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Informace z města
Starosta informuje
Vážení spoluobčané,

v polovině měsíce července proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce „Oprava
místních komunikací Javorník 2021“.
Tuto soutěž ze šesti přihlášených firem vyhrála firma Kareta Bruntál s.r.o. Na podzim
letošního roku se proto dočkáme opravy
povrchů místních komunikací nebo alespoň
jejich částí.

Jedná se o Fučíkovu ulici – za finskými domky, Jánošíkovu ulici – od domu Hanusových
až po obchvat, Havlíčkovu ulici – spodní
konec od mostu u Horáčků, v Horních Hošticích se jedná o spodní i horní část místní
komunikace a poslední komunikací je ulice
Míru – cesta kolem rybárny. Rekonstrukce
těchto komunikací je z velké části financována z dotace Ministerstva pro místní
rozvoj. Byla nám přislíbena částka ve výši
6 mil. korun.

Při příležitosti přesunu těžké techniky do
Javorníku se vedení města rozhodlo opravit
i další povrchy místních komunikací z vlastních prostředků. Zde se jedná o komunikaci
přes manipulaci do areálu bývalého ACHP,

Nádražní ulici u Jesenické obchodní společnosti včetně parkovací plochy a také
prostor návsi v Bílém Potoku. Vyasfaltování prostoru návsi představuje také rekonstrukci vodovodu v tomto úseku, která přijde
město Javorník na 0,5 mil. korun.

Dále byla podepsána smlouva na zhotovení
projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení na akci „Stavební úpravy objektu
č. p. 87 v k. ú. Javorník-město“ (budova dílen ZŠ Javorník). Podnět k rekonstrukci této
budovy byl vyvolán vedením Základní školy
v Javorníku, neboť budova je velmi zastaralá,
je zde potřeba opravit nejen veškeré vnitřní
rozvody, ale i kompletní vybavení vnitřních
prostor, které by poté sloužily k výuce manuální zručnosti našich dětí - aby do budoucího
života byly schopny uřezat desku, zatlouct
hřebík, přitáhnout klíčem matici nebo uvařit
oběd či večeři.

Na Smetanově ulici byly dokončeny práce
na výměně plynovodního potrubí a nyní se
dokončuje stavební projekt inženýrských
sítí a povrchové úpravy dané komunikace.
Na úřední desce i ve vývěsce u kulturního
domu je zveřejněna část projektové dokumentace pro představu, jak bude ulice Smetanova po rekonstrukci vypadat. V případě
potřeby dalších informací se můžete obrátit
na mě nebo na Ing. Ivo Dostalíka ze společnosti Tumvia, s.r.o., která pro město Javorník
zpracovává projektovou dokumentaci.
Je také podepsána smlouva na zpracování
projektové dokumentace s názvem „Novostavba zázemí pro fotbalisty v Javorníku“ s firmou Tumvia, s.r.o., podle které by
mělo vzniknout kvalitní zázemí pro fotbal
v Javorníku.
Jiří Jura, starosta města
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Společenská kronika

Narození občánci

Odešli z našich řad:

Malvína Woš

Zdeňka Poskočilová,
Jan Gajdoš, Milan Nevřivý,
Jan Sokola, Greta Buchtelová,
Alena Kašpárková

Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí,
zdraví a radosti.

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Významná jubilea 2021
Javorník, Bílý Potok, Horní Hoštice, Travná, Zálesí a Račí Údolí
Mezi nejstarší občany patří:
•
•
•
•
•

Květoslava Dudáková 99 let (Javorník)
Anna Bialková 95 let (Bílý Potok)
Helena Hecsková 81 let (Horní Hoštice)
Eveline Oravcová 78 let (Travná)
Jaroslav Machalíček 73 let (Zálesí)

Občané nad 90 let
•
•
•
•
•
•
•

Anna Bialková (95 let)
Zdeněk Orság (92 let)
Marie Snášelová (90 let)
Alena Dvořáková (91 let)
Marie Vršanová (98 let)
Květoslava Dudáková (99 let)
Růžena Pekarčíková (95 let)

•
•
•
•
•
•

Jiřina Pánková (94 let)
Radomíra Mařáková (95 let)
Štefánia Perničková (90 let)
Mária Juřenová (96 let)
Bohumil Kožuch (90 let)
Vlasta Federmannová (92 let)

Přejeme všem pevné zdraví!
MZ, MM
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Paní Bialkovou potěšila návštěva a přání starosty
Starosta města Javorníku Jiří Jura s členkami komise SPOZu a Michalem Zajoncem
přišel popřát paní Anně Bialkové k životnímu jubileu 95 let, které oslavila v měsíci
červenci. Paní Bialková je nejstarší občankou Bílého Potoku.

Naší návštěvou byla velmi potěšena
a všechny gratulanty přivítala s dobrou
náladou.

Se všemi si s radostí popovídala a zavzpomínala na celý život v Bílém Potoku a na
krásné vzpomínky a společenské aktivity,
které prožívala se svou rodinou a přáteli.
Paní Bialková oslavila 95. narozeniny
a svou úžasnou životní energií dělá radost hlavně své rodině, která jí pomáhá
se vším, co potřebuje, a poskytuje vše,

co ji těší. Za to jim patří velký dík. Paní
Bialkové přejeme hodně zdraví, pohody
a další životní síly, která jí ani v tomto
věku opravdu nechybí.
Dana Papageorgiu
předsedkyně komise SPOZ

Změna zákona o občanských průkazech a pasech
2. srpna 2021 nabývá účinnosti zákon,
kterým se mimo jiné mění zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních
dokladech. Konkrétně dojde k těmto
změnám:
• Všechny vydávané strojově čitelné občanské průkazy (dále jen „OP“) budou obsahovat biometrický snímek obličeje a u občanů
starších 12 let otisk prstu z každé ruky.
• Do občanských průkazů se nebudou zapisovat akademické tituly.

• Žádost o vydání občanského průkazu
nebude možno podat elektronicky ani
prostřednictvím jiné osoby.

• Převzetí OP bude nově možné také na
základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

• Ohlášení ztráty, odcizení nebo zneužití
občanského průkazu bude možno provést také prostřednictvím elektronické
aplikace. Nově se však nebudou vydávat
potvrzení o OP a potvrzení o změně údajů
zapisovaných do OP. Při změně údaje se
pouze oddělí vyznačená část občanského
průkazu.

• Při převzetí občanského průkazu je žadatel povinen odevzdat dosavadní OP.
Správní orgán provede jeho znehodnocení, a pokud o to žadatel požádá, správní
orgán mu znehodnocený průkaz ponechá.
Toto však neplatí v případě padělaného
nebo pozměněného OP.

• Policii ČR se bude hlásit nejen odcizení, ale
také ztráta občanského průkazu, naopak
matričním úřadům se už změny hlásit
nebudou.
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K 01. 08. 2021 budou zneplatněny všechny
doposud vydané BOK (bezpečnostní osobní
kód). Nadále bude zadávání BOK nepovinné – dobrovolně jej mohou zadávat občané
starší 15 let.

Doba platnosti občanského průkazu bude
následující:
- pro občany, jimž nebude možné z důvodu
dočasné indispozice pořídit otisk prstu
z každé ruky, bude platnost občanského
průkazu 1 rok,

- občanské průkazy bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti 1 měsíc v souvislosti s výkonem volebního práva se od
2. srpna 2021 již vydávat nebudou,

- ostatní platnosti občanského průkazu zůstávají nezměněny, tedy pro občany mladší
15 let – platnost 5 let, pro občany ve věku
15-70 let – platnost 10 let a pro občany ve
věku nad 70 let – platnost 35 let.
Skončení platnosti občanského průkazu:

- nově skončí platnost občanského průkazu ihned také po ohlášení zneužití, nebo
převzetím nového OP, nebo odevzdáním
nalezeného občanského průkazu,
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- automaticky skončí platnost občanského
průkazu po 45 dnech od změny místa trvalého pobytu, změny jména, případně jmen
a příjmení, změny rodného čísla (pokud je
uvedeno v OP) a změny pohlaví,
- pokud je v občanském průkazu uveden
údaj o rodinném stavu, automaticky
skončí platnost občanského průkazu po
45 dnech od jeho změny (např. sňatkem,
rozvodem, úmrtím atd.),
- ve všech případech bude občan o skončení
platnosti občanského průkazu informován
60 dnů před skončením platnosti, a to
zasláním informace do datové schránky
nebo e-mailu, nebo zasláním SMS zprávy
(pokud je některý z těchto údajů veden
v registru obyvatel).

Výše uvedeným zákonem dojde také k některým změnám zákona o správních poplatcích,
kdy např. přijetí žádosti o vydání občanského
průkazu osobě mladší 15 bude nově zpoplatněno částkou 100,- Kč (doposud to bylo
50,- Kč) nebo přijetí žádosti o vydání OP za
průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný nebo obsahující neoprávněně
provedené zápisy bude nově zpoplatněno
částkou 200,- Kč (doposud to bylo 100,- Kč).

6

Javornický zpravodaj

9/2021

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. č. 604865393
Termín vsypu je stanovený na 9. 10. 2021
v 10:00 hodin.

Zájemci o vsyp zpopelněných ostatků ve výše
uvedeném termínu požádejte nejpozději do
27. 9. 2021 u Městského úřadu Javorník,
kancelář matriky, tel. č. 584458794.
odbor správy majetku

9/2021
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Malé zamyšlení k rozchodové situaci v rodině
Rozchodová situace rodičů, potažmo rozvod
rodičů, se řadí mezi životní události nesoucí
velkou stresovou zátěž jak rodičům samým,
tak jejich dětem. Podle anglické lékařky a psychologické poradkyně Miriam Stoppardové
zaujímá rozchodová nebo rozvodová situace
rodičů dokonce přední příčky tabulky obsahující „bodové hodnocení stresových situací
školáků“, a to bezprostředně za situací úmrtí
rodiče, bez ohledu na to, jak rozchodová
nebo rozvodová situace probíhá. Rodiče
sami ale mohou v maximální míře ovlivnit
to, jak bezpečně své společné děti touto fází
provedou. Jedná se o jednu z velmi důležitých
rodičovských kompetencí.

Rozchodová a rozvodová situace zaujímá
obdobné přední příčky bodového hodnocení stresových situací i v případě dospělých
(viz T. H. Holmes a R. H. Rahe). Rozchodová
situace vč. fáze rozhodování se k rozchodu,
s sebou nese množství emocí u obou rodičů.
Tyto emoce pak nemusí být prožívány stejně
nebo se stejnou intenzitou. Záleží i na tom,
v jaké fázi se na rozchodové cestě jeden nebo
druhý rodič nachází.

Elizabeth Kübler-Rossová, švýcarsko-americká psychiatrička, proslula svým modelem pěti
fází smutku, původně určeným personálu
nemocnic a blízkým osobám umírajících,
prožívajících pocit ztráty. Později se platnost
těchto fází rozšířila i na jiné situace, které po-

cit ztráty navozují (nejčastěji právě rozchod,
rozvod). Jedná se o následující fáze:
1) fáze popírání (nosným tématem pro tuto
fázi je šok, popření skutečnosti),
2) fáze vzteku (zloba, hněv, vzpoura),

3) smlouvání (smysl rozchodu, hledání viníka),
4) fáze deprese (smutek, lítost),

5) smíření (přijetí, smíření se se skutečností).

Jednotlivé fáze jsou přirozeným procesem
vedoucím k „hojení“ (smíření se se skutečností). Emoce, které tyto fáze provázejí, jsou
přirozenou a normální reakcí na zátěžovou
situaci. Fáze nemusí u každého přicházet
posloupně, mohou se střídat, navozovat
pocit „horské dráhy“, stejně jako to, že jeden
z rodičů se může nacházet ve zcela jiné fázi,
než rodič druhý, což pak ovlivňuje schopnost
vzájemné komunikace. Velmi důležité je, aby
rodiče byli se svými pocity v kontaktu, uměli
je pochopit, pracovat s nimi a nepřenášeli
je jako zátěž na své děti. Děti totiž prožívají
stejné pocity jako rodiče, ztrácejí úplnou
rodinu, potřebují proto, aby rodiče dokázali
svým dětem naslouchat a podpořit je.

Rodičům na jejich
rozchodové cestě
může pomoci Poradna pro rodinu
v Jeseníku, sídlící
na adrese Dukelská 436/15, 790 01 Jeseník
(budova koupaliště), tel. kontakt 584 414 035,
731 447 453, e-mail: ppr.jesenik@ssp-ol.cz.
Poradna poskytuje bezplatně prostřednictvím odborného psychologického a sociálně
-právního poradenství podporu rodinám, párům i jednotlivcům při samostatném zvládání
nepříznivých životních situací dopadajících
na rodinný život.
Tým Poradny pro rodinu v Jeseníku
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Dění v Javorníku
Informace pro pacienty zubní ordinace
MDDr. Prokopa Stralczynského
Od. 6. 9. bude zubní lékař ordinovat vždy
LICHÉ TÝDNY po-pá 7-15 hod.

V tyto týdny, prosím, do ordinace volejte jen
v případě akutních obtíží či omluvy z plánovaného termínu ošetření.

V SUDÉ TÝDNY se můžete buď objednávat
telefonicky na tel. 608 620 010 nebo osobně

v ordinaci, kde bude stále přítomna zubní instrumentářka.

Do konce června projevilo
zájem o vstupní vyšetření
přes 1050 pacientů. Navíc
každý den ošetřujeme akutní
pacienty s bolestí.

Registrace vzniká až vstupním vyšetřením
v ordinaci. Není možné všem v krátkém čase
nabídnout termín na vyšetření.

Prvních více než 300 pacientů již bylo během srpna vyšetřeno. Většina nadále musí
čekat, až se na ně dostane řada. Na poslední
odevzdané dotazníky se pravděpodobně
dostane až v polovině roku 2022. Prosíme
o pochopení.

Městská knihovna Rudolfa Zubera

pořádá interaktivní výstavu Kláry Smolíkové a Vojtěcha Šedy

MDDr. Prokop Stralczynský

1. 9. – 24. 9.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
RUDOLFA
ZUBERA
pořádá
interaktivní výstavu
Kláry Smolíkové
a Vojtěcha Šedy
1. 9. – 24. 9.
Vstup volný

Vstup volný

9/2021
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Nová nabíjecí stanice pro elektrokola v Javorníku
Město Javorník chce vejít v povědomí jako
pohodová a krásná destinace nejen pro pěší
turisty, ale i cykloturisty. V poslední době se
značně rozmáhá cykloturistika, zejména co
se týče elektrokol, proto jsme se rozhodli
jít tomuto trendu naproti. Že to turistickým
ruchem v Javorníku žije, je vidět každým
dnem. Město je plné turistů z různých koutů
ČR, kteří objevují krásy Javornicka.

V roce 2019 se otevřelo kompletně revitalizované náměstí s krásnou fontánou,
o rok později, v roce 2020, město Javorník
zpřístupnilo a otevřelo SOUD – Turistické
centrum, informační centrum a kiosek pro turisty s nabídkou lákavých lokalit. V nabídce je
i 5 elektrokol, která si turisté mohou zapůjčit.

A protože i turistů s vlastními elektrokoly
přibývá, je nutno přidat i nabíjecí stanici.
Půjde tak nejen o zlepšení služeb a dostupnosti, ale i o zvýšení návštěvnosti turistické
oblasti Jeseníky včetně Javornicka, a to právě
pro specifickou skupinu cykloturistů využívajících elektromobilitu.

„Jedná se o aktivitu a spolupráci Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu (dále JSCR) pod vedením
Mgr. Tomáše Raka, MBA a města Javorník. JSCR
vybuduje celkem 10 stanic, z toho 1 v Javorníku.
Cena jedné nabíjecí stanice činí 61 310 Kč, tuto
platí JSCR. Město Javorník pouze připravilo
základ pro instalaci a přivedlo napájení ze
sítě, k tomu zakoupilo i stojan za cca 4 500 Kč.
V průběhu nájmu JSCR stanice servisují, pojišťují a řeší vše s tím spojené. Během dvou let
město Javorník zaplatí 5 000 Kč ročně za nájem,
po dvou letech si stanici za 1 000 Kč odkoupí,“
přiblížila místostarostka města Bc. Sieglinde
Mimrová, která byla iniciátorkou akce. Nabíjecích bodů je na tabuli celkem 6. Instalace
proběhla 20. 7. 2021 a vše je umístěno ze
zadní části Městského úřadu Javorník, naproti
IC na zastřešené plechové tabuli, jejíž součástí je také turistická mapa se zajímavými
místy v okolí nabíječky a schématická mapa
s dalšími možnými body nabití v Jeseníkách
a Rychlebských horách. Stanice bude zařazena
do všech turistických materiálů.
MZ
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A co děti? Mají si kde hrát?
My, dříve narození, známe píseň z osmdesátek skupiny Katapult na toto téma. A napadla
mě v souvislosti s příhodou z poloviny tohoto
týdne.

Sedím v autě na náměstí na parkovišti před
městským úřadem a moji pozornost upoutal
rychlý pohyb vpravo ode mě. Zaměřím se
tím směrem. Dva hoši na malých kolech se
rozjíždí proti terénnímu zvlnění před Prahou
a ve vzduchu se snaží vykouzlit nějaké triky.
V prvé chvíli mám sto chutí zahrát zlého muže
a sprdnout je na doby. Za to, že ničí trávník.
Ale při chůzi směrem k nim měním taktiku.
Nebuď směšný, dědku, říkám si. Vždyť za ty
hodiny odsezené na náměstí při vyřizování
svých telefonních hovorů jsi celé skupiny
chlapců viděl mnohokrát. Jak hledají nerovnosti, skáčou po zadním nebo na přední brzdě zvednou zadní kolo a udržují rovnováhu.

Přivolal jsem si je. Pokojně jsem jim vysvětlil,
že se nehodí, aby ničili trávník. Ale hned sonduji, jak se věci mají. Dozvídám se, že dokonce
existuje nějaká petice. Že v okresním městě
postavili nové rampy a staré sešrotovali. Prý
by jim v Javorníku pro začátek stačily. Balí
se, odchází. A já mám z toho setkání nedobrý
pocit. Nedlužíme jim, my dospěláci, alespoň
trochu pozornosti?
Ze zasedání zastupitelstva vím, že město má
nabýt do vlastnictví dolní park. Zatím se hledá, jak s tímto naložit. Podávám návrh městu
Javorník. Dejme bikerům prostor. Vytvořme
bikepark, kde bude prostor pro rozvíjení
tohoto fyzicky náročného sportu, a buďme
rádi, že mají chuť se hýbat.
E.Kabil

Volby
Až budeme listovat Javornickým zpravodajem počátkem září, bude k volbám do parlamentu zbývat měsíc. Měsíc, ve kterém nás budou politické strany a uskupení přesvědčovat
o tom, jak to s námi myslí dobře a co všechno
pro občany udělají. Okřídlené úsloví: nikdo
vám nemůže dát to, co já vám mohu slíbit, se
na nás povalí přes veškeré smysly. Budeme
vidět, slyšet a mnohdy budeme cítit, že tady
něco „smrdí“. Ale to je podstata demokracie
- volně přeloženo z řečtiny vlády lidu. První
pokusy můžeme vysledovat už před dvěma
tisíci let. Vývoj se urychlil se vzrůstající vzdělaností lidstva zejména posledních sto let.
Princip je v rovnosti před zákonem, rovnosti
politických práv a dělbě moci. V zastupitelské
demokracii má každý hlas stejnou váhu.
„Demokracie má své chyby, protože občané
mají své chyby. Jaký pán, takový krám,"

prohlásil T. G. Masaryk. Winston Churchill
hodnotí demokracii jako nejméně špatnou
formu vlády. Před populismem na místo odbornosti varuje německý filozof a politický
teoretik Carl Schmitt. Vede podle jeho názoru
ke společenské stagnaci a úpadku morálky.
Ano. Máme jeden stejný hlas všichni. Můžeme měsíc nechávat prostor svým životním
zkušenostem a úvahám, zamyšlením nad
prožitým i představám o budoucnosti. Tedy
my, starší. Prvovoliči, kteří budou postaveni
před rozhodnutí koho volit, jsou tak trochu
v loterii. Existuje pro všechny samozřejmě
právo nevolit. Každého svobodné rozhodnutí.
Je to postoj, ale nic neřeší.
Všem nám přeji co nejšťastnější volbu ve
prospěch nás, občanů a země české.

E.Kabil
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Přehled činnosti JSDH Javorník za uplynulý měsíc červenec
První prázdninový měsíc byl zatím
měsícem nejnáročnějším, co se týče
počtu výjezdů k mimořádným událostem. Za prvních 14 dní měsíce
jsme zasahovali u 7 různých případů. Zbytek měsíce pak byl absolutně
klidný. V tomto období jsme 22. července absolvovali výcvik v záchraně osob
z vodní hladiny za použití člunu a speciálních
záchranných prostředků. Výcvik probíhal na
vodní nádrži Střední díly v Javorníku.

K první události měsíce vyjíždíme hned
2. července krátce po poledni do Domova
pokojného stáří sv. Františka v Javorníku, kde
uvízla osoba ve výtahu. Zaseknuté dveře se
podařilo po nějaké době otevřít a osobu z výtahu vysvobodit. Dvakrát po sobě vyjíždíme
k odstranění spadeného stromu. 8. července
vyjíždíme na silnici za Javorník směrem na
Travnou a o den později pak do Zálesí, kde
byl vyvrácený strom na drátech elektrického
vedení. V pondělí 12. 7. vyjíždíme krátce po
10. hodině k ohlášenému požáru sena v hale
v Bílém Potoce. Došlo zde k samovznícení
uskladněných balíků sena. Naštěstí bylo
samovznícení brzo zpozorováno a většina
sena byla zachráněna. Zásah trval 9 hodin.

Za využití termokamery a speciálního
smáčedla jsme postupně prolévali
nejteplejší místa. Dva nakladače pak
vyvážely balíky nezasaženého sena
do vedlejšího objektu. Zbylé zasažené
balíky byly vyvezeny na volné prostranství, kde byly hasiči dohašovány.
Na místě s námi zasahovali profesionální
hasiči z Jeseníku. Do jejich příjezdu i hasiči
z polského Paczkowa, kteří se poté vrátili zpět
do své vlasti. Druhý den ráno pak vyrážíme
znovu na místo. Nakonec bylo zjištěno, že zde
zaměstnanci prováděli spalování zbytků sena, které zapomněli oznámit hasičům. Tudíž
byla událost hodnocena jako planý poplach.
V týž den vyjíždíme před 15. hodinou do
Travné, odkud byl ohlášen požár stromu
v lese. Na místo bylo komplikované dojet
s cisternou. Bylo nutné tedy natáhnout vedení
o 16 hadicích a strom, který hořel nejspíš
po zásahu bleskem, uhasit. Na pomoc nám
přijeli hasiči z Jeseníku. K poslední události
pak vyjíždíme ve středu 14. července před
polednem na ulici Svatopluka Čecha, kde jsme
otevřeli dveře od bytu s osobou uvnitř, kterou
si následně přebrala do péče zdravotnická
záchranná služba.
MT
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc červenec
Měsíc byl bohatý na bouřkovou
aktivitu, přešlo celkem 20 bouřek. Úroda paprik a rajčat byla
minimálně o 14 dní opožděna.
Chvíli panovaly tropy, pak přišlo
citelné ochlazení. V měsíci bylo
pouze 5 tropických dní, kdy teplota překročila
30 °C. Tropická noc byla 1, a to dne 17. 7. 2021
s teplotou 20,3 °C.
Nejtepleji 6. 7. 2021 - naměřeno 32,3 °C.
Nechladněji 21. 7. 2021 - naměřeno 14,3 °C.
Za měsíc napršelo 87,2 mm. Největší náraz
větru byl 14. 7. 2021, a to 39 km/h.
Počet dní s T nad 20 °C:
2021 (31), 2020 (26), 2019 (26), 2018 (25),
2017 (29), 2016 (27), 2015 (31), 2014 (29),
2013 (31), 2012 (24), 2011 (20).

Počet dní s T nad 30 °C:
2021 (5), 2020 (2), 2019 (7), 2018 (3),
2017 (5), 2016 (3), 2015 (12), 2014 (15),
2013 (10), 2012 (6), 2011 (3).
Počet tropických noci:
2021 (1), 2020 (0), 2019 (4), 2018 (0), 2017
(0), 2016 (1), 2015 (3), 2014 (1), 2013 (1),
2012 (1), 2011 (1).

Co se událo během měsíce
8. 7. v noci (1:40 hod.) přešla krátká a rychlá
bouřka, během které napršelo 19 mm dešťové
vody. Celý den bylo pošmourno, zataženo, občas mžilo – ČR ovlivňovalo frontální rozhraní
– na jihu Moravy až 37 °C, v Javorníku bylo,
bohužel, celý den zataženo a bylo 20 °C – ticho
před „bouří“.

10. 7. přes Javorník se přehnalo
12 bouřek, blesk uhodil i do hřbitovního kostela. Na Travné blesk
zasáhl smrk, který zcela sestřelil.
Napršelo 55 mm dešťové vody.
Potok přechodně stoupl o 50 cm.
11. 7. krátká bouřka ze směru od Žulové, v noci
další bouřka, napršelo 4,7 mm dešťové vody.
14. 7. v 10:45 hod. krátká a rychlá bouřka
směrem z Jeseníků. Odpoledne dvě vzdálené
bouřky.
15. 7. po krátké dešťové přeháňce byla zaprášená auta – jedná se opět o prach ze Sahary.
18. 7. v 7:09 hod. krátká bouřka v Javorníku. Jeseníky zasáhla několikahodinová bouřka, řeka
Bělá vystoupala na 3. SPA i v Jeseníku. V horách
spadlo 24 hod./151 mm srážek.
24. 7. na Javornicku zemědělcům začaly žně.
25. 7. v noci přešly přes Javorník dvě bouřky.
Napršelo 7 mm.
27. 7. vzdálená bouřka.
28. 7. u vlakového nádraží na vysokém stožáru
na jaře zahnízdil pár čápů, postavili hnízdo, vítr
ho letos neshodil. Narodila se jim tři mláďata,
která se v tomto čase učila létat. Odpoledne
3 vzdálené bouřky a večer 1 krátká bouřka,
která přecházela přes Javorník.
31. 7. viděný velký, jasný padající bolid na obloze
Horní Hoštice ČERVENEC:
Nejvyšší denní teplota 31,5 °C naměřena 6. 7.
2021.
Nejnižší teplota 14 °C naměřena 24. 7. 2021.
Průměrná denní měsíční teplota 26 °C a průměrná minimální teplota 17,6 °C.
Za měsíc napršelo 97 mm dešťových srážek.
MZ
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Kulturní, společenské a sportovní akce
Den dětí v Javorníku proběhl v pohádkovém stylu
1. června 1925 se poprvé začal slavit Mezinárodní den dětí. Je to den, ve kterém se
připomíná, že děti znamenají budoucnost
a je tedy důležité pečovat o jejich blaho.
V Československu byl Mezinárodní den dětí
uznán v roce 1950 a slaví se dodnes.

Městské kulturní středisko Javorník ve spolupráci s Javornickou dělostřeleckou gardou,
JSDH Javorník, HO Rychleby a PČR Jeseník
uspořádali zábavné odpoledne pro všechny
děti. Vlivem různých nařízení vlády ČR se
letošní Dětský den mohl uskutečnit až 31. 7.
2021. Za slunečného počasí se děti a jejich
rodiče sešli v zahradě domu Karla Ditterse
z Dittersdorfu, kde byly připravené různé
atrakce jako jumping, lanová dráha nebo
řetízkový kolotoč. Při vstupu do zahrady
Karla Ditterse z Dittersdorfu každé dítě ob-

drželo kartičku s devíti stanovišti „Pohádkové
cesty“ vedoucí zahradou a dolním parkem,
které měly postupně navštívit a splnit zadané úkoly. Úvodního slova se ujal moderátor
„Nemo“ alias Ivo Opletal se Sněhurkou a Minií
z Olomouce. Celé odpoledne se plně věnovali
všem dětem, pořádali soutěže, tančili s dětmi a za splněné úkoly odměňovali všechny
děti sladkostmi. Pro děti bylo připraveno
také malování na obličej, za což velmi děkujeme celému týmu dobrovolnic, a rovněž
tvarování balónků od Jura magic. Každé dítě
mělo možnost si z Dětského dne odnést nejen
krásné vzpomínky, ale také pejska či kočičku
z balónků. V dolním parku byly vystaveny
vozy policejních složek z Jeseníku, děti si
tak mohly kompletně prohlédnout jednotlivé
policejní vozy a seznámit se s prací Policie ČR.
Každé dítko obdrželo omalovánky. „Děkujeme
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za spolupráci a za účast Policii ČR na Dětském
dni v Javorníku.“
Za každý splněný úkol čekala na děti sladká odměna. Po splnění všech stanovišť
pohádkové trasy donesly děti kartičku ukázat a obdržely velký balíček s odměnami.
HO Rychleby v zahradě připravil lanovou
dráhu mezi stromy, kde se děti mohly po
zdolání vysokého žebříku svézt a splnit
tak jeden z nepovinných úkolů pohádkové cesty. Členové SDH Javorník předvedli
hasící techniku a děti si mohly vyzkoušet
zásah cíle proudem vody. Nakonec všechny
děti Sbor dobrovolných hasičů z Javorníku
potěšil oblíbenou pěnou, kde se děti pořádně vydováděly. „Konečně se i děti mohly
společně sejít na odpoledni plném soutěží,“
sdělila maminka. A jak se líbil dětem jejich
den? „Ano! Pěna byla to nejlepší! Policejní
vozy byly dobré, kde jsme si mohli vyzkoušet
majáky. Byl jsem i v hasičském autě a práce
hasičů mě také zajímala. Soutěže jsem si prošel a dostal jsem velkou tašku plnou sladkostí,
je to super!“ komentovaly nadšené děti. Velké
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poděkování patří všem sponzorům, díky
kterým bylo možné tuto akci zorganizovat.

„Chtěla bych touto cestou velmi moc poděkovat
všem, kteří se na organizaci a pořádání Dětského
dne podíleli: pracovníkům města Javorník, Javornické dělostřelecké gardě, Sboru dobrovolných
hasičů, spolku Horolezců HO Rychleby, všem dobrovolníkům, jejichž pomoci si velmi vážíme - paní
Pavlína Danihelová Morongová, paní Anna Trojáková, Karolína Kmeťová, Natálie Vaňková, Eliška Horáková a Diana Koňaříková. Rovněž děkujeme všem sponzorům za hmotné i finanční dary:
Lukatherm s.r.o., Lékárna Pod Jánským
vrchem - Milada Mrázková, PZA KOVOSTROJ,
s.r.o., Alexander Papageorgiu, ENERGOROZVODY s.r.o., Jaroslava Horáčková Kovaříková
- Wellness Rychleby, Valentin Tvarůžka, Jaroslav
Křížek, Karel Rosmarin – restaurace Bukurešť,
PEDRAT company - kavárna Café Kavka, s.r.o.,
Jiří Daniel - hotel Taverna a Espresso bar
Bistrý Arthur,“ dodala a poděkovala ředitelka
Městského kulturního střediska Ing. Lucie
Hecsková.
MZ

Improshow v Tančírně odemknula bránu k smíchu
Kolik smíchu unese Tančírna si otestovali diváci v rámci improshow Bláznivé
léto v podání improvizační skupiny ODEMKNUTO, jejíž cílem bylo rozhýbat bránice
diváků pohotovým humorem. A kdo by
se rád neuvolnil, nezasmál a nepřišel na
jiné myšlenky, zejména v dnešní době plné
starostí a neustálých změn? Mnoho diváků,
kteří zavítali v pátek podvečer 30. 7. 2021
do Račího údolí, zaplnili celý sál včetně
ochozu. Letní témata a prostředí nahazovali
hráčům improvizace a oni se na ně snažili
reagovat rychle, vtipně a neotřele. Divadelní
improvizace se řadí mezi tzv. theatresports
(divadelní sporty) a nedá se dopředu nazkoušet ani připravit. Hráči pouze pravidelně
trénují pomocí improvizačních cvičení. V samotný improvizační večer vzniká na scéně

vše poprvé za pomoci diváků a mnohdy
se jedná o tak vtipné situace, že i samotní
hráči mají co dělat, aby se nerozesmáli navzájem. Radost ze společné tvorby je velmi
nakažlivá, a proto se tento typ divadelních
vystoupení těší takové oblibě. Avšak riziko,
že se nepodaří publikum rozesmát, je vysoké, a možná proto je po České republice
improvizačních skupin tak málo. Naštěstí
se jedna zrodila u nás na Jesenicku a dala si
název ODEMKNUTO. Je složena z mladých
divadelních nadšenců s bohatou hereckou
zkušeností, kteří mají za sebou již tři úspěšné improshow, pokaždé jinak tematicky
zaměřené. V Tančírně vystupovali Ondřej
Stránský, Zuzana Matušková, David Zbořil,
Lenka Nemeškalová, Lucie Argirovská a Šimon Jati. Mezi těmito hráči panuje úžasná
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chemie, každý z nich má svůj vlastní osobitý
humor a navzájem se tak skvěle doplňují, že
dokáží tuto společnou energii přenést i na
diváky. Celým večerem provázela Klára Ketnerová, která zároveň členy ODEMKNUTO
trénuje. Na základě pozitivních reakcí po
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zdařilé akci má nadále chuť improvizační
skupina ODEMKNUTO pokračovat. Nejbližší
improshow se bude konat na podzim opět
v Tančírně. Buďte u toho i Vy a nechte rozhýbat své bránice!
KK, MZ
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Kalendář akcí září 2021
1. 9. – 24. 9. 2021
Knihovna Rudolfa Zubera

4. 9. 2021 od 16:00
náměstí Svobody

9. 9. 2021 od 17:00
Knihovna Rudolfa Zubera
24. 9. 2021 od 18:00
Knihovna Rudolfa Zubera

„ROK VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ“
– interaktivní výstava Kláry Smolíkové
„STARÁ TRÁVA“
– hudební večer

„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY“
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA KÁVY BARISTOU S PŘEDNÁŠKOU

Do 30. 9. 2021
výstavní síň – SOUD

„HISTORIE ŽELEZNIC NA JESENICKU“
– výstava je otevřena denně dle otevírací doby MIC

6. 10. 2021 od 18:00
nový sál

„MLŽNOU KRÁSOU RYCHLEBSKÝCH HOR“
– přednáška M. Kobzy pořádá: Knihovna Rudolfa Zubera

7. 10. 2021 od 17:00
Knihovna Rudolfa Zubera

PŘIPRAVUJEME

„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY“

8. 10. 2021

„NOC S ANDERSENEM“
pořádá: Knihovna Rudolfa Zubera

9. 10. 2021 od 14:00
Kravčák

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

5. 11. 2021 od 18:00
Knihovna Rudolfa Zubera

„ŠÁLENÍ PODZIMU“ – vernisáž výstavy javornických umělců
Pořádá: Knihovna Rudolfa Zubera

11. 11. 2021

„VÍTÁNÍ MARTINA LAMPIÓNY“

19. 11. 2021 od 18:00
Knihovna Rudolfa Zubera

„NA POZVÁNÍ CARA – PŘÍBĚH VOLYŇSKÝCH ČECHŮ“
– přednáška p. Dagmar Martínkové

21. 11. 2021

„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“

4. 12. 2021

„MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“

Prosinec

„ADVENTNÍ KONCERT“

22. 10. 2021 od 17:30
Knihovna Rudolfa Zubera

„BARMA – ZLATÁ ZEMĚ“
– přednáška V. Klapuchové

Všechny kulturní akce se budou konat s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace v souvislosti s COVID – 19
a přijatými vládními opatřeními. O změnách termínů či o zrušení daných kulturních akcí vás budeme včas informovat. Více
info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz nebo na fcb stránkách Javorník a jeho dění, Kulturní dům Javorník.
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Sport
Javornická posádka soutěží v truck trialu
Po jedenácti letech má Javorník opět zastoupení v Mezinárodním mistrovství České
republiky v truck trialu. Naposledy se truck
trialového závodu zúčastnil v roce 2010
v Mohelnici Tomáš Janků s Františkem Říhou
s TATROU 813 8x8 kolos. V letošním roce
reprezentují město Javorník a javornický
autoklub Tomáš Janků a Petr Lukeš. Budou
soutěžit ve třídě S3 s vozem ROSS VIZA.

Tomáš s Petrem spolu jezdí již od roku 2009.
Pravidelně se zúčastňovali seriálu mistrovství České republiky v off road tech trialu.
Tento seriál, jehož hlavním pořadatelem byl
AGENAS TEAM autoklub v AČR Javorník,

skončil v roce 2018. To byl také jeden z důvodů, proč se členové javornického autoklubu
rozhodli pokračovat v truck trialu.

Truck trial patří mezi diváky k nejatraktivnějším motoristickým disciplínám. Je svým
charakterem obdobou motocyklových šlapačových soutěží. Truck trialové závody nejsou
závody na plný plyn, nejde totiž o rychlost, ale
závody nákladních automobilů v abnormálně
náročném terénu na pokraji technických
možností vozů, popírající fyzikální zákony. Při
jízdě se klade důraz na zručnost, cit, přesnost
a odhad. Vyžaduje to velkou dávku odvahy
a přemýšlení.

Petr Lukeš a Tomáš Janků, javornická truck trialová posádka
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Letošní program Mezinárodního mistrovství
České republiky v truck trialu byl z důvodu
pandemické situace a nařízených opatření
zkrácen na čtyři závody. První závod se uskutečnil 7. a 8. srpna 2021 v Kunštátu u Boskovic v pískovně společnosti KORA. Do Kunštátu
přijelo soutěžit celkem 39 posádek, které byly
rozděleny podle rozvoru a počtu náprav do
šesti tříd. Naše posádka soutěžila ve třídě S3,
ve které bylo přihlášeno osm posádek.

Deště, které předcházely prvnímu závodu,
značně promáčely povrch pískovny, a tak
bylo jasné, že to nebude vůbec lehké. Navíc
naše posádka neměla žádné zkušenosti
se závoděním v písku (závody offroadů se
z bezpečnostních důvodů v pískovnách nejezdily) a žádné zkušenosti s novým soutěžním
vozem. Před prvním závodem auto testovali
pouze jeden den v Mohelnických lomech
u Křemačova. Ono totiž trénovat na truck
trial není zase tak jednoduché.
Kluci se toho ale nezalekli. V sobotu posádky
třídy S3 absolvovaly pět sekcí. Tomáš Janků
s Petrem Lukešem si na první závod vedli
překvapivě dobře. Jednu sobotní sekci dokonce vyhráli a po prvním závodním dnu byli
v průběžném pořadí třídy S3 na místě třetím

9/2021

Takhle se naše posádka „prala“ s náročností terénu
se ztrátou 12 trestných bodů na posádku na
druhém místě.

V neděli po první sekci stáhli ztrátu o jeden
bod. Potom se jim ale přestalo dařit. V jedné
sekci se jim podařilo soutěžní vůz doslova
„utopit“ a museli být vyprošťováni. Přesto
se jim podařilo umístění ze soboty udržet.
Z prvního závodu Mezinárodního mistrovství
České republiky v truck trialu si Tomáš Janků
s Petrem Lukešem dovezli třetí místo.

Druhý závod seriálu se uskuteční 28. a 29.
srpna 2021 v Černuci u Velvar. Více informací
o javornické posádce naleznete na oficiálních
stránkách javornického autoklubu www.
agenasteam.cz .

V sekci č. 11 se podařilo soutěžní vůz doslova „utopit“

AGENAS TEAM autoklub v AČR
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Pozvánky na kulturní a společenské akce
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