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Informace z města
Zpomalovací prvky
Po náročném vyjednání
návratu Policie ČR bylo
pro vedení města dalším
úkolem vyřešit neúnosnou situaci ohledně frekventovaného provozu na
některých komunikacích
města. Úprava provozu
aktuálně proběhla na komunikaci směřující
k biocentru Střední díly v Javorníku Vsi. Tuto komunikaci pěší i cyklisté hojně využívají, zároveň však vzhledem ke své délce často
láká motoristy k velmi rychlé jízdě. Tomu je

již díky instalaci retardérů a dopravního značení,
která proběhla zkraje měsíce června, konec. Proběhlo nainstalování dopravní značky vymezující
úsek s nejvyšší dovolenou
rychlostí 30 km/hod.
a rozmístění tří kusů zpomalujících prahů.
Pro město Javorník je bezpečnost svých občanů prioritou, proto budeme v podobných
opatřeních nadále pokračovat.
Lukáš Daniel – radní města

Policie ČR - Obvodní oddělení Javorník
bylo v Javorníku do 30. 4. 2011. Z důvodu nevyhovujících prostor se Obvodní oddělení Javorník přestěhovalo
do 15 km vzdálené Žulové, kde dříve
sídlila cizinecká policie. V Javorníku poté pobývala sporadicky vždy dva dny v týdnu
v prostorách MěÚ.
Dne 2. 6. 2020 byla v Javorníku za přítomnosti Mgr. Miroslava Adámka, senátora, Ing. Adama Kalouse, poslance, Ladislava Oklešťka,
hejtmana Olomouckého kraje, plk. Mgr. Tomáše Landsfelda, ředitele krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje, plk. Mgr. Bc. Ludmily Andělové, ředitelky Územního odboru
PČR Jeseník a vedení města Javorník slavnostně otevřena policejní stanice.
„Město Javorník vždy velmi stálo o návrat
policie, nicméně bylo neúspěšné, proto byla
v květnu 2014 sepsána smlouva s ARAGON
Security s. r. o. k zajištění nezbytné bezpečnosti obyvatel města. Tato bezpečnostní
agentura však nemá žádné pravomoci, může pouze napomenout, či přestupky nebo

nějaké přečiny hlásit Policii ČR. Město
také stála nemalé finanční prostředky,“ přibližuje místostarostka Javorníku Sieglinde Mimrová. V červnu
2019 oslovila hejtmana Olomouckého
kraje, následně krajského policejního
ředitele v Olomouci a následovala další jednání na úrovni ředitelky Územního odboru
PČR Ludmily Andělové, poslance Adama
Kalouse, senátora Miroslava Adámka a ve
finále i policejního prezidenta Jana Švejdara.
Snad pomohla i interpelace Adama Kalouse
na ministra vnitra Jana Hamáčka. Sen se stal
skutečností a Policejní stanice v Javorníku
zahájila svůj provoz 2. 6. 2020. Policisté budou na stanici přítomni 7 dnů v týdnu, doba
služby bude uzpůsobena potřebám, zejména
bezpečnostní situaci ve městě a jeho okolí.

Policie ČR se vrátila do Javorníku

Jaká je spolupráce Policie ČR a Policie
z Polské republiky?
V souvislosti se vstupem ČR do Schengenského prostoru došlo v souladu se zásadami spolupráce podle „Smlouvy mezi ČR
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a PR o spolupráci v boji
proti trestné činnosti, při
ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech“ k realizaci příhraničních hlídek.
„Zahraniční spolupráce ve
formě přeshraničních hlídek začala být na území
Jesenicka realizována od 27. 2. 2008. Hlídky
se zaměřují na prevenci v oblasti veřejného
pořádku, zjišťování totožnosti a kontrolu
osob a vozidel, spolupráci při pátrání po
osobách a věcech, provádění preventivních

opatření a zjišťování pachatelů přestupků a trestných činů, spolupráci při
zajištění bezpečnosti silničního provozu a výměnu poznatků a zkušeností
z výkonu služby,“ přiblížila tisková mluvčí PČR
T. Neubauerová.
V praxi si obě spolupracující strany vytipují
konkrétní datum s ohledem na bezpečnostní situaci, zejména to jsou akce, kde se předpokládá vyšší počet návštěvníků ze sousedního státu.
MZ

Otevírací doba
knihovny
Rudolfa Zubera

Setkání s řádovými
sestrami

Z důvodu nemoci bude
také v měsících červenec–srpen omezená půjčovní doba pro veřejnost:
pondělí
středa

09:00 - 12:30 hod.
12:30 - 16:00 hod.

Děkujeme za pochopení!!

Dne 15. 7. 2020
v 16:00 hod.
proběhne v novém sále MěKS
Javorník setkání s řádovými
sestrami, které pobývaly do roku 1995
v budově bývalého soudu.
Jste všichni srdečně zváni.
MZ

Nově otevřené muzeum v Javorníku
Vy jste ještě nebyli v nově otevřeném muzeu?
Městské muzeum v Javorníku, které se nově
přestěhovalo do prostor
bývalé soudní budovy
a městských šatlav na ulici Puškinova č. p. 7, nabízí návštěvníkům několik
stálých expozic. Mohou zde vidět zbrojnici,
historickou třídu, selskou jizbu s dobovým
vybavením světnice z 18. a 19. století, četnickou stanici, městské šatlavy, původní

interiér javornické lékárny, expozici plynárenství
a expozici věnovanou
školským sestrám de Notre Dame, které v budově
žily a pracovaly do roku
1995. Ve výstavní síni
pak budou pro veřejnost
pořádány výstavy různého charakteru. Přijďte se za námi podívat,
těšíme se na vás.
Za MěKS Javorník
Ing. Lucie Hecsková, ředitelka
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Statistika obyvatelstva města Javorník
Přináším vám krátkou statistiku vývoje obyvatelstva v Javorníku. Jednotlivé údaje jsem
zaznamenal do jednotlivých grafů. Statistika
vychází z dat Českého statistického úřadu.
Statistika je zaznamenána od roku 1971 2019. Údaje mohou být nepřesné, mohou se
lehce lišit z jiných zdrojů.
Nejčastějšími jmény jsou: Petr, Jiří, Marie,
Jana, Jan, Pavel, Miroslav, Josef, Martin, Anna, Milan, Lenka, Jaroslav, Tomáš, Zdeněk
a další.
Nejčastější příjmení: Daniel, Danielová, Kozubová, Zelenka, Kozub, Konečná, Zelenková,
Konečný, Dvořáková, Daňová, Daňa, Horáková,
Nováková, Zetochová, Nagy a další.
Statistika - věkové složení (počty)
Věková kategorie

Celkem

0-1

17

5-9

139

15-19

132

1-4
10-14
Obyvatelstvo 1869 - 2019

92

156

Věková kategorie

Celkem

20-24

136

30-34

181

25-29
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100-

169
180
234
215
174
173
210
209
164
123
65
36
16
3
0

Michal Zajonc
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Počet obyvatel 1991 - 2019

Muži a ženy Javorník

Narození, přistěhovaní, vystěhovaní - Javorník 1971 - 2019
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Bývalý soud v Javorníku
…pokračování článku z JZ č. 6
Obnova bývalého
soudu byla realizována s cílem
zachovat co nejvíce jeho historickou podobu, kterou postupně
získal za dobu svého fungování. Cílem obnovy
bylo soudní budovu představit v celém jejím
vývoji, aby nebyla smazána její vypovídací
hodnota. Aby nebyly smazány neuváženými
kroky stopy jednotlivých vývojových fází. Požadavky na využití budovy byly od počátku
na prostory náročné, navíc mělo být počítáno
s bezbariérovým provozem, zabezpečením
budovy z hlediska stavební tepelné techniky
a bezpečnosti, půdní vestavbou i ochranou
vrápence v půdním prostoru. Do budovy měly být umístěny veřejné záchodky, informační
centrum, zázemí pro cyklisty, městské muzeum, galerie, přednáškové sály. V průběhu realizace akce přibyl zájem o vhodné místo pro
muzeum plynárenství. O své muzeum v budově projevily zájem taky řádové sestry nebo
muzeum v Paczkowě. Bezbariérový pohyb po
budově si vyžádal vestavbu výtahu vedoucího
až do půdních prostor. Všechny požadavky
skloubit bylo úkolem velice náročným. Zvláště, když bylo nutné se striktně držet projektové dokumentace pro stavební povolení. Nedestruktivním průzkumem se odhalí vždy jen
základní informace, které jsou potřebné, aby
se mohlo někde začít. O stavu budovy a její
historii se odborníci více dovídají teprve po
rozkrývání skrytých konstrukcí. K tomu muselo dojít ve značné míře. Nevyužívaná budova dlouhou dobu trpěla nadměrnou vlhkostí,
její dřevěné konstrukce byly z velké části napadeny hnilobou a dřevomorkou domácí.
Ani v době přípravy prováděcí projektové dokumentace ještě nebylo zcela jasné konkrétní budoucí využití budovy, nebylo jasné, jestli
bude moci být do navrhovaného místa umístěn výtah nebo veřejné záchodky. V obou
případech bylo nutno snížit stávající terén.
Nevědělo se, jestli pod zvýšenou podlahou

nejsou zasypané starší sklepy. Pod výtahem
i toaletami pro ženy byl nalezen jen neobyčejně tvrdý skalnatý terén, pod mužskými toaletami se objevil zasypaný sklep, který mohl
ještě užívat v době baroka šafář biskupského
dvora. Ve stejné části budovy, jen na severní
straně, v prodloužení nalezeného sklepa, se
objevil ještě pozůstatek kamenného sklípku,
který se stavbou nad ním zřejmě nesouvisí.
Může dokládat na tomto místě středověkou
zástavbu. Na závěrečné hodnocení archeologů si ale budeme muset ještě počkat.
Při řešení stavebních úprav jsme se snažili chovat jako naši předchůdci. Všechno, co
je v dobrém stavu, jsme se snažili zachovat,
případně přemístit na jiné místo, jestliže je
to nezbytně nutné pro využití budovy. Všechno, co je opravitelné, opravit, zrestaurovat.
Využít i v expozici muzea. Při doplňování
konstrukcí a povrchových vrstev bylo nezbytné vnímat budovu jako celek a uchovat
její atmosféru, genius loci, přestože některé
doplňované konstrukce využívají moderních
technologií. Obnova budovy se řídila metodikami Národního památkového ústavu.
Přesto docházelo z hlediska památkové péče
k určitým kompromisům v zájmu zdaru celé
akce, v prvé řadě pak s ohledem na finanční
možnosti investora. Historická okna uličních
fasád musela být pro katastrofální stav nakonec nahrazena novými dřevěnými okny
vyrobenými z lepených profilů. Návštěvník
muzea bude mít možnost srovnat historické okno ovládané pákovým mechanismem
s oknem konstrukčně vyspělejším, vycházejícím z původní historické konstrukce, avšak
splňujícím požadavky na zajištění co nejmenších tepelných ztrát a bezpečnosti. Taky
u střešní krytiny došlo z hlediska památkové
péče k značným ústupkům. Vzhledem k rozsahu prací obnovy, které zahrnovaly i opravu
krovů a dřevěných stropů, už na začátku byla
vyloučena střešní břidlicová krytina, která by
byla opět klenotem památky. Bylo rozhodnuto o užití její imitace z vláknocementových
šablon Eternit Dacora, prověřené na mnoha
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i památkově chráněných stavbách. Pro problémy s dostupností výrobku na trhu v roce
2019 musela být nahrazena vláknocementovou krytinou společnosti Cembrit. To přineslo střeše řadu doplňkových prvků, sněhových
háků v celé ploše a větracích hlavic, které na
střeše nikdy nebyly, ale projektant na nich trval, neboť firma Cembrit je pro náš typ střechy v podhorské oblasti předepisuje. Taky
vestavba do krovu přinesla budově změnu
v podobě řady poměrně velkých vikýřů. Posledním vikýřem je vletový otvor pro vrápence, kteří na půdě bývalého soudu mnoho let
po dva měsíce v roce vychovávají svá mláďata. Přestože půdní vestavba vyplnila téměř
celé podkroví, našel se kout, kde bude možné
si prohlédnout krov v jeho původní podobě.
Krov bude možné kontrolovat i v části s půdní vestavbou. Prostor mezi vaznými trámy
a stropem je pro technika přístupný, přístupné je i horní patro podkroví. Z tohoto hlediska byla stavba k historické krovové konstrukci a celé situaci v půdním prostoru šetrná.
K ucelenému a smysluplnému dojmu z budovy v jejím exteriéru i interiéru bylo rozhodnuto navrátit fasádu do její prvorepublikové
podoby. Zvláště, když její pozůstatky zůstaly
zachovány na straně do náměstí a na štítové
dvorní straně. Nebáli jsme se jednotlivé stavební fáze nechat zaznít vedle sebe. Vždyť celá
stavba se proměňovala v průběhu doby dynamicky. Stavební úpravy nebyly nikdy prováděny v celém rozsahu budovy. Proto nyní mohou
mít dveře svoji původní podobu z přelomu
19. a 20. století, včetně historické barevnosti.
V interiéru i exteriéru se zpřítomňuje stále
minulost budovy, její vývoj od samého počátku. Obnova budovy je dílem všech, kteří na
ní pracovali. V průběhu realizace stavby bylo
možno ocenit sehranost celého týmu, vstřícnost a snahu řešit nastalé problémy. Uložili
jsme si zachránit všechny historické dřevěné
prvky tesařské i truhlářské. Pro restaurování
velkého množství historických oken a dveří
však nebylo možné v termínu sehnat restaurátory. Všechny posudky byly nachystány, jen
restaurátoři jeden po druhém odříkali. Realizační firma Fichna – Hudeczek nabídla své
služby a představila nám svoje restaurátorské
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dílny. Bylo velmi příjemné vidět, že obnova
památek má smysl, protože existují lidé, kteří
se stále věnují tradičnímu řemeslu, a není jim
lhostejný osud kulturního dědictví naší země.
Reference firmy byly velmi dobré, proto bylo
rozhodnuto, že restaurování vybraných oken
a opravu všech dveří může provést s tím, že
restaurátorské práce budou provedeny pod
dohledem restaurátora a památkářů a že s dokončením díla bude předložena restaurátorská zpráva.
S některými detaily bude možno ještě dál
pracovat. Světla do místností byla obecně
navržena, protože nebylo přesně hned určeno, jak bude celá budova využívána. Muzejní
expozice a galerijní prostory se teprve tvoří,
stávající světla mohou být v těchto prostorách
nahrazena vždy světly historickými nebo pro
způsob využití vhodnějšími. V sále, kde má
být galerie, mohou být na hrubou prkennou
podlahu položeny dýhované parkety, jako je
tomu v ostatních místnostech v patře. Místnost pak může být opatřena vhodnějšími
svítidly reprezentativního charakteru. Třeba
v kovářském provedení, jak to bylo v oblibě
v době 1. republiky. Na stěny se může vrátit
dekorativní výmalba. Dekorativní výmalba
stěn se může obnovit i v dalších místnostech.
Zvlášť vhodné bude jistě provést rekonstrukci
klasicistní malby nalezené na stěnách místnosti, kam bylo situováno muzeu plynárenství. Nalezená historická výzdoba stěn je
zdokumentována a zaměřena. Věřím, že bude
úspěšně dořešen celkový provoz v budově,
který co nejvíce usnadní přístup do všech částí budovy i vozíčkářům. Vstup do budovy bude
pro ně připraven v podobě speciální mobilní
rampy. Tady nebylo možné ustoupit z hlediska památkové péče. Do historických budov se
vždy vstupovalo po schodech o dvou až třech
stupních. Jestliže mají dnes některé historické
budovy bezbariérový přístup, znamená to,
že je budova utopena pod terénem a vnitřní
úroveň podlah je v úrovni venkovního terénu
nebo se dokonce nachází pod terénem. Takové
domy pak mají potíže s vlhkostí a už vůbec není možné u nich uvažovat s dřevěnými podlahami v přízemí bez náročných a nákladných
opatření proti vlhkosti. 
Eva Pulkrtová
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Dění v Javorníku
Obnova střechy farního kostela Nejsvětější Trojice
Obnova střechy farního kostela Nejsv. Trojice
v Javorníku probíhá od roku 2018 z důvodu
havarijního stavu krovu a krytiny kostela. Děravým eternitem do krovu zatéká, část prvků
krovu byla napadena dřevokazným hmyzem
i houbou, mj. dřevomorkou. Vzhledem k tomu, že celkové náklady obnovy střechy lodi
kostela dosahují 6 mil. Kč, probíhá oprava na
etapy. Celou sumu není možno z dostupných
zdrojů shromáždit najednou. V roce 2018
byla provedena obnova krovu severní strany
lodi kostela, v roce 2019 pak obnova krovu
kostela jižní strany lodi kostela. Šlo především o pozednice, konce vazných trámů,
vzpěr… Nyní je na řadě výměna střešní krytiny. Eternit bude nahrazen krytinou z pálené
tašky ve tvaru bobrovky. Tato krytina byla
při opravách kostela již dříve nalezena při
průzkumech v suti, takže víme, že se na kostele historicky vyskytovala v 18. a 19. století.
Z důvodu současných přísných norem byl při

opravách místně zesílen krov kostela, aby
unesl novou krytinu.
Financování akce je velice složité a probíhá
především díky dotacím Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace památkových zón, spolufinancování od města
Javorník, krajského úřadu, Biskupství ostravsko-opavského. Velkou pomocí byl i příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti,
který se podařilo získat díky spolupráci s německými rodáky z Javorníka, kteří akci také
sledují a podporují. Zatím bylo proinvestováno v letech 2018 - 2019 přes 2 mil. Kč, letos
bude proinvestován třetí milion. Dokončení
akce závisí především na přísunu dalších potřebných peněz.
Věříme, že provedení nové střechy přispěje
nejen k uchování kostela Nejv. Trojice jako
dominanty města, ale nová krytina také zlepší
celkový vzhled kostela i centra Javorníka.
Václav Kotásek

Během měsíce května byl
realizován nákup zásahové termokamery pro
javornické hasiče.
V lednu letošního roku jsme prostřednictvím města požádali o dotaci
na pořízení termokamery. Olomoucký kraj žádosti vyhověl
a město Javorník získalo necelou polovinu pořizovací částky
na nákup kamery od společnosti FLIR. Koncem měsíce pak
byla termokamera doručena
a zařazena do výbavy jednotky.

Termokamera bude pomáhat hlavně při požárech, snáze se nám bude hledat požár v zárodku, kdy ještě nebude patrné, kde přesně
hoří. Pomůže nám při vyhledávání osob v zakouřeném
prostředí. Po uhašení požáru
pak bude jednodušší dohledat
skrytá ohniska požáru. Dále je
možné kameru využít při pátracích akcích zejména v noci,
kdy toho moc nevidíme. Touto cestou chceme poděkovat
za finanční podporu jak Olomouckému kraji, tak hlavně
městu Javorník.
MT

Pořízení termokamery pro javornické hasiče
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Pohádkový park
V sobotu 13. června jsme otevřeli v zámeckém parku stezku Pohádkový
park. Zábavu zde najdou rodiny
s dětmi. Při procházce na děti čeká 14 zastavení s výjevy pohádek
a jejich úkolem je poznat, o kterou pohádku se jedná. Přichystány
jsou i malé nápovědy a plnění zábavných úkolů. Vstup je zdarma, ale je nutné si

v pokladně zámku vyzvednout mapu
a vak s pomůckami, které na trasu
potřebujete. Vše oproti vratné záloze 200 Kč. Pohádkový park bude
přístupný denně kromě pondělí
9:00 - 16:00 hod, až do konce září.
Doba procházky trvá cca 1 - 1,5 hod.
Na realizaci trasy finančně přispělo město Javorník. Děkujeme. Kateřina Danielová

Sběr vršků od PET lahví na ZŠ Javorník

Dne 25. 5. 2020 jsme mohli odvézt díky vstřícnému přístupu městského úřadu do plastovny ve Vrbně celkem 400 kilogramů uzávěrů.
Když bychom přičetli hmotnost víček odevzdaných v minulých letech, dostali bychom
úctyhodné číslo – 1,5 tuny. Výtěžek půjde na
konto žákovského parlamentu, který odmění
nejlepší třídu ve sběru a určitě nezapomene
ani na děti z družiny, které měly na celkovém
odevzdaném množství nemalý podíl.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
sběračům a také p. Tillovi, p. Pospíšilovi,
p. Veselému a p. Zajoncovi, kteří nám zajišťovali nakládku s odvozem. Poděkování patří také p. Žáčkové, p. Zajoncovi a p. asistent-

ce Červeňákové, kteří mi pomáhali s tříděním uzávěrů. A že ho bylo třeba, dokladuje
snímek nalezených „exponátů“.
Protože se s většinou z vás už neuvidím, přeji všem pěkné a pohodové prázdniny.
za ekotým Mgr. N. Čmelová

Vysvěcení kapličky

O opravě této kapličky jsem psal v JZ 12/2019.
Kaplička je již kompletně opravena.

Boží muka byla 21. 5. 2020 vysvěcena
archanděli Michaeli. Děkuji duchovnímu
správci z Javorníku P. Krzysztofu Ryźkovi za
vysvěcení.
Projekt na opravu zpracoval Michal Zajonc
a Jiří Sumec. Velké poděkování patří paní
místostarostce Sieglinde Mimrové, která
zpracovala kompletní dotaci z Olomouckého kraje, který na opravu božích muk přispěl. Město Javorník opravu dofinancovalo
a Jiří Sumec kapličku zrekonstruoval.
MZ
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc květen
Nejtepleji - 27. 5. 2020 - naměřeno 27 °C.
Nechladněji - 11. 5. 2020 - naměřeno 0,5 °C.
Za měsíc napršelo 68,4 mm. Největší náraz větru byl 2. 5. 35,2 km/h.

Počet dnů s teplotou nad 20 °C:
2020 (8), 2019 (10), 2018 (22), 2017 (17), 2016 (16), 2015 (11),
2014 (14), 2013 (16), 2012 (23), 2011 (14).
5. 5. - výskyt sněhových krupek.
11. 5. - Pankrác, Servác, Bonifác - Ledoví muži letos nezaháleli a přišli. Teplota Tmax
v ten den byla 25,5 °C. Navečer dorazila studená fronta, s ní silnější vítr, začalo pršet.
V noci začalo chumelit i v Javorníku, teplota spadla o 23 °C. Sníh se v Javorníku neudržel.
Na Travné a Zálesí bylo po ránu 12. 5. do 5 cm sněhu.
15. 5. - v Javorníku jsou zralé první třešně.
24. 5. - vzdálená bouřka.
Horní Hoštice: Nejvyšší denní teplota (Tmax) naměřena 19. 5. (25 °C).
Nejnižší teplota (Tmin) naměřena 12. 5. 2020 (4 °C). Průměrná denní měsíční teplota
(16,6 °C) a průměrná minimální teplota (8,5 °C). 
MZ

Sousoší Snímání z kříže
Ještě bych chtěl navázat na příspěvek
o sousoší Snímání z kříže z minulého zpravodaje. Něco doplnit a taky trochu zauvažovat.
V roce 1993 došlo k renovaci obličejové
části hlavy Krista, která byla vandalsky
uražena v roce 1945. Rovněž byly doplněny některé prsty na rukou a nohou. Renovaci provedl PhDr. Dvořák Lubomír. Ten
mne navštívil s dotazem, zda nemám nějakou fotku s ještě neporušenou hlavou.
Jelikož se ani na faře žádná nenašla, tak

jsem mu zapůjčil takovou malou, aby měl
aspoň nějakou představu o podobě. Ještě v roce 1998 bylo celé sousoší z popudu
pana Ožvoldíka opískováno. Co se týče toho nápisu – „Durch tod zum leben“ - tak je
otázka, jestli je zničen nebo je jen překryt.
Druhá otázka je, kdy k tomu došlo? Nabízí
se, že se to pravděpodobně stalo hned po
válce, kdy se vše německé likvidovalo. Ale
na druhou stranu, proč si s tím někdo dal
práci a jednoduše to nebylo omláceno jako ta hlava? Údajně už nápis nebyl v roce
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1961, kdy byla zřizována márnice v místě,
kde bylo dříve levé okno.
Nyní k mé úvaze. Jde o samotné sousoší.
V německé publikaci a vůbec všeobecně se
uvádí, že autorem je sochař Emil Weisser
z Javorníku. Jenže na fotografii z období
1901-1911, je vidět kříž, a ne průjezd, jak
se zmíním dále. Datace snímku je určena
podle toho, že je na něm už nová štítová
stěna kostela, která byla zbudována v roce 1901. Rok 1911 určuje, že na snímku
není dům č. 158, který dnes nese toto datum. I dnešní dům č. 123 zde vůbec není.
Vzhledem k tomu, že E. Weisser se narodil
v roce 1909, tak si myslím, že by se k takovému rozměrnému dílu mohl dostat až
někdy koncem 30. let. Určitě by takové dílo
nesvěřili čerstvě vystudovanému.
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Durch tod zum leben - Skrze smrt pro život
Sousoší v roce 1966
Poslední otázkou je, kdy byl celý objekt postaven a jeho využití. Předpokládá se, že to
byl hlavní vjezd do hřbitova. Nějaké indicie
by tomu mohly nasvědčovat. Boční stěny
jsou zdobeny štukovou výzdobou, kdežto
zadní část sousoší byla z neomítnutých cihel. Což napovídá o tom, že toto bylo dostavěno později. Jinak by zeď byla ve štukové
výzdobě. I přesto je divné, že nebyla aspoň
omítnuta. Ve hřbitovní zdi byla vytvořena
mezera na průjezd kočáru. Tato mezera je
zde doposud. Zdí byl kostel obehnán v roce
1585 a začalo se zde pohřbívat. V tom průjezdu údajně stával pohřební kočár. (Poz-

ději parkoval ve Vsi u mostu na obchvatu
a v 60. letech byl ještě používán). V tom
případě by musela být zadní strana volná,
což je další otázka. V první polovině 50. let
zde byla zeď s křížem, což dokumentuje
dochovaná fotka. V 90. letech zde žádná
zeď nebyla, bylo to jen zatlučeno prkny.
Dnes je zde opět zeď. Toto ještě čeká na objasnění. Stejně tak jako rok výstavby celého
objektu. V katastrální mapě z roku 1870 už
je zanesen. Je docela zajímavé, že o tomto
objektu není žádná zmínka v publikacích
mně dostupných. Je zde ještě řada otazníků, které čekají na zodpovězení.
Pavel Stoupal
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Informace ze školství
Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,
je za námi uplynulý školní rok, který byl v mnoha
směrech jiný a věřím, že
neopakovatelný. Slovo neopakovatelný berte
prosím s velkou nadsázkou a smutnou ironií.
Začátek školního roku se pojil s výraznými
personálními změnami. Zástupcem ředitele
a také nástupcem Mgr. Aleše Chromíka, který
přijal funkci starosty v Bernarticích, se stal
Mgr. Ondřej Zykmund. Dále jsme do školy přijali nové paní učitelky Mgr. Jolanu Vavřínovou,
Mgr. Ilonu Uhlířovou a Ing. Kamilu Střílkovou,
které odvedenou prací prokázaly velký přínos
a zároveň příslib do budoucna.
Zrcadlem a zpětnou vazbou nejen pro tyto
nové učitele, ale pro celý pedagogický sbor
včetně provozních zaměstnanců školy, bylo
dotazníkové šetření, tzv. Mapa školy. V dotazníkovém šetření jsme se zaměřili na klima
školy. Jinými slovy nás zajímal názor rodičů,
dětí a zaměstnanců na otázku spokojenosti či nespokojenosti související se školním
prostředím. Výsledky a zhodnocení jsme
vzhledem k situaci, která nás provázela druhé pololetí, přesunuli na nový školní rok, kdy
se vše podstatné dozvíte také vy, rodiče a žáci
školy.
V prvním pololetí běžného standardního režimu jsme pracovali tak, jak jsme byli zvyklí. Mimo běžnou výuku jsme se realizovali v mnoha
sportovních, dovednostních nebo naučných
zájmových útvarech, které rozvíjely a obohacovaly děti v rámci jejich volnočasových aktivit. Tyto nabyté dovednosti a znalosti pak děti
uplatnily v okresních či krajských soutěžích,
kterých jsme se často a úspěšně zúčastňovali.
Také letos jsme spolupracovali s Radou rodičů. Vrcholem naší spolupráce se stal vánoční
jarmark, který i v letošním roce udržel vysoký

standard. Poděkování patří dětem, které se
podílely na tvorbě výrobků, ale také Vám, rodičům, kteří jste si výrobky zakoupili. Děkujeme.
Z hlediska novinek v rámci provozu školy určitě stojí za zmínku zakoupení dvou nových
interaktivních tabulí do obou prvních tříd.
Výhled do blízké budoucnosti je takový, že bychom těmito tabulemi rádi vybavili celý první
stupeň.
V rámci shrnutí druhého pololetí se ohlédnu
na období od března, kdy se z důvodu protiepidemických opatření zavřely školy pro žáky
v celé republice. Pro naše zaměstnance, pro
všechny žáky a rodiče, nastala zcela nová,
neočekávaná situace. V rámci naší školy jsme
nastavili systém, kterým jsme chtěli zajistit ty
nejoptimálnější podmínky co nejširší skupině
našich žáků a jejich rodičů. Je samozřejmé,
že někomu systém vyhovoval více, někomu
méně. Budu se znovu opakovat, když poděkuji všem učitelům, žákům a vám rodičům za
spolupráci, která vedla k překonání dlouhého
období bez prezenční výuky.
Zvládli jsme také nastavení systému výuky
pro devátý ročník, který měl před sebou těžký úkol přípravy na přijímací řízení na střední
školy. Na sklonku května do školy nastoupily
také skupiny žáků prvního stupně. Přítomnost
žáků devátého ročníku a také prvního stupně
byla na dobrovolné bázi. Procento takto zapojených žáků se pohybovala okolo 60% v poměru celé školy.
Děkuji všem rodičům, žákům a přátelům školy
za spolupráci a přízeň, kterou nám dopřáváte. Na závěr si také dovolím za celý kolektiv
zaměstnanců školy popřát všem dětem a rodičům klidné, pohodové a prosluněné prázdniny a v novém školním roce s úsměvem na
rtech nashledanou…
Mgr. Marek Bury, ředitel školy
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MŠ Polská získala 1. místo
přírodovědné korespondenční soutěže
SVČ Duha Jeseník pořádala přírodovědnou
korespondenční soutěž. Letošní téma pro
kategorii MŠ bylo „Ptáci okolo nás“. Děti se
měly nejprve naučit říkánku o čápovi a poté si přečetly pohádku, ve které se objevuje

čáp. Kolektiv dětí z MŠ Polská se snažil
výtvarně postavu čápa zpracovat, všechny
výtvory dětí z různých MŠ byly vystaveny
na výstavě ke Dni Země v kině Pohoda v Jeseníku. 
PW, MZ
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Kulturní, společenské a sportovní akce

Kalendář akcí na měsíc ČERVENEC - SRPEN 2020
25. 7. od 14:00
zahrada Karla Ditterse

„POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE V MASKÁCH“
– zábavné dětské odpoledne
Vstupné: děti ZDARMA, dospělí 50,-

29. 8. od 14:00
zahrada Karla Ditterse

„LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI“
– zábavné odpoledne pro děti i dospělé

21. 8. od 19:00
zahrada Karla Ditterse

12. 9. od 19:00
velký sál MěKS
10. 10. od 14:00
kopec „Kravčák“
11. 11. od 17:00
náměstí Svobody
25. 11. od 19:00
velký sál (kino)

„S MUZIKOU BOŘÍME HRANICE“
– IV. ročník česko – polského hudebního festivalu
Vstupné: 100,-

PŘIPRAVUJEME

„ABECEDA HVĚZD“ – Vladimír Hron
Vstupné: 200,- v předprodeji, 250,- na místě v den konání
Předprodej vstupenek v MIC Javorník (SOUD)
Po – Pá 08:00 – 16:00
Vstupenky zakoupené na dubnové představení zůstávají v platnosti !!!
„DRAKIÁDA“
– tradiční pouštění draků, opékání špekáčků a soutěže pro děti
„VÍTÁNÍ MARTINA LAMPIÓNY“
– kulturní odpoledne pro děti i dospělé
Občerstvení zajištěno !!!

„BOSÉ NOHY V PARKU“
– romantická komedie nejen o lásce
Hrají: Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Radúz Mácha
a Anna Linhartová
Vstupné: 300,- // v den konání 350,-

Změna programu vyhrazena! Více info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz
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Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města Javorník.
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