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VaK, TKO

Poděkování

Děkujeme za spolupráci v letošním roce
a do nového roku 2021
Vám přejeme

Školství

mnoho úspěchů, pevné zdraví
a pohodu v osobním životě.
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Informace z města

Svoz TKO 2021
PLÁN SVOZU TKO 2021 - Termín svozu: liché PONDĚLÍ, ÚTERÝ
týden
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.

datum
(pondělí)

datum
(úterý)

1x14
TKO

týden

04.01.2021
18.01.2021
01.02.2021
15.02.2021
01.03.2021
15.03.2021
29.03.2021
12.04.2021
26.04.2021
10.05.2021
24.05.2021
07.06.2021
21.06.2021
07.07.2021

05.01.2021
19.01.2021
02.02.2021
16.02.2021
02.03.2021
16.03.2021
30.03.2021
13.04.2021
27.04.2021
11.05.2021
25.05.2021
08.06.2021
22.06.2021
08.07.2021

TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO

29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
1.
3.

datum
(pondělí)

datum
(úterý)

19.07.2021
02.08.2021
16.08.2021
30.08.2021
13.09.2021
27.09.2021
11.10.2021
25.10.2021
08.11.2021
22.11.2021
06.12.2021
20.12.2021
03.01.2022
17.01.2022

20.07.2021
03.08.2021
17.08.2021
31.08.2021
14.09.2021
29.09.2021
12.10.2021
26.10.2021
09.11.2021
23.11.2021
07.12.2021
21.12.2021
04.01.2022
18.01.2022

1x14
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO

Výše poplatků zůstává v roce 2021 beze změny (420 Kč za osobu na rok).

Správa vodovodu a kanalizace města Javorník
- úprava ceny vodného a stočného pro rok 2021
Na základě vývojové křivky růstu ceny vodného a stočného stanovené Státním fondem
ČR při realizaci akce – Rekonstrukce ČOV
Javorník rozhodla Rada města Javorník na
svém zasedání čj. 71/2020 dne 4. 11. 2020
o provedení úpravy ceny vodného a stočného pro město Javorník a obec Bílý Potok od
1. 1. 2021 v doporučené výši:

- nárůst vodného o 1,05 Kč za 1 m3, tj. na
cenu 23,03 Kč/m3
- nárůst stočného o 0,85 Kč za 1 m3, tj. na
cenu 27,64 Kč/m3
Ceny jsou uvedeny bez DPH, které je jako
v předcházejícím období ve výši 10 %.
Za správu VaK Stibor Jaroslav
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kalendář 2021
Vážení spoluobčané,
i letos se můžete těšit na nový, v pořadí již pátý „javornický kalendář“. Letos v kalendáři
naleznete významné osobnosti
javornické historie. Kalendář je
čtrnáctidenní a najdete v něm
termíny a informace o dotacích,
platbách, kulturních, společenských a sportovních akcích. Můžete jím potěšit i své známé či
příbuzné, pro které je připraven
volný prodej v MIC Javorník.
Občané Javorníku, Travné, Zálesí, Horních Hoštic, Bílého Potoka a Račího Údolí obdrží kalendář jako každoročně zdarma. Vydávat se bude v přízemí Turistického centra SOUD.
MZ

Dění v Javorníku

Náhlé umrtí paní Mgr. Ludmily Procházkové
Náhlé úmrtí paní Mgr. Ludmily Procházkové nás všechny zaskočilo a znovu jsme
si uvědomili množství jejích občanských
aktivit, její empatii a obrovské sociální cítění. Téměř 40 let působila jako učitelka
českého jazyka a dějepisu na naší základní
škole, „rukama jí prošla“ většina obyvatel
Javorníku. V letech 1999 – 2016 vykonávala funkci kronikářky města, příkladná byla
její občanská angažovanost. Vše o jejích
aktivitách již bylo napsáno, nezbývá, než
poděkovat a nezapomenout
Město Javorník
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Domov pro seniory v Javorníku - poděkování
Letošní hektický rok se zabýval pandemií,
celý život a práce se této době musely přizpůsobit. Až v samém závěru roku se vyskytly první případy nákazy Covid-19 v našem
zařízení, proto jsme přistoupili po dohodě
s Krajskou hygienickou stanicí, s obvodní lékařkou a zřizovatelem ke zpřísněným opatřením, která se dotýkala nás všech, včetně
klientů a rodinných příslušníků. Omezení
návštěv veřejnost přijala s pochopením,
snažíme se ochránit všechny klienty, rovněž i sami sebe. Celý pracovní kolektiv se
snažil tuto dobu zpříjemnit našim seniorům
a zajistit kontakt s rodinou prostřednictvím
telefonátů, spojením přes sítě, využíváme
techniky jako jsou tablety a notebooky apod.
Podpora veřejnosti nás mile překvapila
a velmi oceňujeme slova i skutky.

Děkujeme panu řediteli ZŠ Javorník za skvělý nápad, za jeho následnou realizaci vychovatelkám a asistentkám, kteří darovali zaměstnancům dárky a vánoční cukroví jako

poděkování za péči o naše klienty. Již dříve
jsme od děvčat obdrželi podzimní výzdobu
pro celý domov.

Dále děkujeme dětem ze ZŠ Vápenné za
překrásné dárky pro naše klienty v Javorníku i v Kobylé nad Vidnavkou. Bylo jich
více jak 140.
Pan Daniel věnoval notebook pro uživatele
v Javorníku za účelem komunikace s rodinami, pan Jura věnoval finanční hotovost na
nábytek pro seniory, firma CleanLife a pan
Valdek přispěli na notebook pro klienty do
Kobylé, paní Procházková přispěla na nákup
televize, pan Richter věnoval potravinové
doplňky, firma DOMIST věnovala finanční
dar na činnost našeho zařízení.

Konec roku je za dveřmi a i letos jsme se
zapojili do projektu Ježíškova vnoučata.
Všem dárcům, kteří v této předvánoční
době mysleli na naše seniory, děkujeme.
Za osobní předání, pozdravy a blahopřání
Vám patří poklona.
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Chtěla bych závěrem vyzdvihnout a poděkovat celému pracovnímu týmu, který zdolával všechny překážky a úspěšně tento boj po
malých krůčcích vyhrával. Týmy pracovaly
ve ztížených pracovních podmínkách, nosily
předepsané ochranné pomůcky, obličej bez
respirátorů či roušek téměř ve všech třech
zařízeních nepotkáte.
Milé kolegyně a milí kolegové, vážím si vaší
práce.
Přeji Vám všem krásné svátky a pevné zdraví do nového roku.
Jitka Richterová

DPS sv. Františka poděkování
Dnes jsem se dozvěděla informaci o tom, že se Lidka Procházková, která nás v minulém týdnu opustila, i v posledním přání rozhodla vyzvat své
blízké a přátele, aby místo květinových poct
pro ni samu, věnovali dar našemu Domovu
pokojného stáří sv. Františka. Velmi mě to
zasáhlo, stejně jako nedávná zpráva o její těžké nemoci a vzápětí o jejím odchodu.

Je těžké tak brzy vůbec používat slova. Bude asi mnoha
lidem trvat delší dobu, než se
vyrovnají s bolestí a velkou
lítostí. Vzpomněla jsem si, jak
mi Lidka přesně před rokem říkala, že miluje tuto adventní dobu, kdy se víc než kdy jindy zaměřuje na to, dělat lidem radost, plnit
jejich přání. Není proto divu, že se před lety
stala duší projektu Strom splněných přání.
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Když vzpomínám a v duchu děkuji, vybaví se mi, co by mi asi Lidka v tuhle chvíli
řekla: „Ale prosím tě, to nic není…“ a já si
uvědomuju, kolik toho se svým manželem
Alešem udělali a jak to bylo přitom neokázalé. Přestože nikdy nestáli o veřejné
poděkování a pocty, jejich dobročinnost je
nepřehlédnutelná.

Když pak člověk jako Lidka odejde, zůstává po ní velká stopa dobra, která zasáhne
všechny, kdo jsou schopni ji vnímat. Pro mě

1/2021

osobně v tom velkém smutku začíná prosvítat i pozitivní odkaz, že má cenu dělat
dobré věci, má cenu být laskavý, protože to
s naším odchodem nemizí, ale naopak získává na síle.
Děkuji moc nejen za to, co jsi nám věnovala, ale hlavně za to, co jsi mě svým životem
naučila.
Petra Tomášková,
vedoucí Domova pokojného stáří sv. Františka

Vzpomínka

Ludmila Procházková byla renesanční ženou s obrovským nadhledem, pozitivním
myšlením a velkou mírou empatie. Byla
hybatelkou i duchovní matkou mnoha akcí
a projektů v Javorníku, slovo nejde, pro ni
opravdu neexistovalo. Dlouhé roky vedla
městskou kroniku. Byla aktivní cvičitelkou
jógy a aktivní členkou zapsaného spolku
BAJA (Baby Javorníku), který pořádá například Baja blešák nebo Strom splněných přání pro klienty Charity Javorník. Paní Ludmila aktivně vypomáhala při akcích v městské
knihovně. Spolupracovala s Vlastivědným
muzeem Jesenicka. Jako bývalá učitelka
češtiny stále ochotně připravovala studenty
ke zkouškám. Vybírala ve škole téměř třicet
let léčivé byliny, přispívala do Javornického zpravodaje, dělala jazykovou korekturu
obecního zpravodaje Uhelňáček, zúčastnila

se všech ročníků akce „Ukliďme Javorník“,
stále se vzdělávala. Jen tak, na slovíčko chodila za seniory do Domova pro seniory a do
Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Účastnila se veškerého společenského života ve městě. Ve svém aktivním
životě nezapomínala ani na své nejbližší,
rodinu a vnoučata. V roce 2019 získala zaslouženě Cenu Senzační senior, který každoročně uděluje Nadace Charty 77.
Javorník přišel o vzácného, moudrého, laskavého, upřímného, pokorného a milujícího člověka, který svým morálním kreditem
obohacoval nás všechny.

Do úterý 22. 12. 2020 bude naše ambulance
otevřena v běžných hodinách. 23. 12. máme
dovolenou a zastupuje MUDr. Blahová. Přes
svátky je samozřejmě zavřeno. Mezi svátky
máme v pondělí 28. 12. a středu 29. 12. dovolenou a opět zastupuje MUDr. Blahová. Ve
středu 30. 12. a čtvrtek 31. 12. máme otevřeno, ale ordinační doba bude zkrácena

na 8:00 – 11:00 hodin. Přejeme všem klidné prožití svátků, zdraví a hodně štěstí
do roku 2021, který snad bude lepší než
rok 2020.

Děkujeme ze srdce za vše, co pro nás všechny za svůj život udělala.
Liduško, nezapomeneme.
Za spolek Baja Věra Hradilová

Provoz dětské ambulance v období vánočních svátků

A všem rodičům přejeme zdravé děti a otevřené školy.
Za ambulanci MUDr. Panajotis Joanidis
a sestra Vlasta Bošáková
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Vzpomínka na život s mými rodiči na zdejší železniční stanici
Když se teď podívám na staniční budovu,
mrzí mě, že téměř vše kolem je zpustošené.
Situace na zdejší stanici upadá a není tu život. Vraťme se do doby 1978-1994, kdy si
mě rodiče přivedli na staniční budovu. Můj
otec zde dostal přidělený byt jako státní zaměstnanec ČSD, kdy jezdil za svou službou
do železniční stanice a lokomotivního depa
Lipová lázně. Otec pracoval jako dozorčí
posunu - neboli staniční posun hodnosti
technik. Dokládám fotografii otce v uniformě z roku 1966, hodnost technik. Jako malý kluk jsem na staniční budově vyrůstal,
hrával si a užíval zdejší krásný život. Budova měla náčelníka stanice - paní Petrovou
a další zaměstnance - p. Janákovou, p. Šípkovou, p. Slanou, p. Janočkovou, p. Klimešovou, p. Boškovou, p. Kubalovovou a p. Makyčovou, na které velice rád vzpomínám.
Tímto bych jim chtěl poděkovat za chod
staniční budovy, kdy jsem mohl každý den
sledovat jejich pracovní činnost. Staraly se
o čistotu a bezproblémový chod budovy.
Všude byly květináče s nádherným kvítím,
zahrada plná keřů a růží. Největší chloubou
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byla voliéra s andulkami a bažanty. Ta léta
mého života byla nádherná. Jako malý kluk
jsem měl v oblibě vlakovou četu, kde jsem
chodil na lokomotivu. Zde nákladní vlaky
manipulovaly svozy pro zemědělský a stavební průmysl a také motorové vozy pro
osobní přepravu. Mezi mé oblíbence patřili
tito pánové: Makyča, Prokšenka, Adl, Vronka, Kadlec, Koleček, Koníček, paní Koníčková a spousta jiných zaměstnanců. Když jsem

1/2021

se po dlouhé době vrátil na místo, kde jsem
vyrůstal, bylo mi do pláče. Staniční budova
už není, co bývala. Ten každodenní život
a ruch tu dávno není. Přesto mě velice potěšil nález starých jízdenek z 23. 4. 1911. Staniční budova bude mít svou historii pořád.
Věřím, že vlaky sem budou jezdit a dovážet
turisty za poznáním města Javorník.
S velkým pozdravem rodák
z bývalé železniční stanice Pavlos Glavinas

Statistika z meteorologické stanice
za měsíc listopad
Měsíc listopad byl poměrně klidný. Bez extrémů.
Napadla první sněhová pokrývka.
Nejtepleji bylo 3. 11. 2020 - naměřeno 17,4 °C.

Nechladněji bylo 30. 11. 2020 - naměřeno -3,3 °C.

Za měsíc napršelo 25,2 mm. Nejméně srážek spadlo v roce 2011, kdy celý měsíc panoval
inverzní charakter a srážky jsou vysrážené z mlhy (1,1 mm), 1992 (10,2 mm).
Něco málo zaznamenáno v měsíci:
7. 11., 9. 11. – inverzní charakter počasí (mlha).

29. 11. – Už ráno v Javorníku poletoval sníh, na zemském povrchu hned roztával. Na Travné a Zálesí se sníh držel už v dopoledních hodinách. Odpoledne se začalo ochlazovat
a sněžilo i v Javorníku. Sníh se konečně udržel po dvou letech i v Javorníku, takže lze zapsat – 1. sníh v zimní sezóně 2020-2021 napadl 29. 11. 2020, a to 5 cm. Na Travné, Zálesí
a v Horních Hošticích napadlo do 10 cm. Sníh poletoval i 30. 11. 2020.

Horní Hoštice: Nejvyšší denní teplota (Tmax) byla naměřena 3. 11. 2020 (18 °C). Nejnižší teplota (Tmin) byla naměřena 26. 11. 2020 (-5 °C). Průměrná denní měsíční teplota
(9,5 °C) a průměrná minimální teplota (3,3 °C). Za měsíc napršelo 38 mm.
MZ
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PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JAVORNÍK
ZA UPLYNULÝ MĚSÍC LISTOPAD
Říjen byl měsícem extrémním, co se
týče počtu výjezdů javornických hasičů. Následující listopad byl pravým
opakem. Za celý měsíc jsme neměli téměř žádnou práci. Hromadné akce typu školení, údržba techniky apod. byly kvůli
nařízeným opatřením zcela zrušeny. Jedinou
mimořádnou událostí, kterou jsme řešili, byl
spadlý strom na dráty vysokého napětí a následně i  silnici mezi Javorníkem a Travnou.

Stalo se to poslední den v měsíci o půl
7. ráno. Ve spolupráci s pracovníky
ČEZu byl strom odstraněn.

Jménem javornických hasičů bych
chtěl všem občanům města popřát
co možná nejlepší vykročení do nového
roku 2021, hodně zdraví všem a hlavně,
ať je tento rok lepší než byl ten minulý.

Jak to vidím – výpadky elektrické energie v Travné a Zálesí

Nejsem dlouhodobým pamětníkem, přesto si troufám tvrdit, že letošní rok byl výrazně nadprůměrný v součtu hodin, kdy byly Travná
a Zálesí bez elektrického proudu.
Kořeny jasanů a javorů odumírají. Tyto padají a bohužel, často
na vedení 22 kV. Přetrhají vodiče
a občas, jako počátkem listopadu,
se k zemi poručí také sloup. A tak
vrací obyvatele obou osad do časů
před zavedením elektřiny. Doba
však pokročila. Domácnosti dávno
nemají jen několik žárovek, a tak
je přání, aby výpadek trval co nejkratší čas, pochopitelně. Tu jako
Blaničtí rytíři vyjíždí hasiči a poruchová služba elektrikářů, aby se
s problémem popasovali. Ve dne,
v noci, za každého počasí. Těm
patří uznání a poděkování. Nešlo
by tyto nepříjemné stavy alespoň
částečně omezit? Šlo! Nesekat jen
křoviny a haluze, ale vzít to zgruntu na bezpečnou vzdálenost. Psáno v prosinci 2020.
E. Kabil

MT
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Informace ze školství
Mateřská škola

SZUŠ Jeseník
Děkujeme městu Javorník za dotaci
v minulém školním roce 2019/20.

Na naší škole evidujeme nárůst
žáků a stoupající zájem o studijní
zaměření tanečního oboru taneční
akrobacie, tanec s náčiním baton
a pom – pom a sólové formace. Pro
kvalitní výuku všech jmenovaných studijních
zaměření je nutností prostor větší, než nabízí
naše budova na Jiráskově ul. a vysoký strop,
který bohužel v naší škole také nemáme.

Naši žáci pocházející nejen z Jeseníku, ale z mnoha obcí okresu včetně města Javorník, reprezentují tedy celý okres Jeseník a Olomoucký
kraj. Z Javorníku evidujeme 4 žáky
na naší škole.

Ročníkové výstupy studijního
zaměření taneční akrobacie zpracované
v ŠVP „Tanec je výzva pro mysl, tělo a duši“
se mimo jiné zaměřují na prvky prováděné
na gymnastickém nářadí – kladina, hrazda,
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koza. Tímto je vybavena tělocvična ZŠ Nábřežní v Jeseníku. Pro bezpečnou výuku
akrobacie (přemet vpřed, vzad, přemet
stranou ve vzduchu, salta) jsme zakoupili
AirTrack 2 x 10 m, který opět potřebuje ke
svému použití větší prostor a bude umístěn
do zmíněné tělocvičny.

Pro kvalitní výuku předmětů tanec s náčiním baton a pom – pom a sólových formací
je nutností velký prostor a vysoký strop. Žáci
reprezentují naše město Jeseník a Olomoucký kraj na mistrovství s úžasnými výsledky
(mistři Evropy 2019). Přípravu je nutné provádět na adekvátním prostoru – soutěžní
čtverec má rozměry 12 x 12 m. Twirlingové
prvky s náčiním dosahují při výhozech výšky
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až 4 m, což je potřeba s dětmi trénovat pravidelně v každé hodině.
Dotace nám pomohla zkvalitnit výuku, děkujeme!
Tým SZUŠ-taneční, s. r. o. Jeseník

Vánoční jarmark v MŠ Polská

Vánoční období a advent přivítala naše mateřská škola
oblíbeným vánočním jarmarkem. Abychom potěšili rodiče i děti a přinesli jim domů
atmosféru Vánoc i v době,
která většinou setkávání nepřeje, připravili jsme prodej vánočních výrobků v domečcích na zahradě naší školy.

Zaměstnanci MŠ vyrobili vánoční ozdoby,
dekorace a upekli cukroví. Výtěžek z prodeje bude použit na letní výlety a nákup upomínkových dárečků dětem. Děkujeme všem
příznivcům MŠ za zájem, spolupráci a přejeme všem krásné prožití vánočních svátků
a šťastný rok 2021.


Kolektiv MŠ Polská
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Kulturní, společenské a sportovní akce:
Kulturní akce - menší statistika
Od roku 2017 dochází k evidenci všech kulturních akcí. V roce 2017 bylo evidováno
122 akcí, 2018 (135), 2019 (180). I když
rok 2020 byl plný různých omezení a zákazů (Covid-19) bylo naplánováno přibližně 145 akcí - z toho se uskutečnilo 65 akcí
a zrušeno bylo 80 akcí. V měsíci lednu, únoru a červenci proběhly všechny plánované

kulturní akce bez jakéhokoli omezení. Kulturní dění ve městě organizuje město Javorník, MěKS Javorník, Správa zámku Jánský
Vrch a další příspěvkové organizace. Nesmím zapomenout ani na místní kluby, spolky a soukromé osoby, které se aktivně zapojují do kulturního života v Javorníku.
Michal Zajonc [Manager PR]

Sport
Mladší žáci Dynama Javorník přezimují na 1. místě
V sezóně 2020 /2021 vznikla na okrese nová soutěž mladších žáků pro ročníky 2008,
2009 a mladší. Do soutěže se přihlásilo
7 mužstev včetně Dynama.
Hrací plocha je mezi pokutovými územími
klasického fotbalového hřiště po celé jeho
šíři. Hraje se 2 x 30 minut
s míčem o velikosti č. 4,
v počtu 7+1. Střídání hráčů
je opakované (hokejové).
Branky jsou o rozměrech
2 x 5 metrů. Kluci z Dynama
s přehledem vyhráli všechny
své zápasy a zaslouženě vedou tabulku soutěže po podzimní části. V tabulce střelců
patří rovněž první 3 místa
klukům z Javorníku. Adam
Blata a Michael Kadlec vstřelili shodně 26 branek, Jurica
Jurič na 3. místě má na svém
kontě 17 branek. Tímto bych
chtěl všem klukům ještě

jednou poděkovat za výbornou reprezentaci Dynama a města Javorník v nově vzniklé
soutěži. Vlivem pandemie Covid 19 nás čeká
na jaře ještě spousta zápasů, tak nám držte
palce a přijďte nám fandit. Děkujeme!
Marián Háněl

1/2021
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Horní řada z leva: Háněl Marián (trenér), Hloch Pavel, Frančák Antonín, Neubauer Adam (kapitán), Blata Adam, Bulguris Andreas, Daňa Maxim, Jurič Jurica (asistent)
Dolní řada z leva: Papavasiliu Vasil, Kumarcis Dan, Kadlec Michael, Ruč Samuel, Papavasiliu
Petr, Jurič Jurica, Nagy Martin
Vepředu: Latzel Zdeněk 

Foto: MH
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Plakáty

Javorník
ZP MV ČR přijede za vámi

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

5.1. I 2.2. I 2.3.
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

Díky všem
Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

1/2021
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Přání z MŠ Polská

MŮŽEME MÍT TISÍCE PŘÁNÍ, TUŽEB A SNŮ, ALE JEN ŠTĚSTÍ,
ZDRAVÍ, LÁSKA A PŘÁTELSTVÍ DÁVÁ SMYSL NAŠIM DNŮM.
KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A LÁSKYPLNÝ ROK 2021
PŘEJE KOLEKTIV MŠ POLSKÁ JAVORNÍK.

DYNAMO JAVORNÍK - PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat firmě
PZA KOVOSTROJ Javorník, zastoupenou panem Antonínem Zourkem ml., za poskytnutí
sponzorského daru k pořízení teplákových

souprav pro mládež Dynama Javorník. Děkujeme, velmi si toho vážíme. Přejeme mnoho
úspěchů v novém roce.
Za tým trenérů mládeže, Ondřej Zykmund.
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