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Kronikářka
Jmenuji se Jana Zajoncová, narodila jsem se v roce 1969 v Bohumíně.
Vystudovala jsem gymnázium a studovala jsem na Přírodovědecké fakultě UP
Olomouc. Od ledna 1994 jsem pěstounkou, postupně mi bylo svěřeno 8 dětí,
které jsem vychovala a vychovávám.
Javorník se stal naším trvalým domovem v říjnu 2003.
Nejstarší syn Michal se nadšeně zajímá o historii našeho domu i celého Javorníku.
Podařilo se mu vytvořit sbírku historických fotografií a fotografuje stejná místa,
aby zaznamenal změny, které nastaly v průběhu času. Dění v Javorníku
dokumentuje už od roku 2011 a společně píšeme již několik let články na webové
stránky i do tisku. Díky jeho obrovskému nadšení je veškeré dění v Javorníku
zachycené ve fotografiích a videích.
V lednu 2017 mě Rada města oslovila a nabídla mi místo kronikářky a Michalovi
pozici spolupracovníka kronikářky, protože má zájem, aby kronika byla vedena
elektronicky. Dne 1. 2. 2017 jsem byla kronikářkou jmenována.
Kroniku přebírám od paní Mgr. Ludmily Procházkové, která byla kronikářkou
od roku 1998.
František Hrazdíra psal kroniku v letech 1949 - 1987.
Zdeněk Kříž v letech1988 a 1989.
Pavel Stoupal byl kronikářem v letech 1990 - 1998.
Mgr. Ludmila Procházková v letech 1998 - 2016
Jana Zajoncová píše kroniku od roku 2017
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Historie Javorníku
Název města je slovanského původu a je odvozen od javoru, resp. od přídavného
jména javorný, tj. javorový les, vrch a podobně.
První písemná zmínka pochází až okolo roku 1290, kdy byl veden soupis majetku
vratislavského biskupství, který zmiňuje ves „Jawornik“. Ves byla postavena
určitě dříve, což dokládá i zdejší kostel sv. Kříže s blízkým tvrzištěm, který
se datuje do 60. let 13. stol. Velmi brzy se objevuje v dalších zprávách i zdejší
hrad, který vznikl na přelomu13. – 14. stol., poprvé byl zachycen v písemných
pramenech až v roce 1307. Od 14. století byl majetkem vratislavského
biskupství, kterému patřila ves pod hradem. Část osady v podhradí nabývala
postupně městský ráz a roku 1373 je poprvé vedle vsi uváděno i město Javorník,
městská privilegia získalo až roku 1549.
Období husitských válek – roku 1428 se podařilo husitům Javorník s okolím
zdolat a ovládali ho až do roku 1432, kdy byl vykoupen a vrácen vratislavským
biskupům. V roce 1509 začalo období rozkvětu města, kdy biskup Jan Thurzo
provedl četné renesanční úpravy hradu a zároveň změnil jeho název podle
patrona vratislavských biskupů Jana Křtitele na Johannesberg tedy Jánský Vrch.
Podporoval rozvoj hornictví, v blízkém okolí se začala těžit stříbrná ruda,
vznikaly hornické osady, byla postavena huť i hamr.
Při rozsáhlém požáru města v roce 1576 shořela velká část domů včetně fojtství.
Na základě nařízení z roku 1577 byly domy stavěny s kamennými štíty. Z tohoto
nařízení je patrné, že Javorník měl do požáru většinou dřevěné domy.
Třicetiletá válka znamenala velké ohrožení nejen vojenskými přesuny a boji, ale
také v té době udeřil mor, při kterém zemřelo 532 obyvatel města. Velké
drancování nastalo vpádem švédských vojsk do Slezska, které zasáhlo i Javorník.
Město bylo obklopeno nevelkou zdí a mělo 3 městské brány, a to při vjezdu
od Vidnavy a Jeseníku (Sladová brána), od Bílého Potoka a od Travné. R. 1702
byly tyto dvě poslední brány poškozeny velkými povodněmi, které zasáhly město,
a zůstaly neopravené.
18. století přineslo hospodářský pokrok. Oživily a rozšířily se trhy a cechy.
Příznivou podmínkou rozvoje bylo r. 1748 zřízení Komorního ředitelství
biskupských statků pro habsburské území, čímž se stal Javorník hospodářským
a správním střediskem pro celé Jesenicko.
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Slibný rozvoj města na dlouhou dobu zastavily války o Slezsko. Po skončení
sedmileté války se Javorník stal součástí Rakousko-Uherska. Vratislavský
biskup Gothard Filip Schaffgotsch sídlil na Jánském Vrchu, jako duchovní
i světský hodnostář se zasloužil o velký rozvoj města. Roku 1767 byla přeložena
zemská vláda z Vidnavy do Javorníku, čímž se Javorník stal správním
i kulturním střediskem celého kraje. Na zámku se scházelo mnoho uměleckých
osobností. Nejznámějším byl vídeňský rodák a zakladatel komické opery Karel
Ditters z Dittersdorfu (1739–1799). V roce 1770 byly vybudovány
2 manufaktury na výrobu hrubého vlněného sukna zvaného haras. Tím se stal
největším střediskem na výrobu harasu v celém Slezsku a za napoleonských válek
r. 1813 se produkce ještě zvedla. Dále tady bylo plátenictví, kloboučnictví,
punčochářství. Město získalo r.1786 vlastní lékárnu, která předtím byla
až v Bílé Vodě.
Slibný vývoj města byl přerušen ničivým požárem 4. prosince 1825, který
od deváté hodiny večerní do třetí hodiny ranní zničil 104 domy. Ohňová zář byla
prý patrna až ve Vratislavi a Olomouci.
Po roce 1830 získal Javorník lepší spojení s okolím vybudováním nových silnic.
O cílevědomou výstavbu města po r. 1839 se zasloužil zejména tehdejší starosta
J. Krischker stavbou mostů, dlážděním ulic a osvětlením města. R.1841 se město
dočkalo i poštovního úřadu. Od roku 1897 byl Javorník spojen se světem lokální
železnicí a vznikly zde různé menší podniky a živnosti – kartonážka,
košíkářství, městská plynárna.
1. světová válka byla v převážně německy mluvícím městě přijata s obrovským
nadšením, které vystřídalo zděšení, neboť jen za první dva roky válečného běsnění
zahynulo na různých bojištích Evropy 38 občanů Javorníka (celkem 72).
Vznik
Československé
republiky
byl
doprovázen
nepochopením
a demonstracemi místních občanů, kteří se snažili o připojení Javornicka
k německé říši.
I když se zdejší obyvatelstvo za první republiky politicky orientovalo
na německou křesťanskosociální stranu, nakonec při nástupu fašismu v Evropě
i zde došlo k silnému posunu a vítězství přívrženců K. Henleina. Javorník
se tehdy stal svědkem těžkých provokací německých ozbrojených jednotek
Freikorps, které vyvrcholily ve Vidnavě, kde byli zastřeleni dva členové místní
finanční stráže. Nakonec trochu klidu přinesla až mobilizace a vstup
československých jednotek do pohraničí. Bohužel javornický výběžek byl
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obsazen příznivci Hitlera ještě před mnichovskou dohodou v roce 1938, takže
se vlastně jako jeden z prvních dostal do pozdější župy Sudety.
Došlo k hospodářské krizi kraje, postupně se všechna výroba zaměřila na potřeby
armády. Javorník se dočkal osvobození 8. května 1945, kdy Rudá armáda
vstoupila do města. Po roce 1945 se stavěly tábory pro německé obyvatelstvo,
které bylo určeno k deportaci.

Přehled správního vývoje
1848 vévodství slezské, kraj opavský, Niské knížectví, (část Bílého Potoka,
Javorník, Zálesí:) panství Jánský Vrch, (část Bílého Potoka:) statek Hamberk,
(Horní Hoštice:) statek města Paczkow, (Travná:) statek Krutvald
1. ledna 1850–1855 vévodství slezské, politický okres Frývaldov, soudní okres
Javorník
1855–1868 vévodství slezské, smíšený okres Javorník
1868–30. listopadu 1928 vévodství slezské / země slezská, politický okres
Frývaldov, soudní okres Javorník
1. prosince 1928–31. ledna 1949 země moravskoslezská, politický okres
Frývaldov (od 1947 Jeseník), soudní okres Javorník
kromě: 20. listopad 1938-1945 říšská župa Sudety / Reichsgau Sudetenland,
vládní obvod Opava / Regierungsbezirk Troppau, Landkreis Freiwaldau,
Amtsgericht Weidenau
31. května 1945 Slezská expozitura země Moravskoslezské
1. ledna 1949–30. června 1960 Olomoucký kraj, okres Jeseník,
1. července 1960–31. prosince 1995 Severomoravský kraj, okres Šumperk,
1. ledna 1996–31. prosince 1999 Severomoravský kraj, okres Jeseník
1. ledna 2000 Olomoucký kraj, okres Jeseník
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Dění ve světě 2017
V některých zemích proběhly prezidentské volby, které přinesly nové rozložení
sil, a ovlivnily směrování politiky států.
Leden
V USA proběhla inaugurace prezidenta Donalda Trumpa a v Rakousku do úřadu
nastoupil prezident Alexander Van der Bellen.
Únor
Frank-Walter Steinmeier byl zvolen prezidentem Spolkové republiky Německo.
Květen
Ve francouzských prezidentských volbách zvítězil Emmanuel Macron.

Bezpečnost ve světě byla více ohrožována teroristickými útoky, které byly vedeny
i v centrech velkých měst, což znamenalo mnoho zraněných a mrtvých. I z tohoto
důvodu začaly ve státech Evropské unie posilovat strany bránící bezbřehému
přijímání uprchlíků.
V roce 2017 bylo v EU podáno 728 470 žádostí o mezinárodní ochranu, proti roku
2016 je to pokles o 44 procent, uvedl ve své výroční zprávě za loňský rok unijní
podpůrný azylový úřad EASO. V roce 2017 bylo v zemích EU společně s
Norskem a Švýcarskem (EU+) vydáno celkem 996 685 rozhodnutí v prvním
stupni, což v porovnání s rokem 2016 představuje třináctiprocentní pokles.
Hlavními přijímajícími zeměmi byly pro žadatele o azyl v roce 2017 Německo,
Itálie, Francie, Řecko a Británie.
Velká Británie 29. března, devět měsíců po referendu o brexitu, formálně
aktivovala článek 50 Lisabonské smlouvy a oficiálně tak zahájila proces odchodu
z Evropské unie. Celý proces vystoupení státu z unie by měl proběhnout do dvou
let od aktivace.
9. července Irák oznámil, že porazil poslední zbytky teroristů samozvaného
Islámského státu neboli Daeš. Irácké vládní síly Mosul dobývaly od října roku
2016.
Donald Trump 6. prosince oznámil, že Spojené státy uznají Jeruzalém jako hlavní
město Izraele. V reakci na toto rozhodnutí vyšlo několik stovek Palestinců do ulic
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a začalo pálit americké i izraelské vlajky. Vůdce radikálního hnutí Hamás, které
ovládá Pásmo Gazy, označil Trumpovo rozhodnutí za agresi a hazardní hru.
21. prosince se na Valném shromáždění OSN vyslovilo 128 zemí pro nezávaznou
rezoluci, která odsuzovala americké uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele.
Devět států bylo proti a 35 států (včetně ČR) se hlasování zdrželo.
Severní Korea provedla raketové zkoušky, kterými značně poškodila již tak
špatné vztahy mezi USA a KLDR. Neustálé zvyšování napětí a demonstrace síly
mezi USA a Severní Koreou hrozilo rozsáhlým válečným konfliktem.
Rok 2017 byl druhým nejteplejším od začátku měření. V Arktidě dochází
k oteplení, což způsobuje tání ledovců a zvyšování hladiny oceánů.
Od roku 2014 EU každoročně obnovuje sankce proti Rusku a dále je zpřísňuje.
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Dění v České republice
Ptačí chřipka
V roce 2017 byl po deseti letech zaznamenán kmen H5 na jihu Moravy. U kmenu
H5N8, který se v tomto roce rozšířil, nebyl nikdy ve světě zaznamenán přenos na
člověka. K únoru 2017 bylo v Česku 23 ohnisek ptačí chřipky, jedním z nich bylo
i Biocentrum v Javorníku, kde vyhynulo hejno labutí. Soukromých chovů se
nákaza nedotkla. K 22. březnu 2017 bylo hlášeno 39 ohnisek, která byla po
vyhasnutí zase rušena. Od toho data již žádné nové ohnisko zaznamenáno nebylo
a 22. června 2017, po třech měsících ode dne likvidace posledního ohniska v
Poseči, bylo Česko oficiálně prosté nákazy. Vedle chovů bylo ve stejném období
zaznamenáno také 52 nakažených volně žijících ptáků, a to ve 13 krajích.

„Lex Babiš“ – novela zákona o střetu zájmů
Firmy, ve kterých drží členové vlády nejméně čtvrtinový podíl, by podle ní
neměly přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním
pobídkám.
Právě za spojení politické moci s rozsáhlým podnikatelským portfoliem byl
ministr financí Andrej Babiš často kritizován. Při tak širokém záběru
podnikatelský aktivit není reálné, aby se vyhnul střetu zájmů.
Poslanci v lednu přehlasovali veto prezidenta Zemana o tzv. „lex Babiš“, tedy
zákonu o střetu zájmů.
Zvýšení minimální mzdy
Minimální mzda od ledna vzrostla z 9900 Kč na 11 000 Kč. Minimální hodinová
mzda stoupla z 58,7 Kč na 66 Kč. Zvýšil se také příspěvek na zaměstnávání osob
se zdravotním postižením, a to o 700 Kč. Minimální mzda se přiblížila 40 %
průměrné mzdy, což činilo zhruba 11 520 Kč.

Odpočty na děti
Zvýšení daňové slevy na druhé a třetí dítě. Daňové zvýhodnění na druhé dítě
vzrostlo ze stávajících 17 004 Kč na 19 404 Kč za rok. Na třetí dítě sleva stoupla
z 20 604 Kč až na 24 204 Kč ročně. Pro první dítě zůstává sleva na 13 404 Kč.
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Úřední kontroly kotlů
Úředníci mohli od ledna vstoupit do domácností a zkontrolovat, čím lidé topí.
Pokud někdo odmítne kontrolu domů pustit, může dostat pokutu až 50 tisíc korun.
Stejný postih hrozí za topení nevhodným materiálem.
Zvýšení důchodů
Důchodci dostali průměrně o 309 Kč více, penze se valorizovaly o 2,7 procenta.
Průměrný důchod vzrostl z 11 441 na 11 750 Kč. Vláda mohla důchody zvýšit
nad rámec zákona, protože prosadila, aby mohla bez souhlasu Parlamentu
valorizovat penze o více než jen inflaci a třetinu růstu reálných mezd. Chtěla tak
zabránit situaci z roku 2016, kdy musela kvůli nízké inflaci dát důchodcům
mimořádný příspěvek ve výši 1 200 korun.

Vyšší platy ve zdravotnictví
Od ledna 2017 se o 10 % zvýšily platové tarify zaměstnanců ve zdravotnictví.
Vláda tak chtěla zabránit tomu, aby lékaři a sestřičky odcházeli pracovat mimo
obor nebo do zahraničí.

100 km bez dálniční známky
Řidiči mohli od ledna 2017 jezdit na 11 úsecích dálnic v délce 100 km bez
dálniční známky. Ministerstvo dopravy ze zpoplatnění vyjmulo dálnice, které
slouží jako obchvaty měst. Jedná se například o úseky v okolí Prahy, Plzně,
Kroměříže, Prostějova, Berouna či Ústí nad Labem.
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Tvrdší tresty za podporu terorismu
Začala platit novela trestního zákoníku, která zavádí tvrdší tresty za podporu
terorismu. Za financování terorismu hrozí trest až 12 let odnětí svobody,
za veřejné schvalování terorismu si člověk odsedí tři až dvanáct let.

Přísnější regulace hazardu
Kdo chce hrát hazardní hry, bude musí se fyzicky zaregistrovat u loterijních
společností nebo prostřednictvím czechpointu. Registrace na internetu už nestačí.
Změna se netýká loterijních her jako Šťastných 10, Sportka či Eurojackpot.
V rámci novely zákona o hazardních hrách vznikla také černá listina těch, kteří
mají zákaz hrát ať už v kamenných hernách a kasinech, nebo na internetu.
V rejstříku vyloučených hráčů jsou například lidé v hmotné nouzi či osobním
bankrotu. Pravomoc dozorovat hazard má nově celní správa.
Zelená nafta
Část spotřební daně z nafty zpět dostávali i zemědělci v živočišné výrobě. Dosud
na ni měli nárok jen zemědělci v rostlinné výrobě. Zavedení vratky na daň
z pohonných hmot vyjde ročně státní kasu na 385 miliónů Kč.

Elektronická evidence tržeb
E-tržby (neboli EET) je pojmenování elektronické evidence tržeb. Je to
elektronický systém, od něhož si stát slibuje především lepší výběr daní, účinnější
finanční správu a co největší omezení šedé ekonomiky. Každá finanční transakce
je prostřednictvím datové zprávy zaslána finanční správě, ta ji během okamžiku
potvrdí unikátním číselným kódem, který se pak objeví na účtence zákazníka.
První vlna platí od 1. prosince 2016. Druhá fáze elektronické evidence tržeb
(EET), která se týká maloobchodu a velkoobchodu, byla spuštěna 1. března.
Restaurace a ubytovací zařízení tržby evidují už od 1. prosince. Ministr financí
Andrej Babiš (ANO) spustil v polovině roku 2017 účtenkovou tombolu. 1.kolo
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„Účtenkovky“ proběhlo v říjnu a zúčastnilo se 452 691 hráčů, kteří zaregistrovali
téměř 14 miliónů účtenek. V „Účtenkovce” je každý měsíc losováno dvacet
až třicet tisíc výherců. Peněžité i věcné výhry by se měly pohybovat ve výši 65
miliónů korun za rok.
Stávka řidičů autobusů
6. dubna se konala stávka řidičů autobusů, původně plánovaná jako celostátní,
nakonec výrazněji zasáhla jen jižní Moravu, Českou Lípu v Libereckém kraji
a Olomoucký kraj, kde více než sto dvacet řidičů vstoupilo do stávky.
Do celorepublikové akce za zvýšení platů se přidali řidiči z Šumperska, Jesenicka,
Mohelnice a Zábřehu. Na Jesenicku stávkovali všichni řidiči. Cestující situaci
přijali s pochopením, byli na protestní akci připraveni a zajistili si náhradní
dopravu do škol i zaměstnání.

Protikuřácký zákon
Úplný

zákaz

kouření

v restauracích

prošel

Sněmovnou

a začal

platit

od symbolického data 31. května 2017, které je v kalendáři jako Světový den bez
tabáku. Protikuřácký zákon zakazuje kouření v restauracích a barech, ale také
v zařízeních pro kulturní akce nebo na zastávkách veřejné dopravy.
Spory ve vládě
V květnu český premiér Bohuslav Sobotka oznámil, že podá demisi do rukou
prezidenta republiky Miloše Zemana jako reakci na kauzu korunových dluhopisů
ministra financí Andreje Babiše V případě přijetí by se však v demisi ocitla celá
vláda. Andrej Babiš byl odvolán z postu ministra financí.
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Předsednictví v Radě Evropy
19. května se Česká republika ujala předsednictví v Radě Evropy, které trvalo
do listopadu 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 20. – 21. října se konaly Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky 2017. Ve volbách zvítězilo hnutí ANO 2011, které získalo
29,64 % hlasů na 78 mandátů. Na druhém místě skončila ODS, jež získala
11,32 % a 25 poslanců. Na třetím místě Česká pirátská strana s 10,79 % a na
čtvrtém místě SPD s 10,64 %. Obě tyto strany získaly shodně 22 mandátů. V
poslanecké sněmovně ještě zasednou zástupci KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP
09 a Starostů a nezávislých. Volební účast činila 60,84 % z celkového počtu
8 374 501 registrovaných voličů.
Výsledky voleb v Javorníku
ANO
34,57 % - 419 hlasů
SPD
16 % - 194 hlasů
KSČM
11,3 % - 137 hlasů
ČSSD
9,15 % - 111 hlasů
Piráti
8,25 % - 100 hlasů
ODS
8,16 % - 99 hlasů
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Jmenování vlády
6. prosince prezident Miloš Zeman jmenoval Andreje Babiše premiérem
a 13. prosince jmenoval vládu Andreje Babiše.

Obyvatelstvo ČR
V průběhu roku 2017 vzrostl počet obyvatel České republiky o 31,2 tisíce osob.
Překonal přitom hranici 10,6 milionu. Na přírůstku se podílela zahraniční migrace
i přirozená měna. Ve srovnání s rokem 2016 bylo loni více živě narozených
i zemřelých a také sňatků a rozvodů. Pokračoval proces stárnutí populace.
V průběhu roku 2017 se ze zahraničí do ČR přistěhovalo celkem 46 tisíc osob,
o 8,5 tisíce více než v roce 2016. Počet osob, které se naopak v roce 2017 z Česka
do zahraničí vystěhovaly, byl 17,7 tisíce, o 0,2 tisíce vyšší než o rok dříve. Saldo
zahraničního stěhování v roce 2017 činilo 28,3 tisíce a bylo nejvyšší od roku
2010. V obyvatelstvu ČR zahraničním stěhováním nejvíce přibylo osob
s občanstvím Ukrajiny (7,7 tisíce), které se podílely na celkovém meziročním
zvýšení salda z jedné poloviny. Druhé nejvyšší saldo zahraničního stěhování měla
ČR s občany Slovenska (4,4 tisíce).
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Javorník v roce 2017

Poloha obce a popis katastru
Zeměpisné souřadnice: 50°23′27″ s. š., 17°0′10″ v. d.
Katastrální výměra: 7 748,37 km²
Javorník leží v Českém Slezsku na severovýchodním úpatí Rychlebských hor.
Na severu a jihu sousedí s Polskem (gminy Paczków, Lądek-Zdrój a Stronie
Śląskie), na západě s obcí Bílá Voda a na východě s obcemi Uhelná a Bernartice.
Od okresního města Jeseník je vzdálen 23 km, od krajského města Olomouc 90,5
km.
Geomorfologicky

patří

Javorník

k

provincii Česká

vysočina,

subprovincii krkonošsko-jesenické (sudetské), na rozhraní oblasti jesenické
(východosudetské) (geomorfologický celek Rychlebské hory, podcelek Travenská
hornatina) a oblasti Krkonošsko-jesenické (Sudetské) podhůří (geomorfologický
celek Vidnavská nížina). Nejvyšším vrcholem značně hornaté západní části území
města je pohraniční Borůvková hora (899 m n. m.) s rozhlednou.
Území Javorníku patří do povodí Odry, respektive Kladské Nisy. Protéká jím řada
menších toků pramenících v Rychlebských horách.
Území města pokrývá z téměř 33 % zemědělská půda (24 % orná půda, 7,5 %
louky a pastviny) a z více než 61 % les.
Správní území Javorník je tvořeno katastrálními územími: Bílý Potok, Horní
Hoštice, Hundorf, Javorník-město, Javorník ves, Travná u Javorníka a Zálesí
u Javorníka.
Katastrální území Hundorf bylo v roce 2017 sloučeno s katastrálním územím
Horní Hoštice.
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Doprava
Javorník je napojen na regionální železniční trať č. 295 Lipová-lázně – Javorník
ve Slezsku.
Městem procházejí:


silnice I./60 z Jeseníku, Žulové a Uhelné směrem na státní hranici, odkud
pokračuje jako silnice 382 do polského Paczkowa



silnice II./457 z Osoblahy, Janova, Zlatých Hor, Vidnavy a Bernartic
směrem přes místní část Travná na státní hranici, odkud pokračuje do
polského města Lądek-Zdrój



několik silnic III. třídy, např. silnice do Bílé Vody, odbočka ze silnice
II/457 do Zálesí

Obyvatelstvo
K 31. 12. 2017 v Javorníku žilo celkem 2775 obyvatel. (k 1. 1. 2017 - 2 857)
Muži

1359

Ženy

1416

Podle věku
0-14 let

celkem 408

muži 194

ženy

214

15-64 let

celkem 1786 muži 927

ženy

859

65 a více let

celkem 581

muži 238

ženy

343

Průměrný věk v celkovém součtu 43,4 let, u mužů 42,0 a u žen 44,7 let.
Cizinců bylo celkem 73, z toho 42 mužů a 31 žen, 30 má nahlášen přechodný
pobyt a 43 pobyt trvalý.
Živě narozených dětí bylo 27, zemřelo 36 lidí, proto je přirozený přírůstek
záporný -9.
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Přistěhovalo se 95 a vystěhovalo 99 obyvatel, takže přírůstek přistěhováním je
rovněž záporný -4.
Bylo uzavřeno 9 sňatků a rozvedena 4 manželství.

Sčítání obyvatel, domů a bytů
Katastrální území
Javorník-město kód 657921
Počet adres celkem

295

Počet budov s čísly

295

Počet bytů obydlených

459

Počet bytů celkem

517

Počet obyvatel evidovaných

1278

Počet objektů individuální rekreace

2

Výměra

8774283 m2

Javorník-ves kód 657956
Počet adres celkem

292

Počet budov s čísly

292

Počet bytů obydlených

501

Počet bytů celkem

543

Počet obyvatel evidovaných

1293

Výměra

9087917 m2
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Městský úřad Javorník
Město Javorník
Nám. Svobody 134
790 70 Javorník

Rada
Starosta –Jiří Jura
Místostarostka –Sieglinde Mimrová, Bc.
Radní –Ivana Konečná, Mgr.
Antonín Zourek
Valentin Tvarůžka, Ing.

Zastupitelstvo
Starosta – Jiří Jura
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Místostarostka – Sieglinde Mimrová, Bc.
Zastupitelé – Petr Dvořák, Ing.

Jitka Richterová, Ing.

Zbyněk Hanzl, Bc.

Milan Rychlý

Irena Karešová, Mgr.

Milan Tonhauser

Ivana Konečná, Mgr.

Valentin Tvarůžka, Ing.

Petr Kříž, Ing.

Ivan Zelenka

Jakub Matuška, Ing.

Antonín Zourek

Petr Mimra, Ing.

Finanční výbor zastupitelstva
Předseda – Petr Mimra, Ing.
Členové – Zbyněk Hanzl, Bc.
Iveta Zykmundová, Bc.
Irena Karešová, Mgr.
Jitka Richterová, Ing.

Kontrolní výbor zastupitelstva
Předseda – Jakub Matuška, Ing.
Členové – Milan Tonhauser
Kateřina Martináková, Ing.
Pavel Březina, Ing.
Ivan Zelenka
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Odbor správy majetku
Vedoucí odboru – Pavel Pospíšil, Ing.
Referentka správy majetku – Hana Procházková

Odbor tajemníka
Tajemník – Petr Klapuch, MBA
Asistentka, pokladní – Zdeňka Kurpašová
Matrikářka – Marcela Minksová
Sociální pracovnice – Jorga Rajníková
PR manažer cestovního ruchu - Michal Zajonc

Odbor výstavby a životního prostředí
Vedoucí odboru – Jana Pavličíková
Referent – Aleš Adamec
Referent – Radek Mikšík, Ing.

Odbor finanční
Vedoucí odboru – Marie Fomiczewová, Ing.
Referentka správy daní a poplatků – Bronislava Novotná
Finanční účetní – Radmila Šálková
Finanční účetní – Eva Vitásková
Mzdová účetní – Simona Stoupalová
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Odbor správy vodovodu, kanalizace, bytového a nebytového fondu
Vedoucí odboru – Jaroslav Stibor
Referentka správy byt. a nebyt. fondu města – Jarmila Hloušková

Sbor pro občanské záležitosti
Tato komise byla ustanovena pro potřeby vedení občanských obřadů
a společenských událostí. Jejím úkolem je podílet se na přípravě slavnostních
obřadů u příležitostí významných mezníků lidského života a přispívat
k reprezentaci města Javorník. Náplň činnosti komise SPOZ spočívá
v organizování akce „Setkání s jubilanty“, přispívá svou činností při jubilejních
obřadech – zlaté, diamantové i jiné svatbě, svatebních obřadech, připravuje
uvítání nově narozených občánků našeho města do života. Komise SPOZ pracuje
ve složení: Dana Papageorgiu – předsedkyně komise, Marcela Minksová, Marie
Veselá, Jana Záhorská – členky komise.

Javornický zpravodaj
Informační měsíčník města Javorník vydává město Javorník v nákladu 1200 kusů
a je dodáván zdarma do každé domácnosti.
Každý měsíc mají občané díky Javornickému zpravodaji přehled o všech
důležitých událostech, vyhláškách, změnách. V úvodu se vždy představitelé města
vyjadřují k dění na území města. Souhrnně jsou zaznamenané události ve školství,
sportu, kultuře, počasí.
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Majetek města
Hodnota aktiv v roce 2017 vzrostla o 8,7 mil. Kč, z toho stálá aktiva (stavby,
movité věci a pozemky) vzrostla o 12,6 mil. Kč, stav finančních prostředků
na účtech se zvýšil o 2,6 mil. Kč a pohledávky města se snížily o 6,5 mil. Kč.
Na straně pasiv, která souvztažně s aktivy v r. 2017 vzrostla o 8,7 mil. Kč, došlo
k výraznému snížení cizích zdrojů krytí - 4,6 mil. Kč a zároveň došlo k nárůstu
vlastního kapitálu + 13,3 mil. Kč.

Hospodaření města podle rozpočtu
Příjmy: Celkové příjmy města za r. 2017 činí 70,9 mil. Kč, tj. 105 % plánovaného
ročního rozpočtu. Z toho:
Tř. 1 – Nejdůležitější příjmy rozpočtu města, tedy daně, dosáhly v r. 2017 téměř
46 mil. Kč, což je o 4 mil. Kč více než v roce předchozím. Příjmy z DPH, která
je objemově nejvýznamnější daní v rozpočtu města, činí 18 mil. Kč, což je
o 2 mil. Kč více než v r. 2016. Vzrostly také příjmy z hazardu, z 2,8 mil. Kč
(2016) na 3,5 mil. Kč (2017). Naopak proti předchozímu roku v r. 2017 klesl
na polovinu výběr daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti fyzických
osob.
Tř. 2 – Nedaňové příjmy z vlastní činnosti činí za rok 2017 celkem 12 mil. Kč,
což je o 1 mil. Kč méně než v r. 2016. Hlavním důvodem poklesu těchto příjmů
je podstatně nižší těžba, resp. prodej dříví z městského lesa.
Tř. 3 – kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje majetku – plnění 983 tis. Kč,
z čehož 700 tis. Kč představuje příjem za prodej „restaurace U Šprňů.
Tř. 4 – přijaté dotace činí 12 mil. Kč (v r. 2016 to bylo 10 mil. Kč). Z toho zhruba
2 mil. činí dotace investiční, a to dotace ze SFŽP na průzkumné vrty
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v Račím údolí, dotace z MŽP na rozšíření sběru odpadů (kontejnery) a dotace
z Olomouckého kraje na vozidlo pro hasiče Javorník.
Výdaje: Provozní výdaje dosáhly v r. 2017 částky 50 mil. Kč, což je proti roku
2016 o cca 4 mil. Kč více. Toto navýšení je způsobeno především velkými
opravami, které jsou účtovány jako provozní výdaje, což je zejména oprava místní
komunikace v Bílém Potoku (2,8 mil. Kč).
Investiční výdaje roku 2017 dosáhly 18,5 mil. Kč, přičemž největšími položkami
jsou akce Dolní náměstí (6,8 mil. Kč), chodník Nádražní (1,9 mil. Kč) a nákup
komunálního vozidla MAN (4,3 mil. Kč).
Financování: Rozdíl mezi příjmy a výdaji za r. 2017 tvoří přebytek hospodaření +
2,2 mil. Kč. Z toho provozní přebytek činil + 17,9 mil. Kč (=daně+vlastní
příjmy+neinvestiční dotace – provozní výdaje) a investiční schodek činil -15,7
mil. Kč (=kapitálové příjmy+investiční dotace – investiční výdaje).
Investiční schodek byl pokryt přijatým dlouhodobým úvěrem na pořízení vozidla
MAN (3 mil. Kč) a částí provozního přebytku (12,7 mil. Kč). Část provozního
přebytku byla použita na splátky úvěrů (2,2 mil. Kč) a o zbytek se navýšil
zůstatek na základním běžném účtu města (+3 mil. Kč).
Zůstatek volných prostředků města na konci roku 2017 činil 27,4 mil. Kč (=stav
základního běžného účtu mínus rezerva na obnovu VaK).
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Investiční akce

24

Odpočívadlo na Kravčáku
Květen 2017 - Na kopci nad Javorníkem
se nachází nové dřevěné posezení, které
za finančního přispění Města Javorníku realizoval
František Vitásek, za což mu patří velké
poděkování.

Macerátor
Květen 2017 – Do kalové linky ČOV Javorník byl
firmou ESB Rozvaděče, Brno nainstalován
macerátor. Toto zařízení slouží k rozbíjení
pevných částic obsažených v surových kalech
ČOV před výtlakem do odstředivky. Doposud
docházelo k ucpávání zúženého profilu před
odstředivkou a častým výpadkům procesu zahušťování kalů. Cena: 119.870 Kč.

Výměna vodiče veřejného osvětlení
Květen 2017 – na ul. 17. listopadu proběhla
výměna starého nefunkčního zemního kabelu
veřejného osvětlení za nový. Výkopové práce
prováděla firma M. Ruják, pokládka kabelu a
zadláždění bylo provedeno svépomocí.

Rekonstrukce sociálního zařízení na zdravotním středisku
Květen 2017 – byla dokončena kompletní
rekonstrukce sociálního zařízení na zdravotním
středisku. Opravou došlo k výměně veškerých
rozvodů vody a odpadů, obkladů, dlažby,
zařizovacích předmětů a interiérových dveří.
Rekonstrukci prováděla firma Zetos, spol. s. r.o.
v celkové výši 1.300.000 Kč.
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Rekonstrukce sociálního zařízení MěÚ Javorník
Květen 2017 – Firma Václav Furmánek, Vlčice a
zaměstnanci města společně provedli rekonstrukci
sociálního zařízení spočívající ve výměně rozvodů
vody, obkladů, dlažby, zařizovacích předmětů a
interiérových dveří v horním sociálním zařízení.
Celková částka 108 tis. Kč.

Rekonstrukce koupelny bytu č. 4, Dittersova 548
Květen 2017 – Byla provedena rekonstrukce
havarijního stavu koupelny firmou Grigoriadis
Jiří. Oprava spočívala ve výměně izolací a
odpadů včetně výměny zařizovacích předmětů za
částku 57 tis. Kč.

Zpevněná plocha pro SDH Bílý Potok
Za účelem zlepšení kvality požárního sportu byla
vedle hasičské zbrojnice vlastními zaměstnanci
vytvořena zpevněná plocha startoviště na závodišti
v Bílém Potoku. Pořízení této zpevněné plochy
bylo za cenu 72 tis. Kč.
Nové hasičské vozidlo
Červenec 2017 – Město Javorník zakoupilo
pro JSDH Javorník zásahový automobil Ford
Tranzit.
Automobil
nahradí
zastaralý
nevyhovující automobil zn. Avia. Pořizovací
cena automobilu činí 420 tis. Kč a byla
částečně hrazena z dotace Olomouckého kraje.
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Škoda Yeti
Červenec 2017 – Bylo zakoupeno nové služební
vozidlo zn. Škoda Yeti pro potřeby Městského
úřadu za částku 448 tis. Kč.

Informační systém
Srpen 2017 – Ve městě Javorníku byly nově
nainstalovány informační turistické značky hnědé
barvy o rozměrech 1000 x 200 mm. Pořizovací
cena činila 84 tis. Kč.

Socha sv. Jana Nepomuckého
Srpen 2017 – Ve spolupráci s městem Paczków
se podařilo z evropských peněz restaurovat sochu
sv. Jana Nepomuckého, která je umístěna
na náměstí vedle kostela.

Výměna části vodovodu v Bílém Potoku
Srpen 2017 – za cca 240 tis. Kč byla provedena z větší části
vlastními zaměstnanci kompletní výměna vodovodního řadu
v horní části Bílého Potoka.
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Vybudování chodníku u autobusové zastávky v Bílém Potoku
Září 2017- Byl vybudován nový zvýšený chodník
pro snazší výstup a nástup do autobusů veřejné
hromadné dopravy. Realizace proběhla v letních
měsících firmou TUMVIA s.r.o. Chodník
je proveden ze zámkové dlažby a schůdky jsou
opatřeny zábradlím. Cena akce byla 99 900 Kč.
Rozvojová lokalita Z1 (nové stavební parcely)
Září 2017 – Je zpracována dokumentace
pro územní řízení pro umístění dopravní
a technické infrastruktury. Dokumentace řeší
rozčlenění na jednotlivé stavební parcely,
přeložky VN, připojení celé lokality na jednotlivé
inženýrské sítě a komunikace. Tato projektová
dokumentace stála do současné doby necelých 400 tis. Kč.
Oprava místní komunikace Bílý Potok
Září 2017 – Proběhla oprava povrchu místní
komunikace v horní části Bílého Potoka za cca 2,8
mil. Kč

Výměna skel bazénu
Září 2017 – proběhla výměna nových skel
obvodního pláště krytého bazénu. Opravu
provedla polská firma za částku 85 tis. Kč. Tímto
zásahem dojde k úspoře energie při vytápění
objektu.
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Výměna obložení stěn bazénu
Září 2017 – Byla provedena oprava obložení
hlavní stěny bazénu, neboť zde hrozilo nebezpečí
pádu tohoto obložení. Opravu provedla firma
Stavby a reality Star spol. s r.o.

Židovské schody
Září 2017 – Začátkem tohoto měsíce byl
dokončen stavební projekt na opravu židovských
schodů včetně veřejného osvětlení a dešťové
kanalizace za více než 100 tis. Kč. Projekt
zpracovala firma Karyo s.r.o.

Svahování skládky TKO
Říjen 2017 – proběhlo svahování místní skládky,
která spočívala v zaměření skutečného stavu
a pomocí těžké techniky přesvahování již
navezené koruny tělesa skládky. Tato rekultivace
stála 350 tis. Kč.

Dopravní hřiště
Říjen 2017 – Firma ASA Expert a. s., Ostrava
zpracovala projektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí na akci Dopravní hřiště v areálu
Základní školy Javorník.
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Památník Karla Ditterse z Dittersdorfu
Říjen 2017 – Z Programu regenerace MPZ
a vlastních finančních prostředků byla realizována
oprava památníku na Puškinově ulici.

Rozšíření herních prvků na multifunkčním hřišti
Listopad 2017 - Zrealizováno rozšíření herních
prvků na MFH. Jednalo se o malou lezeckou
stěnu a řetězovou trojhoupačku s jedním
tzv. hnízdem. Dodavatelem byla firma Bonita,
Dětská hřiště a akce byla realizována z vlastních
zdrojů ve výši 109 607 Kč.
Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Nádražní
Listopad 2017 - V měsíci listopadu byla
dokončena částečná rekonstrukce veřejného
osvětlení na ul. Nádražní - u panelových domů
naproti
Jesenické
obchodní
společnosti.
Nedostačující veřejné osvětlení bylo nahrazeno
6 kusy pouličních lamp s úspornějšími LED
svítidly. Rekonstrukci realizovala firma Energorozvody, s.r.o. za částku 376 tis.
Kč. Akce byla spolufinancována Olomouckým krajem.
Výměna oken v šatnách tělocvičny ZŠ
Listopad 2017- Stará hliníková okna v šatnách
tělocvičny byla nahrazena 16 ks PVC okny
se speciálním otevíráním. Výměna oken včetně
zapravení a nových parapetů stála 165 tis. Kč.
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Chodníky na ulicích Lidická a Nádražní
Prosinec 2017 – Dokončení rekonstrukce chodníků
ulic Lidické a Nádražní za částku cca 2 mil. Kč,
kterou provedla firma Swietelsky stavební s. r. o.
Oprava spočívala v kompletní výměně povrchu
těchto chodníků včetně řešení bezbariérovosti.
Nákup kontejnerů na tříděný odpad
Město Javorník zakoupilo 45 ks plastových
kontejnerů s horním výsypem o objemu 1100
litrů a 10 ks velkoobjemových kontejnerů na
hákový nosič o objemu 15 m3. Dodavatelem byla
firma Komunální technika s.r.o. Cena za celou
zakázku byla 1 007 930 Kč, z toho 847 381,15
Kč bylo pokryto dotacemi SFŽP.
Revitalizace dolní části náměstí
Prosinec 2017 – Ke konci roku byla dokončena
dlouho zmiňovaná revitalizace dolní části náměstí
spočívající v úpravě prostranství pod radnicí, před
kostelem a také části u bývalé mlékárny. Opravou
došlo k vydláždění chodníků, vytvoření nových
parkovacích míst ze žulové kostky, vzniku místa
pro přecházení a sadových úprav včetně městského mobiliáře. Součástí byla
rovněž instalace nového veřejného osvětlení a také samostatné napojení
stávajících rozvodů veřejného osvětlení jednotlivých ulic přiléhajících k náměstí
na nově zřízené odběrné místo na budově Policie ČR. Celkové náklady činily
7 mil. Kč.
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Nové vozidlo MAN
Prosinec 2017 - Město Javorník pořídilo nové
vozidlo MAN v ceně 4 278 560 Kč. Bylo pořízeno
s hákovým nosičem a příslušenstvím na zimní
údržbu komunikací. Vozidlo bude využíváno i pro
další účely v odpadovém hospodářství města
Javorník. Do budoucna je počítáno s nákupem
dalších nástaveb (plošina, cisterna aj.)
Projekt – rekonstrukce hasičské zbrojnice v Bílém Potoku
Prosinec 2017- Ing. arch. Martin Cviček zpracoval
projektovou
dokumentaci
na
rekonstrukci
stávajícího objektu hasičské zbrojnice v Bílém
Potoku za cenu 95 tis. Kč.

Chodník u manipulace na ulici Nádražní – projektová dokumentace
Kompostárna – projektová dokumentace
Firma Ekoinpros Brno zpracovává projekt kompostárny, která by měla být v
budoucnu vybudována v areálu skládky TKO
Vrtané studny v Račím údolí
Tento projekt je spolufinancován Statním fondem životního prostředí České
republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Rok 2015 prokázal
ohrožení současných zdrojů pitné vody z povrchového zdroje Račí potok, kde se
odebíral skoro celý profil /průtok/ z podzemního zdroje – 17 mělkých studní
v k. ú. Zálesí, kde byl průtok minimální, a z povrchového zdroje Hoštický potok,
který vyschnul úplně. Rada města koncem roku 2015 schválila záměr vyhledání
zdrojů podzemní vody. Byla oslovena firma UNIGEO Zlaté Hory. Okruh
podmínek nebyl jednoduchý, najít podzemní vodu v lokalitách, kde bude
předpokládaná vydatnost v součtu cca 5 l/s, nebude daleko od současných
přivaděčů pitné vody a bude zde možnost napojení na el. vedení. Na základě
lokalizace spodních vod různými metodami vznikl výstup, a to Projekt
vyhledávacího hydrogeologického průzkumu, kde byly navrženy 2 kontrolní vrty
v Račím údolí a 1 vrt u hájenky v Horních Hošticích. Paní místostarostka zajistila
možnost čerpání financí z dotačního titulu SFŽP a na základě výběrového řízení
byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o., Píšťovy u
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Chrudimi. Byly provedeny vlastní vrtací práce a 21. 8. 2017 bylo dílo předáno.
Jedná se o 2 hloubkové vrty 60 m v Račím údolí a 1 vrt s hloubkou 80 m v
Horních Hošticích. Po vyhodnocení vydatnosti zdrojů, posouzení kvality
podzemní vody, bylo na toto vydáno stavební povolení s rozhodnutím o povolení
odběru. Souběžně s tímto je zpracovávána projektová dokumentace na propojení
stávajícího systému s automatickou regulací. Realizace této části se předpokládá v
příštím roce. Rozpočtové náklady včetně vyhledávací činnosti činily 891 562 Kč.
Příspěvek SFŽP a MŽP činil 80 % celkových uznatelných nákladů, což je 713 249
Kč.

Místní komunikace Smetanova-Fučíkova – projektová dokumentace

Sociální byty na ulici 17. listopadu

Budova bývalého soudu a městských šatlav - č. p. 7
Projekt „Paczkow a Javorník. Dvě města, jedna historie” je realizován v rámci
financování Programu INTERREG V-A Česká Republika – Polsko, prioritní osa
č. 2 rozvoj přírodního a kulturního potenciálu pro podporu zaměstnanosti.
Celková hodnota projektu: 2 503 526,79 €, přičemž dotace představuje 85 %
způsobilých nákladů.
Celková hodnota projektu pro město Javorník: 2 116 937,62 €. Zatímco celkové
množství dotací z EFRR činí 959 623,70 €. Město Javorník má rovněž nárok
na 5 % finančních prostředků ze státního rozpočtu, tj. 56 448,45 €.
Cílem projektu je růst zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu a vytvoření
společné nabídky v oblasti turistiky. Specifickým cílem projektu je doplnění
nezbytné přeshraniční infrastruktury, příprava zázemí a podmínek směřujících
k zajištění služeb zvýšeného turistického ruchu.
V září 2015 – byl zpracován stavebně historický průzkum budovy bývalého
soudu č.p. 7 na náměstí. Tuto dokumentaci zpracovala Ing. Lucie Augustýnková
v celkové hodnotě 30 000 Kč. Průzkum byl pořízen za účelem budoucího
zpracování

projektové

dokumentace

pro

rekonstrukci

této

nemovitosti.
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Dnů Javornicka 2015 se zúčastnili představitelé města Javorník i Paczków, byl
také poprvé veřejnosti představen projekt „Paczkow a Javorník. Dvě města,
jedna historie”
V období 2015 / 2016 bylo v budově zřízeno dočasné muzeum pro veřejnost.
Od roku 2017 je budova uzavřena, byla postupně kompletně vyklizena
a připravena pro rozsáhlou rekonstrukci. 18. 9. 2017 byl z budovy sundán reliéf,
který visel na venkovní zdi. Tento reliéf bude restaurován v Olomouci.
1. nadzemní podlaží
Budova bude upravena na tzv. bezbariérový Multifunkční dům.
Vchod od kostela – stálá muzejní expozice – Vězeňství, četnictvo. Návštěvníci
budou moci nahlédnout do „černé kuchyně“.
Vchod od radnice – po levé straně bude Informační centrum, vpravo bude Galerie
turistických zajímavostí a cykloservis s půjčovnou kol, úschovna. V budově
budou veřejné toalety i pro invalidy, cykloturisté budou moci využít veřejnou
sprchu. Nově vybudovaný výtah bude sloužit pro přepravu handicapovaných
a umožní bezbariérovou prohlídku celé budovy.
2. nadzemní podlaží
V bývalé soudní síni vznikne nový sál, který bude sloužit pro společenské kulturní
akce, plesy, shromáždění, srazy a další. V menší místnosti bude depozitář. Vedle
schodiště v místě bývalého WC, bude výtahová šachta. Dále vznikne přednáškový
sál pro různé cateringy, školení, projekce a další. Bude zde kuchyňka, technické
zázemí s šatnou. Nad vstupními dveřmi do budovy od kostela bude kancelář
správy objektu. V dalších místnostech budou výstavní plochy, které bude moci
využít i město Paczków.
3. nadzemní podlaží (půda)
Při vstupu na půdu, po levé straně bude možné zhlédnout původního podkroví.
V další části vznikne interaktivní expozice, dětský koutek s různými atrakcemi.
Na druhé straně půdních prostor bude technická místnost.
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Na střeše budou znovu vytvořeny vikýře. Na fasádě z boku i ze předu mezi horní
a spodní řadou oken budou obnoveny ozdobné prvky, které budova v historii
měla.
S celkovou rekonstrukcí by se mělo začít v měsících duben/květen 2018.
Dokončení stavby je plánováno na 10/2019.

35

Dění v Javorníku
Leden
22. ledna byla v České republice prokázána ptačí chřipka typu H5N8
v Jihomoravském kraji. Postupně se šířila do všech krajů. 23. ledna byla zjištěna
také u volně žijící labutě a husy u Javorníku. Proto město Javorník vydalo
Upozornění pro občany, ve kterém vyzvalo chovatele ke zvýšené kontrole
zdravotního stavu drůbeže a ptáků chovaných v zajetí. Do domácích chovů
se chřipka nerozšířila.
Celkem bylo 37 ohnisek aviární influenzy v celé republice.
8.

března

SVS

z důvodu

zlepšení

nákazové

situace

ruší

nařízení

č. j. SVS/2017/004572-G z 10. ledna letošního roku, které na celém území
republiky až do odvolání zakazovalo pořádání akcí, při nichž dochází
k soustředění většího množství drůbeže nebo ptactva na jednom místě.
Budova soudu a městských šatlav
V březnu 2016 město Javorník požádalo o dotaci v rámci regionální přeshraniční
spolupráce na budovu Puškinova č.p. 7 v Javorníku. Jedná se o společný projekt
„Paczków a Javorník. Dvě města, jedna historie“, kdy Javorník hodlá opravit
budovu bývalého soudu a město Paczków náměstí. V prosinci 2016 byla dotace
potvrzena. Projekt obstál z celkového počtu cca 180 žádostí na pátém místě. Jedná
se o dotaci v celkové výši 2 127 997 euro (asi 57 455 919 Kč), Javorníku připadá
26 208 464 Kč, což je 85 % z celkové výše rozpočtu javornického projektu
30 833 487 Kč. Spoluúčast města činí pouhých 15 %, což je 4 625 023 Kč.

Silné mrazy v lednu
Při nedávných mrazech zamrzl i potok v Javorníku. Voda začala nebezpečně
stoupat nahoru, a proto se rozhodlo, že se musí ledové bariéry preventivně probít.
Dne 13. ledna 2017 v dopoledních hodinách na místo přijel bagr, který začal
postupně prorážet ledové hráze v potoku, a voda začala klesat.

36

Cestující na Jesenicku mohou platit kartou
Bezkontaktní platby fungují v autobusech linek zapojených do Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje.

Tříkrálová sbírka 2017
19. ledna skončila sbírka a v Charitě Javorník se spočítala rekordní částka
559 026 Kč, kterou tříkráloví koledníci vykoledovali ve 23 obcích Jesenicka.
Částka je rozdělena a Charitě Javorník zůstalo 363 367 Kč, které budou použity
na rekonstrukci prádelny v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě.

Únor
Vítání občánků
25. února proběhlo v obřadní síni radnice přivítání 9 nových občánků města
Javorník panem starostou Jiřím Jurou. Kulturní program připravily paní učitelky
MŠ Polská s dětmi.

Březen
Od 1. března dochází ke změně Charity Javorník na Charitu Jeseník.
Důvodem je fakt, že oblast působnosti zahrnuje celé Jesenicko. Charita Jeseník
nyní spravuje 5 sociálních služeb, 2 domovy pro seniory, domov se zvláštním
režimem, pečovatelskou službu a denní stacionář, zdravotnickou službu a
vývařovnu.
Ředitelství Charity nově sídlí v Jeseníku na Zámeckém náměstí v budově Lesů
ČR.
Poškození Eichendorffovy lavice

37

Po vandalovi, který poničil historickou Eichendorffovu lavici na vyhlídkové
terase zámku Jánský Vrch v Javorníku pátrají policisté. Pachatel na žulové desce
načmáral pět nápisů a obrazců modrou a černou barvou. Jejich odstranění bude
stát nejméně šest tisíc korun.
27. března
Byla pokácena lípa na náměstí v Javorníku z důvodu napadení hnilobou, zajištění
bezpečnosti na veřejném prostranství a připravované revitalizaci dolní části
náměstí. Podle informací pana Paláta byla tato
lípa zasazena v roce 1953 žáky posledního
ročníku

školy,

kteří

chtěli

udělat

něco

originálního. Zajistili si povolení Obecního
úřadu a pod kořeny údajně vložili láhev
a seznam žáků a učitelů z roku 1953. Josef Nos
(otec písničkáře Pepy Nose) byl jejich třídní.
Po vykopání lípy se žádná láhev ani další
zprávy nenašly.
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Duben
V sobotu 8. dubna proběhl v Javorníku dobrovolnický úklid pod celostátní akcí
Ukliďme svět – ukliďme Česko.
Místo předpokládaných 15 účastníků se sešlo 32 lidí. Účast byla podpořena dětmi
z Ekotýmu ZŠ Javorník s paní N. Čmelovou a M. Vašíčkovou.
Podařilo se uklidit celý Javornický potok od odbočky na Střelnici po Biocentrum
Střední díly ve vsi (4,5 km). Celkem se sebralo 42 pytlů odpadu s průměrnou
váhou 15 kg (= přes 600 kg). Přes 20 pytlů byly jen PET láhve, jak v potoce,
tak u cesty na Horní Fořt. O cestu na Horní Fořt se postaral Ekotým ze ZŠ s paní
učitelkou Čmelovou. Jako „třešničku“ si přidali park za bývalou lesní správou.
Nasbírali dohromady 5 pytlů PET láhví, 2 pytle sklenic a 8 pytlů směsného
odpadu. Z potoku bylo vytaženo dřevo, železo (asi 50 kg), spousta zateplovacího
a jiného polystyrénu, igelitové obaly.

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela Nejsvětější Trojice
V roce 1972 byla prohlášena nemovitou kulturní
památkou

okresu

Jeseník.

Jde

o

kvalitní

empírovou sochařskou práci z roku 1812.
Asi 2 m vysoké sousoší stálo původně zřejmě
u bývalého mlýna (dnes u autoservisu J. Růčka)
a při jeho opravě bylo přemístěno. V roce 2000
byla socha restaurována Bohumilem Teplým
a přemístěna k farnímu kostelu.
Předáno dne 16. 6. 2017.

Ve dnech 21. – 23. dubna uskutečnili zástupci města pracovní cestu
do německého Vaihingenu an der Enz. Cílem byla návštěva muzea Jauerniger
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Heimat-Museum,

jednání

s jeho

ředitelem

panem

Rudolfem

Tinterem

a se zástupci sdružení Heimat-Gruppe Jauernig v čele s 1. místopředsedou panem
Uwe Straubem. Muzeum disponuje velkým množstvím historického materiálu.
Při jednáních bylo navrženo uzavření partnerské dohody o spolupráci sdružení
i města s městem Javorník. Pánové R. Tinter a U. Straube pozvali starostu Jiřího
Juru na oslavy Dnů Javornicka Jauerniger Heimattagen, které se budou konat
23.-24. září 2017 ve Vaihingenu an der Enz.
26. dubna vydalo zastupitelstva města Javorník obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2017 o regulaci hlučných činností. Tato vyhláška ukládá povinnost zdržet se o
sobotách v době od 6:00 do 8:00 a od 22:00, o nedělích a svátcích veškerých
činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Hlavním
důvodem pro vydání vyhlášky byly opakující se stížnosti občanů.
Květen
Informační systém "SMS" pro občany
Pro informování občanů v krizových situacích (např. přerušení dodávek
elektrického proudu, vody, různá hlášení apod.) byl vytvořen informační systém,
do něhož se mohou občané přihlásit formou SMS „OLK JAVORNIK
INFORMACE ANO PRIJMENI JMENO*ULICE*CISLO DOMU“ za 3 Kč
na číslo 900 77 03. Příchozí informační SMS jsou bezplatné.
1. května – Výšlap na Borůvkovou horu. Z důvodů nepříznivého počasí byla
akce zrušena. Cestou na Borůvkovou horu bylo kolem 30 cm sněhu. Někteří se
odhodlali a přes nepříznivé podmínky tradici dodrželi.

Dne 6. května se konal 6. ročník folklorního festivalu Folkmáj na náměstí v
Javorníku. Na pódiu vystoupily taneční soubory z Německa, Řecka, Slovenska,
Moravy a předvedly úžasné lidové tance v krojích. Festivalu byla přítomna také
Česká televize a Český rozhlas Olomouc.
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Dne 8. května v 15:00 hodin proběhlo kladení věnců v Bílém Potoku na
hřbitově u kostela sv. Vavřince. Poté jsme se sešli v 16:00 hodin u pomníku
Obětem fašismu v Javorníku. Státní hymnu zazpíval Javornický pěvecký sbor.
V proslovu pan starosta Jiří Jura připomněl události 2. světové války, které
poznamenaly všechen lid. Javornická dělostřelecká garda ukončila pietní akt za
padlé hrdiny slavnostní salvou.

Petice za Zachování pobočky České spořitelny, 11. 5. 2017
Česká spořitelna a.s. se rozhodla uzavřít pobočku v Javorníku, proto byla sepsána
petice za Zachování pobočky ČS. Petici podepsalo 526 občanů města.
Přes všechna jednání s vedením České spořitelny bylo dne 14. 6. rozhodnuto
o uzavření pobočky, která měla v Javorníku dlouhou tradici.
V budově byl zachován bankomat a zřízen Point.
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V sobotu 20. května se v Javorníku uskutečnil Český pohár v orientačním běhu
ve sprintu, který byl pořádán Magnus Orienteering a ČSOS ve spolupráci
s městem Javorník a Základní školou Javorník.
Centrum závodu sídlilo v areálu Základní školy. Závod začal v 10 hodin, kdy
postupně startovaly skupiny běžců ve 26 kategoriích na Lidické ulici. Čekaly
na ně různě náročné trati podle mapy „Židovské schody“, které vedly městem,
Jánským Vrchem, přilehlým parkem s cílem v areálu ZŠ.
Běhu se zúčastnilo podle výsledkové listiny 924 sportovců všech věkových
kategorií.
Ve 12:30 byly vyhlášeny výsledky. Vítězům ceny předávali starosta města pan Jiří
Jura, ředitel závodu pan David Aleš a hlavní rozhodčí pan Štěpán Hrobař.
Občerstvení zajistila Rada rodičů a žáci ZŠ Javorník.

V sobotu 27. května od 11:00 do 16:00 hodin se v Javorníku na náměstí konaly
Trhy tradičních řemesel paczkowsko – javornického příhraničí. Střední škola
gastronomie a farmářství Jeseník z Horních Heřmanic přijela představit výrobky
svých žáků z oborů kovář, výroba kožedělného zboží, cukrář, které bylo možné
zakoupit a ochutnat. Učni předvedli výrobu kovového svícnu, zdobení kůže
a tvarování růže z marcipánové
hmoty. Dalšími řemesly bylo
nožířství
a

košíkářství.

Ve

stáncích

polských vystavovatelů bylo
možné zakoupit sladké pečivo
a dárkové předměty. Zájemci
o umělecké kovářství mohli
navštívit Umělecko-kovářskou dílnu pana Jaroslava Křížka. Program doprovázely
hudební skupiny Brejle a Stará Tráva Javorník.
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Červen
1. – 4. června 2017 se jel ZÁVOD MÍRU U23 Grand Prix Priessnitz SPA jehož
3. etapa Jeseník – Jeseník dlouhá 160 km vedla v neděli 4. června z Jeseníku přes
Javorník, Vidnavu, Vrbno pod Pradědem, Bruntál, Malou Morávku a Karlovu
Studánku zpět do Jeseníku. Závodu se zúčastnili cyklisté z 21 států světa.
4. června se konala oslava Dne dětí v zahradě domu Karla Ditterse z Dittersdorfu
na téma „Pojďte s námi z pohádky do pohádky“. Přilehlý park byl plný
pohádkových postav a úkolů pro děti, které plnily zadání na různých stanovištích,
a sbíraly razítka, aby mohly získat odměnu.

15. června se v obřadní síni Městského úřadu Javorník uskutečnilo Setkání
s jubilanty, kteří v měsících lednu – červnu 2017 oslavili významné životní
výročí.
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Dny Javornicka 2017
16. – 18. června se konaly Dny Javornicka. V pátek 16. června bylo uvedeno
divadelní představení ve velkém sále MěKS Javorník. Studenti z Církevní
konzervatoře v Opavě pod vedením paní Anny Beťákové nastudovali Fantoma
opery, kterým skutečně nadchli všechny diváky.
V sobotu 17. června ve 12 hodin vykročil slavnostní průvod městem a zahájil
Dny Javornicka tentokrát na náměstí Svobody. Během celého dne nás
doprovázel bohatý kulturní program, např. javornická kapela Morava potěšila
návštěvníky svým vystoupením, Dynybyly band Jeseník rozvířil atmosféru
svižnou dechovkou, zahrát přijela také polská skupina Funky bus a večer skupina
TURBO roztančila a rozezpívala celé náměstí. Děti ze ZŠ Javorník Hula Hop
odvážně v chladu a mrholení krásně zatančily a děvčata ze SZUŠ taneční Jeseník
předvedla svůj skvělý „tanec v dešti“. Sportovní vystoupení – trialisté zaujali
svými kaskadérskými kousky, Vibro studio Max nadchlo precizním výkonem.
Šermířský spolek Jeseník nás svým náročným vystoupením vtáhl do dob dávno

minulých. Večer jsme byli svědky úchvatné Ohňové show skupiny Postrpoi.
A po Retro diskotéce vše ukončil velký ohňostroj.
Na trzích bylo možné zakoupit různorodé zboží.
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V neděli
Trojice

18.

června

vystoupilo

v kostele

Koncertní

Nejsvětější
duo

Olga

Procházková a František Šmíd s trumpetistou
Vlastimilem

Bialasem,

čímž

byly

Dny

Javornicka slavnostně uzavřeny.

22. června pořádalo město Javorník Den otevřených dveří na Čističce
odpadních vod a ve Sběrném dvoře. Zájemci se mohli dozvědět více o systému
zpracování odpadní vody a způsobu čištění, aby ji bylo možné vrátit zpět
do přírodního toku. Ve Sběrném dvoře zjistili, jak třídit odpad do barevných
kontejnerů.
V sobotu 24. června proběhlo Vítání občánků v obřadní síni radnice. Pozvaní
rodiče se dostavili se svými dětmi a starosta města pan Jiří Jura spolu se Sborem
pro občanské záležitosti přivítal sedm nově narozených občánků do společenství
obce. Na slavnostní odpoledne si kulturní program připravily děti z Mateřské
školy Polská pod vedením paní Michaely Galové a Ivy Kubincové.
26. června se vydal slavnostní průvod dětí z Mateřské školy Míru k Městskému
úřadu Javorník. Paní učitelky vedly předškoláky oblečené ve fialových talárech
za zvonění zvonečků do obřadní síně, kde byli panem starostou Jiřím Jurou
pasováni na školáky. Každý budoucí školák obdržel šerpu s nápisem „Školáček
2017“.
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28. června byli v obřadní síni MěÚ slavnostně pasováni předškoláci Mateřské
školy Polská na školáky. Děti nastoupily v modrých talárech a přijaly pasování
starostou města Javorník panem Jiřím Jurou, který jim předal šerpu a popřál
hodně úspěchů ve škole.
30. června v obřadní síni Městského úřadu Javorník byla slavnostně předána
vysvědčení všem žákům 9. tříd Základní školy Javorník panem starostou Jiřím
Jurou a vedením ZŠ.

Červenec
Zahájení Revitalizace dolní části náměstí Svobody. Na základě výsledků
výběrového řízení, kterého se zúčastnily dvě firmy, byla jako vhodnější vybrána
firma Kareta s. r. o. Bruntál s nabídkovou cenou 4.850 tis. Kč bez DPH. Tato
firma dále poskytla na dílo záruku 65 měsíců. V rozpočtu města je na tuto
investici počítáno s částkou 6,5 mil. korun. Součástí akce je také samostatné
napojení stávajících rozvodů veřejného osvětlení jednotlivých ulic přiléhajících
k náměstí na nově zřízené odběrné místo na budově Policie ČR. Dále bude
provedeno zemní položení kabelů podél stěny radnice s vyústěním nad povrch pro
posílení elektřiny pro konání kulturních akcí na náměstí. Celé dílo má být hotovo
v listopadu letošního roku
Dále probíhá zpracování prováděcího projektu pro realizaci rekonstrukce
budovy bývalého soudu včetně všech průzkumů – stavebně-historický,
mykologický, posouzení stavu oken atd.
V Javorníku na Kravčáku bylo postaveno zastřešené dřevěné posezení. Starosta
a radní města Javorník oslovili pana Františka Vitáska, aby na Kravčáku
vybudoval místo, kde by si mohli turisté odpočinout. Vytvořil dřevěnou stavbu
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Odpočívadlo na Kravčáku, jejíž nosné sloupy ozdobil dvěma vyřezanými výry,
kteří znázorňují moudrost a pohodu.
Z tohoto krásného místa je úžasný výhled na Javorník, Rychlebské hory,
Otmuchowské a Nyské jezero, Paczkow. Při dobré viditelnosti je možné vidět
kostel na Boží hoře u Žulové nebo větrnou elektrárnu ve Velké Kraši.

Srpen
Ve městě Javorník byly nově instalovány informační turistické značky, které
jsou na hnědém podkladu o rozměrech 1000 x 200 mm. Informační systém
je reflexní, značky jsou dobře viditelné i v noci při osvícení. Zjednodušila se tak
orientace ve městě a jeho okolí. Orientace bude zjednodušena zejména směrem
od vlakového nádraží, odkud budou návštěvníci směřováni např. na Biocentrum
Střední díly, zámek Jánský Vrch, ale i na městské informační centrum, bankomat,
radnici. Pořizovací cena je 85 000 Kč.
Ve městě byly umístěny nové kontejnery na tříděný odpad, žluté na plasty,
tetrapak, kovy a modré na papír a karton. Staré železné kontejnery na sklo
nahradily nové zelené kontejnery určené pro sběr skla všech barev. Jde
o zjednodušení nejen pro občany města, ale také o nemalou úsporu nákladů
na odvoz separovaného odpadu, který město odváží vlastním vozidlem.
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V sobotu 19. srpna na Borůvkové hoře proběhlo Setkání disidentů po třiceti
letech. K poslechu hrála javornická skupina Darshan. Občerstvení nechybělo.
Kdo chtěl, mohl využít i speciální razítko do svého deníčku nebo na pohled.
Setkání

proběhlo

za finanční podpory
Olomouckého kraje
a města

Javorník

ve spolupráci s Post
Bellum, o.p.s.

28. srpna v rámci česko-polské spolupráce Javorník – Paczkow byla vernisáží
zahájena společná výstava fotografií "Po stopách sv. Jana Nepomuckého",
která mapuje restaurování soch Jana Nepomuckého. Výstavu zahájili starostové
města Paczkow Mgr. Artur Rolka a města Javorník Jiří Jura, kteří poděkovali
všem za spolupráci i organizaci výstavy. Paní místostarostka Bc. Sieglinde
Mimrová jako hlavní koordinátorka hosty seznámila s projektem a průběhem
oprav.
Dne 29. srpna do Javorníku přijela návštěva německých rodáků z Javorníku
a okolí z německého městečka Vaihingen an der Enz. Setkání provázela
tlumočnice paní Mgr. Petra Mačková.
Javornický rodák pan Uwe Straube popsal odsun německého obyvatelstva a svých
rodičů z města. Pan Rudolf Tinter, rodák z Travné, vyprávěl o životě na Travné
a ukázal místo, kde kdysi stál pomník obětem 1. světové války. Jeho rodným
domem byl dům, kde se nyní nachází restaurace U Oravců. Pan Georg Schideck,
rodák ze Zálesí zavzpomínal na své dětství.
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Společně s vedením města navštívili Městské kulturní středisko, kostel Nejsvětější
Trojice a kapli Bolestné Panny Marie, Základní uměleckou školu (Dům Karla
Ditterse z Dittersdorfu), zámek Jánský Vrch, Travnou a Zálesí.
V průběhu krátké návštěvy radnice předali němečtí hosté starostovi města panu
Jiřímu Jurovi dar a pozvánku zástupcům města na oslavy dnů Javornicka
(Jauerniger Heimattagen), které proběhnou ve dnech 23.-24. září 2017
ve Vaihingenu an der Enz.

Geocaching na Javornicku
Jedná se o turistickou hru na pomezí turistiky a sportu. „Lovci skrytých schránek“
se orientují pomocí GPS souřadnic a chytrého mobilního telefonu a mohou hledat
po celém světě. Jakmile schránku kešku objeví, dozví se spoustu zajímavých
informací o daném místě.
V Javorníku bylo několik kešek již umístěných, proto se Michal Zajonc v srpnu
rozhodl je objevit a zjistit si o geocashingu dostupné informace. Protože
se hluboce zajímá o Javornicko, pochopil, že tohle je obrovská příležitost
seznámit širokou veřejnost s krásnými a zajímavými místy u nás. První skryté
schránky se na mapě geocachingu objevily v září a listopadu.
Úplně první kešku umístil na Kravčáku v blízkosti nového dřevěného posezení,
protože je odtud nádherný výhled do okolí. Krabičku vybavil pohledy, mapami,
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deníčkem a tužkou, drobnými předměty na památku, aby nálezci mohli zapsat
zprávy a zároveň vyměnit nějakou drobnost, kterou v kešce našli. Tato keška byla
veřejně publikována 20. září 2017.
Druhá keš je ukryta v parčíku před MěKS a má za úkol nálezce seznámit se zdejší
Latzelovou vilou. Byla publikována 10. listopadu 2017.
Kešky jsou různého typu, od klasických po náročnější „mystery“, kdy lovec
těchto krabiček musí napřed vyřešit nějaký rébus nebo šifru, aby zjistil indicie
a souřadnice. Milovníci této hry si mohou vybrat z různých obtížností
od nejlehčích po těžké adrenalinové, takže se do hledání mohou zapojit všichni ti,
kteří mají rádi pohyb v přírodě a dobrodružství. A protože Michal Zajonc je velmi
podnikavý a všímavý, můžeme se těšit na objevování zapomenutých,
neobvyklých, náročných i vtipných úkrytů kešek, které nás zásobí množstvím
zajímavých informací.

Září
Olomoucký kraj v září 2017 vyhlásil v pořadí druhý dotační program
Kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.
Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace bude zaměřena
na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné
poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle i kotle
na pevná paliva. Podporu však již není možné poskytnout na kotel na uhlí
a kombinovaný kotel s ručním přikládáním.
Dne 8. září před obchodem Elektro Schubert v Javorníku proběhl první ročník
Elektro veletrhu. K vidění byly různé prezentace firem, které předváděly
robotické hračky, například drony, modely aut.
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Také

prezentace

elektro

přístrojů a různého vybavení.
Pro děti byl připraven skákací
hrad

zdarma.

Zájemcům

odpovídali na jakékoli otázky
majitelé

firem.

Občerstvení

bylo pro všechny k dispozici.
O zábavu se postarala javornická hudební skupina Morava, která bavila lidi
až do večerních hodin.
9. září byl zahájen XXV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla
Ditterse z Dittersdorfu, během něhož bylo možné vyslechnout 9 koncertů
v různých městech Jesenicka.
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Krytý bazén prodělal dvě zásadní opravy, a to výměnu nových skel obvodního
pláště polskou firmou a firma Stavby a reality STAR kompletně znovu obložila
hlavní stěnu bazénu, která byla v kritickém stavu. Tato firma také provedla drobné
opravy poškozené omítky.
Firma SWIETELSKY stavební s. r. o. zahájila rekonstrukci chodníků ulic
Lidické a Nádražní.
Z Programu regenerace MPZ byla spolufinancována oprava památníku Karla
Ditterse z Dittersdorfu na Puškinově ulici.
Klasicistní zděný památník z roku 1793
dostal zpět zrestaurovanou pamětní
desku,

korunkovou

špičku

s pozlaceným křížkem. Menší cihlová
stavba byla podmáčená, a na pamětní
desce se podepsal čas byla nutná
celková

oprava.

O

zrestaurování

se postaral pan MgA. Jakub Gajda.
V roce 1963 prohlášen nemovitou
kulturní památkou okresu Jeseník.

Z Programu prevence kriminality město čerpalo dotaci na rekonstrukci
veřejného osvětlení na ulici Nádražní, a to ve výši 148 000 Kč. Rekonstrukce
byla započata dne 18. září firmou Energorozvody s. r. o.
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Říjen
Velmi žádaná kniha „Vzpomínky zůstaly“, která vypráví o jedinečných osudech
jednačtyřiceti lidí z Jesenicka, Javornicka, Vidnavska, Žulovska a Šumperska
v období druhé 2. světové války, komunismu a sovětské okupace byla opět
v prodeji

v Městském

informačním

centru

Javorník.

Příběhy

vychází

z autentických výpovědí pamětníků, které navazují na projekt občanského
sdružení Post Bellum. Přináší informace o sudetských Němcích, vojácích
wehrmachtu, o lidech pomáhajících partyzánům za druhé světové války,
účastnících

domácího

odboje,

volyňských

Češích,

lidech,

co

prošli

koncentračními tábory nebo komunistickými lágry, o vystěhovaných rodinách
„kulaků“, lidech perzekvovaných kvůli víře a dalších.
Poslední závod letošního ročníku seriálu AGENAS CUP 2017 Mistrovství České
republiky v off road tech trialu se konal v Javorníku. O víkendu 7. a 8. října 2017
se na závodišti v Horních Hošticích odjel již sedmnáctý ročník závodu offroadů
v Javorníku, který se letos jel opět jako Velká cena města Javorník. Záštitu
nad závodem převzal starosta města Javorníku Jiří Jura.
V pátek 20. října v novém sále MěKS Javorník proběhlo Setkání po letech.
V úvodu všechny přivítala ředitelka Městského kulturního střediska Ing. Lucie
Hecsková. Poté se slova ujali starosta Jiří Jura a místostarostka Bc. Sieglinde
Mimrová, kteří všechny hosty přivítali, popřáli pevné zdraví a hodně spokojenosti
v životě. Poté společně informovali o nejnovějším dění ve městě. Manželům
Krejsovým z Javorníku poblahopřáli ke smaragdové svatbě a předali dárkový koš
a kytičku. K tanci a poslechu hráli Jindra a Eva z Adolfovic. V průběhu večera
vystoupily děti z Hula Hop Javorník a na klavír zahrála Sandra Jurićová. Okolo
19. hodiny již všichni netrpělivě očekávali losování vtipné tomboly. Hrálo se
např. o rodinný dům, který představoval šnečí domeček, o výlet do Alp,
romantickou večeři a další. Celá tombola byla skvělým oživením celého večera.
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25. října MěKS Javorník uspořádalo přednášku Milana Zacha Kučery na téma
Největší tajemství Třetí říše. Autor v 90. minutové přednášce obsahující i dva
krátké filmy představil neznámou část historie II. světové války.

Listopad
Dokončuje se revitalizace dolní části náměstí.
Probíhá rekonstrukce chodníku ulic Lidické a Nádražní (od bývalého lesního
závodu po obchvat Javorníku), přechody pro pěší budou bezbariérově upraveny
a vytvořeny nájezdy k nemovitostem.
Další rekonstrukcí je místní komunikace a parkoviště na ulici Pionýrské. Jedná
se o úpravu ploch využívaných pro parkování osobních vozidel. Řešená
komunikace se na začátku úpravy napojuje na křižovatku místních komunikací
před panelovým domem č. p. 307 a na konci úpravy na ul. Dukelskou. Dosavadní
využití území se nezmění, pouze dojde k jasné organizaci parkování osobních
vozidel v dané lokalitě a opravě komunikace u panelového domu a přilehlých
rodinných domků.
Rekonstrukce komunikace v Bílém Potoku následovala po opravě vodovodní
sítě, která byla v havarijním stavu a vyžadovala neustálé opravy.
Poslední investicí v letošním roce byla úprava výtahové šachty a instalace
výtahu v budově městského úřadu, včetně úpravy vnitřního zajištění
bezbariérového přístupu do budovy (odstranění mříží, topení). Instalace výtahu
proběhne v 1. čtvrtletí roku 2018. Celkové zajištění bezbariérového vstupu do
budovy bude realizováno až po provedení revitalizace horní části náměstí, která
bude zahájena na jaře roku 2018.
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Nedostatek srážek v posledních letech nutí k uváženému hospodaření s vodou,
proto bylo v Bílém Potoku vybudováno Biocentrum se dvěma vodními nádržemi,
jejichž funkcí bude zadržování vody v krajině. V tomto biocentru se zachytí
srážková voda, zároveň sem byly svedeny stávající drenáže z okolních polí,
což povede k větší ekologické stabilitě na daném území. V okolí biocentra
probíhá výsadba stromů a keřů a také stavba vedlejších přístupových cest, nejen
k údržbě nádrží, ale také jako přístup k okolním zemědělským pozemkům.
Investorem stavby je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Olomoucký kraj, pobočka Jeseník, zhotovitelem fa KAVYL spol. s r. o.
Stavba byla zahájena 21. 11. 2016 a ukončena 27. 11. 2017. Celková hodnota díla
činí 26 734 387 Kč vč. DPH.
11. listopadu se konalo slavnostní Vítání občánků narozených v Javorníku
ve druhé polovině roku 2017. Starosta pan Jiří Jura a Sbor pro občanské
záležitosti přivítali 9 malých občánků do života v našem městě. Rodiče se při této
slavnostní události podepsali do pamětní knihy. Děti dostaly malé dárky, finanční
hotovost a maminky kytičky. Kulturní program si připravily děti z Mateřské školy
Míru pod vedením paní učitelky Marcely Argirovské.

Lampiónový průvod
V sobotu 11. listopadu se před Městským kulturním střediskem Javorník v 17
hodin sešli dospělí a děti se
svítícími lampiony a vydali
se v průvodu na náměstí
kolem

městské

radnice,

kostela Nejsvětější Trojice
a

dále

kolem

domu

K. Ditterse zpět k MěKS.
V čele průvodu bubnovala
hudební skupina Darshan. Poté čekalo všechny překvapení – ohňostroj.
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V 18 hodin děti s rodiči ve velkém sále zhlédly pohádku Zuzanka a sněhová
vločka, kterou připravili žáci literárně dramatického oboru „Modré kiwi“ ZUŠ
Javorník. Pro děti byly připraveny soutěže, dílničky, teplý čaj a zdarma
pro všechny děti Staroměstská máslová trubička od firmy Kremo. Bohaté
občerstvení zajistila Řecká obec Javorník. Celou akci hudebně doprovodila
skupina Darshan z Javorníku.
Rozsvícení Vánočního stromu
V neděli 26. listopadu se konaly na náměstí v Javorníku Vánoční trhy, jejichž
atmosféra byla umocněna
vánočními koledami a již
tradičním

rozsvícením

Vánočního

stromu.

V 11 hodin

dopoledne

se otevřely

stánky,

ve kterých bylo možno
zakoupit vše, co přináší
vánoční

atmosféru

do našich srdcí i domovů. Vzduch byl provoněn punčem, grogem, cukrovou
vatou, uzeným sýrem i masem a v dalších stáncích jsme mohli po celý den vybírat
z bohaté nabídky vánoční dárky. Děti nadchl barevný vláček, ve kterém se mohly
povozit. Od 15:30 hod. na podiu zahrála javornická skupina Darshan. Krátce
před 17. hodinou promluvili představitelé města, poté následovalo vystoupení
učitelů

ze ZUŠ

Javorník.

Po odpočítání

posledních

zbývajících

sekund

s Divadélkem malé Bo a dětmi byl vánoční strom s ozdobami vytvořenými
učitelkami z mateřských škol slavnostně rozsvícen. Následovalo vystoupení dětí
z pěveckého sboru Sluníčko ze ZŠ Javorník.
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Prosinec
Od začátku prosince byly na Městském úřadu občanům vydávány Kalendáře
2018 tentokrát s historickými fotografiemi Javorníku. Stejně jako o Kalendář
2017 byl i tentokrát velký zájem bývalých občanů města i v zahraničí.

V měsíci prosinci byla ukončena revitalizace dolní části náměstí. Jednalo
se zejména o vydláždění prostoru u radnice, obnovu chodníků naproti radnice
a prostoru u kostela včetně zeleně. Zvýšila se kapacita parkovacích míst, zejména
pak naproti budovy bývalého soudu č. 7, byly vysazeny nové stromy a keře.
Vzniklo nové místo pro přecházení. Na náměstí se objevilo 6 krásných laviček,
odpadkové koše a stojany na kola. Došlo i na rekonstrukci a modernizaci
veřejného osvětlení, zejména pak u morového sloupu a v jeho blízkém okolí.
Na budově městského úřadu jsou umístěny dva vysílače (AP), které pokrývají
obě přilehlá venkovní prostranství na náměstí Svobody. Název sítě je „Javorník
free“ a přístup k síti není chráněn žádným heslem (otevřená nešifrovaná síť). Tato
je k dispozici každý den od 8:00 – 19:00 hod. Návrh, montáž, zapojení
a konfiguraci celého Wi-Fi řešení provedla pro město Javorník zdarma firma
Internet Expert s. r. o. z Jeseníku, která je v našem městě již dlouholetým místním
poskytovatelem telekomunikačních služeb, HW zařízení zaplatilo město Javorník.
Ve čtvrtek 14. prosince proběhlo na radnici Setkání s jubilanty, kterého
se zúčastnili občané našeho města, kteří v měsících červenci – prosinci 2017,
oslavili významné životní jubileum.
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Silvestrovské setkání na Borůvkové hoře
Na vrchol Borůvkové hory již od rána proudily
davy turistů, kteří se chtěli rozloučit s končícím
rokem

a

oslavit

příchod

toho

nového.

Při plánované kulturní akci byl otevřen kiosek
s občerstvením. Návštěvníci mohli

vystoupat

na rozhlednu a rozhlédnout se po zamrzlé krajině.
Ve 12:00 hodin proběhl slavnostní přípitek všech
zúčastněných. Přítomni byli také zástupci města
Javorník

a

polských

měst.

Čeština

a polština šla slyšet na každém rohu, sem tam
i němčina. Na vrcholku moc
sněhu

nebylo,

spíše

led.

Panovalo mlhavé a pošmourné
počasí. Ten, kdo zůstal až do
ohňostroje, s sebou musel vzít
baterku pro bezpečný návrat
dolů nebo teplý spacák pro
přespání.

58

Kriminalita v Javorníku leden–prosinec 2017
Obvodní oddělení Javorník
Bylo spácháno celkem 169 trestných činů, 122 bylo objasněno a 18 dodatečně,
index kriminality je 135.8.
Zaznamenáno bylo 29 fyzických útoků, 1 loupež, 1 vloupání do obydlí, 2 krádeže
automobilů, 3 krádeže věcí z automobilů, 2 krádeže jízdních kol, 18 za výrobu,
držení a distribuci drog, 12 řízení pod vlivem alkoholu a 101 všech zbývajících
trestných činů.
Vyhodnocení přestupkové agendy za rok 2017
Správní odbor Městského úřadu Jeseník projednal pro město Javorník v roce 2017
celkem 125 (v roce 2016 = 118) případů v přestupkovém řízení. Vzhledem k
tomu, že u některých jednotlivých případů byly projednávány v paragrafovém
znění souběžně dva i tři různé přestupky najednou, je tento přehled zpracován
souhrnně dle jednotlivých paragrafů = celkem 150 přestupků (v roce 2015 = 139,
v roce 2016 = 147 přestupků).
Přehled projednaných přestupků v roce 2017
1. Podle zákona č. 200//1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 30 Některé přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky
návykových látek (alkoholismus, toxikomanie...) - 4
§ 46 Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku
v územní samosprávě - 11
§ 47 Přestupky proti veřejnému pořádku - 7
§ 49 Přestupky proti občanskému soužití - 30
§ 50 Přestupky proti majetku - 8
2. Podle zákona č. 251/2016 Sb., Zákon o některých přestupcích (účinnost
od 1.1.2017)
§ 4 Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě - 5
§ 5 Přestupky proti veřejnému pořádku - 9
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§ 7 Přestupky proti občanskému soužití - 48
§ 8 Přestupky proti majetku - 14
3. Podle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla)
§ 16 Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob - 6
4. Zákon č. 65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek
§ 35 Přestupky fyzických osob (kouření a pití alkoholu na zakázaném místě) - 4
5. Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
§ 182a Přestupky (zanedbání péče o povinnou školní docházku žáka, nepřihlášení
dítěte k zápisu k povinné školní docházce, …) - 2
6. Zákon č. 119/2002 Sb., Zákon o střelných zbraních a střelivu ……, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
§ 76 a § 76a Přestupky na úseku zbraní a střeliva Přestupky fyzických osob - 1
7. Zákon č. 159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů
§ 23/1/a Přestupky fyzických osob - 1
Vynaložené finanční náklady za přestupkovou agendu v roce 2017 činily 85 080,Kč (2016 = 85 890 Kč).
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Projekty euroregionu Praděd

1. „Virtuální oko kultury paczkowsko-javornického příhraničí“
Celková hodnota projektu „Virtuální oko kultury paczkowsko-javornického
příhraničí“ je 24 078,00 €, z nichž výše dotace činí 85 % způsobilých nákladů
(20 466,29 €). Celková hodnota projektu pro Město Javorník: 5.664,50€. Zatímco
celkové množství dotací z EFRR činí 4.814,83 €.

Projekt „Paczkow a Javorník. Dvě města, jedna historie” je realizován v rámci
financování Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prioritní osa
č.2 rozvoj přírodního a kulturního potenciálu pro podporu zaměstnanosti.
Celková hodnota projektu: 2 503 526,79 €, přičemž dotace představuje 85 %
způsobilých nákladů. Celková hodnota projektu pro Javorník: 2.116.937,62
€. Zatímco celkové množství dotací z EFRR činí 959.623,70 €. Město
Javorník má rovněž nárok na 5 % finančních prostředků ze státního rozpočtu,
tj. 56.448,45 €.
Předpokládané ukončení projektu: 31.10. 2019
Cílem projektu je zahájení aktivit směřujících k růstu zaměstnanosti v oblasti
cestovního ruchu za pomoci zvýšení atraktivity regionu a utvoření společné
nabídky v oblasti turistiky.
Příprava zázemí a podmínek směřujících k zajištění služeb představuje nezbytnou
podmínku pro vznik společné nabídky v oblasti cestovního ruchu.
Pro návštěvníky je nezbytné vybudovat parkovací místa a zajistit přístup
k informacím o místním kulturním dědictví ve čtyřech jazycích. Po návštěvě
místní turistické atrakce (Radniční věže v Paczkowě a Muzea v Javorníku) bude
možnost vypůjčit si jízdní kolo a projet se na něm po přeshraniční cyklostezce
vedoucí do partnerského města na druhé straně hranice.
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V Paczkowě bude vybudováno velké záchytné parkoviště pro návštěvníky,
centrum turistických služeb a zároveň informační systém včetně speciálního
centra pro cyklisty. Bude vytvořen systém cyklostezek spojujících Paczków
s Javorníkem včetně odpočinkové infrastruktury (altány) pro cyklisty a systému
výpůjček jízdních kol, který umožní zapůjčení i odevzdání kol na obou stranách
hranice.
V Javorníku bude opravena památkově chráněná budova bývalého soudu,
ve které bude vybudováno muzeum paczkowsko-javornického regionu, umístěno
Informační turistické centrum a vytvořeno zázemí pro cyklisty.
V rámci projektu byla ustanovena programová rada, která odpovídá za přípravu
a vedení společného projektu v oblasti turistického ruchu. V radě jsou statutární
zástupci obou samospráv, experti z obou úřadů v oblasti propagace a marketingu,
příhraniční spolupráce, turistiky a investic. Rada se bude scházet po celou dobu
realizace projektu v obou zemích, nejméně jednou za dva měsíce.
Cyklostezka „Po stopách historie Paczkowa a Javorníku”
V rámci projektu bude vytvořena komplexní metodika nového turistického
produktu. Bude vyznačen terminál cyklistické stezky, která povede po následující
trase: Paczków, Stary Paczków, Ujeździec, Javorník, Bílý Potok, Lisie Kąty,
Gościce, Kamienica, Kozielno.
Nově vzniklá stezka propojí stávající přeshraniční stezky mj. s Hlavní sudetskou
stezkou, Stezkou čarodějnic, Trasou R-9, EuroVelo 9 (mezinárodní cyklistická
stezka), Opolskou cisterciáckou stezkou, automobilovou turistickou stezkou
Paczków-Otmuchów a na české straně hranice s trasami 53 do Jeseníku, 6045
do Bukové a 6047 do Jeskyní na Špičáku. V rámci projektu bude stezka
vyznačena společně se směrovkami odkazujícími na výše zmíněné stezky.
V rámci projektu bude vybudováno 5 altánků na polské a 2 altánky na české
straně hranice, které budou sloužit k odpočinku turistů a zároveň vybaveny
informačními cedulemi s popisem jednotlivých lokalit na cyklostezce.
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2. Naučná

stezka „Po stopách

sv. Jana

Nepomuckého

paczkowsko-

javornického příhraničí“
Celková hodnota projektu Naučná stezka „Po stopách sv. Jana Nepomuckého
paczkowsko-javornického příhraničí“ je 38 088,50€ a výše dotace tvoří 85 %
způsobilých nákladů (32 375, 23 €).
Celková hodnota projektu pro město Javorník: 11.538,70 €. Zatímco celkové
množství dotací z EFRR činí 9.807,90 €.
Projekty jsou realizované v roce 2017
Propagační a informační činnosti
a.) Vytvoř logo – SOUTĚŽ
b.) "Virtuální oko Kultury Paczkowsko-Javornického příhraničí." - výherní logo
1. Památky – Javorník a Paczkow v anglickém a německém jazyce
2. „Virtuální oko kultury paczkowsko-javornického příhraničí“
3. Naučná stezka „Po stopách sv. Jana Nepomuckého paczkowsko-javornického
příhraničí“
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4. „Virtuální oko Kultury Paczkowsko-Javornického příhraničí." - výherní logo
5. Socha sv. Jana Nepomuckého po revitalizaci
6. Opravena socha sv. Jana Nepomuckého + informační tabule

7. Trhy tradičních řemesel paczkowsko-javornického příhraničí v Javorníku

8. Trhy tradičních řemesel paczkowsko-javornického příhraničí v Paczkowě
9. Výstava fotografií "Po stopách sv. Jana Nepomuckého" - pozvánka na vernisáž
v Paczkowě
10. Po stopách sv. Jana Nepomuckého 28. 8. 2017 výstava v Paczkowě
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11. Naučná stezka „Po stopách sv. Jana Nepomuckého paczkowsko-javornického
příhraničí“ - vernisáž výstavy v Paczkowě
12. Nová

virtuální

stránka

VOKP - (Virtuální Oko Kultury Pohraničí)

13. Naučná stezka „Po stopách sv. Jana Nepomuckého paczkowsko-javornického
příhraničí“ - doplňkové informace, paměťová hra, samolepky, pohledy
14. Naučná stezka „Po stopách sv. Jana Nepomuckého paczkowsko-javornického
příhraničí“ - pozvánka na výstavu v Javorníku
15. Naučná stezka „Po stopách sv. Jana Nepomuckého paczkowsko-javornického
příhraničí“ - výstava fotografií v MěKS Javorník
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Přehled kulturních památek

Sloup se sochou Panny Marie
Hodnotná barokní památka ze slezské žuly a kladského pískovce z roku 1723
tvoří akcent v prostoru náměstí. Byla vybudována farářem Gottfriedem Josefem
Lorenzem a radním Augustinem Benedicktem Hauckem původně před zaniklým
kostelem sv. Valentina.

Kostel Nejsvětější Trojice
Barokní jednolodní kostel byl postaven v letech 1716–1718 podle plánů
biskupského stavitele M. J. Kleina, věž byla dokončena v roce 1723 a boční kaple
v roce 1755. Je dochováno množství cenných umělecko-řemeslných detailů.
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Měšťanské domy na náměstí Svobody: č.p. 419-416, 413-406, 403, 401
Socha svatého Jana Nepomuckého
Kvalitní empírová sochařská práce z roku 1812. V regionálním kontextu
netradiční, v přední části konvexně vypjatý postament nese bohaté sousoší, jemuž
dominuje socha sv. Jana Nepomuckého s biretem v ruce.

V roce 2017 byla provedena rekonstrukce sochy.

Fara
Klasicistně přestavěná fara barokního založení (1721). Z barokní etapy
se dochovalo jádro s mázhauzem. Fara byla zmodernizována přibližně
ve 30. letech 20. stol. Uliční průčelí je pravidelně rytmizováno devíti okenními
osami.
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Budova bývalého soudu, Puškinova 7, památkově chráněno od 25. 5. 2012
Budova je cenným dokladem řešení zemského soudu z let 1825-1836, v období
přítomností vratislavských biskupů na zámku Jánský Vrch. Na východní straně
je oddělena od fary soutkou se zděnými prampouchy.

Budova bude v rámci projektu „Paczkow a Javorník. Dvě města, jedna
historie” rekonstruována.
Dům Karla Ditterse z Dittersdorfu, Puškinova 57
Pozdně barokní dům si nechal postavit Karl Ditters z Dittersdorfu (1739-1799).
Dům zachovává původní uspořádání fasády a částečně i dispozici. Dům se dvěma
nárožními pavilony, altánem, zahradou s ohradní zdí a hospodářským objektem
tvoří hodnotný celek.
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Pomník Karla Ditterse z Dittersdorfu, Puškinova
Architektonizovaný barokní pomník k upomínce zakladatele Jánského Vrchu,
tj. hraběte Philippa Gottharta Schaffgotsche (1747-1795). Nechal ho postavit
významný hudební skladatel Karl Ditters z Dittersdorfu
(1739-1779)

V roce 2017 proběhla rekonstrukce pomníku.

Měšťanský dům, 17. listopadu 474

Zámek Jánský Vrch
Bývalé rezidenční sídlo vratislavských biskupů s mimořádným mobiliárním
fondem stojí na skalnatém výběžku Rychlebských hor nad městem Javorník.
Vzniklo přestavbami středověkého opevněného hradu při důležité obchodní cestě
do Kladska.

69

Hrad Reichenštejn (Rychleby)
Zřícenina středověkého hradu na skalním ostrohu nad Račím údolím. Zřícenina
byla romanticky upravena v prvním desetiletí 20. stol. Je zakonzervována a slouží
jako vyhlídkové místo.
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Javorník Ves
Kostel svatého Kříže, Havlíčkova
V jádru raně gotická architektura z počátku 2. poloviny 13. století se zachovanými
gotickými články. V 2. polovině 19.
století proběhly novogotické úpravy
interiéru.
Raně gotický portál ze slezské žuly
na jižní straně sakristie.
Pískovcová

pamětní

deska

kanovníkovi vratislavské katedrály,
přátelsky

spjatému

s

biskupem

Filipem Gotthardem
Schaffgotschem, mecenášem zámku
Jánský Vrch. Hodnotná sochařskokamenická

práce,

epigrafická

památka.

Tvrziště
památkově chráněno od 13. 2. 1996.
Relikty středověkého tvrziště se zachovaným pahorkem čtvercového půdorysu.
Sídlo bylo původně chráněno dnes neznatelným příkopem a valem.
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Počasí
Leden
Nejtepleji 1.1.2017 - + 6,3 °C
Nejchladněji 7.1.2017 - -16,3 °C
Srážky: 8,3 mm
Počet mrazivých dní v noci: 29
Počet mrazivých dní přes den: 14
Největší náraz větru: 13. 1. 2017 - 95
km/h
Počet dní se sněhem: 29

Silné mrazy v lednu
Při nedávných mrazech zamrzl i potok v Javorníku. Voda začala nebezpečně
stoupat nahoru, a proto se rozhodlo, že se musí ledové bariéry preventivně probít.
Dne 13. 1. 2017 v dopoledních hodinách na místo přijel bagr, který začal postupně
prorážet ledové hráze, voda začala klesat
Únor
Nejtepleji 27. 2. 2017 - + 16,7 °C
Nejchladněji 14. 2. 2017 - - 8,9 °C
Srážky: 26,8 mm
Největší náraz větru: 27. 2. 2017 63 km/h
Průměrná měsíční teplota (Tmax)
5,8 °C
Průměrná měsíční teplota (Tmin)
-0,7 °C
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Březen
Nejtepleji 28. 3. 2017 - + 21,4 °C
Nejchladněji 13. 3. 2017 - - 0,9 °C
Srážky: 27,6 mm
Největší náraz větru: 2. 3. 2017 - 65
km/h

Duben
Nejtepleji 10. 4. 2017 - + 22,9 °C
Nejchladněji 19. 4. 2017 - - 0,9 °C
Srážky: 132,2 mm.
V roce 2016 napršelo 66,6 mm.
V roce 2015 napršelo 25,1 mm.
Nejméně napršelo v roce 1966 a to
6,8 mm.
Nejvyšší hodnota srážek za měsíc
duben byla v roce 1988 a to 108,6 mm. Letos v dubnu spadlo nejvíce srážek
v historii měření.
První letošní bouřka: 10. 4. 2017.
Dne 19. 4. 2017 napadlo 5 cm sněhu a 28. 4. 2017 opět 10 cm.
Travná a Zálesí přes 20 cm.
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Květen
Nejtepleji bylo dne 30. 5. 2017 32,7 °C
Nejchladněji bylo dne 10. 5. 2017 - 0,1
°C
Nejteplejší byl rok 2012 s průměrnou
měsíční denní teplotou 23,4 °C.
V roce 2002 (22,4 °C), 1993 (22,1 °C)
Za měsíc květen napršelo 38,7 mm.
V roce 2016 napršelo 76,1 mm.
V roce 2015 napršelo 50,9 mm.
Nejméně napršelo v roce 1988 a to 19,1 mm.
Nejvyšší hodnota srážek za měsíc byla v roce 1965 a to 226,5 mm.
Letos v dubnu spadlo nejvíce srážek v historii měření.
Počet tropických dnů v měsíci: 2 (Teplota nad 30 °C)
1. 5. 2017 na Travné a Zálesí leželo 15/20 cm sněhu (místy i více).
Podobná situace panovala v roce 2011, kdy napadlo 10 cm sněhu.
Dne 9. 5. 2017 se v Javorníku vyskytla krátká sněhová přeháňka.
Červen
Nejtepleji 20. 6. 2017 - 31,8 °C
Nejchladněji 9. 6. 2017 - 10,6 °C
V červnu napršelo 67,5 mm
V roce 2016 (červen) napršelo 85,7
mm
V roce 2015 (červen) napršelo 53,6
mm
Nejméně napršelo v roce 2003 a to 22
mm
Nejvyšší srážkový úhrn byl v roce 2009 a to 243,3 mm
Počet tropických dnů v měsíci: 2 (Teplota nad 30 °C).
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Červenec
Nejtepleji 31. 7. 2017 - 33,2 °C.
Nejchladněji 14. 7. 2017 - 9,6 °C.
Za měsíc červenec napršelo 85,4 mm.
V roce 2016 (červenec) napršelo 121,2 mm.
V roce 2015 (červenec) napršelo 17,2 mm.

Srpen
Nejtepleji 1. 8. 2017 - 35,3 °C
Nejchladněji 24. 8. 2016 - 9,1 °C
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Září
Nejtepleji 1. 9. 2017 - 20,6 °C
Nejchladněji 30. 9. 2017 - 6,9 °C
Město Javorník stále drží první místo v
rámci celé České republiky v maximální
měsíční teplotě pro měsíc září. 1. 9.
2015 bylo naměřeno 37,3 °C. Největší
náraz větru byl zaznamenán dne 14. 9.
2017 - 65 km/h.

Říjen
Nejtepleji 17. 10. 2017 - 25, 9 °C
Nejchladněji 29. 10. 2017 - 3 °C
29. 10. 2017 zasáhla tlaková níže
pojmenovaná „Herward“ i Javorník.
Vítr v nárazech dosáhl 89,7 km/h.
Při přechodu TN „Herward" tlak klesl
na 979,6 hPa v 08:08 hodin.
V minulosti byl největší náraz větru
zaznamenán 24. 12. 2001 (28,8 m/s =
103,7 km/h).
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Listopad
Nejtepleji 5. 11. 2017 - 15,3 °C
Nejchladněji 30. 11. 2017 - 0,6 °C

Prosinec
Nejtepleji 31. 12. 2017 - 12,1 °C
Nejchladněji 2. 12. 2017 a 18. 12. 2017 - -4 °C
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Z historie meteorologického měření na Javornicku v letech 1948–2017
Období 1948–1956 - srážkoměrná stanice s měřením termínové teploty staničním
teploměrem byla umístěna v zahradě SHPD. Pozorovateli byli Vojtěch a Marie
Dudákovi.
9. 10. 1962 - 31. 8. 1971 byla srážkoměrná stanice v Travné na hájovně.
Pozorovateli byli: Květoslav Fojtík, od října 1964 pan Hájek a od dubna 1967 pan
Galina a A. Karagivridis.
1. 9. 1971 - byla srážkoměrná stanice přemístěna do Javorníku do zahradnictví
na Partyzánské 70. Pozorovateli byli Bohumil Hort a Jitka Dosedělová.
Od 1. 9. 1976 je stanice povýšena na klimatologickou a bylo zahájeno měření
extrémních teplot. Její činnost byla ukončena 7. 5. 1995.
Od května 1995 do května 1996 se neměřilo vůbec. Do zahradnictví pana Jiřího
Jury – Javorník, Partyzánská 128 byla stanice přestěhována 2. května 1996,
oficiálně začala měřit od 1. 6. 1996. Květen byl brán jako zkušební a data
se nezpracovávala. Instalaci automatické meteo stanice provedli pracovníci
Meteoservisu Vodňany 10. 12. 1997 a oficiální měření bylo zahájeno 1. 1. 1998.
V březnu 2011 byla manuální meteorologická stanice z Třebařova (nahrazena
automatickou stanicí) přestěhována do Javorníku, Janošíkova 114. Pozorovatelem
je Michal Zajonc.
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Základní škola Javorník
Školní 20, Javorník
Zaměstnanci školy
Ředitel :

Marek Bury

Zástupce ředitele:

Aleš Chromík

Účetní:

Renata Střílková

Vedoucí ŠD:

Iveta Paděrová

Vedoucí ŠJ:

Lenka Malínková

Učitelé
Petra Baťová

třídní učitel 8.A

Naděžda Čmelová

učitel 2. st.

Igor Dubovan

učitel 2. st.

Jana Dzubáková

třídní učitel 3.A

Miroslav Gavlas

třídní učitel 8.B

Alena Hořavová

třídní učitel 6.A

Aleš Chromík

metodik prevence

Irena Karešová

učitel 2. st., výchovný poradce

Vlasta Kopecká

třídní učitel 4.B

Lenka Klíčová

třídní učitel 1.B

Roman Kroupa

třídní učitel 7.B

Markéta Lyková

třídní učitel 6.B

Pavla Matušková

třídní učitel 1.A

Ivana Mikulenková

třídní učitel 9.A

Magdalena Nemeškalová

učitel 2. st.

Dagmar Petřeková

třídní učitel 4.A
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Zuzana Prausová

třídní učitel 2.B

Martina Ringová

třídní učitel 2.A

Michaela Rychlá

třídní učitel 3.B, výchovný poradce

Miroslava Kocián Špaková třídní učitel 7.A
Michaela Vašíčková

třídní učitel 5.A

Vychovatelky ŠD

Asistenti pedagoga

Iveta Paděrová

Monika Beťáková

Iva Žáčková

Bohdana Jehličková

Renata Fendrychová

Markéta Jeřábková
Darina Prášilová
Simona Šimčíková

Sociální pedagog
Bohdana Jehličková

Hodnocení školního roku 2016/2017
Jedním z hlavních úkolů školního roku byla stabilizace školy na úseku vedení
a zpracování dlouhodobého plánu školy. Na základě mnoha analýz byla
vypracována Koncepce rozvoje školy na období září 2017–srpen 2022, z níž
budou postupně vyplývat úkoly pro jednotlivé školní roky.
Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu platného
od 1. 9. 2016, jehož aktualizace byla spojena s novelou školského zákona –
inkluzivní společné vzdělávání. Jedná se o společné vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžné základní škole a žáků
nadaných. Naše škola se pečlivě věnuje žákům se specifickými poruchami učení
dlouhodobě, celkem dobře se nám vždy dařilo žáky integrovat do běžných tříd.
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Průběžně dochází k obměně sociální skladby obyvatel, kdy ve škole přibývají žáci
s odlišnými kulturními a životními podmínkami, a naopak ubývají žáci
bezproblémoví. Jde především o nepřipravenost žáků na vyučování, špatnou
pracovní morálku, vysokou omluvenou i neomluvenou absenci, zhoršení
celkového prospěchu na škole. Dále pak o obrovské zatížení při řešení těchto
problémů se zákonnými zástupci. Na škole byla vytvořena pozice koordinátor
inkluze a naplánována činnost školního poradenského zařízení od nového
školního roku skládajícího se ze dvou výchovných poradců pro každý stupeň
vzdělávání zvlášť a metodika prevence. Přesto tyto problémy, mnozí žáci
dosahují dobrých studijních výsledků, což plyne z dobrého umístění
ve vědomostních soutěžích okresního, či krajského charakteru.
Výuka byla průběžně doplňována akcemi sportovního i kulturního charakteru.
Byly využívány výukové programy, digitální učební materiály, besedy a exkurze.
Již tradičně byly realizovány 2 projektové dny. Všechny třídy absolvovaly
na začátku roku motivační výlety a v závěru roku školní výlety, které byly
vhodným doplněním probíraného učiva. V souladu s učebními plány byla
probrána témata ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
ve všech ročnících. Škola věnuje tradičně velkou pozornost talentovaným žákům
při přípravě na soutěže a přípravě žáků na přijímací zkoušky.
Žáci se účastnili mnoha sportovních soutěží u nás i v sousedním Polsku. Určitě
největším sportovním úspěchem uplynulého školního roku je 3. místo
v celostátním finále v basketbale dívek.
Na škole již třetím rokem pracoval Žákovský parlament. Jeho budování
a činnost jsou dlouhotrvající a náročnou záležitostí. Napomáhá většímu zapojení
žáků do činnosti školy.
Škola již třetím rokem pořádala tradiční okresní fotbalový turnaj žáků 1. – 5. tříd
Formela Cup jako memoriál Romana Mroska (bývalého pana ředitele),
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jednoho ze spoluzakladatelů turnaje. Jednalo se již o 24. ročník, kde záštitu
nad jeho organizací převzali po svém otci synové Jan a Ondřej Mroskovi.
Díky partnerství v projektu „Škola pro všechny“ pracoval na škole sociální
pedagog, školní asistent, probíhalo doučování žáků a byly zavedeny některé
kroužky. Další zájmové útvary byly zajištěny především ve spolupráci
se Střediskem volného času Duha Jeseník. Celkem na škole pracovalo
24 zájmových útvarů. Řada z nich se veřejně prezentovala v soutěžích
a vystoupeních na úrovni města, okresu i příhraniční spolupráci s Polskem.
Průběh dění ve škole, výsledky soutěží, ale i výsledky výchovně vzdělávacího
procesu mohli rodiče sledovat díky Zpravodaji a žákovskému časopisu Rebel.
Informační systém využíval i tabule ve vestibulu školy, vysílání školního rádia
a Javornický zpravodaj, který vydává město Javorník. Široká veřejnost může
získávat informace z internetových stránek školy, které jsou průběžně
aktualizovány. Pokračovala neformální spolupráce se školskou radou a radou
rodičů. S tou se škola prezentovala na veřejnosti celou řadou akcí (Vánoční
jarmark, Prima třída...)
Nadále pokračovala spolupráce s mateřskými školami regionu, stejně tak jako
s mnoha organizacemi. Ve výchovně vzdělávacím procesu má již dlouhou dobu
nezastupitelné místo práce asistentek pedagoga. Při řešení výchovných problémů
se osvědčily výchovné komise.
Nadále pokračovala obměna vnitřního vybavení školy. Kompletní rekonstrukcí
II. oddělení byla dokončena celková obnova školní družiny. Žáci měli možnost
využívat moderních učeben fyziky – chemie a školních dílen, interaktivních
tabulí, které jsou již téměř ve všech třídách a celou řadu pomůcek získaných
z projektů.
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V sobotu 17. března se učitelé základní školy setkali i se svými bývalými kolegy
při příležitosti oslavy Dne učitelů v Novém sále MěKS.
Formela Cup
V pátek 24. března se v javornické hale odehrál 24. ročník Formela Cup –
Memoriálu Romana Mroska. Letošního ročníku turnaje se zúčastnilo 11 škol
Jesenicka a žáci z Opole z Polska. Stejně jako poslední dva ročníky hostila
Formela Cup javornická sportovní hala, která vytvořila malým fotbalistům
a fotbalistkám perfektní zázemí. Po úvodním slovu starosty města Javorníku
Jiřího Jury odstartovala skupinová fáze turnaje, která byla letos velmi vyrovnaná,
o postup se bojovalo do posledních zápasů. Speciálním hostem letošního ročníku
byl tým z polského Opole, který se zařadil mezi nejlepší týmy, ale nakonec zůstal
těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě po porážce od bronzové Žulové.
Ve finále se pak potkaly týmy Vidnavy a České Vsi. Tým České Vsi získal za
poslední tři ročníky pohár již podruhé.
Žákyně Základní školy Javorník uspěly v krajském finále sportovní ligy ZŠ
„O pohár ministryně školství“ v Mohelnici. Dívky si tímto zajistily účast v
kvalifikaci o republikové finále, která proběhne 11. 4. 2017 v Kroměříži za účasti
vítězů Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje.
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6. dubna – Stávka řidičů autobusové dopravy
Základní škola v Javorníku omluvila případnou absenci žáků v den Stávky řidičů
autobusové dopravy na Jesenicku. Přesto rodiče zajistili, aby se jejich děti
na vyučování dostavily včas.
Ve dnech 26. - 27. dubna proběhlo v Pardubicích republikové finále sportovní
ligy ZŠ „O pohár ministryně školství“ dívek v basketbale. Tohoto finále
se zúčastnilo 6 nejlepších škol, které musely projít sítem okresních, krajských
a kvalifikačních kol o účast v tomto finále. Děvčata vybojovala skvělé 3. místo!
Úspěchu dosáhly: Martina Řeháková, Johana Jurišová, Klára Bendová, Laura
Mikšíková, Klára Kozlová, Nela Argirovská, Marie Mikulová a Nikola
Nitscheová.
Za zmínku také stojí individuální ocenění Laury Mikšíkové jako nejlepší střelkyně
turnaje a její nominace do all star teamu.

V sobotu 20. května se v Javorníku uskutečnil Český pohár v orientačním běhu
ve sprintu, který byl pořádán Magnus Orienteering a ČSOS ve spolupráci
s městem Javorník a Základní školou Javorník, která vytvořila zázemí všem
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běžcům. Běhu se zúčastnilo podle výsledkové listiny 924 sportovců všech
věkových kategorií.
Dne 13. června proběhla v areálu Základní školy Javorník velká soutěž žáků
prvního stupně, jejich učitelů a rodičů PRIMA TŘÍDA 2017. Hlavním
sponzorem byl Olomoucký kraj a spolek Rada rodičů ZŠ Javorník, z. s., který
celou akci ve spolupráci se ZŠ Javorník organizoval. Třídy sestavily soutěžní
týmy vedené učiteli a ty bojovaly o body v nejrůznějších soutěžích v tělocvičně
i celém areálu školy za vydatné podpory rodičů a spolužáků.
Nejúspěšnější týmy - 1. místo 5.A – kapitánka Pavla Matušková
2. místo 5.B – kapitánka Lenka Klíčová
3. místo 2.B – kapitánka Michaela Rychlá.
Zasoutěžit si přijeli také uživatelé Denního stacionáře Šimon z Charity Jeseník,
kteří se této akce účastní od roku 2013 v rámci spolupráce, kterou s nimi Rada
rodičů navázala.

Rada rodičů Základní školy Javorník, z. s.
Byla založena jako občanské sdružení 23. 12. 2008, od 20. 5. 2015 je registrována
jako zapsaný spolek. Předsedou spolku je Ing. Jakub Matuška, počet řádných
členů 20.
Účelem spolku Rady rodičů Základní školy Javorník, z. s. je účinná a dobrovolná
pomoc Základní škole Javorník a žákům této školy, podpora jejich správného
vzdělávání, výchovy a všestranného rozvoje, koordinace a sjednocování
výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí na děti
a mládež.
Pro školní rok byl využit paušální příspěvek s pevnou částkou na žáka. Sloužil
k financování především školních výletů a společných aktivit na konci školního
roku v rámci výuky i mimo ni. Příspěvek se spoluúčastí žáků na akce pro všechny
byl využit na ukázku dravců. Využity byly příspěvky v průběhu školního roku na
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úhradu drobných odměn do soutěží a olympiád, příspěvky na pitný režim žáků.
Součástí koncepce zůstala také speciální odměna „Počin roku“, která v tomto
školním roce nebyla udělena.
Rada pomáhala při organizaci Vánočního jarmarku 16. 12. 2016, 9. ročníku Prima
třídy 13. 6. 2017.
Ve spolupráci s vedením základní školy probíhala komunikace s rodiči a řešily
se aktuální problémy.
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Mateřská škola Javorník, Polská 488
Ředitelka – Bc. Iva Kubincová
Učitelky – Bc. Irena Kaninská
Michaela Galová
Mgr. Petra Weiserová
Asistentky pedagoga – Věra Ďurinová
Eva Kneblová
28. 2. 2017 Mateřská škola „Míru“ spolu s Mateřskou školou „Polská“
pořádaly masopustní průvod městem. Děti byly převlečené nejen za různá
zvířátka, například kočičku, medvědy, berušku, ale mohli jsme vidět i hasiče,
rytíře a další krásné masky. Navštívily MěÚ Javorník, Charitu Javorník, také
Městské kulturní středisko a soukromé obchůdky cestou.
Poděkování patří rodičům za výpomoc, učitelkám, ale hlavně dětem, které průvod
výborně zvládly.

Dne 15. 5. Mateřská škola na ulici Polská uspořádala ve Velkém sále MěKS pro
maminky k jejich svátku velkou oslavu. Děti předvedly, co všechno se naučily –
tančily, přednášely, zpívaly, a nakonec si na podiu i společně s maminkami
zatančily. Každá maminka dostala od svého dítěte krásný výrobek s přáníčkem.
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Dne 28. 6. 2017 v obřadní síni MěÚ Javorník proběhlo Slavnostní pasování
předškoláků na školáky MŠ Polská. Děti nastoupily v modrých talárech
a nechaly se pasovat starostou města Javorník panem Jiřím Jurou. Paní učitelky
a zástupce ZŠ Javorník jim předali šerpu a popřáli hodně úspěchů ve škole.
Na závěr každé dítě kytičkou poděkovalo své bývalé paní ředitelce Baťové.
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Mateřská škola Javorník, Míru 356
Ředitelka: Ivana Konyariková
Učitelky: Bc. Gabriela Hloušková
Jana Křížková
Marcela Argirovská
Asistentky pedagoga: Blanka Kuczerská
Renata Daňová
28. 2. 2017 Mateřská škola „Míru“ spolu s Mateřskou školou „Polská“
pořádaly masopustní průvod městem. Děti byly převlečené nejen za různá
zvířátka, například kočičku, medvědy, berušku, ale mohli jsme vidět i hasiče,
rytíře a další krásné masky. Navštívily MěÚ Javorník, Charitu Javorník, také
Městské kulturní středisko a soukromé obchůdky cestou.
Poděkování patří rodičům za výpomoc, učitelkám, ale hlavně dětem, které průvod
výborně zvládly.

21. 3. 2017 Děti z Mateřské školy Míru se svými učitelkami vyrobily Moranu,
slovanskou bohyni zimy, smrti a odpočinku. Prošly městem kolem Radnice,
Základní školy, Městského kulturního střediska, zpívaly a recitovaly různé jarní
písničky a říkanky. Moranu u Javornického potoka zapálily a vhodily do vody.
Takto se symbolicky rozloučily se zimním obdobím a přivítaly nástup jara i svým
sluníčkovým oblečením.
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Dne 12. 5. se na sluncem zalité zahradě Mateřské školy na ulici Míru konaly
oslavy Dne maminek. Děti a paní učitelky pro maminky připravily krásný
program plný písniček, tanečků, a hlavně vlastnoručně vyrobená přáníčka.
Dne 26. 6. se vydal slavnostní průvod z MŠ Míru k MěÚ. Paní učitelky vedly
předškoláky za zvonění zvonečků do Obřadní síně, kde byli panem starostou Jiřím
Jurou pasováni na školáky,
při němž každý dostal šerpu
s nápisem Školáček 2017.
Ředitel ZŠ Mgr. Marek Bury
dětem popřál hodně úspěchů
ve škole a také jim představil
paní učitelky, které je v září
budou učit.
Na závěr pan starosta předal paní ředitelce Konyarikové kytičku a poděkoval
za úspěšné vedení MŠ.

Zahradu Mateřské školy Míru v Javorníku na Jesenicku zdobí krásný a unikátní
šneček.
Jedná se o hmatový chodníček. Hmat je důležitým lidským smyslem. Většinou
uvažujeme v souvislosti s hmatem především o využití rukou, rozvíjíme u dětí
jemnou motoriku. K hmatovému vnímání ale můžeme využít celý povrch našeho
těla. Hmatová stezka je určena především pro vnímání různých povrchů
a přírodních materiálů bosými chodidly tak, jak to činili naši předci, než se obuli
do bot. Hmatová stezka je jednoduchý chodník, na němž se střídají různé přírodní
povrchy. Jednotlivé materiály jsou od sebe odděleny dřevěnými příčkami, aby se
nepromíchaly. Děti tak poznávají různorodé kamínky, kůru, mech, piliny a další.
Šnečka vyrobily paní učitelky s pomocí rodičů dětí, kteří věnovali materiál.
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Základní umělecká škola
Základní umělecká škola Javorník je součástí výchovně vzdělávací soustavy.
Je právním subjektem zřízeným obcí. V právních vztazích vystupuje svým
jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
Zřizovatelem školy je Město Javorník, které jmenovalo ředitelkou ZUŠ
Mgr. Tatianu Bednaříkovou.
Do sítě škol byla ZUŠ Javorník zařazena dne 15. 3. 1996 s celkovou kapacitou
školy 300 žáků. IČO ZUŠ Javorník 62353322, IZO 600150691.
Základní umělecká škola Javorník poskytuje základy vzdělání v jednotlivých
uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů
na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři.
V Základní umělecké škole Javorník jsou ve školním roce 2016/2017 zřízena
oddělení: hudební, výtvarné a literárně dramatické. Výuka probíhá v hlavní
budově ZUŠ a na pobočce v Písečné, a to na ZŠ Písečná. Základní umělecká škola
Javorník organizuje studium určené pro žáky základní a střední školy a dospělé.
Škola organizuje přípravné studium, základní studium a studium pro dospělé.
V jednotlivých oborech se výuka organizuje formou individuálního, skupinového
nebo kolektivního vyučování. Počty žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech
nebo skupinách jsou určeny učebními plány.
Příspěvek od rodičů na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů
vzdělávání se ve škole stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních nákladů
na žáka v příslušném oboru v uplynulém školním roce. Ředitelka školy
v jednotlivých případech stanovila výši příspěvku u základního studia tímto
způsobem:
I. pololetí
pololetí
Hudební obor
měsíčně
Hudební obor – přípravný ročník I. stupně
měsíčně
Výtvarný obor
měsíčně

II.

200,- Kč měsíčně

200,-

Kč

170,- Kč měsíčně

170,-

Kč

140,- Kč měsíčně

140,-

Kč
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Literárně dramatický obor
měsíčně

110,- Kč měsíčně

110,-

Kč

K podpoře růstu talentovaných žáků a porovnání výsledků studia jsou určeny
koncerty, besídky, výstavy, vystoupení LDO, třídní předehrávky a soutěže žáků
v jednotlivých oborech, kterých se žáci ZUŠ Javorník zúčastnili.
Celkový počet žáků ve školním roce 2016/2017: 283 žáků, z toho v hudebním
oboru 185, ve výtvarném oboru 65 a v literárně dramatickém oboru 33 žáků.
Počet nově přijatých žáků ve školním roce 2016/2017: 99 žáků. V hudebním
oboru 67 žáků, v literárně dramatickém oboru 6 žáků a ve výtvarném oboru
26 žáků.
Ve školním roce 2016/2017 absolvovalo celkem 13 žáků.
V hudebním oboru I. stupně 11 žáků a v hudebním oboru II. stupně 1 žákyně.
Ve výtvarném oboru I. stupně absolvovala 1 žákyně.
6. března se konal Jarní koncert v Zrcadlovém sále MěKS
Děti ze ZUŠ si připravily vystoupení v rámci přípravy na soutěže, na kterém jsme
vyslechli skladby pro klavír, housle, flétnu a kytaru. Mladí muzikanti přinesli
radost, uvolnění a pohodu všem posluchačům.
Úspěchy Základní umělecké školy Javorník
Základní umělecká škola Javorník se opět těší z výsledků okresního kola soutěže
ve hře na klavír, ve hře na housle a ve hře na kytaru vyhlášené MŠMT ČR.
Okresní kola proběhla v Kapli Jeseník. Zde naši žáci soutěžili společně s žáky
ZUŠ Jeseník, ZUŠ K. Ditterse Vidnava a ZUŠ F. Schuberta Zlaté Hory.
Soutěž ve hře na klavír se konala 26. února. Druhá místa získaly Kristýna
Jatiová v III. kategorii a Libuše Jatiová v VIII. kategorii. Obě žákyně jsou
ze třídy paní učitelky Renáty Jeřábkové. První místo vyhrála v O. kategorii Nela
Losmanová, a to ze třídy paní učitelky Zdeny Blechtové.
Další soutěž ve hře na kytaru se konala 14. března. Druhá místa si přivezli Filip
Kwiatkowski v O.c) kategorii a Dominik Černý v I. kategorii. První místo
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s postupem do krajského kola vyhrál Patryk Milkowski ve IV. kategorii. Žáci
jsou ze třídy pana učitele Víta Hanulíka.
Soutěž ve hře na housle se konala následující den - 15. března. Kristýna
Kaliničová v IX. kategorii získala 1. místo a Kinga Kubica ve III. kategorii
vyhrála první místo s postupem do krajského kola. Žákyně na soutěž připravila
paní učitelka Veronika Pazderová.
Žákům a jejich učitelům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Ve středu 19. dubna v dopoledních hodinách proběhla v Kapli v Jeseníku
pěvecká soutěž lidových písní „ZVONEČEK 2017“, kterou organizovalo
Středisko volného času DUHA Jeseník. Této soutěže se každoročně účastní jak
žáci základních škol, tak i žáci základních uměleckých škol, kde navštěvují
hodiny sólového zpěvu. Proto porota hodnotí tyto žáky zvlášť.
V 1. kategorii si vyzpívala Helena Blahušková 2. místo, v 2. kategorii vyhrála
1. místo Lucie Janáková a 2. místo získala v této kategorii Anna Domesová.
V pátek 19. května jsme na zámku Jánský
Vrch vyslechli Absolventský koncert čtyř
žákyň ZUŠ, které završily své studium
v oborech sólový zpěv a zobcová flétna.
Vystoupení byla velice pěkná a úspěšná,
ukázala, že všem dívkám hudba přináší
radost, o kterou se rády podělily s diváky.
Díky účasti zpěvaček z Polska se vlastně
jednalo o mezinárodní koncert, čímž se opět
prokázalo, že „hudba sjednocuje národy“
a dokáže promlouvat ke všem lidem.
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V pátek 26. 5. se na zámku Jánský
Vrch v Hudebním salonku konal
koncert
V

absolventů
úvodním

ZUŠ.
slovu

Bc. K. Bednaříková o každém uvedla
stručnou charakteristiku a poté již
mladí

muzikanti

posluchačům

předali své umění za doprovodu
svých učitelů. I tento koncert přinesl
krásný hudební zážitek.
Hudba má moc přinést všechny
emoce, dokáže pomoci je otevřít
a prožít. Umí vyburcovat i pohladit,
přivést ke snění i roztančit. Je krásné
vidět a slyšet mladé lidi, kteří si umí
hudbu užívat.

Ke konci června proběhla dvě veřejná představení žáků literárně – dramatického
oboru ZUŠ Javorník ze třídy paní učitelky Kláry Bednaříkové. Dne 23. června
zahrály v Kulturním domě Javorník středověkou masopustní hru Čtverák Enšpígl
německého dramatika Hanse Sachse žákyně 2., 3. a 4. ročníku I. stupně studia:
Lucie Argirovská, Patricie Fudala, Lea Juřenová, Karolína Kmeťová, Lucie
Nagyová a Lenka Nemeškalová. Pro dívky to byla první zkušenost zahrát
činoherním způsobem komedii na velkém jevišti a své úlohy se zhostily více jak
úspěšně. V rámci večera bylo nachystáno překvapení v podobě krátkometrážního
poetického filmu Ztracená pojednávající o napínavé cestě lesem skrývající
nadpřirozené bytosti, které skupina naplánovala a natočila během školního roku.
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Druhé představení se uskutečnilo v Dittersově zahradě dne 26. června, kde diváci
mohli

zhlédnout

dvě

balady Karla

Jaromíra Erbena, Vodník a Svatební
košile, v podání
5. ročníku

I.

žáků
stupně

a 1. ročníku II. stupně
studia: Marie Danielová,
Markéta

Danielová,

Tereza Juřenová, Diana
Koňaříková,

Klára

Kotasová, René Kotas,
Matěj

Kuna,

Zuzana

Šteiglová a Veronika Střílková. Skupina si záměrně zvolila pro zinscenování
otevřený prostor a jednotlivé scény se odehrávaly na různých místech zahrady,
což dotvářelo atmosféru a umožňovalo změnu prostředí bez použití kulis,
např. scény u majestátné vrby, na velkých kamenech a v altánku. Žáci ztvárňovali
jak jednotlivé postavy, tak byli součástí sboru, který umocňoval dynamikou hlasů
vyřčená slova a posouval děj. Dalšími výraznými prvky představení byly
symbolika, se kterou se pracovalo v baladě Vodník a výrazné líčení a kostýmy,
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které dominovaly v baladě Svatební košile. Zpracování Erbenových textů
v exteriéru bylo pro žáky novou zdařilou zkušeností a pro diváky hlubokým
zážitkem.
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Městské kulturní středisko, p. o.
Nádražní 160, Javorník
Příspěvková organizace založená 1. 1. 1991 na základě Zřizovací listiny vydané
Městem Javorník.
MěKS Javorník ve své činnosti soustřeďuje:
Kulturní dům Javorník
Městské kino
Městské informační centrum
Městskou knihovnu Rudolfa Zubera
Městské muzeum.
Kultura školám – tento cyklus pořadů je organizován nejen pro Javorník,
ale i pro široké okolí. V roce 2017 dojížděly na tyto pořady děti z mateřských
i základních škol Javorník, Uhelná, Bernartice, Stará Červená Voda, Žulová,
Vápenná, Skorošice, Vlčice.
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Dne 28. ledna se bruslilo na rybníku Biocentrum Střední díly. SDH Javorník
ve spolupráci s městem Javorník připravilo kluziště. Některé děti stály na bruslích
poprvé, nejhorší byly první kroky, ale později už kroužily po kluzišti. Mnozí
si zahráli hokej. K vidění bylo i cvičení SDH Javorník, při kterém hasiči ukázali,
jak vyprostit z vody člověka, který se propadl na ledě.

Sáňkovalo se i bobovalo – všichni se sešli za kopcem Kravčák v Komáří dolince
a dováděli na všem, co jelo z kopce. Děti se koulovaly a užívaly si sněhu.
K dispozici byl teplý čaj, sladkosti, a kdo si donesl špekáček, mohl si ho opéct.

Dne 11. února ve velkém sále Kulturního domu představil místní Javornický
ochotnický spolek skvěle nastudovanou komedii „Světáci“. Diváci přišli
ve velmi hojném počtu. Herci úspěšně využili znalosti místních poměrů
a vtipnými hláškami pobavili celé hlediště. Skvěle sehrané divadelní představení
sklidilo obrovský potlesk.
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Dne 17. února v 18:00 hodin proběhla v Kulturním domě v Javorníku vernisáž
mezinárodní výstavy obrazů čínských autorů „Umění". Obrazy namalovali
cvičící podle starobylé čínské metody zušlechťování mysli a těla Falun Gong,
kteří jsou pronásledováni režimem. Výstava v Novém sále trvala do 31. 3. 2017.

Dne 24. února jsme se mohli setkat s mistrem Borisem Tichanovským, který
je

vynikajícím

chiropraktikem

a

diagnostikem.

Ovládá

bioenergetiku,

akupunkturu, akupresuru a hypnózu. Léčí a vyučuje různé druhy masáží, jako
je shiatsu, tibetské, thajské, čínské, mongolské, egyptské, muslimské masáže.
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Při léčení používá tibetské tajné jantry a transové rytmy. Je učitelem a Mistrem
reiki

a

starodávné

čínské
léčebné

sestavy Taj czy cjuaň.
Vysvětlil, že naše tělo
má

neuvěřitelné
schopnosti

sebeuzdravování,
a že můžeme rozumět
svému tělu, používat jednoduché a účinné cviky, čímž si zajistíme udržení nebo
obnovení pohyblivosti kloubů a páteře bez chirurgických zákroků.

6. března První letošní koncert dětí ze Základní umělecké školy v Javorníku se
konal v Městském kulturním středisku v Javorníku.

Dne 8. března v 17:30 hodin proběhla ve foyer MěKS
vernisáž výstavy „Slovo je myšlenka“. Po zahájení
paní ředitelkou MěKS Ing. Lucii Hecskovou se slova
ujala jedna z malířek, která nás seznámila s posláním
výstavy. Obrazy děti malovaly podle písní i pohádek.
Poté jsme si vyslechli flétnové duo žákyň ZUŠ Javorník.
Na krásné výtvory dětí bylo možné se přijít podívat
do konce dubna.

V neděli 12. 3. 2017 Byl v Novém sále MěKS uspořádán Dětský maškarní ples.
Za dětmi přijeli bratři Chabičovští, tanečnice Kačule a Síma, a dokonce
pohádkové bytosti Mimoň a Shrek! Všechny děti i někteří dospělí přišli
v kostýmech a celé odpoledne se výborně bavili. Děti byly nadšené a s radostí
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se účastnily nabídnutého programu – tančily, hrály hry, zpívaly, soutěžily. Bylo
připraveno pohoštění i malý dáreček.

Dne 17. března v Zrcadlovém sále Městského kulturního střediska Javorník
proběhla vernisáž výstavy Zázračný svět panenek.
Na

začátku

zazpívaly

děti

ze Sluníčka

pod vedením paní učitelky Dagmar Petřekové.
Poté se slova ujala paní ředitelka Lucie Hecsková
a přivítala majitelku panenek paní Janinu
Maczynskou, která se koníčku začala věnovat
v době vážných zdravotních potíží. Podařilo
se jí shromáždit panenky od 60. let z různých
států. Věnuje se šití oblečků i krojů. Na výstavě
si můžete prohlédnout také panenky porcelánové,
bakelitové v nádherných šatech. K vidění
je i historický proutěný kočárek – neboli „kukaň".
Pozorným návštěvníkům jistě neunikne také vystavený nábytek pro panenky
včetně automatické pračky.
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V pátek 24. března se v Novém sále MěKS promítaly krátké filmy v rámci
EXPEDIČNÍ KAMERY 2017. Mezi oceněnými filmy byly „Projekt Moffat"
věnovaný první britské horské vůdkyni Gwen Moffat, „Pura Vida" o cestovateli
a cyklistovi, který na svém člunu poháněném šlapacím kolem procestoval
Amazonku. Film „Návrat do Zanskaru" vypráví o dvou Američanech, kteří
se po 30 letech vypravili do Himálaje do malé osady Zanskar a ukazuje změny,
kterými za ten čas osada i lidé prošli. Českou republiku zastupoval film
„Divočinou Aljašky", v němž byla zachycena výprava šesti mladých vodáků
na řeku Alatnu. Jejich odvážné splouvání řeky, výlety do okolní přírody
a schopnost přežití jim přineslo nezapomenutelné zážitky.

V pátek 7. dubna od 19:00 hodin v Městském kulturním středisku Javorník
proběhlo představení divadelního souboru Kantoři z Mikulovic s názvem
Kdo se bojí postele?
Diváci se dobře bavili při sledování čtyř příběhů, jejichž hlavním námětem byly
mezilidské vztahy, jedna postel a problémy, které kolem ní vznikají.
V průběhu března a dubna v Novém sále MěKS v rámci Filmového klubu paní
Mgr. Ivana Greplová promítala 5 filmů z minulého ročníku festivalu „Jeden svět“,
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který pořádá organizace Člověk v tísni. Filmy o lidských právech – různá témata
z různých koutů světa. Promítání proběhlo již třetím rokem.
V letošním roce jsme zhlédli šokující sondu do problematiky masové produkce
módního průmyslu. Dále jsme nakoukli do životů dětí homosexuálních rodičů.
O intimitě lidí s mentálním postižením vyprávěl skvěle zpracovaný český
dokument „Nemusíš s láskou, stačí s citem“. Emočně velmi silný byl film „Sedm
písní pro dlouhý život“. Závěr patřil dokumentu „Švédská teorie lásky“, který
nabídl spoustu témat k vzájemné diskusi o nezávislosti, vztahu, izolaci, blízkosti,
hodnotách rozdílných kultur a další.
Ve středu dne 12. dubna v Městském kulturním středisku Javorník, v Novém
sále, proběhla přednáška Víta Lucuka „Lidé na Jesenicku“. Vyslechli jsme
životní příběhy Němců, Slováků z Rumunska, Slováků z Podkarpatské Rusi,
Volyňských Čechů a Řeků z Jesenicka – odkud a proč přišli a jak vzpomínají
na svou původní domovinu.
28. dubna jsme poprvé zažili Pálení čarodějnic na sněhu. Z důvodu
nepříznivého počasí byl celý program přesunut do MěKS Javorník.
Vystoupily děti z MŠ Míru, MŠ Polská, Hula Hop Javorník. Zahrála skupina
Darshan Javorník. K Čarodějnickému reji hráli a moderovali Iva a Luďa, kteří
pro děti měli
připravený
bohatý
program plný
soutěží,
zpívání,
čarodějnickou
zumbu a další.
Přichystáno
bylo občerstvení, pohádka pro děti v kině, malování na obličej.
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Dne 19. května v 18:00 hodin se konala vernisáž
výstavy

"Magická

inspirace".

Autorkou

nádherných, jemných a pečlivě propracovaných
kreseb je MUDr. Pavlína Horecká. Výstavu bylo
možné zhlédnout do 30. 6. 2017 v Novém sálu
Kulturního domu Javorník.

Dne 2. června proběhla vernisáž výstavy Jménem zákona aneb Od četníků
k policii v Kulturním domě Javorník
ve spolupráci s Vlastivědným muzeem
Jesenicka,
v

Vlastivědným

Olomouci,

Františkem

muzeem
Hlavatým

a Mgr. Květoslavem Growkou. Úvodu
se ujala paní ředitelka MěKS Ing. Lucie
Hecsková. Poté Bc. Milan Rychlý vyprávěl
o

historii

četnictva,

jeho

úkolech

a postupném přechodu k policii a změnách,
které se v toku času udály. Paní por. Ing.
Tereza

Neubaerová

nás

seznámila
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s využitím daktyloskopie a kriminalistický technik umožnil zájemcům vytvořit
otisky svých prstů nebo dlaní. Dále nám předvedl zásahové a technické policejní
auto. V průběhu vernisáže se návštěvníci dozvěděli spoustu zajímavých informací
ze světa Policie ČR.

4. června se konala oslava Dne dětí v zahradě
domu
na
do

Karla
téma
pohádky“.

Ditterse

„Pojďte

z Dittersdorfu

s námi

Přilehlý

park

z pohádky
byl

plný

pohádkových postav a úkolů pro děti, které
plnily zadání na různých stanovištích a sbíraly
razítka, aby mohly získat odměnu.

Dne 16. června ve Velkém sále MěKS jsme mohli shlédnout skvělé představení
Fantom opery, které se studenty z Církevní konzervatoře v Opavě připravila paní
Anna

Beťáková.

Choreografii

a

celý

muzikál nastudovala paní
A.

Říhová

–

hlavní

sólistka. Pěvecké výkony
byly

vynikající,

hudba

A. L. Webbera kouzelná,
a proto byli účinkující
odměněni
diváky velkým potleskem ve stoje.
Představení bylo uvedeno při zahájení oslav Dnů Javornicka.

nadšenými
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Ke

konci

června

proběhla dvě veřejná
představení

žáků

literárně

–

dramatického
oboru ZUŠ
Javorník ze třídy
paní učitelky Kláry
Bednaříkové.
v Kulturním

domě

Javorník středověkou

Dne

23.

června zahrály

masopustní

hru Čtverák

Enšpígl německého dramatika Hanse Sachse žákyně 2., 3. a 4. ročníku I. stupně
studia: Lucie Argirovská, Patricie Fudala, Lea Juřenová, Karolína Kmeťová,
Lucie Nagyová a Lenka Nemeškalová. Pro dívky to byla první zkušenost zahrát
činoherním způsobem komedii na velkém jevišti a své úlohy se zhostily velmi
úspěšně. V rámci večera bylo nachystáno překvapení v podobě krátkometrážního
poetického filmu Ztracená pojednávající o napínavé cestě lesem skrývající
nadpřirozené bytosti, které skupina naplánovala a natočila během školního roku.
Dne 24. června ve Velkém sále MěKS vystoupili Tři tygři, kteří nás po roce
přijeli

opět

pobavit

svým humorem. Štěpán
Kozub se svými kolegy
rozehráli

představení

plné

skečů

a improvizací na témata
zadaná

publikem,

při kterém se diváci
dobře
výstupy krásně zpívala Lucie Rybnikářová.

bavili.

Mezi
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Městské

kulturní

středisko

ve

spolupráci

s Mysliveckým spolkem Chlum Javorník
za

finanční

a

města

podpory
Javorník

Olomouckého
uspořádalo

2.

kraje
září

na Střelnici v Javorníku česko-polský hudební
festival S muzikou boříme hranice. Jako první
vystoupila polská kapela mladých nadějných
umělců Kaliber z Paczkowa. Krátce po ní se
připravila polská kapela Different, rovněž
z Paczkowa. Následovala jesenická kapela Plán
B. Vrcholem celého večera byly dvě poslední
kapely, jako první – Revival Freddie Mercury, který roztančil publikum
legendárními písničkami tohoto zpěváka. Například We are the Champions.
Poslední kapelou byl Revival Kabát Morava. Členi kapely skvěle bavili publikum
nejen svými vtipnými hláškami během koncertu, ale především výbornou
muzikou této populární české kapely. Během celé akce bylo připraveno bohaté
občerstvení.

V pátek dne 15. září v novém sále MěKS Javorník proběhla vernisáž výstavy
FLÓRA

2017

-

Prodejní

výstava

obrazů

Marcely

Mrázkové.

Po zahájení výstavy – zahráli na flétnu žáci ze ZUŠ Javorník i se svým učitelem.
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V rámci projektu Naučná stezka Po stopách sv. Jana Nepomuckého
paczkowsko-javornického

příhraničí

byla

výstava fotografií svatého Jana Nepomuckého
přesunuta 16. října z Paczkowa do Městského
kulturního střediska Javorník.

V úterý 31. října MěKS Javorník ve spolupráci s Mateřskou školou Polská,
Mateřskou školou Míru a družinou při Základní škole Javorník připravilo
pro všechny odvážné děti i dospělé
strašidelnou

Halloweenskou

párty!

Kulturní dům se proměnil ve strašidelný
hrad.

Prostory

byly

různě

osvětlené

a ozvučené, vyzdobené výtvory dětí,
vydlabanými dýněmi i různými světelnými
efekty.
Většina

dětí

přišla

v

nádherných

kostýmech. Zájemci mohli projít celou
budovu s provázejícími duchy. Cesta vedla
starým strašidelným schodištěm, kde byla
spousta pavouků, kostlivců a výtvorů dětí
až do osvětlené věže, kde si odvážné děti mohly z tajemných černých nádob
vylovit dobrůtku. Vidět byl i v pavučinách ukrytý zvon z kostela sv. Barbory,
který kdysi stával na Zálesí. Pak cesta pokračovala kolem Soukromé sbírky
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minerálů, až k Lékárně. Zde kouzlil duch starého alchymisty. Míchal různé
lektvary ve skleněných nádobkách a zkumavkách. Všude to bublalo, dýmilo,
prskalo a vzduch byl prosycen výpary jako v dávné laboratoři. Kinosál
byl prozářen spoustou světýlek a na podiu čekalo poslední strašidlo, aby se mohlo
rozloučit s návštěvníky. Před budovou bylo možné se zúčastnit programu
„Divadélka malé Bo“. Café Kavka připravilo pro všechny bohaté občerstvení.
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Lampiónový průvod městem Javorník
V sobotu 11. listopadu se před Městským
kulturním střediskem Javorník v 17 hodin
sešli dospělí a děti se svítícími lampiony a
vydali se v průvodu na náměstí kolem
městské radnice, kostela Nejsvětější Trojice a
dále kolem domu K. Ditterse z Dittersdorfu
zpět k MěKS. V čele průvodu bubnovala
hudební skupina Darshan (Javorník). Po
průvodu čekalo všechny překvapení – velký
ohňostroj. V 18 hodin děti s rodiči ve Velkém
sále zhlédli pohádku „Zuzanka a sněhová
vločka“, kterou si připravili žáci literárně
dramatického oboru „Modré kiwi“ ZUŠ Javorník. Pro děti byly připraveny
soutěže, dílničky, teplý čaj a zdarma každé dítě dostalo Staroměstskou máslovou
trubičku od firmy Kremo. Bohaté občerstvení zajistila Řecká obec Javorník.
Celou akci hudebně doprovodila skupina Darshan z Javorníku.

V pátek 24. listopadu v novém sále MěKS
Javorník proběhl Zimní filmový festival.
K vidění byly nejlepší filmy uplynulé
sezóny.
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3. prosince se v Kulturním domě v Javorníku konala Mikulášská nadílka.
Odpoledne začalo v 15:00 hod. úvodním slovem ředitelky MěKS Javorník, poté
byla pro děti připravena pohádka Divadélka malé Bo „Radovánkovy čertoviny“.
Po skončení představení se otevřely brány
pekelné a po celém jevišti poskakovali
a řádili čerti, kteří přikládali pod kotlem.
Jeviště bylo plné dýmu a strašidelné hudby,
která navodila pravou atmosféru pekla. Poté
se na balkóně zjevil Mikuláš s Andělskou
družinou, kteří přinášeli dobro a klid
do malinkých dětských dušiček. Mikuláš
s Anděli
kde

poté

promlouvali

vystoupili
k dětem

na
a

jeviště,
s pomocí

Andělky a Radovánka zvali děti na jeviště
pro Mikulášské balíčky. Děti hromadně
zpívaly písničky, čerti dováděli po jevišti, sem tam si odnesli zlobivé dítko
do kotle, které pak museli kamarádi zachránit nějakou pěknou písničkou a dítko
slibem, že už bude hodné. Za odměnu pak každé z nich obdrželo mikulášský
balíček. Díky sponzorům měly děti mikulášské balíčky zdarma.
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V pondělí 4. prosince v 18.00 hod. uspořádalo MěKS Javorník vernisáž vánoční
výstavy s názvem „Křehká krása perliček“. Výstavu zahájila ředitelka MěKS
Ing.

Lucie

Hecsková,

která

všechny

návštěvníky přivítala a promluvila krátce
o historii perličkových ozdob společnosti
RAUTIS z Poniklé. Pracovník VMJ Bc. Milan
Rychlý povyprávěl o Selské jizbě, o tom, proč
lidé v tehdejší době věšeli stromeček naopak,
o zvycích a tradicích vánočních svátků.
Po celou dobu trvání výstavy hrála k poslechu
jesenická kapela PlánB.

112

Paní Mgr. Ludmila Procházková představila Vánoční strom splněných přání,
který zářil v zimní zahradě a byl obsypán přáníčky
klientů Domova pokojného stáří sv. Františka. Až
do 19. 12. bylo možné si vybrat přání, zakoupit
dárek a udělat někomu radost.

6. prosince od 17:00 hodin proběhla v novém sále přednáška Jolany Janišové
na téma „Kvalitně žít“, na niž předala zájemcům své osobní zkušenosti o vlivu
stravy na zdraví člověka.
V neděli 10. prosince se konal ve velkém sále Městského kulturního střediska
„Adventní

koncert

s Bárou

Basikovou“. Paní Basiková zazpívala
písně ze svého repertoáru a poté
s

Javornickým

pěveckým

sborem.

Na závěr se přidal Pěvecký sbor
Sluníčko ze Základní školy Javorník
a adventní koncert zakončili společným
zpěvem vánočních koled.
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15. prosince se konala derniéra divadelní komedie Světáci, se kterou Javornický
ochotnický soubor JCHP Javorník přinášel svým divákům radost a pohodu.
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Městské informační centrum
Do informačního centra v roce 2017 zavítalo 6 026 návštěvníků, nejvíce přišlo
v srpnu - 1 694.
MIC slouží k poskytování informací nejen pro návštěvníky, kteří navštíví město
Javorník, ale i pro občany města Javorník.
V prodeji informačního centra jsou dřevěné turistické známky zámek Jánský
Vrch, hrad Rychleby, rozhledna Borůvková hora a nově i turistická známka města
Javorník, o které je velký zájem. Dále turistické nálepky s motivem zámku
Jánský Vrch, Borůvkové hory a zříceniny hradu Rychleby + turistický deník,
do něhož je možné tyto nálepky vlepit. Stejně jako loni u turistů byly největším
lákadlem turistické vizitky, celkem jich máme 8 ks s různými motivy turistických
cílů v Javorníku a jeho okolí. K prodeji jsou taktéž keramické suvenýry (zvonky,
píšťalky, srdíčka, plakety) se znakem města Javorník i rozhledny Borůvková hora.
Je možné zakoupit oblíbené lázeňské oplatky s motivem města Javorník.
Prodáváme turistickou mapu na šátku, která může být vhodným dárkem. Letos
jsou nově v prodeji keramické hrnky s motivem města, svíčky, náprstky, dřevěné
magnetky a další suvenýry.
Městské informační centrum nadále působí v pracovní skupině pro spolupráci
v oblasti prezentace a propagace Olomouckého kraje.
Letos se MIC poprvé zapojilo do hlasovací soutěže o Informační centrum roku
2017 a umístilo se na pěkném 8. místě z 37 soutěžících s počtem 37 hlasů.
V roce 2017 získalo informační centrum dotaci z Olomouckého kraje ve výši
30.000,- Kč, která umožnila prodloužit pracovní a otevírací dobu v letních
měsících a pořídit novou informační mapu (plán města) pro turisty. MIC se také
certifikovalo na jednotnou klasifikaci TIC – tento Certifikát je vydávám vždy
na 2 roky a je potřeba splnit dané požadavky.

115

Kino
V roce 2017 navštívilo kino v Javorníku 560 platících návštěvníků. Provoz kina
probíhá celoročně 2x týdně v sobotu, a to jedno představení v 17:00 hodin
a pokud se jedná o dětské představení promítá se v 15:00. Celkem bylo
promítnuto 19 představení. V měsících červenec a srpen bylo kino z důvodu
promítání letního kina na zámku Jánský Vrch uzavřeno. Také jsme se opět
zapojili do Filmového festivalu Outdorových filmů pod názvem Expediční
kamera a Snow film fest, který probíhá vždy na jaře a na podzim.

Městské muzeum
Městské muzeum je provozováno celoročně.
Vstupné do městského muzea činí 40,- Kč dospělí a 20,- Kč děti. V muzeu
je mimo jiné možno shlédnout původní interiér z Javornické lékárny, selskou
světnici,

expozici

věnovanou

hudebnímu

skladateli

Karlu

Dittersovi

z Dittersdorfu a soukromou sbírku minerálů pana Jaromíra Jedličky. Expozice
Městského muzea je neustále doplňována.
V roce 2017 navštívilo městské muzeum 156 návštěvníků.
Mineralogická sbírka je hojně využívaná zdejší základní školou jako odborná
pomůcka při vyučování.
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Městská knihovna Rudolfa Zubera
Nádražní 160, Javorník
Knihovna má oddělení pro dospělé a mládež.
V roce 2017 měla 460 registrovaných čtenářů, z toho 196 do 15 let. Knihovnu
navštívilo celkem 8 407 zájemců, půjčovnu využilo 4 777 čtenářů, internet 681
a kulturní akce 2 483 návštěvníků.
Městská knihovna Rudolfa Zubera uspěla v dotačním programu VISK3 na upgrate
stávajícího knihovnického programu Kp Win SQL 1.0 a získala 141 000,na nový, kapacitně dostačující program Verbis. Tím bude možné rozšířit stávající
systém o webový katalog Portaro, zkvalitnit služby čtenářům a lépe se zapojit
do veřejné sítě knihoven.
MěK plní funkci vzdělávací. Pro ZŠ, MŠ i dospělé připravuje nejrůznější akce –
výstavy, přednášky, knihovnické lekce, besedy se spisovateli.

Do 6. ledna bylo možné přijít do Městské knihovny Rudolfa Zubera na výstavu
obrazů „Děti dneška“. Autorkou krásné tvorby byla Michaela Sloupová.
Vernisáž výstavy proběhla 4. 11. 2016.
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Dne 13. ledna se konala
vernisáž výstavy obrazů
počítačové

grafiky

s názvem „Otevři oči".
Tuto krásnou výstavu
mohli návštěvníci vidět
v

Městské

Rudolfa

knihovně
Zubera

Javorník, a to v půjčovní době knihovny do 24. února. Autorem grafických
výtvorů je Kateřina Rychlá.

Dne 1. března Městská knihovna Rudolfa Zubera a Ing. Marcela Krčálová
pořádali akci "Život s vášní, čokoládou a vínem". Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí o kakaových bobech a výrobě čokolády a ochutnali jsme různé
čokolády s vínem.
Ochutnávka

bobů

a různých

čokolád

v kombinaci

s bílým

i červeným

vínem

nám přinesla úžasné
zážitky.

Noc s Andersenem
31. března se konal 13. ročník Noci s Andersenem. Děti – čtenáři knihovny, které
se akce zúčastnily, se ocitly ve fotografickém ateliéru, který si pro ně připravila
Šárka Švábková. A bylo vidět, že je baví nejen role modelů, ale především
fotografů.
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Dne 6. dubna se v Novém sále MěKS sešli hosté vernisáže výstavy obrázků
„Aprílové malování“ dětí 5. A a 5. B, aby zhlédli představení Dětského
dramatického kroužku "Motýlek" při ZŠ Javorník, který vede paní učitelka
Michaela Vašíčková. Děti si připravily maňáskové divadlo a zahrály dvě pohádky.
Jejich vystoupení bylo výborné a všichni diváci byli nadšení.
Poté se všichni přesunuli do knihovny, kde si prohlédli obrázky, které děti
namalovaly podle knihy Jiřího Žáčka „Aprílová škola“.
Výstavu bylo možné zhlédnout v Městské knihovně Rudolfa Zubera do 31. 5.
2017.
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Dne 4. října v novém sále Kulturního domu Javorník proběhla akce Městské
knihovny Rudolfa Zubera - divadelní pohádka „O třech prasátkách".
Po pohádce na děti čekala sladká dobrota + tvořivé dílničky.
Hráli:
Věra

Hradilová,

Irena

Kaninská,
Ludmila

Procházková, Aleš
Procházka
Hudba

a scéna:

Zdeněk Kaninský

5. října se konala v Městské knihovně vernisáž výstavy Šum bílých perutí
s fotografiemi Jiřího Štrajta a básněmi Petry Huškové. Jiří Štrajt je fotografem
přírody Javorníku a Biocentrum Střední díly přináší obrovskou inspiraci
přítomností vodního ptactva. Počátek roku 2017 bohužel přinesl i krutost
v podobě ptačí chřipky, která vymýtila obrovské hejno labutí. Krása
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i smutek se promítly do fotografií, které byly doplněny verši Petry Huškové.
Během vernisáže hrála javornická skupina Country band Karla Pechance.
Výstava byla ke zhlédnutí od 5. 10. do 27. 11. 2017.
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Domov pro seniory Javorník, p. o.
Školní 104, Javorník
Domov pro seniory byl otevřen 1. ledna 2003. 1. ledna 2016 došlo ke sloučení
s Domovem důchodců Kobylá na Vidnavkou.
Ředitelkou je Ing. Jitka Richterová.
Posláním organizace je poskytovat klientům podle individuálních potřeb pomoc
při dosahování osobních cílů a zajistit prostřednictvím pobytové sociální služby
bezpečné zázemí a důstojné podmínky k prožití spokojeného stáří
Kapacita sociální služby je v Javorníku 50 míst, pro muže 18 a pro ženy 32.
Klienti bydlí v jedno, dvou tří a jednom čtyřlůžkovém pokoji, které jsou vybaveny
polohovacími lůžky, servírovacími jídelními stolky, toaletními křesly, skříněmi,
uzamykatelnými nočními stolky, poličkami, židlemi, křesly a podle potřeby
dalším potřebným vybavením. Televize jsou umístěny v místech, kde se setkávají
uživatelé a na některých pokojích. Uživatelé mohou využívat společné prostory
k aktivnímu trávení volného času, které tvoří denní a společenské místnosti,
vestibuly, čajové kuchyňky, centrální jídelna, hala, kuřárna a chodby. K dispozici
je dostatek pomůcek pro imobilní uživatele – madla, úchyty, zábradlí, výtahy,
zvedací židle, zvedáky, chodítka, invalidní a transportní vozíky, rehabilitační
pomůcky, prvky pro usnadnění orientace. V Javorníku je lůžkový evakuační
výtah.
Pro organizaci, uživatele sociální služby a samotné zaměstnance byl rok 2017
velmi náročný z důvodu dokončení investiční akce Půdní vestavba a následného
stěhování do nových prostor. Následovala druhá investiční akce Rekonstrukce
ČOV.
Pro uživatele byly pořádány aktivizační a zájmové činnosti, kterých se podle
individuálních zájmů mohli zúčastnit. Jednalo se o tyto akce: 1x za 14 dnů akce
Kavárnička (posezení při kávě a písničkách s doprovodem harmoniky nebo
kytary), 1x za 14 dnů promítání filmů nebo fotografií, 1x týdně Tvořivá dílna

123

(malování, kreslení, modelování, vystřihování s uživateli, ruční práce), 1x týdně
společenské hry např. Bingo nebo procvičování paměti,1x týdně/měsíčně
bohoslužby,1x měsíčně akce Vaření pro radost (vaření s uživateli).
Uživatelé se zapojili do dalších zájmových a společenských programů: luštění
křížovek, účast v Křížovkářských soutěžích, čtenářského kroužku, vaření guláše
v Prostějově, sportovních her v Šumperku, V. ročníku Olympiády v Kobylé
nad Vidnavkou, účasti s výrobky na vánočním jarmarku a velikonoční výstavě
na KÚOK, vystoupení pozvaných hostů např. hudební produkce pana Karla
Weisera a pana Radka Švábka na Den otevřených dveří.
V měsíci březnu v Javorníku byla rekonstruována místnost v přízemí, kde byla
zřízena Tvořivá dílna. Šlo o položení nové podlahy a krytiny. Místnost byla
vybavena stoly a židlemi, novými regály na uložení materiálu a výrobků. Klienti
si natřeli dřevěné bedničky, které budou složit k uložení materiálu pro malý stav,
na kterém bude možné tkát malé koberečky.
V měsíci květnu se uživatelé z Javorníku zúčastnili výletu do Domova důchodů
ve Zlatých Horách. Výletu se zúčastnilo 8 klientů a 5 zaměstnanců, kteří měli
možnost prohlédnout si prostory domova důchodců. Pro klienty bylo připraveno
občerstvení, program v podání vystoupení dětí ze ZŠ a hudební produkce
Dne 28. června měli návštěvníci možnost navštívit a prohlédnout si v rámci Dnů
otevřených dveří Domov pro seniory v Javorníku. Po přivítání hostů vystoupily
děti z MŠ Míru a ZŠ Javorník spolu s klienty domova. Programem doprovázel pan
Radek Švábek.
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12. září se v Kobylé nad Vidnavkou č. 58 konala V. Sportovní olympiáda.
Zúčastnilo se jí celkem sedm družstev – zástupců domovů pro seniory a jedno
družstvo seniorů za OÚ Kobylá nad Vidnavkou. Družstva soutěžila v jednotlivých
sportovních disciplínách na čas, kde se prověřovala pozornost a obratnost
soutěžících. Na prvním místě se umístilo družstvo z Domova pro seniory
Prostějov, na druhém místě družstvo Soužití 2005 Mikulovice a na třetím místě
družstvo zastoupené seniory za OÚ z Kobylé nad Vidnavkou. Olympiáda byla
zakončena vyhlášením vítězů s předáním medailí, pohárů a dárkových balíčků.
Pro všechny byl připraven oběd a občerstvení. K tanci a poslechu hrál pan Karel
Weiser.
Dne 19. září se uskutečnil výlet pro všechny uživatele do Jiříkova – Pradědova
galerie.
V říjnu se uživatelé a zaměstnanci zúčastnili oslav Dne seniorů s tanečním
vystoupením s buřinkami v Divadle Petra Bezruče v Jeseníku.
V prosinci pro klienty připravili předvánoční besídku s hudební produkcí pana
Švábka a vánoční koncerty ve spolupráci s MŠ. Letos se obzvláště vydařilo
předvánoční setkání s rodinnými příslušníky jak v Javorníku, tak v Kobylé nad
Vidnavkou. Díky zapojení do projektu Ježíškova vnoučata se i osamělí senioři
dočkali dárků.
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Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Javorník
Také v roce 2017 prokázala svou schopnost univerzálně pomoci v nejrůznějších
situacích. 2. březen se stal dnem s nejvíce výjezdy, kdy z důvodu silného větru
byly hlášeny pády stromů a uvolnění střešní krytiny. Nejnáročnější byl zásah při
požáru haly na výrobu peletek v Javorníku, kdy bylo nutné povolat posily. Hlídat
ji museli 3 dny. Kuriozitou byl pád repliky historického letadla u Uhelné.
Přehled činnosti:
1.

9.1.2017 Požár – Javorník

Nahlášen požár střechy nízké budovy v Bílém Potoku. Během cesty změna adresa
na Javorník, ulice Míru. Po příjezdu zjištěn požár zahradní chatky.
2.

10.1.2017 Únik nebezpečných látek – Javorník

Nahlášen silný zápach plynu v domě na ulici Družstevní. Po příjezdu na místě
provedeno zavření přívodu plynu do domu. Otevření oken na vyvětrání.
V konečné fázi zjištěn únik CO z topidla v bytě.
3.

13.1.2017 Požár – Bernartice

Požár kůlny s uskladněným dřevem. Kůlny ve tvaru písmene "U" stály poblíž
několika objektů. Na hašení nasazeno několik C proudů. Zásah probíhal v dýchací
technice. Provedena kontrola ohrožených objektů.
4.

17.1.2017 Ostatní pomoc – Javorník

Pomoc záchranné službě se snesením pacienta z druhého patra bytového domu
do sanitky.
5.

20.1.2017 Dopravní nehoda – Javorník

Nehoda dvou osobních vozidel bez zranění a úniku provozních kapalin.
6.

28.1.2017 Dopravní nehoda – Javorník

Nehoda dvou osobních vozidel se zraněním 3 osob. V prvotní fázi pomoc
zdravotníkům s ošetřením dvou vážně zraněných osob. Provedení protipožárních
opatření u obou vozidel, z nichž jedno po střetu zůstalo na boku opřené střechou
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o svodidla. Po vyšetření DN proveden úklid po nehodě a zprůjezdnění silnice.
Hasiči prováděli odklon dopravy v Javorníku a Horním Fořtu na starou silnici.
7.

29.1.2017 Činnost – Javorník

Zabezpečení akce Javornické bruslení na vodní nádrži Střední díly.
8.

6.2.2017 Technická pomoc – Javorník

Sběr 6 uhynulých labutí ze zamrzlé vodní nádrže Střední díly na Nádražní ulici
v Javorníku.
9.

2.3.2017 Technická pomoc – Zálesí

Odstranění stromu, který spadl na silnici v Zálesí. Během zásahu část jednotky
odjela k požáru sazí v komíně.
10.

2.3.2017 Požár – Javorník

Požár sazí v komíně rodinného domu na ulici Havlíčkova. Během účasti na tomto
požáru řešili další dvě události spojené se silným větrem.
11.

2.3.2017 Technická pomoc – Javorník

Pomoc s odtažením stromu ze silnice na ulici Janošíkova. Odtáhnuto pomocí
navijáku. Majitel si strom rozřezal sám.
12.

2.3.2017 Technická pomoc – Javorník

Odstranění uvolněné plechové krytiny z atiky bytového domu na ulici Míru.
13.

2.3.2017 Technická pomoc – Javorník

Odstranění stromu padlého na silnici za Javorníkem ve směru na Travnou.
14.

10.3.2017 Činnost – Javorník

Pročištění ucpané kanalizace u rodinného domu na ulici Lidická.
15.

7. - 9.4.2017 Požár – Javorník

Další složky IZS: PSP JRG Paczków, JSDH Bílý Potok, JHZS Jeseník, JSDH
Vlčice, JSDH Žulová, Záchranný útvar HZS ČR Hlučín, PČR, Celní správa
Požár haly na výrobu peletek. Nasazeno několik proudů C. Zásah probíhal
za použití dýchací techniky. Požár byl zlikvidován za 26 hodin, následně
prováděli dohled po dobu 24 hodin.
16.

24.4.2017 Ostatní pomoc – Javorník

Pomoc s transportem pacienta pro ZZS na ulici Školní.
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17.

26.4.2017 Ostatní pomoc – Javorník

Pomoc s transportem pacienta pro ZZS na ulici Janošíkova.
18.

12.5.2017 Dopravní nehoda – Javorník

Dopravní nehoda dvou osobních vozidel na křižovatce u koupaliště směrem
na Bílý Potok. Při nehodě byl zraněn jeden z řidičů. U vozidel provedeno
protipožární opatření, zasypání provozních náplní vozidel. Usměrňovaní provozu.
19.

15.5.2017 Ostatní pomoc – Javorník

Jednotka vyjela na pomoc se snesením pacienta do sanitky. Po příjezdu na místo
bylo sděleno, že pacientka bohužel zemřela.
20.

15.5.2017 Požár – Uhelná

Požár maringotky na zahradě. Maringotka byla předělána na včelín.
22.

5.6.2017 Planý poplach – Javorník

Čidlo EPS ohlásilo požár na zámku Jánský Vrch. Provedeným průzkumem byl
požár vyloučen. Šlo o závadu na čidle v půdním prostoru hospodářské budovy
na nádvoří.
23.

17.-18.6.2017 Činnost – Javorník

Požární asistence při ohňostroji na nám. Svobody v rámci Dnů Javornicka 2017.
24.

23.6.2017 Dopravní nehoda – Uhelná

Nehoda osobního vozidla Toyota RAV 4 se zraněním řidiče. Provedeno
protipožární opatření. Po zadokumentování DN pomocí navijáku provedli
vyproštění vozidla a jeho odtlačení mimo vozovku.
25.

24.6.2017 Letecká nehoda – Uhelná

Další složky IZS: JSDH Uhelná, JHZS Jeseník, PČR, ČEZ
Pád ultralightu na louku. Replika historického letounu Slepcev Storch Mk.4
zavadila zadní částí o dráty vysokého napětí a zřítila se. Uvnitř cestovaly dvě
osoby, obě utrpěly zranění a byly převezeny do nemocnice kolem jedoucím
vozidlem před příjezdem hasičů. Hasiči společně provedli zajištění místa
nehody.
27.

7.7.2017 Činnost – Horní Hoštice
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Po přívalovém dešti došlo k vytvoření bahnité laguny kolem kapličky u cesty.
Projíždějící vozidla znečistila kapličku bahnem. Pomocí vysokotlaku proveden
oplach obvodových zdí.
28.

15.-16.7.2017 Požár – Zálesí

Zahoření krabice od ohňostroje na louce na ploše cca 0,5 x 2 metry. Uhašeno před
příjezdem hasičů.
29.

18.7.2017 Technická pomoc – Javorník

Likvidace vosího hnízda v okně rodinného domu na ulici Dittersova. Provedena
likvidace.
30.

19.7.2017 Technická pomoc – Javorník

Likvidace vosího hnízda na stromě v zahradě u rodinného domu na ulici
Fučíkova. Provedena likvidace.
31.

23.7.2017 Dopravní nehoda – Bílý Potok

Nehoda osobního vozidla, které zůstalo na střeše v poli, se obešla bez zranění.
Po zadokumentování nehody společně s profesionálními hasiči provedli otočení
vozidla zpět na kola a odpojení akumulátoru.
33.

1.8.2017 Technická pomoc – Travná

Odstranění stromu ze silnice kousek před Travnou. Pomocí pily strom rozřezán
a silnice zprůjezdněna.
34.

16.8.2017 Planý poplach – Javorník

Elektrická požární signalizace oznámila požár na zámku Jánský Vrch.
Provedeným průzkumem zjištěn planý poplach. Čidlo spustilo při aplikaci
postřiku proti hmyzu.
35.

22.8.2017 Technická pomoc – Javorník

Likvidace vos ve střeše rodinného domu na ulici 9. května.
36.

25.8.2017 Únik nebezpečných látek – Javorník

Likvidace olejové skvrny pomocí sorbentu v délce cca. 500 metrů na ulici
Nádražní.
37.

30.8.2017 Požár – Vlčice

Zahoření dřevěného kůlu připomínající přístřešek. Uhašeno místní jednotkou.
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38.

1.9.2017 Technická pomoc – Račí Údolí

Likvidace sršního hnízda v chatce dětského tábora.
39.

2.9.2017 Ostatní pomoc – Javorník

Jednotky byly vyslány na pomoc s transportem zraněné osoby po pádu ze skály
na zřícenině hradu Rychleby. Po příjezdu na smluvené stanoviště bylo zjištěno,
že zraněný došel k cestě pod Rychlebami a již byl v péči zdravotníků.
40.

6.9.2017 Planý poplach – Javorník

Jednotky byly vyslány k vycházejícímu kouři z areálu sběrny druhotných surovin
na ulici Partyzánské. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že jde
o pálení odpadu v plechovém sudu.
41.

7.9.2017 Technická pomoc – Bernartice

Jednotky vyjely k záchraně osoby, která měla přivřenou ruku ve vratech
od garáže. Zraněná osoba vyproštěna místní jednotkou a v době příjezdu již v péči
ZZS.
42.

29.9.2017 Technická pomoc – Javorník

Jednotka provedla likvidaci vosího hnízda v zemi u východu z prohlídkové trasy
zámku Jánský Vrch.
43.

17.10.2017 Požár – Javorník

Zahoření odpadu napadaného do prostoru sklepního okénka v objektu prodejny
Selské pekárny na ulici Polské. V době příjezdu již došlo k samouhašení. Místo
prolili vodou a zkontrolovali sklepní prostory.
44.

25.10.2017 Činnost – Bílý Potok

Oplach dvou silnic od nánosu bahna ze stavby rybníků u Bílého Potoka na příkaz
starosty města.
45.

18.11.2017 Požár – Javorník

Zahoření sazí v komíně bytového domu na ulici Družstevní.
46.

20.11.2017 Dopravní nehoda – Javorník

Nehoda osobního vozidla, které skončilo na střeše v korytě Javornického potoka.
Provedli instalaci sorbčního hada na hladinu potoka z preventivních důvodů.
Nehoda bez zranění. Pomocí jeřábu vozidlo vyproštěno.
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47.

23.11.2017 Dopravní nehoda – Bergov

Nehoda dvou OA se zraněním 4 osob. Protipožární zabezpečení jednoho
z vozidel, zajištění úniku PHM. Pomoc ZZS se zraněným.
48.

24.11.2017 Činnost – Bílý Potok

Oplach silnice od nánosu bahna ze stavby rybníků u Bílého Potoka na příkaz
starosty města.
49.

30.11.2017 Dopravní nehoda – Javorník

Nehoda osobního vozidla, které skončilo na boku v korytě Javornického potoka.
Nehoda se obešla bez zranění, na hladinu potoka instalovali sorbčního hada
z preventivních důvodů. Vozidlo vyproštěno pomocí jeřábu.
50.

7.12.2017 Technická pomoc – Travná

Odstranění spadeného stromu přes silnici nedaleko Travné.
51.

10.12.2017 Technická pomoc – Zálesí

Odstranění 5 spadených stromů ze silnice mezi křižovatkou Travná – Zálesí
a Zálesím.
52.

11.12.2017 Taktické cvičení – Javorník

Taktické cvičení zaměřené na požár v mateřské škole na ulici Polské. Zachráněny
4 osoby. Požár v prvním patře v jedné z učeben, kde došlo k zahoření
elektrospotřebiče a dřevěné skříně. Uhašeno vysokotlakem a provedeno odvětrání
prostor.
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54.

11.12.2017 Technická pomoc – Zálesí

Odstranění 3 spadených stromů ze silnice a telefonního kabelu nedaleko Zálesí.
55.

12.12.2017 Ostatní pomoc – Bílá Voda

Pátrací akce po pohřešovaném klientovi Psychiatrické nemocnice v Bílé Vodě.
Zásahem hasičů nebyla osoba nalezena.
56.

14.12.2017 Činnost – Javorník

Na příkaz starosty byl proveden oplach kompaktoru na skládce komunálního
odpadu.
57. 15.12.2017 Technická pomoc – Javorník
Jednotka byla vyslána k záchraně osoby volající o pomoc v bytě panelového
domu na Nádražní ulici. Byt byl otevřen uživatelkou. Ke zranění nedošlo, šlo
o partnerské neshody. Místo předáno PČR.
9. září uspořádali javorničtí hasiči 2. ročník soutěže Železný hasič/ka Javorník
v disciplínách TFA. V soutěži byly vytvořeny 4 kategorie, zúčastnilo se 20 hasičů
a 3 hasičky. Ve 3 kategoriích soutěžili také javorničtí.
V kategorii A1 (do 40 let bez masky) na 2. místě skončil Karel Vávra z JSDH
Bílý Potok a na 4. místě Petr Jetelina za JSDH Javorník. Kategorie A2 (nad 40 let
bez masky) – 1. místo – Rostislav Vaculík JSDH Javorník, 3. místo Milan Vávra
JSDH Javorník a 4. místo Libor Konečný JSDH Javorník.
Nejtěžší kategorie B1 (do 40 let s maskou) - tato soutěž probíhá v kompletní
zásahové výstroji, která váží 20 kg – 1. místo – Miroslav Minařík JSDH Javorník
a 2. místo – Martin Vávra JSDH Javorník.
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Zámek Jánský Vrch

Ve dnech 14. - 17. dubna 2017 na zámku
Jánský Vrch prohlídka probíhala jinak než
obvykle. Prostory zámku byly vyzdobeny
velikonočními

motivy.

K vidění

bylo

zdobení perníčků a vajíček, bylo možné
ochutnat buchty, které napekla paní Eleni
z Kavárny U Jana. Pro děti byl na nádvoří
zámku připravený velikonoční program.
Poslechly si příběh a vydaly se pomoci
Eliášovi

hledat

vajíčka

do

zámecké

zahrady. Kdo vajíčko našel, běžel zpět
ke kuřeti a získal odměnu.
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Od 1. května do 30. září se konala
výstava Kde bydlely panenky, přinášející
ukázky

historických

pokojíčků

pro panenky ze sbírek Muzea hraček
v Rychnově nad Kněžnou.

Ve dnech 31. května a 1. června správa zámku Jánský Vrch ve spolupráci
se Základní školou Javorník připravila mimořádné prohlídky Děti dětem
u příležitosti mezinárodního dne dětí. Šlo o historicky první řetězové provázení
dětí pátých tříd ZŠ vybranými místnostmi z Reprezentačního a Hospodářského
prohlídkového okruhu zámku. Děti byly v historických kostýmech
a představovaly osoby, které zde v minulosti žily a pracovaly. Jejich poutavé
provázení zámkem nadchlo spoustu návštěvníků.

134

Pro rodiny s dětmi od 4 do 8 let byl v době prázdnin určen speciální dětský
okruh Zámek dětem, během něhož průvodce v kostýmu vhodnou formou
nejmenší děti seznámil s historií a exponáty zámku. Děti během prohlídky plnily
různé úkoly a na konci je čekala malá odměna. Děti měly možnost si také
na prohlídku zapůjčit krásné kostýmy.

23. září se konaly večerní prohlídky Zámek plný kouzel. Návštěvníci procházeli
večerním zámkem od přízemí až pod střechu a setkávali se s nejrůznějšími
strašidelnými bytostmi, které je neváhaly strašit, ale dokonce i zkoušet z různých
úkolů.
Tato prohlídka byla uskutečněna ve spolupráci se Základní uměleckou školou
Javorník.
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Charita Javorník
od března 2017 přejmenována na Charita Jeseník a vedení přestěhováno do
Jeseníku.

Domov pokojného stáří sv. Františka
Lidická 89, Javorník
Domov pokojného stáří byl otevřen 1. 1. 1995 a jeho kapacita je 24 klientů.
Posláním je poskytování služeb osobám, které z důvodu své snížené soběstačnosti
nejsou schopny nadále žít ve svém domově. Prostřednictvím těchto služeb
umožňuje uživatelům žít takovým způsobem života, který se co nejvíce přibližuje
běžnému životu věkově srovnatelné populace.

Aktivity v roce 2017
pravidelné pondělní kavárničky a páteční promítání filmu na přání
sázení muškátů, pletí skalky
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setkávání s terapeutickou komunitou Harmonie z Bílé Vody
výlet do Faunaparku v Lipové – lázních
kácení máje spojené s opékáním špekáčků
návštěvy Dnů otevřených dveří blízkých domovů pro seniory
vernisáž obrazů klienta Domova – „Barevné myšlenky“

účast na vystoupení skupiny NáWrat v DPS sv. Hedviky ve Vidnavě
palačinkové odpoledne – setkání s ženským spolkem BAJA z Javorníku
oslava svátku patrona Domova – sv. Františka
výroba podzimní výzdoby, vykrajování dýní
zpracovávání jablek z vlastní zahrady
předvánoční posezení s ženským spolkem BAJA
Mikulášská besídka s terapeutickou komunitou Harmonie
společné pečení vánočního cukroví

Opravy, rekonstrukce, pořízení vybavení
zakoupení 4 ks elektricky polohovatelných postelí – hrazeno z Nadace ČEZ
pračka, multifunkční tiskárna
dataprojektor z daru spolku BAJA
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Prodejní výstava obrazů Barevné myšlenky

Dne 20.července Domov pokojného stáří
sv. Františka v Javorníku a Občanské
sdružení

SALET

slavnostně

zahájily

prodejní výstavu obrazů Pavla Marečka
s

názvem

"Barevné

myšlenky".

Pan

Mareček svým jedinečným způsobem
zobrazil svět lidí i přírody v době svého
působení v atelieru ART komunitního
centra FAVOR v Javorníku. Až do 20. září
si je bylo možné prohlédnout v altánech
krásné charitní zahrady.
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Občanské sdružení SALET
Posláním občanského sdružení SALET je poskytovat lidem
se zdravotním postižením a duševním onemocněním takovou
podporu, aby se mohli stát součástí přirozeného prostředí a žít
běžným způsobem života založeným na soběstačnosti.
Občanské sdružení SALET není poskytovatel sociálních
služeb dle zákona č.108/2006 Sb.
Poskytované služby nabízí přímou pomoc v prostorách chráněného tréninkového
pracoviště

prostřednictvím

programu

získávání

základních

adaptačních

a profesních dovedností pro osoby se zdravotním postižením, s chronickým
duševním onemocněním a mentálním postižením, které mají zájem o pracovní
uplatnění, ale z důvodu nízké kvalifikace, dlouhodobé nezaměstnanosti
a především zdravotního omezení, potřebují adaptaci na pracovní prostředí
s cílem přípravy k práci v chráněném pracovišti případně na OTP
Historie OS SALET
V roce 2003 Eva a Ludvík Ťulpíkovi založili Občanské sdružení SALET
se sídlem v Praze.
Aktivity sdružení jsou od prvopočátku věnovány osobám se zdravotním
postižením a duševním onemocněním formou poskytování sociální pomoci
zaměřené především na nácvik sociálních návyků a pracovních dovedností.
Uvedené služby byly z počátku provozovány v Javorníku a v Jeseníku, později
byla zřízena další pracoviště v Praze na Letné.
Komunitní centrum Letná v ulici Nad Královskou oborou nabízelo pracovní
uplatnění v knihařské, textilní, tkalcovské, rukodělné i výtvarné dílně. Výrobky
z dílen se prodávaly v tréninkové prodejně Emánek. V současné době pokračuje
na Letné jeden z ojedinělých projektů zaměřených na výtvarné umění art brut,
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který převzal spolek Altán Art a nadále poskytuje služby v Atelieru Radostné
Tvorby.
V současné době je v Javorníku zprovozněno komunitní centrum FAVOR,
ve kterém se realizují dva projekty, a podporu zde našlo 90 klientů.
Tréninkové pracovní dílny
S pomocí pracovních asistentů a sociálních pracovníků je každému zájemci
poskytované služby umožněno v prostředí chráněného tréninkového pracoviště
uplatnit a někdy také objevit své schopnosti a nadání. Jedná se o dílny zaměřené
nejen na zručnost – šicí, tkalcovská a provozní dílna, ale také na kreativní činnost
– rukodělná a výtvarná dílna.
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Občanské sdružení Ester, z. s.
Bílý Potok 152, Javorník
Středisko terénních služeb provozovalo v roce 2017 čtyři registrované sociální
služby. Pobytovou službu azylové domy, v ambulantní a terénní formě služby
sociální rehabilitace, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi.
Středisko psychosociální rehabilitace, provozovalo registrované sociální služby
Terapeutickou komunitu, Azylový Dům Jonáš, Sociálně terapeutické dílny. Jako
služby doplňkové, tedy fakultativní – Komunitní bydlení Esterka v Zálesí.
Financování služeb SR, SAS, AD a STD zajišťoval individuální projekt
Olomouckého kraje, který potrvá až do konce roku 2018. Služby terénní
programy a Terapeutická komunita Trend byly financovány z dotačního titulu
poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, v rámci podprogramu č. 1.
Terénní programy
Služba usiluje o zmírňování rizik, které osobám způsobuje sociální vyloučení
a život v podmínkách ohrožující život a zdraví. Služba je prvokontaktní
a nízkoprahová. Klienty jsou většinou lidé, kteří jsou bez domova nebo potřebují
využívat služby sporadicky, tedy 2x – 3x měsíčně nebo jde o asistenci při
vyřizování osobních záležitostí.
Počet uživatelů v roce 2017 – 23 osob
Azylové domy
Posláním služby je pomoc osobám v krizové situaci související se ztrátou bydlení,
zachování rodinného soužití a usilování o překonání této situace a obnovení
samostatného plnohodnotného života ve společnosti. Sociální služba poskytovaná
v bytech v obcích Bílá Voda, Uhelná a Javorník. V roce 2017 provozovali cca 7
bytů. Kapacita je 40 lůžek, včetně dětí. Počet bytů se mění v závislosti na počtu
členů jedné domácnosti. Je to jedna z velmi náročných a intenzivních služeb, kdy
rodina má za cíl ekonomickou, sociální a rodinnou stabilizaci. Pokud tato opatření
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nevedou k nápravě, rodina v AD bydlení končí. Povinnost zajistit náhradní
bydlení. Pokud rodina tuto první fázi bydlení zvládne, zůstává v bytě nadále v tzv.
sociálně tréninkovém bydlení, ve službě fakultativní. Služba je určena
i jednotlivcům, a to v AD Jonáš na Travné.
Počet uživatelů– 30 celkem, rodiny + jednotlivci

Sociální rehabilitace
Posláním služby je pomoc osobám při získání co nejvyšší míry soběstačnosti,
samostatnosti a nezávislosti vedoucí k jejich zapojení do ekonomického,
sociálního a kulturního života společnosti. Jedná se o nácvikovou službu,
financovanou prostřednictvím IP Olomouckého kraje, především v oblasti obnovy
a znovuzískání pracovních návyků. Tato služba zahrnuje širokou cílovou skupinu
obyvatel, kteří jsou ze sociálně vyloučených lokalit a potřebují asistenci např.
při vyřizování osobních záležitostí. Ostatní uživatelé jsou z řad bývalých uživatelů
pobytové sociální služby AD, velkou část tvoří lidé, kteří potřebují poradenství
v oblasti exekucí a systému dávek sociálního zabezpečení a lidé s duševním
onemocněním.
Počet uživatelů - 66 osob

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Služba usiluje o podporu důstojného života rodin s dětmi, které budou schopny
řešit své problémy vlastními silami a budou schopny zajistit svým dětem výchovu
a péči potřebnou k jejich zdravému vývoji. Uživatelé této služby, tedy rodiny
s dětmi, prošly původně pobytovou službou azylové domy. Momentálně žijí
v bytech, které má Ester pronajaté a jsou příjemci fakultativní služby, zvané
sociálně tréninkové bydlení. Cílem je osamostatnění rodiny, důraz je kladen
na plnění funkcí rodiny, především v oblasti výchovy, vzdělávání a ekonomické
stabilizace. Části rodin, kterým je poskytována služba SAS, bydlí samostatně
v nájemních bytech v obcích mikroregionu Žulovska a Javornicka. Ambulantní
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forma služby v komunitním centru Hawai v Javorníku, KC Uhelná
a volnočasovém klubu v Bernarticích.
Počet uživatelů - 51 rodin

Fakultativní služby
Volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti
Programy vzdělávací, mezi něž patří převážně doučování, jsou poskytovány
v prostorách Komunitního centra v Uhelné a Komunitního centra Hawai
v Javorníku.
K volnočasovým programům patřily skupinové denní aktivity, které probíhaly
po skončení školní přípravy v KC Uhelná, Hawai v Javorníku, v Bernarticích.
K významným programům patřily pobytové tábory, v roce 2017 proběhly 2
turnusy pro děti školou povinné tradičně na Růženci u Bílé Vody a 1 turnus
pro děti předškolního věku na Travné. Pro ostatní děti byly k dispozici tzv.
příměstské tábory.
Počet dětí – doučování – 61 dětí
Počet dětí – volnočas - 127
Počet dětí – tábory – 21 dětí školních + 7 předškolních

Předškolní příprava
ROMSPIDO
Projekt Romspido, jehož náplní je předškolní příprava dětí, realizuje Univerzita
Palackého v Olomouci až do roku 2019 a Ester je partnerem v tomto projektu.
Projekt probíhá samostatně v klubu v Bernarticích. Ester provozuje předškolní
klub, který probíhá 2 x týdně v bytovém domě v Bílé Vodě a 2x v týdnu
v Javorníku. V intervalu 1x za 14 dní se děti účastní skupinové aktivity
na Ekocentru. Předškolní příprava dětí uplatňuje prvky Montessori pedagogiky.
Počet dětí – celkem 33 dětí
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Středisko psychosociální rehabilitace
Terapeutická komunita Trend
Posláním služby je pomoc a podpora duševně nemocným při zvládání projevů
a následků onemocnění v bezpečném, podporujícím a aktivizujícím prostředí.
Počet osob v roce 2017 - 27

Sociálně terapeutické dílny
Poslání sociální služby je upevnění a podpora pracovních návyků a dovedností
a smysluplné trávení volného času. STD jsou službou ambulantní, která je určena
převážně lidem Terapeutické komunity Trend a tvoří součást rehabilitačního
procesu lidí s duševním onemocněním v Ester. Převážně se jedná o aktivity
spojené s údržbou venkovních a pastevních areálů a stěžejní je péče o zvířata na
Terapeutických farmách.
Počet osob v roce 2017 – 25

Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je poskytována oběma středisky sociálních služeb. V tomto
středisku je zařazena kvůli cílové skupině lidí s duševním onemocněním. V roce
2017 jsme tuto službu poskytovali převážně terénní formou. Lidé využívají
převážně základní sociální poradenství, asistenci při vyřizování úředních
záležitostí
a doprovody k lékařům.
Počet uživatelů, kteří uzavřeli smlouvu v roce 2017 – 20

Fakultativní služby
Komunitní bydlení „Dům ESTERKA“, Zálesí 111, Javorník
Nejdéle působící pobytové zařízení ESTER od roku 2000. Jde o první
z mimoústavních komunit pro osoby s duševním onemocněním v ČR.
V roce 2017 – 12 osob
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Kluby a spolky
AGENAS TEAM autoklub v AČR
Smetanova 300, Javorník
je pobočný spolek zájemců o motoristické sporty offroadů a trucků v terénu.
AGENAS TEAM autoklub v AČR byl založen v roce 2003 jako spolek příznivců
offroadů a závodní tým v off road trialu bez samostatné právní subjektivity. V
roce 2010 se členové teamu rozhodli založit vlastní autoklub. Na ustavující
členské schůzi dne 5. února 2010 byl založen a dne 9. února zaregistrován
AGENAS TEAM autoklub v AČR jako samostatný právní subjekt.
Předmětem a cílem činnosti autoklubu je zejména:
- rozvoj motorismu jako celku, se zaměřením na off road tech trial a truck trial s
přihlédnutím k otázce ochrany životního prostředí,
- pořádání sportovních podniků a dalších akcí,
- veřejně prospěšná činnost v příslušné oblasti motoristického a nemotorového
sportu a dalších aktivit s tím souvisejících

Český zahrádkářský svaz
Z historie
Základní organizace Českého svazu zahrádkářů byla založena 24. března 1964.
Na podnět p. Věry Kafkové byla svolána schůze zájemců o ustanovení naší
organizace, tehdy základní organizace Československého svazu zahrádkářů,
ovocnářů a vinařů. Člen okresního výboru p. Vilém Kouřil z Mikulovic vedl
schůzi, na které byl zvolen první výbor ve složení:
Předseda: Bohumil Hort
Místopředseda: Ph. Jiří Krňák
Jednatel: Miroslav Vojtíček
Hospodář: Vojtěch Ondruch
Členové: Božena Zajícová, Karel Šteflovič
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Ti, pak na členské schůzi 26. 4. 1964 založili základní organizaci v Javorníku,
kde bylo evidováno celkem 21 členů. Od té doby do dneška se název organizace
několikrát změnil až po současný název Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Javorník 1.
V roce 1980 jsme získali k pozemkům, které jsme měli na Partyzánské ulici ještě
další pozemky a stav členů se zvýšil na 120 a proto byla základní organizace
rozdělena na Javorník 1 a Javorník 2. Do té doby jsme pořádali pravidelně
výstavy ovoce a zeleniny, přednášky pro členy a brigády v zemědělství a v lese.
Organizace Javorník 2
v současné době obhospodařuje osady Veteránů a Zelené údolí v Javorníku. Jejím
předsedou je Jiří Švábek a také zástupcem obou organizací v územní správě
v Šumperku.
Organizace Javorník 1
obhospodařuje osady na Partyzánské ulici a osadu Paprsek v Dolním parku
v Javorníku. Předsedou ZO ČSZ Javorník 1 je v současné době Milan Vávra,
místopředsedou a jednatelem Miroslav Baťa, hospodářem Antonín Karásek
a odborným instruktorem naší ZO ČZS 1 je pan Jaroslav Robotka, který za svou
práci dosáhl i vyznamenání od ústřední rady. Tato vyznamenání za celou dobu
dostala řada našich členů, kteří se aktivně podíleli na společné práci.

Český svaz včelařů, z. s., ZO Javorník
ZO Javorník má 102 členů a chová 2 438 včelstev.
Z historie
Předchůdcem ZO ČSV Javorník byl Včelařský spolek v Javorníku založený
25. 9. 1945 jako pokračovatel Českého včelařského spolku v Javorníku zrušeného
na podzim r. 1938 po odchodu českého obyvatelstva z obsazeného pohraničí.
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Divadélko malé Bo
Divadélko malé Bo" z Javorníku je autorský soubor, který se věnuje
interaktivnímu divadlu. Základem jejich práce je hraní si s dětmi, které se aktivně
zapojují do představení. Nejde pouze o hraní pohádek, ale také o výchovně
vzdělávací pořady – dopravní výchova i zdravověda.
Představení jsou připravena pro děti všech věkových kategorií a mohou být
realizována v různých prostředích.
Javornická dělostřelecká garda o. s.
Smetanova 201, Javorník
Javornická dělostřelecká garda, o. s. byla založena v roce 2006. Od těch dob se
s nadšením účastní rekonstrukcí bitev doma i v zahraničí. Spolupořádá aktivity
pro děti a mládež. Vypomáhá při kulturních a vzpomínkových akcích v regionu.
V neposlední řadě také připomíná minulost dávnou i tu nedávnou. Pořádání
historických bitev v období středověku a napoleonských válek.
Dne 21. ledna podnikla Javornická dělostřelecká garda akci Lyžařský výcvik
finanční stráže Schwarzberg a sedmého hraničářského praporu Frývaldov. Naučila
se základy telemarkového kroku, jak držet hůlky. Finanční stráž mohla vyrazit
do terénu a v lese narazila na pašeráky, které chytila. Nakonec všichni v pořádku
dorazili do Račího údolí.
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únor
25. 2. masopust Vápenná: napoleonika
březen
18. 3. Schronisko Biskupská hora :1938
25. 3. bál JDG Račí údolí: napoleonika

květen
1. 5. Borůvková hora: napoleonika
8. 5. konec války :1938
12. - 14. 5. Struga nebo Ostrava: napoleonika
19. - 21. 5. Bratislava: napoleonika
červen
9. - 11. 6. Stříbrná hora: napoleonika
17. 6. Dny Javorníka :1938
srpen
25. -27. 8.Zlotoryja: napoleonika
září
15. - 17. 9. Nový Jičín: napoleonika
23. 9. světla nad bunkry :1938
30. 9. pietní akt padlým financům na Javornicku :1938
říjen
6. - 8.10. Olomouc :1813
13. - 15.10 Bratislava LAMAČ :1866
listopad
11. - 12.11. Bzenec: napoleonika
25.11. - 3.12 pochod Slavkov
prosinec
3. - 4.12 Austelitz

149

Mateřské centrum FLEK Javorník
V rámci projektu Komplexní program podpory žen ohrožených na pracovním trhu
na Jesenicku (2017-2020) financovaného z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost realizuje MRC Krteček Jeseník ve spolupráci
s MC Flek Javorník bezplatnou poradenskou činnost pro matky na rodičovské
dovolené a pro matky vracející se na trh práce. Cílem projektu je podpora matek
vracejících se z MD/RD na trh práce prostřednictvím systematicky nastavených
aktivit zaměřených na motivaci, vzdělávání, pracovní a kariérní poradenství.
Aktivity budou uskutečněny skupinovou (vzdělávání) nebo individuální formou
(pomoc při získání zaměstnání) dle charakteru činností. Aktivity na sebe navazují
ve třech cyklech a jsou souběžně realizovány v Jeseníku a v Javorníku v nově
vzniklých poradenských centrech. Součástí aktivit bude hlídání dětí po dobu
účasti matek na aktivitách projektu. Účastníci projektu získají aktuální dovednosti
a vědomosti v oblasti pracovního trhu, zvýší či získají schopnosti a dovednosti
nezbytné pro hledání, získání a udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce
(základní počítačová gramotnost s důrazem na možnosti hledání zaměstnání,
slaďování rodinného a pracovního života v oblasti komunikace a komunikačních
dovedností apod.).
Mateřské centrum Flek také umožňuje jednou týdně setkávání rodičů a prarodičů
s dětmi. Schází se maminky se svými dětmi a předávají si své zkušenosti, nápady,
seznamují se vzájemně se svými koníčky, které se snaží naučit i ostatní. Mnoho
činností je možné vykonávat společně s dětmi, které jinak mají možnost si hrát ve
vybavené herně nebo na zahradě. Činnost je velice pestrá a zajímavá.
Myslivecký spolek Bílý Potok
Zapsán dne 1. 12. 2015
Hlavní činností spolku je společný výkon práva myslivosti v najaté honitbě
v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu a veřejně
prospěšná činnost.
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Myslivecký spolek Chlum Javorník
15. 4. 1993 založen jako CHLUM Javorník o. s.
10. 7. 2015 změna názvu na Myslivecký spolek Chlum Javorník
Dne 17. 6. 2017 pořádal Myslivecký spolek Chlum Javorník 43. ročník ve střelbě
na asfaltové terče o Pohár starosty města Javorník Jiřího Jury v soutěži
družstev a o Pohár místostarostky města Javorník v soutěži jednotlivců. Akce
se konala na Střelnici v Javorníku.

MS Travná, o. s.
5. 11. 2007 Vznik společnosti
Myslivecké sdružení Zálesí – Javorník o. s.
Myslivecká společnost SABAS Javorník
Osada Zelené údolí
Osada Zelené údolí je pod vedením Českého zahrádkářského svazu v základní
organizaci Javorník 2. Organizace vznikla v dne 1.1. 1986 a dál byla rozdělena do
dvou osad. Osada Veteránů a Zelené údolí. Po založení jsme měli 70 členů, k
dnešnímu dni máme 40. Jako řádná organizace, dodržujeme zákony a pravidla. Na
to dohlíží náš předseda Švábek Jiří, který byl s Marií Wiesnerovou, Smejkalem
Ervínem, Vybíralovou Miluší a Josefem Kmoníčkem zakládajícími členy. Naše
činnost je a byla zaměřena hlavně na samozásobitelství ovocem a zeleninou.
Řecká obec Javorník
Dne 6. května se uskutečnil již tradiční Folkmáj. Na pódiu vystoupily taneční
soubory z Německa, Řecka, Slovenska, Moravy a předvedly úžasné lidové tance
v krojích. Zazpívaly také pěvecké soubory, včetně našeho Sluníčka. Na náměstí
to žilo, občerstvení pro všechny bylo k dispozici. Děti se mohly vydovádět
na skákacím hradu. Na místě natáčel Český rozhlas Olomouc a Česká televize.
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První ročník Folkmáje se konal v roce 2009 a dále v letech, 2012, 2013 a 2014,
2015, 2016 a 2017.
Koná se vždy v parku na náměstí pod zámkem Jánský Vrch v Javorníku. Setkávají
se zde folklorní soubory české, moravské a soubory dalších národnostních menšin
– řecké, bulharské, slovenské, ukrajinské, ruské a gajdoši, dudáci a jiní hudebníci
a folkloristi. Každoročně i pořadatel Řecká obec Javorník má v programu
Folkmáje své místo jako soubor Evros.

Této akce se pravidelně zúčastňují

zástupci města Javorník, které tuto akci podporuje nejen finančně. Taktéž má
významnou podporu Olomouckého kraje, Asociace řeckých obcí v ČR
a sponzorů. Letos i podporu Ministerstva kultury.
Návštěvnost Folkmáje je vždy bohatá a sjíždí se na něj lidé z celého Jesenicka.
Zájem o Folkmáj je stále větší a kontakty mezi folklorními soubory se rozvíjí
a prohlubují vzájemným pozváním. Na základě těchto spoluprací se uskutečnily
i vzájemná pozvání a vystupování jak v Čechách, na Moravě a na Slovensku, tak
i v Řecku. Na Folkmáji se představil Slovácký jarmark z Uherského Hradiště,
pletení košíků, lidové hudební nástroje, o něž byl velký zájem. Protože Javorník
leží v pohraničí, které bylo vysídleno, nemá zde původní kořeny lidová kultura
a touto cestou se snaží alespoň trochu lidi spojit s folklorem a folklor prezentovat
tak, aby si každý přišel na své. Javorník je malé město v polském pohraničí, kde
je obyvatelstvo složeno z několika menšin a tato folklorní akce všechny spojuje
a je zároveň pěknou oslavou lidovosti a vzájemné tolerance různých kultur.

Stará Tráva
Členové kapely:
Kubinec Jiří – kytara, zpěv
Blajze Pavel – banjo
Daňa Milan – basa
Mencner František – pedálová
steelkytara, harmonika, zpěv
Smejkal Jiří – mandolína, zpěv a zvuk
Zientek Zdislaw – bicí
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Kapela se dala dohromady přibližně
v roce 2005. Nejdříve hráli jen
po hospůdkách a hráli a cvičili sami
pro sebe. Postupem času se začala
kapela rozrůstat o další členy kapely
a začaly přibývat žádosti, aby hráli
na různých narozeninách, oslavách
a akcích. Stále berou hraní jako
koníček, který je baví. Jsou ochotni
zahrát kdekoliv a komukoliv. Sice
si už stanovili nějaký honorář, ale
zakládá se jen na cestovném, a aby si mohli opravit a sehnat potřebné součástky
na nástroje a doplnit o další nástroje, mikrofony a další nezbytnosti. Honorář mají
nastavený tak, aby si je mohli pozvat lidé, které hlavně zajímá jejich styl hudby.
Hrají písničky, které je baví – bluegrass, country.
Darshan
Členové kapely od roku 2017:
Ivan Zelenka – housle
Lukáš Daňa – zpěvák
Jaroslav Daňa – kytara a zpěv
Martina Daňová – flétna a zpěv
Kapela vznikla v roce 2013 při zpívání v hospůdce na Travné. Postupně se
připojili další členové –
Oldřich Přenosil, Petr
Jurkovič, Josef Bartoš,
Jarmila

Šochová,

Silvestr Janeček. Název
kapely Darshan pochází
z indického
požehnání.

slova
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Hrají především vlastní tvorbu i převzatou – folk, irské a keltské písně.

Country band Karla Pechance
je amatérské hudební sdružení milovníků hudby country, pop country
a folku. Vzniklo v roce 2014 na popud pana Karla Pechance, který ji vede.
Členové skupiny:
Karel Pechanec – elektrická kytara, zpěv
Michala Vašíčková – zpěv, kytara, flétna
Roman Vašíček – harmonika, mandolína
Jaruška Velikovská – kytara, zpěv
Jan Vašíček – keyboard

Morava Javorník
Hudební skupina vznikla v roce 2014 - jedná se o (folk) rockovou skupinu hrající
vlastní tvorbu.
Obsazení:
Josef Bartoš – harmonika, klávesové nástroje
Petr Jurkovič – kytara, zpěv
Ivan Zelenka – housle
Jaroslav Zdražil – basová kytara
Jarmila Šochová – zpěv
Miroslaw Zakrzewski – bicí nástroje
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Pětičlenné Trio
Hudební skupina vznikla v roce 2014 v Javorníku. Věnuje se alternativnímu
rocku.
Členové kapely:
Marek Zbořil – kytara zpěv,
Dalibor Bernatík – baskytara zpěv
Lukáš Morávek – trumpeta, kytara
Apostolos Joanidis – bicí
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Javornický chrámový sbor
pod vedením paní Jaromíry Velikovské působí již 15 let a hudebně doprovází
nedělní
a

mše

svaté

slavnosti.

Dále

zpívají na svatbách,
pohřbech a poutích,
církevních

svátcích

(Velikonoce, Vánoce).
Počet členů je různý
a

nyní

má

třináct

členů.

Javornický pěvecký sbor
Javornický pěvecký sbor je amatérské sdružení, které vzniklo jako spontánní
nápad žen, které si chtěly společně zazpívat. První zkouška proběhla 20. 10. 2009.
V současné době má sbor 15 členek a jednoho člena.
Sbor má v repertoáru asi 150 písní a skladeb různých stylů a žánrů, převážně
a capella, od renesance přes baroko, klasicismus, romantismus a písně 20. a 21.
století. Největší část repertoáru tvoří úpravy lidových písní (českých, moravských
slovenských). Repertoár zahrnuje také duchovní skladby, spirituály a vánoční
písně.
Každoročně sbor vykoná okolo deseti koncertů, převážně v Javorníku a okolí.
Sbor zajíždí na koncerty také do Polska (Złoty Stok, Lądek Zdrój aj.).
Členky a členové:
Soprán 1: Dagmar Petřeková, Marcela Gajová, Hana Leskovjanová, Jarmila
Šochová, Lenka Kolářová, Ludmila Hildebrandová
Soprán 2: Daniela Palátová, Hana Tkáčová
Alt 1: Zdena Buchtelová, Věra Šupolová, Ludmila Paprskářová
Alt 2: Marie Ďurinová, Ludmila Jahodová, Eva Šmerdová
Tenor: Zdeněk Macháček
Občasný klavírní doprovod: Marie Magdalena Michálková
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Sbormistryně: Radmila Jirásková

Každé úterý od 17.30 do 19.00 v novém sále Kulturního domu v Javorníku
probíhají pravidelné zkoušky sboru.
V úterý 23. 5. se v Tančírně konal Jarní koncert Javornického pěveckého
sboru pod vedením Radmily Jiráskové, kde je poprvé na klavír doprovázela
Marie M. Michálková. Vyslechli jsme písně lidové i populární. Je úžasné, že si
dámy umí při svých pracovních a rodinných povinnostech najít čas na svůj
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povznášející koníček, a že jim to tak nádherně zpívá. Všichni posluchači byli
nadšeni a poděkovali velkým potleskem.
Javornický pěvecký sbor vystoupil také na Vánočním koncertu Báry Basikové
v MěKS Javorník dne 10. 12. 2017.

Svaz tělesně postižených
Místní Svaz tělesně postižených v ČR v čele s panem Petrem Závorou se rozhodl
obnovit dlouholetou tradici oslav Mezinárodního dne žen, a proto se členové dne
4.

března

sešli

v

Novém

sále

Kulturního

domu,

aby mohli ženám
popřát
kytičku.
přišli

a

předat
Ženám
blahopřát

i poděkovat také
pan starosta Jiří Jura a paní místostarostka Sieglinde Mimrová. Setkání zpříjemnil
dětský pěvecký sbor Sluníčko pod vedením paní učitelky Dagmar Petřekové. Pan
Zdeněk Kaninský promítl historické snímky Javorníku. Pro všechny bylo
připraveno bohaté občerstvení.
Ve dnech 6. – 11. března pořádal Okresní výbor STP pro Jesenicko Rekondiční
pobyt v lázních Piešťany.
Dne 24. června Místní organizace Svazu tělesně postižených v Javorníku
pořádala Sportovní odpoledne pro své členy v zahradě domu K. Ditterse.
Sportovní odpoledne zahájili starosta města Javorník Jiří Jura, starosta obce
Uhelná Zdeněk Hořava a předseda Petr Závora. Sportovního klání se zúčastnilo
45 členů a změřili své síly v nejrůznějších disciplínách. Po celou dobu
zpříjemňoval náladu svou hrou a zpěvem František Mencner.
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Místní organizace Svazu tělesně postižených v Javorníku uspořádala pro své členy
2. prosince Mikulášské posezení v novém sále Kulturního domu v Javorníku.
Přišlo 46 členů a 8 hostů. Posezení zahájil předseda Petr Závora, přivítal pana
starostu Jiřího Juru a místostarostku paní Sieglinde Mimrovou, předsedu
okresního výboru pana Františka Mencnera a paní učitelku Dagmar Petřekovou
se souborem Sluníčko. Na začátku zazpívaly děti ze souboru Sluníčko, které
za odměnu dostaly od Mikuláše malý dárek. Poté hrál a zpíval k tanci a poslechu
pan František Mencner. Zároveň probíhala volná zábava. O občerstvení
se postaral kolektiv členek pod vedením p. Evy Ševčíkové.
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Javorník
Nádražní 235, Javorník
Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu
životního prostředí. Obhospodařuje pstruhové i mimopstruhové revíry, Žulovské
kamenolomy, Červený, Javornický, Račí a Skorošický potok. Členská základna
má 290 členů, z toho je 59 nezletilých. Rybářská stráž má 8 členů. Výbor MO
Javorník se sešel 12krát a proběhla 1 členská schůze. Dětské kroužky fungují
v Žulové a Vidnavě.
Organizace v roce 2017 vykonávala rybářské právo na 6 pstruhových a 3
mimopstruhových

revírech.

Pro

potřeby

zarybnění

pstruhových

revírů

odchovávají pstruha v 25 km chovných potoků.
V sobotu 27. května se konaly 7. rybářské závody na Biocentru Střední díly,
kterých se účastnili rybáři s platným
rybářským lístkem a povolenkou ČSR.
Chytalo se na 1 prut (položená, plavaná,
feeder). Bodovaly se pouze kaprovité ryby
s lovnou mírou stanovenou rybářským
řádem. Všechny ryby, které se ulovily
v průběhu závodů, byly vráceny zpět do
vody.
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ZO Českého svazu chovatelů Javorník
ZO

ČSCH

založena

Javorník

byla

roce

1964.

v

V současné době má členská
základna 21 členů dospělých
a 2 mladé chovatele.
Každoročně

se

zúčastňují

Javornických dnů, kde vždy mají malou expozici zvířat hlavně pro děti. Také
pořádají každý rok v zahradě Karla Ditterse hlavní výstavu, kde se vystavují
králíci, drůbež, holubi a exotické ptactvo.
Zúčastňují se výstav po celé naší republice.
Battlefield Javorník
25. února proběhla lan párty počítačové hry Battlefield 2 v Městském kulturním
středisku v Novém sále a v kavárně Café Kavka. Sešlo se zde 35 hráčů, kteří
vytvořili dvě znepřátelené strany. Jak trefně poznamenal jeden z veteránů, který
stál u zrodu této akce: „Javorník má novou akci, která se stala tradicí. Začalo
to před 15 roky s asi pěti lidmi."
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ÚAMK Veterán klub Javorník ve Slezsku
MOTOTOUR 2017
Dne 1. května pořádal ÚAMK Veterán klub Javorník ve Slezsku již 21. ročník
srazu historických automobilů a motocyklů MOTOTOUR 2017. Šlo o setkání
majitelů a příznivců historických vozidel spojené s výstavou a orientačním
závodem pro přihlášené jezdce. Během orientační jízdy jezdci plnili soutěžní
úkoly, nešlo o rychlost vozidel, ale o zručnost a rychlost jezdců. Trať závodu
vedla z Javorníku do Lądeku v Polsku, kde na náměstí proběhla krátká výstava
strojů a splnění jedné soutěžní disciplíny. Poté se jezdci vrátili do Javorníku
a Račího údolí. Cíl byl opět za radnicí v Javorníku.
Výstavy se zúčastnilo 37 historických automobilů a 27 motocyklů. 3 nádherné
traktory přijel vystavit pan Kaňa.
Orientačního závodu se zúčastnilo 54 jezdců rozdělených do 3 kategorií.
Pro diváky bylo připraveno bohaté občerstvení. Mohli si také prohlédnout závodní
stroje Javornického AGENAS TRIAL TEAMU. Koordinátor Olomouckého kraje
přijel v rámci kampaně „Vidíme se?“ rozdávat reflexní prvky.
Nadšenci ÚAMK Veterán klub Javorník ve Slezsku a Auto moto Veterán
klub Česká Ves se setkali dne 21. 10. v Javorníku u vlakového nádraží, aby
společně

ukončili

sezónu.

Přijeli

automobilech

i

letošní

veterán

v

historických

na

motocyklech.

Společně projeli městem Javorník
a

zamířili

Metamuzeum

do
&

Automotive
Hople

vinice

v Paczkowě, kde je očekával pan
Ryszard Syc. V jeho doprovodu
si

všichni

prohlédli

interaktivní

motoristické

muzeum

s

opravdu
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krásnými starými automobily např. Ferrari, Porsche, americké historické veterány
aj. Navštívili také rozsáhlé vinice, kde právě probíhalo vinobraní a ve vinném
sklípku si mohli zakoupit různá vína. Na závěr se všichni vyfotili před Muzeem
a rozjeli se domů.
Posádka František Hrbáček a Radim Foldyna z ÚAMK Veterán klub Javorník
ve Slezsku se dne 16. 12. 2017 s vozem Metalex Bugy zúčastnili zimní rallye
„Lądek dla kibicow“ ve městě Lądek Zdrój, kde se v kategorii historických
automobilů umístili na 4 místě.
Občanské sdružení BAJA
Bylo založeno 17. 5. 2011
Předsedkyně – Ing. Hana Polášková
Jednatelka – Aliki Škodová
Pokladnice – Ludmila Procházková
Další aktivní členky – Lenka Jirešová a Monika Bukalová
Celkem sdružuje 19 členů.
Na výroční schůzi 6. 2. 2017 přijaly plán práce pro rok 2017.
28. dubna se konal Slet čarodějnic, na kterém prodávaly nealko a sladkosti.
13. – 16. května se uskutečnil tradiční BAJA blešák v novém sále Městského
kulturního střediska Javorník.
4. června na Den dětí, který se konal v Dittersově zahradě, napekly sladkosti
a usmažily oblíbené palačinky.
BAJA předal sponzorský dar ve výši 5 000 Kč Domovu pokojného stáří
sv. Františka na nákup dataprojektoru na promítání filmů pro klienty.
Členky BAJA v červnu navštívily představení Fantom opery, na které dostaly
vstupenky, z toho 3 vstupenky darovaly Domovu seniorů Javorník.
Přispěly drobnými dárky do tomboly na Sportovní odpoledne pořádané MO
Svazu zdravotně postižených.
V srpnu se podílely na Palačinkovém posezení v Domově pokojného stáří
sv. Františka přípravou pohoštění pro klienty.
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Spolek BAJA poskytl také sponzorský dar na Mezinárodní hudební festival
Karla Ditterse z Dittersdorfu.
9. – 13. listopadu se konal Podzimní BAJA blešák v novém sále Městského
kulturního střediska. Z vydělaných peněz částečně přispěly na Mikulášskou
nadílku MěKS zakoupením mikulášských sáčků a zbytek věnovaly na dárky
pro klienty Domova pokojného stáří sv. Františka.
26. listopadu na náměstí při Rozsvěcení vánočního stromu prodávaly svařené
víno a napečené sladkosti.
Členky BAJA se za svou činnost odměnily vstupenkami na Vánoční koncert
Báry Basikové v MěKS.
4. prosince při vernisáži Vánoční výstavy v MěKS paní Ludmila Procházková
představila Vánoční strom splněných přání, na kterém byla zavěšena přání
klientů Domova pokojného stáří sv. Františka. Návštěvníci výstavy si mohli přání
rozebrat a buď dárek zakoupit nebo přispět penězi. Také 7 členek BAJA na dárky
přispělo. Odměnou byla radost klientů na Štědrý den.
17. prosince se konalo Vánoční posezení s klienty Domova pokojného stáří
sv. Františka, kde členky napekly sladkosti, koupily víno, nachystaly jednohubky
a popovídaly si s klienty.
Tančírna
Hlavní prostor Tančírny je tvořen
velkým „tanečním“ sálem, který
je

zázemím

autorská

pro
čtení,

koncerty,
taneční

vystoupení, workshopy, svatby
apod. Spodní část budovy tvoří
salónek

(vhodný

zejména

pro různé komornější oslavy nebo
tvořivé workshopy) a kavárna
spolu s informačním centrem. Posezení nabízí i prostor před Tančírnou. V létě lze
k relaxaci, cvičení a odpočinku využít i park vedle Tančírny.
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Leden
Vernisáž výstavy Post Bellum, hostem byl historik Vít Lucuk
Ranní klub – setkání obyvatel Rychlebských hor se zájmem o rozvoj regionu
Únor
Ranní klub
30. léta na Jesenicku v paměti místních lidí
Březen
Odpolední klub
Přednáška – kulturní a spolkový život na Jesenicku v 1. pol. 20. století
Duben
Velikonoční jarmark
Přednáška 40.léta na Jesenicku v paměti místních lidí
Vernisáž výstavy "Evelyn a Matylda Von Eufrat"
Květen
40.léta na Jesenicku v paměti místních lidí
Taneční plesový večer pro veřejnost
Červen
V centru / Im Zentrum
Červenec
Čaj o 15. hodině: Na piano hraje Karolina Vysikan
Hudba a čaj o 15 hod: Ježek, Šlitr, Ray Charles, Sinatra... - Duo 88Twice
Letní taneční tábor pro děti – Ostrov Robinzonů
Taneční ethno večer – Dalibor Neuwirt/didgeridoo a Miloš Dvořáček/bicí perkuse
Oldřich Janota – koncert
Clarinet Factory představí nové album!
Multižánroví Hanulik brothers s přesahem do tradiční irské a keltské hudby!
Čaj o 15 hod.: Na piano hraje Karolina Vysikan
Meandry v Tančírně! - Improvizační divadlo
Tančírna slaví 2. narozeniny s cimbálovkou Ivana Gašpara Hriska
Jan Kunze a hosté – literární čtení
Srpen
Ondřej Ruml – One man show
Čaj o 15hod: Ježek, Šlitr, Ray Charles, Sinatra... - Duo 88Twice
Nadace Via
Adéla Zejfartová a Sunny Swing Orchestra – Raný jazz let 20.- 40.
Jam session / swing / večírek pro veřejnost
Koncert a taneční večírek: Miss Mikey and her Organ Grinders
Jakub Cermaque & IAMME
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Richard Baksevanidis/ Čaj o 15 hod
Sbor Florian
Září
Známé a zapomenuté osobnosti českých hudebních dějin
Ponk
Petr Nikl, Marek Novotný a Ondřej Smeykal – koncert a site specific
pro Tančírnu
Divadlo Milostný dopis ženě, kterou nemilujeme – komedie a dokudrama
Ben Holder & Petr Beneš Duo (UK/CZ) - KONCERT PRO TANČÍRNU
Den architektury – Komentovaná procházka
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka v rámci Dne architektury
Podzimní koncert javornického sboru
Fernando Saunders (USA) / koncert – Koncert v rámci festivalu Karla Ditterse
z Dittersdorfu.
Rychlebský maraton
Irena Budweiserová – Koncert v rámci festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu.
Prosinec
Vánoční jarmark
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Sport
SPORT Javorník, z. s.
Míru 482, Javorník
Vznikl zápisem do obchodního rejstříku 23. 3. 2015. Základním účelem spolku je
podpora sportu a rozvoj tělovýchovných a sportovních aktivit v regionu města
Javorník.
Sportovní oddíly:
Posilovna Haken
Stolní tenis
Lezení - HO Rychleby
Horolezecký oddíl HO Rychleby vznikl v srpnu 2011, vede dětský lezecký
kroužek, pořádá lezecké závody, spravuje umělé lezecké stěny ve sportovní hale
v Javorníku a lezecké oblasti v Rychlebských horách a Žulovské pahorkatině
11. února 2017 Javornický Horolezecký oddíl Rychleby o víkendu pořádal
„Boulder CUP". 4. ročník boulderových závodů na stěně ve sportovní hale
Základní školy Javorník.
Bouldering je druh lezení
provozovaný bez lana na
malých skalních blocích
nebo

nízkých

skalách

několik metrů nad zemí.
Zúčastnili se děti, junioři
i dospělí.
V sobotu 17. prosince se konal 6. ročník závodu High Jump určený pro širokou
lezeckou veřejnost. Jedná se o závod, kdy se ze startovních chytů snaží lezec
doskočit na cílový chyt. Na tomto chytu je potřeba se alespoň 2 vteřiny udržet.
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Tenis
25. 3. se ve Sportovní hale Javorník konal Tenisový turnaj mužů nad 40 let
ve čtyřhře

Volejbal

Ve středu 27. 12. 2017 proběhl tradiční Vánoční volejbalový turnaj smíšených
týmů. Turnaj byl určen pro smíšené týmy (minimálně dvě hráčky). Protože
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se nejednalo o registrované hráče, mohly se turnaje zúčastnit i rodinné nebo
pracovní týmy.

Kondička
Jóga
Kalanetika
Fotbálek
28. 1. 2017 se konal XV. ročník halového fotbalového
turnaje o "Lapač na kůrovce".
Mimo fotbalové soutěže proběhla i soutěž v hodu
na basketbalový koš a na závěr byla vyhlášena tombola.

Rodiče + děti
Cvičení rodičů s dětmi do 6 let probíhalo každou středu od 15:30 do 16:30 ve
velké tělocvičně při ZŠ Javorník.
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Hokej – IHC Javorník
Hokejový klub vznikl v roce
2011.

Hokejoví

nadšenci

mají možnost trénovat pouze
na

chlazeném

v Lázních

kluzišti

Jeseník.

Proto

sezona vždy závisí na počasí.
V Lázeňské hokejové lize
2016/2017

IHC

Javorník

skončil na 7. místě.
Hráči – Martínek, Schubert, Průša, Potyš, Kozub, Kettner.
Lední hokej v Javorníku se hrál již před 30 roky na rybníku v Dolním parku.
Tehdy A. Zourek vedl tým, který se účastnil soutěží ve složení Petr Pařízek, Libor
Zourek, Jan Fibinger,

Pepa Kos, Evžen

Lomozník,

Miloš Michálka.

Basketbalový klub Panter Javorník
Fučíkova 257, Javorník
Basketbalový klub Panter Javorník vznikl zaregistrováním stanov na ministerstvu
vnitra 23. 2. 2005, dříve působil tento klub od roku 1999 pod stejným názvem
při ZŠ v Javorníku jako sportovní klub. Jedná se o tým dívek ze Základní školy
Javorník.
Ve dnech 26. - 27. dubna proběhlo v Pardubicích republikové finále sportovní
ligy ZŠ „O pohár ministryně školství“ dívek v basketbale. Tohoto finále
se zúčastnilo 6 nejlepších škol, které musely projít sítem okresních, krajských
a kvalifikačních kol o účast v tomto finále. Děvčata vybojovala skvělé 3. místo!
Krytý bazén
Školní 72, Javorník
Krytý plavecký bazén – 13,5 x 6 m
Multifunkční sportovní hřiště
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TJ Dynamo Javorník
Družstevní 431, Javorník
Fotbalový klub s týmy pro děti i dospělé, pořádání turnajů, soutěží
a společenských akcí.
2 týmy mužů, 2 týmy dorostu a 1 tým přípravky
Starší přípravka TJ Dynama Javorník
Hraje se 2x25 minut na hřišti 40x25 m, v počtu 5+1. Kluci odehráli v roce 2017
18 mistrovských utkání. 12 vyhráli a 6x prohráli se skóre 188:75. Nejlepšími
střelci byli Adam Blata 79 gólu a Adam Kozub 51 gólu. Celkově jsme obsadili
3.místo za Jeseníkem a Mikulovicemi. Adam Blata byl nejlepším střelcem a Jan
Jeřábek

nejlepším

brankářem

sezóny.

Kluci

odehráli

několik

turnajů.

V Mikulovicích na trávě jsme obsadili 3. místo a v Javorníku a v Mikulovicích
v hale vždy 2.místo. V Jindřichově kluci porazili o rok mladší výběr Baníku
Ostrava. Trenér – Háněl Marián, brankář – Jan Jeřábek, obránci – Adam
Neubauer a Jiří Sumec, záložník – kapitán a nejlepší hráč týmu Adam Kozub,
útočníci – Adam Blata a Viktor Háněl. Náhradníci – Martin Nagy a Samuel Ruč.
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RYCHLEBSKÁ 30 MTB
Dne 7. května se uskutečnil 22. ročník Rychlebské 30 MTB. Samotného závodu
se zúčastnilo 121 jezdců z přilehlého okolí, vnitrozemí i sousedního Polska. Start
závodu proběhl na Javornickém náměstí. Zde účastníky přivítal starosta pan Jiří
Jura a ve 12.00 hodin závod odstartoval výstřelem ze startovací pistole. Cíl se
nacházel opět v Rekreačním zařízení Račí Údolí. Sportovní den začal
odstartováním VII. ročníku Rychlebského šnečka, který je určen pro nejmladší
děti do 12 let. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 71 dětí. Všechny části tohoto
závodu se odehrály v areálu Rekreačního zařízení Račí údolí.

VibroStudio – MAX
Bílý Potok 87, Javorník
Studio založené paní Janou Fajtovou, které přináší náročné a zároveň zdraví
prospěšné tréninky na malých trampolínách.
Jejich vystoupení na Dnech Javornicka 17. června 2017 na náměstí Svobody bylo
dynamické a precizní.
Rok 2017 byl pro Studio zlomový, udržet prostory bylo nemožné, a proto se paní
Fajtová rozhodla využívat tělocvičny a jezdit po okolních obcích. Vystoupeními
představovali činnost VibroStudia na 10 akcích v okolí:
Vidnava, Mikulovice, Supíkovice, Jeseník Lázně, Žulová, Vápenná 2 x – Bujaření
a předávání titulu obce roku – televizní přenos, Skorošice, Uhelná, Javorník.
Studio nabízí dynamické cvičení, pro širokou veřejnost, také komunitě v Bílé
Vodě a školám v okolí.
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Ve Studiu byly k dispozici vibrační plošiny, cardio zóna, jumping a jeho
modifikace – fitness, dancing, HITT, pro děti atd.
Pokud se týká zájemců o cvičení, má Javorník jen malou základnu, většina ze 138
aktivních členů pochází z okolních obcí.
Motokáry Javorník
V areálu bývalého hraničního přechodu v Bílém Potoku pan Karel Rosmarín
postavil dráhu dlouhou 447 m pro motokáry EVO6 HONDA GX 200.

Rychlebská 20.30.40
V roce 2009 se podařilo obnovit tradici turistického pochodu "RYCHLEBSKÁ",
který svou popularitu zažíval už v letech 1974 až 1993. Tři původní trasy v délce
20, 30 a 40 km byly v roce 2010 rozšířeny o 7 km „naučnou stezku“, která
návštěvníky provází krásami této části Rychlebských hor. Protože je o akci velký
zájem, byla otevřena trasa na 50 km. Start i cíl na Střelnici v Javorníku, trasy
jsou zajištěny pořadateli po celou dobu konání akce.
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Sportovní hala
Školní 72, Javorník
Sportovní hala s všestranným sportovním využitím
Javornický klub karate Kyokushin
Bílý Potok 112, Javorník
Sportovní klub se zaměřením na Kyokushin karate

173

Podniky a podnikatelé
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První pomoc a zdravotnictví
MUDr. Stanislav Fritz
Míru 355, Javorník
Ordinace praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Lea Blahníková
Míru 399, Javorník
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Albrecht
Míru 355, Javorník
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Karel Michálka
Míru 355, Javorník
Stomatologická ordinace
MUDr. Marcel Šabata
Míru 355, Javorník
Gynekologická ambulance
Praktik Max s.r.o.
Míru 355, Javorník
Ordinace praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Renáta Tálská s.r.o.
Míru 355, Javorník
Interní a diabetologická ordinace
MUDr. Zuzana Sommerová
Míru 355, Javorník
Interní a diabetologická ordinace
Dětská ambulance Javorník
Míru 355, Javorník
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Do února 2017 MUDr. Petra Bláhová, poté nastoupila MUDr. Vladislava
Porvisová
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Lenka Kolářová – Oční optika
Míru 412, Javorník
Vyšetření očí a zhotovení brýlí
Lékárna Pod Jánským Vrchem
Míru 397, Javorník
Prodej léků, léčiv, vitamínů a potravinových doplňků. Výdej léků na lékařský
předpis, lékárenská péče včetně poradenství, úplný sortiment léků.
Zdravotnická záchranná služba
Míru 355, Javorník
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Instituce a úřady
MPSV Úřad práce Javorník
Náměstí Svobody 417, přestěhován na Lidická 96, Javorník
Lesní správa Lesů ČR
Byla v roce 2017 z Lidická 96, Javorník přestěhována do Jeseníku, Zámecké
náměstí 2
Římskokatolická farnost Javorník ve Slezsku, Zálesí
Puškinova 12, Javorník
Nachází se zde farní kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici a hřbitovní kostel sv.
Kříže. Tuto farnost spravuje P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS.
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání
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V roce 2017 byly vytvořeny
propagační a upomínkové
předměty – razítka, magnetky
a pohlednice kostelů
v Javorníku.

Římskokatolická farnost Bílý Potok
Městys Bílá Voda 62
Nachází se zde farní kostel zasvěcený sv. Vavřinci. Tuto farnost spravuje P. Mgr.
Jozef Florek.
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání
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Římskokatolická farnost Travná
Travná 49, Javorník
Nachází se zde farní kostel zasvěcený Neposkvrněnému početí Panny Marie. Tuto
farnost spravuje P. Piotr Niewiadomski, SDS.
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání

Kaple Panny Marie La Salette

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Javorníku
Lidická 162, Javorník
Sbor založený v roce 1950 pořádá bohoslužby a náboženská setkání pro 85 členů.
Světakraj, o. s.
Zálesí 27, Javorník
Občanské sdružení na podporu života Rychlebských hor a podhůří.
Jeho posláním je vytvářet prostor pro setkávání lidí prostřednictvím kulturních,
zážitkových a vzdělávacích akcí. Pořádá akce a projekty, které navazují na místní
kulturu, respektují krajinu, podporují lokální soběstačnost a vedou k posílení
mezilidských vztahů.
Do září 2017 zajišťovalo činnost mateřského a rodinného centra FLEK, který
sídlil v Městském kulturním středisku.
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AVZO TSČ ČR Bělá pod Pradědem
9. května 505, Javorník
Spolek zaměřený na střelecký sport
Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko
Náměstí Svobody 134, Javorník
Podpora rozvoje regionu, pořádání rybářských závodů, promítání filmů,
autorských čtení
Setkávání
Travná 4, Javorník
Pořádání mezinárodního setkávání zdravotně postižených
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Služby a řemesla
Jaroslav Křížek MgA. – Umělecko-kovářská dílna
Janošíkova 316, Javorník
Umělecké kovářství, zámečnické práce, kovovýroba, výroba zbraní, armádní
výstroje, loveckých potřeb, restaurování starožitností
Michal Trávníček
Klempíř, pokrývač, stavební práce
Tomáš Bolek
Malíři pokojů, tapetáři
Jiří Smejkal
Klempířství, střechy na klíč, zednické práce, sklenářství
SEŠN, spol. s r.o.
Partyzánská 145, Javorník
Pokrývačské a klempířské práce, opravy střech, stavební činnost, obchod s obuví,
galanterií, sklenářské práce, rámování
Bronislav Hanusek
Janošíkova 93, Javorník
Stavby a opravy střech, klempířské práce, tesařské práce
Jiří Stavrovský
Projekční práce, stavební dozor, návrhy konstrukcí
Mgr. Václav Votava – Advokátní kancelář
Míru 150, Javorník
Právní služby v oblasti práva občanského, právního a trestního, převody
nemovitostí
Mgr. Alena Hlavešová – advokátka
Nám. Svobody 417, Javorník
Právní služby v oblasti trestního, občanského i rodinného práva
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Sabas spol. s r.o.
Rostlinná výroba, živočišná výroba, ekologické zemědělství
Jozef Palovčík
Polská 420, Javorník
Podlahářské a malířské práce
Martin Kuna
Požární ochrana, bezpečnost, revize
Stavby a reality Star, spol. s r.o.
Janošíkova 155, Javorník
Pozemní stavitelství, zateplování fasád, výměna oken, průmyslové stavby
Milan Franciak
Stavební práce
KOLIMAX spol. s r.o.
Výroba nádobí a domácích potřeb
Małgorzata Zuzanna Tokarska
Holičství, kadeřnictví
Michał Kuziemski
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Muring, s.r.o.
Realitní činnost
Náplně Luk
Internetové obchody, e-shopy
Prodej – tonery, cartridge, inkousty, tiskárny, fotoaparáty
P.A.T. TRADE s.r.o.
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Waldemar Piotr Nowak
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
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WAREX spol. s r.o.
Bernartická 527, Javorník
Navrhování, výroba a montáž průmyslových objektů, ocelových konstrukcí,
obytných kontejnerů a montovaných staveb s nosnou ocelovou konstrukcí
CRANP – KOVO, spol. s r.o.
Míru 371, Javorník
Výroba kotlů na dřevo, dále dřevozplyňujících a automatických kotlů na peletky,
kovovýroba, výroba kontejnerů a ocelových konstrukcí.
Miroslav Ivan
Lidická 94, Javorník
Vodoinstalatérství, topenářství
CASTAMO RB s.r.o.
Stavební práce, zateplování fasád
Veškeré zednické práce.
Waldemar Piotr Nowak
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Patriot MPM, s.r.o.
Uhlí a paliva
František Vitásek
Smetanova 518, Javorník
Kácení rizikových stromů, pergoly z masivu, nabídka těžby a vyřezávání dřeva
pomocí lesnické techniky
Pavel Vodrážka – DřevX
Nábytek a doplňky z masivu Javorník
Rudolf Rapaň
Míru 373, Javorník
Výroba kuchyňských linek, dveří, schodů z přírodních i laminovaných materiálů
KLEINEIDAM, s r.o.
Lidická 94, Javorník
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se již od roku 1993 zaměřuje na montované ocelové haly a jiné ocelové
konstrukce, jeřábnické práce, průmyslové haly, izolace
STOLZED
Bílý Potok 23, Javorník
Zednické práce, rodinné domy na klíč, kompletní rekonstrukce bytových jader,
půdních prostorů a koupelen, výstavba krbů v provedení rustikál, klasika nebo
v moderním stylu.
MOVIK KOVO, s.r.o.
Nádražní 313. Javorník
Výroba, montáže i odstraňování víceúčelových ocelových konstrukcí či halových
systémů, zateplování průmyslových objektů, instalace, zámečnictví, obchodní
činnost.
PZA KOVOSTROJ, s.r.o.
Fučíkova 260, Javorník
Kovoobrábění, zámečnické práce, kovovýroba, výroba strojů, zařízení a součástí,
svářečské práce, jeřábnické práce.
KNIHKUPECTVÍ CZ s.r.o.
Nakladatelství, prodej knih, map, tiskopisů
Valůšek Přemysl
Webdesign a tvorba webových stránek, grafické návrhy tiskovin, tisk
Tipsport s.r.o.
Míru 526, Javorník
JK MORAVA, spol. s r.o.
Partyzánská
Výkup, sběr a shromažďování druhotných surovin, zpracování kovového odpadu
a šrotu
Zahradnictví Jiří Jura
Partyzánská 128
Pěstování zeleniny, výroba dekorací
Prodejna – Pod zámkem 364

184

Prodej zeleninové a květinové sadby, hrnkových a řezaných květin, dárků a
upomínkových předmětů
Disco Stodola
Janošíkova 1, Javorník
Provoz disco clubu
Koupaliště Červenka
Polská 578, Javorník
Miroslav Minařík
Družstevní 436, Javorník
Lesnické práce, těžba a zpracování dřeva, rizikové kácení dřevin stromolezeckou
technikou
Wellness Rychleby
17. listopadu 455, Javorník
Zdravotní a relaxační techniky – masáže a rehabilitace, Fitness zóna, Kneippův
chodník, finská sauna, hydromasážní vana, parní lázeň
Rudolf Procházka
Míru 554, Javorník
Zemní práce, prodej tuhých paliv, kontejnerová doprava do 5 t, sklápěcí vozidla
do 12 t, prodej štěrku a písku
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Velkoobchod a výroba
NAVOS, a.s.
Bernartická, Javorník
Distribuce minerálních hnojiv
SABAS, spol. s r. o.
Nádražní 163, Javorník
Zpracování produktů rostlinné a živočišné výroby
Vilém Šiller
Havlíčkova 48, Javorník
Prodej produktů rostlinné výroby
Radim Potyš
Nádražní 313, Javorník
Rizikové kácení stromů, arboristické práce, lesnická činnost a těžba dřeva
Palírna Jánský Vrch, spol. s r. o.
Partyzánská 145, Javorník
Provoz pěstitelské palírny
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Banky a finanční a cestovní služby
Pošta Javorník u Jeseníku
Nádražní 163, Javorník
Bankomat České spořitelny – Point
Nám. Svobody 416, Javorník
Jana Oravcová
Vedení účetnictví, daňová evidence, daně
Agentura Aspekt, s.r.o.
Účetní a ekonomické služby, zpracování personální a mzdové evidence
Pavel Michut
Zástupce ČSMS, poradenství v oblasti financování a bydlení, životního pojištění,
majetku, hypotečních úvěrů a stavebního spoření
Karel Vršan
Pojišťovací poradenství a penzijní fondy
Lubomír Šustr
Družstevní 133, Javorník
Oceňování nemovitostí pro daňové účely, poskytování poradenství
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Autoservis
Jiří Štrajt
17. listopadu 457, Javorník
Autoservis a pneuservis, prodej náhradních dílů na osobní vozy
Autoopravna Ivan Zelenka
Nádražní 523, Javorník
Firma Zelenka Ivan byla založena v roce 2006 se zaměřením na opravy
motorových vozidel, zámečnické, soustružnické práce a obchodní činnost.
Spolupracuje s osvědčenými dodavateli zahradních systémů, nátěrových hmot,
náhradních dílů a servisního nářadí.
Jiří Růčka
Družstevní, Javorník
Autoservis
Břetislav Mencner
Družstevní 443, Javorník
Autoservis
František Voráč
Autoservis
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Ubytovací služby
Wellness Rychleby
17. listopadu 455, Javorník
Ubytování v plně zařízeném apartmánu pro 5 osob
Milan Jeřábek – Hotel Pod zámkem
Pod zámkem 21, Javorník
Restaurace a ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením, kapacita 19 lůžek
Hotel Taverna
17. listopadu 450, Javorník
Ubytování hotelového typu ve 3 apartmánech, 2 lůžkových a jednolůžkových
pokojích s možností přistýlky, kapacita 38 lůžek
Ubytování Lenka Kolářová
Míru 412. Javorník
Ubytování ve 4 lůžkovém pokoji
Apartmán Javorník
Dittersova 331, Javorník
Ubytování v apartmánu pro 6 osob
Kemp Červenka
Polská 578, Javorník
Ubytování v kempu, k dispozici je 6 chat s kapacitou 6 osob v chatce, možnost
ubytování ve vlastním stanu nebo karavanu
Penzion na Stodole
Jánošíkova 1, Javorník
Ubytování v 5 apartmánech, 2 třílůžkové a 3 čtyřlůžkové pokoje, celkem 18 osob
Ubytování U Ivana
Nádražní 340, Javorník
Ubytování ve 2 čtyřlůžkových pokojích se sociálním zařízením, 6–8 osob
Penzion Tabita
Račí Údolí 118, Javorník
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Kapacita 17 lůžek, 9 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky, apartmány se
sociálním zařízením
Ekocentrum Rychleby
Bílý Potok 152, Javorník
Ubytování ve 2 a 4 lůžkových pokojích – kapacita 60 lůžek
Ubytování U Hybšů
Horní Hoštice 12, Javorník
Ubytování v rodinném kempu
Fráňova chalupa
Horní Hoštice 10, Javorník
Ubytováno na polosamotě u lesa, k dispozici 2 pokoje po 5 lůžkách
Michal Ring
Zálesí 53, Javorník
Ubytovací služby
Horská chata Zálesí
Zálesí 100, Javorník
Kapacita 12 lůžek se sociálním zařízením
Ubytování Petr Oravec – Restaurace U Oravců
Travná 21, Javorník
Ubytování pro 5–7 osob v pokoji se sociálním zařízením
Chata o. s. Setkávání
Travná, Javorník
Možnost ubytování skupin až 44 osob
Helena Meissnerová
Travná 90, Javorník
Penzion nabízí ubytování rodinného typu ve dvou a třílůžkových pokojích
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Restaurace a pohostinství
Hospůdka U potoka
Polská 555, Javorník
Café Kafka
Nádražní 160, Javorník
Cross Market s.r.o.
17. listopadu 452, Javorník
Restaurace Bowling Javorník
Míru 526, Javorník
Restaurace Bukurešť
Míru 526, Javorník
Kavárna Hawai
Školní 73, Javorník
Šimon Zetocha
Nám. Svobody 415, Javorník
Kavárna U Jana
Zámek 62, Javorník
Hotel Pod Zámkem
Pod zámkem 21, Javorník
Hospůdka U Ivana
Nádražní 340, Javorník
Restaurace Taverna
17. listopadu 450, Javorník
Restaurace Bílý Potok
Bílý Potok 100, Javorník
Restaurace U Oravců
Travná 21, Javorník
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Elektro a počítače
ELEKTRO SCHUBERT
Puškinova 16, Javorník
Prodej elektroniky a elektrických spotřebičů
Činnost ukončena 31.12.2017
Elektro u Dominika
Nám. Svobody, Javorník
Prodej elektrických spotřebičů
Činnost ukončena v dubnu 2017
Josef Čížek
Prodej, montáž, opravy antén, společných televizních antén a satelitní techniky,
instalace domovních telefonů a elektroinstalace
Alexander Papageorgiu
9. května 508, Javorník
Montáž, údržba, opravy a revize elektrického zařízení do 1000 V, instalace
hromosvodů
ENERGOROZVODY s.r.o.
Partyzánská 278, Javorník
Elektromontáž osvětlovacích i sklopných stožárů a věží, zpracování projektových
dokumentací, rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení, pronájem
vysokozdvižných plošin
PEKsoft, s.r.o.
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
HUNTER software, spol. s r.o.
Výroba a prodej účetního, mzdového, kancelářského a výrobního softwaru
Nabídka systému obchodní činnosti, skladové evidence a investičního majetku
PC CENTRUM Ludvík Rychnovský
Specialista na počítače, hardware a software
Ukončeno 2017
T.J. odbor asociace Sport pro všechny ZŠ Javorník
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Profesní organizace - T.J. odbor asociace Sport pro všechny ZŠ Javorník
LP Železářství, s.r.o.
Nám. Svobody 65, Javorník
Obchodní činnost – prodej zboží
Vnitrostátní a mezinárodní příležitostná autobusová doprava
Od roku 2017 také Květinářství, galanterie, zdravotní matrace, školní potřeby
Univerzál Magdalena Langerová
Zahradní technika, pneumatiky
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Automobilová a autobusová doprava
Miroslav Janočko
Svatopluka Čecha 531, Javorník
Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3, 5 tuny
LP Železářství s.r.o.
Nám. Svobody 65, Javorník
Pošta Javorník u Jeseníku
Nádražní 163, Javorník
TAXI služby Libor Kos
Pionýrská 307, Javorník
Libor Zourek
9. května 351, Javorník
Nákladní doprava lehká a střední
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Obchody a obchůdky
Potraviny – Hruška, 17. listopadu 334
Maloobchodní síť Hruška, spol. s r.o., náměstí Svobody 418
Hruška, Polská 448
CBA Potraviny BS, 17. listopadu 476
Selská pekárna a řeznictví spol. s r.o., Polská 449
COOP JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, Míru 523
Market Linda, náměstí Svobody 414
PRIMA Dobre Polskie Potraviny, náměstí Svobody
Koloniál, Havlíčkova
Smíšené zboží J. Gondeková, Havlíčkova

LP Železářství s.r.o. Javorník, náměstí Svobody 65
Drogérie, 17. listopadu
Teta Drogerie, Míru 149
Lékárna Pod Jánským vrchem, Míru 397
Zahradnictví – Jiří Jura, Pod Zámkem 364, Partyzánská 128
Květinářství, Javorník, 17. listopadu
Stavebniny – Damašková Jarmila, Bezručova 23
Jarmila Damašková, Bezručova 23 – drogerie, barvy
Elektro Schubert, Puškinova 16 – ukončena činnost k 31. 12. 2017
Elektro u Dominika, náměstí Svobody – ukončena činnost v dubnu 2017
PC-centrum Rychnovský, náměstí Svobody – ukončena činnost v 2017
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Rock1.cz, Míru 385 – internetový obchod
Merchmania.cz, Nádražní 310 – internetový prodej metalového a punkového
oblečení
Spotrebice-vitek.cz, 17. listopadu 460 – internetový obchod – prodej vysavačů
Patriot MPM, s.r.o., Bernartická 174 – prodej uhlí
ZODEM, s.r.o., Janošíkova 155 – velkosklad potravinových a tabákových
výrobků
SEŠN, spol. s r.o., 17. listopadu 459 – prodej obuvi a galanterie
Petr Richter, Fučíkova 253 – prodej tabákových výrobků, nápojů a cukrovinek
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Bílý Potok
Bílý Potok kód 004669
Počet adres celkem

110

Počet budov bytových

96

Počet budov s čísly celkem

110

Počet bytů obydlených

94

Počet bytů celkem

137

Počet evidovaných obyvatel

242

Počet objektů individuální rekreace

2

Historie
První zmínka v Pozemkových knihách je z roku 1622 a v církevních záznamech
od roku 1686. Obec užívala pečeť sv. Vavřince, patrona zdejšího kostela.
Nejstarší otisk pečetidla je z roku 1722.
Bílý Potok byl i s kostelem založen ve druhé polovině 13.stoleti, podobně jako
Javorník. K vesnici patřily dva svobodné statky – Kohout a Lípový vrch
(Lindenberg). Bílý Potok částečně náležel vratislavskému biskupovi (zprávy
z roku 1585) a částečně zdejšímu fojtství. Kohout byl lenním statkem.
Šoltéství přešlo roku 1637 od jeho dlouholetých držitelů Grütznerů, do vlastnictví
Jana Beera, hejtmana na Jánském Vrchu, který už předtím koupil Kohout, a stalo
se rytířským statkem. 1648 otmuchovský úřad podřizuje Bílý Potok Jánskému
Vrchu. Rozdělením Slezska v roce 1742 se ves ocitla přímo na hranici mezi
Rakouskem a Pruskem. V roce 1779 Prusové obsadili Javorník a okolí.
Dějiny kostela sv. Vavřince v Bílém Potoce jsou uvedeny na dřevěné desce, která
se nachází v předsíni budovy kostela na zdi. Původní kostel sv. Vavřince pocházel
ze stejné doby jako kostel sv. Kříže v Javorníku, to je období přechodu
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od románského ke gotickému stylu. Kaplanství bylo povýšeno na farnost roku
1862. Na základě Bismarckovy proticírkevní politiky byl kostel zbořen a na jeho
místě byl roku 1895 pod patronací kardinála Georga Koppa vystavěn kostel nový
v pseudohistorickém slohu. Plány nového kostela pořídil vídeňský architekt,
stavbu provedl Alois Uttner z Javorníku.
Památník věnovaný obětem 1. světové války od Engelberta Kapse (1888-1975)
stojí na návsi před kostelem sv. Vavřince. Roku 1922 je zasvěcený padlým 42
občanům Bílého Potoka a osady Kohout v první světové válce. Ve 2. světové
válce (1939-1945) padlo 65 místních mužů. V lednu 1945 procházel Bílým
Potokem tzv. pochod smrti vězňů z koncentračního tábora v Březince (Birkenau).
Sedm vězňů, kteří cestou zemřeli, je pochováno ve společném hrobě na místním
hřbitově u jižní strany kostela a byl vyhlášen kulturní památkou. Bílý Potok byl
osvobozen dne 5. května. 1945. Po skončení druhé světové války a odsunutí
Němců byl Bílý Potok nově osídlován českými rodinami. Zůstal zde lihovar, který
byl združstevněn a nakonec zanikl. Dvůr v Kohoutě v roce 1949 převzal Státní
statek v Javorníku. V obci vzniklo pastvinářské družstvo a později JZD, ale to se
nakonec v roce 1963 společně s Bílou Vodou stalo také součástí javornického
státního statku. Školka a škola byly zrušeny, občanům zůstal v roce 1990 v místě
jen obchod a hostinec.
Do

dějin

obce

se

významně

zapsal

zakladatel

přírodního

léčitelství

z Gräfenberku Vincenz Priessnitz (1799–1851), který roku 1841 zakoupil statek
Kohout. Priessnitz se pokusil velmi podnětně zmodernizovat svůj statek,
a dokonce zde postavil první parní mlýn ve Slezsku. Po jeho smrti byl statek
ve vlastnictví Priessnitzovy rodiny až do roku 1887.
Druhou osobností, která uvedla Bílý Potok v širší povědomí, byl místní rodák,
úspěšný herec evropského renomé a dramatik Rudolf Rittner (30.6.1869 –
4.2.1943). Po ukončení herecké dráhy (v roce 1908) se vrátil do Bílého Potoka
a nechal si podle vlastního návrhu v letech 1903-1908 vystavět bizarní zámeček,
který je nazýván „Kozí hrádek“, protože zde pěstoval vedle drůbeže i kozy.
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Součástí zámečku byla krásná zahrada s rybníčkem. Od roku 2007 se jedná
o kulturní památku.
1. ledna 1976 byl Bílý Potok administrativně přičleněn k Javorníku.

Kulturní památky
Boží muka
Nachází

se

v poli

při

křižovatce

do Javorníku.
Klasicistní stavba lidového rázu v drobném
měřítku zasazená do exponovaného místa
v krajině u cesty Javorník – Bílá Voda.

Rittnerův zámeček (Kozí hrádek)
Bílý Potok 90, Javorník
Památkově chráněno od 14. 9. 2007. Jde o v kraji ojedinělou usedlost v duchu
Arts & Crafts pocházející z let
1908-1909.

Byla

vytvořena

stavebníkem

a

tehdejším

vlastníkem, dramatickým umělcem
Rudolfem Rittnerem (1869-1943).
Typická je anglická romantičnost
a gotické reminiscence.
Společný hrob obětí pochodu smrti
hřbitov u jižní stěny kostela
Pomník obětem 1. světové války
památkově chráněno od 17. 6. 2016
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Jedinečná součást intravilánu obce, architektonicko sochařské dílo Engelberta
Kapse. Originálně pojednává téma utrpení války. Pomník z roku 1922 šestibokého
půdorysu o výšce cca 5 m je vytvořen z větší části z pískovce.
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Podniky a podnikatelé
Restaurace Bílý Potok
Bílý Potok 100
DPS Mařenka, s.r.o.,
Bílý Potok 100
prodej potravin
Naplne-luk.cz
Bílý Potok 43
internetový obchod – prodej tiskáren, inkoustů
Miloš Žďárský
Bílý Potok 26
stavební firma
STOLZED
Bílý Potok 23
Zednické práce, rodinné domy na klíč, kompletní rekonstrukce bytových jader,
půdních prostorů a koupelen, výstavba krbů
Ester, z. s.
Ostrov naděje pro koně v nouzi o. s.,
Bílý Potok 78 – azyl pomáhající starým a nechtěným koním od roku 2012 do
srpna 2017
Paní Lenka Sodomková se se svými koňmi účastnila různých akcí v Javorníku a
okolí, např.:
8. 4. 2017 – Velikonoce u koní – Bílý Potok
4. 6. 2017 – Dětský den – Javorník
17. 6. 2017 – Dny Javornicka – Javorník
Ubytování
Ekocentrum Rychleby
Bílý Potok 152, Javorník
Ubytování ve 2 a 4 lůžkových pokojích – kapacita 60 lůžek
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SDH Bílý Potok
18. března se konal již třetí tradiční Hasičský ples opět v areálu myslivecké
klubovny. Této společenské události se zúčastnilo téměř 120 spoluobčanů i hostů
z okolí.
7. dubna – aktivní účast při likvidaci požáru ve skladovací hale s uloženou
slámou a peletami v Javorníku
15. dubna – Vsetín – Velikonoční pohár – družstvo mužů „A“ neplatný pokus,
družstvo mužů „B“ 12. místo
30. dubna – tradiční stavění máje (původní termín 29. 4. zrušen kvůli deštivému
počasí)
30. dubna – Široká Niva – soutěž O velikonočního beránka – tým mužů „A“
vynikající 1. místo a tým mužů „B“ 2. místo
8. května – čestná stráž u pomníku obětem 2. světové války na místním hřbitově
13. května – Břidličná - 1. kolo Hasičské ligy Praděd v disciplíně hasičský útok
– družstvo mužů „A“ 1. místo, muži „B“ 11. místo a družstvo žen 2. místo
13. – 14. května – zahájení výstavby základny (zpevněná plocha ze zámkové
dlažby).
26. května – Liptáni – 2. kolo (noční soutěž) Hasičské ligy Praděd – družstvo
mužů „A“ 19. místo, tým „B“ 5. místo a družstvo žen 4. místo.
27. května – tradiční kácení máje, které se letos opravdu vydařilo. Kromě
posezení s přáteli a spousty zábavy čekalo na návštěvníky několik stánků
s občerstvením. V 15:00 hod. byl zahájen pestrý program pro děti tzv. Dětský
den. Děti si užívaly dvou skákacích hradů, kola štěstí, různých soutěží a spousty
sladkostí. Švábkovi prokázali, že to s dětmi umí. V 17:00 hod. byl odstartován
hlavní program pro dospělé, který vyvrcholil vlastním kácením májky
3. června – 3. kolo Hasičská liga Praděd – družstvo mužů „A“ 1. místo, tým „B“
2. místo a družstvo žen 1. místo.
10. června – 4. kolo Hasičská liga Praděd – obě družstva mužů byla
diskvalifikována za nečitelná razítka v členských průkazech SDH. Ženy
vybojovaly 7. místo.
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11. června – Dolní Studénky – Holba Cup 2017 okresu Šumperk v požárním
sportu - 1. místo družstvo Bílého Potoka s časem 13,84 vteřin (vytvořen rekord
tratě)
1. července – Velké Kunětice - 5. kolo Hasičské ligy Praděd – družstvo mužů
„A“ 5. místo, tým „B“ 4. místo a družstvo žen 4. místo
2. července – Mostkov -7. kolo ligy Holba Cup –– družstvo mužů „A“ 17. místo
a tým „B“ 10. místo
5. července – Leskovec nad Moravicí - 6. kolo HLP – družstvo mužů „A“
1. místo, tým „B“ 12. místo a družstvo žen 10. - 11. místo
6. července – Velké Karlovice - 7. kolo HLP – družstvo mužů „A“ 4. místo, tým
„B“ 3. místo a družstvo žen 3. místo.
8. července – Stará Červená Voda - 8. kolo HLP – družstvo mužů „A“ 1. místo,
tým „B“ 9. místo a družstvo žen 1. místo.
9. července – Nemrlov - 9. kolo ligy Holba Cup – kombinované družstvo mužů
se umístilo na 14. místě.
22. července – Široký Brod - 9. kolo Hasičské ligy Praděd – tým mužů „A“
1. místo, tým „B“ 17. místo a tým žen 5. místo
29. července – Rýmařov - 10. kolo HL-P – tým mužů „A“ 12. místo, tým „B“
5. místo a tým žen 4. místo.
5. srpna – Vrbno pod Pradědem - 11. kolo HL-P – družstvo mužů „A“ 1. místo,
tým „B“ 5. místo a družstvo žen 7. místo.
6. srpna – Široká Niva - 12. kolo HL-P – obě družstva mužů neplatný pokus,
družstvo žen 2. místo. I přes 2 x podaný protest podložený videozáznamem jsme
neuspěli s odvoláním. (Jesenický týdeník č. 32 z 15. srpna v článcích: Hasičská
liga spěje do finiše a Podraz na Ďábly z Potoka).
20. srpna – Lesnice – kombinovaný tým mužů se zúčastnil pohárové soutěže
v disciplíně hasičský útok (2B) a obsadil výborné 2. místo.
26. srpna – Bílý Potok - 13. kolo Hasičská liga Praděd (2B) - celkem se soutěže
zúčastnilo 28 sedmičlenných družstev - 19 mužských a 9 ženských. Bojovalo se
O pohár starosty města Javorník, další poháry za umístění a věcné ceny. Oba
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mužské týmy předvedly vynikající útok a skončily na 1. a 2. místě. Družstvo žen
mělo smůlu. Na pravém terči dosáhly absolutně nejrychlejšího času, ale drobné
uklouznutí

před

nástřikovou

čárou

na

levém

terči

znamenalo

pouze

7. místo. Kombinovaný tým mužů zvítězil v Písečné, kde proběhlo noční klání (od
21:00 hod.) v disciplíně hasičský útok (2 B) o Pohár starosty Písečné.

27. srpna – Bohuslavice – liga Holba Cup – Velká cena okresu Šumperk
v disciplíně požární útok (2B). Dosažený čas stačil na 4. místo.
3. září – liga Holba Cup – Velká cena okresu Šumperk (2B) – kombinované
družstvo získalo 8. místo z 29 soutěžících týmů
16. září – Lipová – Lázně – 14. kolo HL-P (3B) a oba mužské týmy skončily opět
na 1. a 2. místě a ženy skončily na vynikajícím 3. místě.
Konečná celková klasifikace ligy – tým mužů „A“ skončil se ziskem 305 bodů
na vynikajícím 2. místě a tým „B“ na pěkném 9. místě se ziskem 219 bodů
(celkem 49 soutěžících a klasifikovaných družstev). Také tým žen příkladně
bojoval celou ligu a skončil na 4. místě se ziskem 139 bodů. (celkem 21
soutěžících a klasifikovaných týmů).
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O letošní úspěch za muže se zasloužili: Stanislav Pliska, Radek Mikšík, Martin
Foldyna, Karel Vávra, Martin Vávra, Václav Kozub, Tomáš Klamert, Roman
Muzikant, Marek Konečný, Leoš Žanda, Oldřich Hoffmann, Jiří Horký, Jiří
Urban, Jan Urban, David Čikl, Jan Navrátil, Roman Zemánek a Jakub Mondek.
Na úspěchu děvčat se podílely: Kateřina Kozubová, Vladěna Mikšíková, Kristýna
Marková, Michala Žídková, Michala Kašpárková, Veronika Pavelková, Wanesa
Nitrai, Nikola Koryťáková a Adéla Vincourová.
14. října – Jeseník – O putovní pohár starosty Jeseníku – tým mužů „A“
se umístil na vynikajícím 2. místě a tým „B“ byl 6.
28. října se zúčastnili největší a nejprestižnější hasičské soutěže O pohár VŘSR,
memoriál Vladimíra Iljiče Lenina, kterou pořádal SDH Široký Důl na Třebíčsku,
ve které se utkávají nejlepší týmy jak z Extraligy České republiky v požárním
útoku, tak ze Slovenského Superpoháru. Na devatenáctý ročník závodu přijelo
155 týmů mužů a 55 týmů žen. V konečné klasifikaci obsadil tým mužů vynikající
23. místo.

205

Horní Hoštice
Horní Hoštice kód 004677
Počet adres celkem

41

Počet budov bytových

34

Počet budov s čísly celkem

41

Počet budov obydlených

24

Počet bytů celkem

38

Počet evidovaných obyvatel

75

Počet objektů individuální rekreace

4

Z historie
Po zavedení obecního zřízení roku 1850 byly Horní Hoštice nejprve osadou obce
Bílý Potok a teprve roku 1869 se staly samostatnou obcí. Roku 1963 však byly
opět připojeny k Bílému Potoku a s ním se staly 1. ledna 1976 částí města
Javorník. Součástí dnešní části obce Horní Hoštice, je katastrální území Hundorf.

Kulturní památky
Kaplička, u silnice
V regionu ojedinělá samostatně stojící ranně barokní
stavba s atikovým štítem, zdobeným volutovými
křídly. Obdélného půdorysu, sedlové střechy, fasádu
člení lizény.
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Švédský smírčí kříž, Sedm křížů, památkově chráněno od 31. 7. 1996
Hrubě opracovaný žulový kamenný kříž ve tvaru maltézského kříže, pocházející
patrně z 17. stol. Ukázka jednoho z typů smírčích křížů.
Kostel svatého Jana Nepomuckého/ svatého Jana Sarkandera
Klasicistní sakrální stavba z roku 1789 s představenou předsíní a sakristií
a zvonicí krytou helmicí.

Ubytování
Ubytování U Hybšů
Horní Hoštice 12, Javorník
Ubytování v rodinném kempu
Fráňova chalupa
Horní Hoštice 10, Javorník
Ubytováno na polosamotě u lesa, k dispozici 2 pokoje po 5 lůžkách
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Travná
Travná kód 057941
Počet adres celkem

48

Počet budov bytových

37

Počet budov s čísly

48

Počet bytů obydlených

16

Počet bytů celkem

40

Počet evidovaných obyvatel

60

Počet objektů individuální rekreace

5

Z historie
Krutvald byl na počátku 14. století poměrně velkou vsí se 40 lány. Vzhledem
ke strategické poloze se Krutvaldu zmocnili loupeživí Haugwitzové na hradě
Frýdberk a od nich ves vykoupil v roce 1358 vratislavský biskup, který ji potom
svěřoval jako léno různým držitelům. V 16. století tu byl hamr, takže se v okolí
zřejmě dolovala železná ruda. Za třicetileté války ves značně trpěla průchody
vojsk a stejně tak tomu bylo o sto let později za sedmileté války. Od roku 1770
byl Krutvald spojen v jeden celek s lénem Vlčice, a to v držení hraběcí rodiny
Schaffgotschů. Roku 1725 tu byl postaven a o dvacet let později ještě rozšířen
dnes již neexistující kostel, ale ke zřízení lokálie u kostela došlo až roku 1782.
V polovině 18. století byl ustaven v obci první učitel. V roce 1836 žilo
v Krutvaldu 543 obyvatel v 85 většinou dřevěných domech. Po roce 1848 připadla
ves do soudního okresu Javorník v politickém okrese Frývaldov – a patřila
v tomto rámci k nejchudším. Obyvatelé si vedle zemědělství vydělávali spíše
v lese a domáckým přadláctvím. V druhé polovině 19. století byla v okolí určitý
čas dolována železná ruda. Přínosem pro Travnou bylo postavení poutní kaple
Panny Marie La Salettské v roce 1851 a její rozšíření v roce 1858. K ní přicházela
procesí věřících z širokého okolí a z obou stran státní hranice. V letech 1879
až 1892 byl ve vsi postaven i nový kostel Neposkvrněného Početí P. Marie.
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Pozemkový majetek Schaffgotschů, spravovaný z Vlčic, měl rozlohu kolem 200
hektarů a byl většinou pronajímán, až byl nakonec v roce 1919 prodán a připojen
k velkostatku Bílá Voda. Politická orientace zdejšího německého obyvatelstva
byla stejná jako v ostatních obcích na Javornicku, a to platilo i pro jeho osudy
za druhé světové války a po roce 1945.Ves byla po odsunu německého
obyvatelstva osídlována velmi obtížně a pomalu. Po spojení se Zálesím byl
v následujících desetiletích v okolí prováděn geologický průzkum a byla zde
zahájena těžba uranové rudy, ale ta již v roce 1968 skončila. Hospodaření
na zdejší půdě převzal nakonec semenářský Státní statek Javorník.

Kulturní památky
Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie a fara
Soubor je tvořen dvěma areály: 1) novogotický kostel Neposkvrněného Početí
Panny Marie s farou, jejím okolím a kamenným mostkem a 2) kaple Panny Marie
La Salette se studánkou a grottou a křížovou cestou. Soubor vznikl na základě
zdejší poutní tradice.

Křížová cesta, za kaplí Panny Marie la Salette, památkově chráněno od 19. 3.
2003
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Novogotická křížová cesta ve svahu nad potokem, vsazená do parkově upravené
části lesa. V minulosti významné poutní místo spjaté s tradicí místního pramene
La Salette.

Restaurace a ubytování
Ubytování Petr Oravec – Restaurace U Oravců
Travná 21, Javorník
Ubytování pro 5–7 osob v pokoji se sociálním zařízením
Chata o. s. Setkávání
Travná, Javorník
Možnost ubytování skupin až 44 osob
Helena Meissnerová
Travná 90, Javorník
Penzion nabízí ubytování rodinného typu ve dvou a třílůžkových pokojích
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Občanské sdružení šoltýství Travná
Dne 19. listopadu 2005 se sešel přípravný výbor pro založení Občanského
sdružení Travná. Po registraci na ministerstvu vnitra byla svolána 1.valná
hromada na 16. dubna 2006, kdy došlo k vlastnímu ustavení Sdružení a zároveň
byl zvolen šoltýs – čestná funkce navazující na historický název rychtáře na území
vratislavského biskupství. Dne 6. července 2007 se uskutečnila valná hromada
na níž většina potvrdila a prosadila záměry výboru, který je nyní pouze tříčlenný,
Eduard Kabil – předseda neboli šoltýs, Radim Foldyna – organizační záležitosti
a Josef Komínek – pokladník, jednatel. Kromě propagace obce Travná, Sdružení
jako takového a jeho kulturně-společenských aktivit usilují také o poznávání
historie Travné, o ochranu přírody a kulturních památek a celkové zvelebení obce.

1. května Májový výšlap na Borůvkovou horu, prodej Borůvkového likéru.
8. května – pan starosta J. Jura uctil památku položením věnce k Pomníku
válečným obětem

Spolek Šoltýství Travná se zúčastnil 17. června akce Dny Javornicka, kde měl
stánek se svými produkty – originální Borůvkový likér, trička, propagační
tiskoviny.
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28. – 29. července Pan Petr Oravec uspořádal
tradiční

hudební

festival

Česko-polské

pojiwo.

23. srpna byl otevřen po rozsáhlé rekonstrukci penzion a restaurace Celnice
v budově bývalé celnice.
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Zálesí
Zálesí kód 057967
Počet adres celkem

40

Počet budov bytových

14

Počet budov s čísly

40

Počet bytů obydlených

13

Počet bytů celkem

15

Počet evidovaných obyvatel

32

Počet objektů individuální rekreace

11

Z historie
Ves se jmenovala až do roku 1948 Valdek (německy Waldek)
První podrobnější zprávy o vesnici jsou z roku 1585, kdy v ní hospodařilo
25 sedláků a 5 dědičných zahradníků. První zmínka o obci jako o filiálce
javornického kostela pochází z r. 1651. Není z ní však patrno, zda zde stála nějaká
kaple. Nynější kostel, zasvěcený sv. Barboře, byl postaven r. 1751 a r. 1785 byl
zde ustaven lokální kaplan. Matriky začínají r. 1785. Zálesí patří k těm lokalitám
na Javornicku, které nejvíce doplatily na přerušení vazeb s okolím po vzniku
státních hranic a na stále se prohlubující izolaci javornického výběžku. Původně
samostatná obec byla v roce 1950 administrativně připojena k sousední Travné
a s ní pak v roce 1960 k Javorníku, aby nakonec i jako nejnižší správní jednotka
zanikla. V 19. století existovaly v Zálesí dvě vápenky, které však po roce 1900
zanikly. Lom na vápenec přestal být využíván za první republiky, čedičový lom
v 50. letech 20. století. Pokusy o těžbu železné rudy na začátku 20. století nebyly
úspěšné. Avšak v létě 1957 bylo na úpatí Prostředního vrchu nalezeno ložisko
smolince, které začal v roce 1959 využívat podnik Jáchymovské doly. Postupně
bylo vybudováno pět štol. Ložisko však nebylo dostatečně vydatné a roku 1968
byla těžba ukončena. Celkově zde bylo vytěženo 405,3 tun uranové rudy.
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Kulturní památka
Pustý zámek - nad Račím údolím – strážní hrádek, zřícenina, archeologické
stopy, památkově chráněno od 29. 12. 1993

Ubytování
Michal Ring
Zálesí 53, Javorník
Ubytovací služby
Horská chata Zálesí
Zálesí 100, Javorník
Kapacita 12 lůžek se sociálním zařízením

2. - 3. června se na Zálesí na místě bývalého kostela vedle hřbitova ve večerních
hodinách konalo úžasné fantazijní představení Rites de Passage – mediálněhudební performance Manuely Hartel za doprovodu hudby Jaroslava Kořána.
Na plátně byl zpodobněn oltářní prostor zničeného kostela sv. Barbory uměleckou
skupinou REZ (architekti Michal Mihalčík a Jakub Kročil). Tento zajímavý
kulturní počin byl součástí českoněmeckého festivalu pořádaného Českoněmeckou iniciativou pro umění a kulturu „V centru“.
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Skupina REZ – architekti Michal Mihalčík a Jakub Kročil na místě bývalého
kostela sv. Barbory postavili obří houpačku.
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