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Další z řad fotografií zachycující
ulici Míru 22. 4. a 2. 6. 1911.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Z činnosti komise Rady města Javorník – sbor pro občanské záležitosti
Setkání s jubilanty
Již podruhé komise Rady
města Javorník – Sbor pro
občanské záležitosti, zorganizovala pro naše jubilanty setkání,
které se konalo ve čtvrtek dne
21.01.2010
v obřadní
síni
Městského úřadu v Javorníku.
Setkání se zúčastnili jubilanti,
kteří v měsících říjnu, listopadu,
prosinci 2009 a lednu 2010
dovršili významného životního
jubilea.
Na
úvod
setkání
vystoupily děti z Mateřské školy
ul. Míru pod vedením paní
učitelky Ireny Sojkové, které
svým vystoupením potěšily naše jubilanty. Pan starosta Jiří Jura svým projevem jubilantům
poděkoval za jejich obětavou celoživotní práci a péči, kterou věnovali jak svým dětem, tak
celé naší společnosti. Po slavnostním přípitku se podepsali jubilanti do pamětní knihy
a následovala volná zábava. Tímto bych také chtěla poděkovat MUDr. Hastíkovi, který se
setkání zúčastnil, celou akci zdokumentoval a potěšil tím naše jubilanty, kteří si tak mohli
odnést památku ze setkání.
Další setkání s jubilanty je naplánováno na květen 2010 a setkají se zde jubilanti, kteří
v měsících únoru, březnu, dubnu a květnu 2010 dovrší významné životní jubileum. Na
setkání budou naši spoluobčané, kterých se akce týká, písemně pozváni.
jubilanti

Vítání občánků
Letos poprvé v sobotu dne 23. 1. 2010 zaplnili obřadní síň městského úřadu rodiče
s miminky. Tentokrát jsme přivítali 13 dětí. Sešla se nám i „dvojčátka“. Děti představila
matrikářka a přivítal starosta Jiří Jura, který rodičům spolu se členkou sboru předal za
Město Javorník dárky. Každá maminka dostala kytičku jako poděkování za to, že své
vítání
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miminko přivedla na svět právě v našem městě. Nechyběla ani plyšová hračka a finanční
hotovost jeden tisíc korun. Součástí slavnostního odpoledne bylo vystoupení dětí
z Mateřské školy ul. Míru pod vedením paní učitelky Ireny Sojkové.
Našim nejmenším spoluobčánkům přejeme spokojené dětství, zdraví a šťastnou budoucnost.
za komisi SPOZ: Marcela Minksová
četnost příjmení a jmen
Příjmení
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Zajímavosti z evidence obyvatel

Jména
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

počet
39
32
25
23
18

Daniel, Danielová
Kozub,Kozubová
Zelenka,Zelenková
Konečný,Konečná
Horák,Horáková-Daňa,Daňová

počet
103
78
73
72
67
61
54
50
47
45

Petr
Marie
Jan
Jiří
Jana
Miroslav, Josef
Pavel
Anna
Martin, Milan
Jaroslav

Statistika – pohyb obyvatel leden 2010
přistěhováni narození
odstěhováni
Muži
3
-2
Ženy
3
2
-6
Celkem
6
2
-8

Počáteční stav 3002
Celkem
Stav
0
-3
-3
2 999

Úmrtí
-1
-2
-3

Matriční události za rok 2009 , které nastaly v matričním obvodu
Matriční úřad v Javorníku byl pověřen vedením matrik pro obce: Javorník, Bílá Voda,
Bernartice, Uhelná, Vlčice na základě vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
ve znění pozdějších předpisů.
Počet uzavřených manželství
z toho občanský sňatek 41

42

církevní sňatek
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1

Místo uzavření manželství
Zámek Jánský Vrch
22
Obřadní síň MěÚ
14
Kostel Nejsvětější Trojice
1

Francouzská zahrada
1
Dittersova zahrada
1
Jiné vhodné místo /zahrada, louka .../

3

Počet narozených dětí
0
Počet úmrtí
32
Poznámka : Jedná se o narození, manželství, úmrtí, které nastaly v Javorníku,
Bernarticích, Uhelné, Vlčicích a v Bílé Vodě.
Narození dětí je především matriční události úřadu, kde se vyskytuje porodnice.
Činnost matriky můžete také sledovat na stránkách www.mestojavornik.cz – Městský
úřad – matrika

Narození občánci:
Odešli z našich řad :

Zprávy z matriky
Štěpánka Štefková, Elen Vrbová
Antonín Malínek, Margita Žejdlíková
Marcela Minksová, matrikářka

SZ Jánský Vrch a ZUŠ Javorník
vás srdečně zvou
na velikonoční prohlídky

3. - 5. 4. 2010

VELIKONOCE NA ZÁMKU
sobota
Prohlídky velikonočně vyzdobeného zámku s kulturním programem
(písně, velikonoční zvyky, ukázky zdobení kraslic, pletení pomlázek, výroby vizovického
pečiva, zdobení perníků a mnoho dalšího…)
Otevřeno: 9.00 – 16.00 hod. (prohlídky každých 30 min)
Vstupné v souladu s platným ceníkem pro rok 2010.
Na nádvoří velikonoční trhy: včelařské výrobky, košíkáři, výrobky Selské pekárny,
medovina, keramika, vizovické pečivo, výrobky chráněné dílny, umělečtí kováři, uzené
výrobky, občerstvení aj.
Na nádvoří vstup volný.
neděle a pondělí
Prohlídky velikonočně vyzdobeného zámku bez doprovodného kulturního programu
Otevřeno: 9.00 – 15.00 hod. (prohlídky v každou celou hodinu)
Vstupné v souladu s platným ceníkem pro rok 2010.
www.janskyvrch.cz
.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JAVORNÍK
Městské kulturní středisko Javorník a Jesenický fotoklub
si vás dovolují pozvat na
výstavu fotografií Jesenického fotoklubu
LEDNOVÁ SKLIZEŇ
Výstava potrvá v době
od 11. 2. 2010 do 30. 3.
2010
7,30 – 15,30
v sobotu v době promítání
kina

Městské kulturní středisko Javorník
srdečně zve na výstavu nazvanou

„OBRAZY SKUTEČNÝCH
MISTRŮ A JÁ…“
Reprodukce obrazů

JOSEFA KRUTILA
A
KLÁRY KRUTILOVÉ
Foyer Městského kulturního domu
Javorník

8. 2. – 27. 2.
7,30 – 15,30
V sobotu v době promítání kina
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Městské kulturní středisko Javorník zve
všechny hravé děti a jejich rodiče na tradiční
všechny hravé děti a jejich rodiče na tradiční

Malá tělocvična (klášter)
(klášter)
vstupné:Malá
děti: tělocvična
zdarma, dospělí:
50,- Kč
vstupné:
děti: zdarma,
dospělí:
50,( dospělí
v maskách
zdarma
) Kč
(dospělí v maskách zdarma )

Setkání k příležitosti vyhlášení Roku česko-polské křesťanské kultury
Setkání
k příležitosti
Roku česko-polské
křesťanské
kultury
V pondělí
8. února
2010 se vvyhlášení
polském Bardzie
konalo slavnostní
vyhlášení
Roku českoV pondělí
8. února
2010 se
polském
Bardzie
konalose
slavnostní
Roku českopolské
křesťanské
kultury.
Zavnáš
pohraniční
Javorník
účastnilivyhlášení
o.Piotr Niewiadomski,
polskéPolášková,
křesťanskéMilan
kultury.
Za anáš
Javorník se
Niewiadomski,
Hana
Rychlý
Jiřípohraniční
Štrajt. Na programu
bylaúčastnili
v 11.00 o.Piotr
hodin slavnostní
mše
Hana Polášková,
Milan Rychlý a Jiří
Štrajt. Na
programu
byla v 11.00
hodin
slavnostní
mše
svatá
za dobrou česko-polskou
spolupráci
v bazilice
Nejsvětější
Panny
Marie
v Bardzie,
svatá za dobrou
česko-polskou
spolupráci
v bazilice
Panny
MarieNejsvětější
v Bardzie,
následoval
program
umělců z Wroclavi
o Janu
PavluNejsvětější
II. a prohlídka
baziliky
následoval
program
umělců
z Wroclavi
o Janu výstavy
Pavlu II.„Polsko-české
a prohlídka dny
baziliky
Nejsvětější
Panny
Marie.
Součástí
programu
bylo i otevření
kultury
v letech
Panny Marie. Součástí programu bylo i otevření výstavy 1990
„Polsko-české
křesťanské
– 2009“ dny
v Domě
kultury
kultury v letech 1990 – 2009“ v Domě kultury v Bardzie. V odpoledních
hodinách
probíhala
v
Bardzie.
V
odpoledních
hodisetkání
pracovní
část tohoto
setkání.
nách
probíhala
pracovní
část
Zástupcisetkání.
jednotlivých
regionů
setkání
tohoto
Zástupci
jedseznamovali
zúčastněné
s přinotlivých
regionů
seznamovali
pravovanými s připravovanými
polsko-českými
zúčastněné
a naopak česko-polskými
kulpolsko-českými
a
naopak
turními akcemi na
rok 2010.akZa
česko-polskými
kulturními
Javorník
vystoupili
o.Piotr
Niecemi
na rok
2010. Za
Javorník
wiadomskio.Piotr
a Hana
Polášková
vystoupili
Niewiadomski
již realizované
a za
Hana
Polášková nebo
a za přijiž
pravované akce
realizované
nebo česko–polské
připravované
kulturníčesko–polské
spolupráce jsme
se
akce
kulturní
opravdu nemuseli
stydět.
Konspolupráce
jsme se
opravdu
takty bylystydět.
navázány.
Javorník
nemuseli
Kontakty
byly
jsme prezentovali
navázány.
Javorníkdovezenými
jsme prepropagačními
materiály, propao ktezentovali
dovezenými
ré byl velký
zájem. o které byl
gačními
materiály,
Hana
Polášková, foto: Jiří Štrajt
velký zájem.
Hana Polášková, foto: Jiří Štrajt
Padá , padá sníh … v neděli 7. února jsme jeli na saních…..
-6-

Padá , padá sníh … v neděli 7. února jsme jeli na saních…..
A taky že jsme jeli. Nejprve jsme se pomaloučku propadali do hlubokého sněhu, ale čím
nás bylo víc a čím déle jsme si kopeček ušlapávali, tak tím se dráha zlepšovala
a zrychlovala. Jakmile se závodníci zaregistrovali (dostavili se i z daleké Arábie a Jižní
Moravy) a dostali svá startovní čísla, závod s časem a záludnou dráhou začal. Děti
soutěžily ve dvou kolech, dospělí měli šanci zajet nejlepší čas pouze v jednom, poněvadž
mráz pronikal i přes teplé oblečení. Všichni závodníci projeli, doklouzali, doběhli nebo se
doplazili do cílové brány a na pořadatelích bylo závodní časy sečíst a vypsat diplomy
vítězům. Děti i dospělí se v mezičase zahřívali u ohně dobrým čajem. Z výsledkové listiny
je zřejmé, kdo stanul na ledových stupních vítězů. Vítězům blahopřejeme a všem
účastníkům vzdáváme hold, za to, že vydrželi mrazivý chlad a pernou přípravu závodní
dráhy.
Hana Polášková

Výsledková tabulka
I. kategorie 0 – 5 let
1. Lucinka Argirovská
2. Kubík Rychlý
3. Davídek Zbořil

II. kategorie 6 – 9 let
1. Jakub Viazanička
2. Klárka Crkovská
3. Daniel Štrajt

III. kategorie 10 – 14 let
1. Kateřina Rychlá
2. Milan Šálek
3. Václav Káňa

Dospělí
1. Milan Rychlý (Muhamad al Ali)
2. Jan a Marcela Uhrovi
3. Radim Horký

Nahoru, dolu, na sáňkách jedu
Sáňkování 3
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Sáňkování1

Sáňková 2

Z vernisáže „Obraz y skutečných mistrů a já…“

Vernisáž2

Vernisáž1

Vernisáž3

-8-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
19. 3. 2010 v 18,00
navštíví Javorník jedna z nejpopulárnějších současných
českých spisovatelek
SIMONA MONYOVÁ
Nenechte si ujít autorské čtení s besedou!!!
Zrcadlový sál Městského kulturního střediska Javorník
Vstupné dobrovolné
Simona Monyová je známá česká spisovatelka. Narodila se 17. 3. 1967 v Brně, kde
dodnes žije s manželem a třemi syny.
Pro ty, kteří neví, o koho se jedná, malá ukázka z knihy Simony Monyové.
Humoristický román v povídkách Jednou nohou v blázinci, věnovala
autorka všem ženám, co obdobně jako ona „zhltaly kdejakou příručku
o výchově dětí, a přitom nadále zůstaly pouhými amatérkami“.
Ukliďte si knihovnu!
Příručky na správnou výchovu dětí jsem si pořídila dříve než těhotenské
šaty, pleny nebo kojenecké láhve. A než se první syn narodil, několikrát jsem
je všechny prostudovala.
Vyzbrojena informacemi, jak zvládnout úmyslné rozbíjení hraček, noční můry nebo
pomočování dítěte předškolního věku, jsem nabyla jistoty, že výchova bude v podstatě
zábavný proces, podobající se dlouhé návštěvě lunaparku či zoologické zahrady. Mýlila jsem
se, i když připouštím, že jistou podobnost naší domácnosti se zoologickou zahradou popřít
nelze.
Již velice záhy po návratu z porodnice jsem začala zjišťovat, že příručky jsou pro jinou
odrůdu dětí. Dětí bez vynalézavosti a patřičné kreativity. Dětí, které zlobí tak nějak obyčejně,
bez fantazie. Moji synové nikdy netrpěli nočními můrami, chodit na nočníček se naučili dříve,
než přijímat tuhou stravu, a hračky nerozbíjeli - vyhazovali je z oken, polykali je nebo rovnou
splachovali do záchodu.
Moji synové byli mnohem rafinovanější než děti z příruček. Tak například spánek. Jedna ze
základních fyziologických potřeb dítěte. Malé děti spí rády, pokud jsou ukládány v klidu, bez
nervozity, ve stejnou dobu a na stejné místo, míní odborník. Možná že malé děti rády spí, ale
zřejmě jen ty jeho. Moje tedy rozhodně ne. Prvorozený syn v odmítání spánku dosáhl naprosté
virtuozity a já se díky němu ocitla jednou nohou v blázinci.
Byl mu sotva rok, když zjistil, že nejúčinnější metoda, jak se dostat po obědě ven z postýlky
není křik. Takhle primitivně protestují jen příručkové děti. Můj hošánek se nechal uložit, deset
minut pracoval na jistém výtvarném díle, o kterém si byl jist, že matku zabaví na zbytek
odpoledne a jemu zaručí pobyt ve vaně s koupelovou pěnou a všemi těmi kachničkami
a lodičkami, což je podstatně lepší zábava, než ležet na zádech a čekat až se dostaví
odpolední spánek, že...
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Je to až k nevíře, ale vycházelo mu to dokonale. Pokoušela jsem se ho přelstít a den co den
ho nechávala sedět po obědě na nočníčku, až měl zadeček do ruda otlačený a bradička mu
únavou padala na hrudník. A nic. Sotva jsem ho uložila do postýlky, lehl si, pak dvakrát třikrát
zatlačil a takto podomácky vyrobenou plastelínou vyzdobil vše, na co z postýlky dosáhl. Když
byl s postmoderní plastikou hotov, nespustil hurónský řev, nýbrž jaksi mimochodem zvolal: „Aa!
Aa!“a měl vyhráno.
Zkusila jsem hlídkovat u postýlky až do okamžiku, kdy začal pravidelně oddechovat, ale
sotva jsem se vzdálila z pokoje, ihned se pustil do svého fekálního projektu. Začala jsem ho
tedy na odpolední spánek oblékat do oblečku, který nápadně připomínal svěrací kazajku.
Vymanil se z něho rychleji než David Copperfield. Přelepila jsem mu plíny lepicí páskou na
koberce. Dostal se i z nich. Dala jsem mu půl prášku na spaní. Zapatlal vše včetně záclony
a plyšového králíka a pak spokojeně usnul ve vaně, kam jsem ho dala odmočit. A tak jsem
střídavě po odpoledních zvracela, střídavě plakala. Střídavě jsem si z telefonního seznamu
vypisovala adresy psychiatrů a střídavě adresy dětských domovů, kam bych mohla chlapce
umístit, až si definitivně přiznám, že na to, abych mu byla důslednou a trpělivou matkou,
skutečně nemám dost silný žaludek.
V době, kterou jsem trávila odstraňováním synáčkova lejna špachtlí ze stěny nebo ho
vyškrabovala párátkem na zuby ze škvír dřevěného rámu postýlky, jsem vážně pochybovala
o svých rodičovských citech. A mnohdy jsem trpce litovala, že mi v době dospívání současně
s operací apendixu neprovedli i hysterektomii. A taky jsem častokrát záviděla manželovi jeho
prozřetelnost, díky níž se od nás odstěhoval ještě v době šestinedělí...
Přesně po čtyřech týdnech a třech dnech jsem konečně prohlédla a kapitulovala.
Zrušila jsem odpolední spánek, uklidila si knihovnu a všechny příručky o výchově dětí
zařadila mezi literaturu sci-fi.
A pokud vám mohu radit, udělejte totéž: ukliďte si knihovnu!

Bibliografie: Osud mě má rád (1997), Milostná strategie (1997), Zítra vyjde slunce (1998),
Krotitelka snů (1998), Hra svalů (1999), Poslední extáze (1999), Jednou za život (2000),
Roznese tě na kopytech (2000), Deník citového vyděrače (2000), Pletky s osudem (2000),
Jednou nohou v blázinci (2000), Opiju tě rohlíkem (2001), Konkurz na milence (2002),
Manželky na odpis (2002), Tchyně a uzený... (2003), Utrhnout se ze řetězu (2003), Ženu
ani květinou... (2004), Otcomilky (2005), Střípky z ložnic (2006), Sebemilenec (2006),
Kudlanka bezbožná (2007).
Zdroj: http://www.monyova.cz/
T. G. Masaryk a Javorník
V tomto roce si připomínáme 160. výročí narození T. G. Masaryka. Prezident T. G. Masaryk nikdy v Javorníku nebyl, alespoň mi o tom není nic známo. Co tedy připomíná Masaryka v Javorníku?
V roce 1935 byla slavnostně odhalena pamětní deska, která se dodnes nachází na boční
zdi javornické radnice, s tímto textem:
1850 – 7. 3. 1935
T.G.Masaryk
Na paměť 85. narozenin
tvůrce a prvního presidenta
Československé republiky
V roce 1937 (14. 9.) Masaryk zemřel a existuje fotografie, která byla otištěna již v Javornickém zpravodaji
v říjnu 2009, na níž je deska pietně orámována černou
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stuhou a pod ní je vytvořen katafalk ozdobený věnci a vedle něho položenými kyticemi,
u něhož stojí české četnictvo čestnou stráž.
V javornické kronice z roku 1990 se můžeme dočíst o osudech této pamětní desky toto:
„Za hojné účasti občanů byla dne 16. 9. slavnostně odhalena pamětní deska T. G. Masaryka na stěně radnice. Osud této desky je stejně pohnutý jako osudy mnoha jiných desek
a soch našeho prvního prezidenta.
Poprvé byla odhalena 7. 3. 1935 na paměť jeho 85. narozenin a jmenování pana prezidenta čestným občanem Javorníka. V době okupace v roce 1938 byla nacisty odstraněna. / Je zachována fotografie tohoto aktu./
Po osvobození byla v roce 1945 nalezena ve sklepě na radnici. 7. 3. 1946 byla znovu
odhalena a opatřena doložkou o znovuodhalení.“
Text na desce byl doplněn po válce slovy:
V době poroby 1938 – 1945
odstraněna a ve svobodné vlasti MNV
znovu odhalena 7.3. 1946
„Po únorových událostech v roce 1948 byla opět sundána a znovu odhalena v roce
1968.“ O tom také existuje zápis v městské kronice z téhož roku: „Dne 8. 5. 1968 byla
znovu zasazena pamětní deska I. presidenta ČSR T. G. Masaryka na budově MNV a večer
se konala oslava „Dne vítězství s lampiónovým průvodem k památníku padlých za II.
světové války. Do kroku hrála dechová hudba, projev měl V. Blechta.“
Text v kronice z roku 1990 dále sleduje osud této desky.
„V době nechvalné konsolidace r. 1970 byla opět odstraněna, aby se v roce 1990 snad již
naposledy vrátila na své původní místo.
Při tomto slavnostním aktu dne 16. 9. 1990 pronesl projev a odhalení provedl pan docent
Zdeněk Filip ze Šumperka. Při akci asistovala místní dechová hudba“.
To jsou údaje, které se mi podařilo zjistit a vypsat z městské kroniky.
Kronikářka
deska

současnost

rok 1938
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LEZECKÁ SKUPINA JAVORNÍK
2

Je vysoká 11 metrů a na rozloze 143m jsou postaveny
cesty všech obtížnostních stupňů. O čemže je řeč?
O nové lezecké stěně Javorník! Dne 3. 2. 2010 byla stěna
po třech týdnech plných usilovné práce oficiálně předána
vedoucím stavby Tomášem Pilkou (Výrobce lezeckých
stěn a chytů) k užívání široké veřejnosti.
Lezecká stěna Javorník se nachází ve Sportovní hale
– ZŠ Javorník (vchod do haly je z ulice Lidická) a pro
veřejnost je volně přístupná každé pondělí 20:00 – 22:00
a středu 21:00 – 23:00. Na lezení je mimo jiné třeba si vzít
sedák, lano, presky a mágo v silonce nebo kuličku. Vstupné je 40,- Kč pro dospělé.
Od září zde také funguje Lezecký kroužek pro děti, ten probíhá za přítomnosti
certifikovaných instruktorů a jejich asistentů z řad LSJ každé úterý 16:00 - 17:30 a v pátky
17:30 - 19:00. Pro děti je k dispozici všechen potřebný lezecký materiál. Kroužek je mezi
dětmi velice oblíbenou alternativou využití volného času. Děti se již také úspěšně zúčastnily
lezeckých závodů Novoroční opičák, které se uskutečnily dne 16. 1. 2010 v Jeseníku, pod
záštitou HO Jeseník. Děti zde projevily své nadšení i bojovnost a ze soutěže si odnesly
kromě spousty nových vědomostí a poznatků i krásné medaile (kompletní výsledky
soutěže jsou na stránkách: lezenijes.wz.cz/).
Důležité je také zmínit technické parametry lezecké stěny Javorník. Stěna byla
stavěna dle návrhu Věrky Kostruhové a o samotnou stavbu se postarala firma PILKA2
Kameny Tomáše Pilky (www.pilka-kameny.cz). Celková lezecká plocha o rozloze 143 m
má maximální výšku 11,5 metru. Stěna je strukturovaná do tří různých oddílů, a to: levý
2
boulder o rozloze 23 m , který obsahuje dva
Lezecká stěna
lezecké kouty; hlavní lezecká stěna o rozloze
2
107 m čítá 16 barevně odlišených cest různé
obtížnosti, spáru po celé délce stěny a unikátní
trojúhelníkové i odlišně strukturované profily;
třetí částí stěny je naklápěcí boulder o rozloze
2
13 m .
O provoz lezecké stěny Javorník se
stará LSJ (Lezecká skupina Javorník).
Seznámit se s členy LSJ i provozem stěny
měla široká veřejnost možnost na Otevřeném
dni LSJ, který se konal 5. 9. 2009 za podpory
Olomouckého kraje. Návštěvníci této akce se
zde mohli dovědět o pravidlech lezení,
o lezeckých oblastech našeho mikroregionu,
pobesedovat se zkušenými lezci a při
workshopech si vyzkoušet lezecké dovednosti,
jako je prusíkování, lezení na umělé stěně,
vázání uzlů a mnoho dalších. Velice nás
potěšila hojná účast mladých zájemců o lezení
i jejich dospělých doprovodů. V sobotu 10.
Dubna chceme také připravit Slavnostní otevření lezecké stěny Javorník spojené s lezec-
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kými závody (datum uskutečnění této akce se dozvíte včas). Nutno také podotknout, že
LSJ spadá pod SPV Javorník, tímto SPV Javorník děkujeme za jejich podporu!
Závěrem bych chtěla také zmínit plodnou spolupráci s HO Jeseník, jež nám připravuje
různé kurzy i školení na doplnění lezeckých znalostí a my jim za to děkujeme! Dále bych
chtěla poděkovat ZŠ Javorník za umožnění a podporu stavby lezecké stěny – jmenovitě
panu řediteli Mgr. Zdeňku Hořavovi a zástupci ředitele Mgr. Marku Burymu, dále bych
chtěla poděkovat všem uživatelům sportovní haly Javorník za trpělivost a toleranci během
stavby lezecké stěny. Největší dík však patří všem, kteří se na stavbě stěny nějakým
způsobem podíleli. Děkujeme!
Další informace a fotky ze stavby stěny najdete na stránkách http://lsj.blog.cz
Gajová Jana, V Javorníku 11. 2. 2010
ŘECKÁ OBEC
Jak jsme prožili rok 2009 v Řecké obci?
Prožili jsme jej určitě příjemně. Se skupinkou lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný
čas nejen sobě, ale účastní se dění ve svém městě, se opravdu dobře žije a pracuje.
Chceme jim za to moc poděkovat.
Co jsme vlastně celý rok dělali?
První kulturní akcí byla jarní zábava v Bílém Potoku, určitě vydařená, s vystoupením
tanečního souboru Kalliopi ze Šumperka.
Následoval 1.máj, na kterém jsme přivítali soubor z Řecka ze Soluně, který přivezl náš
bývalý občan Statis Sopranidis a jehož vystoupení mohla zhlédnout javornická veřejnost na
náměstí v Javorníku společně s vystoupením souboru Kalliopi ze Šumperka a poprvé
i s vystoupením zakládajícího se souboru "Evros" Řecké obce Javorník.
Javornické dny jsme strávili také společně při vystoupení na Dittersově zahradě a ve
stánku s pohoštěním, které připravili ochotní členové Řecké obce.
Říjnovou zábavu jsme pořádali opět v Bílém Potoku i s vystoupením našeho nově
založeného souboru, na které úspěšně vystoupil dospělý soubor a už samostatně zatančili
čtyři naši malí tanečníci Martin a Tomáš Bulgurisovi a Klárka a Rendík Kotasovi. A těm
patří velká pochvala. Všechna vystoupení jsme absolvovali ve vlastnoručně vytvořených
krojích, které se „snaží“ napodobit kroje originální.
Svým stánkem s pohoštěním jsme alespoň malou měrou přispěli k oslavám vítání
sv. Martina lampiony pořádané KD Javorník.
Také jsme navázali spolupráci s Lyceem Řekyň v ČR.
Před koncem roku se nám podařilo získat dotaci z Olomouckého kraje a z Asociace
Řeckých obcí v ČR a mohli jsme si pořídit nové originální kroje thrácké oblasti dovezené
z Řecka. Za tyto příspěvky Olomouckému kraji a Asociaci ŘO děkujeme.
Za příspěvek na činnost obce a zájem o naši činnost také děkujeme Městu Javorník, tak
jako všem našim sponzorům, kteří nám věnují pravidelně ceny do tomboly.
A na nás je teď ještě více pracovat na nových tancích - a to nás baví.
Silvestrovskou noc jsme pořádali v javornické hasičské zbrojnici s několika hosty
v příjemné náladě a tak, jak se nám to všem líbí - při tanci .
A co v letošním roce?
Plán je bohatý:
19. 2. 2010 – vystoupení souboru na plese ve Velké Kraši
27. 2. 2010 - vystoupení souboru na školním plese v Javorníku
17.4.2010 - zábava s vystoupením souboru v Bílém Potoku
1. 5. 2010 - vystoupení souboru v Jeseníku( Vidnavě)
29. 5. 2010 - účast na Javornických dnech
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17. 7. 2010 - vystoupení na Žulovských slavnostech
15. 8. 2010 - vystoupení v Řecku v thrácké oblasti Evros ve spolupráci s ŘO Praha a jejím
souborem Akropolis
9. 10. 2010 - zábava s vystoupením souboru v Bílém Potoku
31. 12. 2010 - oslava Silvestra
V letošním roce jsme přislíbili javornickému domovu pro seniory malá vystoupení při příležitostech oslavy Dne matek a dalších jiných oslavách. Doufáme, že naše dědečky a babičky potěšíme a vneseme do jejich života v domově trochu radosti. Už se na ně těšíme.
Těšíme se také na všechny, kteří se rozhodnou navštívit naše akce a zábavy. Přijďte si
zatancovat a jestli to neumíte - nevadí. Rádi Vás to naučíme.
Za ŘO Javorník Dana a Alexander Papageorgiu
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
radí a informuje
Konečně jsme se dočkali prvního jarního měsíce. Třetí měsíc v roce mívá
obvykle zahrádkář už plné ruce práce. Nejdříve zjistíme škody, které napáchal
mráz na dřevinách, a silně poškozené části odstraníme. Nejpozději do poloviny
března bychom měli dokončit řez révy vinné. Tradičně řežeme jádroviny. Větší
rány ošetříme proti chorobám stromovým balzámem, latexem nebo štěpařským voskem.
Ošetřujeme stromy s mrazovými trhlinami a deskami nebo kmeny poškozené hlodavci. Též
mělce okopáváme nebo plečkujeme půdu pod korunami stromů.
Můžeme nastýlat vhodnou organickou hmotu. Těmito činnostmi
zabráníme odpařování vody z půdy. Totéž platí i pro měsíc duben.
Dokončujeme řez angreštu a rybízu. Zkracujeme plodící výhony
maliníku a ostružníku na délku 120 až 140 cm. Začínáme s jarním
řezem růží. Seříznuté keře a starší růže pohnojíme. Vysazujeme
rovněž nové sazenice růží. Pročistíme a prostříháme popínavé
rostliny. Na skalce upevňujeme rostlinky vytažené mrazem a přisypáváme rostlinám tvořícím polštářky zeminu. Vyčistíme a upravíme skupiny trvalek a cibulovin. Pokud jsou ještě noční mrazíky, přikrýváme rašící rostliny chvojím. Pokud si chcete
v zahradě uchovat sněženky, nevyhrabávejte v těchto místech loňské listí.
Třebaže jsme už několikrát popisovali zásahy proti nevítaným škodlivým organismům,
ještě si je zopakujeme, protože pokud zaspíte na jaře, těžko budete zanedbané zásahy
dohánět.
Kadeřavost listů broskvoně - důsledné preventivní ošetření v době těsně před rašením
měďnatým přípravkem či jinými přípravky vhodnými pro vlhké a chladné počasí.
Puchrovitost švestek - obdobně jako u kadeřavosti lze omezit preventivně v období
počátku rašení, popřípadě při výskytu chladného a deštivého počasí opakovat ošetření
s obdobnými přípravky jako u kadeřavosti broskvoně.
Americké padlí angreštu - v oblastech s pravidelným výskytem je nutné ošetření před
květem. Vhodné jsou přípravky na bázi síry.
Moniliový úžeh květů u meruněk a višní – zásah provádíme v době začátku kvetení
a v případě chladného a deštivého počasí opakovaně při dokvétání – např. ošetření
přípravky s účinnou látkou tebuconazole.
Přezimující škůdci ovocných dřevin - vajíčka svilušek, mšic, mery jabloňové, píďalky
podzimní, housenky obalečů, imága štítenek, puklic a podkopníčků - ošetření se
doporučuje na základě rozboru nebo alespoň ověření výskytu přezimujících škůdců na
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větvičkách. Šetrné přípravky jsou na bázi oleje, příp. s dalšími účinnými látkami.
Předpokladem dobré účinnosti je dokonalé pokrytí stromů a keřů aplikační kapalinou.
Vlnovník rybízový – ošetření se provádí na jaře za teplého
slunečného počasí, kdy vlnovníci opouštějí hálky a to je vždy
před květem rybízu. Vhodné je použít některý akaricid
(přípravek na svilušky a roztoče).
V boji se škůdci jsou vítanými ekologickými pomocníky různé
druhy zpěvných ptáků. Začátkem března máme poslední
příležitost pro rozmístění ptačích budek na zahradě, které
tentokrát nebudou sloužit k přikrmování, ale jako trvalé obydlí.
Stromy, na něž budky umístíme, je vhodné opatřit na kmeni
plechovým nebo drátěným límcem proti kočkám ve výšce asi
150 cm od země. Ptačí budky umisťujeme tak, aby vletovým
otvorem směřovaly na východ nebo jih. Vhodnější umístění je přímo na kmen nebo větev,
zavěšené budky se mohou za silnějšího větru uvolnit.
Na závěr – připomeňme si zásady ochrany a regenerace trávníků na jaře:
Neukvapovat se a příliš nezasahovat – ponechme trávníku trochu času na „zvednutí
hlavy“.
Pokud lze na travnatou plochu již vstoupit, je nutno ji mechanicky „pročesat“ – narušit
napadená místa a umožnit lepší přístup vzduchu.
Je vhodné období k vápnění, pokud půda vykazuje kyselou reakci, abychom zabránili
nežádoucímu růstu mechů.
Pokud probíhá regenerace trávníku pomalu a neochotně, je dobré provést přísev
původní travní směsi s překrytím celé plochy trávníku jemně prosetým a zralým
kompostem.
V případě lokálního zaplevelení trávníku je třeba dát přednost ošetření bodovému před
plošným. Vždy vyčkáme, až budou mít plevele dostatečně vyvinutou listovou plochu.
S prvým přihnojením počkejme až na konec března případně duben.
I když se říká „březen za kamna vlezem“, určitě se nudit nebudete. Na shledanou
s vámi se v příštím měsíci těší
rostlinolékaři ODO SRS Jeseník.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych ještě jednou přispěl do Javornického zpravodaje a podal bližší vysvětlení
k bývalým občanům dnešního Javorníka, kteří padli na německé straně za druhé světové
války.
Tady bych chtěl hlavně vysvětlit, že jsem nezamýšlel jim postavit nějakou chvalozpěvnou
monumentální desku někde na náměstí, ale obyčejnou plechovou desku, která by byla
umístěna na hřbitovní zdi. Můj osobní názor je, že mrtví patří na hřbitov a ne někde po
příkopech, lesích nebo močálech. Ale i tyto seznamy jmen mají svoje pravidla. Proto je vše
konzultováno s Vojensko-historickým ústavem v Praze. Na tomto seznamu se tedy nesmí
objevit příslušníci jednotek SS, kteří tehdy, jak víme z dějin, vstupovali do těchto jednotek
dobrovolně. Na desce by se objevila jen zjištěná jména příslušníků dřívějšího wehrmachtu,
kteří tehdy dostali povolávací rozkazy. U těch, kde se nepodařilo zjistit jednotky, se jejich
jména změní na čísla. A jak by tedy vypadala tato deska? Hlavním tématem by byl epitaf,
na kterém by stálo:
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My, bývalí občané dnešního Javorníka, jsme zemřeli ve válce daleko od
domova kvůli šíleným představám mocných o novém uspořádání světa.
Našim nástupcům: ,,Važte si míru a svobody.“
A následují zjištěná jména např: Fröhlich Franz * 4.9.1920
Afrika

+ 24.10.1942 / El Alamein/

Myslím si, že už není k tomu co psát a ani nebudu reagovat na článek pana MUDr.
Demčíka, je to jeho názor a já názor každého respektuji. Už mě zbývalo dodělat seznam
padlých na Zálesí a Pavlínce a připravovat podklady pro pamětní desku dvěma bývalým
ruským vojákům, kteří jsou pochováni na hřbitově v Bílé Vodě a u kterých jsem objevil
i jejich jména. Možná vám to některým přijde podivné, ale ona je od devadesátých let
špatná doba i na zveřejnění ruských jmen kvůli roku 1968.
Všem moc děkuji Milan Rychlý

DNY JAVORNICKA 2010
29. 5. – 30. 5.

- Slavnostní defilé městem
- Městské trhy
- Výstava drobného zvířectva Svazu chovatelů Javorník
- XIV. ročník soutěže historických vozidel MOTOTOUR 2010
- VIII. ročník fotbalového turnaje o pohár faráře římskokatolické církve
- ohňostroj
- občerstvení všeho druhu
Podrobný program najdete v příštím čísle zpravodaje.

Městské
kulturní
středisko
a Divadlo
Moravia
Městské
kulturní
středisko Javorník
Javorník a Divadlo
Moravia
srdečně
zvouna
na muzikál
V+W
srdečně
zvou
muzikál
V+W
DIVOTVORNÝ
HRNEC
DIVOTVORNÝ HRNEC
pátek
5.
3.
2010
v
18,00hodin
pátek 5. 3. 2010 v 18,00
Vstupné: dospělí 70,- Kč, děti, školní mládež a důchodci 40,- Kč.
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KINO -PROGRAM BŘEZEN 2010
Jednotné vstupné na představení je 40,-/ 50,- Kč
Sobota 6. 3. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
SHERLOCK HOLMES (dobrodružný)
WARNER BROS
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura
Conana Doyla "Sherlock Holmes" přináší Holmesovi a jeho
věrnému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že
Holmesovy bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící jako jeho
pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí při odhalování
smrtelného spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi.
přístupno od 12 let
titulky
130 minut
Sobota 13.3. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
TRABLE V RÁJI
(komedie)
BONTON
Vypadá jako ráj, ale je to peklo
Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou krizi? Proč ne. Jenže když váš vztah hrozí zhroucením, může se i ráj proměnit v peklo na Zemi. V tomhle
nezáviděníhodném aranžmá se naštěstí ocitají skvělí američtí
komici v čele s Vincem Vaughnem, takže lze očekávat, že si
jejich utrpení budete náležitě užívat.
přístupno od 12 let
titulky
113 minut
Sobota 20.3.2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
3 SEZÓNY V PEKLE (milostné/ drama)
FALCON

Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru
a nekonečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému Dandymu a vtipnému provokatérovi je právě devatenáct. Utíká
z domova, aby se vydal na nekonvenční pouť oslavující svobodu
a umělecké ideály. Žije přítomným okamžikem, obdivem
k surrealismu a krásným ženám. Život se zdá být báječný, pokud
ho vychutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém opojení likérem, po
boku fascinující, krásné a zkušené ženy. Ivan píše básně a vrhá
se nadšeně do zničující romance s nezávislou a bisexuální Janou.
Akční život plný inspirujících erotických her, hádek, výbuchů
smíchu, dobové taneční hudby, ale i dramatických politických
změn, prožívají čerství milenci naplno.

přístupno od 12 let

110 minut

Sobota 27.3.2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
KAWASAKIHO RŮŽE
(drama)
BONTON
Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší
Středobod příběhu tvoří postava renomovaného psychiatra,
morální autority, který má u příležitosti výročí založení
republiky získat významné státní ocenění. Právě připravovaný
slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí, které na
povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit vaz.
přístupno
99 minut
Připravujeme na DUBEN : Princezna a žabák, Avatar, Alvin a Chimpunkové 2
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