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Informace z města
Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny se přehouply do své druhé poloviny, pro mnohé z Vás se blíží čas zasloužené
dovolené a město realizuje vytyčené úkoly
stanovené plánem investic a schváleným
rozpočtem na rok 2016.
Do stavu kolaudace bylo zrealizováno odradonovací zařízení pro úpravu pitné
vody, které se nachází v areálu vodárny na
Jánském vrchu za cca 360.000,- Kč a byla dokončena projektová dokumentace obnovy a rozšíření vodovodního řadu Jánský
vrch za 350.000,- Kč.
V Bílém Potoku v současné době probíhá
rozšíření vodovodního řadu na horním
konci obce realizované irmou JVS Jeseník.
Součástí této investice je uložení potrubí
protlakem pod místní komunikací, zřízení
tlakové čerpací stanice u vodárny v Bílém
Potoku a vybudování přivaděče od vodárny po nový vodovodní řad. Konečnou fází
budou přípojky k jednotlivým nemovitostem. Objem prací je v hodnotě 2,8 mil. korun. Ve fázi zpracování je také projektová
dokumentace vodovodu na ulici Míru
až po irmu CRANP-KOVO (bývalý MEZ).
Rozšíření vodovodního řadu se začíná
rozbíhat také v Javorníku Vsi na ulici Havlíčkově a Janošíkově za zhruba 1,5 mil.
korun.
Firma Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o. Chrudim vyhrála výběrové řízení veřejné zakázky „Průzkumné vrty a legalizace nových
vodních zdrojů Javorník“. Firma se smlouvou zavazuje provést tři průzkumné hydrogeologické vrty (jeden v Horních Hošticích
a dva v Račím údolí) a v případě dosažení
požadovaných parametrů provedení čerpacích zkoušek a následné zajištění zdrojů
pitné vody pro Javorník a okolí.

Po průtazích s projektantem lávky přes Javornický potok z náměstí na Družstevní
ulici (z důvodu nemoci projektanta) je projekt již konečně zpracován a ocelová lávka
se začíná vyrábět. Poté bude jako celek uložena na betonové patky na březích potoka
a napojena na stávající komunikace. Za částku 80 tis. korun byla v Bílém Potoku vyčištěna část koryta potoka od náletových
dřevin a naplaveného bláta a opraven propustek pod mostem.
Na zdravotním středisku v Javorníku byla zahájena 1. etapa rekonstrukce sociálních zařízení, odpadů a rozvodů vody za
částku 700.000,- Kč. Druhá etapa za zhruba
500.000,- Kč bude realizována v příštím
roce. Stavbu provádí irma Zetos. Probíhá rekonstrukce dalšího malometrážního bytu na Dittersově ulici za zhruba
100 tis. Kč a za stejnou částku proběhla
oprava havarijního stavu střech a vchodových stříšek tamtéž. V paneláku na Janošíkově ulici již proběhla rekonstrukce
elektroinstalace za necelých 50 tis. korun.
Rada města schválila zpracování projektů
na zateplení bytového domu na Fučíkově
ulici a paneláku na Janošíkově ulici. Tuto
akci bychom chtěli řešit za pomoci dotace
na vlastní zateplení.
V těchto dnech probíhá rozšíření kamerového systému města Javorník o další, v pořadí již 3. kameru, která bude umístěna na
budově Domova pro seniory a bude snímat
celou Školní ulici a část prostranství před
kulturním domem. Realizovaných, probíhajících i plánovaných akcí je spousta. Jsem
přesvědčen, že se nám úkoly nezbytné pro
život a rozvoj města daří plnit a Vám všem
přeji pevné zdraví a krásný zbytek léta.
Jiří Jura, starosta
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Upozornění pro občany
Vážení spoluobčané,
již v roce 2011 jste byli informováni v JZ
č. 05 a 11 o zákonné povinnosti mít své
nemovitosti řádně a viditelně označené.
Opětovně jste byli upozorněni na tuto povinnost na jaře tohoto roku v č. 02 a 03,
a to na základě zjištění, že stávající stav
označení nemovitostí na území města byl
stále neuspokojivý.
Rada města vyzvala proto všechny vlastníky, kteří neměli doposud svou nemovitost řádně označenou, aby tento nedostatek napravili a nemovitost označili číslem
do 31. 7. 2016.
Provedená namátková kontrola však ukázala, že mnozí vlastníci nemovitostí stále
tuto zákonnou povinnost ignorují.

Z ust. § 32 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, vyplývá, že vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit
budovu čísly určenými obecním úřadem
a udržovat je v řádném stavu.
Ten, kdo neoznačí budovu číslem popisným, se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47b, odst. 1, písm. c)
zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích,
za což může obec uložit pokutu až do výše
10 000 Kč.
Upozorňujeme, že v průběhu následujících měsíců srpna a září bude provedena zaměstnanci MÚ kontrola stávajícího
stavu označení všech nemovitostí. Neoznačení nemovitostí
bude řešeno v souladu s ustanoveními výše uvedeného zákona
o přestupcích.
Rada města

Dění v Javorníku
MUDr. Stanislav FRITZ
Vážení spoluobčané,
v pondělí 1. srpna 2016 uběhne přesně
50 let, kdy mladý lékař MUDr. Stanislav
Fritz vyměnil lázeňské město Luhačovice
za naše pěkné městečko Javorník. Vedle
lékařské praxe se věnoval svému velkému
koníčku – radioamatérství, při kterém relaxoval. Své znalosti a zkušenosti předával

pod hlavičkou Svazarmu mladým zájemcům.
Dovolte nám, abychom Vaším jménem poděkovali panu MUDr. Stanislavu Fritzovi za
dlouholetou lékařskou praxi pro dospělé,
kterou vykonává pro naše občany.
Rada města
(fotogra ie na obálce zpravodaje)
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Místní organizace
Svazu tělesně postižených v Javorníku informuje
25. června 2016 se naši členové setkali na
společném sportovním odpoledni v zahradě
u Ditterse. Celkem se sešlo 55 členů a hostů.
Odpoledne bylo velice dobře připraveno,
přítomní si mohli zahrát různé hry jako třeba šipky, hod kostkou, kroužky nebo srážení
plechovek. Z každé této disciplíny byl vybrán ten nejlepší a dostal dárek.
Zajistili jsme pro všechny malé občerstvení
a k příjemnému odpoledni nám zahrál pan
František Menzner, předseda okresního výboru v Jeseníku.
Odpoledne zahájil předseda organizace pan
Petr Závora spolu se starostou města panem
Jiřím Jurou a místostarostkou p. Sieglinde Mimrovou. Bylo krásné počasí a až moc
velké horko. Všichni přítomní si odpoledne
velice užívali a byli na konci spokojeni. Před
koncem byla připravena bohatá tombola
s mnoha cenami. Vyhrálo hodně přítomných.
Tombolu a celé odpoledne bychom nemohli
připravit bez našich sponzorů, kterým bych
chtěl poděkovat za jejich příspěvky. Byli to:
obchod Agroholding Javorník, Autoservis
p. Ručka, Taverna Javorník p. Jiří Daniel,
obchod p. Langerová, Benzina Javorník

p. Damašek, Kadeřnictví Petra Javorník,
Lékárna pod Jánským vrchem Javorník
p. Mgr. Mrázková, Květiny Javorník p. Jura,
Hospůdka u Potoka p. Kozubová, Elektro
Javorník p. Schubert, Drogerie Javorník
p. Damašková, Domácí potřeby Javorník
p. Jirešová, Jarmila Vávrová Javorník, Zámecká restaurace Javorník p. Jeřábek, Shell
p. Pavel Los, Menhir p. Ing. Vít Ševčík, Kadeřnictví Javorník p. Lenka Marečková, Kadeřnictví Javorník p. Tokárská, masáže Javorník
p. Vlčková, Wellness Rychleby p. Horáčková,
AAA auto p. Jan Ševčík, Obec Uhelná, Město
Javorník, ZUŠ Javorník p. Mgr. Bednaříková, Dělostřelecká garda Javorník, Menzner
František předseda OV STP Jeseník. Věřím,
že nám pomohou i v příštím roce. Doufám,
že jsem na nikoho nezapomněl.
Zvláště bych chtěl poděkovat p. Mgr. Petřekové, která nám se svým souborem Sluníčko
připravila hezký začátek akce.
Děkuji jménem výboru místní organizace
všem členům za skvělou organizaci celého
odpoledne, na kterém jsme si užili úžasnou
zábavu a legraci.
Milan Vávra,
jednatel místní organizace

Červen 2016 v Javorníku
Nejtepleji bylo dne 24. 6. 2016 - naměřeno 33,2 °C
Nejchladněji bylo dne 7. 6. 2016 - naměřeno 8,9 °C
Tropických dnů bylo za celý měsíc: 3
Srážek spadlo 85,7 mm
Záznamy z jednotlivých dnů naleznete na
Facebooku „Javorník a jeho dění“ či na webových stránkách:
www.meteovcasnevarovani.cz
Michal Zajonc, správce meteorolog. stanice
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SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH

ROZPIS PORADNÍCH DNŮ
II. pololetí r. 2016
Poradny SNN v ČR KO OK Šumperk, Tovární 1332/1a, Jeseník 790 01
Tel. 588 517 288, 604 111 138
Místo konání: Městské kulturní zařízení v Javorníku
PORADNÍ DNY: PÁTEK 14,00 - 16,00

5. srpen • 7. říjen • 2. prosinec
V tyto dny pracovník Poradny SNN Jeseník, provádí poradenství při řešení sociálně
právní problematiky, distribuci kompenzačních pomůcek pro SP, příslušenství ke sluchadlům, konzultace smluv dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a pod.
Mencner František, sociální poradce

SDH Bílý Potok informuje
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás v krátkosti informovali o naší činnosti v období druhá polovina června - první polovina července.
V sobotu 18. června jsme se zúčastnili v České Vsi soutěže „O pohár starosty obce Česká Ves“ a „Memoriálu Milana Květáka“. Oba
naše týmy uspěly - muži vybojovali 2. místo
a ženy byly ještě lepší - zvítězily.
V odpoledních hodinách téhož dne v rámci
Javornických dnů jsme převzali z rukou starosty města pana Jiřího Jury, u příležitosti
725. výročí založení města Javorník, pamětní list „Poděkování za dlouhodobou obětavou a aktivní činnost ve prospěch města
a jeho části Bílý Potok a za aktivní práci
v oblasti kulturního a celospolečenského
života obce“.
Hlavní zaměření našich aktivit v tomto období se týkalo dalších soutěžních kol Hasičské ligy Praděd (5. - 9. kolo z celkového
počtu 15):
- 25. června v Rýžovišti - muži 4. místo, ženy 5. místo

- 2. července ve Velkých Kuněticích - muži
2. místo, ženy neplatný pokus
- 5. července v Leskovci nad Moravicí muži 8. místo, ženy 7. místo
- 9. července ve Staré Červené Vodě - muži
3. místo, ženy 2. místo
- 17. července v Zátoru - muži 16. místo,
ženy 1. místo.
V průběžném celkovém bodovaném pořadí
zaujímá družstvo mužů 8. místo se ziskem
138 bodů (celkem 46 soutěžících a klasi ikovaných týmů). Tým žen si vede lépe a zatím drží
krásnou 3. příčku se ziskem 82 bodů (celkem
18 soutěžících a klasi ikovaných družstev).
V sobotu 27. srpna od 10:00 hod. proběhne
na louce u hasičské zbrojnice v Bílém Potoku soutěž v disciplíně požární útok o „Pohár
starosty města Javorník“, která bude součástí 12. kola Hasičské ligy Praděd. Budeme
rádi, když nás přijdete povzbudit. Srdečně
Vás zveme.
Ing. Valentin Tvarůžka, radní
člen SDH Bílý Potok
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Rostlinolékařské rady do zahrady
Léto je v plném proudu. Užíváme si dovolených, koupání, houbaření a jiných letních
radovánek. Zahrada se za naši péči začíná odměňovat dozráváním různého ovoce
a zeleniny. Stále však potřebuje naši soustavnou péči. Na zdravotní stav má velký
vliv i pořádek na zahradě. Průběžně ze zahrady odstraňujeme a následně likvidujeme
opadané, většinou červivé a nahnilé plody
ovoce. Odstraňujeme všechny uschlé či nemocné větve a rostliny.

U jádrovin je vhodné realizovat v lokalitách,
kde se vyskytuje především sazovitost plodů každoročně, nejpozději od začátku srpna
opatření, která omezí výskyt sazovitosti jádrovin, ale i skládkových hnilob a skládkové strupovitosti u plodů určených ke
skladování. Je zde možno použít přípravky
běžně účinné proti strupovitosti, jež mají vedlejší účinnost proti těmto chorobám. Vyloženě na skládkové choroby jsou registrovány např. FLINT PLUS a ROVRAL AQUAFLO.

Na jádroviny a peckoviny začínají nalétat
druhé generace obalečů, způsobujících
pozdní červivost plodů. Pokračujeme
v ochraně povolenými přípravky a dáváme
obzvlášť pozor na ochranné lhůty (OL), které mohou být dlouhé i např. 35 dnů. OL je interval od provedeného postřiku do sklizně.

Na řadě zahrad a zahrádek pěstujeme révu vinnou. V první polovině srpna, při začínání měknutí bobulí révy vinné, je třeba
provést postřik proti plísni šedé (šedá
hniloba hroznů). Můžete použít přípravky MYTHOS 30 SC nebo THIRAM GRANUFLO
pro první ošetření a ROVRAL AQUAFLO
nebo TELDOR 500 SC pro druhé ošetření.
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Ve stejné době provádíme i závěrečný postřik proti peronospoře a padlí révovému. Použijeme přípravky na bázi mědi např.
KUPRIKOL 250 SC, KUPRIKOL 50 nebo
přípravek na bázi síry KUMULUS WG. V po-
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slední době se k závěrečným postřikům proti padlí doporučuje strobilurin ZATO.
V srpnu začínáme s výsadbou jahodníkových porostů. Vzhledem k tomu, že většina starších porostů je napadena červenou
hnilobou kořenů nebo fytoftorovou hnilobou jahodníku, musí se použít zdravá sadba a nesázet jahodník na stejný pozemek. Je
vhodné všechny nově vysazované sazenice
namáčet neméně 20 minut do 0,25% suspenze ALIETTE 80 WG. Po zasazení je třeba
provést pásovou zálivku sazenic 1% suspenzí stejným přípravkem. K tomuto účelu
je rovněž registrován přípravek POLYVERSUM, zde se jak k namáčení, tak i k pásové
zálivce doporučuje 0,05% koncentrace. Obě
ošetření se provádějí pouze jednou, šířka
ošetřených pásů by měla být 20 cm.
Krásnou a hlavně zdravou úrodu vám přeje
Ing. Stanislava Kopecká, rostlinolékařka

Informace ze školství
20. výročí založení Základní umělecké školy Javorník
Dne 17. 6. 2016, v rámci
oslav 20. výročí založení
Základní umělecké školy
Javorník, se uskutečnil slavnostní učitelský koncert v
Koncertním sále na zámku
Jánský Vrch v Javorníku.
Základní umělecká škola se
osamostatnila ve školním roce 1995/1996.
Do té doby byly v Javorníku zřízeny dvě pobočky, a to pro ZUŠ Jeseník a ZUŠ Vidnava.
Pro javornické žáky, kteří pro obě pobočky
byli obrovským přínosem nejen inančním, ale také mimořádnou talentovaností
(viz reprezentace dětí na různých soutěžích a přehlídkách), se dá přiznat, že naše
město získalo právem zařazení ZUŠ do sítě
škol.

V současné době ji navštěvuje 285 žáků, které učí 18
učitelů. Škola je umístěna
v barokním domě, kde žil
hudební skladatel Karel Ditters z Dittersdorfu, představitel klasicismu a zakladatel komické opery.
Škola je tříoborová (hudební, výtvarný a literárně - dramatický obor) a nabízí výuku
v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia. ZUŠ Javorník má jednu pobočku
v Písečné na ZŠ.
Brána do Základní umělecké školy Javorník
je otevřena všem zájemcům. Snahou našich
učitelů je dát dětem radost z hudebního
i uměleckého prožitku, rozšířit jejich obzory. Dítě tak získá pozitivní vztah k hudbě,
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dramatickému a výtvarnému umění a smysl
pro zodpovědnost, cílevědomost. V neposlední řadě i pravidla chování v kolektivu,
schopnost plnit samostatně zadané úkoly
a ušlechtile využít svůj volný čas.

A co si k dvacátým narozeninám přát? Aby
i nadále byla ZUŠ plná šikovných žáků, kteří
jako doposud budou úspěšně reprezentovat
naše město Javorník.
DH

Kulturní, společenské a sportovní akce
VÝZVA
Městské kulturní středisko Javorník prosí občany o zapůjčení historických předmětů
z konce 19. a začátku 20. století do místního muzea MěKS Javorník. V případě, že doma
naleznete cokoliv, co by mohlo souviset s níže uvedenými oblastmi, budeme velmi rádi
za půjčení:
- Turismus
- Historické hračky
- Školní potřeby – učebnice, stará pouzdra, psací potřeby a další…
- Staré fotogra ie podniků na Javornicku
- Pivovarnictví – staré láhve od piva, krýgly apod.
Za MěKS Javorník předem děkuji.
Ing. Lucie Hecsková, ředitelka MěKS Javorník
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Kalendáâakcínam³síc«erven

Kalendář akcí na měsíc srpen
do 31.8.
Městská knihovna R. Zubera

Passions – výstava fotogra ií Kamila Filgase
a Jiřího Koise

do 2. 9.
Foyer kulturního domu

Krajinou Slezska – výstava

do 30. 9.
nový sál

Malování v čase – prodejní výstava obrazů
Josefa Macka a Rostislava Knápka
Změna programu vyhrazena!

UPOZORNĚNÍ
Městské kulturní středisko Javorník oznamuje, že z důvodu nenaplnění kapacity se
Škola mladého táborníka na chatě Smrčník ruší.
VH

OZNÁMENÍ
Rada města oznamuje, že od 13. 7. 2016 je ředitelkou Městského kulturního střediska
v Javorníku Ing. Lucie Hecsková.
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PROGRAM SRPEN
Voila! - koncert - taneční večírek
„Voila!“ je synonymem pro vynikající multižánrový hudební zážitek.
Swing, twist a chanson s občasnou příměsí dalších žánrů!
6. 8. (sobota), 20 hod., vstupné 120,- na místě
Pavla Mikulášová – koncert v rámci odpoledního čaje o 15. hodině
Příjemná hudba a krásné nedělní odpoledne v Tančírně
7. 8. (neděle), od 15 hod., vstupné dobrovolné
Bafni – improvizační divadlo
Formát, ve kterém herci improvizují krátké scénky na témata od diváků a večerem
provází moderátor. Téma? Třeba: rychlebský tanec, tančírna a vše, co navrhnete vy sami!
Inteligentní humor, při kterém se budete bavit a smát na celý sál!
12. 8. (pátek), 20 hod., vstupné dobrovolné
Jiří Wilson Němec - autorské čtení v rámci odpoledního čaje o 15. hodině
Jaký je genius loci Rychlebských hor? Přijďte na autorské čtení z knížek „Rychlebské
povídky“ nebo „Vilémky či takhle nějak to bylo...“. Čtení doprovodí živá hudba.
14. 8. (neděle), 15 hod., vstupné dobrovolné
„Hrajeme a zpíváme ilmové melodie“ - koncert
Příjemný páteční podvečer v Tančírně v podání studentů Základní umělecké školy Vratimov.
19. 8. (pátek), 17 hod., vstupné dobrovolné
Whiskey moon face - koncert – swingová tančírna
Britská kapela hrající originální pojetí jazzových blues. Zpěvačka Louisa Jones - skladatelka a multi-instrumentalistka a další členové kapely jako Ewan Bleach (klarinet) a Jim
Ydstie (kontrabas) spolu s tanečníky ze Swing busters vás strhnou k nekonečnému tanci.
20. 8. (sobota), 20 hod., vstupné 100,Familie Hanke - koncert vážné hudby
Jaké to je, když hudbě podlehne celá rodina? Familie Hanke hrála v celé řadě evropských
měst a část jejích členů získala prestižní studijní stipendia. K tomuto kraji je navíc váže
osobní vztah a vzpomínky předků, kteří pochází ze Staré Červené Vody.
24. 8. (středa), 19 hod., vstupné dobrovolné
Appendixie – koncert - swingová tančírna
Taneční hudba z počátku 20. století, a to zejména 20. a 30. let. Kapela kombinuje
dixieland , swing se špetkou gipsy-jazzu. O místě konání. Swingová tančírna a workshop
pro nejširší veřejnost, zajistí Swing Busters.
26. 8. (pátek), 20 hod., vstupné 80,Claire jazz band – koncert – taneční akce
Pokračujeme do jazzové tančírny a hudby období 30.–50. let! Budete nadšeni
novými motivy a provedením známých oblíbených písní, stejně jako stylově
padnoucím image zpěvačky i celé kapely.
27. 8. (sobota) 20 hod., vstupné 100,Odpolední čaje a koktejly o 15. hodině
Živá hudba a krásné nedělní odpoledne v Tančírně
28. 8. (neděle) od 15 hod., vstupné dobrovolné
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