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Informace z města
Dotace na opravu místní komunikace 42C Travná
Vážení spoluobčané,

průběžně vás informuji o dotacích na místní
komunikace v Javorníku a jeho místních
částech. Komunikace v Javorníku a Horních
Hošticích se podařilo opravit, nyní jsme uspěli v dotaci z MMR, Podprogramu 117D82500
s názvem projektu: „Oprava místní komunikace 42C Travná - Javorník“. Žádost je
v seznamu doporučených žádostí – Podpora
vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů - 2. výzva, takže nyní již čekáme
pouze na „Registraci akce“.

Předmětem dotace je rekonstrukce místní
komunikace 42 C Travná, která vede od hlavní
silnice II. třídy zastavěnou částí směrem
k hornímu konci místní části, kde přechází
v polní cestu. Tato komunikace je nejvíce
zatížena svozem kůrovcového dříví. Jedná se
o úsek dlouhý 433 m.
Stávající špatný stav je zapříčiněn nejen
důsledkem užívání, kdy se několik desetiletí
do komunikace kromě průběžných oprav
výtluků a rýh neinvestovalo, ale je ovlivněn
i kůrovcovou těžbou a přesuny velké zemědělské techniky. V rámci stavby
tak bude opravována komunikace,
která slouží jako jediný přístup
k rodinným domům, a naopak
jako jediný přístup občanů, kteří
zde bydlí, směrem k veškeré
občanské vybavenosti města
Javorníku. Hlavním cílem tak je
zvýšení bezpečnosti komunikace,
umožnění lepší zimní údržby,
zvýšení únosnosti, snížení prašnosti a hlučnosti komunikace,
zabezpečení vhodného odvodnění
a v konečném důsledku i zvýšení
kvality života v této místní části.
Celkové způsobilé výdaje dle
položkového rozpočtu činí 1 338
526 Kč, dotace nám nebyla zkrácena a činí tak požadovaných 803
115 Kč.

Projekt bude zrealizován a profinancován v roce 2022.

Bc. Sieglinde Mimrová,
místostarostka

Místní komunikace v Travné, foto MZ
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Trestné činy, kriminalita a přestupky
Pojďme se společně podívat na další statistiku – požádal jsem tiskovou mluvčí PČR Jeseník,
paní por. Ing. Terezu Neubauerovou o zpracování statistiky kriminality, trestných činů
a přestupků na Javornicku. Níže jsou informace. Děkuji za spolupráci.
MZ

Celkový počet a struktura trestných činů

V okrese Jeseník bylo v roce 2021 spácháno
474 trestných činů, z toho bylo objasněno
358 případů, což činí 75,53 %. K podstatnému snížení nápadu došlo v oblasti majetkové
trestné činnosti, a to o 55 případů.

Následující statistická data se vztahují nejen
k městu Javorník, ale také k jeho místním částem Travná, Bílý Potok, Horní Hoštice a Zálesí.
Srovnání nápadu TČ u vybraných problematik – město Javorník
2019 2020 2021
celková
kriminalita
59
39
36
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO
KRAJE
násilná TČ
9
10
12
Kancelář ředitele
krajského ředitelství 21
majetková
TČ
14
7
Oddělení tisku a prevence Jeseník

Porovnání trestné činnosti ve městě Javorník v letech 2019 až 2021

dále proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, proti majetku a nakonec delikty
v oblasti zneužívání alkoholu a toxi. Od roku
2020 jsou v přehledu zahrnuty i přestupky
spojené s nedodržováním vládních opatření
COVID-19.
Přehled přestupků ÚO Jeseník
Přestupky

2019

2020

2021

přijato

4049

3947

3984

šetřeno

4047

3943

3978

proti majetku

368

357

305

BESIP

2799

2833

3012

60

101

proti veřejnému pořádku a občanskému
soužití
ochrana před alkoholismem a toxikománii

COVID-19

521
132

522

115

436

144

Statistická data u jednotlivých obcí neevidujeme, proto jsou v následujícím přehledu
uvedeny přestupky z místně příslušného
obvodního oddělení, a to OOP Žulová.
Přehled přestupků na OOP Žulová
OOP Jeseník

PŘESTUPKY
PŘESTUPKY

Blokově

Oznámeno

Odloženo NP

Skladba přestupkové činnosti je na celém teritoriu
územního
Jeseník
s uplynulými lety
neměnná.
Stejně jako v odboru
uplynulých letech
i zde rovnoměrjsou nečastějšími přestupky na úseku
dopravy, dále ná
protiaveřejnému
pořádku as občanskému
soužití,
protineměnná.
majetku a nakonec delikty v oblasti
v porovnání
uplynulými
lety
zneužívání alkoholu a toxi. Od roku 2020 jsou v přehledu zahrnuty i přestupky spojené s nedodržováním
Stejně jako v uplynulých letech i zde jsou
vládních opatření COVID-19.
nečastějšími přestupky na úseku dopravy,

Skladba přestupkové činnosti je na celém teritoriu územního odboru Jeseník rovnoměrná a Celkem
v porovnání

Přehled přestupků ÚO Jeseník

Přestupky
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2019 2020 2021

2019

2020

2021

33

43

61

337

229

239

464

345

361

80

64

57

por. Ing. Tereza Neubauerová
komisař
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Dění v Javorníku
Společenská kronika – únor 2022

Odešli z našich řad:

Narození občánci

Marcela Filipčíková
Jiří Kupka

V měsíci únoru se nikdo
nenarodil.

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

MZ, MM

Charita Jeseník
Děkujeme dětem a učitelkám Mateřské školy
Sluníčko za jejich návštěvu v Domově pokoj-

ného stáří sv. Františka.
Klienty pobavily pohádkovým představením
a písničkami. Všechny
potěšila papírová kytička, kterou děti babičky
obdarovaly a popřály jim k svátku. Děkujeme
hlavně za to, že přišly a mohli jsme si opět užít
atmosféru, kterou dokáží vytvořit jen děti.
Těšíme se na další návštěvu u nás v domově
a zveme v létě k občasnému zastavení se na
naší krásné zahradě.
Pracovníci a klienti Domova
pokojného stáří sv. Františka

Pozvánka pro členy MO STP Javorník
– výroční členská schůze
Všechny své členy srdečně zveme 23. 4. 2022 v 9:30 hodin
do Bowling baru Javorník, kde proběhne výroční členská schůze
Místní organizace Svazu tělesně postižených ČR v Javorníku.

Srdečně zve výbor organizace s předsedou Petrem Závorou.
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Javornická výročí v roce 2022
Vážení občané,
požádal jsem paní Jarmilu Zechovou Syptákovou (Zemský
archiv v Opavě, Státní okresní archiv Jeseník) a Pavla Stoupala,
aby zmínili nějaká významná výročí Javornicka pro letošní
rok. Níže k přečtení. Velice děkuji za spolupráci. 
MZ

30. výročí vyhlášení centra Javorníku městskou památkovou zónou. (1992)

210. výročí od vzniku empírového sousoší
sv. Jana Nepomuckého, které stojí u farního kostela Nejsvětější Trojice v Javorníku.
(1812)
205. výročí úmrtí arcibiskupa Josefa
Christiana von Hohenlohe na zámku Jánský Vrch. 21. 1. 1817

110. výročí narození Rudolfa Zubera –
český římskokatolický kněz, teolog, církevní
historik, archivář a knihovník. Od roku 2005
je po něm pojmenována javornická knihovna Městská knihovna Rudolfa Zubera. 23. 1.
1912
70. výročí úmrtí Friedricha Gesiericha, učitel, kreslíř, grafik a malíř. 18. 2. 1952

155. výročí narození a 80. výročí úmrtí Adolfa Paupie – vlastivědný pracovník
a kronikář. 23. 2. 1867 - 7. 5. 1942
160. výročí úmrtí Josefa Christiana von
Zedlitz – rodák z Javorníku, slezský a rakouský diplomat, politik, básník, dramatik.
16. 3. 1862

165. výročí narození Aloise Utnera mladšího – architekt a stavitel, autor mnoha
staveb na Javornicku. Podle jeho plánů dal
v roce 1906 kardinál Georg von Kopp postavit Tančírnu v Račím údolí. 23. 6. 1857

175. výročí narození Wilhelma Heinolda
– javornický rodák, funkcionář turistického
Moravskoslezského sudetského horského
spolku. V Jeseníkách vyznačil mnoho turi-

stických tras. Pro svůj mohutný plnovous
byl nazýván Rübezahl, jesenický Krakonoš.
22. 7. 1847

125. výročí uvedení do provozu železniční
odbočky z Bernartic do Javorníka. 6. 8. 1897
35. výročí prvního setkání české a polské
opozice 80. let 20. století na Borůvkové
hoře, kterého se účastnili např. Václav Havel,
Petr Uhl, Jiří Dienstbier, Rudolf Battěk, Anna
Šabatová. 15. 8. 1987
100 let od slavnostního odhalení a vysvěcení památníku obětem první světové války
v Bílém Potoku od Engelberta Kapse. 10. 9.
1922

120. výročí založení javornického městského muzea – první expozice historie
města byla umístěná ve skleněných vitrínách v zasedací místnosti radnice, přístupná veřejnosti. 10. 9. 1902
115. výročí otevření plynárny v Javorníku. 30. 10. 1907

135. výročí narození Herberta Utnera
– nejmladší člen rodiny Utnerů, která se
významně podílela na vzhledu města Javorníka i jeho okolí, stavitel, syn Aloise Utnera
mladšího. 18. 11. 1887

165. výročí úmrtí Josepha von Eichendorffa – slezský básník, prozaik, dramatik,
který pobýval na zámku Jánský Vrch jako
host vratislavského biskupa Heinricha Förstera. 26. 11. 1857

Jarmila Zechová Syptáková
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Další zajímavá výročí:
540. výročí narození biskupa Johannese Rotha. Započal s přestavbou hradu na zámek.
270. výročí narození biskupa Emanuela
von Schimonski.
190. výročí úmrtí biskupa Emanuela von
Schimonski.
460. výročí úmrtí biskupa Balthasara von
Promnitz. Z jeho znaku vychází znak Javorníku.
110. výročí úmrtí Wilhelma Tintera. profesor vyšší geodézie(geografie) a sférické
astronomie.
135. výročí narození kardinála Georga
Koppa. Nechal vybudovat Tančírnu.
135. výročí přemístění morového sloupu
z křižovatky na dnešní místo.
135. výročí založení javornické sekce Moravsko slezského horského sudetského
spolku.
115. výročí vzniku městského parku za
radnicí.

4/2022

145. výročí postavení azylového domu pro
bezdomovce.

125. výročí napojení Javorníku na rakouskou železniční síť.
610. výročí vypuknutí moru v Javorníku.

585. výročí vypuknutí hladomoru v Javorníku.
250. výročí vypuknutí hladomoru v Javorníku.
190. výročí vypuknutí cholery v Javorníku.

550. výročí katastrofálního sucha na Javornicku, kdy mnoho lidí opustilo své domovy
a emigrovalo.

320. výročí velké povodně, která si vyžádala lidské životy, smetla několik domů a strhla dolní městskou bránu.

290. výročí postavení nemocnice u farní
zahrady.
731. výročí vzniku města Javorník.

Pavel Stoupal

Volby do obecních zastupitelstev II

Přesto, že v rámci zastupitelské demokracie
je obecní zřízení sice základním, nejnižším
stupněm, jde o volební systém nejsložitější. Řídí se zákonem č.241/2021 Sb. který
stanoví podmínky výkonu volebního práva
a organizaci voleb.
Volby se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním podle zásad poměrného zastoupení.
Malé osvětlení pojmů:

Všeobecné právo volit mají všechny osoby,
které dosáhly potřebného věku (v první
den voleb 18) a jejich způsobilost k výkonu
volebního práva nebyla omezena (§4 odst.2).
Rovné - každý hlas má stejnou váhu.

Přímé - přímá volba bez zprostředkovatelů.

Tajné - nemožnost spojit voliče s jím ode-

vzdaným hlasem a zjištění osobní volby.

Poměrné zastoupení - kandidáti či strany
získávají počet mandátů v poměru, který se
blíží počtu hlasů získaných od voličů. Převod
na mandáty se děje pomocí různých metod.
Podrobně bude rozebráno v některém z příštích vydání Javornického zpravodaje.

O přízeň voličů a tím místo v zastupitelstvu se
mohou ucházet registrované politické strany
a politická hnutí a jejich koalice, nezávislí
kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů
nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Taktéž sestavování kandidátek věnuji některé
z následných vydání. Dále se podíváme na samotný akt volby, termíny pro podání námitek
po volbách a další.
E. Kabil

4/2022
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Statistika z meteorologické stanice za měsíc únor
Letošní únor byl teplý,
převládalo západní teplé
proudění, bylo dosti větrno. Hluboké tlakové níže se
nad Atlantikem letos vytvářely kvůli velkému teplotnímu rozdílu mezi arktickou vzduchovou
hmotou, kterou uzamkl silný polární
vortex, a vzduchovou hmotou mírných
zeměpisných oblastí.

Nejtepleji bylo 10. 2. 2022, naměřeno 11,6 °C. Nejchladněji bylo 28. 2.
2022, naměřeno -2,5 °C. Za měsíc spadlo
39,2 mm srážek. Největší náraz větru 89
km/h. Nejvyšší sněhová pokrývka byla
2 cm.

Celodenní mrazy v únoru: 2022 (0),
2021 (9), 2020 (0), 2019 (6), 2018 (4),
2017 (14), 2016 (11), 2015 (3), 2014
(10), 2013 (18), 2012 (7).
Zajímavosti z února:

1. 2. chumelilo, a to i v Javorníku.

3. 2. sněhový poprašek do 1 cm, který během dne roztál.

5. 2. byly pozorovány přelety divokého
ptactva.

6. 2. přes ČR se přehnal silný vítr, v Javorníku vítr v nárazech dosáhl 76,3 km/h.

7. 2. brzy ráno v 3:38, 3:41 a 3:43 - blesky následované hromem – letošní druhá
zimní bouřka. Na zahrádkách začínají
kvést sedmikrásky, sněženky a bledule,

v loňském roce byly rozkvetlé
sněženky až 5. 3. 2021.

10. 2. velmi teplo, naměřeno
13,4 °C. (V roce 1998 13,9
°C, únorové maximum je 19,9
°C - 25. 2. 2021).

11. 2. přešla studená fronta, teplota spadla k nule a sněžilo, v Javorníku napadly asi
2 cm mokrého sněhu.

16. 2. příroda se vlivem vyšších teplot letos probouzí o něco dříve, dokonce už vykvetly první jarní dřeviny, mezi nimi olše
a líska, která v Javorníku začala kvést už
začátkem ledna.

17. 2. ČR ovlivňuje tlaková níže Dudley, v Javorníku vítr v nárazech dosáhl
síly vichřice 89 km/h. Ráno bylo velmi
teplé 13 °C a deštivé. Během dopoledne dorazila studená fronta a začalo se
ochlazovat. Hned po ní ČR ovlivňovala další tlaková níže Eunice, opět byla
vichřice.
21. 2. ČR zasáhla další tlaková níže Franklin. Venku kvetou i krokusy.

Zajímavost: 22. 02. 2022 jde o tzv. palindromické datum, u kterého lze číslo
číst z obou stran stejně.

Horní Hoštice: 10. 2. 2022 nejvyšší naměřená denní teplota (Tmax): 10,2 °C.
28. 2. 2022 nejnižší naměřená teplota
(Tmin): -2 °C. Průměrná denní měsíční
teplota: 6,3 °C, průměrná noční minimální teplota: 2 °C.
Za měsíc únor spadlo 63 mm.
MZ
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Divočáci jsou v tom nevinně
Určitě jste někdy přišli
na louku a nevěřili jste
svým očím. Jako kdyby tam
projel traktor s pluhem.
To dokáží divoká prasata.
Taková pěkná louka a teď
je zničená, a ejhle, příští
rok není po jejich řádění
ani památka, příroda si
nějak sama pomůže.

Teď jsem na procházce
narazil na něco, co mi ta
prasata připomnělo. V lokalitě, které se říká „Bílé
skály“, se mi protočily panenky. Kdo tu řádil,
to divočáci nedokáží. I když velikost balvanu,
který prase dovede obrátit, aby se dostalo
k žrádlu, je mnohdy úctyhodná. Kusy skalisek
z křemene rozšmelcované na drť na celém
úseku. Došlo mi, že tady řádili hledači krystalů, kteří ve své nenažranosti jsou schopni
přírodní památku sprovodit ze světa. Přitom
nic světoborného tam nenajdete, jen pár centimetrových krystalků s mléčným zabarvením, žádný extra křišťál. I kdyby se tam občas
našlo něco lepšího, dle zjištěných informací
těžko, tak za zničení krásného přírodního
útvaru to rozhodně nestojí. Koníček je to
pěkný, ale nesmí se z toho stát nenažranost.

Vzpomínám na zajímavou
přednášku o geologii Ing.
Jedličky a na jeho atraktivní mineralogickou expozici
v Javorníku, která bohužel
nenašla místo v novém
muzeu v Soudu. „Jůů, zlato!“ volaly okouzlené děti.
Škoda. Zajímavé kousky lze
najít na výsypkách v Zálesí, kde se nachází vzácný
minerál zálesíit. Tam snad
škodu nelze udělat.

Hledači pokladů, ať s kladivem nebo s hledačkou, se lesy jenom hemží.
Zřejmě jde o černou činnost, jejíž následky
jsou horší než po řádění černé zvěře, a v tomto konkrétním případě si už příroda neporadí.

Také mně při chození po lese mrzí ničení tzv.
agrárních hald, které jsou pomníkem pracovitosti předchozích obyvatel, mnohdy jsou
ohraničeny kamennou zídkou, přes kterou
surově přejede „harvestor“, a z tohoto oku
lahodícímu objektu je rozježděná hromada
šutrů. V krajině totiž představují hodnoty nejen přírodní, historické, ale i estetické. Jakže
to mají ty Lesy ČR ve štítu? Poznej a chraň.
Pavel Komínek
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Významné dny měsíce dubna
4. dubna Mezinárodní den proti nášlapným
minám. Je ustanoven od roku 2005. Ottawská
úmluva.

7. dubna Světový den zdraví. V roce 1950
vznikla WHO – mezinárodní organizace
zdraví.
12. dubna Mezinárodní den letectví a kosmonautiky. V roce 1961 první let člověka do
vesmíru.

18. dubna Mezinárodní den památek a sídel.
Vyhlásilo v roce 1982 UNESCO.
22. dubna Den Země

24. dubna Mezinárodní den skautů. Patronem je svatý Jiří.
1. května Svátek práce. Slaví se od roku 1890.

E. Kabil

Návštěva císaře Josefa II. na Javornicku

ničí do Bílé Vody. V piaristické
Před nedávnem mnozí z Vás sledokoleji (tam, kde žily sestřičky)
vali v televizi seriál Marie Terezie.
byl přivítán hudbou, posvaA v něm i osudy císaře Josefa II.
čil a při rozloučení prohlásil:
Jelikož se císař zapsal do dějin
„Ležíte zde opravdu zrovna na
našeho kraje, není na škodu si toto
špici. Buďte zdrávi.“ V severozápřipomenout. Císař Josef II. se napadním rohu zámecké zahrady
rodil ve Vídni 13. 3. 1741 jako nej(psychiatrická léčebna) odkud
starší syn císaře Fr. Lotrinského
je nádherný výhled do slezské
a jeho manželky císařovny Marie
roviny, měl pronést tato památTerezie. Samostatným vládcem
ná slova: „Zahrada nám byla
se stal po smrti Marie Terezie
sebrána a plot ponechán.“ Na
29. 11. 1780. Jako vládce uskutomto místě byl vybudován tzv.
tečňoval četné reformy téměř ve
císařský sloup s deskou, která
všech odvětvích státní správy,
nesla nápis: „Roku 1779 31. srpnáboženského života a veřejného
na zavítal Jeho císařsko-kráživota vůbec (toleranční patent,
lovské-apoštolské Veličenstvo
patent o zrušení nevolnictví, ruJosef II., náš nejmilostivější císař,
šení klášterů atd). Jesenicko, nev doprovodu pana generála von
šťastná část rakouského Slezska,
Braun a Jeho výsosti důstojníka
odřezané prohranými válkami
Beye při obchůzce hranic z Jáns Pruskem od svého přirozeného
ského vrchu šťastně zavítali do
centra, s převážně německým
obyvatelstvem císaře přijalo za Památník v Bílé Vodě, Foto MZ městyse Bílá Voda odpoledne
o půl 5. hodině a zde setrvali
svého panovníka bez výhrad.
půl hodiny ve vyhlídce zdejšího okolí.“ V roce
Svědčí o tom řada historicky doložených
i zachovalých památek.
1879 nechala princezna Marianna Oranžská
(majitelka zámku) tento pomník, který léty
velmi utrpěl, na své náklady, které činily
Nyní k tomu nejdůležitějšímu. A to k ná150 fl. ve zlatě, zrestaurovat. Stoletou památvštěvě našeho koutu.
ku si připomněli 31. srpna vlastenci politicV roce 1779 zavítal císař při inspekci pohra-
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kého okresu Frýwaldov na návrh místního
výboru velkolepou oslavou, jíž se v hojném
počtu zúčastnili i pohraniční sousedé Pruska.
Prolog napsal a přednesl profesor Julius Neugebauer. Památník dosud stojí, ale s novou
deskou. Původní byla patrně zlikvidována
při vzniku republiky, kdy se hodně likvidovalo vše, co bylo habsburské. V 90. létech
byla z iniciativy lékařů léčebny přivezena do
zahrady socha císaře pocházející z Velkých
Losin. V roce 2001 byla ale vrácena a nyní
je umístěna na hlavní třídě v Šumperku. Při
zpáteční cestě přes Borůvkovou horu se cí-
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sař zastavil na Travné. Uvítal ho šoltýs obce
se staršími naproti domu č. 24. Přednesli
mu žádost o zřízení samostatné duchovní
správy. Rovněž jeden otec se osmělil ho poprosit o propuštění syna z vojny a skutečně
do 3 týdnů se syn vrátil. Císař přenocoval
v Javorníku. Nikoliv na zámku, jak by se dalo
předpokládat, ale u purkmistra (dnešní starosta) v domě naproti radnice (č. 416 bývalá
spořitelna). V té době neměl vztah s biskupem Schaffgotschem na nejvyšší úrovni.
K zamyšlení:

Za pozornost stojí, že tato událost není nikterak připomínána minimálně nějakou pamětní
deskou. Tak jako třeba ve Zlatých Horách, kde
je umístěna na chodbě tamější pošty, dřívější
dům Heissigův, v němž císař odpočíval. Ráno
1. září pokračoval císař v cestě na Uhelnou
a na Horní Lipovou a dále na Staré Město.
V Horní Lipové, kde se napil z pramene, je
také umístěna cedulka. Litinový pomník
byl také v Horních Heřmanicích před zemědělskou školou. V roce 1922 byl odstraněn
a ze zbytků byl vybudován pomník obětem
1. sv. války a posléze i druhé. Dalo by se toho
napsat více, ale k připomenutí této události to
bohatě stačí. Pokud byste se chtěli podívat na
pomník v Bílé Vodě, tak stojí na kopci před zdí
mimo zámeckou zahradu. Je to vidět z cesty.
Pavel Stoupal

Informace ze školství
Základní škola Javorník a úspěchy žáků
Začátkem února se uskutečnilo školní
kolo soutěže v anglickém jazyce.
V porotě zasedli Magdalena Nemeškalová a Andy Graham. Soutěžící své
schopnosti poměřovali v poslechové
a ústní části. Za mladší žáky prokázala
bezkonkurenčně nejlepší znalost anglického
jazyka Saša Kličková (7. A), která má to štěstí,

že část svého života navštěvovala školy
v cizině, a tudíž je její angličtina
na velmi vysoké úrovni. Ostatní
žáci potěšili porotu svým zájmem,
nadšením a také projevenými jazykovými dovednostmi. V kategorii IA se
na prvním místě umístil Andreas Bulguris,
druhé místo patří Nele Losmanové a třetí
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Amálii Širůčkové (všichni jsou žáky 7. B).
V kategorii starších žáků patří vítězná příčka
Lucii Barčákové (9. A), druhé místo má Julia
Luchian (8. A) a z třetího místa se může radovat Alexandra Svobodová (9. B). Vítězové
obou kategorií budou naši školu reprezentovat v měsíci březnu v okresním kole.

Naše škola letos poprvé uspořádala školní
kolo olympiády v německém jazyce. V úterý
15. 2. si své vědomosti otestovali nejprve žáci
ze sedmých ročníků. O dva dny později ve
čtvrtek 17. 2. soutěžící z 8. a 9. tříd. V druhé
kategorii se aktivně zapojilo celkem 13 žáků.
Jako nejlépe připravené se po celkovém součtu bodů ukázala děvčata z osmých ročníků.
Přední příčky obsadily jmenovitě tyto žákyně: 1. Alice Kroniková (8. B), 2. Julia Luchian
(8. A), 3. Veronika Baťová (8. B). Alici a Julii
navíc budeme držet pěsti v okresním kole,
které se bude konat 16. 3. v Olomouci.

Po dvou letech se na naší škole konala opět
recitační přehlídka 1. stupně a k naší radosti
v hojném počtu, celkem vystoupilo 43 dětí.
Žáci se poctivě připravovali, letos poprvé pod
odborným dohledem paní asistentky Bohdanky Jehličkové a samozřejmě i třídních učitelů.
Za 1. kategorii (2. a 3. třídy) nás v Jeseníku
na Dětské scéně reprezentoval Jakub Janák
z 2. B, Karolína Anna Křenková z 3. A a Václav
Losman z 3. B. Za 2. kategorii (4. a 5. třídy) se
zúčastnily tyto děti: Matěj Baláž ze 4. B, Terezie
Soušková z 5. B a Natálie Blatová z 5. B. Do
krajského kola v Olomouci postupuje šikovná
žačka Karolína Anna Křenková z 3. A, která
byla na Dětské scéně v Jeseníku vybrána spolu
s dalšími třemi dětmi z 24 soutěžících.
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V okresním kole zeměpisné olympiády, které
opět probíhalo v on-line verzi prostřednictvím
IS MUNI (informační systém Masarykovy
univerzity), jsme měli zastoupení v každé kategorii. Soutěžící plnili úkoly ve třech oblastech.
Práce s atlasem, geografické znalosti bez atlasu a na geografickém projektu. Našim žákům
se dařilo následovně. V kategorii A (6. ročník)
soutěžila děvčata Ema Schreiberová a Kateřina
Michalíková. Ani jedna se sice na stupně vítězů
neprobojovala, nicméně zkušenosti z účasti
jistě zúročí v následujících letech. V kategorii
B (7. ročník) obhájil postup z loňského roku
Andreas Bulguris, který skončil v těsném závěsu (0,5b) za vítězem na skvělém 2. místě. V této
kategorii soutěžili také bratři Papavasiliu, Petr
a Vasil. V kategorii C (8. – 9. ročník) jsme měli
také své zastoupení. V nabité konkurenci se
s náročnými úkoly prali Lucka Klapuchová,
Jakub Ryšánek a Julia Luchian. K naší velké
radosti se do krajského kola probojovala
posledně jmenovaná dvojice. Jakub Ryšánek
obsadil druhé místo, za vítězkou Julčou Luchian! Všem našim soutěžícím děkujeme za
vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně
úspěchů v krajském kole.
Úterý 1. března připadlo letos na vyvrcholení lidové tradice, a to Masopustu. I my ve
škole jsme si masopust chtěli užít. Děti byly
celé dopoledne oblečeny v maskách, přišel
i medvědář se svým medvědem a přinesl
dětem koblížky. Také maminky se činily a poslaly po dětech koláčky, bábovku a buchty.
Medvědář si s dětmi zazpíval, zatancoval, ale
také se s dětmi učil. Zvládl s dětmi vyplnit
masopustní křížovku, číst si s nimi i povídat
si o masopustu. Odměnou byla pro děti sladkost a bohaté pohoštění. Závěr dopoledne
zakončila oblíbená hra „židličková“, kterou
si děti zahrály v tělocvičně. Nesměl chybět
tanec s medvědem a taky trochu volné zábavy. Tím jsme symbolicky ukončili tradiční
veselí, po kterém by měl až do Velikonoc
následovat půst.
Ze školní kroniky zpracovala
Mgr. Ivana Mikulenková.
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Ředitel Základní školy Javorník, okres Jeseník
stanovuje
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zápis do 1. třídy
(k povinné školní docházce)

pro školní rok 2022/2023

v Základní škole Javorník, okres Jeseník
Budova Kláštera

5. dubna 2022
Od 14:00 – 17:00

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem,

které dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok věku a s dítětem,
jemuž byl v předchozím roce odložen začátek povinné školní docházky.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkazy totožnosti zákonných zástupců.
(na základě § 36, odst. 4 Zákona č. 500 / 2004 Sb. správní řád)

Aktuální informace a podrobnosti k zápisu sledujte na internetových stránkách školy www.zsjavornik.cz
Mgr. Marek Bury, ředitel školy

Přehled JSDH Javorník za uplynulý měsíc únor
Tak jako minulý měsíc byl nejčastějším typem událostí otevření uzavřených prostor, tak v měsíci únoru to
bylo pro změnu odstranění stromů.
Z celkových 9 událostí, ke kterým
jsme v únoru vyjeli, bylo celkem
5 událostí na odstranění stromů
z komunikací. 3x to bylo v Zálesí, 1x za Javorníkem směr Travná a 1x v Travné – při
této události došlo k pádu stromu přes silnici
a dopadl na osobní vozidlo zaparkované u domu, zároveň s sebou strhnul vedení vysokého
napětí. K první události jsme vyjeli 2. února,
šlo stejně jako v lednu o otevření uzavřených
prostor, tentokráte na Havlíčkově ulici. V úte-

rý 8. února vyjíždíme dopoledne
k pomoci s transportem pacienta
z domu do sanitky na ulici Nádražní.
V pondělí 21. 2. vyjíždíme odpoledne k ulítnutým plechům ze střechy
budovy na ulici Míru. Profesionální
hasiči provedli provizorní opravu
střechy za využití lanové techniky. K poslední
události vyjíždíme 25. února v podvečer do
Uhelné, zde s místními a profesionálními
hasiči zápasíme s požárem sazí v komínovém
tělese rodinného domu. Po dvou hodinách
těžké práce se podařilo zanesený komín
vyčistit.
MT
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Masopustní karneval v MŠ Sluníčko
Hej, hej, hej, masopustní rej
začíná …
Masopust má společné kořeny
s karnevalem, který známe
třeba z italských Benátek. Slovo
karneval totiž znamená „rozluč
se s masem“ (carni vale), někdy
se ale za jeho základ považuje
sousloví „carrus navalis“ (loď
bláznů). Tak jako tak i karneval
je bujarou oslavou prodlužujících se dní a prvních záblesků jara spojenou
s hody, tancem, maskami a zábavou.
Už při příchodu do školky čekalo na děti
překvapení – vyzdobená školka se spoustou
balónků a dekorací a všichni zaměstnanci
nastrojení v karnevalových maskách ….
všem tak bylo hned jasné, že dnes si to tu
užijeme. Děti neotálely a rychle se s pomocí
rodičů oblékly do karnevalových masek,
škrabošek, paruk a také karnevalového
make-upu.
Ráno jsme se hned pustili do „pečení“
masopustních koláčů (z plastelíny) a vymalovávali jsme obrázky různých veselých
šašků a klaunů, které jsou s masopustem
jednoznačně spojeni. Ale zkuste v maskách
sedět … a tak brzy začaly masopustní hry,

které vyvrcholily slavnostní
přehlídkou a chůzí masek
po červeném koberci. Každý
tak představil svou masku
a kostým, který si doma s rodiči přichystal. Hodnocení
o nejlepší masky bylo opravdu
velmi těžké, a proto všechny
děti dostaly diplom a sladkou
odměnu.

Masopustní veselí pokračovalo dále a děti se tak pořádně mohly vyřádit
na karnevalové diskotéce spojené se zpěvem
a tanečními hrami.
A zakončení? To bylo doslova slaďoučké!
Paní kuchařka usmažila dětem masopustní
koblížky s povidly! Nezáviďte… ale vážně
byly moc dobré.

Jsme moc rády, že jsme mohly vykouzlit
dětem úsměv na tváři a prožít si s nimi ve
školce tento slavnostní a „bláznivý“ karnevalový den. A moc bychom chtěly touto cestou
poděkovat rodičům, kteří také vložili do
příprav svůj čas a umění a nachystali dětem
úžasné masky.
Tak zase za rok!

Kolektiv zaměstnanců MS Sluníčko
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Soutěžní březen
Žáci Základní umělecké školy
Javorník se dočkali a konečně se
naživo zúčastnili soutěží v několika oborech, a to velmi úspěšně.
V okresním kole pěvecké soutěže,
které se konalo 1. března v Jeseníku, uspěly a postoupily do krajského kola čtyři žákyně: Kateřina Kašová,
Zuzana Kristina Bašová, Kateřina Michali-

ková a Magdaléna Šochová. Dne
9. března se konalo okresní kolo
přehlídky dětských recitátorů
Dětská scéna v Jeseníku, kde si
postup do krajského kola vybojovaly tři žákyně: Thea Konečná,
Amálie Širůčková a Natálie
Veselá. Diplom za inspirativní vystoupení
získala Nikol Furmánková. Ve hře na flétnu
v soutěži dechových nástrojů se umístili
v okresním kole v Jeseníku, které proběhlo
10. března, tito žáci: Justýna Bednářová,
Taťána Závadová a Tereza Schreiberová
získaly 2.místo a Thea Konečná 1. místo.
Monika Račáková a Julia Kubica získaly
ve hře na příčnou flétnu 2. místo a Matylda
Líbalová 1. místo s postupem do krajského
kola, ve hře na trubku se umístil na 2. místě
Vojtěch Lejsal. Všem žákům děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy a města
a přejeme nadále mnoho úspěchů a radosti
z hraní a uměleckého přednesu. Postupujícím
žákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí
v krajských kolech. Děkujeme také rodičům
za podporu, pedagogům za vzornou přípravu a budeme se těšit nadále z každé nabyté
zkušenosti našich žáků.
Mgr. Tatiana Bednaříková
ředitelka ZUŠ Javorník

Masopust v Javorníku
Že se letos masopust v Javorníku nekonal?
Ale masopustní průvod Javorníkem prošel
i s muzikanty. Jen ten Javorník nebyl ten
náš, ale Javorník u Vysokého Mýta, zhruba
120 kilometrů daleko. Jak to vím? Byli
jsme tam.
Jak už to tak bývá, stála za tím náhoda.
Místo mestojavornik jsem zadal ve vyhledávači jen ledabyle javornik. A vyskočila

obec Javorník u Vysokého Mýta. Tak jsem
se podíval, jak tamější Javorničáci žijí. Padl
mi do oka masopustní průvod v sobotu 19.
března a pořádajícími jsou místní hasiči.
Uzrála myšlenka. Když masopust v Javorníku, tak proč ne tam, když u nás není. Malá,
tříčlenná skupinka vyrazila z Javorníku do
Javorníku přes polské území do podhůří
Orlických hor na okraj hor Železných.
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Průvod masek už s obchůzkou začal. Přihlásili jsme se jako návštěva z Javorníku a byli
jsme srdečně přijati. Zařadili jsme se do
průvodu, který doprovázela kapela složená
ze dvou harmonikářů, dvou trumpetistů
a bubenice. Na zastaveních starostka se
starostou (obě děvčata ve vtipných převlecích) popřáli domácím zdraví, dobrý
a pokojný rok. Hospodyni a hospodáře
provedli v tanci. Valili jsme oči, jak štědře
byl průvod vždy pohoštěn.
Vesnice Javorník má 270 obyvatel. Tedy
10x méně než naše město. Nachází se
v nadmořské výšce 410 metrů a je zhruba
o 50 let mladší než Javorník město. Je to
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dlouhá obec kolem potůčku. Ovšem naprostá většina stavení, starých statků a taky
novostaveb se nachází po obou stráních.
Hodně domů patří chalupářům. Zajímavý
je systém zkratek a chodníčků mezi ploty.
Prý kvůli docházení na autobus, jak jsme
se dozvěděli.
Bohužel, neradi jsme se museli rozloučit.
Byli jsme přemlouváni ať zůstaneme, ale
cesta daleká a tma na krku.

Děkujeme Javorničtí. Bylo s vámi veselo
a dobře. Věříme, že jsme se neviděli naposledy a něco pro to společně uděláme.
E. Kabil

Zápis do MŠ
pro školní rok 2022/2023

Zápis proběhne ve dnech 2. - 16. 5. 2022
od 10.00 do 16.00 hodin
Přijďte si prohlédnout naši školku i zahradu a dozvědět se více o
vzdělávacích programech a zapojení dětí do kolektivních činností.
Vezměte s sebou i své děti, aby si zde mohly pohrát a poznaly své
budoucí kamarády.
Těšíme se na Vás, kolektiv MŠ Sluníčko

Mateřská škola Javorník, Míru 356 - příspěvková organizace
tel. 584 440 347, mob. 774 737 015, www.msmirujavornik.cz, e-mail: slunicko@msmirujavornik.cz
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JAVORNÍK,
POLSKÁ 488 – p.o. Javorník 790 70

V termínu od 2. – 16. 5. 2022 proběhne zápis do mateřské školy.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
1. osobním podáním od 2. – 16.5. 2022 v ředitelně školy od 10,00 – 14,00 hod.,
2. osobním podáním 9. 5. 2021 od 15,00 do 16.00 hodin v mateřské škole
PŘI DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE,
3. do datové schránky školy – rfzksan,
4. e-mailem
s
elektronickým
podpisem
zákonného
zástupce
mspolska.javornik@tiscali.cz .Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby
Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil,
5. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).
Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:
•
•

•
•

Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Žádost si stáhnete z webu www.mestojavornik.cz pod
příspěvkovými organizacemi – MŠ Polská - Dokumenty
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného
zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít
doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní
vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.
Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických
opatření. Potvrzení je součástí Evidenčního listu dítěte na webových stránkách.
Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta - zašlete kopii, ta bude
přiložena jako součást spisu dítěte/
Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Bc. Iva Kubincová
ředitelka MŠ
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V Javorníku oslavili MDŽ květinami, hudbou a tancem
4. března 2022 Místní organizace Svazu tělesně postižených ČR v Javorníku s předsedou Petrem Závorou oslavila MDŽ v novém
sále MěKS Javorník.

Po úvodním přivítání předal pan Závora
slovo paní místostarostce Sieglinde Mimrové, která mimo jiné uvedla: „Jste spolek,
který pořádá nejvíce kulturních, sportovních
a společenských akcí.“ Všem přítomným popřála hodně zdraví. Předseda Petr Závora
ocenil aktivitu STP. Všem ženám poděkoval
a popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

do dalších let. S přáním vystoupil také starosta obce Uhelná Zdeněk Hořava.

Všem přítomným ženám kytičku předal
Eduard Kabil, Michal Zajonc a předseda STP
Petr Závora. Setkání prozářil dětský pěvecký sbor (23 dětí) „Sluníčko" pod vedením
paní učitelky Mgr. Dagmar Petřekové, který
rozezpíval všechny hosty svými písničkami.
Výbor organizace děkuje Lukáši Danielovi,
který bez nároku na odměnu ozvučil sál
a svým zpěvem a hraním na klávesy zpříjemnil celé odpoledne.

Bohaté a pestré pohoštění
připravily členky Místní
organizace STP paní Eva
Ševčíková, Ludmila Janáková, Marta Grajová, Anežka Manová, Aliki Škodová
a Eduard Kabil. Velké poděkování patří paní Haně
Kudělkové za výborné rolády, které všem chutnaly.
„Poděkování patří především
paní učitelce Mgr. Dagmar
Petřekové, která měla se
svým souborem Sluníčko
nádherné vystoupení. Věnuje se této činnosti mnoho
let pořád se stejnou láskou
a pečlivostí. Zpěv je obzvláště v této době velmi důležitý.
„Děkuji Vám, paní učitelko!“
s radostí poděkoval pan
Lukáš Daniel.
Výbor organizace STP děkuje městu Javorník za
podporu, Městskému kulturnímu středisku Javorník
za poskytnutí a nazdobení
sálu. Oslavy se zúčastnilo
59 členů.
MZ
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DUBEN 2022
SOBOTA 9. 4. 2022 v 17:00 VELKÝ SÁL
BONTONFILM
(drama)

POSLEDNÍ ZÁVOD

Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál. Výpravné filmové drama
Poslední závod režiséra Tomáše Hodana přiblíží tehdejší události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se
opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha. Film vstoupí do kin 24. března,
tedy přesně v den výročí tehdejšího lyžařského závodu z roku 1913. Krkonoše před první světovou válkou byl
chudý kraj, kde se střetával český živel s německým. Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař své doby,
vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestranný sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec zúčastňoval
českých závodů, ostatní Němci z Krkonoš je z nacionálních důvodů bojkotovali.
Vstupné: 120 Kč

přístupno od 12 let

české znění

95 minut

SOBOTA 23. 4. 2022 v 17:00 VELKÝ SÁL
BIOSCOP
(komedie)

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se
mu hromadí v hlavě a jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni
něco chtějí. Fotograf Matěj chce získat nedobytnou magistru z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal zázrak,
automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje z reálného světa Šejnohova manželka, která si
myslí, že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí.
Vstupné: 120 Kč

přístupno

české znění

99 minut

SOBOTA 30. 4. 2022 v 15:00 VELKÝ SÁL !!! HRAJEME PRO DĚTI !!!
BIOSCOP
(animovaný)

SUPER MAZLÍČCI

Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, který každému v nouzi rád pomůže. To ovšem znamená občas okrádat o
jídlo rozmazlené domácí mazlíčky. A těch je v Robo City víc, než dost. Robo City je totiž široko daleko to
nejmodernější město ze všech. Jeho obyvatelé si žijí šťastně, protože téměř všechno obstarávají roboti. Jenže
bezstarostné dny právě končí. Starosta města zešílel. Rozhodl se všechny lidi a zvířata vyhnat a z jejich domova
udělat město robotů. Roger má sice pro strach uděláno, ale jestli chce své město zachránit, bude potřebovat
pomoc.
Vstupné: 60 Kč

přístupno

české znění

89 minut
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Kulturní, společenské a sportovní akce

Kalendář akcí DUBEN 2022
1. 4. od 19:00
Knihovna RZ Javorník

NOC S ANDERSENEM

23. 3. – 29. 4.
Knihovna RZ Javorník

„DINOSAUŘI“ – výstava perokreseb Vladimíra Rimbaly
Vstupné: dobrovolné!

9. 4. od 17:00
velký sál MěKS (kino)

Kino – drama podle skutečné události
„POSLEDNÍ ZÁVOD“
vstupné: 120,-

12. 4. od 10:30
Knihovna RZ Javorník

„BATOLÁTKA V KNIHOVNĚ“

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

„JARNÍ KONCERT“
– zazpívá javornický pěvecký sbor. Vstupné: dobrovolné!
„ČÍTÁRNA PRO KLUKY A HOLČIČKY“

„ČARODĚJNICKÝ REJ ANEB MAGICKÝ VEČER PLNÝ KOUZEL“
- večer plný kouzel, kejklířů, magické hudby, tanců a ohně
Občerstvení zajištěno!

23. 4. od 17:00
velký sál MěKS (kino)

Kino – česká filmová komedie Z. a J. Svěrákových
„BETLÉMSKÉ SVĚTLO“
vstupné: 120,-

30. 4. od 15:00
velký sál MěKS (kino)

Kino – animovaná pohádka pro děti
„SUPER MAZLÍČCI“
vstupné: 60,-

PŘIPRAVUJEME
1. 5. od 11:00
Borůvková hora
5. 5. od 19:00
velký sál MěKS
21. 5. 2022 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

„MÁJOVÝ VÝŠLAP NA BORŮVKOVOU HORU“
Srdečně zveme na tradiční výšlap k zahájení turistické sezóny 2022!!!

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

„MUZEJNÍ NOC“ – večer plný úkolů a detektivních zápletek s kulturním programem
Vstupné: dobrovolné! Občerstvení zajištěno!
„DĚTSKÝ DEN“ - zábavné odpoledne pro děti i dospělé

„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.
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Pozvánky na kulturní a společenské akce

Z POHÁDKY
DO POHÁDKY

Městská knihovna Rudolfa Zubera

21. 4. 2022 od 17:00
Účast není podmíněna členstvím v knihovně.
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Javornický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku města
Javorník. Vychází měsíčně v nákladu 1200 ks, č. 4/2022, dne 1. 4. 2022, zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Javornického zpravodaje je 15. 4. 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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