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Informace z města
Policie ČR v Javorníku
Vážení občané,
již několikrát bylo přetřásáno téma
ohledně návratu policie do našeho
města. Javorník leží cca 7 km od polských hranic, má 2 800 obyvatel a je
sociálně vyloučenou lokalitou. Potýkáme se nejen se sociálně vyloučenými občany, ale i nezodpovědnými občany z Polska,
kteří dělají nepořádek či se potýkají s celní
správou ohledně nelegálního dovozu drog či
léků na výrobu drog.
Policie ČR, obvodní oddělení Javorník, byla
v Javorníku do 30. 4. 2011 údajně v nevyhovujícím objektu, který by vyžadoval velké náklady na opravy. Vedoucí územního odboru v Jeseníku plk. Mgr. Bc. Ludmila Andělová sděluje
důvod odchodu ten, že budova, ve které sídlili,
již byla nevyhovující a v době, kdy se museli odstěhovat, nebyla žádná jiná alternativa
přímo v Javorníku. Každopádně se prý nikdo
nebrání návratu do Javorníku, naopak by tuto
cestu zpět přivítali, ale za předpokladu, že jim
bude nabídnuta budova, která bude technicky
dostačující a strategicky umístěná. Pokud jde
o "efekt" prevence před výtržnictvím, rušením nočního klidu a zajištění i té "pocitové"
zabezpečenosti pro obyvatele, tak paní vedoucí doporučuje umístit budovu Policie na
viditelném místě ideálně v centru města.
Nyní je obvodní oddělení Javorník v budově Policie ČR v 15 km vzdálené Žulové, kde
dříve sídlila cizinecká policie, která se odstěhovala do Jeseníku. Občané místních částí Javorníku to mají do Žulové dokonce až
26 km (Travná, Horní Hoštice…).
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. Ode dne podpisu smlouvy v roce 2014 nás k dnešnímu dni stála 5 290 000 Kč!, tedy cca
1 000 000 Kč ročně.
Aby byla PČR blíž občanům, město vyčlenilo v roce 2012 v přízemí městského
úřadu největší místnost, kterou upravilo pro
potřeby PČR, a ta se zavázala, že zde bude
vždy v pondělí a ve středu přítomna pro potřeby občanů. Toto však od samého počátku
NEFUNGUJE! Policie je zde pouze v případě
předvolání občanů či sepsání protokolu. Nápomocna je při vyzvání k účasti na větších
akcích, které se konají ve městě, k zajištění pořádku, dohledu apod. Občané tak musí se vším
jet na služebnu do 15 km vzdálené Žulové
a např. rušení nočního klidu, napadení apod.
řešit pouze telefonicky, což mnohé odrazuje
k nahlášení těchto činů.
V letošním roce jsem oslovila prostřednictvím hejtmana krajského policejního ředitele v Olomouci a proběhla schůzka ohledně obnovení služebny PČR v Javorníku. Na
tomto jednání město nabídlo PČR budovu,
která by vyhovovala požadavkům PČR, tuto
by odkoupilo od soukromé osoby a opravilo
pro potřeby služebny v Javorníku. Policie ČR
by si zajistila vybavení.
Ze strany PČR došlo k prohlídce budovy a další schůzka se konala 31. 7. 2019 v Javorníku za
přítomnosti vedení města a vedoucí Územního odboru Jeseník plk. Mgr. Bc. Ludmily Andělové a ředitele Krajského ředitelství Olomouc
plk. Mgr. Tomáše Landsfelda. Byla předložena
Zpráva z prohlídky s vyčíslenými náklady na
rekonstrukci ve výši cca 8 000 000 Kč, které
si město v současné době s ohledem na jiné
investiční priority nemůže dovolit.
Výsledkem jednání byl však návrh na zřízení
policejní stanice, ovšem opět v budově města,
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kterou bude muset město na své náklady přizpůsobit požadavkům PČR. Město je po všech
stránkách nakloněno vrácení služebny do
Javorníku, avšak jsou na něj kladeny vysoké
nároky, proto schválilo „alespoň“ zřízení policejní stanice. Tento souhlas odeslalo již před
měsícem na KPŘ ČR, nyní čekáme na odezvu.
Město Javorník nechce ze svého rozpočtu suplovat výkon státní správy k zajištění bezpečnosti obyvatel, a to téměř
1 000 000 Kč ročně. Chceme, aby nám
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stát garantoval ochranu majetku i bezpečí obyvatel přímo v místě, tak jako je
tomu i v dalších městech.
Finance za ARAGON Security s. r. o. by jistě
dokázalo využít účelněji – chodníky, cesty….
V této nelehké pozici nám pomáhá i poslanec Adam Kalous, který při zářijových interpelacích na ministra vnitra Jana Hamáčka
bude apelovat, aby byla tato situace řešena,
případně zorganizuje setkání s ministrem.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka

Vyhodnocení činnosti Pořádkové služby ve městě Javorník
Pořádková služba (dále jen PS) v našem městě je prováděna nepravidelně ve dnech i časech a je přímo
úkolovaná starostou případně tajemníkem města. Hlavním úkolem je
dohled nad pořádkem ve městě, nad
dodržováním obecně závazných vyhlášek, zejména o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, o zajištění veřejného pořádku a čistoty ve
městě, dodržování pravidel pohybu psů na veřejném prostranství, hluková vyhláška apod.
Především tedy preventivní činnost. Plnění
tohoto hlavního úkolu provádí připravení
a proškolení členové PS ARAGON Security. Ti
dle zadaných pokynů plní i další úkoly, které
s pořádkem v obci souvisí – kontrola odloučených lokalit a částí města, zvýšený dohled
u vlakového nádraží, autobusových zastávek
a přechodů přes komunikace, u hřbitova,
u skládky nebezpečného odpadu, u prodejen
potravin, u fotbalového hřiště, sokolovny a v
dalších lokalitách dle upřesnění. Zvýšenou
pozornost věnují také parkování vozidel na
náměstí, vyhrazených parkovištích, jiných plochách a veřejném prostranství.
Z výkonu služby je zasílán přehled událostí.
Ten je zasílán 1x týdně – vždy za uplynulý
týden. Z těchto přehledů vyplývá, že PS musela řešit zejména:
- konzumaci alkoholu na veřejnosti (náměstí, nádraží, aut. zastávka),

- znečišťování veřejného prostranství (tamtéž),
- volně pobíhající psi,
- vandalismus, rušení nočního klidu, kouření a nepořádek na zastávce,
- nedovolené parkování, zákazy
vjezdu,
- asistence PČR při událostech (dopravní
nehoda, požár, lesní neštěstí).

Dále za působení PS ve městě:
- bylo odhaleno a zdokumentováno mnoho
nepovolených („černých“) skládek,
- bylo nalezeno několik peněženek včetně
jedné s větší finanční hotovostí (předáno
majitelce), dále platné osobní doklady, platební karty, klíče, mobilní telefony, žákovské
průkazky – vše bylo předáno buď přímo
majitelům, nebo na ztráty a nálezy města
- bylo odchyceno 27 toulavých psů,
- byl odhalen požár v budově,
- bylo nalezeno několik jízdních kol,
- několikrát byla poskytnuta první pomoc zraněným osobám, v 9 případech byla přivolána
zdravotnická záchranná služba (úrazy),
- v mnoha případech byly řešeny problémy
s nezajištěnými osobními automobily ale
i rodinnými domy,
- bylo řešeno domácí násilí,
- ve spolupráci s PČR řešena drogová problematika,
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O jednotlivých zjištěních je pořizován záznam, který je podkladem pro případné
přestupkové řízení.
V několika případech byly zjištěné skutečnosti předány PČR. Ve 28 případech na základě oznámení pořádkové hlídky hlídka
policie řešila událost na místě.
Uvedený výčet událostí nevyjadřuje zcela
činnosti, které Pořádková hlídka plnila v hodnoceném období. Mezi další činnosti patřily
pomoc občanům při napadení a krádeži,

informační činnost pro turisty, monitorování obecního majetku, dohledová služba při
zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí a řada dalších.
Za dobu činnosti v našem městě si členové
PS získali důvěru u občanů, kterým záleží na
pořádku v obci, na tom, aby se ve svém městě a domově cítili bezpečně. Ti jejich práci
hodnotí kladně a pomáhají jim i informacemi
o možném porušování OZV či páchání přestupků. To pomáhá členům hlídky a následně
i znásobuje důvěru občanů v jejich práci.
Pochopitelně jsem si vědom i toho, že ne vždy
a ne všemi občany je činnost PS hodnocena
kladně. Někteří lidé činnost PS hodnotí či považují jako zbytečné vynakládání prostředků
obce. Rozumím i těmto názorům. Jde totiž
zejména o ty občany, kteří žijí v klidnější části
obce. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že preventivní činnost PS výrazně přispěla k zajištění pořádku a bezpečnosti v obci. 
starosta

Vážení spoluobčané,
jistě už někteří z vás byli navštíveni zaměstnanci správy
majetku, kteří v současné době
obchází všechny domácnosti
na území našeho města a přilehlých obcí, podnikatele a živnostníky. Prověřuje se, zda mají všichni řádně zaplacen
poplatek za nakládání s odpady, a pokud tomu tak je, na odpadovou nádobu je nalepen
štítek s QR kódem. Do konce roku počítáme
se zkušebním provozem a od 1. 1. 2020 najedeme na „ostrý“ provoz evidence komunálního odpadu.

O co se konkrétně jedná? Nádoby na odpad,
které nebudou označeny QR kódem nebudou
vyváženy, pokud se v nádobách vyskytne
netříděný odpad, také nebude vyvezeno, a v
případě, že množství odpadu nebude odpovídat počtu nádob (odpad v pytlích vedle)
a bude se tak dít pravidelně, budou vyvezeny
pouze nádoby a pytle ponechány na místě.
Každý bude mít možnost, pokud si zakoupí
novou nebo další nádobu na odpad, v případě, že mu stávající počet nestačí, požádat na
správě majetku o vydání dalšího QR kódu.
Od 1. 1. 2020 se budou vyvážet pouze nádoby opatřené QR kódem! 
OSM

- bylo rozdáno mnoho reflexních prvků pro
lepší viditelnost občanů a cyklistů – úzká
spolupráce s oblastním koordinátorem
BESIP Ing. Charouzem,
- plynulost dopravy při dopravních nehodách
(do příjezdu PČR) a při kulturních akcích,
- velmi časté řešení výtržností v nočních hodinách, narušování nočního klidu a mnoho
dalšího.

QR kódy na popelnicích

Zubní ambulance upozorňuje

Zubní ambulance v Javorníku informuje své pacienty, že každý pátek je ambulance uzavřena. Informace na tel. čísle 584 440 293 nebo +420 722 023 335. Děkujeme za pochopení.
MUDr. Michálka Karel
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Upozornění
Město Javorník informuje občany
o sdělení společnosti JK MORAVA, spol. s r. o. o přerušení činnosti provozovny sběrných surovin v Javorníku ke dni 15. září
2019 z důvodu převodu vlastnických práv na jinou společnost. UPOZORŇUJEME občany, že SBĚRNÝ DVŮR nemá
s činností místní sběrny nic společného,

sběrný dvůr zůstává otevřený
dle otevírací doby. Žádáme občany, kteří si dosud nevyzvedli
objednaný kompostér, aby si dle
otevírací doby sběrného dvora
kompostér vyzvedli. Dále sdělujeme občanům, že i letos připravujeme
kalendář „Město Javorník 2020“. Jak bude
vypadat? Nechte se překvapit.
MZ

SETKÁNÍ PO LETECH
Město Javorník a Městské kulturní středisko Javorník vás srdečně zvou na již tradiční
Setkání po letech, které se uskuteční
v pátek 18. 10. 2019 od 17:00 hod. v novém sále kulturního domu. Přijďte se pobavit, popovídat u sklenky dobrého vína
a poslechnout si nebo i zatancovat s hudeb-

ní kapelou „Kapka“. Čeká vás zábavný večer
plný hudby a tance s bohatým kulturním
programem. Můžete se těšit na vystoupení
dětí z pěveckého sboru Sluníčko pod vedením paní Dagmar Petřekové a na kouzelnické vystoupení.
Srdečně zvou pořadatelé!!!

Přihláška

!

Vážená paní, vážený pane,
pokud máte zájem zúčastnit se v letošním roce Setkání po letech, které proběhne 18. 10.
2019 od 17:00 hodin v novém sále MěKS Javorník, prosíme o vyplnění přihlášky. Přihlášky vraťte potvrzené nejpozději do 11. 10. 2019 do kulturního domu. Podmínkou
pro přihlášení na „Setkání po letech“ je dosažení v letošním roce 60 let a trvalé bydliště
v Javorníku.
Na setkání s vámi se těší pořadatelé

PŘIHLÁŠKA NA SETKÁNÍ PO LETECH 18. 10. 2019
Jméno, příjmení ..................................................................................................................................................

Datum, podpis .....................................................................................................................................................
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Žádost o poskytnutí termínů kulturních,
sportovních a společenských akcí 2020
Prosím organizace, místní kluby, spolky i soukromé osoby z Javorníku, Bílého Potoka,
Horních Hoštic, Travné a Zálesí, aby sdělily termín plánovaných akcí pro rok 2020. Akce,
které budou nahlášeny do 15. října 2019 budou uvedeny v městském kalendáři. Kdo
zašle akce později, bude je mít uvedené v „plánu akcí 2020“ na webu města. Pište na
marketing@mestojavornik.cz. Děkuji všem za spolupráci! Michal Zajonc (Manager PR)

Statistika z meteorologické stanice za měsíc srpen
Nejtepleji bylo 29. 8. 2019 - naměřeno 33,3 °C. Nechladněji bylo 15. 8. 2019 - naměřeno 10,3 °C. Za měsíc napršelo 62,6 mm, maximální náraz větru 30,7 km/h.
Počet tropických nocí (teplota neklesne pod 20 °C): 2019 (1), 2018 (2), 2017 (3),
2016 (0), 2015 (8). Počet tropických dnů (teplota nad 30 °C): 2019 (5), 2018 (12),
2017 (7), 2016 (4), 2015 (18).
10. srpna někteří občané hlásili ve 20:15 jev, který byl vidět směrem na Bernartice, jednalo se o halový jev. „Z halového sloupu však bývá častěji patrná horní část, neboť se šance
na jeho spatření zlepšuje při pozici slunce nízko nad horizontem, kdy spodní část sloupu už
není možné spatřit. Tento jev vzniká odrazem paprsků od podstav přibližně horizontálně orientovaných ledových destiček, může však vznikat i odrazem od stěn krystalových sloupků,
jejichž hlavní osy jsou orientovány vodorovně, případně na ledových krystalech v Lowitzově
orientaci, díky kterým může vzniknout halový sloup i při větší výšce slunce nad obzorem“.
Bouřky: 3. 8. hřmění v 13:40 hod., ve 14:40 hod. byla bouřka (srážky 4,8 mm)
a v 16:15 hod. opět hřmělo. 6. 8. zahřmělo v 16:15 hod., 7. 8. ve 4:40 hod. vzdálená bouřka,
která v 7:00 hod. dorazila do Javorníku a spadlo 23,3 mm srážek. 16. 8. v 13:40 hod.
hřmění (srážky 2,1 mm). 21. 8. v 0:20 hod. bouřka (srážky 11 mm). 26. 8. ve 12:10
bouřka šla přes hory od jihu - Travná, Zálesí, Černý kout, rozvodněný potok, lesní cesty
spláchla voda. V Javorníku pouze hřmělo (srážky 1,4 mm). 30. 8. hřmělo v 15:30 hod.
Letošní léto přineslo kolem dvaceti bouřek, jednou se ojediněle vyskytlo krupobití (průměr max. do 1 cm) - 28. července 2019. Dosavadní teplotní rekord v Javorníku stále odolává, padl 8. 8. 2015 - 38,5 °C.
Pro zajímavost: Suma srážek od ledna do konce srpna letošního roku činí 356,8 mm. V roce 2015 za celý rok spadlo 349,1 mm, což bylo nejméně srážek v historii měření.
MZ
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Dění v Javorníku
Javornická dělostřelecká garda na cestách

V letošním roce jsme se již podruhé zúčastnili bitvy na hradě Sovinec. Tentokrát jsme
jeli v jiné sestavě, a protože nás je v našem
spolku hodně, není problém, abychom se
vystřídali. Pro naši výpravu nám bylo umožněno si postavit malé tábořiště na nádvoří
číslo šest. Prošli jsme se okolo hradu, zastříleli si teda řádně a srandy a potu zažili
taky dost. V obědové delší přestávce pro
návštěvníky jsme hráli komediální scénku
„Těžký život dělostřelce“, kterou můžete
zhlédnout na našich facebookových stránkách. Pan kastelán byl s oběma výpravami
spokojený tak, že to bude asi už rutina tam
jezdit každý rok na jaře a na konci prázdnin. A máme také za sebou dlouhé cestování
k moři k našim sousedům v polském městečku Świnoujścia. Tam se odehrála bitva, ve
které jsme potopili i loď. Bitva se odehrávala
na nábřeží kousek od tábořiště, kde se utkalo okolo 300 vojáků, něco málo jezdectva
a my se plahočili s naším velkým dělem po
bitevním poli. Místy byl písek a zase písek,
pot a dřina, ale probojovali jsme se až na

samotný závěr k molu a tam stála pruská
loď a tu jsme „potopili“. Byl to krásný zážitek. Večer byl pochod na pláž, kterou jsem si
sám dovolil nazvat „pláž hlubokého písku“.
Kdo nebyl, nezažil. Plahočili jsme se pískem
asi 1 km a stejně to místo na noční střílení
nenašli, ale pak se ten zmatek nějak zorganizoval a dojeli jsme tam pomocí terénního
vozu sice o hodinu později, ale taky to stálo
zato. Světelné efekty se povedly. Po všech
těchto patáliích, jak říká velitel, jsme v neděli jeli do muzea v Německu do Peenemünde. Hladoví jsme dojeli zpět do tábora, tam
dojedli guláš, co se vařil v sobotu dopoledne, sbalili tábor a vydali se na dlouhou cestu
domů. Nejdříve jsme jeli kousek trajektem
a pak autem okolo 600 km až domů do Javorníku. Dojeli jsme v pořádku domů bez
útrap na cestě a spokojeni. Viděli jsme zase
něco nového, přijeli jsme plni zážitků a dojmů. Teď už se těšíme na další bitvu, která
se koná 28. září ve Zlatých Horách, kam vás
srdečně zveme.
JDG
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Olympiáda v Domově pro seniory Javorník
11. září se konal již VII. ročník Olympiády –
sportovních her pro seniory v Domově v Javorníku. Pozvání přijalo a her se zúčastnilo
celkem 7 družstev z pobytových sociálních
služeb: z Mikulovic, Vidnavy, Jeseníku, Šumperku, Kobylé nad Vidnavkou a Javorníku.
Sedmé do počtu se dostavilo družstvo z Olšan. Omluveni byli letos senioři z Prostějova
a Zlatých Hor.
Letní počasí jen dokreslilo příjemnou atmosféru. Hry započaly v jídelně domova
v 9:30 hodin úvodním slovem ředitelky, která přivítala všechny přítomné, poděkovala
sponzorům za konání her, vyzdvihla spolupráci s městem Javorník a Jeseník. Poté se
ujal slova pan starosta Jiří Jura, který popřál
soutěžícím mnoho úspěchů. Po občerstvení
se přítomní přemístili před budovu domova a v 10 hodin hry odstartovaly zapálením
olympijského ohně. Soutěžící sborovým pokřikem 3 x zdar uzavřeli úvodní ceremoniál.
Soutěžilo se v sedmi disciplínách: v kuželkách, slalomu v invalidním vozíku, hodu na
cíl, motání provázku se závažím, ping pongu,
vědomostní soutěži a zavírání PET lahví. Senioři si procvičili nejen rychlost, ale i zručnost a jemnou motoriku. Pravidla disciplín
byla upravována a koncipována s ohledem
na věk a mobilitu soutěžících.
Po výtečném obědě nastalo konečně vyhlášení výsledků. Tříčlenná družstva v čele se
svými kapitány byla venku seřazena na trávníku, kde proběhlo poděkování ředitelky
za účast, korunování vítězů a předání cen.

Tohoto úkolu se ujal starosta města pan Jiří
Jura, starostka města Jeseník paní Zdeňka
Blišťanová a pan Jiří Kovalčík, vedoucí sociálního odboru. S výrazným náskokem zvítězilo domácí javornické družstvo ve složení:
pan Josef Bělunek, paní Helena Kubínová
a paní Jana Pechová s kapitánkou Štěpánkou Spielvogelovou. Druhé místo obsadilo
družstvo mužů ze Soužití 2005 z Mikulovic,
třetí místo připadlo družstvu mužů z Paprsku z Olšan. Vítězové obdrželi pohár, diplom,
medaile a dárkový balíček, ostatní pak diplom za účast a bonboniéru. Volný program
trval téměř do 15:00 hodin, k tanci a poslechu hrál pan Radek Švábek, fotografie pořizoval pan Jiří Štrajt.
Poděkování patří seniorům za prezentaci
zařízení, zaměstnancům za vzornou přípravu a celý průběh naší „Olympiády“, za
návštěvu klientů panu Jiřímu Jurovi, Zdeňce
Blišťanové a Jiřímu Kovalčíkovi.
Za DPS Jitka Richterová

Kam se seniory v říjnu na výlet?
• Travná - Javorník 
• Město Lądek Zdrój a okolí 
Město Javorník finančně podporuje tuto akci.

celkem 7 km
celkem 6 km

Ivana Konečná
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Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Javorník
za uplynulé letní měsíce
Letošní prázdniny se z pohledu zásahové činnosti řadí k těm horším.
Zasahovali jsme celkem v 18 případech. Podobně tomu bylo v roce
2009 (řešili se převážně následky
bleskových povodní v Javorníku 20 událostí), poté byl náročný rok
2011 (17 událostí spojených převážně s likvidací obtížného hmyzu). Nejhorší bylo léto
2015, kdy jsme vyjeli celkem k 29 případům
pomoci. Šlo převážně o rozvážení užitkové
vody pro obyvatele Javornicka, kterým došla
voda vlivem velkého a dlouhotrvajícího sucha. Vzhledem k tomu, že běžně píši články za
uplynulý jeden měsíc, dnes to za celé léto zestručním do výčtu jednotlivých událostí.
ČERVENEC:
1. 7. a 4. 7. jsme vyjeli na pomoc Zdravotnické záchranné službě s transportem zraněných osob.
6. 7. jsme vyjeli 2x. První případ byla vyvěrající voda ze silnice a druhý výjezd byl k dopravní nehodě do Uhelné. Zraněn byl motorkář po střetu s osobním vozidlem.
11. 7. jsme vyjeli do Horních Hoštic k požáru lesního traktoru. Škoda se vyšplhala na
téměř 2 miliony.

12. 7. vyjíždíme k dopravní nehodě osobního vozidla na křižovatku u koupaliště.
20., 22. a 29. 7. vyjíždíme k popadaným stromům (Travná, Zálesí, Javorník).
31. 7. jsme vyjeli do Uhelné k otevření zabouchnutého bytu s malým dítětem
uvnitř.

SRPEN:
4. 8. jsme vyjeli do Horních Hoštic k zakalenému potoku na polské straně. Zřejmě po
bouřce.
6. a 27. 8. likvidujeme hnízda nebezpečného hmyzu v Javorníku.
7. a 18. 8. vyjíždíme k dopravním nehodám.
U první nehody došlo ke sražení cyklisty
u koupaliště. Při druhé nehodě skončilo
osobní vozidlo v potoce na Zálesí.
16. 8. pomáháme zdravotnickým záchranářům s transportem pacienta do sanitky.
28. a 30. 8. vyjíždíme k odstranění spadených stromů z elektrického a telefonního
vedení. Při pádech stromů došlo zároveň
k zablokování silnic. Hasiči odstraňovali
stromy směrem na Travnou a v Račím údolí.
MT

Výstava drobného zvířectva v Javorníku

Výstava se letos poprvé uskutečnila
v novém chovatelském areálu na Jánošíkově ulici. Areál a hlavně stodolu
si chovatelé opravili vlastnoručně.
Doufám, že návštěvníkům a chovatelům, kteří nás navštívili, se areál líbil
a příští rok nás navštíví znovu. Tímto
bychom rádi pozvali nové zájemce o chovatelství mezi nás. Členem ZO ČSCH Javorník se
může stát každý milovník zvířat. Noví zájemci

se mohou hlásit u předsedy M. Pechera
nebo jednatelky H. Pecherové.
Výstava proběhla 31. 8 – 1. 9. 2019
za pěkného počasí. V pátek se uskutečnilo posuzování zvířat. Králíky
posoudil p. M. Kotyza ze Šumperku
a udělil 5 čestných cen a 3 poháry na
58 králíků těmto chovatelům: Zuzana Pavlíčková (MCH) – Velký světlý stříbřitý, Marek
Mydliar (MCH) – Burgundský, Milan Curkán

10

Javornický zpravodaj

– Aljaška, Hanka Pecherová – Zakrslý divoký, Miroslav Pecher – Zakrslý ruský černý.
Pohár nejlepší kolekce králíků – Milan Curkán – Vídeňský černý, Pohár nejlepší králík
výstavy – Zdeněk Zmeškal – Anglický strakáč, Pohár Memoriál Ladislava Křížka – Miroslav Pecher – Hermelín červenooký.
Drůbež posoudila p. Ivana Kolářová z Velkých Losin a ta rozdala 5 čestných cen a jeden pohár na 54 kusů drůbeže těmto chovatelům: Vojtěch Frančiak (MCH) – Lenghornka
bílá a Česká slepice, Matěj Malínek (MCH) –
Zdrobnělá velsumka a Zdrobnělá hempšírka,
Jaroslav Machala – Zdrobnělá velsumka koroptví. Pohár nejlepší drůbež výstavy získala
Vladimíra Žejdlíková za plemeno Česká husa.
Holubů se ujal p. M. Žáček od Olomouce
a ten na 60 kusů holubů udělil 6 čestných
cen a jeden pohár těmto chovatelům: Bohumír Tichý – Český stavák mramorový modrý, Zdeněk Zmeškal – Česká čejka, Jaroslav
Machala – Kapucín bílý, Michal Niko – Český
voláč sedlatý rousný žlutý – Ema Frančiaková (MCH), Josef Štěrba – Koburský skřivan
kapratý. Pohár nejlepší holub výstavy získal
Pavel Štrich – Slezský voláč černý.
Během pátečního posuzování zvířat nás navštívily děti z mateřské školky se svými učitelkami. Dětem se výstava moc líbila a měli
jsme pro ně připravenou sladkou odměnu.
Chovatelé nejlépe ohodnocených zvířat
převzali v neděli kolem 14:00 hod. čestné
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Starosta Javorníku Jiří Jura a předseda ZO
ČSCH Javorník Miroslav Pecher
ceny a poháry: Memoriál L. Křížka a Pohár
starosty města Javorník přímo od předsedy
organizace a starosty města J. Jury.
Pohár starosty města Javorník získala
místní organizace Javorník za 1. místo.
1. místo – Javorník - 3816,5 bodů
2. místo – Žulová - 2587 bodů
3. místo – S. Červená Voda – 2536,5 bodů

Na závěr chci poděkovat sponzorům výstavy, bez kterých by to nešlo: město Javorník,
Lukáš Daniel, Navos, a. s., Lékárna Mgr. Mrázková, Kadeřnictví Petra, Potraviny Jarmila
Gondeková a také velký dík patří chovatelům
Místní organizace Javorník a lidem, co nám
pomohli při stavění klecí a posuzování atd.
Předseda ZO ČSCH Javorník
Miroslav Pecher

Městská privilegia (470 let od udělení městských práv)

Hospodářský rozkvět města Javorník v první polovině 16. století byl dovršen udělením
městského privilegia r. 1549, včetně možnosti vlastních cechů, trhů a samosprávy.
V listině vydané vratislavským biskupem
Baltazarem z Promnice (1539-1562) dne
19. listopadu 1549 se vyzvedává, že Javorník byl vždy nazýván městečkem a že zde
byla řada řemeslníků, kteří se však nemohli sdružovat v cechy a museli se přihlašovat v jiných městech. Proto se mu uděluje

městské právo, pečeť, pivní urbář a cechovní řády, jak těchto práv užívají Nysa a jiná
města. O udržení pořádku byli povinni dbát
purkmistr, radní, fojt a konšelé. Roční trh
se konal v úterý a středu před sv. Michalem
(29. září), týdenní každé úterý. Zároveň byly
potvrzeny cechovní řády pro horníky, soukeníky, pekaře, řezníky, ševce, krejčí, kožešníky, kováře, tkalce a koláře podle zvyklostí
cechů v Nyse. V roce 1590 k nim přibyl cech
pláteníků.
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Výše uvedená listina se bohužel nezachovala. Všechny listiny Javorníku pravděpodobně shořely při velikém požáru v r. 1576,
při němž shořela velká část domů včetně
fojtství. Další veliký požár v roce 1825 zničil samotnou radnici. V archivních fondech
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SOkA Jeseník a archivu ve Wroclavi se nachází pouze stručné záznamy o existenci
této listiny.
Zdroj: Jesenicko v období feudalismu do roku
1848 od Rudolfa Zubera.
V. Tvarůžka

Informace ze školství
Slovo ředitele

Vážení spoluobčané, rodiče a přátelé školy,
první měsíc školního
roku máme úspěšně za
sebou, téměř všechny
třídy absolvovaly motivační výlety a žáci si
pozvolna přivykli na školní režim.
Školu momentálně navštěvuje 335 dětí, což
je přibližně stejně jako v předchozích dvou
letech. Žáci navštěvují 17 tříd, tedy paralelně v každém ročníku 2, kromě 2. ročníku. Ve
škole pracuje 44 zaměstnanců z toho 34 pedagogických pracovníků (učitelé, vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga).
Vzhledem k změnám plynoucím v souvislosti
s novým financováním školství od 1. 1. 2020
jsme si mohli dovolit rozšířit pedagogický
sbor o 3 nové učitele, a tím více individualizovat výuku (menší počet dětí v některých
třídách a také častější dělení některých specifických předmětů). Vzhledem k nedostatku
kvalifikovaných učitelů v celé republice a obzvlášť v našem kraji jsem rád, že se nám podařilo zajistit výuku mladými, kvalifikovanými
a perspektivními pedagogy z našeho regionu.
Ke změně došlo také ve vedení školy. Mgr. Aleš
Chromík se stal uvolněným starostou obce
Bernartice. Mimo jiné mu i tímto moc děkuji
za mnohaletou výbornou práci pro naši školu
a zároveň přeji hodně úspěchů v nové funkci.
Zastupováním ředitele školy místo něj byl pověřen Mgr. Ondřej Zykmund, další nová tvář
pedagogického sboru v Javorníku. Další drobné změny proběhly mezi asistenty pedagoga

a správními zaměstnanci. Všem, nejen novým
zaměstnancům přeji, aby se jim u nás ve škole
líbilo, dobře pracovalo a všichni ve své práci
nacházeli seberealizaci a spokojenost.
Stále máme zájem, aby byla škola a aktivity
našich žáků a zaměstnanců významnou součástí veřejného dění našeho města a potažmo
regionu. Našim prvořadým cílem je zajištění
kvalitní výuky a výchovy dětí, která je samozřejmě podpořena spoluprací rodičů. Jedním
z našich hlavních cílů pro následující období
je maximální podpora žáků nadaných, bezproblémových a žáků podporovaných svými
rodiči. S tím také souvisí zajištění bezpečného
klimatu a pohodové pracovní atmosféry ve
třídách. Kromě běžné výuky ve třídách čeká
žáky celá řada zajímavých akcí, besed, kurzů,
exkurzí a výletů, o kterých Vás budeme průběžně informovat nejen v Javornickém a školním zpravodaji, ale také na školních internetových stránkách www.zsjavornik.cz.
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Díky podpoře města, naší snaze a aktivitě realizace projektů z EU se nám daří školu modernizovat a vytvářet tak co nejlepší materiální
podmínky pro vzdělávání našich dětí. Troufnu
si říct, že škola z hlediska vybavení patří mezi
hodně nadprůměrné nejen v našem regionu.
Samozřejmě, stále je co zlepšovat. Během letních prázdnin, kromě běžných oprav a malování, došlo k rozsáhlé rekonstrukci odpočinkové zóny hlavní budovy, a tím byla dokončena druhá etapa obnovy interiéru chodeb
této části školy. Tímto bych chtěl poděkovat
všem, kteří se na tom podíleli, především pak
panu Jaroslavu Křížkovi – rekonstrukce a obnova osvětlení, malířské firmě pana Jaroslava Dani a firmě Weber zastoupené Davidem
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Stoupalem za sponzorský dar ve formě dodaného materiálu a barev.
Děkuji vedení města, Radě rodičů, všem rodičům našich žáků a spoluobčanům, kteří
se snaží škole jakkoliv pomáhat, podporují své děti a spolupracují se školou. V této
souvislosti chci podotknout, že vedení školy
v Javorníku se snažilo vždy být otevřené jak
k žákům, rodičům, tak i k široké veřejnosti.
Mým zájmem je, aby tomu bylo tak i nadále.
Pokud Vás něco zajímá nebo trápí, vždy si
rádi na Vás uděláme čas.
Přeji nám všem, aby nás v novém školním
roce 2019/2020 provázely jen samé příjemné události.
Marek Bury, ředitel školy

Kulturní, společenské a sportovní akce

S muzikou boříme hranice aneb rozloučení s létem
23. srpna 2019 Městské kulturní středisko Javorník pořádalo III. ročník této již tradiční
akce. Česko-polský hudební
festival proběhl na zahradě Karla Ditterse
z Dittersdorfu za finanční podpory Olomouckého kraje a města Javorník. Jako první vystoupila polská hudební skupina z města Nysa
„Szymon butor z Zespołem“. Tato mladá skupina předvedla skvělý výkon, který byl diváky
oceněn velkým potleskem. Zlatým hřebem
večera, a tedy i nejočekávanějším koncertem,
byl koncert hudební skupiny „Prague Queen“.
Freddie alias Jaroslav Břeský se svou kapelou zazpívali nejznámější
a nejslavnější světové hity
skupiny Queen. „Perfektní,
super, jsme nadšeni, přijeli
jsme si poslechnout tyto
hudební hity až z Rohle.
Poslechnout si koncert naživo je perfektní,“ nadšeně
sdělil jeden z návštěvníků
této akce.

Poté následovalo vystoupení
skupiny „Team revival Znojmo“. Daniel Krhut se svou kapelou zazpíval známé písně
Pavla Habery a roztančil a rozezpíval téměř
všechny účastníky tohoto festivalu. „Publikum
bylo spolupracující. Děkujeme za pozvání do
Javorníku, koncert jsme si skvěle společně
s diváky užili,“ uvedl zpěvák Daniel Krhut. Návštěvníci se výborně bavili, tančili, zpívali. Po
celou dobu trvání akce bylo zajištěno bohaté
občerstvení.
Tento hudební večer byl zakončen skvělou
after párty, kterou rozjel Pavel Dzubák - DJ
Lotos.
„Děkujeme všem, kteří přišli a užili si večer s přáteli
v rytmu hudby. Velké poděkování patří všem, kteří se
na uspořádání tohoto hudebního festivalu podíleli,“
ukončila ředitelka MěKS
Ing. Lucie Hecsková.
MZ
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Spolupráce DPS sv. Františka a Baji pokračuje
Už je to rok, co klienti
Domova pokojného stáří
sv. Františka opustili své
domovské prostory na
Lidické ulici v Javorníku
a přemístili se do svého
dočasného útočiště ve
Vlčicích. A zatímco stavební práce v Javorníku
úspěšně pokračují, klienti tráví ve Vlčicích
krásné letní dny obklopeni přírodou v závětří vlčického parku.
Jedno krásné srpnové odpoledne je přišly
navštívit ženy z javornické spřátelené skupiny Baja. Návštěva přinesla opravdu bohaté pohoštění sestávající z několika druhů
koláčů, dortů, slaného pečiva i likérů. Všichni společně seděli a povídali až do večerních hodin.

Moc děkujeme ženám z Baji za jejich zájem,
za jejich čas a za příjemné rozptýlení a duševní občerstvení, které nám svou návštěvou dopřály. Těšíme se na další spolupráci
a shledání, příště už třeba v našem „novém
domově“ v Javorníku.
PhDr. Petra Tomášková, vedoucí Domova

přijede za vámi

Městské kulturní
středisko Javorník
Nádražní 160, Javorník

(vstup zadním vchodem do Kulturního domu)

úterý 10. 9. / 9:00 - 12:00 hodin
úterý 17. 9. / 9:00 - 12:00 hodin
úterý 8. 10. / 9:00 - 12:00 hodin
úterý 5. 11. / 9:00 - 12:00 hodin
úterý 3. 12. / 9:00 - 12:00 hodin
Služby mobilního pracoviště:
•
•
•
•
•
•

vyřízení registrace u ZP MV ČR
přijetí oznámení změny osobních údajů, adresy bydliště
zajištění přístupových údajů do elektronické komunikace
přijetí žádosti o příspěvek z fondu prevence
informace o smluvních zdravotnických zařízeních
přijetí návrhu na lázeňskou - rehabilitační péči

do 30. září 2019 nebo do 31. března 2020

Zdraví

Lékař na
telefonu

Bonusy

Cestovní
pojištění

Program
slev
a výhod
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Kalendář akcí na měsíc ŘÍJEN 2019
1. 10. od 10:30
Knihovna R. Zubera
2. 10. od 18:00
Knihovna R. Zubera

3. 10. – 18. 11.
Knihovna R. Zubera
3. 10. od 17:00
Knihovna R. Zubera

4. 10. 16:30 – 19:30
Knihovna R. Zubera
5. 10. od 14:00
kopec Kravčák
9. 10. - 31. 10.
nový sál MěKS

12. 10. od 15:00
velký sál MěKS (kino)
14. 10. - 18. 10.
zimní zahrada MěKS
16. 10. v 18:00
Knihovna R. Zubera
18. 10. od 17:00
nový sál MěKS
24. 10. od 19:00
velký sál MěKS

26. 10. od 17:00
velký sál MěKS (kino)

BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ – čajový dýchánek

„FOTOEXPEDICE AUSTRÁLIE“ – cestopisná přednáška Šárky
Švábkové spojená s vernisáží fotografií
„FOTOEXPEDICE AUSTRÁLIE“ – výstava fotografií Šárky
Švábkové
ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY

„RUBIKOVA KOSTKA A JINÉ HLAVOLAMY“
Oslavte s námi 45 let Rubikovy kostky.

„DRAKIÁDA NA KRAVČÁKU“ – pouštění draků, opékání špekáčků,
soutěže pro děti
„TVOŘENÍM K ZOTAVENÍ“ – výstava klientské tvorby
ZAHRADY 2000. Vernisáž výstavy proběhne 9. 10. 2019
v 17:00 v novém sále KD.
Kino – promítání pohádky „JAK VYCVIČIT DRAKA 3“
Vstupné: 60 Kč
„MOJE ZAHRÁDKA“ – výstava fotografií a ovoce

3 x S MILENOU MIKULKOVOU – přednáška s poradkyní
pro rodinu a mezilidské vztahy, lektorkou a autorkou knih
„SETKÁNÍ PO LETECH“ – tradiční setkání seniorů

„ANI ZA MILION!“ – divadelní komedie s detektivní zápletkou,
hrají: Lukáš Langmajer a Michaela Kuklová
Vstupné: 200 Kč // v den konání 250 Kč

Kino – promítání českého filmu „SKLENĚNÝ POKOJ“
Vstupné: 60 Kč
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PŘIPRAVUJEME
5. 11. od 10:30
Knihovna R. Zubera

BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ

6. 11. v 18:00
nový sál KD

„POSLEDNÍ SBOHEM ANEB POHŘBÍVÁNÍ OD PRAVĚKU PO
SOUČASNOST“ - přednáška Mgr. Milana Rychlého
Vstupné: dobrovolné

11. 11. od 17:00
před MěKS Javorník

„VÍTÁNÍ MARTINA LAMPIÓNY“ – kulturní program pro děti
i dospělé, občerstvení zajištěno!

7. 11. od 17:00
Knihovna R. Zubera

ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY

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

ZÁŘÍ 2019
SOBOTA 12. 10. 2019 v 15:00
CINEMART (animovaný)

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
!!! HRAJEME PRO DĚTI !!!
VELKÝ SÁL

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se
vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné
animované série Jak vycvičit draka. Ostrov
Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné
harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák,
který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě
nestačil naplno říct.
Vstupné: 60 Kč
přístupno, český dabing,
104 minut

SOBOTA 26. 10. 2019 v 17:00
BIOSCOP (drama)

SKLENĚNÝ POKOJ
VELKÝ SÁL

Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný
dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného
architekta von Abta. Středobodem domu
je „Skleněný pokoj“. Von Abt tuto jedinečnou stavbu navrhl pro bohatého podnikatele Viktora Landauera,
jeho ženu Liesel a jejich
rodinu.
Vstupné: 60 Kč
přístupno od 12 let,
české znění,
104 minut
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Sport
Hasičská soutěž O pohár starosty města Javorník - pohárová
soutěž mladých hasičů

7. září 2019 se v dolním parku konala soutěž mladých hasičů. Vše začalo v roce 2017,
kdy se Radek Mikšík, Radek Kozub a Lukáš
Daniel rozhodli založit družstva mladých
hasičů. Brzy se k nim přidal Martin Sumec
a vytvořila se z nich dobrá parta.
Na soutěži se Javorníku podařilo poskládat
dva týmy starších žáků, a to „Javorník A,
Javorník B a jedno družstvo přípravky“. Na
soutěži se nám předvedly také týmy z České
Vsi, Lipové-lázně, Staré Červené Vody.
„I když nám počasí nepřálo, myslím si, že jsme
si to všichni užili. Naši malí borci konečně

předvedli, co se od nás naučili. Na domácí
půdě jsme předvedli nádherné útoky. Kluci
obsadili 1. a 2. místo. Moc děkuji klukům za
parádní reprezentaci Javorníku. Velké díky
patří také všem, co se do soutěže zapojili. Jak
kluci s SDH Javorník, tak i rodiče dětí. Děkuji
sponzorům, a to hlavně městu Javorník, Olomouckému kraji, firmě Reinold s. r. o., PZA
Kovostroj Zourek a panu Lukáši Danielovi.
Moc děkuji za pomoc, bez vás by to nešlo,“
nadšeně děkuje vedoucí dětského družstva
Radek Mikšík.
MZ, RM

Důchodci z Javorníku navštívili zámek Hrádek u Nechanic
Invalidé a důchodci jeli na společný zájezd
plný dobrodružství.
Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Javorníku pořádal zájezd
pro své členy a zbylá místa doplnil důchodci

z Javorníku. Letos se jelo 10. září 2019 na
novogotický zámek Hrádek u Nechanic. Po
prohlídce tohoto nádherného zámku všechny čekalo posezení v restauraci s obědem.
Následně se přejelo do Třebechovic pod
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Orebem, kde nás čekala prohlídka muzea
betlémů, mimo jiné jsme viděli i nejznámější
exponát, a to Proboštův betlém, který všechny přítomné velice zaujal ručně vyřezávanými postavami a propracovaným pohybem.
„Výbor organizace děkuje městu Javorník za
finanční podporu, všem členům zájezdu za

POZVÁNKA
Římskokatolická farnost
v Travné zve na

DUŠIČKOVOU
POBOŽNOST,

účast a Pavlu Jirešovi za spolupráci,“ sdělil
Petr Závora, předseda MO STP Javorník.
7. září 2019 se naše javornická organizace
zúčastnila okresního Sportovního dne s Písečné v počtu 17 členů. Děkujeme za příjemně strávený den!
MZ

ˇ
RíJEN
ˇ FLEKU
V KRTKOVE
Č

Ř

Č
Ř

Č

Ů

Š

Ů

Č

která se bude konat
dne 27. října 2019
14:30 hod. – mše svatá ve farním
kostele, po mši svaté – modlitby na
místním hřbitově.
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Č

Ů
Š Ě

Ů

Č
Š
Čarodějnické odpoledne s dlabáním
dýní a diskotékou pro děti.

Všechny srdečně zve

o. Piotr Niewiadomski, SDS, farář

MĚSTO JAVORNÍK FINANČNĚ PODPORUJE KREATIVNÍ AKCE MC KRTKŮV FLEK

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006161

KONTAKT: PAVLA VRÁNOVÁ, TEL.: 725954748
FB: KRTKŮV FLEK: MATEŘSKÉ CENTRUM V JAVORNÍKU
ADRESA: MC KRTKŮV FLEK, LIDICKÁ 89, JAVORNÍK
BÍLÝ DOMEČEK V ZAHRADĚ CHARITY - VSTUP Z ULICE PUŠKINOVA
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Výstavu „Tvořením k zotavení“ pořádají klienti ZAHRADY 2000 za
podpory pracovníků projektu „Komunitní sociální práce“.

www.zahrada2000.cz www.destigma.cz
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uvádí

KONCERT
k uctění památky
Karla Ditterse
z Dittersdorfu

pořádá učitelský

KONCERT
k uctění památky
Karla Ditterse z Dittersdorfu

2. 11. 1739 – 24. 10. 1799

15. listopadu 2019
v 18:00
Státní zámek
Jánský Vrch Javorník

Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města Javorník.
Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 10/2019, dne 25. 9. 2019, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 14. 10. 2019, své příspěvky zasílejte na
javornickyzpravodaj@mestojavornik.cz. Vydává město Javorník, náměstí Svobody 134,
790 70 Javorník, IČ: 302708, MK ČR E 22175.

