02 - 2009

M�STSKÝ Ú�AD
JAK SE PLATÍ POPLATKY ZA POPELNICE
Vážení spoluob�ané,
Zastupitelstvo M�sta Javorník na svém zasedání dne 12. 12. 2007 p�ijalo Obecn�
závaznou vyhlášku (OZV) �.7/2007 o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování , sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálního odpadu.
V OZV je sazba poplatku stanovena na 340 .-K� pro poplatníka za celý kalendá�ní rok.
Poplatek je podle �lánku 5 OZV splatný ve dvou stejných splátkách vždy do 28.2. a 31.8.
p�íslušného kalendá�ního roku. Poplatek lze zaplatit do 28.2. i jednorázov�.
Celou OZV lze získat na M�stském ú�ad� v Javorníku , nebo na internetových stránkách
www.mestojavornik.cz
Pokud se týká lo�ského roku t.j 2008, je podle níže uvedené tabulky z�ejmé, že ob�ané
našeho m�sta mají vztah k �ešení problematiky odpad� a vlastn� celého životního
prost�edí , nebo� v�tšina si svou platební povinnost �ádn� plní. Samoz�ejm� že jsou
i takoví, kte�í se úmysln� placení poplatku vyhýbají. Proti t�mto neplati��m m�sto má
prost�edky a dovede využít všech existujících možností, aby byla zjednána náprava. Jedná
se zejména o exekuce stržením z plat�, sociálních dávek, majetku atd.
Pro vysv�tlení tabulky uvádím, že plátci poplatk� jsou ob�ané, chata�i, cizinci, podnikatelé.
Poplatníci
trvale žijící
chata�i
cizí st.p�íslušníci
podnikatelé

p�edpis v K�
916 474
20 938
13 429
255 201

skute�nost v K�
906 981
20 598
13 429
255 201

rozdíl v K�
9 493
340
0
0

V tabulce jsou uvedeni poplatníci k 1.1.2008, ale p�esný po�et se neustále m�ní, nebo�
se jednak st�hují do m�sta i z m�sta, rodí se d�ti, umírají atd. Následn� jsou vypo�ítávány procentní �ástky. Takže se vlastn� m�že stát to, že p�edpis p�esn� nesouhlasí
s vybranou �ástkou.
Pokud se týká letošního roku, poplatek z�stal na stejné výši tj. 340 .-K�, pouze
došlo ke zm�n� oproti lo�skému roku, kdy nejsou vydávány známky.
Všichni poplatníci jsou vedeni v evidenci m�sta, a tudíž nedochází k zneužití a m�sto tak
ušet�í nemalou �ástku za vydávání známek.
Dále bych cht�l spoluob�any
informovat o tom, že sb�rný dv�r
na ulici Havlí�kov� byl stavebn�
dokon�en, nyní probíhá ješt�
technické dolad�ní a kolauda�ní
�ízení a na ja�e letošního roku bude
otev�en. Tento sb�rný dv�r bude
sloužit ob�an�m i podnikatel�m,
kte�í jsou zapojeni do odpadového
hospodá�ství
M�sta
Javorník.
Mohou zde vlastn� odevzdat vše od
papíru až po nebezpe�ný odpad.
(baterie, barvy atd.)
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Na záv�r bych cht�l všechny ob�any požádat, aby si uv�domili, že pokud budeme t�ídit
odpad všichni tak, jak máme, tato skute�nost se promítne do vyhodnocení všech náklad�
p�i stanovení ceny na rok 2010.
Mojžíš B - radní
Zprávy z matriky
narození noví ob�ánci:
Tobiáš Michálek, Eliška Heckelová,
Lucie Klimešová, Maxim Da�a, Dan Kumarcis
odešli z našich �ad:
František T�etina, Antonín Sita�, Klára Helmová

Statistika za rok 2008:
Uzav�ené s�atky:
39
P�ist�hováno:
77
Odst�hováno:
105
Narození:
34
Úmrtí:
36
Celkem obyvatel:
2 955

MATE�SKÁ ŠKOLA MÍRU
Bilancování v MŠ Javorník, Míru 356
Na za�átku školního roku jsme p�ivítali nové d�ti v naší školce. K 1. 9. 2008 máme
napln�nou kapacitu na 100%. V odd�lení Berušek i Motýlk� je 28 d�tí.V pr�b�hu m�síce
zá�í prob�hlo posezení s rodi�i, na kterém jsme rodi�e seznámili, co nás v novém školním
roce �eká.
2. �íjna p�isp�ly naše d�ti krátkým
ŠKOLKA
programem na oslavách svátku sv.
Františka v Oáze.
Další akcí v MŠ bylo Dý�ové tvo�ení sklidilo velký úsp�ch. D�ti, rodi�e,
babi�ky – ti všichni tvo�ili s velkým
nadšením.Fantazii se meze nekladly.
Veškeré výtvory pak zdobily naši školku
po celé období Halloweenu. I putování
za strašidly na Jánský Vrch, po�ádané
ZŠ Javorník se neobešlo bez malého
dárku v podob� papírového zámku, který
byl podkladem pro vydlabanou dýni.
Tento výrobek byl ocen�n a jeho foto zdobilo stránky Jesenického týdeníku.
Koncem listopadu nás navštívila �eská školní inspekce, která p�i kontrole zjistila, že náš
školní vzd�lávací program ,, Já a sv�t kolem mne“ je v souladu s rámcov� vzd�lávacím
programem, který je pro nás daný zákonem.
A p�išlo období Vánoc. Ten krásný �as pohody, pohádek. D�ti napekly perní�ky, které
odpoledne s rodi�i nazdobily. Jejich v�n� se prolínala školkou a oznamovala , že �as vánoc
už je tady. Do školky zavítal i Mikuláš v doprovodu �erta a and�la. D�ti jim zazpívaly,
zarecitovaly a ti je na oplátku odm�nili balí�ky s cukrovinkami od pana Ju�eny. Dokonce i ti
nejv�tší roš�áci se na chvíli stali t�mi nejmilejšími andílky.
Naše malé d�ti nezapomn�ly ani na nejstarší ob�any našeho m�sta. P�išli je do Domova
d�chodc� a do Oázy pot�šit svými písni�kami, koledami a malými drobnými dárky, které
samy vyrobily. Nechyb�lo také p�ání sponzor�m, které d�ti s paní u�itelkou Sojkovou
navšt�vovaly v dob� vycházek. Pak už d�ti �ekala váno�ní besídka. Zde p�edvedly, s �ím
se ve školce seznámily a �emu se nau�ily od zá�í. Rodi��m a ostatním rodinným
p�íslušník�m zpívaly, tancovaly a p�ednášely. Malé Berušky zahrály pohádku o budce
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a velcí Motýlci pro zm�nu ukázali, že umí zpívat, cvi�it, p�edstavit se a recitovat i v anglickém jazyce .
S rodi�i jsme si u strome�ku spole�n� zazpívali koledy. Po koledách p�išel ten pravý �as
jít si rozbalit dárky, které Ježíšek do školky pod strome�ek p�inesl. Do pozdních ve�erních
hodin si d�ti spole�n� s rodi�i hrály s novými hra�kami. Poslední akcí byl T�íkrálový
pochod m�stem, kdy d�ti p�ály lidem š�astný nový rok.
Záv�rem bych cht�la pod�kovat všem rodi��m a sponzor�m a to jmenovit�: Firmám
Kolimax, Stolzed, Jas Ju�ena a Mudr.Porvisové za p�ísp�vky, ze kterých jsme d�tem
nakoupili dárky pod váno�ní strome�ek.
Rodi��m, sponzor�m i �tená��m p�ejeme š�astný nový rok 2009 - hodn� št�stí,
protože je krásné, a hodn� zdraví, protože je vzácné.
Gabriela Hloušková –u�itelka MŠ

!!! NEP�EHLÉDN�TE !!!

Zm�na ordina�ních hodin - MUDr. Andrea Adamcová
Sestra Antonie Nagyová
Pond�lí
7,00 – 13,00 hod.
Úterý
8,00–11,00 hod. ; 11,00 – 13,00 hod. – pro objednané
St�eda
7,00 – 13,00 hod. ; /1x za m�síc 12,00 – 13,00 LPK/
�tvrtek
14,00–16,00 hod.; 16,00 – 18,00 hod. pro objednané
Pátek
8,00 – 12,00 hod.
Odb�r krve denn� mimo �tvrtek od 7,00 – 7,45
ROK 2009 - ROK KARLA DITTERSE Z DITTERSDORFU
Na stránkách zpravodaje se budete v letošním roce postupn� setkávat s životními osudy
Karla Ditterse z Dittersdorfu. S laskavým svolením paní Renáty Müllerové p�etiskujeme
publikaci Dr. Rudolfa Zubera Karel Ditters z Dittersdorfu.
Rudolf Zuber - Karel Ditters z Dittersdorfu - �ást 1.
Na sklonek roku 2009 p�ipadne trojí významné jubileum hudebního skladatele Karla
Ditterse z Dittersdorfu, s jehož jménem je nerozlu�n� spjato údobí nejv�tší kulturní slávy
Jesenicka. Bude tomu již 270 let, co se narodil, 240 let, co p�išel na zámek Jánský Vrch,
a 210 let, co zem�el. Jak Dittersdorfovo pevné místo v d�jinách evropské hudby, tak i úzká
spojitost jeho vrcholného tv�r�ího rozmachu s Jesenickem jsou dostate�nými d�vody, aby
tato jubilea nez�stala nepovšimnuta.
Z dosavadních nárys� kulturního vývoje tohoto kraje �n�lo skladatelovo �tvrtstoleté
p�sobení na Jánském Vrchu jako osam�lý hudební monument, dovezený sem spíše
náhodn� k ozdob� dvora církevního knížete. A p�ece není tato vžitá p�edstava historické
skute�nosti práva, protože Dittersdorf je toliko vyvrcholením hudební tradice, která m�la už
p�ed ním mnohaletou p�edehru. Jejím kamenným sv�dkem a místem zrodu je podnes
mohutná stavba piaristické koleje v Bílé Vod�, vzdálené od Javorníka 10 km na sever.
Kolej s gymnásiem založil r. 1727 nákladem 59 tisíc zlatých hrab� Arnošt Jakub
z Liechtenštejna (1690-1745), tehdy olomoucký kanovník, pozd�ji biskup sekavský,
olomoucký a nakonec arcibiskup salcburský. Bylo to první piaristické gymnásium v celém
tehdy ješt� nerozd�leném Slezsku. Liechtenstein následoval touto fundací svého
vzdáleného p�íbuzného Karla z Liechtenštejna (1624-1695), kdysi biskupa olomouckého,
zakladatele Piaristického gymnasia v Krom��íži, dob�e známého z d�jin moravské barokní
hudby. V nápodob� krom��ížského vzoru byl kanovník Lichtenštejn tak d�sledný, že za
prvního rektora b�lovodské koleje povolal P. Kornelia Hornesche, �lena známé �eské
rodiny z Litomyšle, p�sobícího dosud v Krom��íži.
Moderní stavbu koleje vybavil
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Liechtenstein i divadelním sálem a kulisami, stav�nými podle vzoru biskupského divadla ve
Vyškov�. V koleji se rychle utvo�il ze žák� dobrý orchestr i operní soubor, který p�edvád�l
pro publikum ze širokého okolí divadelní hry, oratoria i opery. Libreta i hudbu k ním skládali
z valné �ásti profeso�i gymnasia, p�vodem v�tšinou �eši, p�ípadn� jiní �lenové tohoto
hudbymilovného �ádu. Mimo�ádné úrovn� dosáhly b�lovodské produkce za n�kolikerého
p�sobení p�edního �ádového skladatele a hudebního teoretika P. Antonína Brossmanna
(1731-1798), rodem z Fulneka.
P�esn� 40 let po založení koleje se p�ist�hoval
k trvalému pobytu na Jánský Vrch vratislavský biskup
biskup
Filip Gothard Schaffgotsch (1716-1795). Stalo se tak
za mimo�ádných okolností. Biskup, syn zemského
hejtmana svidnicko-javorského a �eské matky
hrab�nky Anny Marie Terezie Novohradské
z Kolovrat, vd��il za své vysoké církevní d�stojenství
jedin� pruskému králi Bed�ichu II., který mocenským
tlakem na papežskou stolici vnutil r. 1744 vratislavské
diecézi za p�íští duchovní hlavu muže, nepožívajícího
v církevních kruzích valné pov�sti pro své sv�táctví
a okázalou p�íslušnost k zedná�ské lóži. Schaffgotsch, zd�divší po matce, dobré zp�va�ce , vášnivou
zálibu v hudb�, byl monarchovi, známému rovn�ž
svými hudebními sklony, i v této v�ci blízký a mezi
ob�ma muži vzniklo pouto srde�ného p�átelství.
Jakmile se však Schaffgotsch ujal r. 1748 svého
ú�adu, za�al klást státním zásah�m do církevní správy ne�ekaný odpor a kdysi d�v�rné
vztahy mezi panovníkem a biskupem rychle ochladly. Když se za sedmileté války zdálo, že
pruský král všechno prohrál, dal biskup sloužit ve Vratislavi, znovu dobyté vojsky Marie
Terezie, slavnostní d�kovné Te Deum. Tuto felonii pruský král Schaffgotschovi nikdy
neodpustil. Když se po skon�ení války r. 1763 odvážil biskup vrátit na pruské území, byl
zajat a internován v nevlídním minoritském klášte�e v Opoli. Odtud prchl r. 1766 do
Jeseníku a tímto �inem si navždy zazdil cestu do v�tšího dílu diecéze, ležícího pod
pruskou mocí. Málo prostorný vodní hrad v Jeseníku brzy zam�nil za daleko výstavn�jší
Jánský Vrch, starobylé sídlo vratislavských biskup� už od 16. století, který až do konce
života neopustil. Jeho první snahou bylo dodat Jánskému Vrchu co nejv�tšího lesku. Proto
sem p�enesl z Vidnavy zemskou vládu pro �eský díl niského knížectví, objímající dnešní
Jesenicko, a u�inil tak z Javorníku správní st�edisko tohoto kraje. I m�sto samo se m�lo
�ile k životu. Bohatlo pozoruhodnou produkcí tkanin, zejména harasu, vytvo�ila se v n�m
po�etná vrstva zámožných m�š�an�, chtivá všech módních zábav a požitk�.
M�STSKÉ KULTURNÍ ST�EDISKO JAVORNÍK
!!! DIVADLO JÁRY CIMRMANA - �ESKÉ
NEBE!!! - sobota 7. 2. 2009
V �eském nebi se v dob� první sv�tové války
schází komise význa�ných postav �eské historie praotec �ech, svatý Václav, Jan Hus, Jan Amos
Komenský, Karel Havlí�ek Borovský i babi�ka
Boženy N�mcové. �eší nejen �ist� nebeskou
problematiku, ale rozjímají i nad tím, co se d�je
"dole".
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M�stské kulturní st�edisko Javorník zve
všechny hravé d�ti a jejich rodi�e na tradi�ní

Malá t�locvi�na (klášter)
vstupné: d�ti: zdarma, dosp�lí: 50,- K�
( dosp�lí v maskách zdarma )

OB�ANSKÉ SDRUŽENÍ MULTIART- UM�NÍ BEZ HRANIC
M�STSKÉ KULTURNÍ ST�EDISKO JAVORNÍK
A AGENTURA ECHO

Logo AZ

srde�n� zvou na výstavu
�eského génia Járy Cimrmana

9. 2. – 14. 3.
Dve�e kulturního domu jsou vám otev�eny
ve všední dny od 8,00 – 15,30
v sobotu pak v �ase,
kdy probíhá promítání na st�íbrném plátn�
Jára Cimrman. Narozen 1853 až 1859 ve Vídni, poslední bezpe�n� zjišt�ný pobyt Liptákov
v Jizerských horách 1914. Ve své dob� jeden z nejvýzna�n�jších �eských dramatik�, básník�,
cestovatel�, filozof�, vynálezc� a sportovc�, nedožil se za svého života uznání. Teprve objevem truhly
s poz�stalostí z Liptákova 26. 2. 1966 Dr. E. Hedvábným je evropská ve�ejnost seznámena s jeho
géniem. V roce 1967 vzniká v Praze Spole�nost pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy Cimrmana, která
prost�ednictvím tisku, rozhlasu a zejména pak divadla nesoucího Mistrovo jméno, popularizuje
Cimrman�v duchovní odkaz.
D�kujeme sponzor�m: AZ Elektrostav, a.s. , Kareta s.r.o.
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Z kalendá�e kulturních akcí

�
�

ÚNOR
Sobota 7. 2. divadelní p�edstavení �eské nebe - Divadlo Járy Cimrmana
9. 2. – 14. 3. Výstava Jára Cimrman – vynálezce a sv�tob�žník
Sobota 21. 2. D�tský maškarní ples
B�EZEN
Do 14. 3. Výstava Jára Cimrman – vynálezce a sv�tob�žník
Pond�lí 23. 3. – 29. 5. výstava Pestrá krása papoušk�
DUBEN
St�eda 1. 4. – 10. 4. Velikono�ní prodejní výstava
Pátek 3. 4. Noc s Andersenem – M�stská knihovna Rudolfa Zubera
KV�TEN
Pátek 1. 5. Májový výšlap na Bor�vkovou horu
Muzejní noc
Ned�le 31. 5. D�tský den
�ERVEN
5. 6. – 7. 6. Dny Javornicka
�ERVENEC
1. 7. – 31. 10. Výstava „Jede, jede poštovský paná�ek Javorníkem“ – historie
pošty v Javorníku
27. 7. – 2. 8. Škola malého táborníka
SRPEN
Do 31. 10. Výstava „Jede, jede poštovský paná�ek Javorníkem“ – historie
pošty v Javorníku
ZÁ�Í
Sobota 5. 9. Zahajovací koncert XVII. ro�níku MHF Karla Ditterse z Dittersdorfu
7. zá�í – 31. 10. výstava „ Je libo fote�ku, milostpaní?“ – historie javornických
fotograf�
Koncerty a doprovodné programy XVII. ro�níku MHF Karla Ditterse z Dittersdorfu
Výstava „Jede, jede poštovský paná�ek Javorníkem“ – historie
pošty v Javorníku
�ÍJEN
5. 10. – 9. 10. Týden knihoven – M�stská knihovna Rudolfa Zubera Javorník
20. 10. – 30. 10. Potulná pohádková zem� V. Klimtové – výstava pohádkových
loutek
Do 31. 10. Výstava „Jede, jede poštovský paná�ek Javorníkem“ – historie
pošty v Javorníku
Do 31. 10. výstava „ Je libo fote�ku, milostpaní?“ – historie javornických
fotograf�
LISTOPAD
St�eda 11. 11. Vítání sv. Martina – lampiónový pr�vod
Sobota 28. 11. Den pro d�tskou knihu – M�stská knihovna R. Zubera Javorník

�
�

PROSINEC
Úterý 2. 12. Váno�ní výstava Kuchyn� našich babi�ek, Váno�ní trhy
Sobota 5. 12. Mikuláš
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Kalendá� akcí bude v pr�b�hu roku dopl�ován o divadelní p�edstavení, koncerty
a další výstavy.
ROK 2009 – ROK KARLA DITTERSE Z DITTERSDORFU
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M�STSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
Zm�ny ve výp�j�ním �ádu knihovny
Vážení �tená�i a návšt�vníci knihovny,
v letošním roce jsme byli okolnostmi p�inuceni p�istoupit k jistým úpravám, jak ve výp�j�ním
�ádu knihovny, tak i v poplatcích za služby.
V lo�ském roce jsme nakoupili celkem 521 knih (z toho 165 dar�) za celkovou �ástku
80 909,- K� (dary 22 613,- K�). Knihovnu navštívilo za celý rok 5 480 návšt�vník�. P�j�ili
jsme celkem 19 740 dokument�. P�ihlášených �tená�� za rok 2008 bylo 315. Jde o �tená�e,
kte�í �ádn� vyplnili p�ihlášku, zaplatili registra�ní poplatek (dle ceníku) a získali �tená�ský
pr�kaz na své jméno. A tady vidíme velký problém. Z výp�j�ního �ádu jasn� vyplývá, že
PR�KAZKA JE NEP�ENOSNÁ, pat�í tedy konkrétní osob�, která m�že využívat služby
naší knihovny. Ten, kdo p�j�uje knihy pro druhou osobu na svoji pr�kazku, nebo ji
poskytne jiné osob�, �ád porušuje. P�íklad: Pan Novák si prost� nem�že p�j�ovat knihy na
pr�kazku paní Novákové. A paní Nováková nem�že p�j�ovat knihy pro manžela, d�ti,
babi�ku, teti�ku atd. na pr�kazku, která je vystavena na její jméno. Tak jako v hromadných
prost�edcích si �ty��lenná rodina koupí 4 jízdenky, v divadle koupí 4 vstupenky, na ú�ad�
zaplatí za 4 �leny v domácnosti poplatky za odvoz odpadu, tak i u nás musí mít �ty��lenná
rodina využívající služby knihovny 4 pr�kazky. Knihovna tímto ro�n� p�ichází o spoustu
�tená��, které nem�že vykázat, p�esto že o nich ví. To se pak odráží na poskytnutých
dotacích, které žádáme. A v neposlední �ad� se to odrazí i v nákupu nových knih.
Proto, a� neradi, musíme zavést ur�ité zm�ny a pravidla. Jist� i p�es po�áte�ní nevoli
n�kterých návšt�vník� knihovny naše kroky pochopíte a podpo�íte nás. Vždy�, až si
prostudujete registra�ní poplatky zjistíte, že jde o �ástky více jak symbolické.
Zm�ny výp�j�ního �ádu k 1. 1. 2009:

Základní ro�ní registrace
Právnické osoby

200,- K�

Dosp�lí:
1. pr�kazka
2. pr�kazka – druhý z manžel�, partner�

100,- K�
50,- K�

D�ti, mládež, studenti do 26 let
50,- K�
1. pr�kazka
2. pr�kazka – druhý a další ze sourozenc� 25,- K�
D�chodci:
1. pr�kazka
2. pr�kazka - druhý z manžel�, partner�

50,- K�
25,- K�

Jednorázová registrace

30,- K�

- Nelze kombinovat pr�kazky
pro dosp�lé a d�ti.
- Pr�kaz je nep�enosný.
- Vrátit knihy za majitele
pr�kazky m�že druhá osoba.
P�j�it
knihy
pouze
ve
výjime�ných
p�ípadech
(jednorázov� – nemoc apod.).
- Registraci (zápisné) je nutné
každoro�n�
obnovovat.
Registrace platí od data
k datu.

Internet
V knihovn� máme k dispozici pouze 3 po�íta�e pro uživatele a zájem, hlavn� z �ad
d�tských �tená�� je zna�ný. D�tští �tená�i využívají internet p�evážn� ke hrám, po�íta�
blokují a zájemci se nestihnou vyst�ídat. I na tuto skute�nost jsme museli reagovat:
Registrovaný d�tský �tená�
30 min. zdarma
Dosp�lý registrovaný �tená�
60 min. zdarma
Návšt�vníci – jednorázové užití služeb knihovny
20,- K� (max. 60 min.)
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Meziknihovní výp�j�ní služba
Z d�vodu zvýšení cen u poštovních zásilek jsme byli nuceni zvýšit poplatek u meziknihovní
výp�j�ní služby.
Paušál za vy�ízení jedné výp�j�ky
50,- K�
Online katalog
Na stránkách M�stské knihovny Rudolfa Zubera Javorník (www.mestojavornik.cz –
kultura-knihovna) m�žete využívat online katalog k vyhledávání a rezervaci knih.
Registrovaní �tená�i si mohou rovn�ž touto cestou prodlužovat své výp�j�ky. Po zadání
p�íjmení a �ísla pr�kazky se dostanou do své výp�j�ní karty. Tam jsou u každé výp�j�ky
ikony pro prodloužení, pokud ta chybí, nelze již knihy prodloužit.
S p�ípadnými dotazy se obracejte na p. Hradilovou, telefonní �íslo 548 440 168, email
mkjavornik@jes.cz.
Prvních p�t nej�ten�jších titul� v roce 2008
Knihy pro dosp�lé
Gemitsen,T.: Obchod s orgány
Sirotka,Z.: Saturnin
McCullough,C.: Pokušení
Lodge,D.: Terapie
Wood,B.: Na rozhraní života

9. 2. – 13. 2.

Knihy pro mládež
Ottesen,J.: WITCH Ledový kv�t
Brezina,T.: Neviditelná bestie
Brezina,T.: Úkryt posledního vlkodlaka
Lanczová,L.: Doteky noci
Brezina,T.: D�m p�íšer

BUDE KNIHOVNA PRO VE�EJNOST UZAV�ENA

VH
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK
Jak jsme zdobili strome�ek v lese.
Protože naše t�ída 5.B chodí ráda do
Stromek1
lesa, využili jsme nabídky pana Matušky,
kterého známe ze 3. t�ídy z projektu Lesní
pedagogika. Ten nás vyzval k ú�asti na
zimní sout�ži „O nejkrásn�jší váno�ní
strome�ek pro zv�� v lese“. Bez zaváhání
jsme souhlasili.
Za�aly p�ípravy – prošmejdit sklepy,
špajzky, ledni�ky a stodoly. A abychom
zví�átk�m dobrotami spíše neublížili než
pomohli, hledalo se i v chytrých knihách
a na internetu. Výsledkem byly igelitky plné
�epy,
mrkve,
sena,
jablí�ek,
obilí,
slune�nicových semínek, brambor, kuku�ice
a o�ech�. Až se nám ve t�íd� sbíhaly sliny.
Aby pochutiny zví�átk�m nejen chutnaly, ale i dob�e vypadaly, bylo t�eba zapojit fantazii
a pomocí nož�, nití a vykrajovátek vytvo�it ty pravé váno�ní ozdoby. Vy�ezávalo se,
navlékalo se, jablka se zdobila slune�nicovými semínky, vznikaly mrkvovo-o�echové �et�zy,
krmítka pro ptá�ky z kokosových sko�ápek, ba�ky ze sena nebo �epové a bramborové
zvone�ky a hv�zdi�ky. Jen t�žko se dalo odolat tajnému uždibování.
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Druhý den jsme se i s panem Matuškou a naší paní asistentkou vydali do lesa, abychom
naše výtvory rozv�sili na strom. Pan Matuška pro nás vybral krásný smr�ek na kraji lesa.
Ozdoby se nám poda�ilo díky Patrikovu zdatnému stromolezectví umístit až na vrcholek.
Radost pohled�t.
Potom nám pan Matuška
Stromek2
povídal o lese, zv��i, práci
myslivc� a lesník�, o p�ikrmování a také jsme se
dozv�d�li o plchovi, kterého
poznal na obrázku alespo�
Tomáš. Bezvadné byly nové
hry. Díky jim jsme si uv�domili,
že není v�bec jednoduché být
v lese neviditelný nebo se
pohybovat úpln� zticha.
Oba dny se nám moc
a moc líbily. Jediné co
chyb�lo, byl sníh. Doufáme, že
jsme zví�átk�m alespo� trochu pomohli lépe p�e�kat zimu. Snad naše dobroty najdou.
T�ída 5.B ZŠ Javorník, t�. u�. Mgr.Michaela Rychlá
VLASTIV�DNÉ MUZEUM JESENICKA
pracovišt� Javorník
Menšinová škola v Javorníku

Škola1

Jsme rádi, že se naše
�lánky do�kaly odezvy
u vás, �tená��. Ze
soukromých
sbírek
jsme získali fotografie
k menšinové
�eské
škole, o které jsme
psali
v minulých
�íslech Javornického
zpravodaje.

K fotografiím:
Obr. 1 - 1. ned�le v zá�í 1926 - Otev�ení �eské školy v Javorníku
Fotografie vznikla první ned�li v zá�í 1926 v parku na nám�stí. P�edstavuje �eskou
menšinu z Javorníka a okolí, jež se sešla k slavnostnímu zahájení vyu�ování v �eské škole
v budov� katolického spolku Volksvereinu.
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Obr.2 - Škola v Javorníku1928
Naho�e zleva: slovenská
d�v�ata
–
jména neznámá
T�i poslední vpravo jsou : dcera komorního
�editele Milena Zemanová, další je Irma
�ervinková a Eliška P�indišová – ob� m�ly
n�mecké maminky a zpo�átku zápasily
s �eštinou.
Dosp�lí zleva: Karel Špa�ek - první
�eský u�itel od 1. 9. 1926.
Adolf Rompel – fará� z Bílého Potoka,
vyu�oval náboženství
Olga Jiroušková – u�itelka mate�ské školy
Josef Zierhut – plze�ský N�mec, u�itel
n�m�iny pro školy v Javorníku,
Vidnav� a Žulové.
Dole sedící d�ti: Old�ich Blahut – syn p�íslušníka
pohrani�ní finan�ní stráže
cigánek – sirotek v pé�i manžel� Samkových,
�etnického strážmistra
V�roslav Samek – syn Samkových, vystudoval lesní
inženýrství a v roce 1966 vydal knihu „ Lesní
rostliny“
Weidlich Gerhard – nemanželský syn p. Fialové,
N�mky, školnice
Štefan Madaj – slovenský chlapec
Obr.3 - V pozadí budova �eské školy v Javorníku
do r. 1938. Podle ústního podání pam�tník�
pozd�ji
sloužila
budova
jako
klubovna
Hitlerjugend.
Fotografie a údaje pochází ze soukromé sbírky
p. Stoupala

�eský svaz chovatel� ZO Javorník
po�ádá 7. 2. 2009 od 20.00 hod.
CHOVATELSKÝ PLES
Klub MATRIX, vstupné s místenkou 100,p�edprodej vstupenek na M�Ú Javorník
u paní Dany Papageorgiu
Bohatá tombola, ob�erstvení zajišt�no.
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pomník

„N�mí“ sv�dkové v Javorníku - 3. �ást
Po osvobození naší vlasti od
nacismu, se za�aly stav�t v celé
zemi pomníky naším
osvoboditel�m. Ani Javorník
nez�stal pozadu, a proto hned
v 50. letech nechat tehdejší výbor
postavil pomník, který se
nacházel mezi zdravotním
st�ediskem a Mate�skou školou
na ul. Míru. V 70. letech byl
ovšem p�evezen do obce Travná,
kde se bohužel do dnešní doby
nezachoval.
MR

Osud motocrossové trati v Javorníku.....
V tém�� každé obci je fotbalové h�išt�, t�lovýchovné za�ízení, hospody, kulturní d�m
a taky kluci na svých prskoletech - ur�it� jste rádi, když vám t�eba v sobotu projedou 5x
pod okny nebo po nepose�ené louce, no, co už, nenad�lá nikdo nic.... Ale když se z t�chto
„uli�ník�“ stanou sportovci, kte�í neobt�žují okolí, neni�í lesy ani louky, ale jejich zájem
m�že vést spíše k reprezentaci obce, tak k tomu pot�ebují mimo sv�j stroj a další v�ci
hlavn� místo, kde tento sport provozovat – tra�!
Nápad k vytvo�ení organizovaného ježd�ní mládeže na svých sportovních motocyklech
vznikl i v Javorníku. Pro� ne? Pro� nedat mládeži šanci a poskytnout jí prostor? Není lepší,
když budou mít svoje místo, kde si mohou zajezdit, než aby vysedávali po barech
a hospodách a v�novali se alkoholovým dýchánk�m, nebo ni�ili lesy a jezdili zem�d�lc�m
po neposekaných loukách??? Menší skupina lidí za pomocí sponzor� a rodi�� za velkého
úsilí za�ala tvo�it motocrossovou tra� na okraji Javorníka (tra� se nachází v prostoru nad
zahrádká�skou kolonií v horní �ásti Javorníku, je tém�� naproti novému MEZu, p�ístupová
cesta je nad domem p.Procházky Rudolfa). V neuv��iteln� krátké dob� ud�lali tito kluci
neskute�né množství práce, v�novali této aktivit� spoustu �asu, m�li radost, že za svou
prací vidí výsledky a mají místo, kde se mohou vy�ádit. Dokonce se jim povedlo uspo�ádat
p�átelské závody, kterých se zú�astnil velký po�et jezdc� a host�. Tra� se stala oblíbenou
i pro motoristy z okolních obcí...
Pro� jim to pot�šení te� vzít? Pro� to zakázat? Pro� malá skupina ob�an�, které se to
nelíbí a má pocit, že ji ruší rachot motor�, m�že tohle ovlivnit???
Bohužel, je to tak. Má rodina Danielova, pod jejímž agilním vedením tato snaha probíhá
a která je pro Javorník v podstat� spole�ensky neaktivní a neznámá, takovéto právo?
Kdyby jejich synové žili v Javorníku a m�li by zájem o tento sport, jist� by se p�idali, ur�it�
by je nikdo nevyhnal proto, že to ruší jejich rodi�e. Mimochodem, v dob�, kdy zde jejich
synové žili, jezdili na crossové motorce v bezprost�edním okolí obydlí jejich soused�
a nikdo neprotestoval ??!!
A co Disco Stodola Javorník provozovaná dalšími velmi aktivními protivníky? Všem
známý zdroj hluku a nepo�ádku po celém m�st� ??!! To je také rušení obyvatel. Pro�
Damaškovi soudí druhé a neslyší hluk, který se dere celé noci ze zdí Stodoly?
Zkusme se nad tímto problémem zamyslet! Není lepší mládeži poskytnout trochu místa
a ob�as p�iv�ít oko, když trénují v daném �ase na své závody, než se dívat, jak
znehodnocují okolí? Dop�ejme jim tu možnost!!!
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Rádi bychom ješt� poznamenali, že po týdenním oslovování obyvatel m�sta Javorník
dv�ma mladými motorká�i se vyjád�ilo PRO toto motocrossové sportovní za�ízení více jak
300 ob�an� m�sta ( doloženo jejich podpisy ). Stejn� tak je z�ejmá i podpora organizací:
myslivc�, kterých se taková v�c dotýká bytostn�, školy apod. Tak pro� je nepodpo�it?!
V Javorníku 8. 1. 2009
Za p�íznivce motocrossové trati 1. Javornického motoklubu GH

Zima 2
Zima v Javorníku
pohledem fotografa
Ji�ího Štrajta

Státní rostlinoléka�ská správa radí a informuje
V minulém �lánku jsme se seznámili s tím, jak pokojové rostliny strádají,
pokud jsme jim neposkytli správné podmínky k jejich r�stu. Naši pokojoví
milá�ci však mohou trp�t celou �adou chorob a šk�dc�, i
když žijí v dobrých podmínkách. V�tší škody než
houbové choroby zp�sobují r�zní šk�dci – proto se jim
budeme dnes v�novat. Je vždy nutné zjistit, jací šk�dci se na t�chto
rostlinách vyskytují – k zjišt�ní p�ítomnosti a k identifikaci použijeme
žluté lepové desky (pasti), pouze v p�ípad�
t�ásn�nek musíme použít pasti a lepové desky
modré barvy.
Nej�ast�ji se setkáváme se sviluškami (nap�. na palmách, kaktusech,
b�e��anech, gloxíniích a gerberách), mšicemi, t�ásn�nkami (nap�. na
asparágusech, begoniích, fikusech, gloxíniích a brambo�ících), molicemi
(nap�. na fuchsiích, gerberách, muškátech a poinzéciích) a r�znými
�ervci – vlnatými �ervci, štítenkami a puklicemi (na asparágusech,
fikusech, kaktusech a palmách).
S ochranou je t�eba za�ít p�i prvním výskytu šk�dc� nebo
p�i prvních p�íznacích napadení. Vzhledem k tomu, že
aplikace insekticid� v obytných prostorách je nep�ípustná,
m�ly by se všechny rostliny d�kladn� ošet�it ve venkovním
prost�edí již koncem léta, tj. p�ed p�íchodem zimy. Rostliny
se registrovanými p�ípravky na ochranu rostlin ošet�ují
v jednotýdenních až dvoutýdenních intervalech (viz. níže
uvedená tabulka) – aplikujeme-li jen jednou, ú�inek není v�tšinou dostate�ný - a pak se
ur�itou dobu ponechávají ve venkovním prost�edí nebo v neobývaných prostorách.
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P�ípravky na bázi olej� – BIOOL, FRUTAPON – je možné aplikovat i v obytných
prostorách. Z tabulky je z�ejmé, že p�i použití pyretroidových p�ípravk�, nap�. DECIS EW
50, DECIS FLOW 2,5 a DECIS MEGA, nemusíme blíže ur�ovat druh šk�dce.
Šk�dce
Povolené p�ípravky na ochranu rostlin
Svilušky
BIOOL, DECIS EW 50, DECIS FLOW 2,5, DECIS MEGA, FRUTAPON,
NEUDOSAN, NEUDOSAN AF, NISSORUN 10 WP, OMITE 570 EW, OMITE
30 W, SPRUZIT-FLUSSIG, SPRUZIT-GARTENSPRAY,TALSTAR 10 EC,
VERTIMEC 1,8 EC
Mšice
DECIS EW 50, DECIS FLOW 2,5, DECIS MEGA, FAST K, FAST M,
KARATE ZEON 5 CS, MOSPILAN 20 SP, NEUDOSAN, NEUDOSAN AF,
NURELLE D, PIRIMOR 50 WG, SPRUZIT-GARTENSPRAY
T�ásn�nky BIOOL, DECIS EW 50, DECIS FLOW 2,5, DECIS MEGA, KARATE ZEON 5
CS, NURELLE D, SPRUZIT-FLUSSIG, SPRUZIT-GARTENSPRAY,
VERTIMEC 1,8 EC
Molice
APPLAUD 25 WP, BIOOL, DECIS EW 50, DECIS FLOW 2,5, DECIS MEGA,
KARATE ZEON 5 CS, KARATE 2,5 WG, MOSPILAN 20 SP, NEUDOSAN,
NEUDOSAN AF, SPRUZIT-GARTENSPRAY, TALSTAR 10 EC
�ervci
APPLAUD 25 WP, BIOOL, DECIS EW 50, DECIS FLOW 2,5, DECIS MEGA,
FRUTAPON, SPRUZIT-FLUSSIG, SPRUZIT-GARTENSPRAY
P�ejeme vám hodn� zdraví a úsp�ch� v novém roce a a� vám život zp�íjem�ují samé
zdravé rostliny.
Rostlinoléka�i ODO SRS Jeseník
SPORT
Váno�ní volejbalový turnaj v Javorníku
28. 12. 2008 se konal již tradi�ní
sport
Váno�ní turnaj ve volejbale, který
po�ádá TJ ASPV a který je ve
volejbalovém v�domí celého okresu
pevn� zakotven.
V tomto ro�níku se sjelo do
javornické haly 13 družstev. Za po�adatele mohu napsat – stále více
v základních
kvalitních
nebo�
sestavách byli hrá�i a hrá�ky, kte�í
hrají Jesenickou ligu. Hrálo se tém��
celý den, ve �ty�ech skupinách
systémem každý s každým, vít�zové
skupin hráli o 1. - 4. místo v turnaji,
z druhých míst postupovala družstva
a ta si zahrála o 5. – 8. místo.
Celý den byla výborná atmosféra, hrálo se velmi soust�ed�n� - žádný úraz se výjime�n�
nekonal, donesené cukroví se sn�dlo a vše v kuchy�ce také!?! A kdo to vyhrál?
1. místo - Radek Gregor a jeho P�átelé
2. místo - Zlaté Hory
3. místo - Dan Horký a jeho Pohoda
Za TJ ASPV ZŠ Javorník d�kuji všem zú�astn�ným hrá��m a p�eji i vám všem hodn�
zdraví !!!
Mgr. Irena Karešová
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KINO - PROGRAM ÚNOR 2009
Pátek 6. 2. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
LABYRINT LŽÍ
( thriller )
WARNER
Je nejlepším mužem amerických zpravodajských služeb v oblasti, schopen vyjednávat
a pohybovat se v zónách, ze kterých se dostane živý málokdo. Roger Ferris (Leonardo
DiCaprio) je muž bez identity, který sv��uje sv�j život chladnému hlasu na druhém konci
telefonní linky. CIA veterán Ed Hoffman (Russell Crowe) zase vede válku od po�íta�e ve
svém obývacím pokoji na p�edm�stí a �ídí každý Ferris�v pohyb. A jedné z nejlepších
zpravodajských služeb uniká v�dce terorist�, který p�ipravuje bombové útoky po celém
sv�t�. Aby ho vylákal na „sv�tlo“, bude muset Ferris proniknout do sv�ta nelegálních
financí a zoufalých mu�edník� a vytvo�it k�ehké spojenectví s velitelem Jordánských
speciálních operací.
Vstupné: 30,-/ 45,p�ístupno od 12 let
�eské titulky
128 minut
Sobota 14. 2. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
ŽENY
( komedie/ drama)
BONTON
Mary (Meg Ryan) má ideální život: krásný d�m, rozkošná dcera, úsp�šný manžel
a �áste�ný úvazek návrhá�ky v od�vní firm�. A navíc se m�že spolehnout na své úžasné
kamarádky, p�edevším na nejlepší p�ítelkyni Sylvii (Annette Bening). Tato žena s velkým
šmrncem a ostrým humorem je š�astn� svobodná a navíc práv� povýšila na šéfredaktorku
uznávaného ženského �asopisu Cachet. Do jejich v�rné trojky pat�í ješt� Edie (Debra
Messing), výst�ední žena, která d�lá matku kamarádkám i svému stále se rozr�stajícímu
potomstvu. Dále je zde humoristická esejistka Alex (Jada Pinkett Smith), okouzlující lady se
zvláštním darem �íkat lidem v�ci, které rozhodn� necht�jí slyšet.
Vstupné:30,-/ 45,- K�
p�ístupno od 12 let
�eské titulky
114 minut
Sobota 21. 2. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
( komedie )
BONTON
Film vypráví p�íb�h n�kolika lidí, kterým zdánliv� sama od sebe spadne do klína
neo�ekávaná životní p�íležitost. Ú�etní v d�chodu Karli�ka (Iva Janžurová), pubertální
texta� Miki (Ladislav Hampl), mimoidní grafik Kamil (Pavel Šim�ík), mladá manažerka
Tereza (Sandra Nováková), i jejich šéf, neambiciózní fláka� a p�íležitostný herec Leo (Jan
Zadražil) nem�li ješt� donedávna ani tušení, že by na n�jakém podobném „atraktivním"
míst� mohli v�bec kdy pracovat. A také nemají tušení, jak to v takové reklamce vlastn�
chodí. Part� „loser�" se zdánliv� nabízí životní šance. Když zjistí, že všechno je úpln�
jinak, boj o vysn�nou práci pro n� teprve za�íná...
Vstupné: 30,-/ 45,-K�
p�ístupno
90minut
Sobota 28. 2. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
ANGLICKÉ JAHODY
(drama )
FALCON
V horkém lét� se mladý muž Tomáš Sinek chystá odjet na „sb�r jahod" do Anglie. Zdá se,
že rodina – otec, maminka a babi�ka - nemá jiné starosti, než vypravit potomka na cestu,
i když – jak to vypadá, ne všichni s jeho rozhodnutím souhlasí. Situace však zase tak
jednoduchá není. Jsme v �eskoslovensku roku 1968. Tomáš stráví s kamarády a dívkou
Tá�ou bujarou noc p�ed odjezdem. Ráno však za�nou otcovy podez�elé telefonáty
s kolegou Vránou, plné tajných informací, maminka d�lá zásoby a babi�ka plá�e. Tomáš
sp�chá na nádraží, Praha je však vylidn�ná a žádné vlaky nejedou. Tomáš nepovažuje
situaci zdaleka za vážnou, a tak ho n�jaký den zpožd�ní ani p�íliš netrápí. Toho srpnového
rána se však radikáln� zm�nily osudy tisíc� lidí.
Vstupné: 30,-/ 45,- K�
p�ístupno od 12 let
114 minut
Program p�ipravila: Monika Bukalová
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D�evo - prodej

Barvy – Laky

-hranoly -bo�ní �ezivo ( desky )
-st�ešní lat�
-plotovky-stola�ský sortiment
-palubky -OSB desky
-palivo štípané Bk
odkor Sm
- d�ev�né brikety Sm, Bk

-syntetické, vodou �editelné
-vnit�ní malí�ské
-lazury, laky, �edidla
-impregna�ní
-tmely
-št�tce – vále�ky, p�íslušenství

- míchání fasádních a vnit�ních barev dle
vzorníku

KDE ?

Ivan Zelenka:

ul. Nádražní Javorník (areál autoopravny)
ul. Míru (pod chovatelskými pot�ebami V�ra Dopitová)
Provozní doba: PO – PÁ 7,00 – 16,30
AUTOOPRAVNA – PNEUSERVIS
Prodej zahradní techniky:
seka�ky, mot.pily, k�ovino�ezy….
v �etn� oprav a záru�ní
i pozáru�ní servis.

Prodej pneu a náhradních díl�
osobní, nákladní :
oleje, provozní kapaliny, nemrznoucí
sm�s, autokosmetika.

Prodej dílenského ná�adí
Vrta�ky, flexi, gola sady, ru�ní ná�adí.

Provozní doba: PO – PA 6,30 – 16,00
Tel/fax 584 452 587 Mob. 774 728 838, 774 666 422
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