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Vážení spoluobčané,
město Javorník se snaží nakládat s odpady tím nejšetrnějším způsobem. Zajišťuje pro občany optimální
systém, který umožňuje maximální třídění využitelných odpadů, a tím by mělo docházet k minimalizaci zbytkového směsného komunálního odpadu,
tedy odpadu v popelnicích. Budoucnost v odpadech
je nekompromisní – odpad v popelnicích bude zatížen dalšími poplatky a jeho likvidace se několikanásobně zdraží. Město proto hledá možnosti, jak mít co
nejméně tohoto odpadu....
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Informace z města
Slovo starosty
Zastupitelé města Javorníku se na své pracovní schůzce dne 26. 8. 2020 mimo jiné zabývali i otázkou nákladů na systém likvidace
komunálního odpadu v našem městě. Bylo
konstatováno, že poplatek ve výši 420 Kč/
občan/rok je na spodní hranici poplatků
měst a obcí Jesenicka. Roční výnos z tohoto
poplatku je cca 1 mil. Kč do obecní pokladny.
Náklady spojené pouze s likvidací TKO byly
za rok 2018 2 150 000 Kč a za rok 2019 se
přiblížily částce necelých 2,5 mil. Kč. Z toho
jasně vyplývá, že poplatek za likvidaci TKO
by se měl navýšit o 100 %. Dalších více jak
700 tis. Kč je vynakládáno na svoz tříděného odpadu, na provoz sběrného dvora a na
likvidaci bioodpadu.
Od loňského roku byl z důvodů úsporných
opatření zaveden čtrnáctidenní svoz a pro
přesnou evidenci systém QR kódů. Tento
systém by měl být po roce činnosti vyhodnocen a optimalizován svoz v dalším období. Již teď ale víme, že návoz odpadu na naši
skládku je nižší o 30 %.

Město Javorník se v letošním roce umístilo
na 5. místě v soutěži „O keramickou popelnici“ v rámci Olomouckého kraje v kategorii
obcí s počtem obyvatel 2 000-15 000. Soutěž každoročně vyhlašuje Olomoucký kraj
a autorizovaná obalová společnost EKO
-KOM, a. s. Posláním této soutěže je odměnit
obce, které nejlépe třídí odpad. V loňském
roce jsme se ve stejné soutěži stali nositeli titulu „Odpadový lev“ a získali peněžitou odměnu ve výši 25 000 Kč. Regionální
manažer Ing. Eva Drimlová ze společnosti
EKO-KOM, a. s. uvedla: „Chtěla bych Vám
a vašemu městu poděkovat za váš přínos pro
Olomoucký kraj a systém EKO-KOM, a. s. Já si
moc vážím vašeho úspěchu a měla jsem z něj
upřímnou radost. V roce 2016 jste patřili
k podprůměrně třídícím městům a teď patříte mezi nejlepší třídiče v kraji. Vím, že je za
tím vším ohromný kus práce. Gratuluji k takovému úspěchu.“
Závěrem tohoto příspěvku Vám všem chci
sdělit, že všichni zastupitelé, kteří se zúčastnili
pracovní
schůzky, vyjádřili
souhlas se zachováním poplatku ve výši 420 Kč i na další
období. Všem, kteří
poctivě třídí a zasloužili se tak o naše krásné 5. místo,
tímto děkuji.
Jiří Jura,
starosta města
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Poděkování
Děkuji tímto všem občanům, kteří mi dali hlas ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje, a já se tak
stala zastupitelkou, která bude za všech okolností hájit vaše zájmy.

Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka

Krajské volby 2020
Vážení spoluobčané - voliči,
dovolte mi, abych za sebe, ale i za vás voliče,
kteří pochopili, že město Javorník potřebuje
svého zástupce v krajském zastupitelstvu,
pogratuloval naší místostarostce Bc. Sieglindě Mimrové k získání mandátu člena zastupitelstva Olomouckého kraje.

Javorničtí voliči tímto svým postojem a volbou ocenili její šestiletou kvalitní práci ve prospěch města a občanů (dotace, investice, aj.).
Přeji jí mnoho sil v práci, která ji nyní čeká.
Jsem přesvědčen, že bude aktivně bojovat
i z opozičních lavic za potřeby našeho krásného města. Věřím, že nás nezklame.
Ing. Valentin Tvarůžka

Dění v Javorníku

Pošta v Javorníku
a nová otevírací doba
od 1. 10. 2020
PONDĚLÍ: 10:00 - 12:00
ÚTERÝ:
8:00 - 12:00
STŘEDA: 10:00 - 12:00
ČTVRTEK: 8:00 - 12:00
PÁTEK:
8:00 - 12:00
SOBOTA: zavřeno

13:00 - 18:00 hod.
13:00 - 16:00 hod.
13:00 - 18:00 hod.
13:00 - 16:00 hod.
13:00 - 16:00 hod.

Telefonní číslo na poštu 954 279 070
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Působení Školských sester de Notre Dame
v Javorníku v letech 1962 - 1995

Vážení občané,
v minulém čísle jste nahlédli prostřednictvím
vyprávění Školských sester do historie jejich
působení v Javorníku. Předkládám proto jejich vzpomínky tak, jak to vnímaly a sepsaly
ony samotné……
pokračování JZ 10/2020
V první polovině června 1962 došily sestry
pro Červený Kostelec a koncem června došlo k likvidaci a rozvázání pracovního poměru 23 zdejších sester. Některé sestry byly
povolány do ústavů pro oligofrenní děti, jiné přešly do výroby parament. V Chrámové
službě bylo zaměstnáno 34 sester. V budově
číslo 8 byly vymalovány dílny a část chodeb
používaných Chrámovou službou, závodem
60. Provedly se také opravy okenních rámů,
nátěr oken i další opravy a údržba budovy.
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V září 1968 po podání žádosti na Apoštolskou administrativu v Českém Těšíně o zřízení kaple na „soudu“ došlo povolení a začátkem října byla kaple posvěcena. Kromě
toho dala Apoštolská administrativa povolení ke zřízení křížové cesty v srpnu 1971.
Ta byla umístěna v kapli.
Postupně až do roku 1972 se prováděly na
budově různé údržbářské práce - stolařské,
svářečské, kovářské, zednické i malířské.
V roce 1980 došlo k přečíslování domů na
náměstí: budova soudu dostala přiděleno
číslo 7.
I tento rok se prováděly v domě různé opravy a úpravy i ve vybavení závodu - pořídily
se nové šicí stroje. Ve vedení závodu došlo ke
změně. Po úmrtí sestry Lucietty Karvánkové
se stala vedoucí sestra Cherubína Válková.

Školské sestry a vyšívací dílna v dnešní malé tělocvičně
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Od roku 1969 se pracoviště výroby parament stalo místem praktického výcviku učňovského oboru vyšívačka. Nastoupily první
učenky pod vedením sestry Anity Kándlové.
Mnohé z prvních učenek se staly sestrami
- nejdříve tajnými, ale později po revoluci
1989 bylo zveřejněno jejich členství v Kongregaci s tím, že mohly už nosit řeholní oděv.
Obor vyšívačka se slibně rozvíjel, přestože byla politická situace církvi nepřejícná.
Sestra Anita Kándlová obdržela v květnu
1982 osvědčení o absolvování studia v Bílé
Třemešné z Institutu vzdělání pracovníků
v kultuře a umění. Začátkem dalšího školního roku nastoupily 3 učenky: Romana Dušková, Jana Feltlová a Jitka Kabešová. Ve druhém ročníku bylo 5 učenek: Jana Harantová, Lenka Marková, Marie Miklasová, Květa
Stefanová, Libuše Stryková a ve 3. ročníku
2 učenky: Ludmila Fritscherová a Marie Vyplašilová. Ve školním roce 1982/83 přibyla
pouze 1 učenka: Růžena Pincová.
V listopadu 1983 předal náměstek ČKCH
pan Pustějovský sestře Anitě Kándlové

Vyšívání v dnešní budově SOUDU
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osvědčení (diplom), jímž jí byla Komisí pro
posuzování odborné způsobilosti pracovníků umělecké řemeslné práce přiznána odborná způsobilost = mistr umělecké řemeslné práce v oboru ruční výšivky. V prosinci
toho roku dostala sestra Anita Kándlová
ještě jiný dekret, kterým byla ustanovena
členem zkušební komise na dalších 6 let.
Od ledna 1985 se stala vlastníkem dílen
závodu 60 CHS Charita Praha. Apoštolská
administratura v Olomouci v prosinci 1984
budovu bývalého soudu č. 7 prodala Charitě.
Ve školním roce 1985/86 byly v CHS učenky: I. ročník Marie Kuldová z Prahy a Hana
Harapátová z Ústí n. Orl., které ukončily
studium závěrečnou zkouškou v roce 1988,
II. ročník Mária Brišová a III. ročník Lenka
Vrábelová.
V červenci 1986 bylo převezeno zařízení bývalé kaple v Tloskově do budovy „soudu“ na
žádost sester.
Ve školním roce 1986 nastoupily nové učenky: Lenka Kasčáková, Jana Bodnárová a Viera Boleková.
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V květnu 1987 převzaly sestry Cherubína
a Anita ve Valdštejnském paláci ocenění za
nejlepší závod ČKCH.
Ve školním roce 1987 přišly další 2 učenky: Lenka Hrdinová a Drahomíra Benešová
a v roce 1987 byla sestra Anita pověřena pedagogickým vedením učně Františka Tučka
ze závodu 53 v Červeném Kostelci.
Od února 1990 byly v přízemí budovy upravovány místnosti po bývalém státním archivu. Dávala se nová podlahová krytina, pak
byly vymalovány a zařízeny nábytkem.
V roce 1993 v podniku Unita (nový název
pro „Chrámovou službu – závod 60“) bylo
zaměstnáno 14 sester, 3 civilní zaměstnanci
a 2 kandidátky. V březnu toho roku nastoupila nová vedoucí podniku sestra Zdislava
Benešová.
V červnu 1995 se konala v Olomouci Mezinárodní výstava předmětů a potřeb pro
církevní a náboženský život zvaný Religia.
Závod Javorník půjčil pro tyto účely své výrobky: ornáty, kapesní bursy, křestní roušky,
dalmatiky, pluviály, apod.
Budova soudu s výrobou parament mnoho
let přijímala zájemce o liturgická roucha
a také prapory z celého tehdejšího Československa. Závod se stal vyhledávaným
a významným místem, i když se zdál být
na okraji republiky. Může se pochlubit

Foto pořízené u dnešního DPS sv. Františka
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mnohými krásnými výrobky, které jsou dodnes používané. Perlou výroby je například
věrná kopie šatiček Pražského Jezulátka,
přičemž originál vyšívala samotná Marie
Terezie.
Když byl sestrám v restituci vrácen dům
v Hradci Králové, rozhodly se přesunout
i s výrobou parament do Čech. Začátkem
října 1995 se postupně stěhovaly stroje
a nábytek závodu Unita do Hradce Králové.
Poslední sestry opustily domy v Javorníku
30. října 1995.

Sestry milovaly turistiku
Tím se ukončila jedna etapa života sester
v kraji, který je v letech vyhnanství přijal
s pochopením, na něž se nedá zapomenout.
Školské sestry de Notre Dame,
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka
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Firma L&L STRACHOTOVY.
Vážení občané,
příběhy „obyvatel“ budovy bývalého soudu
stále ožívají, dovolte mi proto zmínit příběh
bývalé učenky, která je jednou z těch, které
navštívily Javorník při slavnostním otevření
zrekonstruované budovy a která se svému
oboru věnuje profesionálně. Svou dílnu má
v Postřelmově, osobně jsem ji navštívila a je
opravdu na co se dívat, nyní však předávám
slovo Libuši Strachotové….
„V roce 1980 jsem začala studovat na Střední škole uměleckých řemesel v Praze obor
ruční vyšívačka, praxi jsme získávaly u řádových sester de Notre Dame působících
v Javorníku. Podnikám v tomto oboru přes
30 let, výrobou vyšívaných praporů a znaků

od roku 1995. V naší dílně v Postřelmově
jsme zhotovily již přes 1500 praporů a znaků. Díla jsou tvořena na zakázku přímo pro
koncové zákazníky nebo ve spolupráci s firmami. Své umění v oboru vyšívání jako „mistr“ řemesla předávám novým adeptkám,
jednou z nich je i moje dcera, která je již třetí
generací vyšívačky v naší rodině. Spolu tak
tvoříme tandem dvou zručných vyšívaček
naší firmy L&L STRACHOTOVY. Věřím, že
v dcerách mám pokračovatele naší rodové
tradice.
Výstavu k 40. výročí uměleckého vyšívání
(1980-2020), která měla proběhnout v Postřelmově a poté v Javorníku, z důvodu koronaviru přesouváme na příští rok 2021.
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V Javorníku bych také ráda
v létě předala nový prapor,
znak a stuhu jako poděkování, protože právě v Javorníku,
v budově bývalého soudu to
vše začalo. Samozřejmě poděkování patří také řádovým
sestrám a velké díky za 1. historické setkání vyšívaček, sester a vedení města Javorníku!“

Libuše Strachotová (Stryková),
Bc. Sieglinde Mimrová,
místostarostka

SOUD - zajímavosti
Jak již víte, proběhla rozsáhlá
a kompletní rekonstrukce bývalé soudní budovy na náměstí v Javorníku. Nyní se zde nachází Turistické centrum SOUD. Osobně mě
zajímaly nějaké orientační přibližné statistiky, které byly zaznamenávány v době, kdy se
budova rekonstruovala. Rozhodl jsem se tyto
zajímavosti napsat. Firmy, které se na opravě
podílely, pocházely z velké části z Javorníku,
ale i z Ostravy, Třince, Ukrajiny. Počet dělníků, který se na stavbě vystřídal, je 500.
Materiální statistika: Na budovu padlo
100 000 hřebíků, 600 palet se zdicí mal-

tou, cca 2500 m² omítek a 850 m² na stěny.
Stavba trvala 23 měsíců a odpracováno bylo
na 800 000 hodin. Na celou stavbu dohlíželi 2 hlavní koordinátoři. Bylo vyvezeno
přibližně 2000 tun odpadů. Nákladní automobily vyvezly celkem 500 kontejnerů. Na
vymalování celé budovy bylo spotřebováno
720 kg barvy, přibližně 800 plechovek a vymalováno 4500 m² (klenby 800 m²). Stavbyvedoucí během rekonstrukce ujeli cca
400 000 km. Bylo rozvedeno 1,5 km vodovodních a odpadních trubek, 12 km kabeláže. Zajímavostí je, že ve stropech je umístěn
rákos.

V září a zejména hned první dny, kdy
pokračovaly vytrvalé deště z konce srpna, jsme měli první den hned
3 události. Paradoxně nešlo o žádné
vytopené sklepy či jiné pozemky, ale
nápor vody nezvládaly stromy a jejich nasycené podloží. K prvnímu případu vyjíždí-

me v 8 hodin ráno na ulici Míru, kde
z lesa spadly tři stromy na zahradní
chatku u rodinného domu. Pomocí
pily jsme stromy rozřezali a chatku
uchránili od dalších větších škod.
K dalšímu spadenému stromu, který tentokrát blokoval průjezd silnicí, jsme vyjeli

MZ, HZ

PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ JAVORNÍK ZA UPLYNULÝ MĚSÍC ZÁŘÍ
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krátce před 14. hodinou. Poblíž vápenky
v lese popadalo několik stromů a koruna
jednoho z nich dopadla na silnici. Korunu
jsme pomocí pily rozřezali a větve jsme odstranili. K poslednímu spadenému stromu
vyjíždíme krátce před 16. hodinou na silnici
vedoucí do Zálesí. V místě stavby mostu padl mohutný strom na provizorní objízdnou
silnici a stavařům na boudu s nářadím. Pomocí pily jsme postupně celý strom rozřezali a odklidili. Následující sobotu 5. září
o půl druhé odpoledne vyjíždíme s oběma
cisternami k nahlášenému požáru kotelny
ubytovny do Bílé Vody. Na místě jsme se sjeli
společně s místními hasiči a hasiči z polského Paczkowa a provedeným průzkumem bylo zjištěno, že jde o planý poplach. Někdo si
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z hasičů a místní ubytovny pěkně vystřelil.
O dva dny později jsme požádáni o pomoc
s transportem zraněné osoby s podezřením
na poranění páteře. Ve spolupráci se zdravotníky a policisty jsme zraněnou osobu
přemístili na vakuová nosítka a transportovali jsme ji ze zahrady u rodinného domu
na ulici 9. května do sanitního vozidla. K poslední události pak vyjíždíme v sobotu 26. 9.
v podvečer. Elektronická požární signalizace
oznámila požár na zámku Jánský Vrch. Jednotka během jízdy k zásahu byla odvolána
operačním střediskem se zjištěním, že jde
o planý poplach. Nicméně zámek byl v době konání strašidelných nočních prohlídek
i přesto zkontrolován dvěma hasiči, kteří
zrovna byli v zámku na prohlídce.
MT

Statistika z meteorologické stanice za měsíc září
Nejtepleji 15. 9. 2020 - naměřeno 29,7 °C.
Nechladněji 28. 9. 2020 - naměřeno 4,7 °C.
Za měsíc napršelo 95,6 mm. Největší náraz větru byl 27. září 30,8 km/h.
1. 9. 2020 – jižní Evropou postupovala tlaková níže a s ní vydatný a trvalý déšť. Srážky se točily mezi polskými jezery a Rychlebskými horami celý den. Vlivem
nasycené půdy z minulých deštivých dní voda moc nevsakovala a stála na povrchu. V Javorníku Vsi lidem voda stála na zahradách, znovu stoupla i spodní voda, takže některé
domácnosti měly vodu ve sklepech. Potok v Javorníku stoupl na 80 cm (1. SPA nebyl dosažený). Tento den byl chladný a deštivý, maximální denní teplota vystoupala na 13 °C.
Jako zajímavost si dovolím uvést 1. 9. 2015, kdy v republice vrcholila vlna extrémních
veder a v Javorníku padl absolutní rekord pro měsíc září v rámci celé České republiky,
teplota v ten den byla 37,4 °C, letošní tentýž den 1. 9. 2020 byl chladnější téměř o 25 °C.

Horní Hoštice: Nejvyšší denní teplota (Tmax) byla naměřena 14. – 16. 9. 2020 (26 °C).
Nejnižší teplota (Tmin) byla naměřena 18. a 19. 9. 2020 (5 °C). Průměrná denní měsíční
teplota (19,2 °C) a průměrná minimální teplota (11 °C). Za měsíc napršelo 107,5 mm. MZ

10

Javornický zpravodaj

11/2020

Vlakové nádraží v Javorníku – budova má letos 124 let!
V Javorníku se nachází historická budova vlakového nádraží, kterou už nezdobí květiny,
ani nevidíte usměvavou paní ve výdejně jízdenek, nefunguje WC ani čekárna – život na
nádraží utichl. Nastal den „D“ a na služebnu
došel telegram - „Z provozních důvodů bude
pokladna v ŽST Javorník ve Slezsku 10. 12.
2009 uzavřena.“ Poslední jízdenka byla
prodána a dveře javornického nádraží se
uzamkly nadobro. Paní Janáková byla jedna
z těch, která jízdenky prodávala a vzpomínala na dávné časy, kdy nádraží a jeho okolí žilo. „Když nám zavřeli budovu, obrečela
jsem to, ale byly i hezké vzpomínky, na které
se nedá zapomenout,“ vzpomínala. Mnoho
let jízdenky na vlak prodávaly paní H. Petrová, A. Šípková, L. Janáková a jako poslední
E. Klimešová. Rezervou pro celou odbočku
byl pan L. Nepožitek. „Mnoho let tam také
dělala děvčata staničního dělníka – A. Slaná
a E. Janočková, po nich také L. Janočková,
poslední byla V. Bošková,“ vzpomíná paní
Milena K.
V roce 2019 byla provedena rekonstrukce
nástupiště. Jenže, otázka do budoucna… Co
bude s budovou? Jaké bude její využití? Potká
ji stejný osud jako nádraží ve Vidnavě nebo
v nedalekých Bernarticích? Doufejme, že budova najde své využití.

Po zprovoznění zde jezdily 2 vlaky denně.
V roce 1903 3 vlaky a jízda trvala 17 minut.
Trať z Dolní Lipové do Bernartic budovala
Rakouská společnost místních drah. Jejími
zakladateli byli rytíř ze Schwindů a stavební
podnikatelstvo Schon a Wessely.
Konečná stanice v Javorníku se třemi kolejemi - dvě dopravní, byla vybavena staniční
budovou, skladištěm s rampou, nakládací
plochou u kusé koleje. Ve stanici byla vybudována téměř shodná výtopna jako ve Velké
Kraši s jedním stáním pro lokomotivu zajišťující provoz na odbočce. V souvislosti s nakládkou lignitu z Uhelné a uranových rud ze
Zálesí byl kusý konec trati prodloužen a u něj
vybudována překládková rampa, dnes využívána pro překládku dřevěné kulatiny.

Neuskutečněným projektem byl projekt
z roku 1911 o zřízení lokální trati do pruského Reichensteinu (Złotý Stok v Polsku),
který byl již od roku 1903 napojen na německou železniční síť.
Na vlakovém nádraží v Javorníku můžete od
července 2020 vídat Stadler GTW 646
Něco málo z historie:
Trať z Jeseníku kdysi končila v Bernarticích.
Úsek Bernartice - Javorník se budoval v letech 1896 - 1897. Stavba byla zahájena 18. 8.
1896 a slavnostně otevřena 6. srpna 1897.
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Po 1. světové válce se poměry na trati příliš nezměnily. Větší změnou bylo nasazení
osobních motorových vozů.

Trať do Reichensteinu
V roce 1911 záležitost tak postoupila, že
13. 9. 1911 se konala trasová revize trati. Největší zájem na trati kromě Javorníku
mělo okresní hejtmanství, Slezský zemský
výbor a Obchodní a živnostenská komora
pro Slezsko. Pro její podporu argumentovaly zvláště jejím významem pro kamenoprůmysl a těžbu lignitu v Uhelné, jakož i pro
turistický ruch, a zástupce okresního hejtmanství vyslovil dokonce odvážnou myšlenku, že trať by se mohla stát součástí spojení
Vídně s Berlínem. Nedošlo však k dohodě se
zástupci německých (pruských) drah v Reichensteinu.
Trať z Reichensteinu na státní hranici, vyprojektovaná pruskou stranou, byla pro naši
stranu nevýhodná - na rakouském území by
musela trať překonávat větší výškový rozdíl, což by nešlo bez hlubokého a dlouhého
zářezu. Proto navrhovala rakouská strana
vybudovat delší odbočku, avšak k dohodě
nedošlo. Druhá trať - o rok později podává ředitelství drah rozpočet provozních nákladů na trať. Téhož roku píší do Javorníka
zástupci Patschkau, že pro Javorník by bylo
výhodnější vést trať do Patschkau místo
do Reichensteinu. Objektivně ta výhodnost
byla sporná, rozhodně by to však bylo výhodnější pro Patschkau. Poslední zachovalá
korespondence o projektu je z roku 1924.
Proč se stavba neuskutečnila, se neví. Jed-
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nou z hlavních příčin bylo nejspíš to, že
nedošlo k dohodě s německými dráhami.
Později již budování lokálních tratí nebylo
vzhledem k rozvoji automobilové dopravy
tak aktuální.
V dalším archivním dokumentu z roku 1920
Městská rada v Javorníku navrhuje zřízení
trati o délce 12,592 km se stanicemi v Bílém
Potoku a Bílé Vodě a zastávkou s nákladištěm v H. Hošticích
Po 2. světové válce v roce 1950 byla stanice
doplněna o vlečku ke skladům Hospodářského družstva s celkovou délkou 392 metrů,
která v některých dobách měla i více uživatelů, kteří ji využívali pro překládku stavebních hmot - zejména cementu a tekutých
hnojiv. Do Javorníku začaly jezdit vlaky v roce
1933, v roce 1934 sem jezdily třikrát denně
motorové vlaky a dvakrát vlak tažený parní
lokomotivou. Větším zásahem byl zábor pohraničí Německem v roce 1938. Trať Otmuchov – Bernartice - Dolní Lipová s odbočkou
do Javorníku patřila k Říšským drahám. Podle jízdního řádu 1943-44 projíždělo úsek
Bernartice - Javorník 7-9 vlaků s jízdní dobou 13 minut. Motorové vozy byly vyřazeny
a byly nasazeny německé parní lokomotivy.
Na konci války provoz ustal a na některých
místech byla trať narušena. Mezi Dolní Lipovou a Javorníkem byla doprava po nutných
opravách zahájena 8. 9. 1945 a od toho dne
jezdily 2 vlaky denně tam a zpět. Od roku
1947 se vrátily motorové vozy. Pravidelná
doprava parní trakcí na trati do Javorníku
ustala s platností jízdního řádu 1975-76. Za
objektem bývalé výtopny kdysi stávala malá
dřevěná stavba a uvnitř byla
kamenná studna. Z bezpečnostního důvodu došlo k zasypání
studny přibližně v roce 2008.
Máte-li i vy nějaké vzpomínky,
historické záznamy, napište na
marketing@mestojavornik.cz.
Děkuji.
(Pavel Stoupal, Michal Zajonc,
Rudolf Tinter, správce Muzea javornických rodáků (Jauerniger
Heimatmuseum) ve Vaihingen
an der Enz, foto: Státní okresní
archív Jeseník, Milan Rychlý)
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Informace ze školství
ZŠ JAVORNÍK
Vážení rodiče a přátelé
školy,
v době, kdy píši příspěvek do měsíčního
zpravodaje, sám netuším, jak budou vámi
čtené informace aktuální. Momentální stav
je takový, že jsme opět byli nuceni přejít do
režimu domácího vzdělávání, na tzv. distanční výuku. A právě distanční výuce bych
rád věnoval pozornost v mém příspěvku.
Jsme si vědomi, že situace není ideální ani
pro jednu stranu. Opět nás čeká náročná
společná práce příprav dětí v souvislosti s plněním školních povinností. Z důvodu dobré
zkušenosti z loňského školního roku, budeme prozatím pracovat v režimu týdenních
plánů. Zároveň ale víme, že je nutno se posunout o krok dále. Jako jednu z priorit letošního školního roku jsme si stanovili přechod
k určité platformě, která nám, Vám a především dětem usnadní proces nejen distanční
výuky. Po zvážení všech pro a proti, jsme se
rozhodli pro platformu Google class room
(Google učebna) od firmy Google.
Nyní bych rád ve stručnosti představil,
v čem vidíme výhody tohoto prostředí.

Učebna je nástroj služby Google Apps pro
vzdělávání, který učitelům umožňuje rychle
vytvářet a spravovat úkoly, efektivně poskytovat zpětnou vazbu a snadno komunikovat
v rámci jednotlivých předmětů. Žáci mohou
prostřednictvím této „učebny“ své práce
spravovat na disku Google, zadané úkoly
snadno zpracovávat a odevzdávat a navíc
kdykoli komunikovat přímo se svým učitelem nebo ostatními studenty, například prostřednictvím videokonferencí.
Nastavení této platformy vyžaduje mnoho
úsilí, které nelze zvládnout ze dne na den.
Vězte, že se tomuto prioritnímu cíli věnujeme i mimo moře dalších povinností,
které se vážou nejen se začátkem školního
roku.
Děkujeme Vám, rodičům, za spolupráci. Věříme, že vše s Vaší pomocí zvládneme a nastavíme co nejefektivnější a nejoptimálnější
cestu ke vzdělávání našich dětí. Na závěr
bych rád podotkl, že žádná forma distanční
výuky nikdy nemůže vyhovovat všem a také
nikdy nenahradí klasickou formu prezenční
výuky.
Mgr. Marek Bury
ředitel školy

To, že uplynulý školní rok nepřál závěrečným ročníkům, zažili na
vlastní kůži i absolventi
Základní umělecké školy
Javorník. Ti měli tradičně zakončit své několikaleté učení se hudebnímu a výtvarnému umění koncertem
a výstavou pro veřejnost. Přes léto vyvstala naděje uspořádat absolventský koncert
a vernisáž na podzim, avšak ani toho se,
bohuže,l jak naši žáci, tak jejich rodiče a pedagogové nedočkají. Proto bychom alespoň

touto cestou rádi informovali o našich absolventech roku 2020, kteří nejenom svým
umem často těšili náš sluch i zrak, ale také
mnoho let vzorně reprezentovali naši školu
a město v soutěžích. V hudebním oboru zakončili své studium I. stupně tito žáci: Karolína Kmeťová (zobcová flétna), Kristýna
Jatiová (klavír), Tereza Juřenová (sólový
zpěv), Zuzanna Motyka (kytara), Adam
Klinec (kytara), Lucie Argirovská (klavír),
Matylda Szymków (housle), Milena Pudo
(housle), Ondřej Ďubek (EKN) a ve II. stupni: Marek Červený (housle). Ve výtvarném

Absolventi roku 2020 bez koncertu a výstavy
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oboru absolvovala v I. stupni Valentýna Robotková. Nechť se jejich píle a nadání zúročí i v letech budoucích, nepřestávají tvořit
a nadále se věnují umění, které přece tolik
naše životy obohacuje! Zvláštní poděkování
patří rodičům absolventů, kteří své děti bezmezně podporovali a naší škole důvěřovali.
A nezapomínejme především na jejich pedagogy, kteří nadání svým žáků trpělivě rozvíjeli a radovali se ze společné tvorby, jsou

jimi: Renáta Jeřábková, Vít Hanulík, Dalimila Kaňková, Tomáš Zápeca, Miroslav Luňák
DiS. a Mgr. Marta Nosková. Doufejme, že rok
2021 bude nejen pro naše nové absolventy,
ale i všechny naše žáky daleko příznivější
a společně se setkáme na nejednom z koncertů a výstav.

„Já jsem nevinná! Nic
jsem neudělala!“ Tento
zoufalý výkřik se linul
z jeviště Kulturního
domu v Javorníku v pátek 18. 9. 2020. Konalo
se zde absolventské představení Byliny, ve
kterém účinkovaly žákyně literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy

Javorník. Absolventky Lucie Argirovská
a Patricie Fudala si vybraly k zakončení
I. stupně divadelního vzdělání téma čarodějnických procesů. Společně se svými
spolužačkami - Evou Danielovou, Zuzanou Matuškovou, Lenkou Nemeškalovou
a Terezou a Leou Juřenovými a jejich paní
učitelkou MgA. Klárou Ketnerovou pečlivě tvořily od října roku 2019 inscenaci.

Mgr. Tatiana Bednaříková,
ředitelka ZUŠ Javorník

Čarodějnické procesy opět ožívají
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Prozkoumaly materiály o čarodějnických
procesech a událostech napříč Evropou
a na základě toho vytvořily scénář. Příběh
pojednává o osudu dvou žen, prosté dívky
Anežky věřící v léčebnou sílu bylin a hraběnky Anděly z Bronu, která z nenaplněné
touhy mít dítě začne hledat způsob, jak se
zapsat do dějin. Hon na čarodějnice odstartuje smrt mladé dívky, která byla přítomna
u bylinného rituálu na přivolání lásky. Obviněny jsou její kamarádky z vesnice včetně Anežky a hraběnka se v čele s inkvizitorem ujme vyšetřování.
Kromě poukázání na nesmyslnost procesů,
jejíž hlavní dominantou byla tortura, inscenace zobrazuje lidskou chamtivost, zlobu,
faleš a závist. „V každém z nás je kousek
toho dobrého a kousek špatného, je jen na
nás, kterému z těchto kousků věnujeme pozornost,“ zazní v závěru inscenace. Páteční
představení zaujalo početné publikum nejen důmyslnou režií, na míru vytvořenými rekvizitami a kostýmy, ale především
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strhujícími hereckými výkony. Účinkující
svým projevem působily na jevišti tak přesvědčivě, že divák spoluprožíval osudy jednotlivých hrdinek a v některých případech
se neubránil i dojetí. „Předávaly své emoce
tak, že to místy bylo opravdu silné.“ nechala
se slyšet jedna z divaček po skončení představení. „Talent děvčat je neuvěřitelný, kdo
ví, třeba je začátky v ZUŠ přivedou k profesionálnímu herectví,“ zaznělo také. Takto
úspěšná premiéra určitě nebyla derniérou.
V nejbližších měsících se plánují její reprízy. Nenechte si některou z nich ujít!
Poděkování: Za velkou pomoc naši inscenaci zdokonalit vděčíme zejména paní
Pavle Matuškové za ušití kostýmů, Zuzaně
Matuškové za výrobu masek, panu Tomáši
Nemeškalovi za výrobu dřevěných rekvizit
a panu Marku Argirovskému za zapůjčení
rekvizity. Děkujeme také MěKS Javorník
a ZUŠ Javorník za podporu a vstřícnost.
KK, MZ
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KINO

listopad 2020
SOBOTA 14. 11. 2020 v 15:00
BOHEMIA MOTION (animovaný)
!!! HRAJEME PRO DĚTI !!!

ČERVENÝ STŘEVÍČEK
A 7 STATEČNÝCH
VELKÝ SÁL

Baculka Sněhurka najde pár kouzelných
červených střevíčků, které ji promění na
hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden
háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a ta,
když zjistí, že zmizely, použije veškerá
kouzla a čáry, aby je dostala nazpět. Jakoby
nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce
s ježibabou, do cesty se jí musí ještě připlést sedm neodbytných trpaslíků, kteří
od ní chtějí pusu.
Vstupné: 60 Kč přístupno
český dabing
92 minut
SOBOTA 31. 10. 2020 v 17:00
CINEMART (drama, životopisný)

KRAJINA VE STÍNU
VELKÝ SÁL

Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné
malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami
třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu

i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na
kterou předválečná doba, válka i události
po válce dopadají vždy plnou silou.
Vstupné: 100 Kč
přístupno od 12 let
české znění
135 minut
SOBOTA 28. 11. 2020 v 15:00
CINEMART (drama, životopisný)

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
VELKÝ SÁL

!!! HRAJEME PRO DĚTI !!!
Princeznu Ellenu od narození provází
příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla
čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit
v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy
zajde poslední sluneční paprsek a vše se
zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala
uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba
naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý
znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu
a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit.
Vstupné: 60 Kč
přístupno
český dabing 
112 minut
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Kulturní, společenské a sportovní akce

Kalendář akcí na měsíc LISTOPAD 2020
?? – 31. 12.
Soud – turistické
centrum
11. 11. od 17:00
náměstí Svobody
14. 11. od 15:00
velký sál MěKS (kino)
21. 11. od 17:00
velký sál MěKS (kino)
22. 11. od 12:00
náměstí Svobody
28. 11. od 15:00
velký sál MěKS (kino)

„SVĚTE DIV SE! DOHROMADY JE TO 100 LET“- výstava fotografií
a trofejí u příležitosti životního jubilea Daniela Štrajta a Jiřího Štrajta
Vstupné: dobrovolné!
„VÍTÁNÍ MARTINA LAMPIÓNY“ – kulturní odpoledne pro děti
i dospělé
Občerstvení zajištěno!!!
Kino – animovaná pohádka
„ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH“
Vstupné: 60,-

Kino – český černobílý film režiséra Bohdana Slámy
„KRAJINA VE STÍNU“
Vstupné: 60,„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“ - vánoční trhy, občerstvení
s vůní svařeného vína a punče, kulturní program na pódiu
Kino – pohádka
„PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE“
Vstupné: 60,-

PŘIPRAVUJEME

21. 12. od 19:00
velký sál MěKS (kino)

„VÁNOČNÍ KONCERT“ – vystoupení Javornického pěveckého sboru
„ADVENTNÍ KONCERT S DASHOU A SKUPINOU PAJKY PAJK“

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

Uskutečnění plánovaných akcí bude záviset na aktuálních nařízeních vlády,
prosím, sledujte naše webové stránky. Děkujeme za pochopení!
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Ženy v ráži
Řekla „děkuji“ a s úsměvem spokojeně
odcházela… to byla nejčastější situace, se
kterou se mohli setkat pořadatelé 0. ročníku střeleckého setkání „Ženy v ráži“. Dne
3. 10. 2020 se na javornické střelnici pořádala neoficiální soutěž pro ženy v lovecké
střelbě.
Jelikož mnohé z účastnic neměly doposud
s loveckými zbraněmi zkušenosti, součástí programu byl i nácvik střelby z různých
druhů loveckých pušek. Střelbě samotné
předcházelo seznámení s bezpečným zacházením se zbraněmi a pohybem na střelnici. Tohoto sportovního klání se zúčastnilo
19 střelkyň z Javornicka, Jesenicka, ale třeba i z Krnova a Šumperku. Sami pořadatelé
byli mile překvapeni poměrně velkou účastí
a zájmem, který tato střelecká akce vyvolala. Členové Mysliveckého spolku Chlum
Javorník, kteří se starali o hladký průběh

střelby a instruktáž střelkyň, projevili nemalou míru trpělivosti a pochopení a možná
si i zavzpomínali na své první výstřely a pocity nervozity, které tyto chvíle doprovází.
Projevená trpělivost a snaha přiblížit střelbu každé účastnici přinesly dobrou náladu
a snad i pohodu pro všechny.
Výsledky, za které by se nemusel stydět
leckterý zkušený střelec, nakonec rozhodly
o pořadí ve třech kategoriích. Ve střelbě malorážkou na stojící terč se na prvních třech
místech umístily: 1. H. Vašíčková, 2. M. Nátrová, 3. V. Klapuchová. Ve střelbě na běžící
terč divočáka se nejlépe umístili: 1. M. Pavličíková, 2. T. Nátrová 3. J. Mokošová. Po krátké přestávce na posilnění hostů i personálu
se do nácviku střelby s brokovou zbraní na
letící terče odhodlalo 11 střelkyň. Všechny
se nakonec zúčastnily i samotné soutěžní
brokové střelby a nejlépe se v této obtížné
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disciplíně umístily: 1. P. Pelikánová, 2. T. Nátrová 3. H. Vašíčková. Ceny pro ocenění odvahy účastnic a pro odměnění nejlepších
výsledků v každé kategorii byly kromě MS
Chlum Javorník věnovány paní Monikou
Smékalovou, za což jí patří velký dík! Celá
akce byla doprovázena loveckým troubením
a mysliveckou kuchyní. Den si jak pořadatelé, tak hosté vychutnali až do ukončení
v odpoledních hodinách, kdy se střelkyně
jednomyslně shodly, že by byla velká škoda
neuspořádat takovéto setkání i v příštích
letech. Proto se se zúčastněnými i s dalšími
zájemkyněmi a zájemci o sportovní či loveckou střelbu budeme těšit na viděnou na
dalších akcích tohoto ražení pořádaných MS
Chlum Javorník.
Za MS Chlum Javorník
Ing. Zbyněk Ketner

Ondrášovka cup 2020
Fotbalový klub Dynama Javorník přihlásil do letošního ročníku Poháru mládeže,
tzv. Ondrášovka cup, dvě družstva. Hráče
ročníku 2011 (U10) a ročníku 2010 (U11).

Turnaj pro hráče „U10“ (ročník 2011
a ml.)
Turnaj této kategorie zorganizoval klub SK
Řetězárna Česká Ves. Porovnali jsme síly
s Uničovem (1:5), Rýmařovem (3:1),
Medlovem (3:1), Českou Vsí (4:1)
a Šternberkem (1:3).
Kluci si vyzkoušeli konfrontaci se
soupeři "přes kopec", což je pro jejich
vývoj jenom dobře. Jsem spokojený
s přístupem, nasazením a výkonem.
V posledním zápase jsme se v přímém souboji o postup do dalšího kola
utkali se Šternberkem, který se na výhru pořádně nadřel. Celkově jsme na
turnaji obsadili krásné 3. místo.
Na turnaji hráli: O. Zykmund, A. Kozel,
M. Žiga, L. Koriťák, J. Bihari, M. Šustr,
S. Marek, V. Šarman, P. Morong, J. Juriš, J. Kovačík
Turnaj pro hráče „U11“ (ročník
2010 a ml.)
Úvodní kolo soutěže se hrálo v Hranicích na Moravě. Kluci ročníku 2010
a ml. se postupně utkali se soupeři:
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Bruntál (4:2), Jesenec (4:1), Hranice (3:2),
Šternberk (2:1), Česká Ves (3:1). Bez ztráty
bodu jsme si zajistili postup do dalšího kola.
Po vítězném tažení a postupové radosti z Hranic na Moravě nás čekalo 2. kolo
soutěže, tentokráte v Jeseníku. Systém byl
stejný jako v kole předchozím. Šest týmů,
každý s každým, minutáž 20 min/zápas.
Výsledkem byla 5x výhra, plný počet bodů
a postup na závěrečnou kvalifikaci na mistrovstvím republiky, které se odehraje
na jaře příštího roku. Že to nebude žádná
procházka růžovým sadem, je jasné již při
představení soupeřů, se kterými se o tento
vrchol utkáme. Čeká nás Baník Ostrava, Kar-
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viná, Frýdek Místek, Třinec, Ostrava Poruba
a soupeř z jesenické kvalifikace, Rýmařov.
Jestli to bude ještě na podzim nebo až v jarních měsících, zatím netušíme…

Výsledky: Dynamo - Šumperk 5:2, Bohdalice (okres Vyškov) 3:2, Jeseník 5:1, Šternberk 4:1, Rýmařov 3:0.
Nastoupili: O. Zykmund - J. Jurič, J. Šimíček, R. Pokuta, V. Šarman, A. Kozel, S. Marek,
M. Kadlec, T. Frančák

Všem klukům děkujeme za vzornou reprezentaci města Javorníku a klubu Dynama!

20

Javornický zpravodaj

Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města Javorník.
Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 11/2020, dne 23. 10. 2020, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 15. 11. 2020, své příspěvky
zasílejte na javornickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává město Javorník, náměstí Svobody
134, 790 70 Javorník, IČ: 302708, MK ČR E 22175.

11/2020

