02 - 2010

ul. Míru

20. - 30. léta 20. století

Zajímavý pohled na dnešní ulici Míru, která do
současnosti došla velkých změn, jestli k lepším nebo
horším, to ať laskavě posoudí čtenáři.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám do nového roku popřál mnoho úspěchů, pevné zdraví
a spokojenost a rád bych vás také informoval o událostech, které se uskutečnily na sklonku
loňského roku.
V rozpočtu pro rok 2009 bylo počítáno s částkou 1,8 mil. korun na rozšíření naší
skládky TKO. V polovině srpna bylo vypsáno výběrové řízení na etapu 1a, rozšíření tělesa
skládky s propojením na stávající úložiště odpadů a napojení těsnící fólie, odvodnění do
stávajícího sběrače – jímky. Vlastní realizace probíhala v měsících říjnu a listopadu firmou
IMOS ZLÍN v celkovém objemu 1,5 mil. korun, čímž došlo k úspoře oproti plánovanému
rozpočtu ve výši 300 tis. Kč. 30. listopadu bylo dílo předáno Městu. Skládka byla rozšířena
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o zhruba 1.200 m a prostor pro skládkování představuje úložnou kapacitu na minimálně
4 roky.
Uvědomme si, že rozšíření skládky není levná záležitost a v současné době na její
rozšíření neexistují žádné dotace. Zamysleme se prosím nad tím, co vhodíme do
popelnice. Na skládce pak zbytečně končí odpady, které patří do sběrného dvora
a kontejnerů na tříděný odpad. Snažme se všichni udělat pro životní prostředí ještě malinko
víc, než doposud děláme.
Z důvodu havarijního stavu kotelny na zdravotním středisku v Javorníku vyhlásilo
Město Javorník výběrové řízení na její rekonstrukci. Nabídku s nejnižší cenou podala firma
RANTEP Jeseník, která bude tuto rekonstrukci realizovat za cenu cca 240 tis. korun.
Proběhne výměna 3 ks současných plynových kotlů za 2 kondenzační kotle včetně
propojovacích armatur tepelné regulace a revizní zprávy, čímž by měla vzniknout úspora
ve spotřebě plynu.
V měsících říjnu a listopadu proběhla na několika místech v Javorníku výsadba
mladých stromů a keřů. Je to náhrada za vykácené nemocné a přestárlé dřeviny. Tato
výsadba bude pokračovat i na jaře letošního roku. Na autobusovém nádraží v Javorníku
byl vybudován nový dřevěný plot místo poškozeného pletivového, vše bylo realizováno
zaměstnanci města.
Zastupitelstvo Města Javorník na svém zasedání č. 24 dne 16. 12. 2009 schválilo
bezúplatné nabytí vodní nádrže „Multifunkční nádrž biocentra Střední díly“ v k.ú.
Javorník-ves z vlastnictví Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Jeseník do
vlastnictví Města Javorník.
Závěrem bych Vás rád informoval o výstavbě obchvatu Javorníka. Město Javorník se
svou aktivní pomocí podílelo na urychlení a dokončení vyvlastňovacího řízení, a to tak, že
s rodinou Hammerových uzavřelo kupní smlouvu týkající se prodeje rodinného domu č. p.
314 spolu s pozemky za symbolickou stokorunu. Městu Javorník byl Ředitelstvím silnic
a dálnic zaslán dopis o splnění odkládací podmínky kupní smlouvy – tj. o fyzickém zahájení
stavebních prací na vyvlastněných pozemcích, a to stavbou spodní vrstvy (podloží)
předmětné komunikace. Splněním odkládací podmínky nabyla účinnosti kupní smlouva
mezi Městem Javorník a rodinou Hammerových. Tato smlouva byla předložena
katastrálnímu úřadu k zápisu změny vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po
provedení vkladu do katastru nemovitostí se rodina Hammerových stane vlastníky
rodinného domu č. p. 314 a příslušejících pozemků. Výstavba obchvatu bude dle sdělení
ŘSD Olomouc na jaře opět pokračovat.
Poděkování patří občanům, kteří se aktivně podíleli na odstraňování sněhu při lednové
kalamitě a nečekali, až se se sněhovou kalamitou popere město. Věřím, že takových lidí
bude přibývat.
Hodně zdraví Vám všem přeje Jiří Jura, starosta
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Zprávy z matriky
Narození občánci: Jana Marie Bílá, Pavel Horák
Odešli z našich řad :
Eva Dzubáková, Josef Pitroň, Marie Kaninská, Emilia Olejníková, Marie Vondrušová
Marcela Minksová, matrikářka
Zpráva z evidence obyvatel
STATISTIKA – stav obyvatel k 31. 12. 2009
Obec
Část obce
Celkem
Javorník

Javorník

2591

Javorník

Bílý Potok

238

Javorník

Horní Hoštice

88

Javorník

Travná

55

Javorník

Zálesí

30

JAVORNÍK

Obec
Javorník

3002

STATISTIKA – stav obyvatel k 31. 12. 2009
Rozděleno na pohlaví
Část obce
Počet
Celkem
Javorník

Muži
1276
2591
Ženy
1315
Javorník
Bílý Potok
Muži
115
238
Ženy
123
Javorník
Horní Hoštice
Muži
47
88
Ženy
41
Javorník
Travná
Muži
36
55
Ženy
19
Javorník
Zálesí
Muži
17
30
Ženy
13
JAVORNÍK
Muži
1491
3002
Ženy
1511
STATISTIKA – věková struktura obyvatel
k 31. 12. 2009
Obec
Část obce
Počet
Věk
Javorník
Javorník
2591
39,51
Javorník
Bílý Potok
238
41,76
Javorník
Horní Hoštice
88
42,73
Javorník
Travná
55
40,31
Javorník
Zálesí
30
40,13
Celkem
3002
40,89
Marcela Minksová, matrikářka
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Městské kulturní středisko
města Javorník
Nádražní 160
790 70 Javorník
V Javorníku 10. 1. 2010
Věc: Pro Javornický zpravodaj
Článek pana M. Rychlého uveřejněný v Javornickém zpravodaji č. 1/2010 (dále jen
JZ) nemůže nechat klidným žádného pamětníka neblahých událostí doby konce
předmnichovské republiky, „Mnichova“ a útrap II. světové války, na kterých se hojnou
měrou podíleli zfanatizovaní sudetští Němci a tedy i bývalí němečtí občané Javorníka,
kterým by pan zastupitel Rychlý dokonce rád udělal i jakousi „pamětní desku“. Kořeny mé
rodiny jsou v Sudetech, v Sudetech jsem se i narodil, celou předválečnou dobu jsem zde
s rodiči prožil, zažil jsem i osobně vyhnání do Protektorátu, takže se mezi zasvěcené
pamětníky také počítám. Plně se ztotožňuji s článkem pí. I.H. uveřejněném v JZ č.12/2009
a je mi velmi líto, že byla jedinou osobou, která se proti p. Rychlému ozvala. Nelíbí se mi,
že v JZ je dáno tolik prostoru tomuto tématu. Nelíbí se mi také, že ze stránek JZ na mne
civí fotografie „ nebohého“ neznámého obyvatele Travné v uniformě Wehrmachtu, která mi
všechny hrůzy této doby znovu ve vzpomínkách evokuje, protože si myslím, že JZ má
určení trochu jiné. Má nám poskytovat hlavně informace o dění ve městě, o činnosti MěÚ
a zastupitelstva, o kulturním a sportovním dění apod. a ne vzpomínky na bývalé německé
obyvatele, kteří jako „chudáčci“ museli bojovat a často i padli většinou v Rusku, kde je
nikdo nezval a neměli tam co dělat. Takové vzpomínkové články může pan Rychlý posílat
k publikování do různých krajanských listů vydávaných v Německu. Určitě by tam za to
získal dík i uznání a snad i honorář. Po mnoha letech od těchto událostí nechovám v sobě
žádnou zlobu, ale nechápu, proč zvěčňovat seznam padlých německých javornických
občanů za II. světové války? Podle p. Rychlého, prý proto, že „bojovali za svou vlast
a považovali to za správné“! Z osobní i rodinné zkušenosti však vím, že sudetští Němci byli
v této době ad absurdum zfanatizováni, že jako vojíni Wehrmachtu se v okupovaných
zemích chovali mnohdy daleko hůře než „praví Němci“, že např. u gestapa v Protektorátu
sloužili především sudetští Němci. Vím také, že mnozí z nich vykonávali prezenční
vojenskou službu v ČS armádě a tam také i přísahali věrnost Československé republice.
Přesto velká část tuto přísahu v r. 1938 při mobilizaci porušila, na povolávací rozkaz
nenastoupila a utekla do Německa, odkud pak mnozí v bojůvkách Freikorpsu podnikali
teroristické výpady na území našeho státu, atd. atd. A hovořit jen o „10% idiotů, kteří
válečná zvěrstva působili“, to už je vrchol demagogie. Zkrátka, dalo by se polemizovat
s každou větou uvedenou v článku p. Rychlého - tato polemika by však zabrala mnoho
prostoru. Raději proto zopakuji, že:
1. plně souhlasím s článkem p. I.H. uveřejněným v č. 12/2009 JZ
2. hluboce, opravdu hluboce nesouhlasím s demagogickým článkem p. Milana
Rychlého uveřejněném v č. 1/2010 JZ
3. jsem proti tomu, aby bylo pokračováno v uveřejňování podobných článků v JZ
4. nesouhlasím, aby se padlým německým občanům v II. světové válce pořizovala
jakákoliv „pamětní deska“. Není pro to žádný důvod a nevidím v tom žádné
vyrovnání s minulostí jako p. Rychlý.
MUDr.Kamil Demčík, obvodní lékař v.v.

-4-

TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Pramen P. Marie La Salette v Travné
Mariánský pramen, tradičně považovaný za radioaktivní a léčivý, je
kulturními památkami na Travné častým výletním cílem.
Řada z Vás jezdí k pramenu rovněž pravidelně pro vodu.

spolu s dalšími

Pramen byl spolu s dalšími prameny vyvěrajícími v orlicko-sněžnické klenbě, rovněž
považovanými za radioaktivní, předmětem opakovaného měření prováděného studentem
Přírodovědecké fakulty UK v Praze T. Lipanským, který naměřil v letech 2005, 2006, 2009
jeho relativně velmi stálou aktivitu v rozmezí 223 – 265 Bq/l, tato aktivita však ani zdaleka
nedosahuje kritéria pro radioaktivní minerální vody (nad 1500 Bq/l).
Dosud nejvyšší aktivita (656 Bq/l) byla v našem nejbližším okolí naměřena v jednom vývěru
na svahu hraničního hřebene
západně od kóty Jelen 702,1
m.n.m.
V oblasti javornického výběžku
tedy
dosud
nebyl
žádný
radioaktivní pramen nalezen,
průzkum však bude pokračovat
i v dalších letech.
Aktivita nad 1500 Bq/l však
nebyla naměřena ani u dalších
tradičních pramenů (Pramen
knížete Rostislava u Mladkova,
Mariánský pramen u Králík,
Pramen Rudolf/Leopold Grabner
u Severomoravské chaty, Adélin
pramen u Stříbrnic), naproti tomu
bylo nalezeno okolo dvaceti
nových, skutečně radioaktivních
pramenů (nejbližší např. v okolí
Stříbrnic pod Kralickým Sněžníkem).
PJA

UZÁVĚRKA BŘEZNOVÉHO ČÍSLA JAVORNICKÉHO ZPRAVODAJE BUDE V ÚTERÝ
16. 2. 2009 V 8, 00. SVÉ PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE NA ADRESU
knihovna@mksjavornik.cz.
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ZAJÍMAVOSTI Z MĚSTSKÉ KRONIKY
V Lidových novinách jsem objevila toto oznámení, v němž
mě zaujalo, že tento člověk založil v Javorníku farní
evangelický sbor. Proto jsem se rozhodla, že z kroniky
vyberu ještě několik dalších podrobností, které se týkají
Samuela Dobise a jeho působení v Javorníku
Českobratrská církev evangelická /ČCE/
Historie javornického farního sboru ČCE začíná v roce 1945,
kdy po odsunu německého obyvatelstva až s dosídlenci
z Čech, Moravy /převážně z Valašska/ i Slovenska a s reemigranty z Polska, Maďarska, Rumunska a Sovětského
svazu může rozvíjet činnost evangelické církve.
Obyvatelstvo Javornicka do roku 1945 bylo převážně
římskokatolického vyznání. Podle německých pamětníků
byly v Javorníku samotném pouze 3 rodiny evangelické.
Bohoslužebných shromáždění se účastnily buď v Nyse
/tehdy německé, dnes polské/ nebo dojížděly do Jeseníku,
kde byl kostel a fara německé evangelické církve a. v.
/augsburského = luterského vyznání/. Proto se po dosídlení
začali členové zejména z iniciativy rodiny Františka
Kaštánka, člena finanční stráže, i dalších aktivních členů
církve nejprve scházet k bohoslužebným shromážděním po
rodinách, později ve škole v Bílém Potoce. Když byly
bohoslužby ve škole zakázány, přesunuli svou činnost do
Javorníku, kde si zajistili shromažďovací prostory nedaleko
náměstí v domě číslo 114/ dnešní Optika/, který si vhodně
upravili. Čím dál víc pociťovali potřebu, aby se o práci na Javornicku staral farář, který bude
bydlet v Javorníku. Proto byl církví pro tuto práci povolán vikář Samuel Dobis / bydlel na
Partyzánské ulici /. Javorník ale byl stále jen kazatelskou stanicí farního sboru v Jeseníku.
Od této chvíle javorničtí evangelíci usilovali o osamostatnění a jejich touha se vyplnila
dnem 25. července 1950. A tak na severní Moravě, za horským masivem Jeseníků vzniká
druhý evangelický farní sbor s kazatelskou stanicí Skorošice.
V tomtéž roce se podařilo Javornickým koupit vilu od p. Berky na Lidické ulici č. 162.
Tato vila vypadala jinak než dnes. Byla postavena architektonicky v podobném stylu jako
má dnešní Mateřská škola na Polské ulici. Byla navržena a postavena stejným stavitelem.
Farníci ihned provedli první změny. Vybouráním příčky v přízemí vznikla místnost pro
bohoslužby. Byla velice potřebná pro mnoho tvárnou činnost farnosti. O čtyři roky později
došlo k úplné přestavbě objektu. Nástavbou prvního patra se měl získat byt pro budoucího
faráře. Tři roky před dostavbou vikář Dobis vážně onemocněl. Na výpomoc mu byli posláni
bohoslovci Jaromír Sklenář, Bohuslav Janoušek a nakonec na jaře na Velikonoce 1957
také Adolf Petr, který měl před podzimním nástupem na vojenskou službu pomoci při
dostavbě. Nemoc vikáře Dobise se natolik zhoršila, že se vzdal místa, a protože
bohoslovec A. Petr nebyl odveden, dokonce získal " modrou knížku", farnost ho povolala
k 1. 10. 1957 za vikáře sboru. Stál před ním úkol dokončit přestavbu. To se mu podařilo.
Na stavbě pracovala nejen firma p. Plánky, ale také mnozí členové ze sboru a také
brigádníci z jiných sborů. Sborový dům byl slavnostně otevřen 18. 9. 1960 nejvyšším
představitelem církve synodním seniorem ThDr. V. Hájkem.
Z uvedených skutečností se ukazuje, že v tomto roce bude farní sbor slavit nejméně dvě
kulatá výročí – 60 let od založení farního sboru a 50 let od otevření sborového domu. LP
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JAVORNÍK
Pátek 12. 2. 2010 19.00 hodin
Divadlo Járy Cimrmana ZÁSKOK
Cimrmanova hra o nešťastné premiéře hry Vlasta

Autoři: Smoljak & Svěrák, Režie: Ladislav Smoljak, Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel.
Osoby a obsazení:
Principál:
Jan Kašpar nebo Jan Hraběta
Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha:
Ladislav Smoljak nebo Zdeněk Svěrák
Doktor Vypich:
Bořivoj Penc nebo Jaroslav Weigel
Vlasta:
Petr Brukner nebo Genadij Rumlena
Bárta:
Václav Kotek nebo Marek Šimon
Šikovatel Vogeltanz:
Miloň Čepelka nebo Pavel Vondruška
Děj se odehrává v české vesnici 90. let předminulého století.

Informace o volných místech (nevyzvednutých rezervacích, vrácených lístcích)
získáte před zahájením představení u pokladny v Městském kulturním středisku
Javorník.
Poděkování
Poděkování za sponzorský dar, kterým jsme opravili podlahu balkónu v kulturním domě,
patří panu IVANU ZELENKOVI a panu ANTONÍNU KLÍČOVI. Ještě jednou děkuji
a omlouvám se za chybu otištěnou v JZ 1/2010.
Ing. Hana Polášková
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
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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

neděle 7. února 2010 od 14.00 hodin
Sáňkování pro děti na bobech a sáňkách
a pro dospělé na čemkoliv
na kopci za koupalištěm v Komáří dolince.
Cesta od koupaliště na Kravčák ,
první odbočka vpravo ke včelínu - bude značeno.
Soutěží se o medaile, diplomy a sladké odměny.
Přijďte se s dětmi pobavit - teplý čaj vás zahřeje.
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Městské kulturní středisko Javorník zve
všechny hravé děti a jejich rodiče na tradiční

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ROK 2010
BŘEZEN – měsíc čtenářů 2010
19. 3. v 18,00 Autorské čtení s besedou
se spisovatelkou Simonou Monyovou
26. 3. Noc s Andersenem
p. Pavlík s hudebním doprovodem
ČERVEN
- Pátek 11. 6. v 18,00
Případ dr. Mejzlíka aneb Příběhy
detektivního pátrání z díla Karla Čapka
Účinkující:V. Pavlík a R. Drgáčová
- Pasování prvňáčků na čtenáře
ŘÍJEN
4. 10. – 10. 10. Týden knihoven
LISTOPAD
27. 11. Den pro dětskou knihu

Poplatky:

Právnické osoby
200,Dospělí:
1. průkazka
100,2. průkazka–druhý z manželů 50,Důchodci, děti, mládež, studenti
1. průkazka
50,2. průkazka – druhý a další ze
sourozenců, manželů
25,Jednorázová registrace
30,-

Děkujeme všem našim čtenářům za finanční
příspěvky na nákup nových knih.
VH
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SPORT
A je po něm!
Tedy po Novoročním opičákovi, lezeckých závodech, které
v sobotu 16. ledna 2010 pořádal HO Jeseník. Piňonovu
osobnímu pozvání od nás neodolalo 6 dospěláků. Z kroužku se
za juniory zúčastnil Kuba Velikovský (3. místo). V kategorii žaček
do 14 let lezly: Kačka Rychlá (3. místo), Terka Skopalová
a Sabča Paprskářová. V nabušené kategorii žáků zabojoval
a skvěle zabodoval Renek Daňa (2. místo) a Honza Tesař.
Kompletní výsledky jsou na stránkách soutěže: lezenijes.wz.cz/
Děcka si zaslouží náš obrovský obdiv! Na závodech byla teprve
poprvé. Mnozí z nich si těsně před startem poprvé obuli lezečky, které jim včetně
kouzelných mágo pytlíků ochotně půjčili naši dospěláci. Skutečně ukázali, že kdo umí, ten
umí!!! Byli skvělí, nechyběla bojovnost, verva, odhodlání do toho jít. Hlavně, co jsem na
nich pozoroval, bylo, s jakou radostí a pohodou se šli ukázat, co všechno se naučili za tak
krátkou dobu a bylo vidět, že jsou na sebe hrdí a že je to baví! Už se jen těším,
a bezpochyby nejen já, až poprvé zarveme všichni společně své drápy do nové stěny
a budeme tak moci dál posunovat naše hranice...
Na závěr chci za LSJ poděkovat organizátorům za parádní soutěž i za malé kouzlo
(ptejte se Kačky, ona ho prožila na vlastní kůži.) a hlavně všem, kteří nám pomohli
s dopravou, půjčili dětem své vybavení, fandili a všelijak nás podporují.
Lomi a Munďa
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
radí a informuje
Únor bílý, pole sílí a vlastně předznamenává dobrou úrodu, jak říká lidová
pranostika. Únor bývá zpravidla dobou tuhé zimy, která je doprovázená hojností
sněhu. Půda je promrzlá do hloubky a nepřijímá mnoho vláhy. Druhá polovina
měsíce přináší většinou pozvolné polevování projevů zimy. Začínají kvést první
sněženky i jiné rané květiny.
Koncem měsíce získává na intenzitě také sluneční
záření. Neměli bychom zapomenout na ochranný nátěr
kmenů proti přehřátí, pokud jsme ho neudělali již
v předchozím období. V zahradách s větším výskytem
přezimujících škůdců (mšice, svilušky, mery, píďalky,
obaleči) provedeme důkladný postřik letorostů a jejich
konců, neboť právě zde se skrývá nejvíce přezimujících vajíček. Je vhodné používat např.
přípravky na bázi oleje nebo s účinnými látkami thiacloprid, chlorpyrifos-methyl aj.
Nezapomeňte si přečíst příbalový leták a přesně se řídit pokyny v něm uvedenými.
Přípravky nesmíme aplikovat za mrazivých dnů, minimální teplota pro aplikaci je 5 °C.
Pokud bude příliš chladno, odložte postřiky na březen. Při teplém počasí nezapomeňte ani
na ochranu proti kadeřavosti broskvoně. Je vhodné začínat s přípravky na bázi mědi.
Jestliže je půda již rozmrzlá, můžeme přihnojovat průmyslovými hnojivy a kompostem,
které mělce zapravujeme do půdy. Trávník poházíme jemně prosetým kompostem.
Prospěje mu, pokud počasí dovolí, i pohrabání, příp. provzdušnění vertikutátorem.
Koncem posledního zimního měsíce už začínáme konkrétněji plánovat jarní práce
a věnujeme se výsevům. Vyséváme zeleninu – papriky, rajčata, celer, květák, salát a další.
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Nezapomínáme ani na květiny např. lobelky, hledíky, petunie aj. Pokud nemáme výsevní
truhlíky nové, tak staré řádně vyčistíme a vydezinfikujeme slabším roztokem SAVO. Do
spodní třetiny truhlíku nasypeme drenážní vrstvu, aby se dole
nedržela voda. Výsevní substrát raději koupíme, protože je prostý
chorob a škůdců. Pokud máme o substrátu pochybnosti,
použijeme zálivku, do které přidáme biologický přípravek a nebo
fungicid určené k likvidaci půdních hub. Tyto přípravky se dají
použít rovněž i k moření osiv a cibulí květin. Po výsevu je třeba
zajistit teplotu minimálně 20 °C a vyšší vzdušnou vlhkost, což
docílíme např. pokrytím PE fólií nebo sklem. Důležité je pravidelné odvětrávání a zálivka.
Jakmile nám výsev vzejde, je nutné ho umístit co nejblíže ke světlu, např. na okno.
Některé stále zelené rostliny a méně odolné či nově vysazené jehličnany mohou být
v průběhu zimy poškozeny intenzivním slunečním zářením. Na sněhové pokrývce je
působení slunečních paprsků ještě silnější, takže na listech a jehlicích se mohou vytvářet
nevzhledné hnědé skvrny. V některých případech může dojít i k popálení mladých výhonů.
Podobná narušení nejsou nijak závažná a rostliny se z nich zpravidla velmi brzy zotaví,
někdy však dojde ke zpomalení růstu nebo ke vzniku vad na kráse. Vhodnou ochranou
proti zimnímu slunci jsou speciální stínicí textilie nebo rákosové rohože, kterými můžeme
zakrýt menší exempláře. Pokud delší dobu nemrzne, neměli bychom opomenout zalévání.
Je třeba se věnovat i květinám. Například fuchsie, aby byly v létě pěkně košaté, silně
sestříhneme v době, kdy se začnou objevovat první růžové pupeny. Loňské přírůstky se
obvykle zkracují přibližně o dvě třetiny, na převislých nebo stromkových fuchsiích necháme
na výhonech dvě až tři očka. Při předjarním prořezávání také odstraníme všechny
odumřelé či jinak poškozené části. Asi o dva týdny později se vytvoří nové výhonky
a rostlinu bude možné přesadit. Jarní sestřih prospěje i muškátům, které se začínají po
zimě vytahovat.
Ze škůdců, o kterých jsme na tomto místě ještě nepsali, mohou
napadnout naše květiny příp.i jiné rostliny doma - chvostoskoci.
Jsou to 0,5 až 4 milimetry malí škůdci pokojových rostlin. Většinou
mají chvostoskoci bílé zbarvení. I když rostlinám nijak zvlášť neškodí,
přesto je vhodné je z nich odstranit. Často je objevíme při zalévání.
Po vsáknutí vody, začne na povrchu zeminy poskakovat malý bílý
hmyz. Chvostoskoci se živí rozkládajícími se rostlinnými zbytky,
mechy, řasami a lišejníky. Určité škody mohou způsobit jen po
výsadbě, kdy se živí jemnými kořínky a šťavnatými rostlinnými částmi. Milují vlhko, a proto
většinou k jejich odstranění postačí, necháme-li substrát trochu vyschnout.
To je pro tentokrát všechno. Moc se s vámi těšíme na první jarní měsíc.
Rostlinolékaři ODO SRS Jeseník.

Vážení čtenáři,
pokud někdo vlastní historickou fotografii zaniklé osady Pavlínka, prosím o její
zapůjčení. Fotografii naskenujeme a v pořádku vrátíme.
Děkuji Milan Rychlý
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KINO - PROGRAM LEDEN 2010
Jednotné vstupné na představení je 40,-/ 50,- Kč

Sobota 6. 2. v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
Twilight sága–NOVÝ MĚSÍC (thriller/romantický)
SPI INTERNATIONAL

Pokračování upírské romance Stmívání začíná tam, kde první díl
skončil. Bella je šťastně zamilovaná do upíra Edwarda, jenž pro ni
naplánoval oslavu jejích narozenin. Při ní však dojde k incidentu
a Bella málem přijde o život. Edward, pokoušejíc se jí ochránit, se
rozhodne s rodinou odejít z Forks. Bella tak zůstává sama,
utápějíc se v depresích.
přístupno od 12 let
titulky
130 minut
Sobota 13. 2. v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
FAME–cesta za slávou (hudební)
SPI INTERNATIONAL

Fame sleduje výjimečnou skupinu tanečníků, zpěváků, herců
a umělců po dobu 4 let na střední umělecké škole v New Yorku.
Fame exploduje hudbou, tancem a ukázkami těch nejlepších
výkonů herců-umělců skutečného života.
přístupno

titulky

107 minut

Sobota 20. 2. v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
PROTEKTOR
(milostné drama)
FALCON
Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného
dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Příběh o skutečných
citech, o lásce, která v extrémních dobách může vést až na
samou hranici sebedestrukce, a přesto má v sobě sílu a naději.
Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou důstojnost a nakonec o život
v temných časech Protektorátu.
přístupno od 12 let
100 minut
Sobota 27. 2. v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE (animovaný/rodinný)
FALCON
Zataženo, občas trakaře je příběhem o zvláštním a pozoruhodném městě nazvaném Chewandswallow. V tomto městě se
počasí mění třikrát denně – v době snídaně, oběda a večeře.
Rozmary počasí jsou totiž vždy doprovázeny nadílkou jídla
a nápojů. Když prší - z nebe padá ovocná šťáva, když sněží –
k zemi se snáší bramborová kaše nebo špagety. Hlavní postavou
příběhu je Flint Lockwood, mladý vynálezce, který sní o vytvoření
něčeho, co zlepší život všem lidem na světě.
přístupno
český dabing
90 minut

Připravujeme na BŘEZEN : Trable v ráji, Kawasakiho růže, 3 sezóny v pekle…
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