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Slovo místostarostky
Oprava místních komunikací v roce 2021
Vážení občané,

zcela jistě se shodneme na tom, že ne všechny
komunikace ve městě jsou v takovém stavu,
jaký bychom si představovali. Je to však nejen o financích, kterých obzvláště v této těžké
době není dostatek, ale i o dotacích. Snažíme
se v maximální míře jich využít a v prosinci
loňského roku jsme požádali MMR o dotaci
z podprogramu: Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotačního titulu: Podpora místních
komunikací, na celkem 7 místních komunikací nebo jejich částí v Javorníku a Horních
Hošticích. Jedná se o ul. Nádražní, Fučíkova,
Jánošíkova, Havlíčkova, Míru, cestu u nádraží
a dolní a horní část Horních Hoštic. Trápí nás
samozřejmě i jiné komunikace, ale pokud jsou
v pasportu komunikací zařazené jako účelové
(např. v Bílém Potoku), nelze dotací využít.
Podání dotace bylo náročné nejen technicky,
ale i časově. Ještě před vánočními svátky jsme

Jedna z komunikací, která by se mohla zrekonstruovat.

finišovali, neboť termín na zpracování byl
velmi krátký. Dle projektu se jedná o celkové
výdaje z rozpočtu města ve výši 7 789 926 Kč
bez DPH, 9 425 810 Kč s DPH, přičemž výše
dotace činí 80% ze způsobilých výdajů projektu, v případě našeho města 7 337 368 Kč.

Realizací této akce dojde k odpovídajícímu
technickému zpevnění komunikací v návaznosti na zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění
provozních parametrů komunikací. Opravou
těchto dílčích částí dojde ke komplexnímu
řešení problematiky místních komunikací,
které město opravuje postupně dle finančních možností. Přidanou hodnotou tohoto
projektu bude funkční a estetická úprava
komunikací, zlepšení životního prostředí
(snížení hlučnosti a prašnosti) a zkvalitnění
obytného prostředí města. Věřím, že se nám
naše práce zúročí.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka
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Informace z města
Statistika obyvatel za rok 2020
Stav obyvatel k 13. 1. 2021 je 2696. V roce 2020 se v Javorníku narodilo 20 dětí a přistěhovalo
69 nových občanů. Naopak, 65 občanů se odstěhovalo a naše řady opustilo 58 občanů.
V roce 2020 se narodili:

Tomáš Čaňanský, Julie Velikovská,
Nikola Ilios, Rozálie Strádalová, Samanta Girgová, Jonáš Urban, Anna
Daňová, Patrik Nový, Klára Jarolímová, Vojtěch Drtil, Jaroslav Indra,
Miroslav Ketner, Leo Fiala, Kamila Horváthová, Rosita Dostalíková, Diana Červeňáková,

Viktorie Horká, Sebastien Žáček,
Victoria Zetochová, Vojtěch Kabela.
Rodičům i dětem přejeme hodně
štěstí, zdraví a radosti.

Děkuji za spolupráci paní M. Minksové (matrika), zdroj dat, program Ginis
standart, registr obyvatel.
MZ

Stav občanů k 13.01.2021

Ženy

Muži

Celkem

Javorník
Javorník
Javorník
Javorník
Javorník
Celkem

112
20
1201
25
10
1368

111
30
1143
34
10
1328

223
50
2344
59
20
2696

Bílý Potok
Horní Hoštice
Javorník
Travná
Zálesí

Statistika - věkové složení (počty)
Věková
kategorie
0
1-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
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 Celkem

Muži

Ženy

Celkem

10
50
54
83
67
60
78
96
91
115
112
82
84
92
88
88
37
31
8
2
0
0
1328

9
49
67
73
75
58
79
68
80
86
118
85
79
96
107
88
76
40
24
6
5
0
1368

19
99
121
156
142
118
157
164
171
201
230
167
163
188
195
176
113
71
32
8
5
0
2696

Společenská kronika:
Během prosince 2020 naše řady
opustili tito občané:
J. Chládek

67 let

M. Hildebrand

75 let

L. Lasák

M. Kutláková
S. Kaše

Vl. Milde

Z. Navrátilová
A. Elšíková

89 let
88 let
82 let
61 let
89 let

87 let

4

Javornický zpravodaj

2/2021

POPLATKY ZA PSY
Splatnost do 31. 3. 2021. Dle OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze
psů je sazba poplatku:
za jednoho psa v domech s vlastním výběhem 100 Kč,
za druhého psa a každého dalšího 150 Kč,

za jednoho psa v domech bez vlastního výběhu (bytové domy) 200 Kč,
za druhého psa a každého dalšího 300 Kč.

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do
15 dnů ode dne jejího vzniku (ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy
nabyl psa staršího tří měsíců). Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti.

POPLATKY ZA TKO
Výše poplatku zůstává
v roce 2021 beze změny
(420 Kč za osobu na rok).

Dále oznamujeme, že
v hlavní pokladně MěÚ Javorník (podatelna) je možné jakékoli platby provést
i bezhotovostně - bankovními platebními kartami MasterCard, VISA a VISA
Electron, Maestro, V Pay, JCB, Dinners
Club a Discover.
V případě platby převodem použijte
účet 19-6321841/0100, kontakt pro informace o VS nebo částce 585 235 480.

Poplatek je splatný ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 26. 2. 2021
a do 31. 8. 2021 příslušného kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit do 28. února
i jednorázově na celý kalendářní rok.
Úleva ve výši 50% ročního poplatku se
poskytuje studentům denního studia, kteří
studují a jsou ubytovaní mimo území města
Javorník (internáty, koleje, priváty apod.).
Nárok na úlevu podle tohoto odstavce je
třeba doložit (např. potvrzením vydaným
zařízením, v němž je osoba ubytována,
smlouvou s ubytovatelem apod.).

Občany, kteří nemají uhrazen poplatek za TKO z PŘEDCHOZÍCH LET, vyzýváme, aby
tak učinili v co nejkratším termínu.

Dětská ambulance Javorník
- zimní dovolená
V době pololetních a jarních prázdnin
bude ambulance uzavřena.
Pátek 29. 1. 2021 - zavřeno
Týden od 8. 2. - 12. 2. 2021 - zavřeno
Zastupující lékařka: MUDr. Petra Bláhová Zdravotní středisko Žulová (584 437 133).

Zpravodaj
Vážení spoluobčané, abychom
předešli nesrovnalostem při
roznosu Javornického zpravodaje, žádáme vás o vyznačení
počtu domácností na vaší
poštovní schránce.

Děkujeme.
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Dění v Javorníku
Domov pro seniory
Poděkování
O malých zázracích, které
jsme obdrželi v loňském roce formou darů pro naše zařízení, jsme Vás informovali
v předcházejícím čísle zpravodaje. Doplňujeme ještě
informaci.
Obdrželi jsme balíčky cukroví a sušených křížal od rodinných příslušníků, za které
děkujeme. Opravdu přišly
k chuti jak zaměstnancům,
tak i uživatelům.

naši práci. Další zvonění přivedlo paní Irenku Karešovou,
která rovněž s velkým díkem
a pozdravy donesla zaměstnancům další šité barevné
roušky. Paní Karešová nám
velmi pomohla zejména v počátku výskytu pandemie. Některé kousky jsou opravdu
výstavní, budou nám připomínat nezištnou výpomoc.
Milá Barunko a milá Irenko,
děkujeme Vám.

Posledním překvapením byla
hromada vánočních přáníček
Před závěrem roku nás před
studentů Gymnázia Jeseník
branou Domova navštívila Paní Juřenová oslavila 18. 1. 2021 pro všechna 3 zařízení (v Jaslečna Barunka Sumcová, 96 let, ke gratulantům se připojují vorníku a v Kobylé nad Vidkterá přinesla dárky jako zaměstnanci Domova pro seniory.
navkou č. p. 153 a 58). Přáníčpoděkování za práci zaměstka opravdu vyloudila úsměv
nancům Domova v Javorníku v počtu 33 kusů.
na našich unavených tvářích. Milí studenti,
Ve vánočním balíčku byl dárkový poukaz na
i Vám patří poklona a poděkování.
osvěžující lifting pleti a krém na ruce. BlahoPřeji Vám všem lepší nový rok, především
přání pro všechny zaměstnance nám vyhrklo
pevné zdraví a více úsměvů na Vašich tvářích.
slzy dojetí, uvažovali jsme, kde se v tak mlaZdraví Vás Jitka Richterová
dém človíčku bere tolik citu a pochopení pro

Informace pro veřejnost

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1370 jsou
od 22. 12. 2020 uživatelům domovů pro
seniory povoleny vycházky mimo areál zařízení.

Uživatelé Domova pro seniory Javorník, p. o.,
tak mají možnost chodit na vycházky či navštívit svou rodinu či blízké. Musí však dodržovat podmínky daného usnesení.
Uživatelé našeho Domova byli s danými
podmínkami seznámeni a pracovníci Domova opětovně dané podmínky individuálně

připomínají uživatelům, kteří plánují vycházku či návštěvu rodiny.

Pro veřejnost jsou všechny důležité informace uvedeny na internetových stránkách Domova: domovprosenioryjavornik.cz
Pro přehled uvádíme v bodech podmínky
pro realizaci vycházky uživatelů:

1. Uživatelé Domova jsou povinni v průběhu vycházky používat respirátor alespoň
třídy FFP2 nebo KN95. Domov respirátory uživatelům zdarma neposkytuje. Pracovníci Domova však na přání uživatele
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mohou zajistit nákup respirátoru, který si
uživatel uhradí.
2. Plánovaný odchod z Domova je potřeba
minimálně den předem hlásit personálu
oddělení.
3. Uživatel po návratu z vycházky bude
umístěn do izolace a do 72 hodin od
uskutečnění vycházky mu bude proveden
první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Izolace bude
ukončena v případě negativních výsledků
obou testů. Pokud je POC test pozitivní, je
tato skutečnost oznámena praktickému
lékaři k vyžádání konfirmačního testu.
4. Testy si hradí uživatel. Cena jednoho testu
činí 160 Kč.
5. Izolace a testování uživatele následuje po
jeho každém opuštění zařízení.
Návštěvy uživatelů v Domově pro seniory
Javorník, p. o. jsou povoleny pouze za dodržení opatření, která vešla v účinnost od 11. 1.
2021.
Na základě těchto opatření jsou návštěvy
povoleny pouze pro tuto skupinu osob:
1. Osoby, které doloží doklad (v papírové
podobě), že absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR
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vyšetření nebo POC test na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem.
2. Osoby, které doloží doklad (od praktického lékaře), že v průběhu doby, která není
delší než 90 dnů přede dnem návštěvy,
prodělaly onemocnění COVID-19.
3. Blízcí uživatelů, kteří jsou v terminálním
stadiu nevyléčitelného onemocnění (rozhoduje všeobecná sestra z oddělení nebo
lékař). Tyto osoby nemusí podstoupit testování ani doložit doklad o prodělání onemocnění COVID-19.
Návštěva musí mít vlastní nový respirátor
třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a musí dodržovat další režimová opatření
poskytovatele. Domov vzhledem k omezenému počtu zdravotnického personálu neprovádí POC testy na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2.
Je potřeba návštěvu domlouvat telefonicky
alespoň den předem. Podrobnější informace
opět naleznete na internetových stránkách
našeho Domova.
Děkujeme za pochopení.
Za domov Mgr. Iva Krézková,
sociální pracovnice

Domov pokojného stáří sv. Františka

Poděkování
Jménem všech klientů a zaměstnanců Domova pokojného
stáří sv. Františka děkuji MěKS Javorník
a všem anonymním
dárcům, kteří i letos
splnili přání našich
klientů
vyvěšené
na Vánočním stromě a zasloužili se
tak o to, že Vánoce
v Domově byly hezké a bohaté.

překvapili.

Děkujeme také zaměstnancům
ZŠ Javorník za krásné ručně
vyráběné dárky a cukroví, kterými nás všechny moc mile

Děkujeme i našemu věrnému spojenci
- Komunitě Harmonie v Bílé Vodě, jejíž
pracovníci a klienti pro nás vyrobili drobné mikulášské dárky a nádherné vánoční
ozdoby, které zdobily chodby celého Domova.
Petra Tomášková,
vedoucí DPS sv. Františka
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Pobočka Intervenčního centra v Jeseníku
poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím
i v době nouzového stavu bez omezení
Jesenická pobočka Intervenčního centra Olomouc, se sídlem
v Poradně pro rodinu Jeseník,
Dukelská 436/15 svou činnost
v době nouzového stavu nijak
neomezila. Je zde k dispozici osobám
ohroženým domácím násilím, nebo osobám čelícím nebezpečnému vyhrožování
v návaznosti na prožité domácí násilí, ale
i lidem, kteří hledají informace o možnostech pomoci někomu blízkému, jenž domácí
násilí prožívá.

Domácí násilí nabývá mnoha forem (násilí
fyzické, psychické, sexuální), děje se opakovaně, v soukromí, mimo kontrolu veřejnosti.
Intenzita násilných incidentů se stupňuje
a vede ke ztrátě schopnosti je včas zastavit.
Těsná provázanost s násilnou osobou, často
i závislost na ní, a postupné přizpůsobování
se pravidlům násilného vztahu způsobuje, že
může trvat i velmi dlouho, než se ohrožená
osoba rozhodne takové soužití ukončit.
Služba intervenčního centra (IC) nabízí
komplexní podporu a pomoc. Přímo na pobočce v Jeseníku je k dispozici Mgr. Zuzana
Archelová, sociální pracovnice a kontaktní
pracovnice pro problematiku domácího násilí. Součástí služby intervenčního centra je ale

i psychologická pomoc a právní
poradenství. Na pobočce v Jeseníku lze tedy dojednat i konzultaci
s psycholožkou IC, Mgr. Martinou
Novákovou a právničkou IC, Mgr.
Ilonou Mlčákovou, které dle potřeby na pobočku dojíždějí.

Intervenční centrum poskytuje svou službu bezplatně, je možno zde vystupovat
i anonymně. Osobní konzultaci na pobočce
v Jeseníku je možné si domluvit na tel.
č. 736 472 158. Kontaktní pracovnice je
na tomto telefonním čísle dostupná v pracovních dnech: v pondělí a ve středu - 8:00
- 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod., v ostatní
pracovní dny v rozmezí 8:00 – 12:00 hod.
a 13:00 – 15:00 hod.

Více informací ke službě intervenčního
centra lze nalézt dále na webových stránkách Střediska sociální prevence Olomouc,
https://www.ssp-ol.cz/intervencni-centra/
rozcestnik.
Mgr. Zuzana Archelová
Kontaktní pracovník pro domácí násilí
E-mail: archelova@ssp-ol.cz

Vzpomínka na pana Josefa Čížka

Krátce před svými 87. narozeninami nás
opustil myslivecký kolega a kamarád, pan
Josef Čížek, dlouholetý člen Mysliveckého
spolku Bílý Potok.

Během svého života se aktivně věnoval své zálibě v myslivosti. Odchovával
v domácích podmínkách bažantí kuřátka
a navracel je zpět do přírody, podílel se

ale i na dalších činnostech souvisejících
s myslivostí, a to až do svého požehnaného věku.
V této době jsme se nemohli s naším členem rozloučit tradičním způsobem, a tak
to činíme touto formou.
Myslivosti zdar!

členové Mysliveckého spolku Bílý Potok
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Vzpomínka na včelaře Bernharda Heckela st.
V listopadu 2020 jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým funkcionářem naší
ZO přítelem Bernhardem Heckelem st.
Př. Heckel začal včelařit již jako žák ZŠ, členem včelařské organizace byl od r. 1958.

Byl od r. 1991 místopředsedou a od r. 1996
předsedou naší ZO.
Trvale podporoval chov včel na Javornicku,
vždy byl ochotný radou a praktickou ukázkou pomoci začínajícím a méně zkušeným
včelařům. Byl velmi pracovitý a činorodý,
na rodinné farmě obhospodařoval na ně-

kolika stanovištích více než 100 včelstev.
Chov včel stále zdokonaloval a využíval
přitom nových poznatků a pracovních
postupů.
Př. Heckel bude javornickým včelařům
chybět. Čest jeho památce.

Dále jsme se počátkem letošního roku naposledy rozloučili s našimi dlouholetými
členy přítelem Josefem Čížkem z Bílého
Potoka a přítelem Josefem Šašinkou z Bernartic. Čest jejich památce.
Výbor ZO Českého svazu včelařů Javorník

Statistika z meteorologické stanice za měsíc prosinec
Nejtepleji bylo 6. 12. 2020   - naměřeno 14,7 °C. Nechladněji bylo
31. 12. 2020 - naměřeno -4,9 °C. Poslední největší mráz byl v roce
2010 (-20,6 °C). Za měsíc napršelo 11 mm. Nejméně srážek spadlo
v roce 1948 (0,2 mm). Nejvíce srážek spadlo v roce 2005 (95,9 mm).

4. 12.
Ve východní části Evropy se nacházela tlaková výše, k ní se ze západu přiblížily dvě tlakové
níže a začal klesat atmosférický tlak, čímž začal zesilovat vítr. V Javorníku v tento den mezi
20. a 21. hodinou vítr v nárazech dosáhl síly vichřice (94 km/h). Silný vítr pokračoval
i druhý den, v nárazech kolem 90 km/h. Teplota vystoupala k 10 °C. V Javorníku bylo zrovna
posekáno pole s kukuřicí a vítr zavál kukuřičné šustí do zahrad v okolí vlakového nádraží.
5. – 6. 12.
Zálesí bylo bez elektrické energie od soboty 8:00 do neděle 18:00 hod. - celých 34 hodin.
Oteplování vrcholí, v Javorníku byla teplota téměř na 15 °C. Venku kvetly vrby a byly
pozorovány přelety divokých kachen, hus.

9., 10. 12.
Venku panovalo mlhavé počasí a vytvořila se námraza, v odpoledních hodinách začalo
sněžit. Silnici na Travnou a Zálesí pokryla ledovka. V Javorníku napadly 3 cm sněhu.

27. 12. a 28. 12.
Českou republiku začala ovlivňovat hluboká tlaková níže Hermine, která se nacházela
u Britských ostrovů. V Javorníku kolem 19. hodiny vítr v nárazech dosáhl síly vichřice
(84 km/h) – opět se Javornicko potýkalo s výpadky elektrické energie. Silný vítr lámal
stromy a hasiči měli několik výjezdů. Druhý den, opět kolem 19. hodiny byl zaznamenán
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maximální náraz 76 km/h. Atmosférický tlak byl před TN 1025 hPa, při silném větru klesl
na 981 hPa – nejnižší v tomto roce.

29. 12. – OTŘESY NA JESENICKU
Anenský vrch. „V posledních měsících naše stanice nezaregistrovaly žádné zemětřesení,
které by mělo ohnisko na severní Moravě a které by bylo tak silné, že by mohlo být zaznamenáno lidmi. Na konci prosince, 29. 12. 2020 v 12:19 hod. však byl na celém našem území
stovkami lidí pozorován nejsilnější otřes ze série zemětřesení v Chorvatsku. Hlášení o všech
pozorováních shromažďuje Geofyzikální ústav AV ČR Praha. Obecně mohu říct, že otřes
mohl být na Javornicku registrován slabě, asi stupněm 3 makroseismické stupnice, pravděpodobnější je to ve vyšších patrech. Lidé mohli slyšet drnčení skel či pozorovat např. kývání
ozdob na vánočním stromku. Ale jak už jsem napsala, žádné hlášení z Javornicka nepřišlo.
Desítky hlášení jsme dostali k zemětřesení u Alfrédky v roce 2012 (o tom jsme napsali článek
Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14. 6. 2012,“ sdělila Jana Pazdírková z Ústavu fyziky Země
PřF MU Brno (více v článku paní Pazdírkové).
Horní Hoštice:
Nejvyšší denní teplota (Tmax) naměřena 6. 12. 2020 (13 °C). Nejnižší teplota (Tmin)
naměřená 2. 12. 2020 (-7 °C). Průměrná denní teplota (5 °C), průměrná minimální teplota
(0,3 °C).

Proč v Javorníku sníh není a za kopcem je bílo? Podívejme se společně na jednoduchý
model. Možná jste zaznamenali, že se k Javorníku blíží srážky, (dešťové nebo sněhové)
- z polské strany u Lądek-Zdróje chumelí nebo prší. Na straně Javorníku bývá klid nebo
vítr. Jedná se o fénové proudění vzduchu „föhn“. S tím souvisí i další jev - na hřebenech
Rychleb se oblačnost rozpadá a srážky se opět vyskytují až na jezerech v Polsku.

10

Javornický zpravodaj

2/2021

Proč srážky vlivem proudění vzduchu přes hory nedorazí nad Javorník? Jedná se o turbulentní proudění vzduchu přes horské překážky, při kterém dochází ke tvorbě vírů,
které se uvolňují od dané horské překážky a proudění je unáší dále. Takže srážky prostě
zmizí a vysráží se na místě, kde se již proudění nevyskytuje.

V Javorníku silně fouká nebo prudce stoupne teplota, ale srážky se nevyskytnou, maximálně pár kapek. Tento model funguje i z opačného proudění, srážky přijdou ze směru
od „jezer“ či ze severu a v Javorníku sněží i několik dní, naopak na druhé straně je klid
nebo srážky minimální. 
MZ

Zdroj grafu: Geofyzikální ústav, Seismologická stanice Anenský vrch (ANAC)

HISTORIE ČERPACÍCH STANIC
Vážení spoluobčané,

S panem Pavlem Stoupalem dávám dohromady historii čerpacích stanic v Javorníku.
Máme spoustu zajímavých informací, ale než začnu postupně uveřejňovat informace do
několika zpravodajů, prosím veřejnost o spolupráci. Nepodařilo se nám zjistit, ve kterém
roce byla na náměstí otevřena první benzínka, tehdy měla dvě stanoviště. Dle historických
fotek by to mohl být rok 1936-1937, jenže tento letopočet je nejspíše mylným. Uvítám
další fotografie zachycující benzínové pumpy v Javorníku nebo vzpomínky vás, občanů,
které jsou spojeny s historií čerpacích stanic v Javorníku. Děkuji všem, ozvěte se na
marketing@mestojavornik.cz nebo osobně v Turistickém centru SOUD.
MZ
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Pocítili jste zemětřesení?
Od 28. 12. 2020 pozorujeme v Chorvatsku
jihovýchodně od Záhřebu sérii relativně silných zemětřesení. První otřes s magnitudem
5,2 zasáhl oblast u města Sisak 28. 12. 2020
v ranních hodinách a následovalo ho několik
dotřesů. Tato zemětřesení byla pocítěna po
celém Chorvatsku i v okolních státech, způsobila materiální škody, ale nepřinesla žádná
vážná zranění ani oběti na životech.
O den později, 29. 12. 2020, 19 minut po poledni, otřáslo stejným místem podstatně silnější
zemětřesení s magnitudem 6,4. Tento otřes
prakticky zničil město Petrinja, zavinil smrt
sedmi osob a desítky zranění a způsobil rozsáhlé škody na větším území. Seismické stanice
v následujících hodinách a dnech registrovaly
stovky dotřesů, několik z nich středně silných
s magnitudem kolem 5,0. Desítky z nich byly

pozorovány lidmi, ty nejsilnější nejen v Chorvatsku, ale i v okolních zemích.

Nejsilnější otřes z úterý 29. prosince 2020 ve
12:20 hod. byl pocítěn i na území celé České
republiky. Geofyzikální ústav AV ČR, který
shromažďuje údaje o pozorování zemětřesení,
eviduje již přes 750 hlášení od občanů. Pokud
jste zemětřesení také pocítili, prosíme
o vyplnění dotazníku, který najdete na
adrese www.ig.cas.cz/makroseismicky-dotaznik. Děkujeme.

Informace o seismické aktivitě nejen v Chorvatsku najdete na stránkách Geofyzikálního
ústavu AV ČR, www.ig.cas.cz nebo Ústavu
fyziky Země Masarykovy univerzity, www.
ipe.muni.cz
Jana Pazdírková, Ústav fyziky Země,
Masarykova univerzita, Brno

Přehled činnosti JSDH Javorník
za uplynulý měsíc - prosinec 2020

Poslední měsíc roku 2020 byl velmi
náročný, zasahovali jsme celkem
u 14 událostí. Začátkem a koncem
měsíce nás potrápil silný vítr, který
lámal stromy a trhal střechy. Oproti
minulému měsíci, kdy jsme vyjeli
pouze k jediné události, to byl skok. Během
24 hodin jsme zasahovali u 6 událostí. K první
události vyjíždíme 3. prosince dopoledne do
Uhelné, kde došlo k zahoření sazí v komíně
rodinného domu. Ve spolupráci s místními
hasiči a hasiči z Jeseníku se podařilo požár
zkrotit a komín vyčistit. Následující den začal
foukat silný vítr. V podvečer a pozdě večer
vyjíždíme 2x na silnici vedoucí do Zálesí, kde
likvidujeme popadané stromy. Od brzkého
rána soboty 5. prosince vyjíždíme opět do
Zálesí, pak do Bílého Potoka a následně
i přímo v Javorníku likvidujeme popadané
stromy ze silnice. Ještě týž den dopoledne

vyjíždíme společně s profesionálními
hasiči z Jeseníku do areálu místních
stavebnin, kde uletěla plechová
krytina ze střechy jednoho skladu.
Po provedeném průzkumu bylo
rozhodnuto, že utrženou část krytiny rozřežeme a stáhneme na zem. Zbytek
uvolněné krytiny byl provizorně upevněn ke
střeše. První sníh po roční pauze se postaral
o dopravní nehodu ve čtvrtek 10. prosince
na konci Javorníku směrem na Travnou,
kde osobní vozidlo skončilo v potoce. Řidiči
jsme pomohli z vozidla ven a provedli jsme
celkové zajištění místa nehody. Vozidlo
z potoka vyprostil až jeřáb profesionálních
hasičů. Dvakrát po sobě vyjíždíme k otevření
uzavřených prostor. V prvním případě jsme
12. prosince otevírali byt, kde byla osoba
ve špatném zdravotním stavu. V druhém
případě jsme pak zpřístupnili zabouchnutý
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byt, kde se vařil oběd. Obě události se staly
na území města. O prvním svátku vánočním
vyjíždíme odpoledne na pomoc zdravotníkům s transportem nemocné osoby z domu
do sanitky. O dva dny později vyjíždíme
s oběma cisternami k ohlášenému požáru
pergoly s udírnou u domu na ulici Partyzánské. Na likvidaci požáru jsme nasadili
2 C proudy a požár uhasili. Při požáru se
popálila jedna osoba, kterou jsme ošetřili
a předali přivolaným zdravotníkům. Ještě

ten den se opět rozfoukal silný nárazový vítr,
který se nám postaral o poslední dva výjezdy
roku. V prvním případě vyjíždíme do Nových
Vilémovic, kde s místní jednotkou odstraňujeme několik popadaných stromů. Odtud
pak rovnou přejíždíme opět na známé místo,
a to k Zálesí, kde také likvidujeme spadený
strom. Tento spadený strom byl poslední
událostí javornických hasičů v roce 2020
s pořadovým číslem 65. Oproti roku 2019
jsme vyřešili o 12 událostí více.

Mám je rád. Cesty v lesích. Dnes již často
vedou odnikud - nikam. Náhle v lese narazíte
na lidskýma rukama přetvořený kus země.
Pečlivě zaštěchované kamenné zídky bránící
sesutí pojízdné či pochůzné plochy. Jdu
po ní a snažím se přijít na kloub, k jakému
účelu sloužila. Takto jsem na Štěpána šel po
hřebenu dělícím rozvodí Obecního (Waldeckého) a Javornického (Krutvaldského)

potoka. Už kdysi, před mnoha lety, jsem tudy
šel. Vidím však vše jinak než tenkrát. Léta
přibyla a s tím i nějaké zkušenosti, znalosti
historických souvislostí. Tady na hřebeni,
kde rostou statné smrky, byla z obou stran
pole, na které svítilo slunce. I přes vyšší
polohu úroda byla. Od jara se pilně pracovalo, na horských políčcích panoval jistě
čilý ruch. Vysbírat kamení a uložit mimo
obdělávanou půdu. O pečlivosti, fortelu, ale
také o přemýšlení nad budoucností svědčí
nejedna taková „hromada“. Vždyť tady bude
po mnoho dalších generací a bude svědčit
o vztahu k místu, k půdě živitelce. Vypěstovat, uživit se, část výpěstků směnit za věci
k životu potřebné. Nebyl to jistě jednoduchý
život. Ale lidé byli přivyklí prát se s přírodou a osudem. A přijímat, co život přinesl,
s pokorou. Nebyla to jistě doba idylická, pro
naše pokolení však v lecčems poučná.

Jak to vidím - staré cesty

E. Kabil

VESNICKÝ MASOPUST SE LETOS NEUSKUTEČNÍ
3. ročník Vesnického masopustu, který každoročně pořádá
Spolek obyvatel Javorníku Vsi, se letos NEUSKUTEČNÍ,
vzhledem k aktuálně platným nařízením, která nedovolují
pořádání kulturních akcí.
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Informace ze školství
ZŠ Javorník
Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,
dovolte, abychom Vás prostřednictvím Javornického zpravodaje informovali o činnosti školy v první
polovině letošního školního roku.
Školní rok začal standardně, avšak
s mnoha omezeními v rámci dodržování
protiepidemických pravidel. Standardně
mám na mysli stav vzhledem k prezenční
výuce ve škole. Bohužel v polovině října se
dle epidemiologů situace zhoršila natolik,
že až do 30. listopadu byla znemožněna přítomnost žáků ve škole. Po určitém uvolnění
nastalo období tzv. rotační výuky. To pro nás
znamenalo, že se ve škole vzdělávaly jen poloviny 6. – 8. ročníků. Druhé poloviny těchto tříd se učily distanční formou z domova.
Tento stav vydržel až do Vánoc. Bohužel
se během svátků vývoj zhoršil natolik, že
po prázdninách do školy nastoupily pouze
1. a 2. ročníky. Ostatní třídy zůstaly doma na
distanční výuce. Zatím tento stav platí stále… Ale vrátím se na začátek.
Již v září jsme avizovali, že díky zavedení
protiepidemických pravidel se škola nemůže v letošním roce účastnit žádných sportovních či kulturních akcí. Život ve škole byl
paralyzován také v rámci kroužků a zájmových útvarů, které se prakticky nerozběhly.
Neproběhla také každoroční akce školy ve
spolupráci s Radou rodičů, Vánoční jarmark.
Až čas ukáže, zda se letos podaří alespoň
částečně obnovit kulturní činnost, která
nám všem tak moc chybí…
Vrátím se k distanční výuce. Během podzimních měsíců jsme začali pracovat v systému
již zaběhlých týdenních plánů. Zároveň jsme
se seznamovali s novou platformou od firmy Google, která nám zajistí lepší a pohodlnější práci v rámci vzdělávání, a to nejen
v distanční výuce. Jedná se o služby platformy G-suit, která obsahuje mnoho nástrojů.

Jde například o Google Meet, prostřednictvím kterého nyní probíhají videohodiny. Všechny kroky,
kterými se posunujeme dále, důkladně promýšlíme. Chceme, aby
přechod na tuto platformu byl pro
žáky a Vás, rodiče co nejjednodušší, a tím i nejefektivnější. Věříme, že vše povede k oboustranné spokojenosti. Jak jsem
zmínil, služby G-suit chceme využívat nejen
v distančním vzdělávání, ale také při běžné
prezenční výuce.
I když se s žáky ve škole vidíme pouze sporadicky, přesto se je snažíme maximálně podporovat v práci navíc. Práce navíc znamená
například účast ve vědomostních soutěžích
a olympiádách. Již před Vánocemi proběhlo
školní kolo dějepisné olympiády a soutěž
„Mladý chemik“. Výčet úspěšných začnu
u dějepisné olympiády. Nejúspěšnějšími řešitelkami a postupujícími do okresního kola
byly žákyně Andrea Luchianová s Nikolou
Mencnerovou z 9. A a Marie Fibingerová
z 8. B. Ve školním kole chemické olympiády
uspěli Nikola Mencnerová z 9. A a pánové
z 9. B, konkrétně Pavel Schlögel a Ondřej
Vršan. Tito žáci postoupili do druhého kola,
které se koná na konci ledna v online verzi.
Ve školním kole olympiády z českého jazyka uspěly Zuzana Matušková z 9. B, Nikola
Mencnerová a Andrea Luchianová z 9. A,
první dvě postupují do okresního kola, které
proběhne na konci ledna. Učitelům děkujeme za přípravu a žákům za zapojení do soutěží, ve kterých získávají mnoho poznatků,
vědomostí a zkušeností, které v budoucnu
s jistotou zúročí.
Za zmínku stojí také zapojení naší paní učitelky Ing. Králové a jejího týmu, konkrétně
Zuzany Matuškové, Adama Veselého, Julie Staníkové, Karolíny Kmeťové, Dalibora Němce, Ondřeje Vršana a Andrey Luchianové do projektu pod záštitou Nadace
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Karla Komárka. Předmětem tohoto projektu
bude bádání nad objevováním nových technologií, které mohou v budoucnu pomoci
životnímu prostředí.
Máme dobrou zprávu také pro žáky zeměpisu a přírodopisu. Pro nadšence těchto předmětů chystáme také školní kola olympiád,
a to s největší pravděpodobností v online
distanční podobě.
Máme za sebou pololetí školního roku. Půl
roku, který začal s nadějí normálních dní
a pokračuje tak, jak si nepřeje nikdo z nás.
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S jistotou můžu za sebe i kolegy konstatovat, že jsme se s nejlepším svědomím
a vědomím snažili a budeme snažit žákům
předávat maximum při jejich vzdělávání.
Děkujeme také Vám rodičům za vaši energii,
kterou vkládáte do svých dětí, a pomáháte
tím překonat toto nestandardní období nestandardní výuky.
Všem žákům, rodičům a přátelům školy pak
přejeme především pevné zdraví, které dá
základ všemu dalšímu…
Mgr. Marek Bury, ředitel školy

Kulturní, společenské a sportovní akce
Turistický ruch v Javorníku

Každým rokem lze
pozorovat, že turistický ruch v Javorníku roste! Není divu,
pořád se něco buduje a lidé objevují krásy našeho Rychlebského výběžku. Turisté objevují Javornicko
a jeho turistické cíle. Sezóna 2020 odstartovala bez značných vládních opatření a turistický ruch se rozjel naplno. „Letošní návštěvnost i přes uzavření ohledně celosvětové pandemie Covid-19 byla obrovská. Celkem bylo
12 169 návštěvníků, což je skoro o 100% víc
než v předešlém roce. Bylo to dáno i tím, že
se nemohlo cestovat do zahraničí, tak Češi
opravdu objevovali krásy České republiky, což
je pro nás jen dobře,“ sdělila Monika Bukalová, pracovnice MIC Javorník. V hlavní turistické sezóně na náměstí nebylo kde zaparkovat, od dopoledních hodin bylo plno – turismus v plném proudu. Turisté milují, když

je z čeho vybírat. Na náměstí bylo v červnu
2020 otevřeno Turistické centrum SOUD.
Nachází se zde Městské muzeum, Městské
informační centrum a Půjčovna elektrokol –
o cykloturistiku byl značný zájem.

Tančírna:
„I přes různá omezení a napjatou situaci kolem možnosti pořádání akcí v době celosvětové pandemie Covid-19 se Tančírně podařilo
nabídnout pestrý a vyvážený program. Soustředili jsme se především na nízkorozpočtové
akce a koncerty, které nenesly riziko velké finanční ztráty v případě náhlého zrušení. Díky
dlouholeté spolupráci s Klášterními hudebními slavnostmi a Dittersovým festivalem se podařilo uvést zcela výjimečné hvězdy z oblasti
hudby. Vyzkoušeli jsme také možnost streamování a vysílání koncertu v Tančírně a ukázalo
se, že i toto může být velmi populární formát.
Tančírna uvedla i své tradiční oblíbené akce
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typu hudební čaje o 15. hodině, Geniální Tančírnu dětem a novinkou byla řada workshopů
zaměřených např. na zpěv, herectví nebo výtvarnou tvorbu. Návštěvníci využívali i možnosti zavítat do tančírny na lekce jógy a za
výstavami výtvarných umělců. Přes léto nás
doprovázely obrazy malíře Jana Pražana a od
září nová série grafik od Jaromíra 99. V jarní vlně corona opatření jsme ve spolupráci se
Zuzanou Černou zapracovali a načetli příběh
Tančírny a Račího údolí, jehož autorem je Pavel Macháček. Tento příběh jsme zdarma zveřejnili on-line na Youtube a doprovází ho řada
fotografií z akcí v minulých letech. Navzdory
striktním omezením od podzimu 2020 zůstáváme optimisty a věříme v krásnou sezonu
roku 2021, na které se již intenzivně pracuje,“
shrnula Zdeňka Morávková. Tančírnu navštívilo cca 13 500 návštěvníků.

Na hraničním přechodu Travná je možnost
využít půjčovnu koloběžek Hulandia a sjet
si po asfaltové silnici až do Javorníku. Dominantou města je i zámek Jánský Vrch, který
jedním z cílů těch, kteří do města zavítají.
Statistika vedená v IC
Pro zajímavost: v roce 2009 Javorník navštívilo 2123 turistů. Javorník navštěvují
turisté z Polska, Německa, Francie, Itálie, ale
i z Austrálie nebo Ameriky… V roce 2017
(6026), 2018 (6105), 2019 (7 205) a v roce
2020 (12 169) podrobný přehled naleznete v grafu. Javornické informační centrum
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obsadilo 4. místo v soutěži „Oblíbené turistické informační centrum roku 2020“ 11. ročník ankety.
O tom, že návštěvnost města stoupá, svědčí
i statistika zámku Jánský Vrch, kdy v roce
2018 zámek navštívilo 25 953, v roce 2019
(30 913) a v loňském roce 2020 (23 716)
návštěvníků. „Pandemie nás ovlivnila v tom,
že jsme později otevřeli a dříve zavřeli zámek
pro veřejnost a museli jsme zrušit některé
kulturní akce. Během sezony chodilo málo
polských návštěvníků, ale zase přibylo českých turistů, tím se hodnoty v podstatě srovnaly,“ shrnula kastelánka zámku Jánský Vrch
Kateřina Danielová.
Turisty zde láká i geocaching.
Kešky jsou „skryté schránky“, které „kačer, lovec“ hledá
pomocí GPS souřadnic nebo
vyřešení určitých šifer nebo
úkolů. Geocaching je hra na
pomezí sportu a turistiky. Skryté schránky
jsou určeny jak pro rodiny s dětmi, tak pro
dobrodruhy. Skryté schránky jsou na Javornicku od roku 2017, k 31. 12. 2020 mám
zaznamenáno 4 058 nálezů. Do Javorníku se
sjíždějí „kačeři“ z různých koutů ČR i ze zahraničí. Návštěvníci se u nás ubytují i díky
geocachingu (svědčí o tom zápisy v keškách).
Na náměstí v Javorníku byla otevřena směnárna.
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