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Informace z města
Kovaná mříž nad studnou
Vážení občané,

jistě mnozí z vás zaznamenali nový prvek na
náměstí a tím je kovaná mříž nad studnou
v centru náměstí. Její konstrukce je v půdorysu šestiboká a osazena vrchlíkem ve tvaru
hvězdy. Sloupy (šipky) vystupují z konstrukce. Žebra jsou vysazena nad horizont střechy.
To vše je v záměru pro zvýraznění plastičnosti mříže a podtržení heraldického znaku
města Javorník. Zhotovena je z hranolu, pásového a kulatého profilu, černého, měděného
a nerezového plechu, použita byla kovářská
technologie: nýtování, prosazování, svařování, kování v zápustce… Povrchovou úpravou
je žárový zinek, barvy na bázi akrylátových
pryskyřic - černá kovářská patina a šedá
barva. Šedé barvy bylo použito se záměrem
vytvořit více kontrastní celkový dojem mezi
mřížemi a erby. Je také myšleno na bezpečnost studny z pohledu znečištění. Jedna část
šestibokého tvaru je otevíratelná. Dovnitř
bude osazeno nerezové pletivo.

Štít heraldiky je vyroben z nerezového
plechu, zvolené odstíny barev byly vybrány
podle předloh šesti heraldických znaků. Heraldické znaky (viz popis níže) byly vybrány
s pomocí Mgr. Milana Rychlého.
Popis erbů

V každém poli mříže je umístěn barevný erb
pánů, kteří vlastnili mj. i město Javorník. Od
znaku města vpravo je štít Bolka I. Svidnického, který je znám jako první majitel hradu
Jawirnik, druhý štít patří vratislavskému biskupu Přeclavovi z Pohořelé, který vykupuje
hrad a od té doby s krátkými přestávkami
patří Vratislavskému biskupství, mj. byl i velkým přítelem císaře Karla IV. Třetí štít patří
vratislavskému biskupu Janu Thurzovi, který
velmi povznesl Javorník díky těžbě stříbra,
které se v okolí nalézalo. Čtvrtý štít patří
vratislavskému biskupu Baltazaru z Promnic,
který uděluje tehdejší obci městská práva
(např. pořádání trhu) a uděluje mu k užívání
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znak města, kdy ze svého erbu propůjčuje šíp
s hvězdou. Pátý štít patří rodu Schafgottschů,
kdy člen tohoto rodu vratislavský biskup
Filip Gotthard Schafgottsch udělal z města
Javorník centrum kultury a umění ve Slezsku.

Bylo nám jasné, že vybrání jen šesti jmen
osobností, které se zasloužily o město a celé
okolí je nedostatečné a snad i nespravedlivé,
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ale, bohužel, prostor je daný a nelze ho měnit.
Realizace trvala cca 8 týdnů a probíhala v kovářské dílně „Ateliér Kovárna“ na Nádražní č.
p. 3 Javorník. Realizoval Mg.A. Jaroslav Křížek
a Štěpán Křížek DiS.

Zpracováno na základě podkladů
Mg.A J. Křížka a Mgr. Milana Rychlého,
místostarostka S. Mimrová

Program pro poskytování neinvestičních dotací
z rozpočtu města Javorník v roce 2022
Jako v předchozích letech také pro rok 2022
vyhlásila Rada města Javorník program pro
poskytování dotací právnickým i fyzickým
osobám na veřejně prospěšnou činnost
a jednorázové akce v oblasti kultury, sportu
a sociální péče.

Uzávěrka 2. kola podávání žádostí je 15. 5.
2022.

Uzávěrka 1. kola podávání žádostí je 31. 1.
2022.

Ing. Marie Fomiczewová, vedoucí odboru
finančního MěÚ Javorník

Celé znění programu a tiskopis žádosti naleznete na adrese www.mestojavornik.cz - Úřad
– Úřední deska – Dotace z rozpočtu města.

K podání žádosti je nutné použít závazný
formulář určený pro rok 2022!
Případné dotazy a požadavky na konzultace
směřujte na tel. 584 458 781 nebo na e-mail
fin.ved@mestojavornik.cz.

Správa VaK města Javorník
- úprava ceny vodného a stočného pro rok 2022
Na základě vývojové křivky růstu ceny vodného a stočného stanovené Státním fondem
ČR při realizaci akce – Rekonstrukce ČOV
Javorník rozhodla Rada města Javorník na
svém zasedání čj. 101/2021 dne 10. 11. 2021
o provedení úpravy ceny vodného a stočného
pro město Javorník a obec Bílý Potok. Dle stanoviska poskytovatele dotace na rekonstrukci ČOV Javorník SFŽP měla cena vodného
a stočného být upravena každoročně o míru
inflace s použitím vývojové křivky nárůstu
stočného, se zakomponovaným propočtem
udržitelnosti projektu ve výši cca 50 mil., a to
od r. 2014 do r. 2040. Po provedeném pře-

počtu v roce 2022 dojde ke skokové úpravě
vodného a stočného ve výši:

- nárůst vodného o 2,97 Kč za 1 m 3,
tj. na cenu 26,00 Kč/m3
- nárůst stočného o 10,36 Kč za 1 m3,
tj. na cenu 38,00 Kč/m3
V následujících letech bude vývoj vodného
a stočného opět plynule narůstat, a to cca ve
výši okolo 5,00 Kč za obě položky.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, které je jako
v předcházejícím období ve výši 10 %.

Za správu VaK, Stibor Jaroslav
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Místní poplatek za odpady od 1. 1. 2022

Na základě zákona č. 543/2020 Sb., kterým
byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, musely obce nejpozději s účinností od 1. 1. 2022 upravit a novele
přizpůsobit své obecně závazné vyhlášky
týkající se poplatků za odpady. Proto dnem
1. 1. 2022 vstupuje na území města Javorníku
v účinnost nová obecně závazná vyhláška
města Javorník č. 1/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
(dále jen OZV č. 1/2021).

Pro občany, kteří jsou poplatníky z důvodu přihlášení k trvalému pobytu ve městě Javorník
anebo jsou poplatníky z důvodu vlastnictví
stavby pro rodinnou rekreaci, se prakticky nic
podstatného nemění. Poplatek činí 420 Kč za
osobu a rok a je splatný buď jednorázově
do 28. 2. nebo ve dvou stejných splátkách
do 28. 2. a 31. 8. daného roku.
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K významné změně však dochází v tom, že
od 1. 1. 2022 se poplatníkem místního
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství stává každý vlastník nemovité věci zahrnující byt nebo rodinný dům,
ve kterém není přihlášená žádná fyzická
osoba a která je umístěna na území města
Javorník. Tento poplatník je povinen svou
poplatkovou povinnost správci poplatku,
tj. odboru finančnímu Městského úřadu
Javorník, řádně ohlásit a hradit každoročně
poplatek ve výši sazby za 1 osobu.
Celé znění OZV č. 1/2021 a formulář pro
ohlášení poplatkové povinnosti vlastníka
nemovitosti jsou zveřejněny na webových
stránkách města www.mestojavornik.cz Úřad – Platby za TKO + PSY.

Ing. Marie Fomiczewová,
vedoucí odboru finančního MěÚ Javorník

POPLATKY ZA PSY
Splatnost do 31. 3. 2022. Dle OZV č. 2/2019
o místním poplatku ze psů je sazba poplatku:
za jednoho psa v domech
s vlastním výběhem 100 Kč,

za druhého psa a každého dalšího 150 Kč,

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

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnů ode dne jejího vzniku (ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců,
nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců).
Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
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Provoz dětské ambulance
– Vánoce 2021
Do středy 22. 12. 2021
platí běžná ordinační doba.
23. - 28. 12. bude ambulance zavřená,
v pracovní dny zastupuje MUDr. Blahová v Žulové

- naproti autobusovému nádraží
- telefon: 584437133, 605253795

Čtvrtek 23. 12. 2021 - zavřeno, dovolená
- zastupuje MUDr. Blahová 8:00 - 12:00
Pátek 24. 12. 2021 - zavřeno, svátek
Sobota 25. 12. 2021 - zavřeno, svátek
Neděle 26. 12. 2021 - zavřeno, svátek
Pondělí 27. 12. 2021
- zavřeno, dovolená
- zastupuje MUDr. Blahová 8:00 - 11:00
Úterý 28. 12. 2021
- zavřeno, dovolená
- zastupuje MUDr. Blahová 13:00 - 15:00
Středa 29. 12. 2021 - otevřeno, 8:00 - 11:00
Čtvrtek 30. 12. 2021 - otevřeno, 8:00 - 11:00
Pátek 31. 12. 2021 - otevřeno, 8:00 - 11:00
Sobota 1. 1. 2021 - zavřeno, svátek
Neděle 2. 1. 2021 - zavřeno, neděle
Od pondělí 3. 1. 2022 platí běžná ordinační doba.
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Svoz TKO 2022
PLÁN SVOZU TKO 2022 - Termín svozu LICHÉ PONDĚLÍ, ÚTERÝ
1x14
TKO

týden

datum

datum

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.

03.01.2022
17.01.2022
31.01.2022
14.02.2022
28.02.2022
14.03.2022
28.03.2022
11.04.2022
25.04.2022
09.05.2022
23.05.2022
06.06.2022
20.06.2022
04.07.2022

04.01.2022
18.01.2022
01.02.2022
15.02.2022
01.03.2022
15.03.2022
29.03.2022
12.04.2022
26.04.2022
10.05.2022
24.05.2022
07.06.2022
21.06.2022
07.07.2022

TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO

týden

datum

datum

29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
1.

18.07.2022
01.08.2022
15.08.2022
29.08.2022
12.09.2022
26.09.2022
10.10.2022
24.10.2022
07.11.2022
21.11.2022
05.12.2022
19.12.2022
02.01.2023

19.07.2022
02.08.2022
16.08.2022
30.08.2022
13.09.2022
27.09.2022
11.10.2022
25.10.2022
08.11.2022
22.11.2022
06.12.2022
20.12.2022
03.01.2023

Dění v Javorníku
Společenská kronika - říjen 2021

Narození občánci

Odešli z našich řad:

Během měsíce
listopadu se
nikdo nenarodil.

Jarmila Janečková
Emilie Šišmová
Fotis Bulguris

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

1x14
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
TKO
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Kulturní akce - menší statistika
Od roku 2017 dochází k evidenci všech kulturních akcí. V roce 2017 bylo evidováno 122
akcí, 2018 (135), 2019 (180), rok 2020 byl
plný různých omezení a zákazů (Covid-19),
bylo naplánováno přibližně 145 akcí - z toho
se uskutečnilo 65 akcí a zrušeno bylo 80 akcí.
V roce 2021 bylo naplánováno přibližně
125 akcí – z toho se uskutečnilo cca 65 akcí
a zrušeno bylo cca 60 akcí.

Kulturní dění ve městě organizuje město Javorník, MěKS Javorník, Správa zámku Jánský
Vrch a další příspěvkové organizace. Nesmím
zapomenout ani na místní kluby, spolky
a soukromé osoby, které se aktivně zapojují
do kulturního života v Javorníku.
Připomínám, pro evidenci a přehled hlaste
své akce do plánů akcí 2022 na marketing@
mestojavornik.cz
MZ

Přehled činnosti JSDH Javorník za uplynulý měsíc listopad
V listopadu byl pro letošek průměrný
počet výjezdů k mimořádným událostem. Zasahovali jsme u 4 událostí.
K prvnímu případu vyjíždíme hned
1. listopadu kolem 15. hodiny. Měli
jsme nahlášen požár lesa na ulici
Družstevní v blízkosti domů. Na místo jsme
vyjeli se všemi vozy. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že došlo k zahoření lesní hrabanky
na ploše cca 50 x 10 metrů. Na likvidaci plamenů byly nasazeny 2 C proudy. Při události
byla zraněna jedna osoba, která se snažila
plameny uhasit. Provedli jsme ošetření a po
dojezdu ZZS jim osobu předali. Na místo
se dále dostavily jednotky SDH Bílý Potok,
HZS Jeseník a z Polska dobrovolná jednotka
z Kamienice a profesionální jednotka z Nysy.
K další události vyjíždíme 6. listopadu odpoledne na silnici za Uhelnou směrem na Vlčice,
zde došlo k nehodě osobního vozidla, které
ukončilo svou jízdu na střeše v příkopu. Řidič
byl při nehodě zraněn a v době našeho příjezdu byl již v péči zdravotníků. Provedli jsme
protipožární zabezpečení a asistovali profesionálním hasičům při převrácení vozidla zpět
na kola. Následně byl proveden úklid vozovky
od vyteklých provozních kapalin. Na místě
s námi ještě zasahovali hasiči z Žulové a Jeseníku. O víkendu 6. a 7. listopadu se zúčastnili
dva členové výjezdové jednotky (Jiří Horký

a Arťom Surkov) kurzu nositelů dýchací
techniky. Oba úspěšně v neděli absolvovali závěrečnou zkoušku v podobě
testu odborných znalostí a praktickou
zkoušku za použití dýchacího přístroje v našem výcvikovém polygonu. Ve
čtvrtek 18. listopadu proběhlo odpoledne
školení a výcvik jednotky v použití lanových
technik a sebezáchraně na laně pomocí polohovacího pásu. Odbornou stránku výcviku
nám zajistil náš člen a vášnivý lezec Miroslav
Minařík. K další události vyjíždíme v sobotu
27. listopadu ve večerních hodinách, kdy nás
o pomoc požádali záchranáři. Šlo o snesení
osoby z domu na ulici Partyzánské do sanitky.
K poslední události pak vyjíždíme i poslední
den měsíce. Před polednem jsme vysláni do
Travné, kde došlo k pádu elektrického vedení
přes silnici. Asistovali jsme zde energetikům
při odstranění spadeného vedení a následné
provizorní opravě. Na místo se dostavili
i hasiči z Jeseníku, ale ti nakonec hned po
příjezdu odjeli k jiné závažnější události.
Jménem javornických hasičů bych chtěl všem
obyvatelům Javorníku a jeho městských částí
popřát v roce 2022 mnoho štěstí, životních
úspěchů a hlavně spoustu zdraví v této nelehké době.
MT
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc listopad
První polovina měsíce
byla poměrně klidná – ve
znamení tlakové výše.
Panovaly také inverzní
dny – celý den mlhy. Ke
konci měsíce napadla první sněhová pokrývka. Letošní listopad byl nejbohatší na sněhovou
pokrývku za posledních 11 let. V zimní
sezóně 2020/2021 byla první sněhová
pokrývka 29. 11. - 2 cm.

V roce 2013 bylo 27. 11. - 5 cm, v roce
2010 29. 11. - 15 cm a 30. 11. - 28 cm.

1. sníh v zimní sezóně 2021-2022 napadl
27. 11. 2021 - 5 cm, sněžilo i 28. 11. 2021
- 6 cm (cca 10 cm).
Nejtepleji bylo 1. 11. 2021
- naměřeno 16,7 °C.

Nejchladněji bylo 25. 11. 2021
- naměřeno -1,9 °C.

Za měsíc napršelo 22,1 mm.
Největší náraz větru byl 75,6 km/h.

Nejméně srážek spadlo v roce 2011, celý
měsíc panoval inverzní charakter a srážky
jsou vysrážené z mlhy (1,1 mm).
Něco málo zaznamenáno v měsíci:

11. 11. Martin na bílém koni sice nedorazil, zato přiletěli havrani, kteří u nás

tráví zimu, hledají a sbírají
neposbírané ořechy na zahradách.
23. 11. první letošní mráz
v Javorníku -1 °C.

20. - 21. 11. kolem Země
proletěly čtyři obří asteroidy. Jeden z nich,
a to asteroid 2016 JG12, měřil v průměru
zhruba 190 metrů a okolo Země proletěl
ve vzdálenosti pěti milionů kilometrů
rychlostí sedmi kilometrů za sekundu.
Další tři asteroidy byly už menší, jelikož
měřily v průměru pouhých pár desítek
metrů. Ani jeden z nich však nebyl okem
viditelný.

27. – 29. 11. první sněhová pokrývka,
v Javorníku leží souvislá sněhová pokrývka 10 cm. Travná a Zálesí 15/18 cm.
První sněhová pokrývka byla ve znamení
okamžitého sněžení, nepršelo. Chodce
ohrožoval těžký, mokrý sníh, který padal
ze střech budov.
Horní Hoštice:
Nejvyšší teplota byla naměřena 1. 11.
2021 (18 °C). Nejnižší teplota byla naměřena 12. 11., 27. 11. a 29. 11. 2021 (-2 °C).
Průměrná denní měsíční teplota (8,3 °C)
a průměrná minimální teplota (2,8 °C). Za
měsíc napršelo 30,5 mm.
MZ
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Skončil náročný rok
Když se ohlédneme, tak srovnání s horskou
dráhou není od věci. My, lidé jsme k sobě
někdy mohli a jindy nesměli. Různá omezení,
zákazy, pravidla, mnohdy rozporná, útočila
na naše mysli.
Vždy, když se situace uvolnila, bylo viditelné
a nepřehlédnutelné, jak to dělá společenství
lidskému dobře. Organizování akcí tradičních
a jiných bylo velmi, velmi náročné. Nekonaly
se třeba Dny Javornicka a bylo toho mnohem
a mnohem více.

Organizátoři to měli velmi složité. Přípravy trvají mnohdy měsíce a pak se akce musela zrušit. Někdy jen přesunout, ale opět komplikace.

A proto si myslím, že patří velké poděkování
všem organizátorům, ať už se akce uskutečnila nebo spadla do zákazu. Vám, děvčata
z Městského kulturního střediska Javorník,
zámku Janský Vrch, Spolku obyvatel Javorníku Vsi, Tančírně, městu Javorník – jak úřadu,
tak voleným zástupcům. Samozřejmě není
v mých silách vyjmenovat všechny. Všechny,
kteří zpříjemňují běžný život nám, občanům.
Tak věřme, že ten následující, se třemi dvojkami, bude lepší a pokojnější. Přežijme jej všichni
ve zdraví a pospolitosti.

E. Kabil

Pořád se něco děje
– Travná a stržený sloup elektrického vedení

V kalendáři je poslední listopadové datum.
Paní zima už čtvrtým dnem úřaduje. Převzala
vládu rychleji než ta naše nová. Obědvám
a přitom se dívám z okna. V zatáčce nad kostelem cosi modře bliká. Podívám se lépe a ono
je vidět záď hasičského vozu se zapnutým
majáčkem. Že by nehoda, pomyslím. Teple
a výrazně viditelně se obléknu, protože od
rána travenským údolím pořádně protahuje,
a vyrazím. V domnění, že jde o nehodu na
kluzké vozovce. Na ledovici ufoukané větrem
by to nebylo nic divného. Na takový povrch
jsou i zimní pneumatiky slabou náplastí.
Na dohled od místa už vidím, že přívodní
elektrický kabel pro budovu Setkávání leží na
vozovce a je vytržený ze spoje na sloupu. Ale
proč? Nic nenasvědčuje, že by na vedení něco
spadlo. Nic tam neleží. Zaměřím oči na sloup
a vidím, že kabel vedoucí směrem k Mariánskému údolí leží ve sněhu.
Vyrazím tím směrem a po třiceti krocích je
jasno. Zlomil se sloup. Betonová patka stojí,

ale dřevěný sloup je rozštípnutý a při pádu
strhl vedení. A protože padal směrem nahoru
do údolí, tak potrhal vedení před Setkáváním.
Mariánské údolí je bez proudu. To už byli na
místě odborní pracovníci z poruchové služby
ČEZ a situaci začali rychle a profesionálně
řešit. No, nezávidím jim v tom profukujícím
studeném povichru a patří jim má poklona.
Tak vidíte, že jsem nepřeháněl a ono se pořád
něco děje.
Dohra

Nedalo mi to, a jelikož jsem kdysi v minulém
století maturoval ze zařízení silnoproudé
elektrotechniky, vydal jsem se druhý den
znovu na obhlídku. Neštymovalo mi, že by
vítr, i když nárazově silný, povalil sloup. Navíc,
když proudil souběžně s kabelem. Další tři
sloupy jsou vychýleny vrcholem zhruba půl
metru z kolmice. To je divné?! Pořád nevidím
důvod. A přece. Další zdvojené sloupy leží
v troskách a už vidím příčinu. Jasan! Opět je
příčinou zteřelý kořenový systém vysokého
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jasanu z druhého břehu potoka. Odhadem 30
metrů výšky. Korunou to vzal přes vedení, a to
samozřejmě nemohlo nápor vydržet. Předešlého dne pracovníci ČEZu skončili těsně před
setměním a dnes pokračují v opravách. A proto, že je současně potrhané vedení pouličního
osvětlení, budou situaci řešit i pracovníci
správy majetku, kteří přijeli obhlédnout roz-
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sah škod. Objektivně je potřeba uznat, že stav
v poruchách na vedení 22 kV Javorník – Travná
a Zálesí byl proti předešlému roku výrazně
nižší. Ale kdo ví, co přinese rok následující.
Závěrem chci popřát všem čtenářům zpravodaje klidný rok 2022 ve zdraví. Zároveň děkuji
čtenářům za přízeň.
E. Kabil

Vánoční trhy s rozsvícením vánočního stromu v Javorníku

Po třinácté se na náměstí Svobody
v Javorníku rozsvítil jako první
v okrese vánoční strom! S kulturním
programem vystoupily dětí z Mateřské školy Polská a Mateřské školy
Míru. Následoval Andělský hlas a magické housle pana Tomáše Zápecy.

Advent je tu a s ním poslední týdny
do Vánoc. Všichni jsme zvyklí na
různé vánoční tradice, mezi které
patří vánoční trhy plné voňavého
cukroví, perníčků, posezení s přáteli
u teplého punče nebo zpívání vánočních koled.
„Opět jsou tu Vánoce, ten krásný čas rodinných
setkání, radostí z dárečků, čas porozumění,
slibů a předsevzetí. Věřím, že tento rok pro
Vás byl šťastnější, a pokud ne, že jste všechny
strasti dokázali překonat. Přál bych nám všem,
abychom si mohli naplno vychutnat tu pravou
sváteční atmosféru a v kruhu svých blízkých
prožili nejpříjemnější období celého roku. Přeji
Vám krásné a ničím nerušené svátky vánoční
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti,“ popřál všem starosta Javorníku Jiří Jura.

Městské kulturní středisko Javorník ve spolupráci s městem Javorník společně rozsvítili 21.
listopadu 2021 v 17:00 hodin vánoční strom
na svahu pod zámkem Jánský Vrch. Rozsvícení proběhlo za hojného počtu návštěvníků,
kteří si nenechali ujít tuto událost. V loňském
roce rozsvícení proběhlo bez kulturního
programu a bez lidí – vládní nařízení, které
zrušilo všechny kulturní akce kvůli celosvětové pandemií Covid 19. „Letošní rozsvícení

vánočního stromu vyšlo na jedničku,
vystoupení dětí, konečně ta pravá
vánoční atmosféra, spousta stánků,
každý si našel to své, všeho bylo dostatek! Úžasné, pořadatelům patří velký
dík,“ s nadšením komentovali občané.
Ozdobený „vánoční strom“ byl vysazený na jaře 1974 k narození dítěte.
Sazenice byla přivezena z Velkých
Losin před 48 lety. Místo bylo určeno
kousek pod původním smrkem, který
usychal. Letos na podzim nechalo
město Javorník vysadit pod svahem
novou dvoumetrovou jedli, která bude sloužit
budoucím generacím jako živý vánoční strom.

2010

„Chtěla bych touto cestou opět poděkovat
všem, kteří se na této každoročně se pořádající kulturní akci podílejí, velké díky patří
zaměstnancům města Javorník, dětem i paním
učitelkám za každoroční přípravu o to víc, že
v posledních dvou letech nikdo do poslední
chvíle netušil, zda se kulturní akce vůbec
uskuteční. Poděkování patří také p. M. Minaříkovi a p. J. Žilkovi za nazdobení a rozsvícení
stromu,“ poděkovala ředitelka MěKS Javorník
Lucie Hecsková.

Níže se můžete podívat na vánoční stromečky,
které v Javorníku byly za ta léta rozsvíceny.
Fotku z roku 2009 jsem bohužel nesehnal.
Kdysi dávno býval rozsvícený i platan, který
stával u kostela.

Fotografie vánočních stromů: Michal Zajonc
MZ
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Informace ze školství
Projektový den Ostrava
Planetárium a Malý svět techniky U6
Projektový den jsme začali návštěvou planetária. Bylo to tam moc
pozoruhodné. Prohlédli jsme
si plno zajímavých exponátů, dozvěděli jsme mnoho
nových poznatků. Zajímavé
byly fotografie několikasetkrát
zvětšeného hmyzu a jejich částí těl
nebo opravdické meteority nalezené
u nás. Vyzkoušeli jsme si skákat na Měsíci,
ocitnout se ve stavu beztíže nebo na vlastní
oči pozorovat tornádo ve vzduchovém válci.
Na malou chvíli jsme se ocitli na povrchu
Marsu, způsobovali jsme zemětřesení nebo
bouři na Uranu. Projít se před infračervenou
kamerou bylo také velice zajímavé.

V druhé polovině návštěvy planetária jsme
se přesunuli do kinosálu, kde nám pan
astronom poutavě vyprávěl a ukazoval na

plátně známá i neznámá souhvězdí, hvězdné mlhoviny i cizí
sluneční soustavy. V závěru
jsme zhlédli film o putování
naší Sluneční soustavou se
spoustou unikátních záběrů.

Po příjezdu do Malého světa
techniky jsme společně absolvovali
komentovanou prohlídku expozic.

Při prohlídce jsme plnili úkoly na pracovních
listech. Dozvěděli jsme se mnoho nových
a poučných informací o začátku a průběhu
průmyslové revoluce. Začali jsme prohlídkou
parního stroje, pokračovali prohlédnutím
a vysvětlením, jak funguje tkalcovský stav.
Sami jsme si mohli vyzkoušet vyrobit elektrickou energii na šlapacím kole. Také jsme
si prošli kajutu vesmírné lodi, ponorku Nautilus, ale i velkou námořní loď,
která obeplula svět.
Také jsme si mohli vyzkoušet ovládání moderních CNC
strojů.

Díky poutavému výkladu jsme
měli velmi atraktivní zážitek
a o průmyslové revoluci se
dozvěděli mnohem více než
pouhým čtením učebnic.
Za celý kolektiv žáků 5. B sepsala Kačorová Z., Blatová N.,
Losmanová J. a žáci 5. A
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Ohlédnutí za adventním časem s MŠ Sluníčko
Nový rok se rozbíhá, dovolte nám však malé
ohlédnutí a zavzpomínání na adventní období
– období plné dětského
očekávání a těšení se, zvědavých pohledů,
radosti a hlavně společně stráveného času
v kruhu nejbližších.
Jak jsme tento sváteční čas strávili
s dětmi v MŠ Sluníčko?
A jak to vše vlastně začalo?
No přece takovou „předadventní“ nedělí,
resp. vánočními trhy spojenými s rozsvícením vánočního stromu. Děti z obou
mateřských školek do tohoto programu jistě
přispěly nemalým dílem a měly tu čest zahájit
kulturní program celého odpoledne. Kdo to
neviděl, o hodně přišel! Z reproduktoru zněly
vánoční písně a na pódiu se to hemžilo anděly
a sněhuláky, kteří celému Javorníku ukázali,
jak to vypadá, když se dají do tance.
Pokračujeme aneb troška strachu a napětí!

Nastal prosinec a radostná očekávání se
v pondělí 6. prosince proměnily v určité obavy, nejistotu a možná ukáplo i pár slziček. Cože? Co se to ve školce dělo? Tak jako každým
rokem i tentokrát se do naší školky přišli na
děti podívat Mikuláš s čertem a andělem.
Nejprve jsme slyšeli jen slabé cinkání, pak
silnější cinkání… kroky…. A najednou se otevřely dveře a v nich stál óóóbrovský Mikuláš.
Dětem se až zatajil dech. Co ale bylo ještě
horší, do dveří se za Mikulášem cpal čert,
chrastil řetězem, mával pytlem a hudroval.
Naštěstí s nimi přišli i dva nádherní andělé
a ti pomohli dětem vše statečně zvládnout
– a dokonce jim předávali i nějaké balíčky
s dobrotami! Všechno dobře dopadlo, čert
si neodnesl ani děti, ani paní učitelky – ty se
do pytle nevešly!

Blížíme se do finále
Po odchodu čerta byly
dny ve školce stále radostnější a slavnostnější.
Perníčky byly upečeny i snědeny a my jsme
s dětmi vyráběli řadu dekorací, kterými
jsme postupně vyzdobili celou naši školku.
Školka se leskla a svítila zvenku i uvnitř, na
adventním kalendáři ubývaly dny i čokoláda. Co ale přibývalo, bylo těšení se dětí na
Vánoce ve školce!

Zase cinkání zvonečku…. ale nééé, tentokrát
to není čert. Zvonění vycházelo z přízemí,
kde jsme měli nastrojený stromeček, a tak
jsme se tam se všemi dětmi vydali. Neuvěříte, i když vy už asi ano, umíte číst a máte
nějaké ty roky, co se stalo! Okno otevřené
dokořán a pod stromečkem hromada dárků! Ale vážně h r o m a d a! Dárků bylo více
než dětí, málem jsme se tam ani nevešli!
Asi si dovedete představit tu radost dětí, to
výskání a štěbetání a ten mumraj, když došlo na rozbalování. Vánoční papíry, krabice,
dárky a někde mezi tím naše-vaše děti. Cíl
dne byl v tu chvíli jasný – papíry a krabice
vyhodit, dárky a děti nechat ve školce! Vše
se zdařilo, do dnešního dne nikdo nikoho
nepostrádá.
Poděkování

Vážení rodiče, chtěli bychom ocenit péči,
kterou věnujete svým dětem a poděkovat
Vám za podporu a ochotu, se kterou s námi
spolupracujete a zapojujete se do společných
aktivit. Velmi děkujeme i kulturnímu středisku, které zprostředkovává dětem řadu kulturních akcí a jehož prostřednictvím bylo dětem
umožněno vidět na vlastní oči Mikuláše, čerta
i anděla. Za velmi milý přístup a spolupráci
děkujeme také paní knihovnici, ZUŠ Javorník, ZŠ Javorník, zámku Jánský Vrch, ZZS OL
kraje s výjezdovým stanovištěm v Javorníku,
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Wellness Rychleby a MěÚ Javorník včetně
zaměstnanců krytého bazénu.

A velké poděkování patří společnosti SABAS
spol. s r. o., díky které mohly být Vánoce ve
školce ještě štědřejší. Děkujeme za poskytnutí sponzorského daru, který jsme převzali
od pana Surovíka a dětem za něj nakoupili
množství pěkných dárků.

Přání

1/2022

Všem čtenářům přejeme v novém roce pohodu a klid, čas na své blízké, spoustu zdraví,
síly a optimismu, kupu lásky, laskavosti
a porozumění. A ať se na svět kolem sebe
díváte občas očima dětí – budete překvapeni,
z jakých drobností se lze radovat.
Kolektiv MŠ Sluníčko

1/2022
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VE ŠKOLCE JE SPOUSTA ZÁBAVY A JE NÁM TU HEZKY. MÁME SPOUSTU KRÁSNÝCH HRAČEK, MŮŽEME
SI VYZKOUŠET PRÁCI S NETRADIČNÍM MATERIÁLEM, NAVŠTÍVIT ZAJÍMAVÁ MÍSTA, ZAŽÍVÁME
SPOUSTU NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ. DĚKUJEME VŠEM, DÍKY JEJICHŽ OBĚTAVOSTI, ENERGII,
ZAPÁLENÍ ČI FINANČNÍMU DARU JE NÁM TOTO UMOŽNĚNO:
-

PANÍ JAROSLAVĚ HORÁČKOVÉ KOVAŘÍKOVÉ Z WELLNESS RYCHLEBY

-

PANÍ VĚŘE HRADILOVÉ Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK

-

PANU FRANTIŠKU VRÁNOVI Z „KUS Z LESA“
PLAVČICÍM Z KRYTÉHO BAZÉNU V JAVORNÍKU

-

FIRMĚ ENERGOROZVODY (MANŽELŮM JEŘÁBKOVÝM).

MOC VÁM DĚKUJEME. 😊😊
PRACOVNÍCI Z MŠ POLSKÁ A VŠECHNY DĚTI

Vánoční vystoupení
Vánoční pohádku Andělská přání
nazkoušeli a 9. prosince 2021 s ní
vystoupili žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Javorník ze třídy p. uč.
Kláry Ketnerové, a to hned několikrát.
Dopoledne proběhla dvě představení pro
mateřské školy Míru a Polská a večer představení pro rodiče. Autorská pohádka postavena
na komunikaci s publikem pojednávala o lidských povahách a přáních, které mohou andělé na nebi vyslyšet a vyplnit nebo také pěkně
poplést. Nakonec vše dobře dopadlo a nejen
lidská, ale hlavně andělská přání, aby se lidé
na zemi měli rádi a navzájem si nezáviděli, se
vyplnila. A vyplnila se po dvou letech i touha
konečně vystupovat před diváky a na jevišti
se v rolích představili: Nikol Furmánková,
Marta a Filoména Kvapilovi, Thea Konečná,
Barbora Kozaková, Marie Nagyová, Melisa

Oharková a Vojtěch Vidner. Večerní
program doplnily žákyně Helena
Danielová a Emilie Kvapilová ze třídy
paní učitelky Ludmily Hruškové, které zahrály na housle koledy, kterými
navodily vánoční atmosféru. S padajícími
vločkami za okny to byl vskutku povedený
kulturní zážitek.
KK
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Kulturní, společenské a sportovní akce
Friedrich Gesierich: učitel a umělec,
který zachránil Javorník před zničením
Zajetí na ruské frontě.
Nedobrovolný dvouletý
„pobyt“ na Sibiři, útěk.
To vše měl za sebou javornický učitel, malíř a grafik
Friedrich Geiserich už ve
svých 25 letech. Ve věku,
kdy se dnešní „mladí“
teprve začínají osamostatňovat od rodičů, on
bojoval o svůj holý život.
Kdo ví, jak by se vyvíjel
jeho život, kdyby do něj
nezasáhlo běsnění obou
světových válek. Nejspíš
by žil obyčejný poklidný
život učitele v rodném
kraji, zpíval ve sboru, hrál na housle, maloval
zvířata a Javorník, který byl ústředním motivem jeho tvorby. Přestože se jeho akvarely,

perokresby i dřevoryty
vystavovaly a prodávaly
v galeriích v Brně, Vídni
i Německu, neměl ve svém
životě tolik prostoru, aby
svůj talent mohl více rozvíjet. Osud s ním měl jiné
plány.

Zpočátku vypadal jeho
život idylicky. Narodil se
7. dubna 1893 ve Vidnavě
do vážené rodiny zdejšího soudního úředníka.
Základní školní docházku odchodil ve Vidnavě
a v Javorníku. Poté vystudoval učitelský ústav v Těšíně, který
zakončil v roce 1912 učitelskou zkouškou.
Výborný prospěch mu zajistil stipendium
ze zemských prostředků, kvůli kterému se
však musel zavázat k šestileté učitelské praxi ve Slezsku. Pro ukončení studia se vrátil
na Jesenicko, kde pracoval jako pomocný
učitel na školách v Jeseníku, Širokém Brodu
a Javorníku. Praxi mu ve třetině překazil
povolávací rozkaz do rakousko-uherské armády, kde sloužil ve strážním pluku. V roce
1916 padl do ruského zajetí a dva roky nedobrovolně strávil na nehostinné Sibiři, kde
se kromě ruštiny naučil další čtyři světové
jazyky. Kdyby věděl, že ho tato dovednost za
pár let dostane opět do války, možná by si
z nich nedělal překladatelské zkoušky. Nicméně krátce po útěku ze zajetí v roce 1918
zkoušky z ruštiny, italštiny, maďarštiny,
francouzštiny a angličtiny zdárně vykonal
a vědomosti zužitkoval jako překladatel
sloužící do konce války v Srbsku. Po válce
se vrátil do Javorníku, který už byl v té době součástí nově vzniklé Československé
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republiky. Oženil se se svou snoubenkou
Hildegard Buchmannovou, která na něj čtyři
roky čekala, a vrátil se zpět ke své profesi.
Působil jako učitel na obecné, později měšťanské škole, na které se stal v roce 1939
ředitelem. Bohužel po dvou letech, stejně
jako v případě první učitelské praxe, zasáhla
do jeho života válka. V roce 1941 byl opět povolán do armády, tentokrát jako tlumočník
ve Francii a Rusku. Kvůli vážné nemoci byl
nakonec v hodnosti majora z armády v roce
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1944 propuštěn. Po návratu domů a ke svým
žákům se sotva uzdravil a jeho život nabral
opět jiný směr, než jaký chtěl. Po skončení
2. světové války ho potkal stejný osud jako
mnohé další německé starousedlíky v pohraničí. Nepomohlo mu, že uchránil milovaný Javorník před dělostřeleckou palbou,
na kterou se chystala 8. května 1945 Rudá
armáda. Jako jeden z mála uměl rusky, a tak
neváhal a vyjednal předání města do rukou
„zachránců“ bez boje. Záchrana města je
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zdokumentovaná zápisem z 18. ledna 1946
v kronice farního úřadu v Javorníku. Bohužel, ani tento hrdinský čin ho neuchránil
před vyhnáním z domova. Devět měsíců
musel snášet odloučení od manželky. On
byl internován v bývalém táboře německé
pracovní služby, jeho manželka v ženském
táboře. Jejich dům na dnešní Lidické ulice čp.
218 byl zkonfiskován a byl do něj dosazen
národní správce. Když šli do sběrného tábora, neměli s sebou téměř nic. V zimě 1946 se
na národního správce jejich domu obrátila
místní správní komise, aby Hildě donesli
z domu do internačního střediska punčochy,
šaty a prádlo. Nakonec byli oba 14. května
1946 ze sběrného tábora v Mikulovicích
odsunuti do Německa. Friedrichovi bylo
pouhých 53 let, když se potřetí musel vzdát
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své profese. První dva roky v hessenském
Zwestenu, kde se s rodinou usadil, se živil
jako malíř a grafik. Až poté se mohl vrátil ke
své profesi učitele. Po šesti letech vyhnanství 18. února 1952 zemřel. Na svůj domov
však nezanevřel. I ve vyhnanství kreslil
místa, která mu připomínala rodný kraj.

Pokud byste se chtěli podívat na Javorník
Friedrichovýma očima, zajděte si na javornickou radnici. Městu patří dvě jeho
díla: pohled z náměstí na zámek a malba
kostela Nejsvětější Trojice s pohledem na
město a zámek. Největší část jeho sbírky je
ale uložena v depozitářích Vlastivědného
muzea Jesenicka.
Jarmila Zechová Syptáková, Zemský archiv
v Opavě, Státní okresní archiv Jeseník
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Kalendář akcí LEDEN 2022
21. 10. – 31. 1. 2022
SOUD – turistické centrum

„SVĚTE DIV SE! DOHROMADY JE TO 100 LET“
- výstava fotografií a trofejí u příležitosti životního jubilea
Daniela Štrajta a Jiřího Štrajta
Vstupné: dobrovolné!

5. 11. – 31. 1. 2022
knihovna RZ a Café Kavka

„ŠÁLENÍ PODZIMU S JOSEPHEM VON EICHENDORFEM“
– výstava javornických umělců
Vstupné: dobrovolné!

úterý 11. 1. 2022 10:30 hod.
knihovna RU Javorník

„BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ“

středa 12. 1. 2022 17:00
hod. Café Kavka

„ČERNÁ HODINKA“

15. 1. od 17:00
velký sál MěKS (kino)

Kino – česká filmová komedie
„LÁSKA NA ŠPIČKÁCH“
vstupné: 100 Kč

čtvrtek 20. 1. 2022 17:00
hod. knihovna RZ Javorník

„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY“

pátek 21. 1. 2022 18:00 hod.
nový sál

„NA POZVÁNÍ CARA“ – příběh Čechů na ruské, polské, sovětské a ukrajinské Volyni - přednáška Dagmar Martinkové
vstupné: dobrovolné
pořádá: Knihovna RZ

22. 01. od 15:00 velký sál
MěKS (kino)

Kino – animovaná pohádka pro děti
„CHLUPÁČCI“
vstupné: 60 Kč

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.

20

Javornický zpravodaj

1/2022

LEDEN 2022

SOBOTA 15. 1. 2022 v 17:00 VELKÝ SÁL
BMP
(komedie)

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH

Příběh romantické komedie je zasazen do malého města a okolí na Broumovsku. Dramatická krajina
koresponduje s náladami hlavní hrdinky Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu
skončila kariéru profi tanečnice a přestěhovala se s manželem Petrem a sedmiletou dcerou Maruškou na
opuštěný mlýn, který zdědila po babičce.
Vstupné: 100 Kč

přístupno

české znění

103 minut

SOBOTA 22. 1. 2022 v 15:00 VELKÝ SÁL !!! HRAJEME PRO DĚTI !!!
BIOSCOP
(animovaný)

CHLUPÁČCI

Pupí a Eda patří do rodu Chlupáčků. Roztomilých, chlupatých zvířátek ve tvaru donutu. V roce 1835 tihle
chlupáči poklidně žijí v hojném počtu na Galapágách. Jenže Eda je věčně nabručený pesimista, zatímco jeho
sestra Pupí je nezbedná neposeda, která působí zmatek kamkoliv přijde. Takže oba moc nezapadají mezi
ostatní. Když Pupí nešťastnou náhodou zničí přípravy na nadcházející Květinový festival, ona i její bratr jsou
ostatními vyhnáni. Vydávají se na zakázané území najít květinu tak krásnou, aby jim Chlupáčci odpustili a přijali
je zpět. Při průzkumu narazí na záhadnou zářící květinu.
Vstupné: 60 Kč

přístupno

český dabing

84 minut
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Pozvánky na kulturní a společenské akce
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Novoroční přání
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Chtěl bych poděkovat za perfektní spolupráci všem,
se kterými již několik let spolupracuji, a to nejen při přípravě
a tvorbě Javornického zpravodaje, ale i městského kalendáře.
Děkuji Šárce Kubáčkové, Kláře Ketnerové, Lucií Hecskové,
Monice Bukalové a Sieglinde Mimrové
a těším se na spolupráci v dalších letech.

MZ
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Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města
Javorník. Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 1/2022, dne 27. 12. 2021, zdarma.
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