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Informace z města
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
neutěšený stav koryta
Javornického
potoka
a také vodního toku
v Bílém Potoce je v letošním roce hodně diskutovaným problémem.
Podepsané podpisové
archy, které kolují mezi
občany, jsou toho jen
důkazem.
Město Javorník opětovně již v polovině měsíce července iniciovalo
schůzku s majitelem
vodních toků jak v Javorníku, tak i v Bílém
Potoku, a to se Správou
toků Lesů ČR, s. p. za
účasti pracovníků MěÚ
Jeseník, odboru životního prostředí. Prošli jsme
oba vodní toky a požadovali po správci sjednání nápravy. Pro Vás
občany uveřejňujeme
odpověď Lesů ČR, s. p.
Jiří Jura, starosta
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Optické připojení k internetu
Vážení občané,
mnozí z vás jistě zaregistrovali barevné
značky na chodnících směrem od MěKS po
ulici Míru. Jedná se o označení místa, kde
budou položeny optické kabely. Výhody optického připojení k internetu - pro „optiku“
je charakteristická vysoká přenosová rychlost v obou směrech - rychle nejen stahujete, ale i odesíláte. Optický internet málokdy
„spadne“ a v neposlední řadě máte s optickým připojením jistotu, že v budoucnu můžete navyšovat kapacitu a využívat tak nové
služby.
Co je to optické vlákno? Optická vlákna jsou
vyrobena z čistého skla a jejich průměr je
podobný lidskému vlasu. Aby byla jejich
křehkost chráněna, jsou svázány do optického kabelu, díky kterému se přenáší světelný
signál. V jednom takovém kabelu může být
až tisíce optických vláken. V optickém kabelu putuje světlo tak, že se odráží od stěn
jádra (zrcadlový efekt). Díky vysoké kvalitě
připojení se optické kabely využívají nejen

pro internet, ale i pro internetovou telefonii,
tzv. VoIP a přenos televizního vysílání, tzv.
IPTV. Televizní vysílání přes optiku se vyznačuje vysokou HD kvalitou. Protože jedno
optické vlákno přenese mnohem víc informací než klasický elektrický kabel, šetří „optika“ spoustu místa v kabelovém vedení.
Charakteristický je pro optický kabel i nízký útlum. Data se tak na velké vzdálenosti
přenáší bez použití zesilovačů a převodníků
z optického na metalický kabel. Tím se výrazně snižuje pravděpodobnost poruchy na
jakémkoli pasivním prvku na cestě. Životnost datových kabelů je v řádech desítek let.
Práce na „optice“ jsou zahájeny a budou pokračovat i v příštím roce, nevýhodou je, že
se budou muset šetrně rozebrat části dlažby
či narušit zeleň, nicméně vše bude uvedeno
do původního stavu a vy si budete moci užívat nadstandardního připojení. Při této příležitosti budou vyměněny i kabely VO.

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne
9. dubna 2020, zveřejněným ve Sbírce zákonů dne 15. dubna 2020 pod č. 169/2020 Sb.,
byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a stanoveny dny jejich konání na pátek
2. října a sobotu 3. října 2020. V pátek
2. října hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů začíná v 14:00 hodin a končí v 22:00 hodin a v sobotu 3. října hlasování začíná v 8:00 hodin a končí v 14:00
hodin.

některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka

Volby 2020

INFORMACE
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Příprava a průběh voleb do zastupitelstev
krajů se řídí zákonem č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně

Volby do Senátu Parlamentu České republiky nebyly ve volebním obvodě č. 65, do kterého spadá Javorník, v letošním roce vyhlášeny, neboť proběhly v roce 2018.
Informace k volbám dalších volebních orgánů
Ministerstvo vnitra
Český statistický úřad

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen
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k trvalému pobytu v obci nebo na území
vojenského újezdu v územním obvodu kraje
a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za
něho upravit a vložit do úřední a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán,
vydá městský úřad na jeho žádost voličský
průkaz.

Žádost o vydání voličského průkazu pro
volby do krajských zastupitelstev konané
ve dnech 2. 10. a 3. 10. 2020 je možné podat osobně na Městském úřadu v Javorníku, nám. Svobody 134., pracoviště matriky,
přízemí, nejpozději do 30. září 2020 do
16.00 hodin.

Žádost lze zaslat poštou nejpozději do
25. 9. 2020. Tato žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele o voličský průkaz a zaslána na adresu
Městského úřadu Javorník, nám. Svobody
134.
Žádost je možné zaslat i v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky voliče do datové
schránky Městského úřadu Javorník, identifikátor datové schránky: ejmbdvv

Vydávání voličských průkazů na základě
podané žádosti bude probíhat na matrice
Městského úřadu Javorník od vyhlášení voleb nejpozději do 2 dnů přede dnem voleb,
tj. do 30. září 2020 do 16:00 hodin předáním voliči nebo osobě, která se prokáže
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plnou mocí k převzetí voličského průkazu
s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo zasláním na adresu uvedenou v žádosti.
Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů Městský úřad Javorník,
odbor tajemníka, matrika a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.
O hlasování mimo volební místnost může
volič požádat na Městském úřadu v Javorník, nám. Svobody 134., pracoviště matriky,
osobně anebo na t. č. 584458794, popř.
prostřednictvím datové schránky Městského úřadu Javorník.
Hlasovací lístky

Oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky do schránek nejpozději 3 dny přede
dnem voleb. Pokud se výjimečně stane, že
volič lístky neobdrží do 29. září 2020, může
si celou sadu vyzvednout u Městského úřadu Javorník, na adrese nám. Svobody 134,
Javorník, kancelář matriky, nebo v den voleb přímo ve volební místnosti.
Způsob hlasování

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není
přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič
po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky.
Po učinění záznamu do výpisu ze stálého
seznamu obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče
mu okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky
nové. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze
stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková

10/2020

volební komise dopíše do výpisu ze stálého
seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil
do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze
stálého seznamu. V prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo
přítomen zároveň s voličem, a to ani člen
okrskové volební komise. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do
úřední obálky.
Kam k volbám

MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
volební okrsek č. 1
je volební místnost obřadní síň MěÚ Javorník, nám. Svobody 134, Javorník

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech
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Travná, Zálesí, Račí Údolí a ulic – Partyzánská, Bezručova, Míru, nám. Svobody, Družstevní, Svat. Čecha, Pod Zámkem, Školní,
9. května, Puškinova, Lidická, Jánský vrch,
Dittersova, Polská
volební okrsek č. 2
je volební místnost vstupní hala před matrikou MěÚ Javorník, nám. Svobody 134,
Javorník
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu ulic – Nádražní, Fučíkova,
Janošíkova, 17. listopadu, Smetanova, Havlíčkova, Dukelská, Bernartická, Pionýrská
volební okrsek č. 3
je volební místnost objekt Mysliveckého
spolku, Bílý Potok 44, Javorník

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v místních částech – Bílý
Potok, Horní Hoštice.
Informace o volbách  naleznete i na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR

Výsledky voleb naleznete na webových
stránkách Českého statistického úřadu
www.volby.cz.
Marcela Minksová,matrikářka

Žádost o poskytnutí termínů kulturních,
sportovních a společenských akcí 2021
Prosím organizace, místní kluby, spolky i soukromé osoby z Javorníku, Bílého Potoku,
Horních Hoštic, Račího údolí, Travné a Zálesí, aby sdělily termín plánovaných akcí pro
rok 2021. Akce, které budou nahlášeny do 20. října 2020, budou uvedeny v městském
kalendáři. Kdo zašle akce později, bude je mít uvedené v „Plánů akcí 2021“ na webu
města. Pište na marketing@mestojavornik.cz
Děkuji všem za spolupráci!
Michal Zajonc
(Manager PR)
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Vážená paní, vážený pane
Pokud máte zájem zúčastnit se v letošním roce Setkání po
letech, které proběhne 16. 10. 2020 od 17:00 hodin v novém
sále MěKS Javorník, prosíme o vyplnění přihlášky. Přihlášky
vraťte potvrzené nejpozději do 9. 10. 2020 do MIC Javorník
(SOUD – turistické centrum). Podmínkou pro přihlášení na
„Setkání po letech“ je dosažení v letošním roce 60 let a mít
trvalé bydliště v Javorníku.
Na setkání s vámi se těší pořadatelé
PŘIHLÁŠKA NA SETKÁNÍ PO LETECH 16. 10. 2020
Jméno, příjmení …………………………………………….
Datum, podpis………………………………………………

PŘIHLÁŠKA NA SETKÁNÍ PO LETECH 16. 10. 2020
Jméno, příjmení …………………………………………….
Datum, podpis……………………………………………….
Konání akce je podmíněno aktuálními nařízeními vlády.
O nekonání akce budete včas informováni. Sledujte prosím naše stránky.
Děkujeme za pochopení.
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Dění v Javorníku
Na časté dotazy občanů týkající se informací o vlakovém nádraží v Javorníku jsem
opět oslovil tiskového mluvčího SŽDC. Níže
naleznete odpovědi. Podal jsem také dotaz
ohledně údržby zeleně kolem nástupiště

a budovy. Odpověď: „Údržba pozemků v majetku Správy železnic na vlakovém nádraží
Javorník je naší povinností a v této oblasti
zajistíme okamžitou nápravu.“.
MZ

V žst. Javorník je velice nízká frekvence
cestujících (250 osob/den). Objekt je nepotřebný pro provozní účely Správy železnic.
Stejně tak jsou pro Správu železnic postradatelné i další dvě budovy, které se nacházejí na osobním nádraží žst. Javorník. Jedná
se budovy WC a skladiště.
Při správě nemovitostí v lokalitách železničních stanic a zastávek musí Správa železnic, postupovat dle závazného dokumentu:
„Koncepce nakládání s nemovitostmi
osobních nádraží“.

přičemž budoucí smluvní vztah bude obsahovat omezující podmínky v možnosti
pronajímání a zcizení nemovitosti se závazkem po určitou dobu obvykle 20 let
majetek užívat k účelům, ke kterým bude
do vlastnictví územního samosprávného
celku převeden. (Upřednostňován bude
zpravidla prodej, či směna, ve smyslu
odst. 1 a 2 §17b zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších
předpisů, před bezúplatným převodem,
dle §16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb.) –
podléhá souhlasu vlády ČR.
• nabídka majetku k prodeji právnickým
a fyzickým osobám formou veřejné soutěže (s výjimkou definovaných případů,
kdy se přistupuje k tzv. přímému prodeji:
např. sjednocení vlastnictví stavby a pozemku, scelení majetku) – podléhá souhlasu vlády ČR.
• nabídka majetku k bezúplatnému převodu vlastnického práva územním samosprávným celkům, dle §16 odst. 8 zákona
č. 77/1997 Sb., a to je-li tento bezúplatný
převod hospodárnější než jiný způsob
naložení s věcí. V analýze hospodárnosti
jiného způsobu naložení s věcí bude uvažováno nejen s cenou případné demolice
objektu, avšak i potřebností pozemků
SŽDC v dané lokalitě, – podléhá souhlasu
vlády ČR.
• demolice nemovitosti.

SŽDC informuje

Zde je stanoven postup při nakládání s nepotřebnými nemovitostmi následujícím
způsobem:

• objekt bude nabídnut organizačním složkám státu, jiným státním organizacím
a státním podnikům k převzetí majetku
do jejich příslušnosti či práva hospodařit (zveřejněním na internetovém „Portálu veřejné správy“, dle § 17c zákona
č. 77/1997 Sb., o státním podniku).
• nabídka majetku zpravidla k přímému
prodeji, případně k bezúplatnému převodu vlastnického práva územním samosprávným celkům – podléhá souhlasu
vlády ČR. Bezúplatně lze, dle tohoto bodu,
převést předmětný majetek pouze ve veřejném zájmu, za který bude uvažována
činnost, jež bude určitým subjektem vykonávána bez očekávání zisku a pro uspokojení potřeb neohraničené skupiny osob,

Marek Illiaš, tiskový mluvčí SŽDC
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Dětská ambulance Javorník - MUDr. Panajotis Joanidis
tel: 584 440 289, mobil 732 323 241, mail: pldd.javornik@seznam.cz
internet: www.facebook.com/detskejavornik
Prosíme, nechoďte s nemocnými dětmi v době pro objednané!
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 - 8:00
odběry, očkování

8:00 - 11:00
nemocní

11:00 - 12:30
objednaní

----

9:00 - 12:00
poradna pro kojence

12:30 - 14:00
nemocní

7:30 - 8:00
odběry, očkování

8:00 - 10:00
objednaní

7:30 - 8:00
odběry, očkování
7:30 - 8:00
odběry, očkování

8:00 - 10:00
objednaní
8:00 - 10:00
nemocní

10:00 - 12:30
nemocní
10:00 - 11:30
objednaní
10:00 - 12:00
nemocní

Příjem posledních pacientů 15 minut před koncem ordinační doby.

Poděkování
Jsem velmi vděčná
a děkuji členům Místní jednotky Sboru
dobrovolných hasičů v Javorníku za to,
že nezapomínají na
svého člena a mého
muže Petra Hroudu
a pravidelně několik
let se společně s nimi
mohu účastnit vzpomínkové akce, která
probíhá vždy koncem
srpna na Červenohorském sedle v malém
kostelíku postaveném
k uctění památky
těch, kteří zahynuli
v jesenických horách.
B. Hroudová
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Působení Školských sester de Notre Dame
v Javorníku v letech 1950-1961
Vážení občané,
v minulém čísle JZ jsem přislíbila, že budete
moci nahlédnout prostřednictvím vyprávění
Školských sester do historie jejich působení
v Javorníku. Předkládám vám proto jejich
vzpomínky tak, jak to vnímaly a sepsaly ony
samotné ….
Postupný vývoj protináboženského tlaku se
po revoluci 1948 nejdříve projevil zestátněním některých církevních škol pro účely
státu. Od politiky vyjednávání mezi státem
a církevní hierarchií se přešlo k ostřejší linii.
Do konce roku 1949 byly zestátněny všechny církevní školy a zabrány kongregační domy. Zřídil se dozor nad církvemi, který zastával nově jmenovaný SÚC (Státní úřad pro
věci církevní). Ten navrhoval ve spolupráci
s StB konkrétní plány postupu vůči církvi.
SÚC vypracoval plán na soustředění řeholí
v akci K. Nejprve mužských: v dubnu – květnu 1950 (2 376) a pak ženských od července do srpna.
Do Javorníku byly Školské sestry de Notre
Dame z Horažďovic a z dalších míst nedobrovolně nastěhovány 8. srpna 1950 (v první
etapě 70 sester a ve 2. etapě koncem srpna
33 sester). Přidělena jim byla budova na Lidické ulici. V Javorníku po celou dobu sídlilo
také vedení Kongregace, která je mezinárodní. Ovšem do roku 1968 byla komunikace s provinciemi z jiných zemí velmi omezená. Sestry se podle možnosti zapojovaly
v javornické farnosti. Náplň činnosti určoval
SÚC a dozor nad sestrami byl svěřen tzv. referentkám. 40 sester pracovalo v lesní školce, ostatní vyšívaly gobelíny, pletly, šily šaty,
draly peří a dávaly privátní hodiny, především jazyků. Sezónně pomáhaly v místním
JZD sázet řepu a sbírat brambory.
V březnu 1951 poskytly práci Oděvní závody Jiřího Wolkera v Prostějově - šití na
60 strojích. Od dubna se začalo v Bílé Vodě.

V září 1951 byla přestěhována šicí dílna
z Bílé Vody do Javorníku a umístěna v tělocvičně ZŠ. Nejdříve pracovalo v této dílně
jen 8 sester, později už 42. Šily tuženky do
pánských kabátů a v květnu 1952 přešly na
pásovou výrobu šatů. Od roku 1953 přišly
na řadu balonové pláště, z nichž bylo několik set kusů odesláno do Finska. V říjnu
1955 převzala od SÚC péči o sestry Česká
katolická charita.
Od roku 1950 až do roku 1955 se vystřídalo několik referentek u sester ustanovených
SÚC a za jejich dozoru nebyl poměr MNV
vůči sestrám uspokojivý. Teprve, když sestry přijala Česká katolická charita ve svých
charitních domovech, se situace změnila.
JUDr. Šeděnka prohlásil, že není třeba dohledu, protože si sestry vydělají vlastní prací.
V prosinci roku 1955 dostalo 14 sester výpověď z výroby pro snížení výrobního plánu
samotným ministerstvem. V březnu 1956
byly Prostějovem propuštěny i zbylé sestry.
Charita pomáhala najít práci i v Praze v Řempu, ale s malým úspěchem. Sestry se snažily a pracovaly v zahradnictví, zase se vrátily
k pletení, malovaly, háčkovaly a spřádaly
vlnu. Od České katolické charity dostaly šicí
stroje (10 starších a 5 nových) a zhotovovaly
kabelky, šily sukně, různé šaty - měly hodně
práce, věci šly na odbyt. Jedna sestra malovala šátky, které v té době byly v módě. Další
2 sestry se naučily tkát a pak pletly šály.
V říjnu 1957 musely sestry opustit tělocvičnu, která byla předána ZŠ. Dílna se přestěhovala do nově opravených místností bývalého „soudu.“ V únoru 1958 přijala Česká katolická charita sestry do stavu zaměstnanců.
A také se starala, aby sestry měly práci, a zásobovala je potřebným materiálem. Šily se
bundy, šatové sukně, pláště tvídové, flaušové i balonové. Tak rok 1958 znamenal dobrý
rozjezd pro šicí dílnu.
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Soudní budova č. 8 na náměstí patřila Apoštolské administratuře v Těšíně. Ta ji pak
postoupila České katolické charitě.
Mnoho starostí a nejistot prožily sestry
v následujícím roce 1959. Týkalo se to nejen
zaměstnání sester, ale i ohrožení z přestěhování - nedostatečná informovanost z Prahy
a pak i MNV v Javorníku – v otázce bytu po
Mikeskových. V části soudní budovy bydlel
bývalý ředitel zámku, který se v prosinci
1959 odstěhoval. Jeho místnosti připadly České katolické charitě. JUDr. Šeděnka
z ČKCH podal vyrozumění o přechodném
využití bytu a zaslal opis dohody s MNV Javorník, jemuž se byt propůjčuje do června
1959 pro kanceláře demoličního vojenského oddílu. Dohodu potvrdil a schválil církevní odbor MŠK. Od ledna 1960 pak podléhala
šicí dílna Charitní výrobně v Broumově.
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Proběhla i první jednání o přemístění výroby parament z Oseka u Duchcova, které
zprostředkovala vedoucí dílny - sr. Lucietta
Karvánková. V roce 1960 už sestry bydlely
na „soudě“, ale ne v bytě po Mikeskových.
Od dubna dostaly sestry vedoucího, který
byl současně správcem Charitního domova
v Bílé Vodě. 31. října se uskutečnilo přestěhování výroby parament „Chrámová služba
– závod 60“ z Oseku do Javorníku včetně
17 sester. Závod spadal pod Textilní podnik
v Červeném Kostelci. Pod tuto firmu přešly
tedy i sestry z javornické šicí dílny v květnu
1961. Byt po Mikeskových sestry obdržely
a zařídily v něm ubytování pro 11 sester
a šicí dílny.
pokračování 1961-1995 v dalším čísle JZ

Z Filipín až do Javorníku
Jako každým rokem, tak i v letošním roce
jsem se v Javorníku potkal s někým, kdo
k nám zavítal jako turista, a to z ostrova
Negros Oriental.
Mladý nadšený turista jménem Rey Artiaga
pochází z města Dumaguete na ostrově Negros Oriental.
V srpnu 2020 si přišel se svým kamarádem
Petrem Sabadášem zapůjčit elektrokolo.
A tím jejich cyklovýlet začal. Celodenní
okruh se Reyovi moc líbil, jenom z něj měl
moc otlačený zadek. Jeho první výlet v ČR
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byl v Javorníku, a to na kole. Jednalo se nejspíše o jeho nejdelší trasu v životě, ale to
právě díky vypůjčeným elektrokolům. Na
konci trasy skončil s 2% baterky, takže byl
maximálně spokojený. Nejkrásnější byly
horské loučky (Hraničky, Zálesí) a výborný
pstruh v Rybářské baště v Nýznerově. Město
Javorník je malebné s bohatou historií. Česká krajina, zejména příroda se mu líbí - jak
je vše dobře značené a přístupné lidem. Na
Filipínách toto není, je tam hodně džungle
a nepřístupný prales. Díky vlhkosti, teplotě a příkrým terénům (většina hor a kopců
vulkanického původu) jsou výlety hodně
fyzicky náročné a krátké. „Na delší výlety
je vhodné mít průvodce a jít jen dopoledne

či navečer a myslet i na to, že západy slunce jsou tam velmi rychlé (blízko rovníku) během hodiny se z jasného dne stane černá
noc, v Česku je to asi dvakrát delší. Na kole
se tam jezdí jen po městě a do obchodu, ne
do krajiny, protože tam nejsou stezky jako
v Česku,“ komentoval Rey.
MZ

I v tomto roce se chystáme
zorganizovat tuto akci, která
se bude konat letos již po
osmé. Předpokládáme, že
bude v termínu 22. 10. 2020
- 26. 10. 2020. Podrobnosti
k organizaci blešáku najdou

zájemci na plakátech. Vlastně se téměř nic
nemění. Ti, co se pravidelně blešáku účastní,
již vědí, co je čeká. Jediný zádrhel je současná
situace s Covidem 19. Doufejme, že se situace
uklidní a akce nebude zrušena. Ale možné je
samozřejmě všechno.
LP

BAJA – blešák
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Veterán klub Javorník
Jako každý rok, tak
se i letos konal další
již 24. ročník Mototour Javorník, sraz
historických automobilů a motocyklů
spojený s orientační rallye.
Letos
netradičně
dne 22. 8. 2020 v prostoru za zdravotním
střediskem proběhl další ročník srazu Mototour, na který se přijelo pochlubit a vystavit svého nádherného veterána víc než 100
účastníků. Součástí srazu byl i orientační
závod, na který se vydalo 75 posádek. Byl
dlouhý 40 km, jel se podle připraveného
itineráře a součástí závodu byla i čtyři kontrolní stanoviště, kde soutěžící plnili úkoly.
Po sečtení trestných bodů za plnění úkolů se
nejlépe umístili v kategorii automobil, Petr
Valenta, Konrád Porabka a Martin Švábek.
V kategorii motocykl Jakub Zdráhal, Tomáš
Reichmann a Kwiatoň Bartosz.
Díky našim sponzorům jsme mohli obdarovat věcnou cenou účastníky umístěné až do
30. místa, a to v obou kategoriích.
Proto děkuji sponzorům – KOLIMAX s .r .o.,
fa. Klaner systems, fa Fulgur Battman,

Dětská ambulance Javorník MUDr. Yiannakis Lefas, Lékárna Pod Jánským vrchem Milada Mrázková, Wellness Rychleby Jaroslava
Horáčková Kováříková, Restaurace U Ivana,
Autoopravna Ivan Zelenka, PZA kovostroj
s. r. o. Antonín Zourek, Autodoprava- zemní
práce Javorník Rudolf Procházka, Energorozvody Javorník Milan Jeřábek, Navos Lukáš Daniel, Stavebniny Jaroslava Damašková, Ďáblové z Potoka, Stowaryszenie Mlodziezi Dzieci Glucholazy, Petr Richter, Karel
Rosmarín, Jaromír Ivan, František Hrbáček,
Jan Valušek, Renata a Miroslav Surovíkovi,
Marie Suroviková, Miroslav Švábek a Vlasta
Bošáková, Bronislava a Radim Foldynovi.
Děkuji Radku Švábkovi, který nás celou akcí
provázel a připravil zábavný program pro
děti.
Děkuji městu Javorník za podporu naší akce, poskytnutí zázemí akce a finanční dotaci,
panu P. Jandovi za pronájem louky.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem
účastníkům srazu, všem, kteří se na naši
akci přišli podívat, a hlavně všem pořadatelům, kteří tuto akci připravili.

V letních měsících, v červenci, srpnu a září,
si klienti Domova pro seniory užívali krásné chvíle. Mimo plánovaných denních aktivit se v srpnu vydali na výlet do Bernartic.
V obci Bernartice jsme měli navštívit farmu
manželů Osmančíkových. Vzhledem k tomu,
že v tento den bylo deštivo, exkurze na farmě se neuskutečnila. Manželé Osmančíkovi
byli však velmi vstřícní a laskaví a darovali dám plnou bedýnku svých produktů na
ochutnání. Připravili nám chutná rajčata,

papriky, červenou řepu, cibuli a jiné. Díky
vstřícnosti pana starosty jsme navštívili
místní Centrum volnočasových aktivit. Po
příjezdu naši klienti dostali kávu a zákusek.
S chutí se pustili do občerstvení. Po dobré
dopolední svačině se přesunuli na Bowling.
Mnoho se jich zapojilo do hraní bowlingu,
někteří si to vyzkoušeli poprvé. Tato hra se
jim líbila, hráli ji s velkým elánem. Navzájem
se povzbuzovali, aby skolili co nejvíce kuželek. Ti, co se nezapojili do hry, sledovali své

Za ÚAMK Veterán klub Javorník
ve Slezsku, Radim Foldyna

Letní aktivity Domova pro seniory Javorník, p. o.
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kolegy a kolegyně, jak hrají, jejich úspěchy
odměnili zvučným potleskem. Po obědě,
který se skládal z chutné klobásy s chlebem,
si ještě někteří klienti vypili kávu. V jednu
hodinu jsme nastoupili do autobusu s plošinou, který nás odvezl zpět. Jelikož nám
bylo umožněno se přepravit autobusem
s plošinou, mohli se tohoto výletu zúčastnit
i klienti, kteří při svém pohybu potřebují
mechanický vozík. Všem zúčastněným se
výlet moc líbil. Akce byla podpořena dotací
z města Javorník, za kterou děkujeme.
Devátého září se měly konat sportovní hry
pro veřejnost, mělo se jednat o nadregionální akci. Měla přijet družstva z jiných zařízení
a soutěžit v mnoha disciplínách. Jelikož se
situace ohledně pandemie coronaviru zhoršila, byly sportovní hry pro veřejnost zrušeny. To však nezabránilo, aby se hry uskutečnily pro naše klienty. Do sportovních her se
zapojilo devatenáct klientů. Soutěžili v pěti
disciplínách. Všechny soutěže zvládli velmi
dobře. Přálo nám také počasí, které bylo
velmi slunečné a teplé. Po obědě, který se
skládal z hovězího vývaru, řízku a bramborového salátu, došlo k vyhodnocení her
a předání medailí vítězům. První tři hráči

Javornický zpravodaj

13

dostali krásné balíčky, na krk obdrželi medaile, ostatní zúčastnění byli obdarováni
čokoládovými oplatkami a obdrželi diplom
za účast. K odpolední pohodě nám přišel
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zahrát a zazpívat pan Švábek. Klienti se velmi dobře bavili a vzpomínali, jak dopoledne
soutěžili. Samozřejmě si někteří zatančili
a zazpívali. Akce byla hrazena z dotací města Jeseník, částečně města Javorník.
Velké poděkování patří našim sponzorům,
kteří dodali potraviny, deštníky zapůjčil pan
Ivan. Poděkování patří i našim seniorům za
účast a sportovní výkony. Závěrem děkujeme zaměstnancům, kteří akci vzorně připravili, zajistili hladký průběh této akce a sami
tak přispěli k dobré náladě.
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Za Domov: Špěpánka Spielvogelová
a Jitka Richterová

Svaz tělesně postižených z Javorníku navštívil Safari Park
Dvůr Králové a známé Babiččino údolí
Svaz tělesně postižených a důchodci jeli na
společný zájezd plný
dobrodružství.

Výbor Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Javorníku pořádal zájezd
pro své členy, zbylá místa doplnil důchodci
z Javorníku. Letos se jelo 9. září 2020 do Safari Parku ve Dvoře Králové. Všechny čekala
projížďka po ZOO v Afrika trucku, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací

o zvířatech, nových mláďatech, ale třeba
i o historii této ZOO. Jakmile okružní jízda po
Safari skončila, čekalo nás posezení v restauraci s obědem. Na zpáteční cestě jsme navštívili Ratibořice u České Skalice - Babiččino
údolí, známé jako pohádkový kraj Boženy
Němcové. Už po příjezdu na parkoviště jsme
viděli zámek Ratibořice, bohužel bylo zavřeno, tak jsme po červené turistické značce
absolvovali naučnou stezku Babiččino údolí.
Naše skupinka přišla k legendárnímu sousoší Babičky s dětmi - pomník od sochaře
O. Gutfreunda. Odtud někteří zdatnější šli

10/2020

k Viktorčinu splavu, dalšímu symbolu děje,
který známe z filmu a knížky Babička. Právě
zde měla šílená Viktorka hodit své děťátko
do řeky Úpy a pak na toto místo chodit zpívat ukolébavky. „Bylo tam krásně, konečně
jsem se na místo podívala osobně,“ nadšeně komentovala účastnice zájezdu. Všichni
jsme se sešli na kafe a zákusek v restauraci
Viktorka. Po krátkém odpočinku následoval
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přesun k autobusu a cesta domů. „Poděkování patří městu Javorník za finanční podporu,
výboru Místní organizace STP za uspořádání
tohoto zájezdu. Všem členům zájezdu za účast
a Pavlu Jirešovi za bezpečnou jízdu tam i zpět
a za spolupráci,“ ukončil Michal Zajonc, vedoucí zájezdu MO STP Javorník.
MZ

Výstava drobného zvířectva v Javorníku

V Javorníku mohli návštěvníci obdivovat drobné zvířectvo. Základní
organizace Českého svazu chovatelů
Javorník vystavovala králíky, holuby,
drůbež, ale i krásné papoušky.

I letošní výstava drobného zvířectva se
uskutečnila v chovatelském areálu na Janošíkově ulici. Areál se stodolou si chovatelé
opravili vlastnoručně. „Doufám, že návštěvníkům a chovatelům, kteří nás navštívili, se
areál líbil a příští rok nás navštíví znovu.
Rádi bychom pozvali nové zájemce o chovatelství mezi nás. Členem ZO ČSCH Javorník
se může stát každý milovník zvířat. Noví zájemci se mohou hlásit u předsedy M. Pechera nebo jednatelky H. Pecherové,“ komentoval předseda Miroslav Pecher.
Výstava proběhla 29. 8 – 30. 8. 2020. „Počasí letos vyšlo, měli jsme rekordní návštěvnost, což poukazuje, že o výstavu drobného
zvířectva je velký zájem. Během jednoho

dne přišlo 185 návštěvníků. Celkem
se akce zúčastnilo 230 platících
osob,“ komentoval jeden z vystavovatelů Martin Křížek. V pátek se
uskutečnilo posuzování zvířat.

Králíky posoudil Milan Kotyza ze Šumperku a udělil 8 čestných cen a 3 poháry na 60
králíků těmto chovatelům:
Zuzana Pavlíčková (MCH) - Velký světlý stříbřitý, František Ovesný - Vídeňský modrý,
Milan Curkán - Vídeňský černý, Hanka Pecherová - Zakrslý divoký, Miroslav Pecher
- Zakrslý ruský černý, Soňa Fürstencellerová - Rhönský rex, Slovenský sivomodrý rex,
Dalmatinský strakáč černožlutý rex.
Pohár nejlepší kolekce králíků - Milan
Curkán - Aljaška.

Pohár nejlepší králík výstavy - Soňa Fürstencellerová - Dalmatinský strakáč černožlutý rex.

Pohár Memoriál Bohumila Filipa - Miroslav Pecher - Zakrslý liščí bílý červenooký.
Drůbež posoudila Ivana Kolářová z Velkých
Losin a rozdala 5 čestných cen a 2 poháry na
55 kusů drůbeže těmto chovatelům:
Jaroslav Machala - Kachna kajuga, Soňa Fürstencellerová - Brahmanka velká kolumbijská,
Martin Křížek - Australka velká černá, Miroslav Malínek - Vyandotka velká černělemovaná, Silvie Křížková - Zdrobnělá velsumka.
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Pohár nejlepší drůbež výstavy získala Vladimíra Žejdlíková za plemeno Česká husa.
Pohár Memoriál Ladislava Křížka získal Matěj Malínek za plemeno - Zdrobnělá
hempšírka.

Holubů se ujal F. Dostál z Prostějova a na
79 kusů holubů udělil 5 čestných cen a jeden pohár těmto chovatelům: Josef Oškera
- Český stavák černý, Jaroslav Machala - Kapucín bílý, Josef Oškera - Slezský voláč, Josef Štěrba - Koburský skřivan kapratý, Josef
Štěrba - Moravský pštros modrý.
Pohár nejlepší holub výstavy získal Petr
Urban - Německý výstavní.

Poháry a čestné ceny převzali chovatelé nejlépe ohodnocených zvířat v neděli
v 14:00 hod od předsedy organizace Miroslava Pechera a starosty města Javorník J. Jury.
Pohár starosty města Javorník získala
Místní organizace Javorník za 1. místo.
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„Během pátečního posuzování zvířat nás navštívily děti z mateřské školy se svými učitelkami. Dětem se výstava moc líbila a měli jsme
pro ně připravenou sladkou odměnu. Děti se
dozvěděly různé informace o chovatelství,
seznámily se s jednotlivými zvířaty a některá
si mohly pohladit,“ přiblížil M. Pecher.
1. místo - Javorník - 3275 bodů
2. místo - Kobylá - 3007 bodů
3. místo - Stará Červená Voda - 2843 bodů
„Na závěr chci poděkovat sponzorům výstavy, bez kterých by se výstava neuskutečnila:
město Javorník, Lukáš Daniel Navos a. s., Lékárna p. Mgr. Mrázková, Kadeřnictví Petra,
Potraviny Jarmila Gondeková a také velký
dík patří chovatelům Místní organizace Javorník, kteří se podíleli na přípravě a průběhu výstavy,“ uzavírá Miroslav Pecher (Předseda ZO ČSCH Javorník).

MP, MZ

PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ JAVORNÍK ZA UPLYNULÝ MĚSÍC SRPEN
Druhý prázdninový měsíc byl ve své
první půlce velmi klidný, ale od 16.
srpna jsme měli plné ruce práce. Právě onoho 16. srpna jsme byli vysláni
na pomoc při resuscitaci osoby. Byl to
pro nás naprosto nový druh události, u které jsme ještě nezasahovali. Nicméně jsme
přesně věděli, co dělat. Na tyto případy jsme
pravidelně školeni. Od vyhlášení poplachu
jsme do 5 minut započali nepřímou srdeční
masáž s využitím automatizovaného externího defibrilátoru. Bohužel ani po 50 minutách usilovného boje, který po nás převzaly
posádky sanitky a vrtulníku, se nepodařilo
osobu přivést k životu. K další události vyjíždíme v sobotu krátce před polednem do
Bernartic, kde se střetla dvě osobní vozidla.

Na místě jsme provedli ve spolupráci
s místními hasiči protipožární opatření na vozidlech a usměrňovali jsme
dopravu. Na místo se jako první dostavila posádka ZZS, které provedla
kontrolu všech účastníků nehody. Po příjezdu Policie ČR a profesionálních hasičů jsme
vypomohli s odtažením jednoho vozidla
mimo silnici a zlikvidovali jsme drobný únik
oleje. V tomto měsíci jsme jednou vyjeli k likvidaci obtížného hmyzu na půdě domu na
ulici Svatopluka Čecha. A v posledních třech
případech jsme vyjeli k odstraňování stromů ze silnic. Dvakrát to bylo na silnici vedoucí z Javorníku do Horního Fořtu a v poslední den měsíce jsme odstranili strom ze
silnice vedoucí do Zálesí.
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc srpen
Nejtepleji 21. 8. 2020, naměřeno 31,3 °C.
Nechladněji 11. 8. 2020, naměřeno 8,3 °C.
Za měsíc napršelo 170,5 mm. Největší náraz větru byl 26. srpna 39,7 km/h.

Počet dní s T nad 20 °C: 2020 (27), 2019 (31), 2018 (30), 2017 (29), 2016 (26),
2015 (31), 2014 (26), 2013 (29), 2012 (30), 2011 (29).

Počet dní s T nad 30 °C: 2020 (6), 2019 (5), 2018 (12), 2017 (7), 2016 (4), 2015 (18), 2014 (3),
2013 (9), 2012 (11), 2011 (10).

Počet tropických noci: 2020 (0), 2019 (1), 2018 (2), 2017 (3), 2016 (0), 2015 (8), 2014 (0),
2013 (1), 2012 (3), 2011 (2).
Z předchozích let, kdy panovalo většinou sucho, letošní srpen byl opakem – dostatek srážek. Úroda
ovoce byla opět velká (švestky, nektarinky, broskve). Třešně letos hodně rychle dozrály, ale rychle shnily na stromech, začalo hodně pršet a popraskaly a pak nastaly vysoké teploty. Co se moc
nevyvedlo byly mirabelky, meruňky, které pomrzly s příchodem zmrlých mužů v květnu. Co se týká
zeleniny, také dostatek, dle slov místního zahradkáře byly brambory krásně kulaté a veliké, rajčata
chytla vlivem vlhka plíseň. Dařilo se i obilí.

V letošní letní sezóně se žádné krupobití nevyskytlo. Co se týče srážek, v měsíci napršelo 170,5 mm,
naposled takto pršelo v roce 2010, (109,7 mm), když se posuneme ještě dál, nejvíce pršelo v roce
2006 (180,5 mm). Porovnám rok 2015, kdy za celý rok napršelo 349,1 mm. Od 1. 1. 2020 k 15. 9.
2020 je to 680,8 mm. K datu 15. 9. 2020 napršelo o 331,7 mm více než za celý rok 2015. Občané mohli
pozorovat hodně vody v potoku nebo registrovat zvýšené hladiny spodních vod – voda ve sklepech.

Něco málo zaznamenáno v měsíci: 3. 8. 2020 – celý den trvale prší, opět se zvedají hladiny menších toků.
22. 8. 2020 – v odpoledních hodinách dorazila do Javorníku velká bouřka, která rozvodnila potoky. Voda se valila ulicemi města, kanalizace nestíhala pojmout tolik vody. V Bílém Potoku se voda
valila z polí. Nic nebylo vytopené. V Javorníku potok vystoupal z 30 cm na 90 cm – nikdo nebyl
ohrožený. V Javorníku napršelo 43 mm, v Travné 66 mm. 29. 8. – v noci přišla průtrž mračen,
napršelo 35 mm, v noci potok stoupl z 30 cm na 55 cm. Byla zaznamenána vzdálená bouřka.
30. 8. - na Pomezí vznikaly jednotlivé bouřkové
buňky, které postupovaly směr Javorník.
Během pozdního odpoledne se z nebe
spouštěly provazy vody, v mžiku bylo zase bez
deště a pak zase průtrž mračen.
Horní Hoštice: Nejvyšší denní teplota (Tmax)
byla naměřena 9., 11. a 12. 8. 2020 (30 °C).
Nejnižší teplota (Tmin) byla naměřena 28. 8.
2020 (10 °C). Průměrná denní měsíční teplota (24,1 °C) a průměrná minimální teplota
(16,1 °C). Za měsíc napršelo 185,5 mm.

MZ
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Informace ze školství
Projekt Talnet
V rámci letního „odpočinku“ se
skupina žáků naší školy soustředila na badatelskou činnost. Jedná se
o projekt Vlastivědného muzea v Jeseníku, který vytvořil platformu pro
nadanou mládež se zájmem o přírodní, humanitní i technické vědy. TALNET připravuje akci
T-Expedice, kdy se na jedno místo, na jeden
týden, sejdou nadějní badatelé ze základních
škol, aby se pokusili „vyřešit“ určitý problém.
Žáci naší školy byli zapojeni do sekce fyzikální a biologické. Žáci s fyzikální skupiny
například na poli odpalovali vodní rakety
a zjišťovali, jak velký hydrostatický tlak by
byl potřeba k tomu, aby raketa doletěla až
na Měsíc. Skupina žáků v biologické sekci
zkoumala invazivní rostliny podél potoků
na Jesenicku. Výsledkem jejich bádání byl

unikátní nález vzácného a kriticky
ohroženého jednokvítku velekvětého.
Vrcholem letního bádání byla prezentace výsledků jednotlivých skupin v Centru společenských aktivit v Jeseníku,
kde přišlo mnoho zajímavých hostů.
V rámci letních badatelských aktivit se do
projektu zapojili:
• Fyzikální sekce: E. Kačor (8. A), V. Lejsal
(8. B)
• Biologická sekce: J. Šušlík (8. B), V. Robotková (9. A), A. Svobodová (8. B)
Děkujeme všem žákům za účast na tomto
významném projektu, velmi si toho vážíme!
Ondřej Zykmund, ZŘŠ

Sportovní zpravodajství
Cena kamaráda

Sobotní dopoledne dne 29. 8. 2020 bylo jako
stvořené pro veřejné sportovně-střelecké
klání zorganizované Mysliveckým spolkem
Chlum Javorník. Akce přilákala střelce nejen

z Javornicka, ale i ze sousední střelnice,
která se nachází v Písečné. Soutěžící si vyzkoušeli svůj střelecký um na dynamických
terčích v disciplínách „divočák na průseku“
a „lovecké kolo“. Malorážní pušky zahřály
své hlavně na pohybujícím se papírovém
terči divočáka, cílem brokových zásahů se
staly cvičné asfaltové terče.
První náznaky vznikajícího umístění soutěže
„Cena kamaráda“ se projevily už při prvních
položkách na papírové terče. Disciplíny byly
ovšem bodovány společně, a proto se o celkovém výsledku rozhodovalo až do posledního výstřelu. První místo obsadil pan Vratislav Škripek, jenž je také první v průběžném
hodnocení soutěže „Seriál Písečná-Javorník“,
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druhý byl pan František Červenka, třetí pan Jiří Žilka (předseda M. S. Chlum Javorník), čtvrtý pan Gabriel Terkovič a pátý pan Břetislav
Mencner. Všem vítězům gratulujeme a přejeme pevné zdraví a přesnou mušku i do dalších
závodů. Celou akci doprovázelo lovecké troubení, dobrá nálada a zvěřinová kuchyně.

O aktuálním dění na střelnici a plánovaných akcích se nově také můžete dozvědět
na facebookových stránkách „Střelnice M. S.
Chlum Javorník“.

Stejně jako v loňském roce se i letos myslivci
z mysliveckého spolku Chlum Javorník rozhodli uspořádat 22. srpna dětský den. Akce
„Střelnice dětem“ i přes nepříznivé vyhlídky počasí a probíhající akce v okolí oslovila
mnoho rodičů i dětí z Javorníku a přilehlých
obcí. Téměř 50 dětí se svými rodiči a prarodiči si přišlo vyzkoušet, co si pro ně myslivci
připravili.
Za zvuku troubení lesnic (loveckých rohů)
byli návštěvníci střelnice přivítáni u startovního stánku. Někteří účastníci byli mile
překvapeni, že se na akci nevybírá vstupné.
Nic tedy nebránilo tomu, aby se děti vrhly
do programu, který na ně čekal.
Připraven byl například výcvik loveckého
psa, sportovní soutěže, ukázka mysliveckých tradic a loveckých trofejí, pozorování
zvěře puškohledem a dalekohledem, střel-

ba na cíl vzduchovkami, luky nebo bumerangem. Dospělí ochutnali zvěřinový guláš
a pro děti byly připraveny špekáčky. Rodiče
pomáhali svým ratolestem s plněním mnohdy nelehkých disciplín. Za zvládnutí všech
úkolů si děti odnesly sladké odměny.
Myslivecké sdružení děkuje za spolupráci především Mgr. Rychlé, která se zapojila
s ukázkou lukostřelby a dále také městu Javorník za podporu celé akce. Účastníci z řad
dětí i dospělých si celou akci pochvalují,
a proto doufáme, že se na střelnici budeme potkávat častěji i na dalších kulturních
a sportovních akcích pořádaných Mysliveckým spolkem Chlum Javorník. Těšíme se na
vás!

Za M. S. Chlum Javorník
Ing. Zbyněk Ketner

Střelnice

Za M. S. Chlum Javorník
Ing. Zbyněk Ketner

Od 1. října zahajuje
Wellness Rychleby
zimní saunovou
sezónu.
Otvírací doba:
po – ne 16:00 – 22:00 nebo
dle dohody.
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Kulturní, společenské a sportovní akce

Kalendář akcí na měsíc ŘÍJEN 2020
10. 10. od 14:00
kopec „Kravčák“

„DRAKIÁDA“
– tradiční pouštění draků, opékání špekáčků a soutěže pro děti

„SVĚTE DIV SE! DOHROMADY JE TO 100 LET“ - výstava fotografií a trofejí u příležitosti životního jubilea Daniela Štrajta a Jiřího
12. 10. – 13. 11.
Štrajta. Vernisáž výstavy proběhne 9. 10. v 18:00 hod. ve
Soud – turistické centrum
výstavní síni v budově SOUDU – turistickém centru.
Vstupné: dobrovolné
13. 10. od 18:00
zrcadlový sál MěKS
17. 10. od 15:00
velký sál MěKS (kino)
24. 10. od 19:00
velký sál MěKS (kino)

31. 10. od 17:00
velký sál MěKS (kino)

„PODZIMNÍ KONCERT“
- vystoupení Javornického pěveckého sboru
Vstupné: dobrovolné

Kino – animovaná pohádka „KŘUPAVÍ MAZLÍČCI“
Vstupné: 60,-

„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,-

Kino – strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem „ŠARLATÁN“
Vstupné: 100,-

PŘIPRAVUJEME

11. 11. od 17:00
náměstí Svobody
22. 11. od 12:00
náměstí Svobody
21. 12. od 19:00
velký sál MěKS (kino)

„VÍTÁNÍ MARTINA LAMPIÓNY“ – kulturní odpoledne pro děti
i dospělé
Občerstvení zajištěno!!!

„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“ - vánoční trhy, občerstvení
s vůní svařeného vína a punče, kulturní program na pódiu
„ADVENTNÍ KONCERT S DASHOU A SKUPINOU PAJKY PAJK“

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

říjen 2020

SOBOTA 17. 10. 2020 v 15:00
BONTONFILM (animovaný)

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
VELKÝ SÁL

Animované dobrodružství pro celou rodinu, kde hlavní roli hrají kouzelné sušenky,
jaké by chtěl prostě každý. Sušenky mají
tvar zvířátek a mají moc vás proměnit právě v to zvíře, které sníte. Křup, křup, sníte
sušenku ve tvaru lva a je z vás lev! Najdete medvěda a křup, křup, je z vás medvěd!
Když zdědíte cirkus na pokraji krachu, je
krabice s takovými dobrotami přesně to,
co potřebujete.
Vstupné: 60 Kč
přístupno český dabing 105 minut

SOBOTA 31. 10. 2020 v 17:00
CINEMART (drama, životopisný)

ŠARLATÁN
VELKÝ SÁL

Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného
muže obdařeného léčitelskými schopnostmi.
Příběh je inspirován skutečnými osudy
léčitele Jana Mikoláška, na kterého se
v průběhu několika desetiletí obracely
s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech
společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního
života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním
a nevysvětlitelným nadáním
diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si
ani doktoři nevědí rady. Jeho
mimořádné schopnosti jsou
však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho
vnitřní spásou a ochranou před
sebou samým…
Vstupné: 100 Kč
přístupno od 12 let
české znění
112 minut
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Den otevřených dveří
s horolezeckým oddílem Rychleby

10 let
www.horychleby.cz

obnovené

horolezecké stěny
Přijďte si vyzkoušet lezení a horolezeckou
disciplínu drytooling, svézt se na lanovce
nebo se dozvědět něco o skialpinismu.
Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku
a zkušeností.

V sobotu 10. října 2020
13 - 18 hodin
Ve sportovní hale v Javorníku
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Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města Javorník.
Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 10/2020, dne 21. 9. 2020, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 14. 10. 2020, své příspěvky
zasílejte na javornickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává město Javorník, náměstí Svobody
134, 790 70 Javorník, IČ: 302708, MK ČR E 22175.
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