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Informace z města

Vážení spoluobčané,
nastává čas adventu, přicházejí vánoční svátky. Věřím, že nově nazdobený strom
na náměstí a také výzdoba v ulicích pomůže vytvořit příjemnou sváteční atmosféru i v našem městě.
Rád bych poděkoval všem občanům, kteří se aktivně podíleli na společenském
dění v našem městě, členům zastupitelstva a také zaměstnancům města Javorníku za práci odvedenou v uplynulém roce.
Milí spoluobčané, ze srdce Vám všem přeji, aby
tento čas adventu pro Vás byl co nejpříjemnější
a abyste vánoční svátky prožili po boku svých
nejbližších. Přeji Vám Vánoce plné pohody, lásky a klidu a v novém roce hodně zdraví, štěstí
a osobních i pracovních úspěchů.
Jiří Jura, starosta

Město Javorník má nové vedení
V pondělí 5. listopadu 2018 se všichni nově zvolení zastupitelé sešli ve velkém sále
městského kulturního střediska. Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Javorníku byl opět zvolen do funkce starosty města
Jiří Jura (SNK Evropští demokraté). Místostarostkou se stala Bc. Sieglinde Mimrová
(ANO 2011).
V novém volebním období bude pracovat Rada města Javorníku v následujícím složení:
Jiří Jura, Bc. Sieglinde Mimrová, Lukáš Daniel,
Mgr. Ivana Konečná a Antonín Zourek.
Zastupitelé zřídili výbory Zastupitelstva města Javorníku – finanční výbor, kontrolní výbor.
Javorník má patnáctičlenné zastupitelstvo.
FINANČNÍ VÝBOR Zastupitelstva města
Javorníku – předseda Bc. Zbyněk Hanzl.

Dalšími členy jsou Ing. Jitka Richterová, Ing.
Jakub Matuška, Ing. Petr Mimra a Kateřina
Třetinová.
KONTROLNÍ VÝBOR Zastupitelstva města
Javorníku – předseda Břetislav Mojžíš. Členy kontrolního výboru se stali Ing. Kateřina
Martináková, Ing. Pavel Březina, Aleš Procházka a Ing. Ivana Malaníková.
Zastupitelé města: Jura Jiří (SNK Evropští
demokraté), Bc. Mimrová Sieglinde (ANO
2011), Daniel Lukáš (ANO 2011), Ing. Dvořák
Petr (Nestraníci), Mgr. Rychlý Milan (KDUČSL), Horáčková Kovaříková Jaroslava (BAJA
- ženy Javorníku, z. s.), Mgr. Konečná Ivana
(SNK Evropští demokraté), Bc. Hanzl Zbyněk
(SNK Evropští demokraté), Stibor Jaroslav
(ANO 2011), Mojžíš Břetislav (Komunistická
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strana Čech a Moravy), Mgr. Karešová Irena
(OBČANÉ PRO MĚSTO), Ing. Matuška Jakub
(OBČANÉ PRO MĚSTO), Ing. Richterová Jitka
(OBČANÉ PRO MĚSTO), Mgr. Votava Václav
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(Nestraníci), Zourek Antonín (PRO OBČANY
JAVORNICKA).
Všem zvoleným zastupitelům přejeme mnoho úspěchů při vzájemné spolupráci. MZ

Kalendář 2019

Vážení spoluobčané,
i letos se můžete těšit na nový, v pořadí již třetí
„ javornický kalendář “. Tentokrát jsme sáhli
k trochu jiné formě. Opět vám předkládáme
fotografie Javorníku, kalendář je však týdenní a „trhací“ - každý snímek se dá využít jako
pohlednice, kterou můžete potěšit své známé
či příbuzné, kteří v Javorníku nežijí, ale mají
k němu blízký vztah.
Rádi bychom v této, snad už tradici, pokračovali
a přejeme Vám i sobě, aby další kalendáře ukazovaly, co vše se v Javorníku změnilo k lepšímu.

Do dalšího roku přejeme všem a hlavně
městu hodně úspěchů, pozitivního myšlení
a pohody.
Rada města
Distribuce kalendáře - druhý týden v prosinci.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAVORNÍK
oznamuje, že provozní doba Městského úřadu v Javorníku v pracovních dnech období
vánočních a novoročních svátků je stanovena takto:
27. 12. 2018 (čtvrtek) – úřad otevřen do 14:00 hod.
– pokladna otevřena do 11:30 hod. ! ! !
poslední možnost plateb na pokladně v roce 2018.
28. 12. (pátek) a 31. 12. 2018 (pondělí) – úřad uzavřen
Petr Klapuch, tajemník MěÚ Javorník
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Vítání občánků
V sobotu 27. 10. 2018 starosta města přivítal do života nové javornické občánky.
Přivítáno bylo celkem 9 miminek, z toho
4 holčičky a 5 chlapečků. Maminky dostaly
z rukou pana starosty kytičku a finanční hotovost, miminka praktickou skládací židličku. Pod vedením členky Sboru pro občanské

záležitosti se všichni přítomní zapsali do
pamětní knihy města Javorník. O kulturní vystoupení se postaraly děti z Mateřské
školy ul. Polská. Přejeme dětem pevné zdraví, štěstí a hodně radosti!
Marcela Minksová,
matrikářka

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
chceme poděkovat vám všem touto cestou za podporu, kterou jste nám vyjádřili
v právě uplynulých volbách do zastupitelstva našeho města. Tyto hlasy jsou pro
nás velkým závazkem a jsme připraveni,
byť v opozici, pro město pracovat. Můžete
se na nás kdykoliv obrátit nejen s dotazy.
Jako zvolení zastupitelé jsme byli připraveni jednat o vedení města, bylo nám však
vzkázáno - slovy pana starosty - „oni s vámi
nechtějí jednat“ (oni=zastupitelé SNK-ED,

ANO, KSČM, Pro občany Javornicka). To
považujeme za selhání vedení města při
těchto výsledcích voleb a zároveň to i naznačuje, jak se nové vedení města chystá
spolupracovat s ostatními zastupiteli od
samotného počátku.

Zastupitelé za KDU-ČSL,
OBČANÉ PRO MĚSTO, Nestraníci
Mgr. M. Rychlý, Mgr. I. Karešová,
Ing. J. Richterová, Ing. J. Matuška,
Ing. P. Dvořák, Mgr. V. Votava)
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PODĚKOVÁNÍ
Rok uběhl jako voda. Za pár dní jsou Vánoce, Silvestr a rok 2018 bude minulostí.
Velice rád bych všem poděkoval za perfektní spolupráci. Jmenovitě městu Javorník, Městskému kulturnímu středisku
Javorník, Správě zámku Jánský Vrch, Základní umělecké škole Javorník, Základní
škole Javorník, Mateřským školám Míru
a Polská, Školní družině při ZŠ Javorník,
klubům, spolkům a mnoha dalším, kteří
se podíleli na kulturních a společenských
akcích během celého roku. Bylo nahláše-

no více než 130 akcí, které úspěšně proběhly.
Rád bych požádal organizátory kulturních, společenských a sportovních akcí,
aby nahlásili své aktivity na marketing@
mestojavornik.cz, jejich akce tak mohou
být vloženy do ročního plánu akcí a volně
k dispozici na webových stránkách města.

Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2019.
Michal Zajonc (PR manager)

Dění v Javorníku
SDH Bílý Potok informuje
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Javornického zpravodaje
jsme Vás informovali o našem celkovém vítězství v Hasičské lize Praděd v disciplíně
požární útok (dále jen HLP) za rok 2018.
Ukončení ligy proběhlo 20. října v Leskovci
nad Moravicí, kde nám byly předány medaile a putovní pohár pro vítěze.
Následující týden jsme se zúčastnili největší
a nejprestižnější hasičské soutěže, ve které se utkávají nejlepší týmy jak z Extraligy

České republiky v požárním útoku, tak ze
Slovenského SuperPoháru. Tak by se dala charakterizovat recesní soutěž O pohár
VŘSR, memoriál Vladimíra Iljiče Lenina,
kterou pořádal SDH Široký Důl na Třebíčsku
dne 27. října. Na desátý ročník této soutěže přijelo 145 týmů mužů a 56 týmů žen.
V konečné klasifikaci jsme obsadili vynikající 5. místo (v loňském roce 23.).
http://www.firetv.cz/soutez-o-putovni
Poř. Družstvo
1.

2.

3.

4.

5.

Leskovec nad Moravicí

Mladoňovice

Lavičky

Babice

LP
14,00
14,03
13,99

Radostín nad
13,66
Oslavou
Bílý Potok

PP

Výsledný
čas

13,74

14,00

13,87

14,08
14,14

14,24 14,19

13,98

14,08

14,14

14,24

Myslíme si, že jsme opět se ctí reprezentovali nejen SDH Bílý Potok, ale i město Javorník.
SDH Bílý Potok
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Na Travné proběhlo soustředění mladých hasičů SDH Javorník
Soustředění probíhalo od 19. října do 21. října 2018. V pátek 19. října proběhlo první
noční soustředění mladých javornických hasičů, kteří se připravovali na soutěž v České
Vsi. Zde se naši mladí hasiči umístili na krásných místech. I když to byla jejich první taková soutěž, může být na ně Javorník hrdý.
ml. žáci – celkem 36 soutěžících
Radek Kozub – 4. místo
Vojtěch Romankiewicz - 21. místo
Lukáš Daniel – 27. místo
Václav Romankiewicz – 30. místo
Michal Martinček – 32. místo
st. žáci – 28 soutěžících
Adam Veselý – 12. místo
Vojtěch Konečný – 15. místo
Jiří Sedlák – 16. místo
Antonín Brož – 17. místo
Josef Vávra – 21. místo

Jejich vedoucí, Ing. Radek Mikšík, Radek Kozub a Lukáš Daniel pro ně měli připraveny
různé hasičské aktivity. Hůůůů - siréna! „Hurá
do útoku,“ řekl jeden z nejmenších mladých
hasičů. Během chvíle byli všichni seřazeni

v hasičských uniformách a čekali na instrukce. Cvičení štafet, motání hadic a procvičování povelů bylo jejich cílem. Během večera
proběhlo opékání špekáčků, různé hry a další
připravené aktivity. Soustředění proběhlo na
faře a velké poděkování patří Římskokatolické
farnosti Travná za umožnění konání této akce.
Poděkování patří také SDH Javorník, který dětem přispěl malou částkou na stravu. Dětem
přinesla akce mnoho zážitků a radostí.
„Pane Mikšíku, jak hodnotíte toto soustředění?“ „Myslím si, že dopadlo na výbornou. Děti
měly možnost vyzkoušet si cvičení i ve večerních hodinách. Musím říct, že jsem byl s akcí
velice spokojený, a to díky kolegům Radkovi
a Lukášovi, bez kterých by se soustředění
nemohlo uskutečnit. Děti byly ukázněné
a poslouchaly pokyny vedoucích. Na soutěži v České Vsi jsme ukázali, že nejsme žádní
amatéři a že s námi musí počítat. A v budoucnu budeme chtít bojovat o přední příčky,“
sdělil Radek Mikšík. Věříme, že mladí hasiči
budou i nadále aktivní, že jim nadšení pro
tento pěkný hasičský sport vydrží co nejdéle.
Přejeme mnoho úspěchů!
MZ
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Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Javorník za uplynulý měsíc říjen
Říjen byl měsíc s větším počtem výjezdů,
zasahovali jsme celkem v 8 případech, z toho polovina byla poměrně dost náročná.
K první z osmi událostí vyjíždíme ve středu
10. října ve 2 hodiny ráno k nahlášenému
požáru kotelny bytového domu v Bílé Vodě.
K požáru jsme vyjeli s oběma cisternami.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo
k požáru v kotelně. Čtyři hasiči v dýchací
technice šli okamžitě na pomoc s hašením
místním hasičům, kteří prováděli hašení
z venkovního prostoru. Na místě dále zasahovaly jednotky profesionálních hasičů
z polského Paczkówa a z Jeseníku.
Následující den bylo naplánované na 10. hodinu taktické cvičení zaměřené na likvidaci
požáru vnitřních prostor zámku Jánský Vrch.
Po vyhlášení poplachu se na nádvoří zámku
sjely jednotky SDH Javorník, PSP Paczków
a HZS Jeseník. Všichni hasiči se podíleli na
likvidaci fiktivního požáru, záchraně ztracených osob, evakuaci cenného materiálu,
zakrývání cenného nábytku, apod. Profesionální hasiči z Jeseníku na likvidaci požáru
nasadili automobilový žebřík.
V úterý 16. října vyjíždíme krátce po 20. hodině s oběma cisternami k nahlášenému požáru odpadu v blízkosti telefonního vysílače
v Javorníku. Již v době vyhlášení poplachu
jsme měli informace od obyvatel města, že
opět hoří u haly v Partyzánské ulici, kde již
v minulosti hořelo. V tomto případě hořely
balíky slámy a část venkovní technologie
výrobny peletek. Na lokalizaci požáru jsme
nasadili 2 vodní proudy. Násilně jsme se museli dostat do haly, abychom vyloučili rozšíření požáru do vnitřních prostor. Uvnitř
docházelo ke žhnutí usazeného prachu na
konstrukci pod střechou. Na pomoc přijely
dvě jednotky profesionálních hasičů z polského Paczkówa a z Jeseníku. Dále jsme si
na místo vyžádali jednotku SDH Uhelná na

zřízení čerpacího stanoviště pro doplňování cisteren. Po čtyřech hodinách zásahu byl
požár uhašen.
V pátek 19. října vyjíždíme ve 20 hodin
k ohlášené dopravní nehodě dvou vozidel
na křižovatce u javornického koupaliště.
Mělo jít o nehodu se zraněním. Po příjezdu
jsme šli na pomoc zdravotníkům se zraněnými osobami. Zároveň jsme provedli protipožární opatření obou vozidel a nasvětlení
místa zásahu. Na místo se dále dostavily dvě
profesionální jednotky z polského Paczkówa a z Jeseníku. Při nehodě bylo zraněno
celkem 7 osob. Po vyšetření nehody jsme
provedli úklid vozovky.
O den později vyjíždíme na ulici Dittersovu,
kde jsme pomohli invalidní osobě, které se
porouchal na schodišti domu schodolez. Pánovi jsme pomohli na vozík a zpět do bytu.
V pondělí 29. října vyjíždíme odpoledne
k ohlášenému případu intoxikace dítěte oxidem uhelnatým v rodinném domě v ulici Partyzánské. V době příjezdu na místě záchranná služba ošetřovala malé dítě. Provedeným
měřením jsme již ve větraném domě nic
nenaměřili. S profesionálními hasiči jsme po
uzavření místnosti s karmou naměřili minimální hodnoty CO. Znovu apelujeme na obyvatele Javorníku, kteří používají karmy nebo
plynové kotle, aby si pořídili jednoduché detektory oxidu uhelnatého, které je včas informují o úniku tohoto nebezpečného plynu.
Následující den vyjíždíme díky silnému větru ke dvěma událostem. V prvním případě vyjíždíme na Zálesí, kde jsme ze silnice
odstranili povalený chemický záchod a dále
přímo v Zálesí jsme odstranili jeden strom
ležící na telefonním kabelu. Odtud nás operační středisko odeslalo zpět do Javorníku
na ulici Míru, kde hrozil pádem strom na
zaparkovaná vozidla. Pomocí pily jsme nebezpečný strom pokáceli.
MT
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Hermann Jung - československý legionář z Javorníku
Asi málokdo tuší, že v javornickém Domově pro seniory žije
paní, jejíž otec byl jediný čsl.
legionář převážně německého
okresu Jeseník, jehož jméno
najdeme ve sborníku Legionáři
okresu Jeseník, jenž vydal SOKA
Jeseník v roce 85. výročí vzniku
Československé republiky a jehož autorem je jeho archivář
Květoslav Growka.
Když jsem si přečetla jeho životopis v tomto sborníku, rozhodla jsem se, že se
pokusím seznámit s ním i ostatní obyvatele Javorníku, neboť velkou část svého života prožil
v tomto městě. Celý životopis je velmi zajímavý, ale já jsem se rozhodla z jeho života vybrat
právě jen to, co je spojeno s titulem čsl. legionář. Dalším důvodem vzniku tohoto článku
bylo stoleté výročí ukončení 1. světové války.
I tak ale musím začít tím, že se narodil v roce 1892 v dnešní Velké Kraši. Absolvoval pět
tříd gymnázia ve Vidnavě a v letech 1908
– 1912 navštěvoval Vyšší lesnickou školu
v Hranicích. Po jejím ukončení a po odvodu nastoupil jako jednoroční dobrovolník
k 13. pěšímu pluku do Krakova. / Krakov byl
tehdy součástí Rakousko-Uherska./ Od 1. 8.
1914 se účastnil prvního válečného tažení
rakousko-uherské armády ve světové válce
na východní frontě a již 28. srpna padl do
zajetí. Vlastně s dvěma dalšími Čechy přeběhl, jak uváděl, cíleně, protože utrpěl šok
z jedné bojové akce, kdy je hnali velitelé proti postavení ruských kulometů.
V zajetí byl nejdříve zařazen do pracovní čety
a později v roce 1917 se stal písařem a tlumočníkem, protože se brzy naučil rusky. V místech,
kde byla velká negramotnost, tyto dovednosti
byly pro něho samozřejmě velmi přínosné.
Do čsl. vojska vstoupil v Omsku 18. 11. 1918
a byl zařazen jako střelec 2. kulometné roty
10. střeleckého pluku Jana Sladkého – Koziny.
Prošel boji na samarské frontě a prodělal tažení

za řeku Manu. Od ledna do května 1920 probíhalo stahování legií ze Sibiře. Z Vladivostoku odjel
30. transportem na lodi Edellyn
1. 6. a do Československa přijel
10. 8. Za službu v legiích byl vyznamenán Čs. revoluční medailí
a Medailí vítězství.
Po tříměsíční repatriaci nastoupil na místo lesního asistenta Arcibiskupského komorního ředitelství v Javorníku. V roce 1924 se oženil s Hildou roz. Frey
z Adolfovic. Narodily se jim dvě děti syn Hubert 1933 a dcera Helena 1937. Bydleli v Javorníku v domku č. 6. Je to ten malý domek
pod zámkem, dnes prázdný. V roce 1927 musel ukončit revírní službu kvůli zdravotním
problémům. Z Ruska si přinesl těžké poškození sliznice tenkého střeva, což se projevovalo průjmy. Musel dodržovat přísnou dietu.
Byl jmenován lesním správcem a v roce 1935
důchodním, přičemž měl na starosti evidenci
materiálu. V letech 1938 – 1939 si postavila
rodina dům v dnešní Smetanově ulici č. 239.
Jenže jeho účast v legiích, sympatie ke Slovanům a Čechům vedly třeba k tomu, že byl obviňován z komunismu. Jungovi byl cizí klerikalismus a po hrůzách války odmítal třeba navštěvovat kostel. Podle slov jeho dcery říkal, že
on v lese na kopci je bohu blíž, než ti v kostele.
Ovšem to bylo u zaměstnance biskupských lesů podezřelé.
Svědci po 2. světové válce uváděli, že měl
antihitlerovské smýšlení, faráři Otto Birkemu
se jevil jako komunista, bylo známo, že přispíval na akce „hladovějícímu Rusku“. Přesto podlehl tlaku okolí a v březnu roku 1938 vstoupil
do SdP . Po válce k tomu podal toto vysvětlení,
měl dvě malé děti, byl nemocný, měl cejch čsl.
legionáře a obával se o další existenci.
Po válce, když přicházeli přistěhovalci z vnitrozemí a vybírali si domy, měl Jung na zvonku
titul čsl. legionář. To ho chránilo před tím, že
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si lidé netroufli jeho dům zabrat, ale nakonec
se přece jeden z přistěhovalců nezastavil ani
před tímto upozorněním. Dům ovšem byl stejně zkonfiskován a Jungovi se museli vystěhovat na Jánský vrch do domu v ulici Svatopluka
Čecha. Odtud byli přesunuti v roce 1946 do
shromažďovacího místa odsunu do Mikulovic.
Tam se setkal se sympatiemi jednoho z čsl. důstojníků, který se zasloužil o to, že rodina byla
vyňata z odsunu a vrátili se do Javorníku.
I když žádal o zachování čsl. státního občanství hned v roce 1945 a poté 1949, došlo k tomu až v roce 1950. V roce 1950 se rodina přestěhovala do Jeseníku. Pan Jung zemřel v roce
1974 a je pochován na hřbitově v Jeseníku.
Po revoluci 1989 se pak podařilo jeho dětem v restituci získat dům zpět. Obě jeho
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děti žijí – syn Hubert ve Vratimově a dcera Helena Kubínová v Javorníku. Na závěr
bych ráda uvedla slova pana Junga, která se
mi líbila v článku pana Growky. „Jsem jistě
jediný čsl. legionář mezi Němci Frývaldovského okresu. Na dotaz arcibiskupského ředitele v Javorníku v březnu 1943 u bývalého
vládního prezidenta v Opavě, jak se má arcibiskupské ředitelství zachovati k mé službě v čsl. legiích, vládní prezident odvětil, že
podobného případu není v celém opavském
vládním okresu.“
Ve svém článku jsem využila výše uvedený
sborník a panu Growkovi děkuji za svolení
použít jeho práci a ústní vzpomínky dětí pana Hermanna Junga, jimž rovněž děkuji.
L. Procházková

Statistika z meteorologické stanice za měsíc říjen

Nejtepleji bylo 10. 10. 2018 - naměřeno 24,8 °C. Nechladněji bylo 22. 10. 2018 - naměřeno 1,5 °C. Za měsíc napršelo 42 mm. Nejméně srážek spadlo v roce 2010 (5,3 mm),
1982 (7,8 mm) a 1949 (9,1 mm).
Průměrná maximální teplota byla letos 16,9 °C. Nejteplejší říjen byl v roce 2001 a 2006
(17,5 °C). Nejnižší minimální teplota byla 1979 a 1988 (-6,5 °C).
Při přechodu tlakové níže 30. října poklesl tlak na 997 hPa, s tím souvisel i silný vítr, který v nárazech dosáhl 90 km/h. V loňském roce nastala stejná situace, kdy 5. října 2017
přes Javorník přešla tlaková níže spojená se silným větrem (89,6 km/h) a s poklesem
tlaku na 995 hPa.
14. října byla v Javorníku naměřena nejvyšší minimální teplota vzduchu (ráno) 16,7 °C
v rámci celé ČR. 30. října byla minimální teplota (ranní) 19,8 °C, pro zajímavost, před
touto nocí bylo přes den pouze 6 °C, vysoká ranní teplota vznikla vlivem proudění teplého vzduchu od jihu spojeného se silným větrem.
Za dlouhodobou spolupráci děkuji Mgr. Miroslavu Řepkovi (ČHMÚ Ostrava). Michal Zajonc
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POZVÁNKA
Občanské sdružení SALET zahájilo pro veřejnost prodej vánočních dárků šicí, tkalcovské a košíkářské dílny na adrese: Puškinova 71, Javorník
(objekt naproti Dittersova domu - ZUŠ), od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Jste srdečně zváni!

Pozvání

8. 12. 2018 v 16:00 hod.
u klubovny mysliveckého spolku

Členové MS Bílý Potok ve spolupráci s městem Javorník vás srdečně zvou na
čtvrté rozsvícení vánočního stromečku v naší obci Bílý Potok. Pro děti je připraveno malé překvapení, pro dospělé příjemné posezení v klubovně spolku.Teplé
Těší se myslivci MS Bílý Potok
občerstvení pro všechny zajištěno.

Také Javorník navštíví Tři králové
14. ledna 2019 potřebMy Tři králové jdeme
k vám… kdo by neznal tuto
ným přímo na Jesenicku.
milou koledu, kterou každoV předchozích letech se díky
Tříkrálové sbírce podařilo
ročně zpívají také v Javorníku malí i větší koledníci. Tři
Charitě Jeseník zrekonstru... také na Jesenicku
králové kdysi přinesli dary
ovat prádelnu a vyměnit
malému Ježíškovi, dnes přiokna v Domově pokojného
cházejí do vašich domovů,
stáří sv. Hedviky ve Vidnavě
nebo nakoupit nové sprchoaby pomohli druhým.
Každý z občanů obce Javací lůžko. Výtěžek sbírky
vorník se může ke koledníkům připotaké dopomohl k možnosti poskytovat na
jit a také svým darem přispět od 1. do
Jesenicku domácí hospicovou péči. Rovněž
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byla pořízena vozidla pro Charitní pečovatelskou službu.
A na co bude možné přispět letos? „Z loňského výtěžku sbírky se postupně financuje a bude i nadále financovat rozsáhlá rekonstrukce
Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Stejný záměr bude mít také sbírka
letošní,“ říká ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová.
Tříkrálová sbírka však není jen o penězích.
Pro děti je již podvanácté připravena doprovodná výtvarná soutěž, letos na téma „Cesta
Tří králů“, která proběhne od 1. do 31. ledna
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2019. Ostatní, bez rozdílu věku, se mohou
zapojit do fotografické soutěže na stejné téma. „Lidé nám mohou zasílat své fotografie
na e-mail trikralovka@jesenik.charita.cz
až do 17. ledna. O nejlepší fotografii rozhodne do konce ledna veřejnost, a to prostřednictvím našeho facebooku. Obrázky je možné
odevzdat na střediscích Charity Jeseník nebo
v knihkupectví Domeček,“ doplňuje koordinátorka Tříkrálové sbírky Hana Sychrová.
Vyhlášení obou soutěží proběhne na začátku února, kdy bude také zahájena výstava
nejlepších obrázků a fotografií.

Kulturní, společenské a sportovní akce
VÁNOČNÍ STROM PRO DĚTI V NOUZI
Jak nám napovídá chladné počasí, blíží
se nám zima a s ní přichází i adventní
čas. A jaké by to byly jesenické Vánoce,
kdyby se v Katovně nerozsvítil vánoční
strom s přáníčky od dětí ze sociálně slabých rodin. Bude to již podvanácté, co
tento stromeček rozsvítíme, a vy, obyvatelé Jesenicka, vykouzlíte svými dárečky
úsměv u dětí v nouzi.
Je těžké už více jak deset let psát, proč je tato
akce potřebná. Vždyť je o ni každý rok velký
zájem. Což samo o sobě prozrazuje, že lidé
z Jesenicka mají dobré srdce. Podělit se, rozdat trochu radosti, mít soucit a pochopení
patří k Vánocům stejně jako vánoční cukroví
a rodina. Děti, které přáníčka tvoří, rodinu
mají, někdy jen částečnou, takže láska jim
nechybí. Chybí jim štěstí. Někdy se to prostě stane, že se rodina ocitne v situaci, kdy
má peněženku prázdnou a vyhlídky žádné.
Kdo jiný by měl těmto lidem pomoci, když
ne soused, známý, místní kolemjdoucí. Pojďme tedy i letos udělat radost dětem, které by
si taky chtěly užít krásné a šťastné Vánoce.
Pojďme jim nadělit pod stromeček něco málo, co kdo může. Každý, kdo bude mít chuť

udělat radost svému bližnímu, nalezne v IC
KATOVNĚ vánoční stromeček s ručně malovanými přáníčky. Tato přáníčka namalovaly
děti z azylového domu Boétheia - SKP, z. s.,
pod ochranou Člověk v tísni, o. p. s., Darmoděj z. ú. a ESTER z. s.
Letošní přáníčka budou výtvarně tématická.
Zastoupené organizace si vybraly z témat
Betlém, Tří králové, vánoční stromeček a Ježíšek. Věříme, že radost bude jak na straně
obdarovaného, tak i na straně darujícího.
A možná, že za pár let se z některého dítěte
vyklube budoucí Mánes nebo Mikoláš Aleš.
Akce potrvá v termínu od 21. listopadu do
19. prosince 2018. U předávání dárečků
budou jak organizátoři akce, tak i zástupci
organizací. Děti naleznou dárečky až pod
svým stromečkem doma.
Organizátorem „vánočního stromu“ je Martina Fafílková, Marcel Šos a, jak je již krásným
zvykem, stromeček darují Lesy ČR s. p., IC
KATOVNA poskytne prostor na stromeček,
Studio4 zdarma vytiskne plakáty a MKZ Jeseník je zdarma vyvěsí po městě Jeseníku
a okolí.

(TZ Marcel Šos)
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Kalendář akcí na měsíc PROSINEC 2018
28. 11. - 31. 1. 2019
Knihovna R. Zubera

„TAKOVÍ JSME“
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Javorník

2.12. 2018 od 12:00
náměstí Svobody
dolní část

„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“
s vánočními trhy a kulturním programem

1.12. 2018 od 17:00
velký sál MěKS (kino)

8. 12. 2018 od 15:00
velký sál MěKS (kino)
10. 12. – 31. 1. 2019
foyer a zrcadlový sál

10. 12. od 18:00
velký sál MěKS (kino)

15. 12. 2018 od 15:00
velký sál MěKS (kino)

Kino – promítání českého filmu „ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ“
Vstupné: 50,-

„MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“
Bude se na vás těšit Mikuláš s čertem a andělem.

„ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“
Vánoční výstava spojená s prodejem drobného dárkového zboží
Vernisáž výstavy bude 8. 12. 2018 v 18:00 hodin v KD.
„ADVENTNÍ KONCERT S PETREM KOLÁŘEM“
Předprodej vstupenek v MIC Javorník 08:00 – 16:00
Vstupné 200 Kč, na místě v den konání 250 Kč

Kino – promítání animované pohádky „HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ“ Vstupné: 50,-

PŘIPRAVUJEME

2. 2. 2019

„SPOLEČENSKÝ PLES“

16. 2. 2019

„DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES“

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

„ČIPERKOVÉ“ zábavné představení pro děti
Vstupné: 140,- (děti do 1 roku zdarma, ostatní jednotné vstupné).
Předprodej vstupenek od ledna 2019

Změna programu vyhrazena! Více info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz

12/2018
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PROSINEC 2018
SOBOTA 1. 12. 2018 v 17:00
BONTON (drama/komedie)

SOBOTA 15. 12. 2018 v 15:00
FALCON (animovaný)

ÚSMĚVY
SMUTNÝCH MUŽŮ

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

VELKÝ SÁL

!!! HRAJEME PRO DĚTI !!!

Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy
úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve
dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru. Na válečné
stezce s chlastem potkává Josef třeba Honzu,
bývalého reprezentanta v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu světa – Ironmana.
Vstupné: 50,přístupno, české znění
92 minut

VELKÝ SÁL

Ve filmu od Sony Animation Pictures Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená se
s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula
zaslouženě oddechnout od práce v hotelu.
Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní
plavidlo nabídnout.
Vstupné: 50,-, přístupno od 12 let,
český dabing, 97 minut
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Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník
Oznamujeme, že ve středu 12. 12. 2018 bude knihovna
pro veřejnost z důvodu školení uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
PŮJČOVNÍ DOBA V PROSINCI
Pondělí 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
1. 12. – 19. 12. 2018

				

Středa, pátek 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

20. 12. 2018 – 1. 1. 2019 ZAVŘENO

DÁRKOVÝ POUKAZ
Udělejte radost svým blízkým a darujte jim netradiční dárek. Kupte pod stromeček roční
vstup do knihovny. Cena poukazu odpovídá ročnímu zápisnému.

Děkuji všem našim sponzorům a přátelům, díky kterým
jsme mohli v roce 2018 uspořádat akce pro děti i veřejnost.
Vám, milí čtenáři a návštěvníci knihovny, přeji pěkné
prožití nadcházejících svátků a těším se s Vámi v Městské knihovně
Rudolfa Zubera Javorník v roce 2019 na shledanou.
Věra Hradilová, vedoucí knihovny

12/2018
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Nejlepší informační centrum v Olomouckém kraji
Ráda bych se s vámi podělila o úspěch Městského informačního centra Javorník
(MIC). Již druhým rokem se
naše informační centrum
zapojuje do ankety “Informační centrum
roku“, jejímž vyhlašovatelem je Asociace turistických
informačních center ČR
a provozovatelem Vydavatelství časopisu KAM po
Česku. Hlasování v anketě je
určeno veřejnosti – návštěvníkům, kteří do turistických
informačních center přicházejí pro informace, inspiraci, služby nebo pro upomínkové předměty, emotivní
připomínku míst, která navštívili. Anketa dává
hlasujícím jedinečnou možnost přidělit svůj
hlas takovému TIC, které mají v oblibě, které
jim pomohlo, kde našli, co hledali, nebo které
je příjemně překvapilo. Anketa je měřítkem
obliby TIC v povědomí návštěvníků. Loni se
naše MIC umístilo na 8. místě v Olomouckém
kraji. V tomto roce jsme v této anketě zvítězili a získali krásné 1. místo v Olomouckém
kraji. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kdo
nám poslali v anketě svůj hlas. Jsem ráda, že

se u nás turistům líbí a jsou spokojeni s poskytovanými službami. Dále jsme se v tomto roce
rovněž zúčastnili jako certifikované MIC Mystery shoppingu, kde jsme také uspěli a získali
plných 100 % bodů.
A co Mystery shopping je?? Kvalitativní metoda výzkumu trhu, kdy se
získávají informace o produktech a službách. Mystery shopper je fiktivní
nakupující, který vystupuje jako normální zákazník.
Jeho úkolem je nákup výrobku, kladení otázek, nebo hraní určité role. Získává zpětnou vazbu o svých
zkušenostech. Nakupujícímu jsou často dány pokyny k uskutečnění atypické transakce, aby
se přesněji otestovaly znalosti a dovednosti
zaměstnanců pro danou problematiku podle určitého scénáře. Můžeme posuzovat i například kvalitu služeb.
V loňském roce navštívilo naše informační
centrum celkem 6 026 turistů. Letos k 31. 10.
2018 navštívilo MIC Javorník prozatím 5 894
návštěvníků. Budeme rádi, pokud k nám
zavítáte i vy.
Monika Bukalová, MIC Javorník

Vážení spoluobčané,
sdělujeme všem, kteří
se na tyto taneční kurzy přihlásili, že první
taneční lekce začne
6. 1. 2019 od 16:00 hod.
v novém sále Kulturního domu v Javorníku.
Taneční kurzy budou
probíhat každou neděli (6 tanečních lekcí
za sebou) od 16:00 do 19:00 hod. Prosíme

o zaplacení kurzů v MěKS Javorník v prvním
týdnu roku 2019. Lze platit hotově i bezhotovostní formou. Číslo účtu vám sdělíme na
vyžádání. V případě, že by se chtěl ještě někdo přihlásit, máte možnost do 15. 12. 2018
nahlásit své jméno na informačním centru
v Javorníku v každý pracovní den od 08:00
do 16:00 hod.
Děkuji za pochopení.
Za MěKS Javorník
Ing. Lucie Hecsková, ředitelka

Taneční kurzy pro dospělé
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„Slavnost světýlek aneb halloweenský večer
s lampiónovým průvodem“
Ve středu 31. 10. 2018 začala od 16:30
před kulturním domem „Slavnost světýlek“.
Pro děti byl připraven zábavný program
pod vedením Divadélka malé Bo, se kterým
si děti zatančily, zazpívaly a pořádně zadováděly. Po skončení dětského programu se
děti a jejich rodiče seřadili s lampióny do
průvodu a prošli již tradičně městem. Někteří si s sebou vzali zvonečky, se kterými po celou cestu lampiónového průvodu
zvonili, aby byl průvod veselejší. Všechny
děti se už ale během průvodu nemohly dočkat překvapení, které je tentokráte čekalo
v podobě „Stezky odvahy“. Ta byla připravena ve sklepě kulturního domu, který byl
strašidelně vyzdoben světýlky, nejrůznějšími dýňovými příšerkami, kostlivci, čarodějnicemi, pavouky a celou atmosféru ještě
doplňovala strašidelná hudba a zvuky. Ve
sklepě bylo opravdu plno! Poté, co si děti
prošly stezkou odvahy, byly pro ně uvnitř
kulturního domu nachystány dílničky,

které si ve spolupráci s KD připravilo mateřské centrum Krtkův Flek. Děti si společně vyráběly lucerničky, které si pak mohly
s sebou odnést domů. Před KD pokračoval kulturní program, kde na pódiu od
19:00 hod. vystoupila kapela Morava. Občerstvení zajišťovala kavárna Café Kavka,
ve které si mohli návštěvníci vybrat ze
spousty dobrého jídla a pití. Na závěr celého večera čekalo na návštěvníky překvapení. A jak jinak tuto oslavu světýlek ukončit
než právě světelným ohňostrojem, který
byl v podobě srdce. Velké poděkování patří MŠ Míru, MŠ Polská a Školní družině při
ZŠ Javorník, které se s námi svými výrobky
každoročně podílejí na akcích MěKS Javorník. Děkujeme také všem dobrovolníkům,
kteří nám darovali dýně.
Děkujeme sponzorům: Wellness Rychleby,
Jozef Palovčík, Wazy. cz
Za MěKS Javorník
Ing. Lucie Hecsková, ředitelka
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Turistikou k aktivnímu stáří
zúčastnit úplně všichni, kteří měli zájem.
Nakonec skutečnost předčila moje očekávání. Výletů se
zúčastňovalo v průměru asi
12 lidí (žen), celkově se do
projektu zapojilo 49 seniorů, nejstarší je 78 let. Celkem jsme ušly na 10 výletech 62 km. Kromě pohybu
na čerstvém vzduchu všichni kvitovali možnost sejít se
v kolektivu, popovídat si, zasmát se. Proto jsem se rozhodla, že příští rok budeme
pokračovat, a už teď máme
spoustu plánů, kam vyrazit.
Poděkování patří městu, které se na celém
projektu finančně podílelo formou úhrady
dopravy.
Mgr. Ivana Konečná

Když jsem připravovala první výlet, byla jsem trochu
nervózní, kolik nás bude.
Byl víceméně jen seznamovací, spíš šlo o to, zjistit,
nakolik zvládneme fyzickou
zátěž, kolik kilometrů jsme
schopny ujít. Proto jsem
zvolila trasu po nejbližším
okolí. Počasí nám sice příliš nepřálo, trochu jsme
i zmokly, ale vše se zvládlo
v pohodě. Další výlety už
mohly být trochu náročnější
např. přechod z Pomezí do
jesenických lázní, Vysoký
kámen, ze Zálesí Šálkovou cestou do Javorníku, rybníky v Černé Vodě, Vilémovice –
Červený důl. Jeden z výletů - Minieuroland
Klodzko - byl zorganizován tak, aby se mohli
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Základní škola Javorník, okres Jeseník
a Rada rodičů Základní školy Javorník, z.s.
Vás srdečně zvou
dne

30. 11. 2018 od 16:00 hod na

Vánoční
JARMARK
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Zakoupit si budete moci vánoční výrobky žáků
naší školy, pobavíte se u krátkého kulturního
programu a připraveno bude drobné občerstvení.
Upozornění:
Vstup bude opět zajištěn přes velkou tělocvičnu.
Zde proběhne slavnostní zahájení a následně i otevření
„našeho“ Vánočního jarmarku.

Zkoleduj se 2018

Pořádání této akce finančně podporuje
Město Javorník

1.12. od 16:00
Tančírna v Račím údolí

Zažij Vánoce jinak!

Beneﬁční koncerty plné vánočních koled
Vystoupí Petr Vaněk spolu se
zpěváky a herci Zkoleduj se za
doprovodu žáků základních škol.

www.zkoledujse.cz
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