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Informace z města
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou u konce a pomalu se blíží
podzim. Také druhá finančně největší akce
v letošním roce, revitalizace horní části
náměstí v objemu cca 18 mil. Kč, se přehoupla do závěrečné finální fáze.
Při samotné realizaci se však vyskytly nové
skutečnosti, které jsme museli v průběhu
této stavby řešit. Jednou z nich je odstranění
kanálu, v němž se nacházelo potrubí, které
mělo v minulosti sloužit k vytápění mnoha
veřejných budov v centru města.
Další zásadní věcí je studna, která se nachází přímo v prostoru budoucí vydlážděné
plochy před vznikajícím pódiem. Památkáři na tento fakt při schvalování projektové
dokumentace žádným způsobem nereagovali a až při prvním kontrolním dni se začala celá věc řešit. Nakonec bylo konstatováno, že studna nebude pouze asanována,
ale bude vyspravena a bude přiznána nad
povrchem. Jedná se sice o navýšení finančních prostředků, ale rádi bychom, aby tento
prvek v centru města zůstal a byl stavebně
totožný s nově vybudovanou kašnou.
Po obnažení plynové soustavy v ulici Pod
Zámkem bylo správcem této sítě zjištěno, že
je v havarijním stavu a od prvopočátku špatně uložena v podloží komunikace. Při zpětném uložení pod nový povrch komunikace by
v nejbližším období jistě docházelo k častým
poruchám. S plynárenskou společností byl
společně navržen postup kompletní výměny tohoto zařízení, který však také narušuje
harmonogram prací revitalizace náměstí.
Celá stavba je dále komplikována souběhem
s finančně největší investiční akcí zahájenou
v tomto roce, a tou je rekonstrukce budovy
bývalého soudu na náměstí. V této fázi se
jedná o veškeré přípojky a o izolaci základů
této budovy od komunikace Pod Zámkem.

Z tohoto důvodu bylo proto nutné uzavřít
kompletně celou komunikaci Pod Zámkem.
Spousta turistů, ale i občanů měla jistě problém s orientací na náměstí, ale tento problém se snad podařilo zvládnout a teď už
bude situace jen lepší.
Mnozí z Vás si jistě všimli, že v průběhu
prázdnin byly zahájeny i další stavby. Jednou z nich je nové dopravní hřiště v areálu
Základní školy Javorník, druhou je rozšíření komunikace Nádražní – část podél
manipulace dřeva. Obě stavby provádí firma
Zetos, spol. s r. o., Velká Kraš.
Další již dokončenou akcí je obnova vodovodního řadu ul. Družstevní a ul. Míru –
1. etapa. Jde o položení vodovodního potrubí
v horní části ul. Míru, přes hřiště Dynama
Javorník na ul. Míru a propojení levého a pravého vodovodního řadu pod Javornickým
potokem. Celková délka trasy 1. etapy je cca
450 m. Součástí je přepojení vodovodních
přípojek, vybudování šachty pro redukční
ventil, zřízení přechodu přes vodoteč a propojení nové části na stávající vodovodní potrubí, položení nového odvodnění horní části
ul. Družstevní a vybudování nové “horské
vpusti“. Akci provedla firma Jesenická vodohospodářská společnost za 3,5 mil. Kč.
V průběhu prázdninových měsíců také došlo
k výměně balkónů na bytovém domě ul. Fučíkova. Na travnaté ploše u tohoto bytového
domu měla v nejbližších dnech začít stavba
nového parkoviště nejen pro obyvatele tohoto domu, ale také pro potřeby strávníků školní
jídelny. Stavba však byla z důvodu přeložky
elektřiny a vyšší nabídkové ceny odložena.
V nejbližších dnech bude zahájena stavba
nového oplocení u MŠ na ul. Polské. Stávající oplocení je v havarijním stavu a jeho
oprava by byla mnohem nákladnější než vybudování nového oplocení.
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Na jaře jsem Vás v Javornickém zpravodaji
mimo jiné informoval o zpracování projektu
zpomalovacích prvků na Partyzánské ulici. Konečně se nám podařilo dokončit projektovou dokumentaci, získat písemné souhlasy
všech občanů, kterých se konkrétní zpomalovací prvek dotýká, a tím získat i stavební
povolení. Součástí projektové dokumentace
bylo i nacenění této stavby, přičemž jsme

trvali na tom, aby stavba byla rozdělena na
tři samostatné stavební objekty, které by se
případně daly samostatně i realizovat. Bohužel realizační cena je tak vysoká, že akci nemůžeme v letošním roce realizovat, a to ani
částečně. Proto je výstavba zpomalovacích
prvků na Partyzánské ulici v letošním roce
pozastavena a snad se ji podaří zrealizovat
v nejbližší době.
Jiří Jura, starosta

Vážení občané,
jistě jste postřehli, že kromě
rekonstrukce naší radnice
(výměna oken, nová fasáda,
zateplení, oprava balkónů
a nátěr střechy), probíhá
i rekonstrukce vstupních
prostor budovy. Byla odstraněna mříž, vyčištěny
a ošetřeny schody, natřeno
zábradlí, vyměněno osvětlení a proběhla nová výmalba.
Celý vstupní prostor se tak
opticky zvětšil a prosvětlil.
Součástí vstupu bude pamětní radniční deska, v mezipatře velký obraz Javorníku a celým schodištěm až na podatelnu nás budou provázet historické fotografie města. V přízemí i v patře budou nové
informativní tabule. Po dokončení chodníků
bude vstup bezbariérový, součástí vstupu
je i osobní výtah do 1. patra. V příštím roce
chceme žádat Olomoucký kraj o dotaci na
kamerový systém pro vnitřní okruh radnice.
Proběhla také rekonstrukce dolní části náměstí, probíhá rekonstrukce horní části náměstí, započala celková rekonstrukce budovy bývalého soudu, opravuje se rohový
dům na náměstí, který je v rukou soukromého vlastníka pana Jiříka (donedávna si
spousta z vás mylně myslela, že je ve vlastnictví města). A celkový ráz náměstí dovrší
oprava střechy kostela Nejsvětější Trojice,
která by měla započít v měsíci září toho-

Historická data o radnici, jež
jsou součástí pamětní radniční
desky:
1724 - výstavba zednickým mistrem Lorenzem Eynwinderem
podle plánů kostelního stavitele Mich. Kleina, za starosty P. J.
Junga
1825 - zničení při požáru města
1832 - obnova a rozšíření za
starosty F. Weningera
1935 - přestavba stavitelem
Herbertem Utnerem za starosty Josefa Reinolda

Máme rádi Javorník a změny dotáhneme do konce…

to roku. Kostel má těžké poškození krovu
zatékající vodou, v důsledku čehož začala
pevnost krovu ohrožovat dřevokazná houba. Při té příležitosti jsem byla informována panem Uwe Straube z Vaihingenu, jenž
zastupuje představenstvo spolku Heimatbund Jauernig und Umgebung e.V, že spolek hodlá tento projekt aktivně podporovat. Umožnili pořídit fotografie informací
týkajících se kostela, tak jak je při odsunu
zachovali původní obyvatelé našeho města, a dle možností v tom hodlají pokračovat i nadále. Jedná se o podklady, které se
budou zasílat na Česko – německý fond budoucnosti s žádostí o dotaci.
A my máme samozřejmě radost, že kruh
se uzavírá a celé náměstí bude tvořit jeden
krásný nový celek.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka
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DOTACE UMÍME - Javorník spravíme!
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám stručně přiblížila
dotační program města Javorník v uplynulém volebním období. V přehledu níže
je srovnání s obdobím předešlým. Rozdíl
je markantní, celkově nám byly přiděleny dotace ve výši 60 918 427 Kč oproúčel přidělené dotace

ÚP aktivní politika
zaměstnanosti

MV, Ol. kraj požární ochrana
MK ČR program regenerace
památek
MPSV azylová politika

MMR projekt T. S. K Marie
Oranžské

ti období let 2011 - 2014, kdy se jednalo
o částku 13 622 979 Kč. Další žádosti
o celkem 5 253 320 Kč jsou podány. Pokud
se zadaří, bude se jednat o rekordní výši
66 171 747 Kč ! Více v dalším čísle Javornického zpravodaje.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka

rok
2011/Kč

rok
2012/Kč

rok
2013/Kč

215 517

411 590

1 553 601

1 445 363

3 626 071

200 000

75 000

200 000

75 000

550 000

162 661

282 160

MMR MŠ hřiště

MPO veř. osvětlení

253 177

289 764

290 462

400 000

397 576

1 477

650 000

MK ČR Mariánský sloup

Ol. kraj obnova kult. památek
Ol. kraj přechod Bílý Potok

Ol. kraj hospodaření v lesích
SFŽP, MŽP vybavení
sběrného dvora

SFŽP, MŽP zateplení ZŠ
Celkem

účel přidělené dotace
MPSV azylová politika
ÚP aktivní politika
zaměstnanosti

MPSV výkon sociální práce
MK program regenerace
památek

303 059

200 000

300 000

58 772

860 338

rok
2015/Kč

284 288

2 081 008
rok
2016/Kč

284 975

650 000

400 000
583 485

200 000

300 000

400 000

58 772

583 485

285 383

415 920

1 270 566

440 000

1 575 000

55 000

30 000

75 000

400 000

189 370

205 782

Ol. kraj hospodaření v lesích

63 249

26 127

19 760

222 000

797 576

celkem Kč

154 344

Ol. kraj přechod ZUŠ

1 477

k 31. 8. 2018/
Kč

2 802 537

199 000

1 113 054

rok
2017/Kč

MV, Ol. kraj požární ochrana
Ol. kraj kamerový systém

250 668

863 017

13 622 979

2 010 837
400 000

144 120

celkem Kč

4 479 527

3 303 470

1 882 099
335 000

rok
2014/Kč

7 378 163

1 961 000

266 050

54 000

4 479 527

8 656 473
160 000
815 546
253 000

222 000

109 136
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účel přidělené dotace
SFŽP,OPŽP zateplení radnice,
okna, fasáda
SFŽP, OPŽP vozový
park - KUKA vůz
Obce dotace na manažerku
soc. projektu
Ol. kraj rozšíření vodovodu
B. Potok
SFŽP veřejné osvětlení
Travná, Zálesí
MMR,Interreg budova soudu
č.7
SFŽP,OPŽP průzkumné vrty
na vodu
SFŽP,OPŽP rozšíření sběru
odpadů, kontejnery
Ol. kraj dopravní vozidlo
hasiči
Ol. kraj setkání disidentů
na BH
Ol. kraj veřejné osvětlení
Javorník, ul. Nádražní
MŠ rekonstrukce a vybavení
učeben ZŠ
Euroregion Praděd
Rekonstrukce sochy Sv. Jana
Nepomuckého
MO rekonstrukce pomníku
v Bílém Potoku
MMR Chodníky ul. Nádražní,
Lidická
ÚP manažer CR
Euroregion Praděd Virtuální
oko - propagace, web, kultura
MZ Obnova márnice Zálesí
Ol. kraj cestování se seniory
Celkem

k 31. 8. 2018/
Kč

2 330 867

138 628

2 469 495

37 500

37 500

2 821 078

2 821 078

27 750 138

27 750 138

879 968

549 078

549 078

847 381

200 000

200 000

30 000

148 000

264 813

145 461

		

		

35 140 895

30 000

5 562 921

13 622 979 Kč

148 000

3 229 558

3 229 558

787 000

787 000

2 925 256

162 000

9 944 827

celkem Kč

4 418 980

847 381

období 2015-2018 celkem
nové žádosti

rok
2016/Kč

879 968

období 2011-2014 celkem 		
rozdíl

rok
2015/Kč

4 418 980

rok
2017/Kč

5

181 000
10 000
10 269 784

264 813

2 925 256

162 000

145 461

181 000
10 000
60 918 427

60 918 427 Kč
+ 47 295 448 Kč
+ 5 253 320 Kč

V současné době jsou podány další žádosti o dotace: 120 000 Kč hospodaření v lesích
a LHP, 1 563 320 Kč kompostéry, 3 570 000 Kč na propojení vrtů (celkem 5 253 320 Kč).
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Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů
v Javorníku
Vážení občané,
již v měsíci červnu 2017 proběhla v Javorníku dotazníková anketa, ve které jste se měli
vyjádřit k tomu, zda máte zájem o domácí
kompostéry. Na území města Javorník je
evidováno cca 92 ha zahrad a občané nemají možnost odpad z údržby a ořezů stromů
kompostovat. Na základě tohoto šetření byl
zjištěn požadavek na 350 stanovišť na kompostéry o celkovém objemu 315 m3. Město
Javorník se proto rozhodlo požádat MŽP
o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí.
Projektový záměr předpokládá pořízení
350 ks kompostérů o objemu cca 900 l a 1 ks
štěpkovače pro zpracování ořezů z údržby
zeleně. Kompostéry budou vybaveny manipulačními otvory, bude zajištěno odvětrávání vložených zelených zbytků a budou
rozmístěny u nemovitostí občanů. Poříze-

ním těchto kompostérů se předejde vzniku
odpadu ze zahrad, jelikož bude zpracováván
v kompostérech přímo u nemovitostí. Veškeré nakládání s materiály v rámci projektu
bude bezúplatné. Štěpkovač bude umožňovat zpracování materiálu o průměru 15 cm,
bude na kolovém podvozku a jeho přeprava
bude umožněna za osobním automobilem
nebo traktorem.
Celkové výdaje projektu činí 1 839 200 Kč,
z toho dotace 1 563 320 Kč (85%), vlastní
zdroj financování 275 880 Kč (15%).
Žádost je podána a nám nezbývá, než čekat
na vyhlášení výsledků, a protože nám dosud
vše vyšlo na jedničku, očekáváme i nyní příznivý výsledek a vy se můžete těšit na jaro
a nové kompostéry u domu! Na vaše četné
dotazy odpovídáme – buďte, prosím, trpěliví.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka

Upozornění pro majitele volně se pohybujících psů
Z důvodu opakujících se stížností občanů
na nedodržování Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Javorník (dále jen „OZV“), upozorňujeme
majitele psů, že na níže uvedených veřejných prostranstvích lze vodit psy pouze na
vodítku. Jedná se o náměstí Svobody, ul. Míru – úsek od městského úřadu po fotbalové
hřiště TJ Dynamo, ulici Pod Zámkem, Puškinovu, 17. listopadu, Lidickou, Školní, Polskou,
9. května, Dittersovu, Bezručovu, Nádražní,
Havlíčkovu, Janošíkovu, Družstevní, Partyzánskou, Smetanovu, Fučíkovu, Pionýrskou,
Dukelskou, Svatopluka Čecha, okolí zdravotního střediska – parc. č. 35, 36, 37 v k. ú. Javorník-město, autobusové nádraží – parc. č.
14/1, 14/2 v k. ú. Javorník-město, okolí měst-

ského kulturního střediska – parc. č. 509
v k. ú. Javorník-město, okolí kostela Nejsvětější Trojice – parc. č. 539 v k. ú. Javorník-město
a Dolní park – parc. č. 659, 641, 642 v k. ú. Javorník-město. Psi, kteří se budou pohybovat
na těchto veřejných prostranstvích bez dozoru, budou považováni za psy toulavé. V těchto případech může dojít k odchytu psa a jeho
umístění v záchytných kotcích města Javorník. Majitel volně pohybujícího se psa se porušením OZV dopouští přestupku dle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Majitel odchyceného toulavého psa je povinen městu Javorník uhradit
náklady na jeho péči ve výši 102,- Kč/den +
další případné skutečně vynaložené náklady
za veterinární péči.
Petr Klapuch, tajemník MěÚ Javorník
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Vlakové nádraží v Javorníku - informace
V Javornickém zpravodaji 03/2018 jsme
vás informovali o plánované rekonstrukci
vlakového nádraží v Javorníku v roce 2019.
Letos v březnu mělo dojít k demolici bývalého skladu na p. č. 420/2 - RSM (Regionální
správa majetku) Brno vyřizovala demoliční
výměry. Protože skladiště již ohrožuje svojí konstrukční nestabilitou provoz dráhy,
požádalo provozní oddělení ve spolupráci
s technickým oddělením Drážní úřad Olomouc o částečné odstranění dřevěné konstrukce. Předpokládá se, že odstranění skladiště by mohlo proběhnout do října tohoto
roku. Ve věci demolice objektu skladu v žst.
Javorník byl udělen souhlas s demolicí. V této chvíli probíhá výběr zhotovitelské firmy.
Realizace by měla proběhnout v měsíci září.
„Prosím o trpělivost potřebnou k vyřízení
všech legislativních povinností, které jsou

zdlouhavé vinou přítomnosti azbestu, a tedy nutného projednání s orgány státní správy v oblasti hygieny (KHS),“ dodala Monika
Bezuchová (tisková mluvčí Českých drah).
Správa železniční dopravní cesty, s. o. připravuje projekt na rekonstrukci nádražní budovy v Javorníku. Vzhledem k tomu, že je nádražní budova pro využití drah naddimenzovaná, uvítá SŽDC náměty na její využití. Rada
města Javorník se proto rozhodla prostřednictvím webových stránek oslovit občany touto
výzvou. Máte-li náměty, návrhy nebo vize budoucího využití nádražní budovy, jejího okolí
a návaznosti na infrastrukturu města, zasílejte
je, prosím, prostřednictvím e-mailové pošty
na adresu marketing@mestojavornik.cz
* náměty * vize * využití * budoucnost * záměr
Michal Zajonc (PR manažer)

Dění v Javorníku

SDH Bílý Potok informuje
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti opět seznámil s naší činností za minulé období
(14. 7. - 12. 8.). Tak jako minulý měsíc i tento byl pro nás opět hektický. Obě soutěže
v požárním sportu, ve kterých bojujeme
Hasičská liga Praděd (HL-P) a Holba Cup
okresu Šumperk (HC-Š), se přehouply do
druhé poloviny a bojuje se o každý bod do
celkového pořadí.
Hasičská liga Praděd (HL-P)
1. 21. 7. Široký Brod:
- tým A - 2. místo, čas 15,21/27 bodů,
tým B - 8. místo, čas 16,44/18 bodů.
2. 28. 7. Rýmařov:
- tým A - 1. místo, čas 15,20/30 bodů,
tým B - 12. místo, čas 18,08/14 bodů.

3. 4. 8. Široká Niva:
- tým A - 3. místo, čas 18,306/25 bodů,
tým B - 13. místo, čas 21,536/13 bodů.
4. 5. 8. Vrbno pod Pradědem:
- tým A - 11. místo, čas 31,20/15 bodů,
tým si vybral slabší chvilku a útok se
nepovedl dle představ,
- tým B nesoutěžil.
Průběžné pořadí HL-P (40 bodovaných
družstev) po jedenácti závodech:
1. Bílý Potok A 
249 bodů
2. Vrbno pod Pradědem
241 bodů
3. Široký Brod A
222 bodů
13.Bílý Potok B
143 bodů

Holba Cup okresu Šumperk (HC-Š)
1. 14. 7. Pavlov:
- tým A - 14. místo, čas 26,36/7 bodů.
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2. 15. 7. Nemrlov:
- tým A - 1. místo, čas 14,06/25 bodů.
3. 4. 8. Bludov:
- tým A - 6. místo, čas 17,88/15 bodů.
4. 5. 8. Sobotín:
- tým A - neplatný pokus, technická závada - prasklá hadice,
- dosažený čas by stačil na 5. místo –
velká škoda!
5. 11. 8. Hrabišín:
- tým A - neplatný pokus, technická závada na stroji.
6. 12. 8. Třeština:
- tým A - 7. místo, čas 18,81/14 bodů.
Útok proveden se zapůjčeným strojem od SDH z Nemrlova. Tímto jim
děkujeme za výpomoc.

Javornický zpravodaj
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Průběžné pořadí HC-Š (34 bodovaných
družstev), stav k 5. 8.:
1. Nemrlov
223 bodů
2. Hrabišín
200 bodů
3. Nemile
194 bodů
6. Bílý Potok
159 bodů
Pozvánka: V sobotu 1. září proběhne na
louce u hasičské zbrojnice v Bílém Potoku soutěž v disciplíně požární útok o „Pohár starosty města Javorník“, která bude
součástí 13. kola Hasičské ligy Praděd.
Nástup soutěžících družstev v 10:00 hod.
Budeme rádi, když nás přijdete povzbudit. Srdečně Vás zveme.
za SDH Bílý Potok
Ing. Valentin Tvarůžka, radní

12. 8. 2018 Třeština

Nabídka zaměstnání
Firma Agrishop-cz zabývající se prodejem a servisem zemědělské techniky přijme do HPP
servisního technika/automechanika.
Nabízíme: stravenky, pravidelnou valorizaci mzdy, čtvrtletní bonusy,
příjemný pracovní kolektiv
Pracoviště: Lipová-lázně. Mzda: 135 Kč/hod.

Kontakt: Marek Hanák, tel. 607 769 271, e-mail: hanak@agrishop-cz.cz
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Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku
čeká rozsáhlá rekonstrukce
V Javorníku proběhne celková rekonstrukce, která úplně změní dispozici budovy. Uvnitř bude velký
výtah (klienti nebudou muset jezdit do jídelny venkem), vybudují se
nové 1 a 2 lůžkové pokoje, každý
s vlastním sociálním zařízením. Nová jídelna
a výdejna stravy, nová okna i fasáda. Bydlení
bude komfortní pro 20 klientů. „Přestěhovali
jsme se z Javorníku do Vlčic, do objektu bývalého zámku. Stěhování bylo náročné, hlavně pro
personál. Snažili jsme se všichni, aby na klienty dolehlo co nejméně,“ řekla Petra Tomášková, vedoucí DPS sv. Františka. Hlavní přesun
proběhl v pátek a sobotu 10. – 11. srpna 2018.
Stěhování však začalo daleko dříve balením
všeho podstatného. „Nevíme přesně, kdy se
vše úplně usadí. Přemístit starého člověka je
těžké, protože každý má své zvyklosti a speciální potřeby. Když pak máte řešit novou situaci 21 klientů, je to opravdu náročné,“ sdělila.
Ve Vlčicích budou společně 1,5 – 2 roky,
než se objekt na ul. Lidické zrekonstruu-

je. Klienti jsou přestěhováni na
bývalý zámeček, který byl postaven na místě starší tvrze pravděpodobně někdy kolem r. 1600
Albertem z Maltitz. Další majitel,
hrabě Josef Schaffgotsch, ho v r.
1829 nechal částečně přestavět v empírovém slohu. Zámek sloužil jako rekreační
středisko do roku 1992. Součástí areálu
je bývalý zámecký park, který je oplocen
z části původní kamennou zdí, zbytek pak
plotem z ocelového pletiva. V areálu parku
se nachází rybník a vzrostlé trvalé porosty
významných domácích i exotických dřevin.
„Poděkování patří všem, kteří nám pomáhali při stěhování – Komunitě Harmonie z Bílé
Vody, klientům IKV z Bílé Vody, Mužoretům
a dalším dobrovolníkům ze Skorošic. Trpělivému panu Červenému s dodávkou z Bukové a hlavně pracovníkům DPS sv. Františka,
kteří jsou stále v plném nasazení, abychom
situaci zvládli,“ řekla Petra Tomášková.
Michal Zajonc (PR manažer)

Ordinační doba - Dětská ambulance Javorník

Dětská ambulance Javorník - MUDr. Panajotis Joanidis
telefon: 584 440 289, mobil: 732 323 241,
e-mail: pldd.javornik@seznam.cz

Nová ordinační doba platná od 1. 9. 2018
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 7:30
odběry
7:00 - 7:30
odběry
---

7:00 - 7:30
odběry
7:00 - 7:30
odběry

7:30 - 10:30
nemocní
7:30 - 11:00
nemocní
9:00 - 12:00
poradna pro kojence
7:30 - 10:00
nemocní
7:30 - 10:30
nemocní

10:30 - 12:30
objednané děti
11:00 - 13:00
objednané děti
12:30 - 14:00
nemocní
10:00 - 11:30
objednané děti
10:30 - 11:30
objednané děti

Příjem posledních pacientů 15 minut před koncem ordinační doby.
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc červen

Nejtepleji bylo dne 1. 6. 2018 - naměřeno 30,1 °C.
Nejchladněji bylo dne 20. 6. 2018 - naměřeno 6,9 °C.
Za měsíc napršelo 145,7 mm.
Počet tropických dnů: 2018 (1), 2017 (2), 2016 (3), 2014 (4), 2013 (5), 2012 (6), 2011 (2)
MZ

Statistika z meteorologické stanice za měsíc červenec

Nejtepleji bylo dne 31. 7. 2018 - naměřeno 31,9 °C.
Nejchladněji bylo dne 1. 7. 2018 - naměřeno 10 °C.
Za měsíc napršelo 101,7 mm.
Počet tropických dnů: 2018 (3), 2017 (5), 2016 (3), 2015 (12), 2014 (15), 2013 (10),
2012 (10), 2011 (3)
Druhá nejvyšší maximální teplota v měsíci byla naměřena r. 1983 s hodnotou 37 °C.
MZ
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Informace ze školství
Projekt "Śladami Kurierów Wolności" (Stopami kurýrů svobody)
V měsíci červnu navštívil naše
město Julian Golak a Magda Nowakowska z Lądku-Zdrój s návrhem,
aby byla naše ZŠ zapojena do polsko-českého projektu „Stopami kurýrů svobody“.
Jedná se o polsko – český projekt za účasti
české a polské mládeže. Jde vždy o skupinu
sedmi žáků naší ZŠ a studentů středních
škol v Polsku, jednoho průvodce a tlumočnice. V rámci projektu jsou naplánovány
dvoudenní workshopy v Lądku-Zdrój, kdy je
zajištěna doprava, občerstvení i ubytování.
První se konal v měsíci červnu.
Druhé setkání, jednodenní a kratší, proběhlo v Javorníku v sále MěKS.
Projekt zaštiťuje město Lądek-Zdrój, které
je partnerským městem Javorníku, a volně
navazuje na projekt města Javorník „Setká-

ní disidentů po 30 letech na Borůvkové hoře“.
Smyslem těchto setkávání je, aby
se česká a polská mládež dozvěděla z úst polských disidentů o jejich
činnosti z dob totality v našem pohraničí. To vše za přítomnosti tlumočnice. Žáci
a studenti pak na toto téma prováděli anketu
ve svých obcích. Cílem projektu jsou návrhy
dětí na budoucí spolupráci mezi českou a polskou mládeží v naší oblasti. Ty pak budou prezentovány na zářijové konferenci v Klodzku.
Zatím poslední setkání proběhlo v druhé polovině července v Praze. Zde žáci a studenti
navštívili Polský institut Praha a samozřejmě
se polským hostům pochlubili našimi krásnými památkami. V druhé polovině srpna
proběhl dvoudenní výjezd do Wroclavi. Celý
projekt je financován polským partnerem.
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Kdo je organizátor - Julian Golak?
08. 06. 2018 ve Wroclavském kongresovém
centru v Hale století získal Julian Golak prestižní ocenění za aktivity pro mládež. Cenu
uděluje kapitula delegátů celostátního polského kongresu rady mládeže a regionálních
rad sejmiků . Julian Golak provozuje veřejné
aktivity již od roku 1980, kdy organizoval
nové občanské hnutí „Solidaritu". Je znám
z mnoha sociálních iniciativ v Polsku, také
v jiných evropských zemích, mimo jiné jako
vedoucí polsko-česko-slovenské Solidarity.
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Je laureátem ceny nadace Polcul Fundation,
ceny Pařížské kultury Jerzého Giedroyce, ceny ministra kultury České republiky a jiných
čestných cen za práce pro společenskou integraci. Za svou práci obdržel mimo jiné Řád
znovuzrozeného Polska, udělený prezidentem Polské republiky Lechem Kaczyńským.
S Julianem Golakem jsme měli možnost se
osobně setkat na Borůvkové hoře při setkání
disidentů po 30 letech.
Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka,
Bc. Petra Baťová, učitelka ZŠ

Kulturní, společenské a sportovní akce
Sportovní odpoledne MO Svazu tělesně postižených v Javorníku
Místní organizace Svazu tělesně postižených v Javorníku pořádala dne 23. 6. 2018
v zahradě Karla Ditterse z Dittersdorfu
sportovní odpoledne pro své členy.
Sportovní odpoledne zahájil předseda MO
STP v Javorníku, který přivítal hosty: pana
starostu Jiřího Juru, paní místostarostku
Sieglinde Mimrovou a pana starostu Uhelné Zdeňka Hořavu, dále pak všechny členy.
Každý přítomný dostal kartičku na sportovní hry, a to házení kostkou, srážení plecho-

vek, šipky a kroužky. Čtyři vítězové obdrželi
sladkou odměnu. I když bylo proměnlivé
počasí, sešlo se nás 60. Každý dostal malé
občerstvení. Na závěr byla losována velká tombola, za což děkujeme sponzorům:
Lékárna p. Mgr. Mrázková, Květinka p. Jura, Kadeřnictví Petra p. Šochová, Taverna
p. Daniel, Drogerie p. Damašková, Hotel Pod
Zámkem p. Jeřábek, Hospůdka U Potoka
p. Malínková, obec Uhelná, Železářství p. Jirešová, MENHIR Brno p. ing. Ševčík, Masáže
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p. Vlčková, Studio ZET p. Zetochová, Smíšené zboží p. Gondeková, Večerka p. Papavasiliu, prodejna Bílý Potok p. Rajníková, BAJA
Javorník a členové naší organizace z Javorníku a Uhelné, bez jejichž dárků by tombola
nebyla tak bohatá. Celé odpoledne provázel
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hrou na kytaru a zpěvem pan Libor Mareček
i jemu patří velké poděkování. Výbor organizace děkuje všem členům, kteří se na zdařilém odpoledni podíleli.
Výbor MO STP z. s. v Javorníku.
Milan Vávra a Michal Zajonc

Kalendář akcí na měsíc září 2018
13. 6. – 30. 9. 2018
foyer a zrcadlový sál
MěKS

Výstava „KRÁSNÉ ČASY MONARCHIE“
Jak se žilo za císaře pána? Přijďte se podívat do KD
Vstupné: dobrovolné

10. 9. – 13. 9.
zimní zahrada KD

„BONSAJE“ - výstava venkovních bonsají Ivana Matušky
a Šárky Kubáčkové
Vstupné: dobrovolné

21. 9. od 18:00
velký sál MěKS (kino)

Koncert vážné hudby Stupkovo kvarteto
„POCTA SCHUBERTOVI“
Vstupné: dobrovolné

1. 9. 2018 od 13:00
parčík před KD

15. 9. 2018 od 15:00
velký sál MěKS (kino)

22. 9. 2018 od 17:00
velký sál MěKS (kino)
1. 10. – 5. 10.

„JAVORNICKÝ JAM“ odpoledne plné hudby, písní a tance.

Kino – promítání animované pohádky „KRÁLÍČEK PETR“
Vstupné: 50,-

Kino – promítání české romantické komedie
„DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA“
Vstupné: 50,-

PŘIPRAVUJEME

„TÝDEN KNIHOVEN“

3. 10. od 18:00
„FOTOEXPEDICE HAVAJ“ – cestovatelská přednáška a verninový sál MěKS a knihovna sáž výstavy Šárky Švábkové
19. 10. 2018

„SETKÁNÍ PO LETECH“

Změna programu vyhrazena! Více info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz
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NA MĚSÍC ZÁŘÍ
SOBOTA 15. 9. 2018 v 15:00
FALCON (animovaný)

KRÁLÍČEK PETR

!!! HRAJEME PRO DĚTI !!!
VELKÝ SÁL

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na
farmě. Nový majitel statku se však o svůj
životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním
a obyvateli zahrady.
Vstupné: 50 Kč
přístupno, český dabing,
95 minut

SOBOTA 22. 9. 2018 v 17:00
BIOCSOP (romantická komedie)

DVĚ NEVĚSTY
A JEDNA SVATBA
VELKÝ SÁL

Marie (Anna Polívková) je typická městská
singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní
moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak
její sestra Karolína (Ester
Geislerová) už toho pravého našla a plánuje svatbu.
Vstupné: 50 Kč
přístupno od 12 let, české
znění, 89 minut

100. výročí založení ČSR oslavili v Javorníku a v Račím údolí
Návrat do 20. a 30. let minulého století v Javorníku
Celá oslava byla zahájena v 15 hodin předsedou Mikroregionu Javornicka Josefem
Fojtkem a ředitelkou MěKS Ing. Lucií Hecskovou ve velkém sále Kulturního domu
v Javorníku. Program pokračoval koncertem Sester Havelkových, jejichž repertoár
se skládá výhradně z písní 20., 30. a počátku 40. let minulého století, a interpretují
ho s autentickou nostalgií. Jejich kostýmy
a průvodní slovo dotvořily celou atmosféru, která se přenesla i na diváky. Během
koncertu probíhala módní přehlídka, na

které byly vyneseny úžasné historické
modely té doby. Po skončení koncertu se
návštěvníci vydali k Tančírně. Někteří se
svezli historickými automobily, motocykly
a choppery, které přijely z České Vsi, Jeseníku a dalších měst a byly vystaveny před
bývalou Latzelovou vilou. Tato sbírka přilákala spoustu obdivovatelů a nadšenců.
Javornická dělostřelecká garda v dobovém
oblečení zahájila okružní jízdu historických vozidel městem a celá kolona dojela
až k Tančírně v Račím údolí.
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Zde v 19 hodin program pokračoval koncertem ORIGINAL VINTAGE ORCHESTRA.
Petr Kroutil je jedním z nejvýraznějších
charismatických jazzmanů u nás. Vystudoval hru na saxofon a klarinet. Na prestižní
Berklee College Of Music v Bostonu studoval Jazz Composition a Performance. Dále
se učil hrát na indickou flétnu dva roky na
Kathmandu University v Nepálu. U nás je
znám jako Danny Smiřický ze seriálu Prima sezóna podle knihy Josefa Škvoreckého.
Od 18 let hrál po boku Ondřeje Havelky
a ve věku 22 let spoluzaložil big band Pražský swingový orchestr. V roce 2016 pak
zakládá ambiciózní big band založený na
hudbě jazzu 20. a 30. let Original Vintage
Orchestra. Orchestr patří mezi swingovou
špičku v ČR. Hraje swing 20. a 30. let a zároveň přináší originální a energické úpravy
slavných moderních písní v dobovém stylu.
V Tančírně tak zazněly např. zeswingované písně Pražského výběru nebo Michaela
Jacksona.
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Kapela Sestry Havelkovy dokáže oslovit
jak současnou mladou generaci, tak i své
již tradiční diváky. Jejich koncert byl profesionálním a zábavným úvodem k večernímu
uvolněnému plesu a tancovačce v Tančírně.
Kvůli omezené kapacitě se na parket sálu
Tančírny vešlo přibližně 120 diváků. O to
více však tančili, zpívali a vytleskávali si další přídavky. Tančírna ožila dobovým swingem i hravými předělávkami současných
hitů a tanečníci si tak mohli zazpívat známé
texty v novém podání a zjistit, co znamená
swing, protože Petr Kroutil zeswingoval píseň „Známka punku“ od Visacího zámku. Večer byl proložený lekcemi tance a pojídáním
narozeninového dortu k 3. výročí znovuotevření Tančírny,“ říká spoluorganizátorka
akce Zdeňka Morávková.
Celý den byl ve společné režii MěKS Javorník, Tančírny v Račím údolí, Mikroregionu
Javornicko, Klubu veteránů Javorník a Javornické dělostřelecké gardy.
Michal Zajonc (PR manažer)
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Kam se seniory v září na výlet
7. 9. 2018 Vysoký kámen – Letiště – Travná,
sraz v 8:50 hod. u kostela, odjezd v 9:00 hod. /p. Jireš/
Délka 6 km, 2 hod.

22. 9. 2018 Akce Ve zdravém těle zdravý duch
Javorník – zámecký park – sv. Antoníček – Čertovy kazatelny – Tančírna – Račí údolí
Sraz v 13:00 hod. u kostela. Délka 6 km, 2 hod.
Kde jsme už byli?
Navštívili jsme Lázně Jeseník, prošli jsme si balneopark a našli jsme si
čas i na posezení u kávy
a zákusku. Výletu se zúčastnilo celkem 14 lidí.

V srpnu jsme v počtu
47 účastníků zavítali
k našim sousedům a navštívili jsme MINIEUROLAND v Klodzku.
Doprava na obě akce byla hrazena z příspěvku
města Javorník.

17

18

Javornický zpravodaj

09/2018

ZÁŘÍ V KRTKOVĚ FLEKU
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU PŘINÁŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEJEN PRO DĚTI,
ALE I PRO MAMINKY A TATÍNKY.
V ZÁŘÍ MÁME PŘIPRAVENÝ MOTIVAČNĚ VZDĚLÁVACÍ KURZ
S LEKTORKOU MGR. GABRIELOU MAHROVOU.
BĚHEM KURZU JE ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ A HLÍDÁNÍ DĚTÍ.

SO 1.9. 13:00 - 19:00
KRTKŮV FLEK NA JAVORNICKÉM JAMU
V RÁMCI PROGRAMU BUDE VYHRAZEN ČAS NA DÍLNIČKY, KDE SI
VYROBÍME INDIÁNSKÉ ŠPERKY, HUDEBNÍ NÁSTROJE A ZKUSÍME
I HUDEBNÍ IMPROVIZACI A ŠAMANSKÝ RITUÁL

ST 5.9. 15:30 - 18:30
SPONKOVNÍK A ÚKOLNÍČEK

ST 19.9. 15:30 - 18:30
SCRAPBOOKING V AKCI

VYROBÍME SI DVA POMOCNÍKY
PRO ZRYCHLENÍ RANNÍ PŘÍPRAVY

ZDOBENÍ DIÁŘŮ A FOTOALB NÁLEPKAMI,

ST 12.9. 15:30 - 18:30
VLASOVÁ PÉČE
VYROBÍME SI SUCHÝ A
TUHÝ ŠAMPON A DĚTI SI OPĚT
ZKUSÍ MÝDLA

ČT 13.9. 7:30 - 11:30
MOTIVAČNĚ VZDĚLÁVACÍ
KURZ
ÚT 18.9. 7:30 - 15:30
MOTIVAČNĚ VZDĚLÁVACÍ
KURZ

TŘPYTKAMI
A HROMADOU SMAJLÍKŮ :-)

ČT 20.9. 7:30 - 11:30
MOTIVAČNĚ VZDĚLÁVACÍ
KURZ
ST 26.9. 15:30 - 18:30
VYLET DO EKOCENTRA
VÝLET S PROGRAMEM
"HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA"
V EKOCENTRU RYCHLEBY

ČT 27.9. 7:30 - 11:30
MOTIVAČNĚ VZDĚLÁVACÍ
KURZ

MĚSTO JAVORNÍK FINANČNĚ PODPORUJE AKCE MC KRTKŮV FLEK
ADRESA: LIDICKÁ 89, JAVORNÍK, BÍLÝ DOMEČEK V ZAHRADĚ CHARITY
KATEŘINA DVOŘÁKOVÁ, 774 890 628 FB: KRTKŮV FLEK

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

DEN BEZPEČNOSTI
A ZDRAVÍ
2018
7. září 2018 od 09:30 hodin, hřiště Priessnitzových lázní Jeseník
Policie České republiky vás srdečně zve na tradiční oslavy dne policie. Letos budete mít nově
možnost sledovat komentovanou záchrannou akci Zdravotnické záchranné služby, aktivní
zásah Hasičského záchranného sboru při dopravní nehodě a bojový výcvik Armády ČR. Je
pro vás ke shlédnutí připravena celá řada techniky, výstroje, výzbroje všech složek
Integrovaného záchranného systému.
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