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První květnový den se za posledních 13 let nesl ve znamení zahájení turistické sezóny. Letos bychom se setkali na jubilejním
15. ročníku. Bohužel, celosvětová pandemie Covid-19 ovlivnila
i kulturní akce. Budeme se těšit na společné setkání s kulturním
programem a živou hudbou na některé z příštích akcí. 
MZ
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Informace z města
Rozhovor se starostou:
Máme poptávku po parcelách, mladí se k nám vrací
Postavit si rodinný dům bude
od letoška v Javorníku jednodušší. Město připraví novou
lokalitu s několika desítkami
stavebních parcel. Po rozjezdu provozu objektu bývalého
soudu na náměstí radnice řeší, jak dál naloží s kulturním
domem. Starosta Javorníku
Jiří Jura také říká, že letos
začne řešení komplikované
situace s jídelnou pro žáky
místní školy.

někdo rozmyslel, nyní jich máme zamluveno sedm. Myslíme,
že se prodají i zbývající tři.
Kdo jsou zájemci o stavební pozemky?

Jsou to víceméně místní nebo
lidé z blízkého okolí. Povětšinou mladí, kteří se tu narodili,
tento kraj opustili, šli za prací
nebo studiem a nyní by se chtěli vrátit zpátky.

Od loňska funguje v JavorMůžete přiblížit plány Starosta Javorníku Jiří Jura
níku nová policejní služebměsta s novou lokalitou
na. Osvědčil se nový model
pro výstavbu rodinných domů?
působení policie ve městě?
Vznikne na severovýchodě Javorníku směrem na Bílý Potok. Bude to komunikace
souběžná s ulicí Partyzánskou. V této lokalitě řešíme celkem 32 nových stavebních
parcel. Klasická parcela bude mít rozlohu
necelých tisíc metrů čtverečních. V letošním roce budeme řešit zasíťování prvních
deseti. Tato investice je rozsahem největší, jedná se o částku deset milionů korun.
Zasíťování zbytku parcel už nebude tak
finančně náročné, bude to v řádu statisíců
korun. Na stavební parcelu budou mít zájemci přivedenou vodu, splaškovou a dešťovou kanalizaci, elektřinu, internet. Plus
sjezd a chodník.
Je o stavební pozemky v Javorníku zájem?

V Javornickém zpravodaji jsme článkem oslovili potenciální zájemce o koupi pozemku
v Javorníku. Deset stavebních parcel bylo zamluveno během chvilky. Nicméně poté si to

Dvoučlenná hlídka tu funguje celý týden.
Pěší hlídka je ve městě vidět, prochází náměstím až dolů do Vsi. Průjezd auta hlídky je vidět i po okolních vesnicích, které
spadají pod Javorník. Spolupráce je dobrá.
Jsem s nimi v součinnosti, co je třeba, řeším přímo s nimi nebo složitější záležitosti
přes paní vedoucí. Jsem rád, že se nakonec
podařilo tu hlídku mít. I dvoučlenná hlídka
je pro Javorník velkou pomocí.
Po přesunu sídla obvodního oddělení z Javorníku do Žulové si Javorník po
několik let najímal bezpečnostní agenturu. Tu jste platili ze svého rozpočtu.
Kolik peněz nyní město šetří?

Ročně to byla částka téměř milion korun.
Platili jsme je, jejich úkolování bylo o to
snazší. Ale nyní, když je tu problém, jsme
schopni na místo hlídku Policie České republiky vyslat.
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Před nedávnem se hovořilo o novém
sídle Úřadu práce v Javorníku. Z toho
sešlo?
Vytipovali si pozemek u zdravotního střediska, který byl pro stavbu občanské vybavenosti vhodný. Měli zásadní podmínky,
že nový objekt musí být vzdušný, bezbariérový, jednopodlažní, s parkovištěm.
To jsme byli schopni akceptovat, ale nelíbilo se nám, že v centru města chátrá řada nemovitostí, které by se daly pro tento
úřad využít, a oni se rozhodli postavit budovu novou. Nakonec jsme jim vyšli vstříc.
Celá věc ale dopadla tak, že se domluvili
s církví a šli do pronájmu do jejich budovy
(bývalá lesní správa v Lidické ulici, pozn.
red.). Ta má paradoxně úplně opačné patrametry. Není tam zajištěna bezbariérovost, kanceláře jsou v patře, je to obsáhlý
komplex. Ale buďme rádi za to, že se nestavěla zbytečně nová budova a využila se
stávající.
Má město nevyužité budovy v centru?

Stovka bytů ve vlastnictví města je obsazena, ani s dalšími nemovitostmi nemáme
problém. Na náměstí je pouze bývalá budova policie, která patří státu. Nevíme, co
se s ní bude dít, zasloužila by si opravu. Je
v centru a určitě by ji mohl nějaký státní
orgán využít pro výkon státní správy.
Už i budova naproti, která byla dlouhodobě nejzchátralejší na náměstí, má
majitele, který ji postupně dává dohromady. K čemu by měla sloužit?

Ano. Některé prostory jsou tam už spravené. Předpokládá se, že by dole mohla být
kavárna, případně další komerční místnosti, a nahoře apartmány. Byl jsem tam zhruba před rokem a půl. Kdyby se to podařilo
dotáhnout do konce, v centru města by to
mohla být rarita.
Jednou z největších investicí města v poslední době byla rekonstrukce rovněž
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zchátralé budovy bývalého soudu na náměstí. Jak objekt slouží lidem?
Otevřeli jsme, když to podmínky dovolovaly. Proudily tam davy turistů. Nicméně
opatření, která nastala, to zavřela. Nyní nefunguje, ale věřím tomu, že když se situace
na jaře zlepší, budeme moci tento objekt
opět otevřít. Bude to lákadlo pro turistu,
který přijede do Javorníku.
Do budovy soudu se přesunula část aktivit z kulturního domu. Co plánujete
s ním?

Kulturní dům trochu ztratil využití, vedení
se přestěhovalo do budovy soudu. Kulturní
dům je prázdný, hledáme řešení. Prostory
bychom chtěli využít pro rozšíření základní
umělecké školy. Mohly by tam být učebny,
koncertní sály.
V přístavbě kulturního domu je knihovna
a nad ní nový malý sál, to funguje, nicméně stará budova je prázdná. Je v ní i velký divadelní sál. Letos bychom chtěli naprojektovat jeho nové využití. Chybí nám
velký sál na konání různých kulturních
a společenských akcí. Myslíme si, že by
snesl přestavbu, aby mohl být využíván
multifunkčně.
Připravují se větší investice i do školství?

Máme velký areál školy a školní jídelnu
několik set metrů od tohoto areálu. Děti se
musí v polední přestávce za každého počasí obléct, vychovatelky je převedou přes
frekventovanou ulici do jídelny, tam se převlečou, najedí, pak se oblečou a jdou zpět.
Chtěli bychom nechat zpracovat projekt na
varnu a jídelnu v areálu školy. V rozpočtu
máme peníze na projektovou dokumentaci
a letos to chceme zkusit alespoň naprojektovat.
(Vyšlo v Šumperském a Jesenickém deníku
v sobotu 20. 2. 2021) PEK

4

Javornický zpravodaj

5/2021

MĚSTO JAVORNÍK
nám. Svobody 134, 790 70 Javorník

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Javorník, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Javorník, vyhlašuje výběrové řízení dle
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
na pracovní místo: vedoucí odboru finančního Městského úřadu Javorník
Popis pracovní pozice:


Řízení činností a procesů finančního odboru, zabezpečení finančního hospodaření města
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vedení
ekonomických agend souvisejících s finančním hospodařením města.

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úředníka:
Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
1) Splňuje předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb., v platném znění:


Je státním občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý
pobyt a dosáhla věku 18 let.



Je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná.

 Ovládá jednací jazyk.
2) Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění:


Není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění,
kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních
orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.



Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením
vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h)
čestným prohlášením.

Požadavky zaměstnavatele:
 Vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu se
zaměřením zejména na ekonomiku, finance, účetnictví nebo veřejnou správu, popřípadě
středoškolské vzdělání ukončené maturitou se stejným zaměřením a s nejméně 5 letou
praxí v oblasti ekonomiky a financí veřejné správy.
 Znalost účetnictví.
 Znalost příslušné legislativy, zásad a organizace veřejné správy.
 Manažerské a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi.
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Umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných
témat.
Schopnost rychlé orientace v nové problematice.
Časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení.
Organizační a rozhodovací schopnosti.
Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování.
Výhodou řidičské oprávnění skupiny B.
Výhodou praxe na místě vedoucího zaměstnance.
Výhodou zvláštní odborná způsobilost pro finanční řízení územních samosprávných celků
nebo pro správu daní a poplatků.

Platová třída odpovídající druhu práce: 11
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v
platném znění.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
 Jméno, příjmení, titul.
 Datum a místo narození.
 Státní příslušnost.
 Místo trvalého pobytu.
 Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana.
 Datum a podpis.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
 Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech,
 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 Osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č.
451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá
uchazeč narozený po 1. 12. 1971
 Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.
Lhůta pro doručení přihlášky: do 14. 05. 2021 11:30 hod., obálku označte heslem „Výběrové
řízení - vedoucí OF - neotvírat".
Předpokládané datum nástupu: 01. 07. – 01. 09. 2021
Přihlášky zasílejte na adresu: město Javorník, nám. Svobody 134, 790 70 Javorník.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat
žádného z uchazečů.
V Javorníku dne 14. 04. 2021

Petr Klapuch, MBA, tajemník MěÚ Javorník
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Zprávy z matriky

Narození občánci
Magdaléna Bednaříková, Natálie
Randusová

Rodičům i dětem přejeme hodně
štěstí, zdraví a radosti.

Společenská kronika:
Odešli z našich řad:
Ladislav Nebes
Marie Sloupová
Marie Furmánková
Libuše Druhanová

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Jak jsme se v roce 2020
podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům
se město Javorník může
v roce 2020 pochlubit
sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému
odběru a recyklaci o hmotnosti 19,82 t.
Na každého obyvatele tak připadá 7,19 kg
vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy
a železné rudy a recyklací se pokryla i část
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. Konkrétní přínos obyvatel
vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení
životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém
pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin. Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce
CO2 o 236,53 tun. Víte kolik smrků pohltí
stejné množství CO2? 91 ks.

Nebylo nutné vytěžit
11 619,79 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba
pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici
D1, a to 435 krát. Došlo také k úspoře
119 616,39 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky
nádobí 119 617 krát. Podařilo se recyklovat
11 400,70 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro
výrobu 468 ks nových praček bez nutnosti
těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných
spotřebičů se podařilo získat 402,40 kg
mědi, což by postačilo pro ražbu 71 538 1€
mincí, nebo 497,10 kg hliníku, který by stačil
na výrobu 33 140 plechovek o objemu 0,33 l.
Elektrowin
a Správa majetku města
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19 820

236,53

91

11 619,79

435

119 616,39

119 617

11 400,70

402,40

468

71 538

497,10
33 140

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021
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Informace pro zájemce o pronájem vsypového místa
na hřbitově v Javorníku a termín vsypu
• Vsypy jsou prováděny na základě žádosti o provedení vsypu a zájemce uvede
všechny údaje, potřebné k vedení předepsané evidence.

• Jednorázový poplatek za provedení
vsypu je stanoven na 500 Kč. Poplatek
zahrnuje režijní náklady a pronájem
vsypového místa.

• Možnost umístění „úředně stanovené
vizitky“ na desce u vsypové loučky.
Jednotné štítky s údaji zemřelých bude
zajišťovat a umísťovat pouze provozovatel hřbitova. Tato služba není zahrnuta
v ceně vsypu.
• Období provádění vsypů: dvakrát do roka
(květen, září)
• Vsypy mohou být prováděny:
• s účastí pozůstalých

• bez účasti pozůstalých.

• Vsypy - provede správce hřbitova ve stanoveném termínu, po předložení dokladu
o zaplacení jednorázového poplatku.

• Žadatel o vsyp obdrží doklad o provedeném vsypu.

• Do jednoho vsypového místa lze provést
maximálně dva vsypy.
• Vsypová místa nelze předem rezervovat
ani pronajmout - budou obsazována postupně, aby se zamezilo vstupování na
místa, kde byl vsyp již proveden.

• Uživateli nevzniká na vsypové místo
vlastnické právo.
Urny se zpopelněnými ostatky určené ke
vsypu se předávají po předchozí domluvě
správci hřbitova alespoň 1den před termínem vsypu. Správce hřbitova – Jaroslav
Polášek, tel. číslo +420604865393
Termín vsypu je stanovený na 22. 5. 2021
v 10:00 hodin.

Zájemci o vsyp zpopelněných ostatků ve výše
uvedených termínech požádejte nejpozději
do 14. 5. 2021 na Městském úřadu Javorník,
kancelář matriky, tel. číslo 584 458 794.
odbor správy majetku
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Silnice I/60
Silnice I/60 z Jeseníku do Javorníku patří
mezi nejnebezpečnější v ČR, šířka vozovky nesplňuje normy, často se vyskytují
dopravní kolize, nezpevněné krajnice
vozovky a další. Plánuje se nějaká rozsáhlá investice do silnice I/60? Oslovil jsem
tiskového mluvčí ŘSD pana Mgr. Miroslava
Mazala a ten odpověděl: „Co se týká investic
do silnice I/60, ŘSD nemá pokyn k zahájení
investiční přípravy. Rozšíření tělesa silnice
do standardní šíře I. třídy je proces, který si

vyžádá časově náročnou projektovou a majetkoprávní přípravu (včetně výkupů pozemků).
O investicích rozhoduje Ministerstvo dopravy
ČR, do budoucna žádné rozšíření silnice není
v plánu.“
Požádal jsem rovněž i tiskovou mluvčí PČR
Jeseník, paní por. Ing. Terezu Neubauerovou
o zpracování statistiky kriminality a nehodovosti na Javornicku a nehodovosti na silnici
I/60 (pokračování na straně 11).
MZ

Zahrádkáři
Vážení spoluobčané,
jako uživatel zahrádky v zahrádkářské osadě “Partyzánská”, který skoro
denně pozoruje práci různých firem
podílejících se na zasíťování lokality
určené pro výstavbu nových rodinných domů, musím reagovat na
článek z minulého čísla zpravodaje

č. 4, kde starosta Jiří Jura informuje
o započatých pracích v lokalitě Z1.
Tento projekt má u mne tzv. “palec
dolů”. K tomuto hodnocení mě vede hned několik důvodů. Prvním
důvodem je, že přístupová komunikace z ulice Partyzánské v konečné
fázi bude nepřirozeně vyvýšena.
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U vstupní brány do zahrádkářské osady takové vyvýšení nad současný terén bude cca
50-60 cm. Stoupající sklon komunikace však
pokračuje dál a v místech, kde bude stát
první rodinný dům je již vyvýšena nad původním terénem cca o 2 m. Byl tak nemalou
měrou narušen přírodní horizont. Důvodem
tohoto vyvýšení je dosáhnout patřičného
spádu pro kanalizaci. Přitom se od počátku
nabízelo jednoduší řešení, vést kanalizaci
dál přes ornou půdu směrem ke křižovatce
obchvatu a ul. Partyzánské. Podle vyjádření
pana starosty by byla tato varianta finančně
náročná. Přitom pouhým odhadem by délka
výkopu pro kanalizaci byla jen o pár metrů
delší. Navíc za vyvýšeninou byla vytvořena
tzv. vsakovací nádrž na dešťovou vodu, aby
nedocházelo k podmáčení parcel, které
zůstanou pod úrovní přístupové cesty, což
je zbytečná investice. Dalším důvodem je,
že parcely budoucích rodinných domů budou zasahovat až k oplocení zahrádkářské
osady. Zde nám, zahrádkářům, bylo před
výstavbou samotným starostou slíbeno zachování přístupové cesty podél zahrádkové
osady, která je v současné době využívána
k odvozu bioodpadu ze zahrad a naopak,
k dovozu různé techniky k obdělávání půdy,
hnojiva atd. S touto cestou však současný
projekt nepočítá. Důvodem zrušení této
cesty je, že by město muselo tuto cestu
udržovat (sekat trávu), a proto není zájem
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tuto cestu ponechat. Myslím, že budoucí
majitelé rodinných domků by takovou
přístupovou cestu také přivítali a využívali
stejným způsobem. Také jsem toho názoru,
že projektant a schvalovací orgány takového projektu měli pamatovat i na ochranu
života, zdraví a majetku osob žijících a pohybujících se v takto rozsáhle zastavěné
oblasti a spíš navýšit počet přístupových
a únikových cest. Například v případě úrazu
nebo zahoření uprostřed zahrádkové osady
budou mít záchranné složky hodně ztížený
nebo dokonce i znemožněný přístup. Škrty
a úspory při řešení zastavovaného území
nejsou na místě. V první řadě se musí zajistit
zachování stávajících hodnot v území, vytvářet podmínky pro vzájemnou koexistenci
životních potřeb obyvatel s potřebami vyplývajícími z ochrany přírody a krajiny, což
se v tomto případě neděje. Na závěr jedno
přirovnání. „Koupili jsme si kabát, sice má
krátké rukávy a knoflíky nejdou dopnout,
zato je levnější.”
Doufám, že za tato kritická slova jako předsedy ZO ČZS z. s. Javorník I., nebude naše
zahrádkářská osada v této lokalitě negativně postižena nebo dokonce i zrušena, jak
nám bylo již neformálně z míst městského
úřadu naznačeno.
Václav Mařata
předseda ZO ČZS z. s. Javorník I.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
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KRIMINALITA
-

v roce 2020 bylo oznámeno i šetřeno v Javorníku spolu s místními částmi (Travná, Bílý Potok, Horní
Jeseník 18. března 2021
Hoštice, Zálesí) 39 trestných činu, z toho 14 TČ majetkové kriminality a 10 TČ násilné kriminality.
Počet listů: 1

DOPRAVNÍ NEHODY
Statistické údaje - Javornicko
KRIMINALITA
-

obec Javorník

mimo obec

2018

17

15

2019

14

15

2020

11

9

v roce 2020 bylo oznámeno i šetřeno v Javorníku spolu s místními částmi (Travná, Bílý Potok, Horní
Hoštice, Zálesí) 39 trestných činu, z toho 14 TČ majetkové kriminality a 10 TČ násilné kriminality.

DOPRAVNÍ NEHODY
obec Javorník

-

mimo obec

17
15u čerpací stanice a končí
přehled2018
dopravních nehod na sil. I/60 – sledovaný
úsek začíná v Jeseníku

na HP 2019
Bílý Potok
2020

-

14

15

11 v obci

9 mimo obec

2018

24

52

2019

16

48

2020

17

47

přehled dopravních nehod na sil. I/60 – sledovaný úsek začíná v Jeseníku u čerpací stanice a končí
na HP Bílý Potok
v obci

mimo obec

2018

24

por. Ing. Tereza Neubauerová
52

2019

16

48
tisková mluvčí

2020

17

47

por. Ing. Tereza Neubauerová
tisková mluvčí

Moravská 780/4
790 14 Jeseník

Tel.: +420 974 773 208
Fax: +420 974 773 900
Email: krpm.otp.jesenik@pcr.cz
Moravská 780/4
790 14 Jeseník

Tel.: +420 974 773 208
Fax: +420 974 773 900
Email: krpm.otp.jesenik@pcr.cz
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Dění v Javorníku
Plavecký bazén města Javorník během nouzového stavu
Kvůli vládnímu nařízení ve spojitosti
s nemocí Covid-19 je sice plavecký bazén pro veřejnost uzavřen,
ale údržbářské práce a opravy na
bazéně po celou dobu trvají. Plavčice vyspárovaly celou plochu kolem
plaveckého bazénu. Opravily spáry na
zdi v pánské a dámské sprše včetně podlahy.

Dále opravily popraskané a opadané
zdivo kolem všech dveří ve vnitřních
prostorách bazénu. Pokud vládní
nařízení nezruší uzavření bazénu pro
veřejnost, budou údržbářské práce
a opravy na bazéně nadále trvat.
Kolektiv plaveckého bazénu

Výzva
Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník
Možná jste už zapomněli, že jste si něco vypůjčili …
Prosíme všechny čtenáře, kteří mají půjčené knížky déle než rok,
aby je co nejdříve vrátili do městské knihovny. Projděte, prosím, své
knihovničky a najdete-li knížku z knihovny, doneste nám ji.
Bojíte se vysokých upomínek? Nemusíte. V týdnu od 10. 5. do 14. 5.
vyhlašujeme amnestii upomínek.

Věra Hradilová, vedoucí knihovny
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Ukliďme Česko
Znám dvě pořekadla. Jedno praví:
„samochvála smrdí“ a to druhé:
„pochval se sám, nikdo to za tebe
neudělá“. Nemám v úmyslu se jich
držet. Jen chci připomenout jarní
dobrovolnickou akci. Loňský rok
jsem využil uzavření naší hranice s Polskem a prošel úsek cesty od spodního konce
Travné po křižovatku na Zálesí. Posbíral po
obou stranách silnice vše, co tam nepatří,
a bylo toho dost. Letos byl koncem března
provoz opět výrazně menší a já s nadějí, že po
loňsku bude nadělení menší, vyrazil. Nebylo!
Ale chytlo mě to a rozšiřoval jsem „záběr“
na obě strany na několik etap. Odbočka do
Mariánského údolí po náměstí (pro neznalé
Travná, konečná), kravín – horní cedule
Travná, od křižovatky na Zálesí po vápenku,
kravín – drtič. Jako poslední drtič – státní hranice, protože v příkopech okolo cesty se držel
sníh přes začátek dubna. Třídící linku jsem
měl u nádob na separovaný odpad v centru.
Nějaké dobré duše mi pomohly s odvozem
hromádek mezi křižovatkou na Zálesí a vápenkou. Byl to pěkný apríl 1. dubna. Ráno
jsem jel na kole dolů pro knedlík a cestou
napočítal 18 připravených hromádek. Při
cestě nahoru jsem se nestačil divit. Zmizely.
Všechny. Dobrodincům patří poděkování.

Pro sebe jsem si udělal průzkum sortimentu nalezených „pokladů“. Vedou
PET láhve. Přímo je nenávidím. Jsou
všude! A není snad hnusnější zvuk
v tichu přírody než tuk, tuk, TUK!
PUK!! To se do odhozené PETky opřelo
slunce! A už nejste sami v panenské
krajině. Kdosi před vámi tady už byl a zanechal po sobě památku. Je to problém fyzicky
odnést prázdnou, když se donesla plná?!

Pomyslnou druhou příčku obsazují láhve
a plechovky od všeho možného a nemožného. Mohu se prohlásit za specialistu
v sortimentu.

Na třetím místě igelity, mikroteny, silony.
Vše nerozpustné, nerozložitelné, uložené na
věčnost. Zvláštní cenu obdržely krabičky od
cigaret. Kdyby byly plné, tak otvírám trafiku
a ze zásob nejméně rok žiju. Argument - to
Poláci - je alibistický. Pravdou je, že většina
obalů byla polské národnosti, ale kdo ji
odhodil, nemohu dokázat. Ovšem několik
pytlů s kostmi z vysoké na krátkém úseku asi
nedovezli Poláci. A tak mám prosbu v rámci
akce. Neřešme až následek, ale příčinu!
NEZASVIŇUJME ČESKO!
E. Kabil
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc březen
Nejtepleji 31. 3. 2021 - naměřeno 24,7 °C.
Nechladněji 20. 3. 2021 - naměřeno -4,3 °C.
Za měsíc napršelo 29 mm. Největší náraz větru byl 60 km/h.

Celodenní mrazy: 2021 (0), 2020 (0), 2019 (0), 2018 (6), 2017 (0), 2016 (0), 2015 (1).
Mrazy v noci: 2021 (12), 2020 (10), 2019 (0), 2018 (14), 2017 (2), 2016 (4), 2015 (6).
1. sníh v zimní sezóně 2018-2019 napadl 18. 11. 2018, a to 2 cm.
1. sníh v zimní sezóně 2019-2020 nenapadl (k měřitelnému množství musí být souvislá sněhová
pokrývka).
1. sníh v zimní sezóně 2020-2021 napadl 29. 11. 2020, a to 3 cm.

Nejvíce sněhu a nejdéle trvající zima byla 7. - 8. 3. 1965 75 cm (opět souvislá pokrývka od 27. 12.
1964 do 24. 3. 1965. Podobně tomu bylo 14. 3. 2006 34 cm (sníh ležel v Javorníku nepřetržitě
od 28. 12. 2005 do 26. 3. 2006). Co pamatujeme, bylo 11. 1. 2010 při tlakové níži Daisy bylo
zaznamenáno nejvíce z celé zimy, 42 cm.

Co se událo během měsíce?
5. 3. napadly 2 cm sněhu, které během dne roztály, venku kvetou sněženky, bledule a další jarní
květiny.
8. 3. napadly 3 cm sněhu, venku mrzne a sněží i v dopoledních hodinách.
12. 3. přes ČR se přehnala vichřice Klaus, v Javorníku vítr v nárazech dosáhl naštěstí jen 60 km/h.
13. 3. ČR ovlivňovala tlaková níže Luis (59 km/h), která s sebou přinesla chladný vzduch ze SV.
16. 3., 17. 3. v Javorníku se vyskytoval sníh s deštěm, Travná a Zálesí – sněží (3/5 cm).
18. 3. ornitologické stanice hlásily z Jesenicka první přílet čápů, jeden byl spatřen i v Javorníku
a ve Vlčicích.
19. 3. v ranních hodinách byl v Javorníku sněhový poprašek, ten nevydržel dlouho a roztál. V odpoledních hodinách přelétávalo divoké ptactvo ze severu na jih. Posléze začalo intenzivně chumelit
(bílá tma), během 15 minut bylo zcela bílo. Do večera v Javorníku napadlo 7 cm sněhu. Sníh roztál
následující den. Za zmínku stojí připomenout 16. 3. 2018, kdy napadlo 8 cm sněhu.
30. 3. v Javorníku letos teplota poprvé překročila 22 °C. Venku začínají kvést ovocné stromy – jako první
meruňky, kvetou i krokusy, začínají kvést i narcisy a další jarní květiny, zahrádkáři se obávají mrazů.
31. 3. za zmínku stojí říct, že i tento měsíc byla překonána nejvyšší březnová teplota, byla dosud
z roku 2012 (23,2 °C), nová hodnota je letos - 2021 (24,7 °C).
Horní Hoštice: Nejvyšší denní teplota (Tmax) naměřena 31. 3. 2021 (22 °C).
Nejnižší teplota (Tmin) naměřena 10. 3. 2021 (-6 °C). Průměrná denní teplota (8,3 °C) a průměrná
minimální teplota (1,5 °C). Za měsíc napršelo 45 mm dešťových srážek.
MZ
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Přehled činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
Javorník za uplynulý měsíc březen
Stejně jako v předešlých měsících letošního roku vyjíždí javorničtí hasiči ke
4 událostem. Události byly velmi rozmanité, u žádné z nich nešlo o stejnou
činnost. K první události vyjíždíme ve
čtvrtek 11. března kolem 14. hodiny, kdy jsme
byli vysláni k resuscitaci osoby nejevící známky života. K resuscitaci jsme využili automatický externí defibrilátor (AED), který umí
podat elektrický výboj pro znovurozběhnutí
zastaveného srdce. Na místě nás po několikaminutové resuscitaci vystřídala posádka
ZZS, která dál pokračovala ve snaze o oživení
osoby. To se bohužel nepodařilo. Následující
den jsme dopoledne vysláni do Bernartic
k ohlášenému požáru garáže a kůlny u domu.
Na místo přijíždíme zároveň s místními hasiči
a zahajujeme hasební práce pomocí 2 C proudů, po dojezdu naší CAS s dalšími hasiči na-

sazujeme další 2 C proudy. Na pomoc
s plameny ještě dorazili hasiči z Vidnavy a Jeseníku. Zásah byl prováděn
v dýchací technice. Přibližně po hodině
byl požár uhašen a jednotky se vrátily
zpět na své základny. V sobotu 20. března
vyjíždíme večer na ulici Míru, kde pomáháme
zdravotníkům s transportem zraněné osoby
z rodinného domu do sanitky. S transportem
nám přijeli na pomoc i jeseničtí hasiči. O týden později, tentokráte brzo ráno, vyjíždíme
na ulici Družstevní, kde jsme otevřeli byt.
Uvnitř se nacházela osoba, která upadla na
zem. Pomohli jsme osobu zvednout ze země
a posadit ji. Pro jistotu jsme nechali povolat
ZZS, aby osobu prohlédli. V průběhu činnosti
se na místo dostavili hasiči z Jeseníku. Osoba
byla nakonec převezena do nemocnice.
MT

Možná je i vaším snem svézt se pluhem zimní údržby, ale věřte, že tato práce je velmi
náročná. Řidiči sypačů jsou v práci mnohdy
i 24 hodin a jezdí a jezdí. Však to slýcháte také:
„Potkal jsem sypače se zvednutou radlicí.“
Proč? Protože každá komunikace má svého
vlastníka a ten má svou zimní údržbu. Patří
mezi ně Správa silnic Olomouckého kraje,
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic a v neposlední
řadě údržba měst.
Zatímco většina občanů ještě spí, cestáři
jsou mnohdy téměř celý den v jednom kole.
Pluhem jezdí sem a tam a pokud intenzivně chumelí, nejde poznat, že sypač danou
silnici projel. Jaká je práce v roli silničáře?
Zeptal jsem se Jiřího Tilla a Kamila Veselého
z Javorníku.
„Hlásili intenzivní sněžení, počítali jsme s tím.
Ráno v ulicích Javorníku leželo přes 15 cm nového sněhu. V takovém počasí se vyplatí přivstat

a po 4. hodině ráno již sedím v dopravním
prostředku zimní údržby a prohrnuji zasněžené komunikace. Lidé, kteří za chvíli půjdou do
práce, musí projet,“ komentuje Jiří Till, který
odhrnuje silnice ve městě Javorník. Vyrážíme
do terénu, venku chumelí tak, že nejde téměř
vidět. Před vámi sunete pluh a sypký sníh
víří kolem sypače do všech stran. Vítr, který
vytváří sněhové jazyky či závěje je nejhorší,
hned to stáhne a máte smůlu, a tak se taky
stalo, zapadli jsme. Jak Jiří komentoval: „Stane
se to každému, nedá se to ovlivnit, a k této práci
to prostě patří.“
A tak voláme panu K. Veselému, kde se zrovna
nachází. Za chvíli nás přijel vytáhnout a hurá
pokračovat v odklizení silnic.
Kamil Veselý jezdí s traktorem značky New
Holland, zezadu má zapřáhnutý pluh a výše
položené oblasti odhrnuje snadněji, kde
se lépe dostane - Travná, Zálesí. A jak sám

Zimní údržba a spotřeba materiálů
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s úsměvem sdělil: „Je to super, mnohdy je to
opravdu adrenalin, ale i zážitek. Nedávno jsem
projel na centimetr kolem špatně zaparkovaného auta, to je největší problém v našem městě,
někteří občané parkují tak, že se nedá se zimní
údržbou projet, z tohoto důvodu nejsou některé
komunikace mnohdy odhrnuté. Na Jánošíkově
ulici u bytovek kolikrát osobní automobily stávají uprostřed zatáčky a v silnici mimo určená
parkoviště, to je pak úsměvné. Nezbývá, než se
otočit a jet prohrnout silnice jinde.“
Petr Kiriakovský a Jaroslav Polášek provádějí
zimní údržbu chodníků menším strojem značky Krahmer 350. Jejich úkolem je prohrnout
chodníky pro pěší. „Mnohdy odklidíme chodníky, posypeme a hlavně cizí sypač, který projede,
vše odhodí zpět až na chodník. Jak to zjistíme
nebo někdo zavolá, musíme místo projet znovu.
Řidiči občas zaparkují až k chodníku, takže
čumák osobáku značně zasahuje do chodníku
a pluh prostě nemá šanci projet,“ sděluje řidič
krahmeru. Jiná situace nastává, když nastane

5/2021

kalamitní stav, to je povolaná veškerá technika
a každý, kdo může, pomáhá, to se zapojí i místní zemědělci se svou technikou. V Javorníku
byla poslední sněhová kalamita v roce 2010,
letos v únoru 2021 se situace mohla opakovat, naštěstí zaměstnanci města Javorník vše
stíhali a zvládli. Ulice Míru, náměstí Svobody
a 17. listopadu musela být těžkou technikou
odklizená, a to tak, že sníh museli vyvážet.
„Za letošní zimu se spotřebovalo zhruba
2,7 t posypové soli, 45 t drceného kameniva
a 2 t štěrku na posyp chodníků,“ přiblížil Pavel
Pospíšil ze Správy majetku města Javorník.
MZ

Informace ze školství

Základní umělecká škola Javorník vyhlašuje

ZÁPIS
pro nové žáky do oborů:

hudební
literárně-dramatický
výtvarný
9. - 10. 6. 2021 od 14:00 - 17:00
v přízemí budovy ZUŠ (Puškinova 57, Javorník)
více informací na www.zusjavornik.cz, tel.: 584 440 210
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Sport
Javornická odchovankyně má další medaili a zabojuje o Evropu
Již poněkolikáté slaví medailový
úspěch odchovankyně basketbalového klubu Panter Javorník
Natálie Stoupalová. V současné
době opora BK Žabiny Brno zažívá opět parádní období. Po
loňském prvenství v Českém
poháru a předloňském druhém
místě v ŽBL (ženská basketbalová
liga) přišla letos zlomová sezóna.
Žabiny letos vsadily na ryze české složení
týmu a Natálie patřila v základní pětce
k největším oporám. Její podzimní výkony
ji katapultovaly hodně vysoko. Pozvánka
do reprezentačního družstva žen, účast ve
dvou kvalifikačních oknech a postup na ME
je ocenění jejího přístupu k basketbalu. To
vše korunovala o třetím dubnovém víkendu
ziskem bronzové medaile v letošním ročníku
ŽBL. Dramatická série s městským rivalem
KP nakonec skončila 3:0 na zápasy, ale ti, co
sledovali, mohou potvrdit, že jednoznačné
skóre nekoresponduje s děním na hřišti.
Na oslavy ale není čas, protože od 10. května už čeká Natálii reprezentační kemp, ze
kterého po měsíční dřině vzejde finální

čtrnáctka hráček, které se zúčastní
letošního ME. Holky čeká hodně
těžká skupina. Ve Štrasburku se
utkáme s domácí Francií, Ruskem
a Chorvatskem. Natálii držíme
palce při nominaci a taky hodně
zdraví a sportovních úspěchů do
další sezóny. Jestli opět v dresu
Žabin, případně někde v Evropě,
ukáží až následující týdny. Ještě
doplním, že v jejich šlépějích kráčí další
odchovankyně BK Panter - Laura Mikšíková,
která je v současné době, byť dorostenka,
také členka ženského týmu Žabiny.
Hráčská kariéra:
2006 – 2012 – BK Panter Javorník
2010-2012 – hostování SBŠ Ostrava
2013 – 2021 – BK Žabiny Brno
Týmové úspěchy:
Vítězka ČP žen – 2017, 2020
2. místo ŽBL – 2019
3. místo ŽBL – 2021
2. místo ME U16 – 2014
4. místo MS U17 – 2014
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Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2020
Ve středu 14. 4. 2021 proběhlo slavnostní
vyhlášení ankety Nejlepší sportovec okresu
Jeseník za rok 2020. Mezi vybrané týmy, které
dosáhly na ocenění, se zařadila naše starší
přípravka Dynama Javorník. Ocenění bylo
předáno v kategorii sportovních kolektivů.
Je mi líto, že se vyhlášení a předání ocenění
nemohli zúčastnit přímo hráči. Tato cena
je především jejich. Bohužel za situaci,

která panuje, nikdo nemůže. „Chtěl bych za
všechny alespoň takto na dálku všem klukům
co nejsrdečněji pogratulovat a popřát hodně
radostných chvil při návratu na fotbalové
trávníky", řekl trenér starší přípravky Ondřej Zykmund.
Děkujeme za vzornou
reprezentaci klubu i města Javorníku.

Ondřej Zykmnud přebral cenu starší přípravky Dynama Javorník - „Nejúspěšnější sportovec roku 2020”
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Stejně jako loni i letos sledujeme vývoj v ČR, který má zásadní vliv na podobu všech
Turistický pochod letos bude
společenských akcí blížící se sezóny. A ať už se situace vyvine jakýmkoliv směrem, jsme
připraveni
sei letos
s vámi
při letošní
tak www.rychlebska.cz,
trochu hodláme
Stejněsetkat
jako loni
sledujeme
vývoj vRYCHLEBSKÉ,
ČR,
Sledujtekterou
tedy nášsiweb
vynahradit
Jakávšech
bude jejípřípadně
podoba,
ještě na
dnes
není jisté,
sobota
kterýi tu
máloňskou
zásadní „ztracenou“.
vliv na podobu
stránky
Facebooku
(Rychlebská
akcí blížící
sezóny.
ať
50),tedy
v rámci
budeme zveřejňovat
12. 6. společenských
2021 však platí
zcela se
určitě
❤ A Sledujte
náškterých
web www.rychlebska.cz,
už se
situacenavyvine
jakýmkoliv
směrem, 50),aktuální
připravované
akci.
případně
stránky
Facebooku
(Rychlebská
v rámciinformace
kterých kbudeme
zveřejňovat
jsme připraveni setkat se s vámi při letošní
Přejeme vám tímto vše dobré a mnoho zdraaktuální
informace kterou
k připravované
akci.
RYCHLEBSKÉ,
si tak trochu
hodláme
ví, a těšíme se na viděnou 12. 6. 2021 na
vynahradit
i tuvše
loňskou
Jaká astřelnici
Javorníku,
jak je 12.
dobrým
zvykem.
Přejeme
vám tímto
dobré„ztracenou“.
a mnoho zdraví,
těšímevse
na viděnou
6. 2021
na
bude její podoba, ještě dnes není jisté, sobota
střelnici
v
Javorníku,
jak
je
dobrým
zvykem.
12. 6. 2021 však platí zcela určitě .
Spolek Rychlebská 50, z. s.

Spolek Rychlebská 50, z. s.

Partnerem akce je Město Javorník
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