3/2022

03/2022

Rozpočet
města
Statistika
obyvatelstva

Sport
Kalendář akcí

zpravodaj 1
Informační měsíčník města Javorník • Javornický
www.mestojavornik.cz

Javornický
zpravodaj

Vydává město Javorník • náklad 1200 ks • ZDARMA do každé domácnosti

2

Javornický zpravodaj

3/2022

Informace z města
Starosta informuje
Vážení spoluobčané,

v době přípravy tohoto článku jsme ve fázi
schvalování rozpočtu města na letošní rok.
Rozpočet je vyvěšen na úředních deskách
města a jeho celkový objem je více jak
89 mil. korun. Na straně příjmů je částka
68 624 600 Kč, výdaje činí 89 149 484,29 Kč
a financování činí + 20 524 884,29 Kč. Takto
v současné době nastavený rozpočet je silně
ovlivněn skutečností, že zatím není schválen
státní rozpočet a z něj vyplývající příspěvek
na výkon státní správy a také nejsou k dispozici rozhodnutí nebo smlouvy o poskytnutí
dotací, takže je není možné do rozpočtu zahrnout. Z tohoto důvodu jsou prozatím příjmy
naplánovány o cca 18 mil. korun nižší, než je
skutečnost roku 2021.

Největší investiční položkou je částka 10 mil. Kč na
obnovu infrastruktury ulice Smetanova. Foto MZ

Provozní výdaje jsou naplánovány o cca
2 mil. korun vyšší oproti skutečnosti roku
2021. To je dáno především současnou
situací v energetice, na kterou i rozpočet
města musí reagovat. Objevilo se zde zvýšení
rozpočtu na plyn o cca 50 % a na elektřinu
o cca 30 %. Navíc je zde také alokována částka
850 tis. korun na poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Javorník z důvodu podané žádosti o dotaci na vybudování
jazykové učebny. V současné době víme, že
náš projekt byl vybrán Radou MAS Jesenicko
k podpoře a s maximálním počtem bodů byl
doporučen na prvním místě.
Kapitálové neboli investiční výdaje jsou
naplánovány ve výši 28,5 mil. Kč. Největšími
investičními položkami jsou částky 10 mil. Kč
na obnovu infrastruktury ulice Smetanova
a 9,5 mil. Kč na 2. etapu zasíťování lokality
Z1 určené pro výstavbu rodinných domů.

Financování schodku mezi plánovanými
příjmy a výdaji, který činí 20,5 mil. Kč,
a financování splátek úvěrů, které činí
3,3 mil. Kč, je naplánováno čerpáním prostředků z minulých let ve výši 20,8 mil. Kč
a čerpáním revolvingového úvěru ve výši
3 mil. Kč. Použitelný zůstatek prostředků
z minulých let činil k 1. 1. 2022 celkem
27 mil. Kč. Použití revolvingového úvěru
je naplánováno hlavně pro případ nutnosti
vyrovnat časový nesoulad mezi příchodem
plánovaných příjmů a uskutečněním plánovaných výdajů, a to také s ohledem na nejistotu plynoucí ze státního rozpočtového
provizoria. Věřím, že po schválení státního
rozpočtu i do naší poklady budou plynout
finanční prostředky a my je budeme moci
v rozpočtu použít.
Jiří Jura, starosta
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Rozpočet města na rok 2021 - celkový
Rozpočet města na rok 2021 - celkový

tis. Kč

Příjmy
tř.1-daňové příjmy

52 000

tř.4-přijaté dotace

1 591

tř.2-vlastní příjmy

tř.3-kapitálové příjmy
Příjmy celkem
Výdaje

12 663
2 370

68 624

tř.5-běžné (provozní)

60 644

Rozdíl-příjmy-výdaje

-20 525

tř.6-kapitálové (investiční)
Výdaje celkem

Financování-tř.8
kladné (použití zůstatku z přech. let)
kladné (čerpání úvěru)

záporné (splátky úvěrů)
Financování celkem

28 505
89 149
20 783
3 000

-3 258

20 525

Rozpočet města na rok 2021 - investice podrobně

tis. Kč

rekostrukce ulice Smetanova - PD + realizace-část VaK

10 250

VaK - redukční stanice na ul. Míru

1 000

zasíťování lokality Z1 pro výstavbu rodinných domků (2. etapa)

veřejné osvětlení Partyzánská, Havlíčkova, Polská-kabel, sloupy, lampy
odkup pozemků v dolní parku - druhá splátka kupní ceny
akontace na zakoupení stroje Kramer

zakoupení samochodné sekačky pro skládku odpadů
ČOV - drapák na sediment

vybudování učeben ZUŠ v kulturním domě

ZŠ - obměna kotlů hlavní budova a sportovní hala

ZŠ projektová dokumentace na rekonstrukci budovy dílen
chodník - propojení ulic Partyzánská-Havlíčkova

projektová dokumentace - zázemí pro fotbalisty hřiště Dynamo
investiční dotace na domácí ČOV a studny
obnova vodovodu Partyzánská - PD
studna Horní Hoštice

multifunkční hřiště - herní prvky

MěKS - mříže před hlavní vchod do kulturního domu
zakoupení traktůrku pro údržbu veřejné zeleně
repase historické hasičské Tatry

ostatní drobné investiční projekty
Celkem

9 500
2 000
925
500
450
450
400
400
350
350
350
300
210
200
200
160
150

100
260
28 505
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Společnost

ECOBAT s.r.o.
IČ:267 25 967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89816,
oprávněná Ministerstvem životního prostředí k provozování kolektivního
systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů
vydává osvědčení

O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Osvědčení se vydává pro

Město Javorník
IČ: 00302708

Výše uvedený smluvní partner odevzdal v roce 2021 ke zpětnému odběru
a následné recyklaci celkem 379 kg použitých baterií.
Z tohoto množství bylo recyklací získáno 280 kg kovonosných druhotných
surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

RNDr. Petr Kratochvíl
Jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.
Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.
Sběrem baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.
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TŘÍDIT odpad, NETŘÍDIT odpad….???
Otázka hodná klasika, na kterou má
většina občanů našeho města jasnou
odpověď.
TŘÍDIT!!! Důvody, proč třídit odpad, si
myslím, není třeba neustále opakovat.

Jsem přesvědčen, že jsme na třídění
odpadů dobře vybaveni dostatkem
barevných kontejnerů, podle nichž
i děti v mateřské školce ví, co do které
barevné nádoby patří a co naopak
nepatří. Intenzita svozu separovaného
i směsného odpadu je, si myslím, dostatečná na to, aby kterýkoliv občan mohl
kdykoliv svůj, doma vytříděný odpad,
uložit tam kam patří.
Nechápu tedy, proč někteří naši občané řeší otázku jiného také známého
klasika:
KAM S NÍM???

A vlastně chyba! Mýlím se! Oni tuhle
otázku neřeší. Cestou ze svého domovního vchodu „vezmou zavděk“ prvním
kontejnerem, který se naskytne, jedno
jaké barvy, a svůj domovní odpad do něj
odhodí. Proto se mi ještě v den svozu odpoledne dostanou na monitor fotografie
od našeho odběratele s otázkami typu:
proč máte mezi vytříděným papírem použité plínky, staré boty, lahve, slupky od
brambor atd. Stejně tak se děje u skla.
Tito naši občané si nedokáží uvědomit,
že to, co provádí z vlastní lenosti, udělat
pár kroků navíc, jednak nevrhá dobré
světlo na naše město, ale, co je hlavní,
zdražuje naše hospodaření s odpadem.
A to je něco, co si nikdo z nás všech
určitě nepřeje.
Nebuďme lhostejní, buďme všímaví….

Odbor správy majetku města

Dovoz „papíru“
dne 20. 1. 2022
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Statistika obyvatelstva města Javorník
Přináším vám krátkou statistiku vývoje
obyvatelstva v Javorníku. Jednotlivé údaje
lze vyčíst i z grafů. Statistika vychází z dat
Českého statistického úřadu a z programu
GINIS Standard Registr obyvatel. Statistika
je zaznamenána od roku 1971–2021.
Stav obyvatel k 1. 1. 2022 je 2640. V roce
2021 se v Javorníku narodilo 15 dětí a přistěhovalo 80 nových občanů. Naopak, 97 občanů se odstěhovalo a naše řady opustilo
47 občanů.
Blahopřání našim spoluobčanům, kteří se
dožili krásného jubilea
Mezi nejstarší občany Javorníku patří:
Květoslava Dudáková (99 let), Marie Vršanová (98 let), Mária Juřenová (96 let) Růžena
Pekarčíková (95 let), Anna Bialková (95 let),
Drahomíra Mařáková (95 let), Jiřina Pánková
(94 let), Karel Frkal (93 let), Vlasta Federmannová (92 let), Zdeněk Orság (92 let),
Alena Dvořáková (91 let), Marie Snášelová
(90 let), Štefania Perničková (90 let).
Do dalších let přejeme spoustu zdravíčka!
V roce 2021 se narodili:

Jonáš Adamec, Magdaléna Bednaříková,
Marek Borovský, Matyáš Černý, Samuel Daňa,
Anežka Haflantová, Oliver Jedlička, Lukáš
Kozub, Ondřej Nagy, Rozálie Nová, Natálie
Randusová, Marie Rychlá, Antonín Špetík,
Malvína Woš, Tereza Žáková.

Z jednotlivých grafů lze vyčíst, že Javorník
registruje stále méně a méně obyvatel. Víc
zemře a odstěhuje se, než se narodí a přistěhuje. Mladí Javorník opouštějí, hledají práci
ve vnitrozemí. Věková struktura mužů je
51 let, ženy 54 let, dívky 11 let, chlapci 11 let.
V Javorníku žilo v roce 2021 (2640 osob),

1950 (2651 osob), nejméně obyvatel však bylo
registrováno v roce 1971 (2582 osob).
Nejčastějšími jmény jsou: Petr, Jiří, Marie,
Jana, Jan, Pavel, Miroslav, Martin, Josef, Anna,
Jaroslav, Milan, Lenka, Tomáš, Hana, Eva,
Věra, Zdeněk, Lucie, Michal a další.

Nejčastější příjmení: Daniel, Kozubová,
Danielová, Zelenka, Kozub, Daňová, Horváth,
Konečný, Konečná, Horváthová, Dvořáková,
Daňa, Zelenková, Nagy, Nováková, Urban,
Sumec a další.
Mezi prvními občánky byli: Žáková Tereza
(2021), Čaňanský Tomáš (2020), Girgová
Viktorie (2019).

Jednotlivá data se mohou lišit z jiných zdrojů. Za spolupráci děkuji Marcele Minksové
(Matrika MěÚ Javorník).

Statistika - věkové složení (počty)

Věková kategorie
Celkem
0
13
1-4
107
5-9
110
10-14
154
15-19
150
20-24
102
25-29
156
30-34
144
35-39
163
40-44
190
45-49
239
50-54
169
55-59
166
60-64
175
65-69
190
70-74
173
75-79
116
80-84
78
85-89
33
90-94
8
95-99
6
1000
Celkem
2642 (muži – 1304, ženy – 1338)

Michal Zajonc, Marcela Minksová
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vývoj obyvatelstva 1869-2021

muži a ženy Javorník 1998-2021, grafy: MZ
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zemřelí, narození, přistěhování a vystěhování 1971-2021

Vývoj obyvatelstva 1991-2021

vývoj obyvatelstva 2010-2021, grafy: MZ
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Dění v Javorníku
Společenská kronika – leden 2021

Narození občánci
Lucie Rusznyáková –
první narozené miminko v roce 2022

Odešli z našich řad:
Anna Fusková
Naděžda Macháčová
Jaroslav Langer
Bohumil Kožuch

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Rodičům i dětem
přejeme hodně štěstí,
zdraví a radosti.

MZ, MM

Poděkování Tříkrálová sbírka
Děkujeme všem občanům za příspěvek do letošní Tříkrálové sbírky. Výsledky sbírky jsou
ohromující a na většině míst opět předčily minulé roky. Moc si toho vážíme. Věřte, že Váš dar
využijeme smysluplně. Celkem se v okrese Jeseník vybralo 780 515 Kč.
Charita Jeseník
Dzubáková Jana

Javorník

Prokopová Ilona

Losmanová Marie
Spurná Nela

Bukalová Monika
Mrázková Milada

Dvě čestná uznání
Děkujeme dětem a jejich učitelům z Javorníku za zapojení se do výtvarné soutěže
Charity Jeseník „Tři králové v proměnách
času“. Z velikého počtu 240 prací odbornou
porotu zaujaly hned dvě javornické. Čestné uznání udělila Mateřské škole Polská za krásnou barevnou koláž z trhaných papírků
a kolektivu žáků 5. A třídy Základní školy Javorník za vytvoření
kalendáře Tři králové v proměnách času 2022. Gratulujeme.
Všechny vítězné práce je možné zhlédnout na webových stránkách Charity Jeseník

13 625 Kč

1 882 Kč

11 859 Kč

2 660 Kč

603 Kč
942 Kč

31 571 Kč
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Zahrádkáři
Vážení přátelé,

Je to v podstatě dva roky, kdy do našeho života vstoupil Covid-19 a s ním
i protiepidemická opatření, která komplikují chod celé společnosti a tím pádem i spolkový život zahrádkářských
organizací. Samotného zahrádkaření
se vládní opatření přímo nedotkla,
nakonec i díky intervenci představenstva ČZS byla zachována výjimka pro otevření
zahrádkářských prodejen. Co však utrpělo,
je spolkový život. S výjimkou krátkých
letních období, kdy došlo k uvolnění opatření a mohly se konat za určitých podmínek

členské schůze. Některé ZO dokonce
uspořádaly i výstavy a zájezdy. Naše
ZO Javorník I. s ohledem na ochranu
zdraví se pro jistotu vlastních akcí
vzdala. Někteří naši členové však
využili nabídky ostatních spolků
v našem regionu a zapojili se tak do
společenského života svou účastí na
výstavách ovoce nebo zájezdech. Zde
musím zmínit našeho dlouholetého člena
naší ZO přítele Jaroslava Robotku, který se
zúčastnil v říjnu tradiční výstavy ve Vlčicích
„Den jablek“. Jeho vystavované jablko „Orion“
získalo 1. cenu.

V současné době se ukazuje, že přísná protiepidemická opatření se postupně budou
rušit, a proto naše ZO plánuje uspořádat
tradiční výstavu ovoce a případně i další
společenskou akci, neboť tento rok 2022
Český zahrádkářský svaz slaví 65. výročí své existence. Naše ZO od svého
založení je stále aktivní součástí Českého
zahrádkářského svazu. Republiková rada
ČZS naší ZO Javorník I. udělila stříbrnou
medaili za zásluhy o Český zahrádkářský
svaz. Současně byli Republikovou radou
ČZS vyznamenáni i naši dva
členové za aktivní a úspěšnou dlouholetou práci ve
funkcích, jimiž jsou Ivanka
Pavličíková – bronzová
medaile a Antonín Karásek
– stříbrná medaile. Oběma
i dalším členům, kteří se
podíleli na úspěchu a rozvoji
našeho spolku touto cestou
děkuji. Přeji všem v tomto
roce 2022 hodně zdraví,
štěstí, pěstitelské úspěchy
i bohatou úrodu.
Václav Mařata,
předseda ZO Javorník I.
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Pozvání na oslavu Mezinárodního dne žen
Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR Javorník
srdečně zve všechny své členy
na oslavu Mezinárodního dne
žen 4. 3. 2022 od 14:00 hodin
do nového sálu MěKS Javorník.

Dobrou náladu s sebou, občerstvení a hudba budou zajištěny.
Srdečně zvou pořadatelé a výbor
organizace STP.
výbor organizace STP

Ukliďme Česko 2022.
Jarní část této akce je za nedlouho. Hlavním úklidovým dnem je sobota 2. dubna. Pokud máte
partu lidí, kteří se chtějí připojit, podívejte se na stránky organizátorů: www.uklidmecesko.
cz. Získáte informace a materiální podporu.
E. K.

Přehled JSDH Javorník za uplynulý měsíc leden
První měsíc roku 2022 byl z pohledu
činnosti jednotky SDH Javorník poměrně náročný. Zasahovali jsme celkem
u 7 událostí, při stejně vysokém počtu
událostí jsme naposled zasahovali
v letech 2018 a 2017. K první události jsme
vyjeli 7. ledna. Byl to první výjezd dobrovolné jednotky v roce 2022 na celém území
okresu Jeseník. Vyjeli jsme před 9. hodinou
dopoledne k otevření bytu na ulici Fučíkovu,
kde se měla nacházet osoba se zdravotními
obtížemi. K podobným případům jsme tento
měsíc vyjeli ještě 3x, a to 14. ledna do Uhelné,
18. ledna na Smetanovu ulici a 19. ledna na
ulici Míru. Ve všech případech šlo o obavu
o osobu uvnitř. Při těchto událostech vždy
spolupracujeme s příslušníky Policie ČR. K jiným událostem než je otevření uzavřených
prostor vyjíždíme ve středu 12. ledna na ulici
Školní, kde došlo k úniku hydraulického oleje
z nákladního automobilu po jeho poruše.
Pomocí sorbentu jsme uniklý olej z cesty
uklidili. Na místo se stihla dostavit i jednotka HZS Jeseník. V úterý 25. ledna vyjíždíme

v podvečer do Zálesí k odstranění spadeného stromu ze silnice. A k poslední
lednové události vyjíždíme v sobotu
29. ledna do Bernartic, kde společně
s místní jednotkou a jednotkou HZS
Jeseník zasahujeme u dopravní nehody osobního vozidla, které narazilo do zděné zídky.
Událost byla nahlášena se zraněním, ale řidič
na místě odvoz do nemocnice odmítl.

Závěrem se ještě ohlédneme za uplynulým
rokem 2021. V tomto roce jsme zasahovali
celkem u 45 událostí. Z toho bylo 9 požárů,
6 dopravních nehod, 26 technických a ostatních pomocí, 2 úniky nebezpečných látek
a 2x jsme vyjeli k planému poplachu. Nejčastěji jsme zasahovali v pátek – 10x, a naopak
v neděli jsme za celý rok nevyjeli ani jednou.
U zásahů jsme celkem strávili 62 a půl hodiny. Nejdelší zásah trval 9 hodin a 41 minut
(dopravní nehoda Uhelná) a nejkratší zásah
trval 19 minut (transport pacienta Javorník).
Z pohledu statistiky už vše. Nutno říct, že rok
2021 patřil k těm klidnějším.
MT
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc leden
Kvadrantidy, satelity, dalekohled Jamesse Webba, asteroidy a výbuch sopky
Hunga Tonga – hlavní události měsíce
ledna v kostce.

V noci na 4. 1. vrcholí meteorický roj
Kvadrantidy. Podmínky pro pozorování meteorů byly letos špatné – zataženo. Kvadrantidy byly aktivní mezi 1. až
10. lednem.

13. 1. historicky poprvé letěl z území
USA do vesmíru český satelit s názvem
VZLUSAT-2, poprvé to bylo na palubě
rakety Falcon 9 společnosti Space X,
a navíc to bude první tuzemská družice
schopná přesně snímkovat Zemi.
Letos uplynulo 15 let, kdy se přehnala
tlaková níže Kyrill. V Javorníku 19. 1.
2007 vítr v nárazech dosáhl 88 km/h.
Nejvyšší naměřená rychlost větru byla
zaznamenána na vrcholu Sněžky, dosáhla hodnoty 216 km/h. Tehdy vláda
ČR vyhlásila na dva týdny nouzový stav,
jehož obsahem byl zákaz vstupu do lesů
ve vymezených krajích a okresech.

Dne 25. 12. 2021 proběhl start nejsilnější evropské rakety Ariane 5. Ta z Francouzské Guyany vynesla nejsložitější
a také nejdražší kosmický teleskop
všech dob. Dalekohled Jamese Webba
se úspěšně oddělil od horního stupně
nosiče 24. 1. Prvním cílem, na který se
zaměří kosmický teleskop Jamese Webba (JWST), bude hvězda (HD 84406) nacházející se relativně blízko Země v souhvězdí Velké medvědice.
Nejtepleji bylo 1. 1. 2022 - naměřeno 12,2 °C. Nejchladněji bylo 12. 1.
2022 - naměřeno -7,3 °C. Poslední největší mráz byl v roce 2010 (-20,6 °C).

Za měsíc spadlo 29,8 mm srážek.
Nejméně srážek spadlo v roce 2017
(8,3 mm). Nejvíce srážek spadlo v roce
2013 (80,5 mm).

Celodenní mrazy v lednu: 2022
(2 dny), 2021 (5), 2020 (0), 2019 (6),
2018 (4), 2017 (14), 2016 (11), 2015
(3), 2014 (10), 2013 (18), 2012 (7).
Zajímavosti z ledna:
1. 1. na Nový rok bylo TMAX
12,2 °C – nejvíce od roku 1976, kdy se
teplota v Javorníku měří. Druhá nejvyšší hodnota je 11,3 °C z roku 2018.

5. 1. po poledni začalo v Javorníku chumelit, sníh se však na zemském povrchu neudržel. Na Travné a Zálesí byla
zledovatělá vozovka, jízda s velkou opatrností.

12. 1. kolem Země proletěly významné asteroidy - 2013 YD48 – podle dat
NASA – o délce 80-180 metrů proletěl
kolem Země 12. ledna ve vzdálenosti
asi 5,59 milionů km. Objekt 1994 PC1
7482 – ve vzdálenosti 1,93 milionu km,
měří na délku kilometr – nejmohutnější, kolem Země proletěl 18. 1. za doprovodu prvního letošního úplňku „Vlčí
úplněk“. Další, zhruba 84 – 190metrový
asteroid 2017 XC62 proletěl 24. ledna
ve vzdálenosti asi 7,2 milionů km.
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16. 1. mohutný výbuch
podmořské sopky Hunga
Tonga zaznamenalo 15. 1.
a 16. 1. 2022 i Česko. Vulkán je od nás vzdálený asi
17 000 kilometrů. V sobotu večer (15. 1.) a v noci
(16. 1.) do Česka dorazila
tlaková vlna způsobená
erupcí. Výbuch podmořské sopky Česko pocítilo
ještě jednou. Tlaková vlna
v noci přišla ještě z druhé
strany, delší cestou kolem zeměkoule.
Záznam je i na meteo stanici v Javorníku – nepatrný pád atmosférického tlaku, pak se tlak vrátil na svou hodnotu,
a to 2x.

17. 1. z Polska dorazila studená fronta,
silný vítr, bílá tma a výpadky elektrické energie. Mezi Javorníkem a Velkou
Kraší se vyskytly první letošní blesky,
v Javorníku Vsi bylo slyšet hřmění. Ve
večerních hodinách silnice a chodníky
pokrylo silné náledí.
19. 1. raketa Falcon 9 od společnosti
Space X, která se vydala na svou cestu
s další várkou 49 družic Starlink.

20. 1. Javorník zahalila bílá tma, nešlo
vidět téměř ani na krok, napadly 2 cm
sněhu. Další dny v Javorníku trochu připadlo (do 5 cm).
25. 1. obleva.
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29. – 30. 1. ČR ovlivňovala hluboká tlaková níže Nadia (Malik), vítr v Javorníku naštěstí nebyl tak silný jako na jiných
místech v ČR, na Sněžce vítr v nárazech
dosáhl 185 km/h. V Javorníku 66 km/h.
Na Travné a Zálesí byla zledovatělá vrstva sněhu, na silnicích zmrzla břečka,
která vytvořila souvislou vrstvu ledu.
V Javorníku žádný sníh nebyl.
Horní Hoštice: 2. 1. 2022 nejvyšší naměřená denní teplota (Tmax): 12 °C.
12. 1. 2022 nejnižší naměřená teplota
(Tmin): -8 °C. Průměrná denní měsíční
teplota: 3,3 °C, průměrná noční minimální teplota: -0,8 °C.

Za měsíc prosinec (2021) napršelo
34 mm. Za měsíc leden napršelo 36 mm.
Srážky se měří od srpna 2020.
Za celý rok 2021 napršelo 884,6 mm.

MZ
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Volby do obecních zastupitelstev 2022
Je to tak. Začátkem října budeme volit zastupitelstvo. Termín určí prezident republiky nejpozději 90 dnů předem, tedy z kraje
prázdnin. Pro volební strany a uskupení
pomalu začíná příprava kandidátek a programů. V tomto úvodním průvodci volbami
rok

1990

1994

1998

2002

2006

kandidují

účast voličů

4 strany
a 1x nezávislí

78,6 %

4 strany
a 2x subjekt

70,8 %

3 strany
a 1 samostatný

52 %

4 strany

59 %

5 stran
a 1 subjekt

51,8 %

2010

9 subjektů

56 %

3 subjektů

52,5 %

2018

9 subjektů

50,3 %

2014

něco z historie o počtu kandidujících subjektů a účasti voličů v Javorníku od roku 1990.
Za uvedené období proběhly volby 8x.

Ze zveřejněných dat, které byly přečteny ze
stránek Českého statistického úřadu, jsou
patrné tři různé trendy. Počet kandidujících
stoupá, proti tomu účast voličů klesá. A klesá
vliv tradičních stran.

Z tohoto pak vyplývá více méně nesourodé
složení zastupitelstva. Nepřevažuje program
nejsilnějšího zvoleného subjektu. A tyto dva
faktory ovlivňují třetí a tím je klesající účast
voličů. Polovina zapsaných voličů se neobtěžuje vyjádřit. Je jim to jedno? Mají pocit, že
jejich hlas nic neznamená, nic nezmění? Nebo
jsou tak spokojeni? Volit je právo a práva je
dobré si nenechat oklešťovat. Dva uplynulé
roky, nechť nám jsou výstrahou!
Pokračování v příštím vydání.

E. Kabil

Nad starou pohlednicí
Nedávno se na Aukru objevila pohlednice
Travné, která je zajímavá nejen dobovým
zobrazením hájenky, ale i samotným sdělením na dopisnici:

...srdečný pozdrav již z nového domova. Kraj
jest zde krásný a má zde býti snad i ozdravovna
pro plicně choré. Zvěře jest zde asi průměrný
stav kolem 30-ti kusů srnčího a asi 7 jelenů.
Hájenství jest ovšem jen 180 ha
veliké. To jest hájovna na pohlednici. S pozdravem F. P.
Krutvald č. 52 (zkráceno)
To byly ještě doby, kdy hajný
znal v lese každý smrček a srnku. Pod iniciály F. P. se skrývá
hajný František Popelka, který
v Travné působil mezi lety
1946–1957. Paní Popelkové si
vážili Řekové, neboť dopisováním s Červeným křížem a úřady
pomáhala dávat dohromady
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rodiny s dětmi, které byly po občanské válce
v Řecku rozptýleny po celé Evropě.
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Z pohlednice můžeme vyčíst spoustu dějinných událostí. Vydal ji někdy ve 20. letech
minulého století javornický fotograf Herbert
Volkmer. Na snímku pózuje sám tehdejší fořt
Henkel. Originál pohlednice (zde je otištěna
pohlednice z autorovy sbírky) má začerněn
nápis Forsthaus na štítě i místopisný text pod
obrázkem, dnes nepochopitelné, ale tak se to
po válce dělo s němčinou, jazykem tehdejších
vrahů českého národa. Na rubu je razítko
rozmazané, ale zřejmě rok 1946. Ze známky
1,20 K ještě shlíží prezident T. G. Masaryk.
Adresátův Zlín ještě není přejmenován
a ulice nese název Stalinova. Brzy bude vše
jinak, pak ještě, pak další změny a dál nás to
v lidském životě čeká. Kéž bychom žili bez
válek či zotročení a na zelené planetě. Staré
pohlednice, které prošly poštou, jsou, jak je
vidět, zajímavým dokumentem doby.
Pavel Komínek, Travná č. 52

Nejen co se stalo

Zpravodaje měst a obcí slouží k informacím
obyvatel, co se u nich stalo v samosprávě,
organizacích, bezpečnosti, dopravě, školách,
kultuře, sportu, a tak by se dalo pokračovat.

Samozřejmostí je i pohled do krátké nebo
vzdálenější budoucnosti a znovu můžeme
vyjmenovat…. Jsou však i významné dny,
státní svátky, dny, které stojí za krátkou
vzpomínku. A na tyto bych rád upoutával
pozornost laskavého čtenář měsíc dopředu.
Případné námitky, že se to Javorníku netýká,
neobstojí.
1. března Začíná Měsíc knihy

2. března Úterní půlnocí končí masopust
a začíná 46 dnů trvající postní období. Naši
prapředkové tuto tradici velmi ctili.
8. března Mezinárodní den žen. Slaví se
na počest amerických šiček a jejich protestu

v roce 1908. Tedy, mládeži, žádný komunistický výmysl. Všem ženám úctu.

12. března Přistoupení České republiky
k NATO. Bez komentáře.
15. března Okupace Čech, Moravy a Slezska
v roce 1939 a vyhlášení Protektorátu Čechy
a Morava. Započalo nejtragičtější šestileté
období našeho národa! Nikdy nezapomínat!

28. března Narození Jana Ámose Komenského 1592. Velké světové osobnosti, pedagoga,
který přesto, že prožil nelehký život, zanechal
dílo celoevropského významu. Den je rovněž
slaven jako Den učitelů. Všem pevné zdraví,
nervy a hlavně úspěchy v předávání vědomostí a znalostí nastupující generaci.
1. duben Mezinárodní den ptactva (od roku
1906)
E. Kabil
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N E P O R A Ž E N Í
Neuplynulo ještě půl roku od Mnichovské
dohody, po které muži se zaťatými zuby
a pěstmi nuceně opouštěli obranné pozice
na hranicích Československé republiky.
Mnohá města dříve vzdálená od původní
hranice se stala příhraničními. To byl také
osud Místku. Politická situace toho času
byla vypjatá.
Bylo na večer 14.března 1939. U Czajankových kasáren zastavila kolona vozidel.
Stráž u brány vyzvala příchozího důstojníka,
aby zůstal stát a ohlásil se heslem dne. Ten
místo toho sáhl po zbrani. Strážný vystřelil
výstražný výstřel. Příchozí na hlídku střelil
a vojáka zranil. Ten palbu opětoval a nepřítele zabil. V kasárnách byl vyhlášen poplach.
DO ZBRANĚ!
Důstojníci III. praporu 8.pěšího pluku,
který byl v oslabené sestavě v kasárnách
dislokován, se snažili spojit s nadřízenými.

To se však nedařilo. Poddůstojníci rychle
organizovali obranu a rozmisťovali střelce.
Měli k dispozici většinou nováčky bez výcviku. Přesto si posádka při nedostatku větší
palebné síly vedla více než dobře. Odrazila
řadu pokusů prolomit obranu. Do doby, než
přišel z vyššího velení rozkaz ZASTAVIT
PALBU a VZDÁT SE byly na německé straně
desítky zraněných a dodnes neupřesněné
množství mrtvých.

Tento jediný odpor proti okupaci dnes
připomíná pomníček na místě, kde kasárna
stávala. Vyprávění o průběhu jsem měl možnost vyslechnout od přímého účastníka. Byl
jím pan učitel Najman na hornickém učilišti
ve Frýdku Místku. Mimochodem. Obě samostatná města byla sloučena právě v období
války. Nadpis jsem si vypůjčil z názvu filmu
o této události, natočeném v roce 1956.
E. Kabil

Informace ze školství

Co se děje v Základní škole Javorník?
Nový kalendářní rok 2022 začal
na základní škole zavedením
nového informačního systému – elektronické žákovské
knížky. Ta slouží k okamžitému
informování o prospěchu a chování žáka, rychlému sdělení
důležitých informací rodičům
i k řádnému omlouvání absencí
žáků. Dle pozitivní odezvy rodičů i žáků byla výměna papírové
žákovské knížky za elektronickou dobrým rozhodnutím.

Je již tradicí, že v lednu do školy zavítají
Tři  králové, kteří s p. uč. Dzubákovou popřejí
dětem a jejich učitelům vše nejlepší v novém

roce. S touto návštěvou je spojena zároveň Tříkrálová sbírka.
Žáci jsou svými učiteli seznámeni s významem sbírky, účelem
a hlavně se učí, že je důležité si
pomáhat, být empatický a brát
charitu jako samozřejmou součást dnešního života. Velké
poděkování patří všem, kteří
tuto akci připravili a podpořili!

Od 17. do 21. 1. proběhl lyžařský kurz 3. a 4. ročníků. Přihlásilo se celkem
24 dětí, které si to na lyžích užily v Lipové-lázních na Lázeňském vrchu. Převážná část se
setkala s lyžováním poprvé, tudíž se děti učily
lyžařskou průpravu od samotných základů.

3/2022

Každým novým dnem se lyžařské dovednosti
u všech začátečníků zdokonalovaly, a tak se
mohli postupně přesouvat z „Dolíčku“ s výtahem pomocí lana na sjezdovku s pomou.
V závěru týdne již všichni zúčastnění lyžovali
a odměnou jim byly volné jízdy za přítomnosti svých rodičů, kteří se na své malé sportovce
přijeli podívat. Z důvodu špatných sněhových
podmínek se pobytový lyžařský kurz pro
7. ročníky přesunul na náhradní termín.
Uskutečnila se také školní kola olympiád,
a to z českého jazyka, anglického jazyka,
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zeměpisu a dějepisu. Všem zúčastněným
moc děkujeme a postupujícím do okresních
kol přejeme hodně štěstí! Jsou to: Alexandra
Svobodová (ČJ, D), Julia Luchian (ČJ, Z),
Marie Fibingerová (D), Lucie Barčáková
(AJ), Andreas Bulguris (AJ, Z), Kateřina
Michalíková (Z), Pavel Horák (Z), Ema
Schreiberová (Z), Petr a Vasil Papavasiliovi
(Z), Jakub Ryšánek (Z) a Lucie Klapuchová
(Z). Gratulujeme!!!
Ze školní kroniky zpracovala
Bc. Petra Baťová

Lyžařský kurz 1. stupně ZŠ Javorník

Po dvou letech jsme se opět v lednu
s dětmi 3. a 4. tříd vrátili na tradiční lyžařský kurz do Lipové lázní na
Lázeňský vrch. Zájem dětí o účast
na tomto kurzu byl nemalý, a proto
letos výuku 24 žáků na svahu zajištovali
čtyři pedagogové a o celkové pohodlí se nám
starala paní asistentka.

Převážná část se setkala s lyžováním
poprvé, tudíž se děti učily lyžařskou
průpravu od samotných základů.
Čtyři žáci již techniku lyžování ovládali, a proto se s panem učitelem vydali
na velký svah již v pondělí. Každým novým
dnem se lyžařské dovednosti zdokonalovaly
u všech začátečníků, a tak se mohli postupně
přesouvat z „Dolíčku“ s výtahem pomocí lana
na sjezdovku s pomou. V závěru týdne již
všichni zúčastnění lyžovali a odměnou jim
byly volné jízdy za přítomnosti svých rodičů,
kteří se na své malé sportovce přijeli podívat.
Lyžařský kurz jsme si užili jak dospělí, tak
i děti, a proto se už můžeme těšit opět za rok!
Za tým pedagogů LK
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Kulturní, společenské a sportovní akce

Kalendář akcí březen 2022
4. 2. – 20. 3.
Knihovna RZ Javorník

VÝSTAVA ILUSTRÁTORA FANTASY LITERATURY JANA PATRIKA KRÁSNÉHO vstupné: dobrovolné

5. 3. od 17:00
velký sál MěKS (kino)

kino – česká filmová komedie „JEDINĚ TEREZA“
vstupné: 100,-

8. 3. v 10:30
Knihovna RZ Javorník

BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ

8. 3. v 19:00
velký sál MěKS

„VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ“ – Divadlo Járy Cimrmana
vstupné: 350,- // v den konání 400,-

19. 3. od 15:00
velký sál MěKS (kino)

kino – animovaná pohádka pro děti „MYŠI PATŘÍ DO NEBE“
vstupné: 60,-

23. 3. od 17:00
Knihovna RZ Javorník
26. 3. od 14:00
taneční sál u Damašků

ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY
„DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES“ – Pro děti bude připravené
odpoledne plné zábavy, soutěží, písniček a hlavně úsměvů.
vstupné: dospělí 50,- // děti ZDARMA

PŘIPRAVUJEME

1. 4. od 19:00
Knihovna RZ Javorník
12. 4. od 18:00
zrcadlový sál
22. 4. od 17:00
nám. Svobody

NOC S ANDERSENEM
„JARNÍ KONCERT“
zazpívá javornický pěvecký sbor.
vstupné: dobrovolné!

„ČARODĚJNICKÝ REJ ANEB MAGICKÝ VEČER PLNÝ KOUZEL“
Večer plný kouzel, kejklířů, magické hudby, tanců a ohně.
Občerstvení zajištěno!
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„MÁJOVÝ VÝŠLAP NA BORŮVKOVOU HORU“
Srdečně zveme na tradiční výšlap k zahájení
turistické sezóny 2022!!!

1. 5. od 11:00
Borůvková hora
5. 5. od 19:00
velký sál MěKS
21. 5. od 18:00
nám. Svobody, SOUD
4. 6. od 14:00
zahrada K. Ditterse
17. a 18. 6.
nám. Svobody
19. 8. od 19:00
zahrada Karla Ditterse

„TRAVESTI SHOW“ – DIVOKÉ KOČKY
vstupné: 180,- v předprodeji, 200,- na místě v den konání
Předprodej vstupenek v MIC Javorník Po – Pá 08:00-16:00 hod.
„MUZEJNÍ NOC“

„DĚTSKÝ DEN“ - zábavné odpoledne pro děti i dospělé
vstupné: ZDARMA
„DNY JAVORNICKA“ – tradiční městské slavnosti s kulturním
programem na pódiu, atrakce pro děti, stánkový prodej, občerstvení po celý den
„S MUZIKOU BOŘÍME HRANICE“
- VI. ročník česko – polského hudebního festivalu
vstupné: 100,-

Všechny kulturní akce se budou konat s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace v souvislosti
s COVID – 19 a přijatými vládními opatřeními. O změnách termínů či o zrušení daných kulturních akcí vás
budeme včas informovat. Více info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz nebo na fcb stránkách
Javorník a jeho dění, Kulturní dům Javorník.

Nově u nás můžete platit platební kartou !!!
Vážení návštěvníci informačního centra, vždy se snažíme abyste se
u nás cítili příjemně, a tak se neustále snažíme zdokonalovat naše
služby pro zákazníky. Proto jsem velice ráda, že vám mohu sdělit, že
i u nás již můžete nově platit platební kartou.
Monika Bukalová MIC Javorník
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BŘEZEN 2022
SOBOTA 5. 3. 2022 v 17:00 VELKÝ SÁL
CINEMART
(romantický, komedie)

JEDINĚ TEREZA

Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji zachránil? Úplně
všechno. Navzdory tomu, že ho čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. Láska prostě bolí.
Tomáš s Terezou už pár let prožívají lásku jako z učebnice. Tomáš jako meteorolog získal skvělou práci
televizního moderátora počasí a Tereza se (zatím neúspěšně) snaží rozjet prodej a výrobu ručně šitých bot. Kdy
se to zadrhlo? Na Štědrý den, když Tereza přistihla polosvlečeného Tomáše v domněle choulostivé situaci s
populární televizní moderátorkou. Prekérní chvilku by sice Tomáš mohl celkem racionálně vysvětlit, kdyby k
tomu ale dostal příležitost.
Vstupné: 100 Kč

přístupno

české znění

102 minut

SOBOTA 19. 3. 2022 v 15:00 VELKÝ SÁL !!! HRAJEME PRO DĚTI !!!
CINEMART
(animovaný)

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdou nejen ti
nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animovaném dobrodružství Myši patří do nebe.
Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší na celém světě a vůbec ničeho se
nebojí. Ale opak je pravdou, ve skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem jen mihne. Jejím toužebným
přáním je být stejně statečná jako její tatínek. Ten se dokázal s nasazením vlastního života postavit děsivému
lišákovi Tlamounovi, postrachu celého lesa. Boj sice nevyhrál, stal se ale obdivovaným hrdinou myšího
společenství. Šupito chce všem dokázat, že odvaha je dědičná. Snaží se zopakovat jeho legendární kousek –
vytrhnout pár chlupů z liščího kožichu. Za cíl si vybere spícího mladého lišáka Bělobřicha.
Vstupné: 60 Kč

přístupno

české znění

87 minut
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Sport - rozpisy Dynama Javorník
Okresní přebor muži - jaro 2022
Datum a čas

Kolo

Domácí

Hosté

SO 26.03.2022 15:00

26

Javorník

Bělá

SO 02.04.2022 15:30
SO 09.04.2022 15:30
SO 16.04.2022 15:30
SO 23.04.2022 16:00
SO 30.04.2022 16:00
SO 07.05.2022 16:30
SO 14.05.2022 16:30
SO 21.05.2022 17:00
SO 28.05.2022 17:00
SO 04.06.2022 17:00
SO 11.06.2022 17:00
SO 18.06.2022 13:45

14
15

16

17

18
19
20

21

Javorník

Vidnava

Javorník

VOLNO

Červená Voda
Javorník
Velká Kraš

Vápenná

Javorník

Javorník

Česká Ves"B"

Velké Kunětice

25

Bernartice"B"

24

Zlaté Hory

Javorník

Javorník

22
23

Javorník

Černá Voda

Lipová lázně

Supíkovice

Odjezd

Javorník
Javorník
Javorník

Okresní přebor starší přípravka - jaro 2022
Datum a čas

Kolo

Domácí

Hosté

PO 11.04.2022 16:00:00

11

Javorník

13

Červená Voda

14

Javorník

16

Česká Ves

PO 18.04.2022 17:00:00
PO 25.04.2022 16:30:00
PO 02.05.2022 16:00:00
PO 09.05.2022 16:00:00
PO 16.05.2022 16:30:00
PO 23.05.2022 16:00:00
PO 30.05.2022 17:00:00
PO 06.06.2022 16:00:00
PO 13.06.2022 16:00:00
PO 20.06.2022 16:30:00

12

Bernartice
Jeseník

15

Javorník

18

Červená Voda

21

Supíkovice

17

19

20

Javorník
Javorník

Javorník

Odjezd

Javorník

Javorník

Supíkovice
Zlaté Hory

Javorník

Lipová lázně
Javorník
Bernartice
Jeseník

Javorník

Okresní přebor mladší přípravka - jaro 2022
Datum a čas

Kolo

Domácí

Hosté

NE 27.03.2022 10:00:00

26

Javorník

Mikulovice

NE 17.04.2022 10:00:00

16

Javorník

NE 03.04.2022 10:00:00
PO 11.04.2022 16:30:00

14

15

Zlaté Hory
Česká Ves

Javorník
Javorník
Žulová

Odjezd

22
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Datum a čas

Kolo

Domácí

Hosté

PÁ 22.04.2022 16:00:00

17

Mikulovice

Javorník

NE 08.05.2022 10:00:00

19

Javorník

22

Jeseník "B"

25

Žulová

Javorník

Datum a čas

Kolo

Domácí

Hosté

NE 26.03.2022 12:30:00

26

Javorník

Supíkovice

NE 01.05.2022 10:00:00
ST 04.05.2022 16:00:00

NE 15.05.2022 10:00:00
NE 22.05.2022 10:00:00

NE 29.05.2022 10:00:00

NE 05.06.2022 10:00:00

NE 12.06.2022 10:00:00

NE 19.06.2022 12:15:00

18

27

20
21

23

24

Okresní přebor starší žáci - jaro 2022

SO 02.04.2022 13:00:00
SO 09.04.2022 12:00:00
SO 16.04.2022 13:30:00
SO 23.04.2022 13:30:00
SO 30.04.2022 14:00:00
ST 04.05.2022 16:00:00
SO 07.05.2022 14:00:00
SO 14.05.2022 17:00:00
SO 21.05.2022 14:30:00
SO 28.05.2022 14:00:00

14
15

16

Javorník
Jeseník "A"

Javorník

21

Javorník
Žulová

Javorník

Javorník

Javorník

Česká Ves

Javorník
Volno

Mikulovice

Lipová lázně
Javorník

22

Červená Voda

25

Žulová

Javorník

Datum a čas

Kolo

Domácí

Hosté

NE 17.04.2022 10:00:00

14

Žulová

Bělá

SO 04.06.2022 14:30:00
SO 11.06.2022 14:30:00
NE 19.06.2022 10:00:00

23
24

Okresní přebor mladší žáci - jaro 2022

NE 24.04.2022 12:30:00
NE 01.05.2022 10:00:00
NE 08.05.2022 12:30:00
ST 11.05.2022 16:30:00
NE 22.05.2022 12:30:00
NE 29.05.2022 13:00:00
NE 05.06.2022 12:30:00
NE 12.06.2022 10:00:00
NE 19.06.2022 12:30:00

15

Javorník
Javorník

Javorník

16

Jeseník "B"

19

Javorník

17

18

20

11
12

13

Javorník
Česká Ves

Jeseník "C"
Javorník

Mikulovice

Javorník

Odjezd

Javorník

Javorník

Javorník

20

Lipová

Javorník
Česká Ves

Vidnava

Česká Ves

Bernartice

Zlaté Hory

Zlaté Hory

19

27

Volno

Javorník

Supíkovice

18

Jeseník "A"

Javorník

Javorník

17

Odjezd

Zlaté Hory
Vidnava

Jeseník "C"
Javorník

Mikulovice
Javorník
Žulová

Javorník
Jeseník "B"
Javorník
Česká Ves

Odjezd
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Pozvánky na kulturní a společenské akce
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Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města
Javorník. Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 3/2022, dne 1. 3. 2022, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 14. 3. 2022, své příspěvky
zasílejte na javornickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává město Javorník, náměstí
Svobody 134, 790 70 Javorník, IČ: 302708, MK ČR E 22175.
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