci našeho plesu rovněž
podíleli,“ uzavírá Lukáš Daniel – jednatel
SDH Javorník.
Velké poděkování patří také těmto sponzorům: RCS Brno, NAVOS, a. s., Jiří Bečička,
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Kolimax, Unita Bílá Voda, Autoservis Jiří
Štrajt, PZA Kovostroj, Lékárna pod Jánským
vrchem, Elmont Jeseník, Deratina Krnov, Sabas Javorník, Welness Rychleby, Restaurace
Bílý Potok, Potraviny BS, Potraviny Jarmila Gondeková, Kadeřnictví Petra Šochová,
K. M. Studio Vápenná, Kosmetické studio
Veronika, Studio ZET, Chovatelské potřeby
Věra Dopitová, manželé Hankeovi, manželé
Damaškovi, manželé Noskovi, manželé Tonhauserovi + manželé Tonhauserovi, manželé Vaculíkovi, manželé Danielovi, manželé
Mikšíkovi, manželé Richterovi, manželé
Minaříkovi, Andrea Štěpánovská, František
Vitásek, Radek Kozub, pan Jiřík.
(MZ)

Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace

Ohlédnutí za aktivitami v minulém roce
V Domově pro seniory v Javorníku jsme se
snažili pro klienty i na podzimní dny připravit pestrý program. Mimo běžných aktivit jako je kavárnička, promítání filmů,
procvičování paměti, hraní společenských

her apod. jsme dne 11. 9. navštívili výstavu bonsají v Městském kulturním středisku Javorník, která klienty velmi zaujala.
I v letošním roce byl uspořádán výlet, a to
18. 9. tentokrát do Lázní Jeseník, kde klienti za pomoci zaměstnanců mohli zhlédnout
celou kolonádu a ve Faunaparku v Lipové
lázních se potěšili pohledem na různá zvířata. Výlet si všichni moc užili a už se těší
na příští rok.
V měsíci říjnu jsme oslavili dne 17. 10. Den
seniorů a 22. 11. proběhla individuální canisterapie. Zařízení navštívila paní Martínková se svými psími svěřenci, kteří jsou pro
naše klienty už „starými známými“ a vždy
jim vykouzlí úsměv ve tváři.
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Během podzimních měsíců se naši klienti zapojovali ve tvořivé dílně do výroby vánočních
dekorací. Vyráběli např. ozdobné šišky, z těsta ozdoby na stromečky, dřevěné dekorace
apod. S výrobky jsme se zúčastnili vánočního
jarmaku, který se uskutečnil 5. 12. na Krajském úřadě v Olomouci. Prosinec byl doslova
nabitý různými akcemi. Dne 11. 12. jsme pro
klienty připravili předvánoční posezení, kde
jim k poslechu, ale i k tanci zahrál pan Švábek, 18. 12. přišly děti ze ZŠ Javorník s paní
učitelkou Magdou Nemeškalovou popřát seniorům krásné Vánoce a donesly vyrobená
přáníčka, která všem udělala velkou radost.
S klienty jsme již tradičně pekli vánoční cukroví, jehož vůně dokreslila příjemnou atmosféru v našem zařízení.
Vždy jsme velmi rádi, když klienty navštíví
jejich nejbližší, proto jsme i v letošním roce
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zorganizovali dne 19. 12. „Posezení s rodinnými příslušníky“. Všichni se sešli v jídelně
v přízemí, která byla vánočně vyzdobena, na
stolech hořely svíčky z ořechových skořápek.
Snažili jsme se přiblížit vánoční atmosféru,
aby se všichni cítili jako doma v kruhu nejbližších. Bylo přichystáno bohaté občerstvení. O program se postarali žáci a učitelé ze
Základní umělecké školy Javorník. Zahráli
a zazpívali klientům a jejich blízkým koledy,
připravili také hudební kvíz. Velkou radost
nám udělala účast pana starosty Jiřího Jury,
který všem srdečně popřál krásné Vánoce
a vše nejlepší do nového roku. Na tuto akci
a na zakoupení vánočních dárkových balíčků
přispělo město Javorník a obec Skorošice.
Za všechna přání, dary a finanční příspěvky
děkujeme.
Za DPS: Robotková Andrea

PODĚKOVÁNÍ
I v uplynulém roce jsme se zapojili do
projektu Ježíškova vnoučata. Chtěli jsme
udělat radost zejména našim osamělým
seniorům a splnit jejich přání. Jednalo se
o různá přání, jako byly potravinové či
kosmetické balíčky, CD přehrávač, návštěva s pejskem, kreslící potřeby, papuče, ponožky, šicí stroj či televize. Jeden dárce se
našel až z dalekého Nového Zélandu, který již druhým rokem obdaroval jednoho
našeho seniora.

Ve městě Javorníku se našla jedna rodina,
která se do projektu rovněž zapojila. Jedná se o rodinu Jandovu. Zástupkyně rodiny - tři ženy přišly a předaly dar – televizi
manželskému páru. Kromě toho donesly
i osobní dárky.
Touto cestou bychom chtěli této celé rodině a dárcům veřejně poděkovat.
Rovněž poděkování patří zaměstnancům,
kteří vynaložili úsilí a projekt zrealizovali.
Za DPS: Jitka Richterová

UKLIĎME ČESKO
Chcete-li udělat něco pro naše okolí, zvu Vás k spoluúčasti na
již tradičnímu úklidu.
V plánu máme Javornický potok, další lokality dle počtu účastníků, přijďte 6. 4. 2019 v 9:00 hod. ke vjezdu do sběrného dvora
v Javorníku. Vezměte si pracovní rukavice a vhodné boty.
Případné dotazy: premk.b@seznam.cz nebo na FB

Přemek B.
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Testování SCIO na ZŠ v Javorníku

Národní testování probíhá již více než 12 let,
škola se srovnává se stovkami škol v ČR. Testování by mělo odhalit mezery ve znalostech žáků a analyzovat jejich schopnost aplikace vědomostí a dovedností u přijímacích zkoušek.
Celorepublikového srovnávacího testování
9. tříd z českého (ČJ) a anglického jazyka

(AJ), matematiky (Ma) a obecných studijních předpokladů (OSP) se žáci letošní 9. A
zúčastnili na podzim. Z analýzy podrobných
výsledků vyplývá, že v letošním testování
patříme v matematice mezi 30 % škol s nejlepšími výsledky. Dvě žákyně naší školy získaly ocenění, a to Terezie Veselá za nejlepší
výsledek v Olomouckém kraji v testování ČJ
a OSP, Marie Iacob za druhý nejlepší výsledek v kraji v testování ČJ a Ma.
Na pozitivních výsledcích buduje škola svoji
pověst, letošní testování potvrdilo, že naše
škola má ve svých řadách žáky, kteří dosahují
výborných výsledků, a že pedagogové školy
vytvářejí příjemné vnitřní klima a pozitivně
motivují žáky k aktivnímu rozvoji jejich vlastních schopností.
Mgr. Ivana Mikulenková

Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Javorník
za uplynulý měsíc leden 2019
Letošní leden byl nejklidnějším prvním měsícem v roce od roku 2006, kdy jsme vyjeli
za leden jen k jediné události. V letošním roce jsme vyjeli celkem ke dvěma událostem
hned v prvních dvou dnech měsíce.
Na Nový rok jsme vyjeli kolem půl šesté
odpoledne k nahlášenému požáru výškové
budovy na ulici Míru. Na místo jsme vyjeli
se vším, co mělo kola a vodu. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že hoří v prvním patře
v zadní části domu. Okamžitě jsme nasadili
vysokotlaký proud a hasiči v dýchací technice vnikli do domu pátrat po osobách, které
v domě dle sousedů pobývají. Nikdo naštěstí nebyl uvnitř nalezen. Na pomoc s hašením
přijely jednotky polských hasičů z Paczkowa a Kamienice a jednotky SDH Bílý Potok
a HZS Jeseník. Pomocí výškové techniky polských hasičů byl prováděn zásah v půdním
prostoru. Na odvětrání zakouřených prostor

byl nasazen přetlakový ventilátor. Během
hodiny a půl byl požár uhašen. Vzhledem
k tomu, že foukal poměrně silný vítr, došlo
k opětovnému rozhoření požáru. Po 21. hodině jsme museli na místo znovu vyjet a hořící odpad a strop jsme uhasili. Na pomoc
přijeli znovu hasiči z Jeseníku. Na příkaz
velitele zásahu byla kompletně vyklizena
místnost, kde hořelo, a byl rozebrán strop.
Po náročném odpoledni a večeru prvního dne roku jsme o pár hodin později již
2. ledna vyjížděli po 4. hodině ráno do Travné, kde jsme odstranili strom, který visel na
telefonním kabelu nad silnicí u kostela. Po 4
minutách zásahu jsme se už vraceli zpět na
základnu.
Zbytek měsíce jsme již nemuseli nikde zasahovat. Sešli jsme se jen na pravidelném
školení.
Martin Tonhauser
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Taneční v Javorníku podruhé

Po výborných zkušenostech a zážitcích z minulého roku jsme se opět vrhli do víru tance
– nebo spíše výuky tance. Plesů v okolí přibývá, a tak není od věci naučit se základní

kroky, otočky a figury, či oprášit získané
zkušenosti z minulého roku. V šesti lekcích
jsme se naučili a zopakovali waltz, valčík,
polku, cha-chu, tango, foxtrot, jive a blues.
Milá a ochotná paní lektorka Iva Obšilová
měla vše perfektně zorganizované a zvládala učit nováčky i pokročilé. Myslím, že jsme
si z kurzu odnesli spoustu zážitků a nově
nabyté dovednosti. Dobrou zprávou je, že se
nikdo během lekcí nepohádal ani nerozvedl… tak za rok?
Poděkování patří MěKS Javorník za poskytnutí zázemí, paní lektorce a všem účastníkům, kteří se protančili až do zdárného
konce.
P. Matušková

SALET z. s.

SALET z. s. nabízí v Praze i na Jesenicku již sedmnáctým rokem
lidem se zdravotním postižením
a duševním onemocněním služby
zaměřené na podporu zaměstnanosti.
S pomocí pracovních asistentů
a sociálních pracovníků je každému zájemci o poskytované služby umožněno v prostředí chráněného tréninkového
pracoviště uplatnit a někdy také objevit své
schopnosti a nadání. Jedná se o dílny zaměřené nejen na zručnost - šicí, tkalcovská
a provozní dílna, ale také na kreativní činnost - rukodělná dílna a výtvarné nadání výtvarná dílna.
V Javorníku pracuje již třetím rokem
dvaadvacet osob se zdravotním hendikepem a duševním onemocněním. Jedná se
především o obyvatele javornického mikroregionu. Provoz je v současné době rozšířen
o dřevovýrobu a košíkářskou dílnu, ve které
se vyrábí dřevěné ptačí budky a krmítka či
velikonoční košíky.

Prezentaci javornického pracoviště
s možností odkoupení jednotlivých
výrobků měla veřejnost možnost
zhlédnout koncem roku nejen na
vánočních trzích v Javorníku, v Račím údolí, ve Vidnavě a Staroměstském náměstí v Praze, ale také
přímo v jednotlivých dílnách, které
jsou stále v provozu na Puškinově ulici 71
v Javorníku každý všední den od 8:00 do
15:00 hodin. Rádi Vás mezi námi přivítáme!
www.salet.cz
Ondřej Ťulpík
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Kulturní, společenské a sportovní akce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
UPOZORŇUJE SVÉ ČTENÁŘE, ŽE BUDE Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

UZAVŘENA od 11. 3. do 15. 3. 2019

Statistika z meteorologické stanice za měsíc leden

Nejtepleji bylo 1. 1. 2019 - naměřeno 7,9 °C.
Nechladněji bylo 22. 1. 2019 - naměřeno -10,3 °C.
Za měsíc napršelo 24,2 mm, maximální náraz větru 48 km/h.
Minimální teplota: 1987 (-26,5 °C), 2006 (-23,8 °C)
Maximální teplota:1999 (16,7 °C), 1993 (15,7 °C), 2011 (14,7 °C)
V měsíci napadl 5x sníh, nejvíce 25. 1. (7 cm).

Bouřková sezóna
Počet dnů s celkovými bouřkami v Javorníku, tj. počet dnů, kdy byl zaznamenán jakýkoliv alespoň jeden bouřkový jev (bouřka blízká, vzdálená, velmi vzdálená, hřmění nebo
blýskavice): 2015:6, 2016:6, 2017:10, 2018:10
Počet dnů s blízkými bouřkami, tedy těmi, které jsou v nejbližším okolí stanice a do okruhu 3 km.
Pokud bychom se bavili jen o bouřce na stanici čili blízké bouřce, tak to je:
2015:5, 2016:6, 2017:4, 2018:6
Nejvíce v roce 1982:24, 1980:17, 1986,1997:14
Jde ale o počet dnů s výskytem jevu, statistika neuvádí situace, kdy se během dne vyskytne více bouřek – to je pořád jeden den s bouřkou.		
Na dotaz občanů, když v rádiu zaslechnete „V Javorníku bylo nejtepleji ....“, jedná se o náš
Javorník.

Michal Zajonc (manažer PR)

03/2019
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Zimní prohlídka meteorologické stanice v Javorníku
Návštěva meteorologické stanice v zimním
období je pro děti mnohem zajímavější a zábavnější. Děti vidí nejen meteo přístroje, ale
společně si mohly vyzkoušet drobné fyzikální pokusy, které je možné sledovat právě
v zimě.
Děti z mateřských škol Polská a Míru navštívily ve dnech 6. - 7. 2. 2019 manuální
meteorologickou stanici, kterou od roku
2011 obsluhuje dobrovolný pozorovatel
M. Zajonc. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací - např. co to je led, jak

vzniká, jak taje. Při zajímavých pokusech
s horkou a studenou vodou mohly pozorovat rtuť v teploměru, jak reaguje na změny
teploty. Rozpouštěním sněhu si ověřily, že
i když je krásně bílý, obsahuje mnoho nečistot. Děti si vyzkoušely, jak fungují srážkoměry či sněhoměrná tyč. Nakonec jsme
společně zjistili, jak vznikají bublinky ve
vodě s použitím CO2. Navštívili jsme i vodočetnou lať na Javornickém potoce, kde
dětem bylo vysvětleno, k čemu lať slouží
a proč je důležitá.
(MZ)

Moje první kniha „Jídla Světla – Kuchařka
pro život 1“ je na světě!
Jedná se o komplexní soubor
poznatků postavených na základě výzkumů mnoha špičkových specialistů, odborníků
svého oboru, zabývajících se
chemií, biologií, medicínou,
alternativními metodami, měřením, speciální diagnostikou,
výživou, minerály a mnoha
dalšími obory. Všechny tyto poznatky jsem ucelila na základě
svého učení, praxe i následných
výzkumů. Ke spoluúčasti jsem si
přizvala osm úžasných kapacit a společně
se v knize nádherně doplňujeme. Nejtěžší

z nich to měla paní Stanislava Topinková – StaniSlávka,
která s velkou láskou a včas
namalovala na plátna originální harmonizační mandaly,
zářiče, určené k individuální
práci, na posílení jednotlivých
orgánů – přirozeně oslabených
– v určitém měsíci, dle prastaré
moudrosti – spolu s mým doporučením volby jídel, ke komplexnímu posílení zdraví.

Kniha je mým darem k ozdravění společnosti a celého lidstva.
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Řešíte neustále alergie, chronické nemoci,
trpíte záněty, plísněmi či bolestmi kloubů,
páteře, žaludku? Nebo snad máte cukrovku
2. typu, vysoký tlak, migrény či deprese? Nebo jste člověk, který se rád dovzdělá v oblasti,
kterou momentálně potřebuje k harmonizaci
svého těla, či duše? Hledáte pravdu? Tak právě pro vás je tato kniha o 336 stranách, která

03/2019

vám pomůže zmírnit či možná i zbavit se
těchto problémů.
Odkaz na knihu:
https://improvizacnivareni.cz/jidla-svetla/
Životopis autorky:
https://improvizacnivareni.cz/kdo-jsem/
Jolana Janišová, Bílý Potok 65, Javorník

NOC S ANDERSENEM 2019
Pátek 29. 3. od 18:00
Zápisné činí 60 Kč

Kdo se může zúčastnit noci:
• musí být registrovaným čtenářem knihovny a pravidelně
ji navštěvovat
• navštěvuje základní školu
• je samostatný

Přihlášky si můžete vyzvednout od 4. 3. do 8. 3., vyplněné odevzdejte 18. 3.
Vybereme 16 dětí, které prožijí dobrodružnou noc v knihovně.

BŘEZEN 2019
SOBOTA 16. 3. 2019 v 15:00 VELKÝ SÁL
WERTICAL ENT. – Klub přátel filmů (animovaný)

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
!!! HRAJEME PRO DĚTI !!!

Animovaný dobrodružný film pro diváky všech věkových kategorií. Je opakem legendy o yetim, protože v našem filmu mladý bystrý yeti Migo objevuje svět pidinožek = lidí (yeti s malou nohou). Veselý příběh o přátelství, odvaze a radosti z objevování nových věcí.
Vstupné: 60 Kč, přístupno, české znění, 96 minut

03/2019
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Kalendář akcí na měsíc BŘEZEN 2019
6. 3. 2019 od 18:00
Knihovna R. Zubera

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

20. 3. 2019 od 17:00
nový sál MěKS

KRVAVÁ LÉTA 1938 – 1953 – přednáška spisovatele Jiřího
Padevěta
Vstupné: dobrovolné

16. 3. 2019 od 15:00
velký sál MěKS (kino)

21. 3. 2019 od 17:00
Knihovna R. Zubera
22. 3. 2019 od 17:30
nový sál MěKS

23. 3. 2019 od 18:00
velký sál MěKS (kino)
29. 3. 2019
Knihovna R. Zubera

Kino – promítání animované pohádky „YETI - LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ“
Vstupné: 60,-

Čítárna pro kluky, holčičky a jejich rodiče

„EXPEDIČNÍ KAMERA“ – promítání outdoorových filmů
Vstupné: dospělí 60,- / děti do 15 let zdarma
„UDĚLÁTE MNĚ TO ZNOVA?“ – divadelní představení
Divadelního spolku při ZUŠ Javorník
Vstupné: dobrovolné
Noc s Andersenem

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

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

3. 4. 2019 od 18:00
nový sál

Je naše zdraví (nebo nemoc) opravdu v hlavě? – přednáška
Jarmily Mandžukové

13. 4. 2019 od 19:00
velký sál MěKS (kino)

„NA PLNÝ COOLE“ – zábavná show Zdeňka Izera
Vstupné: 180,- v předprodeji, na místě v den konání 250,-

6. 4. 2019 od 17:00
velký sál MěKS (kino)

PŘIPRAVUJEME

Kino – promítání celosvětového hitu „BOHEMIAN RHAPSODY“
Vstupné: 90,-

Změna programu vyhrazena! Více info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz
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27. leden - MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU
V tento den si celý svět připomněl výročí
osvobození koncentračního a vyhlazovacího
tábora Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). Od roku 2004 je v ČR schváleným
významným dnem, v němž si připomínáme
tragédie holocaustu. V listopadu 2005 byl
27. leden vyhlášen Valným shromážděním
Organizace spojených národů Mezinárodním
dnem památky obětí holocaustu. Osvobození
Osvětimi vojsky Rudé armády proběhlo v roce 1945, letos to je 74 let. Tento den má zejména připomenout holocaust dalším generacím.
Lidé, kteří šli pochod smrti, nebyli anonymní,
ale měli konkrétní jména a osudy, než jim bylo
přiděleno číslo a pruhovaná košile.
Holocaust byla nacistická politika systematického, státem provozovaného pronásledování a vyvražďování především osob židovské národnosti. V širším smyslu je slovem
holocaust označován i celý nacistický perzekuční systém věznic, káznic a táborů jako
celek, tedy nacistická perzekuce všech etnických, náboženských a politických skupin.
U památníku obětem II. světové války v Javorníku i v Bílém Potoce i letos byla umístěna velká židovská hvězda. Vzpomínkovou
dekoraci vytvořila paní Iveta K., aby se každý, kdo kolem pomníku projde, zamyslel
a zavzpomínal na tuto hroznou dobu. Níže
na fotce můžete vidět ukázkové oblečení,
které trestanci (vězni) měli.
„Osoba s číslem XX“ symbolicky zapálila
svíčku a bez povšimnutí zase zmizela, jednalo se o menší pietní akci. Zavzpomínali
jsme na transport vězňů z koncentračního
tábora Osvětim, „transport smrti“.
Koncem listopadu 1944 vyšlo z koncentračního tábora Osvětim 5 000 vyhladovělých,
sedřených a utrápených vězňů v pruhovaných trestaneckých šatech s pytli na hlavách
a ramenou, kteří přešli až do ČSR a zase zpět
do Polska. Někteří měli pytli omotané i nohy. Vždy, když byli hnáni na další pochod,
drželi se na omrzlých nohou, pokud jim síly

stačily, neboť věděli, že každé zhroucení má
za následek okamžitou smrt – zastřelení či
ubití vojáky SS, kteří je doprovázeli.
„Nocovali ve Vidnavě, zde bylo pohřbeno
21 zastřelených vězňů. V Bernarticích zastřeleno 9 vězňů, hlavy ubožáků byly úplně
roztříštěny. Část transportu prošla Malou
Kraší. V Javorníku je pohřbeno 6 vězňů,
z dalších pochodů pak 3, tedy celkem 9 osob.
Dále prošli přes Bílý Potok do Bílé Vody.
V Bílém Potoku se nachází společný hrob
s ostatky 6 vězňů a v Bílé Vodě hromadný
hrob s 13 vězni,“ dokládají vzpomínky. (Výňatky z knihy Františka Nedbalka, editor
Václav Kural, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí
nad Labem 2005, vydalo Křesťanskosociální
hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí a OR KČP
v Praze 10 jako svou 278. publikaci určenou
pro vnitřní potřeby vlasteneckých organizací. Praha, duben 2009).
„Dva z vězňů, kteří umírali cestou po desítkách, byli v Javorníku německými strážemi
dobiti a zakopáni na poli. Po osvobození byli
exhumováni a jejich pozůstatky byly pietně
uloženy na místním hřbitově,“ cituje kronika
Javorníku.
Místní si jejich památku stále připomínají.
Co vlastně znázorňuje Davidova hvězda?
Davidova šesticípá hvězda je symbol Židů.
Symbolizuje souhvězdí, pod kterým se čeká
na Mesiáše, a také šest pracovních dní, kde
střed znamená šabat. Symbol jako takový
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znamená rovnováhu. V nacistickém Německu a na Němci okupovaných územích museli
Židé na veřejnosti nosit symbol žluté Davidovy hvězdy s nápisem Jude jako symbol
svého zostuzení režimem. Mezi lety 1940
až 1945 zemřelo v koncentračním táboře Osvětim 1,1 milionu lidí, většinou Židů.
K vězňům osvětimského tábora patřilo také
na 50 000 československých občanů, Židů,
politických vězňů a Romů, z nichž přežilo
asi 6000.
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Na závěr: tyto strašlivé zločiny nejen že zapomenout nelze, ony zapomenuty být nesmí. Z našich srdcí i myslí i ze srdcí příštích
pokolení nemůže a nesmí vymizet vzpomínky na nezměrné a hrdinské utrpení účastníků pochodů a transportů smrti, kteří za
svobodu obětovali to nejdražší, co měli, své
životy. S hlubokou úctou se dnes i v budoucnosti musíme sklonit před jejich nesmrtelnou památkou.
(MZ)

Boulder Cup 2019

Za nadšeného povzbuzování diváků proběhl
v sobotu 2. února 2019 na lezecké stěně ve
sportovní hale v Javorníku již šestý ročník
lezeckých závodů Boulder Cup. Zde na lezce
a lezkyně bez rozdílu věku čekalo 30 kvalifikačních a 4 finálové cesty.
V netradičním závěru finalisté předváděli
několikametrové skoky z chytu na chyt či lezení v převislé spáře. Na stupně vítězů se po
napínavém finále probojovali:
v kategorii dívek:
1.
Adélka Vaňková
2.
Mia Migálová
3.
Natálka Horká

v kategorii chlapců:
1.
Michal Lapčík
2.
Ondřej Migal
3.
Samuel Macháček
v kategorii juniorek:
1.
Klára Kroupová
2.
Barbora Vaňková
v kategorii juniorů:
1.
Petr Šimčík
2.
Matěj Braun

v kategorii žen:
1.
Inka Matoušková
2.
Johanka Vokálová
3.
Verča Honsová
v kategorii mužů:
1.
Cyril Koníček
2.
Jakub Lička
3.
Martin Gotthard

Celkové výsledky jsou k vidění na stránkách
www.horychleby.cz. Ohromný dík patří
Kristýně, Štěpánovi, Frantovi a Marianovi,
kteří s dalšími dobrovolníky věnovali několik odpolední a večerů stavění závodních
cest a přípravě závodů. Děkujeme všem zúčastněným, divákům a především následujícím sponzorům: Hudy, Kolimax, Lesy ČR,
Sport Javorník, Věra Dopitová – Sportovní
potřeby, Rychlebské stezky a ZŠ Javorník.
za HO Rychleby - Martin Lomáz

16

Javornický zpravodaj

03/2019

V Javorníku proběhl II. ročník zimních olympijských her
Na zahradě Mateřské školy Polská byly 5. února 2019 v 9:00 hodin zahájeny zimní olympijské hry. V dopoledních hodinách nastoupili
všichni nedočkaví sportovci, kteří se rozdělili
do několika týmů a byli odhodláni vyhrát!
Po rozcvičení a povzbuzovacím pokřiku nastoupili do řad.
Pochodeň s olympijským ohněm, který děti
hned poznaly, zapálila paní ředitelka. Sportovci si pochodeň postupně předávali, až
doputovala k vedoucí výpravy, která ji společně s vlajkonoši uložila na vyvýšené místo.
Olympiáda v Javorníku tak mohla oficiálně
začít.
Mladí nadějní sportovci se motivovali bojovým pokřikem k maximálnímu výkonu. Čekala je různá stanoviště, například - curling,
biatlon, bruslení, slalom, štafeta, hod diskem
na terč, běh či dvojbob. Nechybělo ani hokejové družstvo. Při slavnostním vyhlašování
vítězů děti získaly několik zlatých medailí.

„Jak hodnotíte letošní výkony dětí?“ „Díky
mrazivému počasí a sněhové pokrývce se
všichni mohli zúčastnit všech zimních sportů, které jsme pořádali. V loňském roce bylo
málo sněhu, takže biatlon se nevydařil, ale
letos je dostatek sněhu a děti si zimní sporty
náramně užívaly. Druhý ročník proběhl bez
zranění a každý všechny disciplíny zvládl.
Děti dostaly sladké odměny a zlaté medaile," uzavřela jedna z vedoucích výprav Petra
Weiserová.
MZ

Zimní halová liga starších přípravek (ZHL U-11)

3. 2. 2019 v Mikulovicích a 9. 2. 2019 v Jeseníku se odehrála úvodní dvě kola zimní halové
ligy z pěti zápasů. Hraje se systémem každý
s každým 1x10 minut v počtu hráčů 4+1. Kluci z Dynama Javorník ovládli obě kola a jsou
na 1. místě. V Mikulovicích 4x vyhráli a 3x remizovali při skóre 9:1 a získali 15 bodů.
Javorník - Bělá 1:1, Javorník - Lipová-lázně 2:0, Javorník - Zlaté Hory 1:0, Javorník
- Vápenná 0:0, Javorník - Mikulovice 0:0,
Javorník - Česká Ves 4:0, Javorník - Jeseník
1:0.
V Jeseníku kluci 6x vyhráli a 1x remizovali
při skóre 13:1 a získali 19 bodů.
Javorník - Zlaté Hory 4:0, Javorník - Mikulovice 0:0, Javorník - Česká Ves 1:0, Javorník - Vápenná 2:1, Javorník - Jeseník
1:0, Javorník – Lipová-lázně 4:0, Javorník
- Bělá 1:0.

Celkem 14 zápasů, 10 vítězství - 4 remízy 0 proher. Skóre 22:2 a 34 bodů.
Rozpis nadcházejících 3 turnajů: 23. 2.
2019 Mikulovice, 3. 3. 2019 Javorník, 16. 3.
2019 Jeseník.
Marián Háněl
(trenér starší přípravky Dynama Javorník)
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Lezení vs. ležení
Chceš udělat něco pro své
tělo i mysl? Proč nezkusit
lezení? Nejbližší lezecká
stěna je ve sportovní hale v Javorníku. Otevřeno
je každé úterý a pátek od
20:00 do 22:00. Vítáni jsou
i úplní začátečníci.
Uvítáš pomoc v začátcích? Každý sudý týden
v úterý od 20:15 do 21:15 ti je k dispozici
certifikovaný instruktor, který ti pomůže
s prvními lezeckými krůčky. Potřebuješ pouze sportovní oblečení, tenisky a chuť zkusit
něco netradičního. (Pokud jsi mladší 18 let,
pak s sebou přiber zákonného zástupce.) Nabídka platí do konce dubna. Další informace
na www.horychleby.cz/stena/
Těšíme se na Tebe.
za HO Rychleby Martin Lomáz
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Ukliďme Svět – Ukliďme Česko

Ukliďme náš Javorník

Kdy: 6. 4. 2019 v 9 hod.
Kde: u vjezdu do Sběrného
dvora v Javorníku
Co:

Javornický potok
a přilehlé okolí,

dále dle počtu účastníků:
kolem cesty na Horní Fořt, ...

Pokud Vás napadá místo, které by si zasloužilo uklidit,
kontaktujte mě

Kontakt: premk.b@seznam.cz

Pozvánka na FOLKMÁJ
AŘO v ČR, z.s. Řecká obec Javorník p.s. srdečně zve na tradiční 9. FOLKMÁJ
dne 25.5.2019 v 11.oo hod. na zahradě K. Ditterse v Javorníku
Vystoupí taneční a hudební soubory a dudáci z České republiky,
Slovenska, Běloruska, Severní Makedonie a Řecka:

Šmykňa
FS slovenských tanců Ostrava
Nea Elpida
FS řeckých tanců Karviná
NS Pálava
Moravští Chorvaté z Mikulova
Trnka
FS valašských tanců Česká Ves
Anatoli
řecká hudební skupina z Brna
Thimios a Máia Gkokidu, řecký zpěvák lidových písní Řecko
Aleksandar Arabadiev gajdoš ze Severní Makedonie
Moja fujaročka
hudební skupina fujaristů ze Zvolena
Dudáci Tryhuci
dudáci z Babic u Brna
Dufekovci
gajdoši z Bojnic ze Slovenska
Vital Voranu
dudák z Běloruska
Cech slovenských gajošů z Velkej Lehoty ze Slovenska
Jan Blažek
dudák z Brna
Bosoráci
gajdoši ze Slovenska
Páni času
hudební skupina z Bratislavy
Petr Sovjak
gajdoš z Valašska
Libor Mareček
hudebník, kytarista z Javorníka Občerstvení zajištěno
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