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Informace z města
Mobilní signál a rychlejší a dostupnější internet i pro Javornicko
Po dohodě s místostarostkou navštívil město
Javorník dne 25. 6. 2019 senátor Mirek Adámek s cílem pomoci dosažení rychlejšího a dostupnějšího internetu v našem regionu, včetně
mobilního signálu. Jednal s vedením města,
přizván byl i pan Lukáš Morávek ze Zálesí,
který se online komunikací zabývá. Senátor
uznal, že nejhůře je na tom v regionu Javornicko, zejména místní části Javorníku. Ujistil
vedení města, že „tlačí“ na telekomunikační
úřad, aby provedl přesné zaměření kvality internetového pokrytí naší oblasti. Jednání probíhají s šéfem ČTÚ Jaromírem Novákem.
Ještě před tímto setkáním bylo vyvoláno
i jednání s poslancem Adamem Kalousem,
které se uskutečnilo dne 21. 6. 2019 v Jeseníku. I on potvrzuje, že „kvalita pokrytí mobilním signálem je klíčová ať již z hlediska

bezpečnosti, tak i zdraví zdejších obyvatel.“
I zde probíhá komunikace, a to s ředitelem
sekce regulace ČTÚ Markem Ebertem, čeká
se pouze na koordinaci termínu schůzky, na
kterou budu přizvána. O výsledku této schůzky budete informováni.
Bc. Mimrová Sieglinde,
místostarostka

Informace VaK - zákal v pitné vodě
V době delšího suchého období,
kdy půda přestává mít svou přirozenou nasákavost, a následných přívalových dešťů, jsme
zaznamenali zákal dodávané pitné vody u některých odběrných
míst. Za tuto skutečnost se všem postiženým
omlouvám a k tomuto uvedu pro objasnění
situace několik technických údajů z provozu
vodovodního systému města Javorník.
Původní systém dodávky vody do vodojemu
Jánský vrch (17 pramenných studní v k. ú.
Zálesí) byl vybudován více jak před 100 lety
a v podstatě principiálně je zachován dodnes.
Vzhledem ke zvýšené spotřebě vody, úbytku
vody ve studních a postupnému "zarůstání" potrubí byla v 70. letech minulého století provedena rekonstrukce původní části

a vybudovány nové zdroje. Tento
nový systém řešil odběry vod
z povrchových zdrojů, a to z Račího potoka a pro obec Bílý Potok
z Hoštického potoka.
Pokud je vody v původních zdrojích dostatek, přibírá se surová voda z povrchových zdrojů jen v menším množství a celý
systém sedimentace pevných částic a filtrování průtoku včetně desinfekce je dostatečný.
Zásadní problém vzniká, pokud vlivem sucha je nedostatek vody v původních zdrojích
a většina vody se musí odebírat z povrchových zdrojů. Ve chvíli, kdy přijdou náhlé přívalové deště, se díky špatné kapilaritě půdy
do těchto potoků splaví velké množství zeminy a lesního spadu a voda se dlouhodobě zakalí. Systém čištění odebírané vody
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v úpravně vody se díky nátoku takovéto
surové vody za určitou dobu zanese a nelze
ho pro účely čištění ani krátkodobě odstavit.
Odebíraná voda v tento okamžik pak natéká
do vodojemu v nečištěném stavu.
Pokud nastane tato situace, a ta nastala, nezbylo, než se rozhodnout pro zastavení vody
pro celé město, nebo pokračovat v odběru
a dodávce i ne zcela plnohodnotné tekutiny.
Při odběru takovéto vody dochází k usazování sedimentu v různých částech rozvodných potrubí a v případě většího momentálního odběru se může tento sediment zvířit
a dostat se do odběrného místa třeba i za
týden, kdy už dávno svítí slunce. Pracovníci
VaK provádí samozřejmě postupné odkalení
celého systému, ale je třeba si uvědomit jen
délku přivaděčů do vodojemu Jánský vrch
a ten je složen ze souběhu dvou potrubí,
objemu vlastního vodojemu, který se čistí
v době klidu v noci, a potom délku jednotlivých rozvodů. Právě při této činnosti dochází k vyšší cirkulaci vody a může se to projevit v lokálním zakalení některých oblastí.
Pokud do této činnosti znovu silně zaprší,
můžeme začít znovu. V letošním roce to bylo pár případů. Stalo se, že v Javorníku bylo
sucho, vydatně se napouštěly bazény, zalévalo se a v horské části Zálesí vlivem silného
deště došlo k zakalení vody.
Město Javorník včetně Bílého Potoka potřebuje v normálním ročním období denně cca
550 m³ vody, což je průměrně 6,3 l/s. V období sucha, a tím větší spotřeby, se denní
odběry pohybují až 8,5 l/s.
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V současné době se uvádí do provozu nové
podzemní studny, jejichž celková kapacita je
cca 6 l/s. Tyto zdroje byly vybudovány pro
potřeby posílení stávajících odběrných míst
a jako náhradní zdroje pro případ vyschnutí
našich zdrojů tradičních.
V této chvíli, pokud se nám podaří zavčas
zastavit odběr zakalené vody z povrchového
zdroje (pokud to není v noci a bez řádného
avíza), budeme doplňovat chybějící vodu
z nových vrtů a nemělo by k zákalu pitné
vody docházet.
Aby „Černý Petr“ jako břemeno neležel jen
na správě VaK, je nutné připomenout některým vlastníkům bytových domů, že jejich
přípojky a rozvody jsou z letitých kovových
materiálů, které značně ovlivňují čistotu vody a vzniku sedimentů, třeba v ohřívačích
teplé užitkové vody. Pak stačí větší odběr
a nájemník se nestačí divit, co že to má ve
vaně.
Velké diskuze se k uvedené problematice
vedly na sociálních sítích mezi několika
přispěvatelkami. K této hysterii můžu jen
dodat, že pitná voda dodávaná v zakaleném stavu je jev ojedinělý, krátkodobý
a i takováto voda je pro lidský organizmus
neškodná. Je desinfikována v rozsahu povoleném vyhláškou. Může mít i jiné aróma,
ale v žádném případě určitě nezapáchá
po rybách ani jiných živočiších (jak bylo
uvedeno v komentářích na facebookových
stránkách Javorník a jeho dění či jiné fb
stránce). Pro příště bych doporučil, než
problematiku diskutovat mezi sebou s „odborným posouzením“, informovat o stavu
vody Správu VaK a tím zajistit identifikaci
příčiny zákalu a možné odstranění jeho původu.
V této době dochází k plošnému odkalení
celého vodovodního systému, takže se může ještě ojediněle zákal v některých místech
lehce projevit. Po tomto zásahu za využití
nových vrtaných studní by k dalšímu podobnému jevu nemělo docházet.
Jenže člověk míní…
Za správu VaK Stibor Jaroslav
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Informace Správy majetku
Vážení spoluobčané, jak jste si jistě všimli, po městě máme rozmístěných několik
velkoobjemových kontejnerů, které jsou
určeny pro bio odpad z vašich zahrádek
a pozemků. Je možné do nich vozit trávu,
listí, drny, drobné větve a podobný materiál
přírodního původu. Větve silnější jak 4-5 cm
prosím do těchto kontejnerů nedávejte, takové je možno odvézt na Sběrný dvůr.
Dále bychom vám chtěli připomenout, co vše
je možno uložit do barevných kontejnerů rozmístěných po městě na „sběrných hnízdech“.
Žluté kontejnery: veškeré plasty, folie, tetrapak (od mléka, džusu a podobně) a kovy

(plechovky od nápojů, konzervy a drobný
kovový odpad).
Modré kontejnery: neznečištěný papír, karton, noviny, časopisy …
Zelené kontejnery: skleněné lahve, tabulové sklo, výrobky ze skla … Nesmí sem, ani
do jiných kontejnerů přijít drátěné sklo,
keramika a podobně. To patří, stejně jako
ostatní materiál výše neuvedený, na Sběrný
dvůr.
Děkujeme, že třídíte odpad, chráníte vaše
životní prostředí a naše město udržujete
čisté.
Správa majetku města

Márnice, která se nachází v Javorníku, místní části Zálesí, byla opravena z dotace SZIF
Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků. Při pravidelném setkávání obyvatel
Zálesí bylo navrženo využití chátrající budovy márnice jako prostoru pro „výstavu“
vzpomínek a dobových i současných fotografií a materiálů. Nápad tak vzešel od skupinky místních obyvatel a byl podpořen Radou
města. Rozpočet činil 320 410 Kč s DPH, celkové způsobilé výdaje 258 864 Kč, z toho celkové uznatelné výdaje 181 204 (70%).
Oprava, která byla naplánována do dvou
etap, byla započata firmou Jiří Sumec v červenci 2018 a do užívání byla budova předá-

na v květnu 2019. Celkové náklady činily
316 622 Kč s DPH. Součástí obnovy byly zemní práce, tesařské a klempířské konstrukce,
výměna střešní krytiny, izolace proti vodě,
kamenná dlažba, montáž truhlářských prvků, nátěry a výmalba. Velké poděkování patří
i p. Valentinu Tvarůžkovi, který byl ve svém
volném čase a bez finančních požadavků
nápomocen při vyčištění bezprostředního
okolí budovy. V současné době probíhá jednání o zápůjčce se zástupkyní spolku Světakraj z. s. p. Morávkovou Zdeňkou, která
projevila zájem o využití těchto výstavních
prostor a oživení tohoto opuštěného místa.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka

Obnova márnice starého německého hřbitova v Javorníku - Zálesí
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA
PŮJČOVNÍ DOBA SRPEN

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK

9:00 – 12:00 12:30 – 16:00

Setkání jubilantů v Javorníku
Ve čtvrtek 20. června 2019 se v obřadní
síni Městského úřadu v Javorníku uskutečnilo „Setkání s jubilanty“, tedy s těmi, kteří
v měsících lednu – červnu 2019 dovršili významného životního jubilea. Mezi jubilanty byli: Genowefa Danielová, Jan Janošťák,
Mária Juřenová, Richard Klamert, Milada
Klamertová, Albína Kratochvílová, Jaroslava
Mezeyová, Nikolas Papadopulos, Olga Papadopulosová, Marie Sloupová, Miroslava
Smejkalová, Jaroslav Robotka, Anton Straka,
Antonie Šimonová a Alžběta Švastová.
Naše jubilanty přivítal pan starosta Jiří Jura a členky Sboru pro občanské záležitosti.
Svým milým vystoupením všechny potěšily

děti z Mateřské školy ul. Míru pod vedením
paní učitelky Jany Křížkové a rozdaly přítomným hostům ručně vyrobené kytičky na
památku.
Starosta města pan Jiří Jura poděkoval ve
svém projevu jubilantům za jejich obětavou
celoživotní práci a péči, kterou věnovali jak
svým dětem, tak celé naší společnosti. Každému z jubilantů osobně popřál a předal kytičku. Překvapením bylo vystoupení učitelů
ZUŠ Javorník, kteří představili své autorské
písně o našem kraji. Pásmo obrazových vzpomínek si připravil pan Zdeněk Kaninský.
Poté pokračovala volná zábava. Přejeme jubilantům pevné zdraví! MZ
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc červen
Nejtepleji bylo 30. 6. 2019 - naměřeno 35 °C.
Nechladněji bylo 10. 6. 2019 - naměřeno 10,9 °C.
Letos byla naměřena nejvyšší minimální průměrná teplota (Tmin Ø °C - 16,3 °C), druhá
nejvyšší hodnota je z roku 2017 (14,2 °C).
Za měsíc napršelo 51,8 mm, maximální náraz větru 43,9 km/h.
V červnu jsme zaznamenali 3 tropické noci.
Počet tropických nocí (teplota neklesne pod 20 °C): 2019 (3), 2018 (0), 2017 (0), 2016
(2), 2015 (0). První tropická noc byla 11. 6. 2019 (21,7 °C), druhá 12. 6. 2019 (20 °C) a třetí
23. 6. 2019 (23,7 °C).
Počet tropických dnů (teplota nad 30 °C): 2019 (9), 2018 (1), 2017 (2), 2016 (3), 2015 (3).
Bouřky: 7. 6. 2019 (10,6 mm), 13. 6. 2019 několik vzdálených bouřek, z toho jedna
prošla Javorníkem. (17,9 mm, ojediněle se vyskytlo krupobití - Hamberk), 14. 6. 2019
hřmění v dáli (v noci), 15. 6. 2019 (19,2 mm), 16. 6. 2019 (vzdálená bouřka), 21. 6. 2019
(vzdálená bouřka). 
MZ

Spolek obyvatel Javorníku Vsi věnoval finanční obnos
do mateřských škol v Javorníku
Celkovou částku 6 000 Kč předal 28. června
2019 předseda spolku Lukáš Daniel ředitelkám MŠ v Javorníku
Spolek byl založen v roce 2018 a stará se
o kulturní vyžití občanů. Ze zisku z pořádaných akcí bylo vyčleněno 6 000 Kč, které se
spolek rozhodl rozdělit mezi dvě mateřské
školy v Javorníku.
Dárkový šek v hodnotě 3 000 Kč byl předán
každé z nich 28. června 2019 za účasti dětí
ředitelkám mateřinek.
„Celý náš spolek funguje na veřejně prospěšném základu, proto jsme se rozhodli pro
tento způsob podpory, kdy například nově

zakoupené hračky udělají dětem ve školkách
určitě radost,“ uzavírá předseda spolku Lukáš Daniel.
MZ
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Zájezd na Hrádek u Nechanic - MO STP Javorník
Výbor Místní organizace Svazu tělesně postižených oznamuje svým členům, že 10. září 2019 pořádáme zájezd pro členy MO Svazu tělesně postižených v Javorníku na Hrádek u Nechanic, prohlídku města a společný
oběd. Odjezd bude 10. září v 6:30 hodin
od kostela v Javorníku. Přednost mají členi MO STP, v případě nenaplnění autobusu
budou mít možnost senioři z Javorníku.

Přihlášky bude vybírat spolu
s příspěvkem 100 Kč na osobu
Eva Ševčíková 19. srpna 2019
v Městském kulturním středisku
ve 13:00 hod.
Dále upozorňujeme své členy,
že 7. 9. 2019 se koná okresní sportovní den
v Písečné. Přihlášky u paní Ševčíkové.
Výbor organizace MO STP Javorník

Obnovení studánky u sv. Antonína

Od 28. 6. 2019 opět funguje studánka s pitnou vodou u kaple svatého Antonína. Na
základě upozornění občanů a turistů jsem
informoval majitele pozemku ALSOL o poškození studánky. Během krátké doby se
o opravu postaral pan Ing. O. Truneček.
Michal Zajonc [manažer PR]

Dění v Javorníku
Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Javorník za uplynulý měsíc červen
V červnu řešili javorničtí hasiči už
podstatně víc žádostí o pomoc občanům než v předešlých měsících tohoto roku. K mimořádným událostem
jsme vyjeli celkem v 5 případech.
Jednou jsme vyjeli v rámci činnosti
jednotky. K první události jsme vyjeli 3. června v podvečer na ulici Jánošíkovu. V domě
měl unikat plyn v souvislosti s údajným pokusem o sebevraždu. Na místě se průzkumem
nic takového nepotvrdilo. Byt byl otevřen
před naším příjezdem, měřením žádný únik
plynu nebyl zjištěn. Případ si přebrala Policie
ČR. Z naší strany byl případ překlasifikován

na planý poplach. O dva dny později
vyjíždíme v rámci činnosti jednotky
do Uhelné, kde jsme pomohli vyčistit
dvě studny u rodinného domu. Během víkendu 15. a 16. června jsme
vyjížděli k totožným událostem.
Po večerní bouřce jsme v sobotu vyjeli ve
22:25 odstranit větší větev ze silnice na ulici
Nádražní. Větev jsme odtáhli mimo vozovku. Druhý den ráno vyjíždíme k odstranění
stromu z vedení vysokého napětí kousek za
Javorníkem směrem na Travnou. Ve spolupráci s technikem ČEZu jsme strom odstranili jak z vedení, tak ze silnice. Ve středu 19. 6.
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v podvečer vyjíždíme k dopravní nehodě
do Bernartic. Nehoda se nakonec nacházela
v Horních Heřmanicích, kde se na křižovatce
v obci střetla dvě osobní vozidla. Při nehodě
byly zraněny dvě osoby, kterým jsme poskytli
předlékařské ošetření. Zároveň jsme s místní jednotkou provedli protipožární zajištění
obou havarovaných vozidel. Po příjezdu ZZS
jsme zdravotníkům předali zraněnou ženu
a pomohli jsme ji naložit do sanitky. Následně jsme se vrátili zpět na základnu a úklid po
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nehodě zajistila místní jednotka ve spolupráci s profesionálními hasiči z Jeseníku. K poslední události vyjíždíme 30. června před
polednem, kdy jsme vyjeli na ulici Nádražní,
kde v jednom z bytů ohlásil domácí detektor
oxidu uhelnatého únik. Po příjezdu na místo
jsme provedli měření úniku oxidu uhelnatého a byly naměřeny vysoké hodnoty tohoto
nebezpečného plynu. Bylo nařízeno odstavení karmy a zákaz jejího používání do doby
kontroly odborným pracovníkem. 
MT

Střelnice dětem

Myslivecký spolek Chlum Javorník pořádá 24. 8. 2019 od
13:00 hod. akci „Střelnice dětem v Javorníku“. Pro děti bude
připravena spousta soutěží - například střelecká soutěž a hry.
Ukázka mysliveckého troubení a tradic.
Zvěřinový guláš a občerstvení zajištěno. Přijďte prožít krásné odpoledne se
svými dětmi a něco nového se dozvědět. 
Srdečně zve spolek Chlum Javorník

Kam se seniory v srpnu na výlet?
• Zálesí – Travná

Celkem 5 km/2 hod.

• Horní Lipová – Latzelova stezka krasem Rychlebských hor
(Ztracené údolí) – Vápenná, Lesní Čtvrť.
Celkem 6 km/2 hod.
Město Javorník finančně podporuje tuto akci.

Ivana Konečná

Kostel Nejsvětější Trojice - oprava střechy
Kostel má velice poškozené krovy, hlavně
v úrovni koruny obvodového zdiva. To je
dáno především zatékáním dešťové vody
do dožilé eternitové krytiny kostela. Proto
byla zahájena obnova krovu a střechy, která vzhledem k celkovým nákladům přes
8 mil. Kč potrvá několik let.
„Na farním kostele budou v roce 2019 pokračovat práce na obnově střechy a krovu kostela. Obnova byla zahájena již v roce 2018
provedením opravy krovu na jižní straně lodi

kostela. Zde byly vyměněny poškozené pozednice, konce vazných trámů, krokví vzpěr a dalších prvků. Krov byl také doplněn o další nosné
prvky- dodatečnou vaznici a vzpěrné sloupky,
protože v budoucnu ponese novou střešní krytinu z pálených tašek, která bude znamenat
přitížení krovu,“ přibližuje p. Kotásek.
„V roce 2019 budou pokračovat práce na obnově krovu hlavní lodi kostela - na jižní straně.
V roce 2020 by pak měla být vyměněna část
střešní krytiny,“ komentuje práce na kostele.
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V roce 2019 bude část nákladů
hrazena z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti,
který přispěje díky navázané
spolupráci s německými rodáky z Javornicka. Rodáci náš
projekt podpořili poskytnutím
dokumentace k historii kostela
Nejsvětější Trojice i řady dalších
kostelů na Javornicku.

Jak jste navázali spolupráci
s Česko-německým fondem?
„Spolupráci jsme navázali v podstatě díky informaci v Českém
rozhlase v roce 2017, kde se hovořilo o návštěvě německých rodáků na Javornicku. Od pana
starosty Bílé Vody Kociána získalo biskupství
kontakt na muzeum ve Vaihingenu, kam jsme
s kolegy po mailové domluvě s vedením muzea
vyrazili. Byli jsme srdečně přivítáni především
panem Tinterem, který se o nás staral a pomohl nám prohlédnout celý archiv muzea a vyhledat řadu cenných dokumentů a fotografií.
Němečtí rodáci byli potěšeni záměrem oprav
střechy kostela a rádi doporučili Česko-německému fondu náš projekt podpořit. O postupu
oprav německou stranu informujeme mailem
a při návštěvě německých rodáků v Javorníku jsme je informovali na místě. Kolega Jiří
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Krátký měl i malý varhanní koncert,“ ukončil Václav Kotásek.

Kostel sv. Kříže
V kostele bude i v roce 2019
probíhat obnova nástěnných
středověkých maleb. Dochovalo
se velké množství nástěnných
středověkých maleb, v pozdějším období skrytých pod vrstvami dalších omítek a maleb. Ty
jsou postupně snímány a odkryté středověké malby se zpevňují
a restaurují. „Toto bude probíhat
ještě asi 2-3 roky. Pak bude kostel opět zprovozněn nejen pro bohoslužby, ale
i turisty, kteří budou mít možnost zhlédnout
krásnou nástěnnou výzdobu kostela zakrytou
stovky let,“ sdělil V. Kotásek.

Kostel Neposkvrněného početí P. Marie
na Travné
Na kostele bude pokračovat obnova vnějšího
pláště kostela. V roce 2018 byla provedena obnova jižní strany lodi kostela, v roce 2019 bude provedena obnova severní strany. „Protože
se jedná o kamenné pohledové zdivo, obnova
spočívá především v opravě spár mezi kameny,
hydrofobizaci kamenného zdiva, opravě oplechování kostela,“ ukončil.
VK, MZ

Rok 2019 s Javornickou dělostřeleckou gardou
Novou sezonu jsme zahájili netradičními
prohlídkami hradu Sovinec na Rýmařovsku
pod názvem První salva. Při každé prohlídce hradu byla přednáška Jakuba Novotného
o našem dělu a historii dělostřelců a také se
pro diváky vždy vypálila jedna rána, aby věděli, jak se to naše dělo obsluhuje. Odměnou
nebyl jen potlesk lidí, ale i opadávající omítka. Poté následovalo několik místních akcí.
V dubnu proběhlo pálení čarodějnic v Javorníku. Začátkem května jsme hlídali hraniční přechod na Borůvkové hoře. Pak jsme se
zúčastnili pietních akcí u pomníků 2. světové

války ve Vilémovicích, Uhelné, Javorníku, Bílém Potoku a na Travné. Po roce jsme zajeli
na rekonstrukci napoleonské bitvy do Polska
na zámek Struga, ale moc nám počasí nepřálo.
Se začátkem bitvy se spustila průtrž mračen
a my bojovali až do konce promočeni a unaveni z toho, jak se nám dělo bořilo do bláta.
Následovala bitva na pevnosti ve Stříbrné
Hoře, přestože se zde historicky nikdy nebojovalo. Je to pro české občany málo známé
místo, přitom ideální na výlet. Nachází se
u Zabkowic Śląskych, asi 40 km od Javorníku. Pak už následoval Dětský den v Javorníku
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a jednou salvou jsme zahájili Javornické dny.
Zatím poslední akcí byla bitva u Hradce Králové na Chlumu. Připomíná největší střetnutí vojsk Rakouska a Pruska na našem území v roce 1866. Tehdy se zde střetlo okolo
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500 tisíc vojáků.
Ukázka bitvy trvala
něco málo přes hodinu, zúčastnilo se
400 vojáků, 30 koní, 20 děl a mezi
účastníky nechyběl
i herec Václav Vydra. Během letních
prázdnin ještě proběhnou akce v pevnostech Nysy a Klodzka, kde také budeme s děly k vidění a slyšení, proto od nás přijměte pozvání a přijeďte se podívat v sobotu
10. srpna do Klodzka.
Za gardu Jaroslav Tkadlec
a Barbora Jančová

Zvon v kostele Nejsvětější Trojice znovu zní Javorníkem
V polovině roku 2018 přestal
odbíjet zvon ve farním kostele Nejsvětější Trojice. Navštívil
jsem proto duchovního správce
kostela s návrhem zvon opět rozeznít. Vysvětlil jsem svůj záměr,
přítomní mě ochotně vyslechli a
souhlasili. „Pokud zvony ve městě
nezní, město nežije,“ říkává se.
Aby bylo možné zjistit příčinu,
zavolal jsem na pomoc pana Radka Kubince. Několik dnů jsme
vystupovali do věže a ověřovali možné příčiny
poškození. Po komplexní prohlídce konstatoval, že závada je ve skříňce na ovládání zvonů
ve věži: „Vše je opálené, zoxidované a silně
znečištěné“. Problém byl v tom, že zvon sepnul, ale ihned vyhodil jistič, který se nachází
v přízemí. Po vyčištění zvonové skříňky, všech
součástek a hlavně nožových kontaktů, které
spínají motor a rozhoupávají zvon, jsme zjistili, že motor naštěstí poškozen není.
Nakonec se zvon podařilo opět rozeznít
nad městem během února 2019. Bude nutné však i nadále kontrolovat stav řetězu

v mechanismu, protože je stářím značně opotřeben.
Pokud se jedná o hodiny - čas
spínače odbíjení zvonu je samostatně, hodiny jsou manuální,
takže se co dva dny musí ručně
natahovat. To znamená pokaždé
vyjít do věže kostela, seřídit hodiny, vytáhnout nahoru závaží,
které zajišťuje chod hodinového
stroje, a potom hodiny dva dny
fungují. Při seřizování hodin
potřebuji další osobu, která mi pomáhá nastavit ručičky na ciferníku. Je velmi zajímavé
naučit se natahovat kostelní hodiny a uvést
je do chodu.
Jsem rád, že v Javorníku je toto historické
natahování funkční.
Javorničtí farníci děkují dvěma mladým aktivistům, panu Michalu Zajoncovi a panu Radku
Kubincovi za zájem o znovurozeznění zvonu ve
věži farního kostela. Bez jejich snahy a náročné
práce by zvon do dnešního dne mlčel. Oběma
patří za jejich námahu veliký dík,“ sdělilo vedení Římskokatolické církve Javorník
MZ
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Vzpomínky zůstávají - „Jane Lavdinov - rodák z Bílého Potoka“
aneb láska k místu mého dětství zůstává (Hamberk)
Pana Jane jsem poznal na Facebooku přes facebookové stránky
Javorník a jeho dění, kde Jane objevil informace a fotky ze svého rodného města. Jane město navštívil
v roce 2017 a měl jsem tu čest jej
osobně poznat. Jane mi vyprávěl
o svém životě v Javorníku. Jeho
příběh mě zaujal, a proto jsem ho
požádal, zda bych ho mohl zveřejnit v Javornickém zpravodaji.
Narodil jsem se 24. 6. 1950 v Javorníku na ulici Gottwaldova 99,
můj otec se jmenoval Jorgos a máma Lefterie
Lavdakopulos (dnešní příjmení Lavdinov).
Mým domovem byl statek v Bílém Potoku.
V roce 1956 jsem nastoupil do školy, od první do páté třídy mě učila paní učitelka Olinka
Černochová, na kterou jsem dodnes nezapomněl, protože mě naučila číst a psát. V roce
1962 se naše osmičlenná rodina přestěhovala
na Hamberk, tam byl konec všech cest z jedné strany, ale z druhé strany začínala krásná
příroda a okolí. Jako malý kluk jsem si chodil
na hranice hrát s Poláky na polské straně. Byl
jsem 2x s tátou u esenbáků kvůli přecházení
bez pasu, ale bez žádných problémů. Hospoda
už byla opuštěná a jednou, když jsme si hráli
s bratrem, tak jsme tam na půdě našli pistole
a granát. Nevěděli jsme, co s tím, tak jsme to
schovali. Ale po několika dnech jsme o nálezu

řekli tátovi a ten zavolal SNB, kteří
vše posbírali a odvezli. Kostelík byl
už tehdy zničený, téměř ruina.
Vzpomínám na krásné hry na
statku, na náš milovaný lesík, kde
jsme si hráli na partyzány a Němce. Potom na naše 2 malé rybníky u hranice, kde jsme si hráli
celé dny až do večera, a v zimě
jsme tam chodili bruslit. Sýkorák
(dnes znám i jako Písečník) byl
naším lyžařským centrem.
V letech 1962 – 1965 jsme chodili do ZŠ v Javorníku, ale ta cesta z Hamberku v zimě byla tak těžká, že jsme chodili až
do půl pasu ve sněhu. A někdy i táta musel
jít před námi, aby nám udělal malou cestičku přes sněhové závěje.
V roce 1965 jsem ukončil ZŠ v Javorníku
a jako 15letý kluk jsem nastoupil na lesnickou školu ve Šternberku. Po 2 letech jsem
začal pracovat u Státních lesů Javorník, první moje práce byla na nádraží na pile, kde
jsem řezal dřevo, potom v těžbě a později
jsem dělal závozníka na V3S až do mého odstěhování do Jugoslávie – Makedonie.
Nejsmutnější den v mém životě – 17. 11. 1969
– nádraží v Javorníku a čekání na motorák, který mi odveze všechny krásné časy v Javorníku,
Bílém Potoku, Hamberku a Šternberku – pláč
a stýskání po mých kamarádech a kamarádkách, se kterými jsem prožil krásné časy. Přijíždí motorák, nástup a odjezd do Jugoslávie…
„Odjezd!“ řekl průvodčí. Stojím před oknem
a motorák jede směrem na Jeseník. Po 5 minutách začala realita – odjíždím – Jeseník,
přestup na rychlík směr Ramzová – Šumperk –
Šternberk (2 roky mého mládí – lesnická škola,
zase vzpomínky a pláč), jedeme dál – Přerov,
přestup na mezinárodní rychlík do Jugoslávie
– Makedonie, město Gostivar… Po 30 hodinách
- Gostivar, pro mě neznámé město…

(pokračování příště)
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Informace ze školství

Vyřazení předškoláků MŠ Polská v obřadní síni MěÚ Javorník

Vyřazení předškoláků proběhlo i na zámku Jánský Vrch. Děti z MŠ Míru Javorník

Kulturní, společenské a sportovní akce

Pozvání
ZO ČZS JAVORNÍK I. pořádá od 15. - 18. 10. 2019 od 9:00 do 16: 00 hod. výstavu nových perspektivních odrůd ovoce. Výstava bude probíhat v KD
Javorník. 
SRDEČNĚ ZVOU ZAHRÁDKÁŘI

08/2019
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„Dny Javornicka – Dny nevšedních zážitků“
Každoroční oslavy města Javorník Dny Javornicka začaly
jako již tradičně v pátek 14. 6.
2019, tentokrát divadelním
představením Javornického ochotnického
spolku „JCHP“. Představení z oblasti zdravotnictví s názvem „Rozpaky zubaře Svatopluka
Nováka“ pobavilo nejednoho diváka a myslím si, že mohlo být právem považováno za
důstojný začátek těchto městských slavností.
V sobotu 15. 6. započal hlavní program slavností. Přesně ve
12:00 hod. proběhlo slavnostní fanfárou Trubačů Javorník a slavnostní
salvou místní Javornické dělostřelecké gardy zahájení „Dnů Javornicka“. Celý sobotní program tradičně
zahájil pan starosta Jiří Jura. Po
proslovu pana starosty vyrazilo slavnostní defilé městem. Celý průvod vycházel ze zahrady
Karla Ditterse z Dittersdorfu, prošel městem
a vrátil se zpět. Průvodu se zúčastnily místní
dobrovolné spolky, účinkující, děti ze ZUŠ Javorník a další. Do pochodu zpívaly děti z folklórního souboru Valášek, hrály gajdy, fanfáry
Trubačů Javorník a nakonec celý průvod doprovázel vůz Javornické dělostřelecké gardy.
Programem provázel skvělý moderátor rádia
Haná Lukáš Kobza, který po celou slavnost bavil všechny přítomné návštěvníky.
Slavnostní odpoledne začalo vystoupením
dětí z MŠ Polská a MŠ Míru, poté vystoupily
děti z tanečního kroužku Free dance pod vedením paní Petry Pavelkové. Po nich následovalo vystoupení folklórního souboru Valášek
Zlaté Hory za doprovodu cimbálové muziky
Rochus, dále taneční vystoupení Show dance
a Turbo dance ze Złotého Stoku, vystoupila
také country skupina Micash, dechová kapela ze Złotého Stoku Górnica orkiestra deta
a po ní následovala bubenická show skupiny Jumping Drums, která svým bubenickým
představením nadchla nejednoho diváka.
Odpoledne pozvolna gradovalo, následovala

česko-slovenská skupina mladých zpěváků kapely Instinct
působící v Praze. Zlatým hřebem těchto městských slavností byla pro letošní rok populární skupina
Verona. Ve 20:40 se rozezněly první tóny této
světoznámé kapely a s nimi přišel také první
déšť. Bohužel, po čtvrté zahrané písničce musel být program přerušen, neboť je doslova
prudký liják „vyhnal“ z pódia. Kvůli technickým problémům, které nám způsobilo počasí, musely být tyto městské slavnosti předčasně ukončeny.
Tímto bych se chtěla jménem
Městského kulturního střediska Javorník a města Javorník omluvit za
vzniklé problémy, díky kterým musely být Dny Javornicka předčasně
ukončeny – nepřízeň počasí však bohužel
neovlivníme.
Všichni, kteří na městské slavnosti zavítali, si
mohli pochutnat na specialitách všeho druhu
a také navštívit nejeden stánek s nejrůznějším zbožím. Samozřejmě se nezapomnělo také na děti, které se mohly bavit na skákacím
hradu či kolotočích. Nechybělo také malování
na obličej, točená zmrzlina či cukrová vata.
Děkuji všem, kteří se na organizaci těchto
městských slavností podíleli.
Dny Javornicka se každoročně konají za
významné finanční podpory Olomouckého
kraje a města Javorník. Za MěKS Javorník
Ing. Lucie Hecsková, ředitelka MěKS
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Silesian Country band
Na RAMZOVSKÉ POUTI,
která se tradičně koná
u kaple svatého Rocha
na Ramzové, tentokrát
3. 8. 2019, zahraje i SILESIAN COUNTRY BAND.
Tuto velkolepou slavnost
plnou stánků, dobrot a rukodělných výrobků tradičně "okoření" jeden z nejlepších
českých dixilendů všech dob OLD TIME

JAZZ BAND z Loučné nad
Desnou. Předpokládáme,
že i nám se podaří dobře
reprezentovat "javornický
výběžek". Tak si akci nezapomeňte zařadit do svého
letního programu!
SCB bude hrát od 15:30 hodin.
Karel Pechanec,
SILESIAN COUTRY BAND

Sport

Sportovní odpoledne MO Svazu tělesně postižených
Dne 22. června 2019 Místní organizace
Svazu tělesně postižených v Javorníku pořádala sportovní odpoledne
pro své členy v zahradě domu Karla
Ditterse z Dittersdorfu. Sportovní
odpoledne zahájil starosta města Javorník Jiří Jura a předseda svazu Petr Závora. Sportovního klání se zúčastnilo 58 členů
a změřili své síly v nejrůznějších disciplínách.
Po celou dobu zpříjemňoval náladu svou
hrou na klávesy a zpěvem František Mencner.
Pro všechny bylo k dispozici občerstvení.
„Proběhla i soutěž o ceny, za které děkujeme všem sponzorům a dárcům, bez kterých
by to nešlo uskutečnit. Především děkujeme

městu Javorník a obci Uhelná za obrovskou podporu naší organizace,“ uvedl
výbor organizace MO STP.
Děkujeme všem sponzorům: jmenovitě: Lékárna Pod Jánským vrchem,
Drogerie paní Damašková, Hotel Pod
Zámkem, Kadeřnictví Petra Šochová,
obchod p. Jura, obchod Jozef Palovčík, Hospůdka U Potoka - p. Malínková, Wellness
Rychleby - p. Horáčková, Masáže - p. Vlčková,
Železářství - p. Jirešová, pan Ing. Janda, paní
Dopitová, Menhyr - Ing. Ševčík - Brno, Večerka - Van Phan Nguyen, prodejna Duong Dinh
Minh, prodejna Bílý Potok a členky MO STP.

MZ
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Závod „THE BARREL CHALLENGE 2019“ projel Javorníkem
Opět po roce Evropou projel závod starých
automobilů (barely), které byly vyrobeny do
roku 2000.
Určitě jste si všimli bláznivých aut, která projížděla za velkého hluku, troubení a někdy
i s pořádným dýmem. Závod odstartoval v Nizozemsku 22. 6. 2019 a končil 28. 6. 2019. Do
Javorníku přijeli z Polska a celým Slezskem
pokračovali na jih Evropy. Bylo možné vidět
„donutovou“ dodávku, různě polepená „barelová auta“, karavany, limuzíny, ale i stroje,
které představovaly různé známé postavy
z pohádek atd. Letošní letní závod se jmenoval „THE BARREL CHALLENGE 2019“. Dlouhý
závod, obrovské převýšení a pár tisíc kilometrů v úmorných vedrech, to vše čekalo řidiče
v těchto „plečkách“.

Všichni projeli několik států přes hory, nížiny, museli zvládnout někdy i extrémy.
Během trasy řidiči plnili různé úkoly, výzvy
a získávali tím body. Museli mít platné STK
a respektovat zákony projížděných zemí.
Tímto způsobem probíhá i zimní etapa.
V loňském roce projel Javorníkem závod „The
Carbage run 2018 - Summer edition“.
V úterý 9. 7. 2019 v Javorníku na náměstí
zaparkovali účastníci rally s názvem „International classic cars rally 2019“ a přilákali
spoustu obdivovatelů historických automobilů. Tento závod trval 10 dní, z čehož 4 dny
účastníci projížděli české Slezsko a 4 dny polské Slezsko. Jednalo se o 41 vozů vyrobených
v letech 1935 – 1979. Účastníky rally byli Poláci, Němci, Holanďané a Dánové.
MZ

DYNAMO JAVORNÍK z. s. - rozpis
Okresní přebor muži - podzim 2019
Datum a čas

Kolo

Domácí

Hosté

SO 03.08.2019 17:00

1

Javorník

Velká Kraš

SO 24.08.2019 16:30

4

Javorník

SO 10.08.2019 15:00

SO 17.08.2019 16:30

SO 31.08.2019 16:30

SO 07.09.2019 16:00

SO 14.09.2019 16:00

2

Mikulovice

5

Javorník

3

6

7

Javorník

Javorník
Vidnava

Javorník
Bělá

Řetězárna "B"
Vápenná

Supíkovice
Javorník
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Okresní přebor muži - podzim 2019
Datum a čas
SO 21.09.2019 15:30

SO 28.09.2019 15:30

Kolo

Domácí

Hosté

8

Javorník

Skorošice

11

Černá Voda

9

Velké Kunětice

12

Javorník

SO 05.10.2019 15:00

10

SO 26.10.2019 14:30

13

SO 12.10.2019 15:00
SO 19.10.2019 14:30
SO 02.11.2019 14:00
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Okresní přebor žáci - podzim 2019
Datum a čas

Javorník

Lipová lázně
Velká Kraš

Javorník

Červená Voda
Javorník

Bernartice"B"
Javorník
Javorník

Kolo

Domácí

Hosté

SO 31.08.2019 13:30

5

Javorník

Žulová

SO 21.09.2019 12:30

8

Černá Voda

SO 07.09.2019 13:30

SO 14.09.2019 13:00

ST 25.09.2019 16:00
SO 28.09.2019 13:00

6

Javorník

4

Vidnava

Javorník

Javorník

Černá Voda

7

Červená Voda

9

Javorník

NE 06.10.2019 14:00

10

SO 26.10.2019 12:00

3

SO 12.10.2019 12:30

SO 19.10.2019 10:00

1

2

Supíkovice
Lipová

Javorník

Okresní přebor starší přípravka - podzim 2019
Datum a čas

Zlaté Hory
Javorník

Javorník
Lipová

Javorník
Javorník

Supíkovice

Kolo

Domácí

Hosté

SO 31.08.2019 10:00

5

Javorník

Vápenná

SO 21.09.2019 10:00

8

Javorník

SO 07.09.2019 10:00

SO 14.09.2019 10:00
PA 27.09.2019 16:30

SO 05.10.2019 10:00

PO 14.10.2019 16:30
SO 19.10.2019 10:00

PO 28.10.2019 16:30

6

Javorník

9

Mikulovice

7

Zlaté Hory

1

Javorník

2

3

4

Jeseník "B"
Javorník
Vidnava

Jeseník "A"
Javorník

Česká Ves
Javorník

Lipová lázně
Javorník
Bělá

Javorník
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45. ročník loveckého kola
O putovní pohár starosty města v Javorníku

V brokové střelbě na asfaltové terče na střelnici v Javorníku proběhl další úspěšný ročník.
V rámci Dnů Javornicka proběhla střelecká
soutěž na asfaltové terče. Všichni střelci
se sešli v sobotu 15. června 2019 ráno na
střelnici v Javorníku, kde probíhaly boje
o poháry. Sobotní závody zahájili Trubači Javorník. Následně všem popřál mnoho
úspěchu starosta města Jiří Jura a hlavní
pořadatel Jiří Žilka. Putovní pohár starosty
města v družstvech získali: 1. Šín František,
Žilka Jiří, Kárger Robert, 2. Veith Ladislav,
Mencner Břetislav, Tesař Antonín, 3. Terkovič Gabriel, Červenka František, Duchoň
Pavel.
Pohár místostarostky města Javorník v jednotlivcích získali: 1. Duchoň Pavel, 2. Žilka Jiří, 3. Štefek Oldřich. Akci pořádal MS
Chlum Javorník s předsedou Jiřím Žilkou. Po
celou dobu akce byly pro veřejnost připraveny skvělé zvěřinové speciality. V příštím
roce střelnice získá nové vrhačky. Trubači
zakončili střelecký den a hlavní pořadatel
konstatoval „Všem, kteří se závodu zúčastnili, patří velký dík. K samotným závodům
provolávám sportovní zdar!“

Velké poděkování patří městu Javorník, které finančně podporuje tuto akci.
MZ
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SRPEN V KRTKOVĚ FLEKU
ČT 1.8. 16:00 - 19:00
GIRLANDY A ZÁVĚSY Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ
Vyrobíme si přírodní dekorace do dětského pokojíčku.
ČT 8.8. 16:00 - 19:00
EXKURZE DO BYLINKOVÉ ZAHRADY
Odpoledne strávíme v přírodě poznáváním bylin.
ČT 15.8. 16:00 - 19:00
CARVING Z OVOCE A ZELENINY
Ukážeme si jak z ovoce a zeleniny vykouzlit jedlé ozdoby.
ČT 22.8. 16:00 - 19:00
MAŇÁSCI A ZVÍŘÁTKA
S dětmi si vyrobíme divadélko na hraní.
ČT 29.8. 16:00 - 19:00
PEELING NA OBLIČEJ + TYMIÁNOVÁ MAST
Budeme se hýčkat přírodní kosmetikou.

MĚSTO JAVORNÍK FINANČNĚ PODPORUJE KREATIVNÍ AKCE MC KRTKŮV FLEK
KONTAKT : PAVLA VRÁNOVÁ, TEL.: 725954748, FB: KRTKŮV FLEK: MATEŘSKÉ CENTRUM V JAVORNÍKU,
ADRESA LIDICKÁ 89, JAVORNÍK (BÍLÝ DOMEČEK V ZAHRADĚ)
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006161

08/2019
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Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města Javorník.
Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 08/2019, dne 26. 7. 2019, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 14. 8. 2019, své příspěvky zasílejte na
javornickyzpravodaj@mestojavornik.cz. Vydává město Javorník, náměstí Svobody 134,
790 70 Javorník, IČ: 302708, MK ČR E 22175.

