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ul Míru

Poznáte toto místo ?????
Milan Rychlý

MĚSTSKÝ ÚŘAD
OZNÁMENÍ OBČANŮM A FIRMÁM - DPH
S účinností od 1. 6. 2009 v souladu s §94 odst.1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů je Město Javorník zaregistrováno jako
plátce daně z přidané hodnoty (DPH).
Co bude tato skutečnost znamenat pro občany Javorníka, nájemníky bytů, nájemce
nebytových prostor a ostatní obchodní partnery Města?
U občanů se tato změna promítne do platby vodného a stočného, na které se vztahuje
sníţená sazba DPH 9%. Tato daň se celá odvádí státu a nemá dopad na rozpočet města.
Správa VaK v současné době připravuje dodatky ke smlouvám o dodávce vody a odvodu
odpadních a sráţkových vod, které budou kaţdému odběrateli doručeny k podpisu.
V případě nezastiţení budou ponechány ve schránkách, po jejich podpisu ţádáme
o vrácení 1 výtisku zpět na MěÚ Javorník – na podatelnu nebo správu VaK.
U nájemníků bytů bude k ceně sluţeb poskytovaných městem (tj. např. topení - topič,
údrţba -údrţbáři apod.) připočtena DPH ve výši 19%. Zvýšení se neprojeví u energií (plyn ,
elektřina), neboť ty jsou účtovány včetně DPH.
Vzhledem k minimálním příjmům do rozpočtu obce a k tomu neadekvátní náročnosti
sledování a vykazování Rada města rozhodla, ţe veřejné WC bude poskytováno bezplatně
a kopírování na podatelně MěÚ nebude pro obyvatelstvo prováděno (bude však nadále
prováděno MěKS Javorník).
Nájemci nebytových prostor a ostatní obchodní partneři města budou kontaktováni
individuálně a bude docházet k doplnění stávajících smluv.
Městu bylo přiděleno daňové identifikační číslo: CZ00302708.
Finanční a vnitřní odbor, odbor správy BNF a VaK
Sbor pro občanské záleţitosti
Pro potřeby vedení občanských obřadů a společenských událostí byla v našem městě
ustanovena komise - Sbor pro občanské záleţitosti.
Sbor pro občanské záleţitosti (SPOZ) je komisí Rady města. Cílem komise SPOZ je
zejména podílet se na významných meznících lidského ţivota a přispívat k reprezentaci
Města Javorník.
Náplň činnosti komise SPOZ bude spočívat ve sledování a organizování gratulací
k ţivotním jubileím – 70, 75, 80, 85, 90 a vyššího věku, bude přispívat svou činností při
jubilejních obřadech – zlaté, diamantové i jiné svatby, svatebních obřadech, připravovat
uvítání nově narozených občánků našeho města do ţivota.
Komise – SPOZ bude pracovat ve sloţení : Emilie Blechtová, předsedkyně
Marcela Minksová
Marie Veselá
Jana Záhorská
Plánovaná činnost komise SPOZ pro rok 2009
V ţivotě kaţdého člověka jsou významné okamţiky, které slaví v kruhu rodiny a svých
blízkých. Těmto jedinečným chvílím chce věnovat svou pozornost i Sbor pro občanské
záleţitosti, který bude zabezpečovat :
slavnostní přivítání občánků do svazku obce se zápisem do kroniky
a s předáním finančního daru
Je plánováno uspořádat do konce roku dvě vítání občánků. Vítání občánků bude
doprovázeno kulturním programem za účasti jednoho z představitelů města v sobotu
v odpoledních hodinách v obřadní síni Městského úřadu Javorník.
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setkání s jubilanty, kteří v daném období dosáhnou významného ţivotního
jubilea 70, 75, 80, 85, 90 let a vyššího věku, doplněné kulturním programem,
zajištěním malého občerstvení a zapsání této skutečnosti do kroniky obce,
Na přelomu měsíce srpna a září plánuje SPOZ připravit první setkání s jubilanty, kteří
v průběhu měsíců června, července a srpna roku 2009 oslaví ţivotní jubileum. Jedná se
o občany, kteří dosáhnou 70, 75, 80, 85, 90 let a vyššího věku. Doba konání této akce
bude jubilantům písemně oznámena.
Občanům, kteří dosáhnou věku 60, 65, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89 budou zasílány
písemné gratulace jako doposud.
jubilejní sňatky
Komise SPOZ bude přispívat svou činností při organizování jubilejních svateb.
PODĚKOVÁNÍ
Dovolte, abych touto cestou poděkovala Městu Javorník a jeho zastupitelům za to, ţe
nezapomínají na své dříve narozené spoluobčany. Poděkování patří za dlouhodobou
a obětavou práci paní Emílii Blechtové, která jiţ řadu let sleduje a organizuje gratulace
k ţivotním jubileím, a paní Heleně Zemánkové za organizaci jubilejních obřadů – zlaté,
diamantové i jiné svatby a přípravě vítání nově narozených občánků našeho města do
ţivota.
Za Sbor pro občanské záležitosti Marcela Minksová
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Javorník podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů,
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místo konání voleb do Evropského parlamentu :
volební okrsek č. 1
Volební místností je obřadní síň, MěÚ Javorník, nám. Svobody 134, Javorník
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech Travná,
Zálesí, Račí Údolí a ulic – Partyzánská, Bezručova, Míru, Nám. Svobody, Družstevní, Svat.
Čecha, Pod zámkem, Školní, 9. května, Puškinova, Lidická, Jánský Vrch, Dittersova,
Polská
volební okrsek č. 2
Volební místností je vstupní hala před matrikou, MěÚ Javorník, nám. Svobody 134,
Javorník
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ulic – Nádražní, Fučíkova,
Jánošíkova, 17. listopadu, Smetanova, Havlíčkova, Dukelská, Bernartická, Pionýrská
volební okrsek č. 3
Volební místností je restaurace „U Šprňů“, Bílý Potok 18, Javorník
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech – Bílý
Potok, Horní Hoštice
3. Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svou totoţnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
sluţebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totoţnost
a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
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4. Kaţdému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb do Evropského parlamentu
hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič můţe obdrţet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
V Javorníku 4. května 2009
Jiří Jura, starosta města Javorník
ROK 2009 - ROK KARLA DITTERSE Z DITTERSDORFU
Rudolf Zuber - Karel Ditters z Dittersdorfu
Část 5.
Dittersdorf si svým uměním vybudoval skvělou existenci. Jeho roční plat činil na 3 000
zlatých, na zámku měl od své svatby zdarma byt o pěti pokojích a stravu pro sebe i svou
početnou rodinu. Výjimečnost jeho postavení vysvitne tím nápadněji, srovnáme-li je s platy
daleko významnějších hudebníků té doby. Tak slavný Gluck pobíral ročně jen 2 000
zlatých, zatímco geniální Mozart jen 800 zlatých. Biskupovy důchody nebyly však zase tak
veliké, aby se roční náklad na hudbu a divadlo ve výši 10 tisíc zlatých neprojevil po čase
jako nadměrný. Jeho dluhy rostly rok od roku. Kdyţ se jedna neuspokojená věřitelka
obrátila se stíţností na liknavého dluţníka přímo na Josefa II., odhodlal se tento k tvrdému
zákroku. Uvalil r. 1785 na biskupské statky vnucenou správu, omezil drasticky biskupovy
příjmy na pouhé 4 000 zlatých ročně a tím znemoţnil i bohatou dotaci na zámeckou kapelu
i divadlo. Ani v tomto obtíţném postavení Dittersdorf nesloţil ruce v klín. Divadlo se totiţ
krátce před státním zásahem přestěhovalo do střelnice místního střeleckého spolku,
protoţe zámecký sál uţ nestačil pojmout všechny hudební nadšence. Reţii divadla převzal
místní chudinský fond a tato novota se kupodivu ujala. Je to zajímavý úkaz, jak se původně
šlechtická kapela dostala do rukou měšťanstva, i kdyţ biskup na ni dále přispíval menšími
obnosy. V orchestru i v operním souboru se hojnou měrou uplatnili hráči i zpěvačky
z místní šlechtické i měšťanské honorace.
Ve sluţebním poměru nastaly pro Dittersdorfa krušné chvíle, protoţe ředitel vnucené
státní správy baron Josef Kaschnitz nechtěl o jeho dosud privilegovaném postavení ani
slyšet a poţadoval od něho přesné plnění hejtmanských povinností. Nutno ovšem
připomenout, ţe Dittersdorf konal práci rád a ţe byl u poddaných jesenického panství pro
svou shovívavost a vlídné vystupování velmi oblíben. Nepříznivé poměry, vládnoucí nyní
na biskupském dvoře, neochromily skladatelovu tvůrčí
činnost, protoţe právě v této době dokončil dílo, jeţ mu
přineslo jeho největší ţivotní úspěch. Byla to opera
Lékař a lékárník, komponovaná na text vídeňského
herce Stephania mladšího a uvedená na scénu
císařského divadla ve Vídni 11. července 1786. Opera
se císaři i obecenstvu líbila daleko více neţ Mozartova
Fibichova svatba, jeţ měla premiéru několik měsíců
před Dittersdorfovým dílem. Lékař a lékárník byl hrán
nejen v celém Německu, kde jej kupř. slavný básník
J. W. Goethe uvedl na divadle ve Výmarku více neţ
třicetkrát, ale i v Londýně. Umělecké úspěchy nijak
nepůsobily na komisního Kaschnitze, který se zjevnou
nelibostí pohlíţel na příliš časté Dittersdorfovy
umělecké cesty. Mnohdy pomohla jen přímluva císaře
Josefa II., který si Dittersdorfa cenil výše neţ Mozarta.
J. W. Goethe (www.wikipedia.org.)
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Nebylo divu, ţe Dittersdorf poprvé od příchodu na Jánský Vrch zatouţil po jiném prostředí.
Proto byl zklamán, kdyţ pozvání do Berlína r. 1789, kde osobně řídil své oratorium Job
i Lékaře a lékárníka, skončilo jen uměleckým i finančním úspěchem, ne však ustanovením
za dvorního skladatele, jak si v srdci přál.
DOMOV DŮCHODCŮ JAVORNÍK- pozvánka
16.června od 13,00 – 15,00 připravuje domov pro klienty a veřejnost společenskou
akci Den seniorů.
*
*
*
*
*
*

aneb
Toulky historií česko-polského pohraničí – kultura, sport, poznávání

Čtvrtek 4. června 2009

Veřejná vernisáţ čtvrtek 4. 6. v 17,30
-5-

JAROSLAV TKADLEC – amatérský modelář
Jaroslav Tkadlec, javornický občan a paraplegik (nar.1972), se k modelářství vrátil po
dlouhé době po úraze v roce 2000. Jako dítě se svému koníčku věnoval jen okrajově. Staví
převáţně letadla v různých měřítcích, v jeho sbírce bychom našli i několik lodí, bojovou
techniku a kamiony. A jak sám říká: „Je to krásný koníček, který mi vyplňuje můj čas.“
Pokud se pana Jaroslava zeptáte proč
letec
zrovna letadla, bez zaváhání odpoví:
„Neberu je jako zbraně, ale jako
techniku. Svátkem je pro mě letecký
den, je to opravdu nádherný pohled.
A slyším burácení motorů a mám přitom
husí kůţi, je to prostě adrenalin.“
NENECHTE SI UJÍT JEDINEČNÝ
FILM, KTERÝ PROMÍTÁME POUZE
JEDNOU A TO VE

ČTVRTEK 4. 6. 2009 v 19,00
RUDÝ BARON

Jeho největším vítězstvím byla láska
Mladý pruský šlechtic Manfred von Richthofen (Mattias Schweighöfer) odchází, stejně
jako většina mladých muţů, do války.
Díky své neohroţenosti se z něj brzy stane obávané stíhací eso a ikona pro ostatní vojáky.
Svůj stroj, trojplošník Fokker Dr.1, si nechá nabarvit na červeno a stává se postrachem
všech protivníků.
Náhodné setkání se zdravotní sestřičkou Kate
(Lena Headey) mu ale otevře oči a poznává
barbarství války...
Baron Manfred von Richthofen se spolu se
svým rudým trojplošníkem Fokker Dr.1 a 80
sestřely stal uctívanou ikonou letecké flotily
první světové války.
Snímek se natáčel také v Čechách, konkrétně
v zámeckém parku Veltrusy a u Národního
muzea.
Zásluhy na snímku má také naše Letecká
amatérská asociace, jejíţ členové vyrobili 19
dvojplošníků, tři jednoplošníky a spoustu
leteckých vraků.
120 min., české titulky
O baronu Manfredovi von Richthofenovi
jsme psali v JZ č. 3/09
DNY JAVORNICKA 2009
6. ČERVNA 2009
ZAHRADA DOMU K. DITTERSE Z DITTERSDORFU
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Pátek 5. června 2009
19.00 hodin

Městské kulturní středisko Javorník

vás srdečně zve do divadla na
divadelní komedii o tom, ţe kdo jinému jámu kopá…….

Tři obstaroţní sestry Heckendorfovy mají svého sluhu Rudolfa.
Dojdou k závěru, ţe je opotřebovaný a měly by se ho zbavit.
Hrají: Naďa Konvalinková, Květa Fialová, Libuše Švormová a Václav Postránecký
Bohaté majitelky akcií proslulého pivovaru, se jako
vţdy na léto uchylují do svého venkovského sídla.
Kaţdá z nich má docela jinou letoru, ale všechny tři
jsou staré panny. Je tu s nimi ovšem Rudolf – Václav
Postránecký, který zastává v jejich sluţbách, jeţ trvají
uţ třicet let, „holku pro všechno“. Stěhuje nábytek, nosí
kufry, nakupuje, vaří, obsluhuje a poskytoval i sluţby
zcela intimního rázu, které slečny zavazovaly…… A tu
náhle trvá na tom, aby své závazky splnily a sestry
dojdou k závěru, ţe se ho musí zbavit. Jenţe - kdo
jinému jámu kopá…..
Vstupné : 200,Rezervace vstupenek: 584 440 276, info@mksjavornik.cz
Na http://www.harlekyn.cz/wz.htm se můţete podívat na ukázky z představení

Sobota 6. června 2009

Zahrada domu Karla Ditterse z Dittersdorfu, náměstí Javorník,
Hřiště TJ Dynamo Javorník, Tělocvična ZŠ nová i na klášteře

- Sdruţení přátel historie MAGNA MORAVIA Šumperk – Červený mušketýrský
pluk švédského generála Banéra,
- Javornická dělostřelecká garda - ukázky historických palných zbraní,
- Legia Polsko-Wloska - grenadierzy,
- K.u.K. Infanterie Jäger Reg. No.5 Zlaté Hory,
- Zlatohorská Císařská městská Garda K. u. K. Infanterie Regiment Leopold
Joseph Maria von Daun No.59,
- SHSŠ Non Sancti Olomouc
- Jesenický šermířský spolek
- Spolek Air soft Javorník-ukázka současné
vojenské techniky,
- 1. Javornický motoklub
- Občerstvení všeho druhu
- Beerbar Holba Hanušovice
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9.00 NÁMĚSTÍ ZA RADNICÍ- Zahájení XIII. Ročníku soutěţe historických vozidel
MOTOTOUR 2009
- 10,00 Zahájení výstavy drobného zvířectva Svazu chovatelů Javorník
- 11.00 TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY JAVORNÍK – Turnaj v košíkové dívek
s mezinárodní účastí „Dny Javornicka 2009“
- 11.00 TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY JAVORNÍK – klášter
Turnaj ve stolním tenise s mezinárodní účastí „Dny Javornicka 2009“
- 13.30 HŘIŠTĚ TJ DYNAMO JAVORNÍK
Zahájení VII. ročníku fotbalového turnaje o pohár faráře římskokatolické církve
- 22.30 OHŇOSTROJ - V zahradě domu Karla Ditterse z Dittersdorfu
10.00 SLAVNOSTNÍ DEFILÉ MĚSTEM
Od zahrady domu Karla Ditterse z Dittersdorfu, ulicí Lidickou, Nádraţní,
17. listopadu, ul. Míru přes parkoviště na náměstí zpět do zahrady domu Karla Ditterse
z Dittersdorfu
PROGRAM NA PÓDIU V ZAHRADĚ DOMU KARLA DITTERSE Z DITTERSDORFU
Programem bude provázet zpěvák a moderátor Radek Švábek
- 10.00 Slavnostní defilé od domu Karla Ditterse z Dittersdorfu
- 10.45 Vystoupení Maţoretek
SZUŠ-taneční,s.r.o. Jeseník

Maţoretky

-10.55 Vystoupení rýmařovské
taneční skupiny MOVE2YOU
(dříve FREEZE DANCE)
1. vystoupení pod názvem“
ICQ“
- 11.10 Pipes & Drums –
soubor dudáků z Polska –
koncert
- 11.45 Vystoupení rýmařovské
taneční skupiny MOVE2YOU
( dříve FREEZE DANCE)
2. vystoupení „KRÁLOVÉ
HOPU“
- 11.50 Vystoupení Maţoretek SZUŠ-taneční, s.r.o. Jeseník
- 12.00 Vystoupení rýmařovské
taneční skupiny MOVE2YOU
(dříve FREEZE DANCE)
3. vystoupení „OPEN TRENINK“
- 12.05 Koncert muzikanta
Radka Švábka
- 12.35 Vystoupení rýmařovské taneční skupiny MOVE2YOU (dříve FREEZE DANCE)
4. vystoupení „TAKHLE KOPOU BORCI“
12.40 Sluníčko – dětský pěvecký sbor při ZŠ Javorník pod vedením p. učitelky Petřekové
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- 13.00 NAŠE ZLOTKA – dětský pěvecký sbor Zloty Stok
- 13.20 Taneční vystoupení ŘECKÉ OBCE
- 13.40 ANNA SIBIŇSKA - zpěvačka Zloty Stok
- 14.00 DAMASCUS – orientální tanečnice
Ladek Zdroj Polsko
- 14.30 Vystoupení show s bičem Pavel Votápek –
mistr světa v show s biči a zároveň
„Objev roku 2003“ z Las Vegas, vicemistr světa 2005
ve stylu a technice s jedním bičem,
vicemistr světa 2005 ve stylu a technice s dvěma biči
- 15.00 Ukázka bitev a techniky v leţení
historických vojsk – zámecký park
- 16.00-16.40 Koncert hudební skupiny GROCK
- 17.00-17.45 Koncert hudební skupiny
THERNE ČHAVE
- 18.00-18.30 Koncert hudební country skupiny
STARÁ TRÁVA - Javorník
- 18.40-19.20 Taneční studio Lenky Bachové
FLAMENGO a KYTAROVÝ ORCHESTR JESENÍK

Pavel Votápek
Pavel Votápek

- 20.00-21.00 THE AGAIN – kapela vznikla v roce 2004 jako příleţitostná sešlost
muzikantů, kteří v průběhu mnoha let spolu v různých uskupeních hráli nebo se jen tak na
Olomoucku potkávali. Postupem času se skupina THE AGAIN definitivně přiklonila k hudbě
svého srdce – jiţanskému rocku (Lynyrd Skynyrd, Outlaws, ZZ Top atd. V tomto stylu
i upravuje další americké a britské hudební velikány jako je N. Young, J. Mayall, B. Dylen,
Beatles, BTO, Rolling Stones atd.

Again

21.00-21.30 barmanská show – Zdeněk Průša

The Again

21.30-22.30 Koncert hudební skupiny LEGENDY SE VRACÍ
Moderátor pořadu Nic neţ pravda a textař Petr ŠIŠKA, fenomenální kytarový mág Andonis
Pavel
Votápek
Civopulos, rockový
frontman
kapely Doga Roman „Izzi“ Izaiáš a hráč na rytmický nástroj
Cajón Lubomír Pyšek si vás získají vskutku netradičním ztvárněním největších světových
hitů v akustických verzích. Skvělá zábava, humor a excelentní hráčské výkony, to vše je
velkou devízou této hudební skupiny.
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Během svého vystoupení přehrají LEGENDY ve svém nezaměnitelném podání hity známé
snad všem generacím - od PINK FLOYD, Led Zeppelin, AC/DC, Queen, Deep Purple,
Status Quo, Erica Claptona, Eagles, ABBY, Bon Joviho, Slade po 4 Non Blondes,
Lennyho Krawitze, Green Day či Bruce Springsteena.
Legendy
22,30 Ohňostroj (tentokrát
na rockovou skladbu)
Vstupné: symbolická 1,(Pro naplnění hodnoty
indikátorů výstupu projektů
– návštěvnosti)
V případě velmi
nepříznivého počasí se
program přesouvá do
kulturního domu.
Legendy

PROGRAM PRO DĚTI:
- atrakce pro děti, skákací hrad,skluzavka, balónky
Soutěţe pro děti i dospělé Javornická dělostřelecká garda – hod dělovou
koulí, hod flintou do ţita
Soutěţe pro děti i dospělé Worms – airsoft club Javorník – ukázka současné
vojenské techniky
- moţnost projíţďky na koníku

Neděle 7. června 2009

12,00 Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku
13,00 Koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku: Karolína Vysikan – varhany,
Anna Beťáková – zpěv
Po koncertě občerstvení před farou v Javorníku
"Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj"
„Překračujeme hranice“
„Za významné finanční podpory Olomouckého kraje.“
Výstava amatérských výtvarníků z Ladku Zdroje.
Kulturní dům Javorník 6. 6. 2009 - 30. 6. 2009.
Vstupné dobrovolné
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!!! Výzva nejen pro recesisty a akční lidičky !!!
Zapojte se aktivně do defilé – čili slavnostního pochodu městem, který tradičně zahajuje
Dny Javornicka. Protoţe i vy všichni jste součástí Dnů Javornicka jako diváci, budeme rádi,
kdyţ se také přidáte ke všem vystupujícím.
Vyzýváme všechny spolky, sdruţení, úřady, ale také třeba maminky na mateřské dovolené
nazdobte své kočárky, spojte své síly a naše defilé bude úţasné.
Pokud se budete chtít zapojit, a my pevně věříme ţe se nenecháte zahanbit, přijďte se
prosím domluvit do kulturního domu, tak, abychom věděli, kolik nás bude a jak defilé co
nejlépe zorganizovat.
Javorník nemusí nutně být Las Vegas, ale mohla by to být legrace, nemyslíte?!
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK
VÝSLEDKY MÍSTNÍHO KOLA SOUTĚŢE ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST 2009
Dne 7. května se konalo v Jeseníku ve Středisku volného času DUHA místní kolo
přírodovědné soutěţe Zelená stezka - Zlatý list. Soutěţe se zúčastnilo celkem 97 ţáků
z Jeseníku (včetně gymnázia) a okolních škol. Na soutěţní stezce byla připravena
stanoviště, která prověřila znalosti dětí z botaniky, zoologie, ochrany přírody, geologie
a astronomie. Naši školu reprezentovali v kategorii mladších ţáků do 6. ročníku Tomáš
Kříţek a Kristýna Malínková z 5. B, Miroslav Luňák z 5. A, Jakub Moţný z 6. A a Lukáš
Nemeškal s Petrem Kříţem z 6. B. Druţstvo starších ţáků tvořili: Martin a Vojtěch Lykovi
ze 7. A, David Hradil ze 7. C, Jaroslava Poskočilová z 8. B a Anna Soldánová s Michalem
Kleinem z 9. A. Obě druţstva se umístila ve své kategorii na velice pěkném druhém místě.
Všem ţákům blahopřejeme a přejeme do budoucna hodně zdaru v dalších soutěţích.
Zároveň se loučíme s Aničkou a Michalem, kterým přejeme dobrý start v září a doufáme,
ţe si pěkný vztah k přírodě uchovají napořád.
Za milovníky přírody Mgr. Čmelová
Zlato pro Annu Soldánovou
Dne 13. května se ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově konalo krajské
kolo biologické olympiády. Stejně jako loni reprezentovala naši základní školu ţákyně
A. Soldánová z 9.A. Své znalosti z oboru biologie měla moţnost porovnat s 14 dalšími
ţáky, včetně účastníků z gymnázií. Letošním tématem byla zvířata a rostliny v našich
domovech. Ţáci museli prokázat znalosti jak v teorii (testu), tak v praktických úlohách
(poznávání přírodnin, laboratorním úkolu). Anička byla výborná. Opět prokázala, ţe její
znalosti z oboru jsou opravdu hluboké a ţe zlaté umístění z loňska nebylo náhodné.
Blahopřejeme k 1. místu.
Zapsala: Mgr. Čmelová
MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
Upozornění
Od pondělí 29. června do 31. 8. zahajujeme letní půjčovní dobu:

Pondělí, středa, pátek
9,00 – 12,00; 12,30 – 16,00
Hlasujte pro Knihu svého srdce v knihovně nebo na internetu.
Více na http://www.ceskatelevize.cz/program/knihamehosrdce
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAVORNÍK

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
4. ROČNÍK DIVADELNÍHO FESTIVALU
KOPYTEM DO HLAVY
přehlídka divadelních vystoupení
základních uměleckých škol
SOBOTA 20. 6. 2009 od 15:00 hodin
-

zahrada domu Karla Ditterse
v případě nepříznivého počasí proběhne
přehlídka v sále ZUŠ
vstup volný
občerstvení zajištěno
Těší se na vás účinkující i pořadatelé

Základní umělecká škola Javorník vyhlašuje
17. 18. a 19. června 2009 od 15,00 v budově ZUŠ (Dittersův dům, Puškinova 57):
- ZÁPIS NOVÝCH ŢÁKŮ
Literárně dramatický obor - v učebně č. 4. (1. patro)
- ZÁPIS NOVÝCH ŢÁKŮ DO PŘÍPRAVNÝCH A PRVNÍCH ROČNÍKŮ
Hudební obor – koncertní sál ZUŠ (zápis bude spojen s ukázkami hry na hudební
nástroje)
- TALENTOVÉ ZKOUŠKY
Výtvarný obor – v prostorách výtvarného oboru
(ţáci si mohou přinést domácí práce)
Bliţší informace můţete získat na tel. 584 440 210

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAVORNÍK
pořádá pro širokou veřejnost
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 18. června 2009 od 8,30 do 17,30 hod.
Těší se na vás ţáci a učitelé ZUŠ
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Soutěţ „Mladý zahrádkář“.
Český zahrádkářský svaz, územní sdruţení Šumperk – Jeseník, pořádalo dne 24.4.2009
okresní kolo soutěţe Mladý zahrádkář. Této soutěţe se zúčastnili ţáci naší základní školy.
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Soutěţilo se ve dvou částech, část testová a část praktická - poznávání semen, plevelů,
dřevin a pokojových rostlin. Úspěšně naši školu a okres reprezentovali Filip Švábek,
skončil na 2. místě, obhájil loňské druhé místo, na 3. místě skončila Anna Pavlová a na
5. místě skončil Jiří Grigoriadis. Těmto třem ţákům patří poděkování a věříme, ţe příští
rok se probojují do národního kola v Kroměříţi.
Za Český zahrádkářský svaz Švábek Jiří
Státní rostlinolékařská správa radí a informuje
Během měsíce června nadále probíhá let první generace obaleče
jablečného. Samičky od konce května kladou jednotlivě na mladé plody nebo
i listy v blízkosti plodů vajíčka. Vylíhlé housenky jsou nejčastějším původcem
„červivosti“ jablek, ale poškozují i hrušky, meruňky a vlašské ořechy. Plody
poškozené housenkami předčasně opadávají nebo bývají druhotně napadány
moniliovou hnilobou. Základem preventivní ochrany je včasná likvidace napadených plodů
a podpora ţivota sýkor v zahradách v zimním období. Velmi účinné je umísťovat vlnité
lepenky na kmeny stromů v průběhu června. Chemická ochrana se provádí na základě
signalizace pomocí feromonových lapáků (osmý den po zjištěném vrcholu letové aktivity
samečků) – proti 1. generaci do poloviny června a druhé ošetření za 10-14 dnů, proti
2. generaci na začátku srpna a druhé ošetření za 10-14 dnů.
Vybíráme z následujících přípravků – ALSYSTIN 480 SC (pro včely
jedovatý – dále J), CALYPSO 480 SC, CYPER 10 EM (pro včely
škodlivý – dále Š), DECIS EW 50, DIMILIN 48 SC, INSEGAR 25
WG, MOSPILAN 20 SP, NOMOLT 15 SC (J), NURELLE D (J),
RELDAN 40 EC (Š), TALSTAR 10 EC (Š) a VAZTAK 10 EC.
Na konci června bychom měli vyvěsit feromonové lapače
k záchytu druhé vlny náletů samečků obaleče švestkového. Oproti „červivosti“, kterou
způsobují pilatky, dochází k této „červivosti“ aţ v pozdější době, nejčastěji v době
dozrávání plodů. Napadené plody jsou měkčí, většinou dříve dozrávají
a na svém povrchu v místech vniku do plodů často bývají kapičky
klovatiny. V lokalitách s pravidelným a větším výskytem je vhodné
přednostně pěstovat ranější odrůdy švestek. Ošetřovat by se mělo na
základě signalizace pomocí feromonových lapáků (např. DELTASTOP). Ošetření proti druhé vlně náletu se provádí od poloviny
července těmito přípravky - CALYPSO 480 SC, DIMILIN 48 SC, INSEGAR 25 WG (zvlášť
nebezpečný pro včely – dále SPe8).
V průběhu června bychom neměli opomenout následující aplikace:
padlí jabloňové - podle potřeby aţ do července moţno pouţít přípravky DISCUS,
SULIKOL K, ZATO 50 WG a další. Strupovitost hrušní a jabloní – na druhé
základní ošetření po odkvětu můţeme pouţít DISCUS nebo ZATO 50 WG.
svilušky na ovocných a okrasných dřevinách, příp. i ve sklenících – na ošetření
v průběhu vegetace je moţné u jádrovin pouţít přípravek MAGUS 200SC,
v jádrovinách, peckovinách a okrasných rostlinách přípravky OMITE 30 W, OMITE
570 EW nebo TALSTAR 10 EC (Š). Přípravek OMITE 570 EW nedostatečně
účinkuje při teplotě pod 18°C, při teplotách nad 25°C jiţ působí fytotoxicky.
mšice na ovocných dřevinách – pokud neproběhlo časné jarní ošetření proti
přezimujícím škůdcům, pouţijeme AGRION DELTA, CALYPSO 480 SC,
DURSBAN 480 EC (J), FAST K, FAST M, NEUDOSAN, PIRIMOR 50 WG.
mšice na zelenině – k ošetření se hodí přípravky CHESS 25 WP, NEUDOSAN,
PERFEKTHION (J), PIRIMOR 50 WG a RELDAN 40 EC (Š).
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molice na zelenině – ošetřují se především spodní strany listů přípravky BIOOL,
NEUDOSAN, proti molici skleníkové také KARATE se ZEON technologií 5 CS.
plíseň bramborová - první ošetření by se mělo provést v době zapojení porostů
v řádcích přípravky ACROBAT MZ, ALTIMA 500 SC, BRAVO 500, DITHANE
DG, FOLPAN 80 WG, POLYRAM WG nebo RIDOMIL GOLD MZ 68 WP.
plíseň bramborová na rajčatech - ošetření začínáme aplikovat od začátku
června přípravkem ACROBAT MZ (3x po sobě v intervalu 14 dnů) nebo od
poloviny června přípravkem RIDOMIL GOLD MZ 68 WP (3x po sobě v intervalu
14 dnů) nebo ORTIVA,. V druhé polovině sezóny ošetřujeme (po 7 dnech) za
deštivého počasí nebo ranní rosy asi od 25.7. přípravky DITHANE DG NEOTEC,
CHAMPION 50 WP nebo KUPRIKOL 50.
plíseň okurková – s ošetřováním začínáme v průběhu měsíce června přípravky
ALIETTE 80 WP, ACROBAT MZ, DITHANE DG NEOTEC, PREVICUR 607 SL,
CHAMPION 50 WP, RIDOMIL GOLD MZ 68 WP nebo RIDOMIL GOLD PLUS
42,5 WP.
Přejeme vám šťastné vykročení do letních měsíců a hodně radosti z vašich zdravých
výpěstků.
Rostlinolékaři ODO SRS Jeseník.
SPORT
“RYCHLEBSKÁ 30 MTB“.
Za
krásného
slunečného
počasí byl 8. května 2009
v Javorníku odstartován jiţ 14.
ročník
otevřeného
závodu
horských kol RYCHLEBSKÁ 30
MTB určeného především pro
širokou veřejnost, ale i registrované závodníky a to opět
pod křídly TJ ASPV Javorník.
Samotného závodu se zúčastnilo
celkem rekordních 195 jezdců
a to jak z přilehlého okolí, tak
vnitrozemí i sousedního Polska.
Závod byl tradičně odstartován
ve 12.00 hod. z javornického
náměstí a pokračoval krásným
prostředím Rychlebských hor.
Přestoţe se aţ na pár výjimek jiţ několik let trasa neměnila, dle účastníků závodu „ty kopce
jsou stále vyšší a vyšší a trať delší a delší“. Cílem závodu se opět stala restaurace
„U Oravců“ na Travné, kde bylo zajištěno občerstvení pro závodníky i pro jejich doprovody.
O tom, ţe trať je místy náročná, svědčí i to, ţe několik jezdců do cíle nedojelo, protoţe
vlivem technických závad či vyčerpání pokračování v závodu vzdali. Samozřejmě došlo i na
pády, ale vše se obešlo jen běţnými odřeninami, které byly pořadateli ošetřeny v prostoru
cíle. Byla však vidět i silná vůle dojet do cíle, kdy závodník z Polska po dvojím defektu
předního kola dojel do cíle po 2 km jízdě po ráfku kola. Je jen škoda, ţe někteří
registrovaní jezdci si neměřili síly mezi sebou rovnými a přihlásili se na trať 15 km, která je
určena především pro mládeţ a rekreační jezdce. Neměli tak ţádnou konkurenci
a s přehledem kategorii vyhráli. Ovšem spektrum jezdců bylo báječné, nejmladšími
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účastníky se stali dva jezdci ročníku 1996, nejstarší účastník se narodil roku 1941 a to jeli
hlavní kategorii 30 km. Tímto bych chtěl vzdát čest všem, kteří se nebáli změřit síly
s ostatními a vydali se do hor na kole.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, bez kterých by se akce nedala uskutečnit
a to především : Olomouckému kraji, Městu Javorník, Stomix spol. s.r.o., Velosport
Chuděj, Mgr. Milada Mrázková „Lékárna pod Jánským vrchem“, Věra Dopitová, Velkosklad
ZODEM s.r.o., Potraviny BS, JAS Juřena, MPM Patriot s.r.o., Energorozvody s.r.o., PC
Centurm Rychnovský, Hunter software s.r.o., DB- Ing. Daniel Bosák, Kolimax s.r.o., Pavel
Vodráţka, Lubomír Klus Distribution, Restaurace Petr Oravec, Oděvy Petr Kotas, Elektro
Schubert Vladimír a Lesy České republiky s.p..
Za pořadatele doufám, ţe se závod všem účastníkům líbil a ţe se za rok opět setkáme.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou a organizací celé akce.
Kompletní výsledková listina je na webových stránkách http://rychlebska30mtb.wz.cz.
Přehled výsledků jednotlivých kategorií:
Muţi 30
Hynek Jan
Krejčí Vladislav
Vychodil Tomáš 1:26:44
Muţi 15
Alchymowicz Marek
Šmerda Tomáš
Rembiasz Premyszlaw
Druţstva 30
TJ Cyklo Písečná B :
Horák René
Kalabis Jiří
Machala Jan

1:21:12
1:26:31
0:39:50
0:44:11
0:49:46
6:31:45

Ţeny 30
Procházková Kamila
Macíková Lucie
Mlynářová Alena
Ţeny 15
Koprnová Hana
Pěčonková Veronika
Benešová Petra
Druţstva 15
Cyklo TJ Písečná
:
Pavelková Tereza
Ivan Tmáš
Radek Hlavsa

1:49:10
1:53:05
2:07:54
1:11:51
1:19:58
1:24:28
3:18:23

Za TJ ASPV Javorník Argirovský Marko
1. JAVORNICKÉ SPRINTY
Za krásného slunečného dne 25. 4. se konaly v Javorníku sprinty automobilů a motocyklů
pod názvem 1. Javornické sprinty. Jednalo se o rychlostní závod, který se jel na 300 m
a byl měřen profesionální časomírou. Automobily byly rozděleny do devíti kategorií podle
obsahu motoru a motocykly jely jen v jedné kategorii. Kaţdý z účastníků sprintů měl
moţnost vyzkoušet schopnosti svého stroje ve zkušebních jízdách a poté následovaly tři
měřené jízdy. Za nejlepší výkony bylo soutěţícím rozdáno 33 ks pohárů a diplomů. Dále
proběhlo slosování vstupenek o MINIBIKE, kterého vyhrál p. Antal z Vidnavy. Celou akci
doprovázela hudba, kterou zajistil DJ LOTOS. Po celou dobu bylo zajištěno bohaté
občerstvení. Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným závodníkům a divákům za
ukázněnost v průběhu celé akce a také všem příslušným orgánům za umoţnění uspořádat
tyto závody. Dále naše poděkování patří sponzorům, bez kterých by se 1. Javornické
sprinty nekonaly.
SPONZOŘI: Město Javorník, Stolzed, Hantruck s.r.o., Vodráţka Pavel, Sabas s.r.o.,
Pavličík Radovan, Michalík Ladislav, Auto-Hobby Jeseník, Energorozvody-Javorník,
Autoservis-Ručka Jiří, Autoservis-Štrajt Jiří, Autoservis-Boček Jaroslav, AutoservisZelenka Ivan, Autodoprava- Ruják Mirek, Ţelezářství- Jireš Pavel
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VÝSLEDKY SPRINTŮ:
Do 1400 ccm
1. Mušec Martin

Fiat Punto

2. Spurný Vladimír

Škoda Felicia Pickup

3. Urban Tomáš

Škoda Favorit

Do 1600 ccm
1. Navrátil Rostislav

Golf

2. Smejkal Jan

Mitsubishi Colt

3. Nábělek Jan

Honda Civic

Do 2000 ccm
1. Baar Zbyněk

Renault Clio Sport

2. Meliš Jiří

Toyota Celica

3. Kocúr Stanislav

Opel Vectra

Do 3000 ccm
1. Václavík Petr

BMW 325

Nad 3000 ccm
1. Šilc Stanislav

Audi RS 4

2. Roubal Bohdan

Audi RS 4

3. Boček Jaroslav

Nisan 350

Diesel do 2500 ccm
1. Daňa Robin

VW Touran

2. Pavelka Antonín

VW Passat

3. Flender Milan

Volvo XC 90

Diesel nad 2500 ccm
1. Vaculík Pavel

VWolksvagen 7L

2. Tomický Karel

Nisan Patrol

3. Pruša Zdeněk ml.

Toyota 120

Veterán auto
1. Pleva Leopold

Škoda 120 S

2. Foldyna Radim

Škoda 120 S

3. Vránová Olga

Metalex Buggy

Speciál
1. Pleva Martin

Škoda 100

Moto
1. Mach Martin

Suzuki Hayabus

2. Fejt Robert

Suzuki GSX R-1000

3. Václavík Jiří

Suzuki GSX R

Absolutní
1. Šilc Stanislav

Audi RS 4

2. Roubal Bohdan

Audi RS 4

3. Pleva Martin

Škoda 100

Pevně věříme, ţe se tato akce líbila jak
soutěţícím, tak divákům, kterých bylo
opravdu hodně, a ţe se Javornické
sprinty stanou tradicí.
Za pořadatele: Daňa Robin, Pavelka
Antonín, Hrbáček František

sprinty
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KINO - PROGRAM ČERVEN 2009
Jednotné vstupné na představení je 30,-/ 45,- K č
!!Čtvrtek 4. 6. 2009 19.00 hodin!!
RUDÝ BARON
(válečný)
BIOSCOP
Mladý pruský šlechtic Manfred von Richthofen (Mattias
Schweighöfer) odchází, stejně jako většina mladých muţů, do
války. Díky své neohroţenosti se z něj brzy stane obávané stíhací
eso a ikona pro ostatní vojáky. Svůj stroj, trojplošník Fokker Dr.1,
si nechá obarvit na červeno a stává se postrachem všech
protivníků. Náhodné setkání se zdravotní sestřičkou Kate (Lena
Headey) mu ale otevře oči a poznává barbarství války…
Baron Manfred von Richthofen se spolu se svým rudým
trojplošníkem Fokker Dr. 1 a 80 sestřely stal uctívanou ikonou
letecké flotily první světové války.
Jeho největším vítězstvím byla láska
přístupno
české titulky
120 minut
Sobota 13. 6. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
MARLEY A JÁ
(komedie)
BONTON
Komedie o ţivotě mladých novomanţelů na Floridě se
šestikilovým labradorem. Marley se během pár týdnů změní
v padesátikilový parní stroj plný nezkrotitelné energie. A tak John
a Jenny Groganovi sledují, jak Marley slintá po nově natřených
zdech, cupuje všechno na kousky, ţere polštáře a kytky, pije
vodu ze záchodu a honí pošťáka. Marley na oplátku zase sleduje
ţivot svých páníčků, jejich úspěchy i prohry, změnu práce
a pomáhá jim svým ţivelným způsobem překonávat všechny
nástrahy spojené s rozrůstající se rodinou.
přístupno
české titulky
111 minut
Sobota 20. 6 . 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
CESTA NA MĚSÍC- 3D
(animovaný)
INTERSONIC
I první let na Měsíc měl své mouchy…
Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které se stanou
součástí prvního přistání na Měsíci. Napínavé, komediální
i dojemné vesmírné dobrodruţství pro všechny generace nabízí
díky 3D technologii jedinečný trojrozměrný záţitek.
přístupno

český dabing

85 minut

Sobota 27. 6 . 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
BOLT – pes pro kaţdý případ
(animovaný)
FALCON
Pro super psa BOLTA je kaţdý den plný dobrodruţství,
nebezpečí a intrik – alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí.
Kdyţ se hvězda televizní show nešťastnou náhodou dostane
místo do Hollywoodu do New York City, začíná proţívat své
největší dobrodruţství v ţivotě – skutečnou cestu po skutečném
světě. Společně s ním cestují: unavená, vyhozená domácí kočka
jménem Mittens a televizí posedlý křeček Rhino v plastikovém
balónu.
přístupno od 12 let
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český dabing

114 minut

JAVORNICKÁ DĚLOSTŘELECKÁ GARDA
Putování na Den osvobození s gardisty a legionáři
Na řadě míst Jesenicka byl vzpomenut význam osmého května
alespoň skromnou pietní akcí a obligátním kladením věnců a květin
k památníkům válečných obětí. V Uhelné a Velké Kraši se slavilo
ještě trochu jinak.
Druhá světová válka s přibývajícími léty začíná pro blahobytnou
Evropu představovat uţ jen nezáţivnou historii, nikoli obávaného
strašáka válečného běsnění. Tím víc však stojí za to si ji připomínat.
Historie a lidské chyby se rády opakují a situace před jejím
vypuknutím se aţ nápadně podobá té, jaké čelíme dnes...
Série akcí na třech různých místech Javornicka a Ţulovska, v Uhelné, Vilémovicích
a Velké Kraši, měla kromě hlavních aktérů společného také jednoho jmenovatele:
připomínku těch českých občanů, kteří obětovali své ţivoty při obraně hranic
československého státu přímo zde, na Jesenicku. Na jejich počest byly odhaleny hraniční
sloupy u památníků dvou z nich: Stanislava Majzlíka, příslušníka finanční stráţe, který
poloţil svůj ţivot na lesní cestě k hranicím nad dnešními Vilémovicemi během přestřelky
s německými henleinovci 21. září 1938, a Viktora Dadáka, který padl o den později u cesty
z Velké Kraše do Vidnavy.
Uhelná, náves, 9.00: Ještě pár minut před devátou zeje prostranství návsi, kde stojí
pomník obětem světových válek, prázdnotou a nic nenasvědčuje tomu, jaká událost by se
zde měla odehrát. Jen starosta Ludvík Juřík, s přesností švýcarských hodinek, přichází
v půlhodinovém předstihu. Hudba z amplionů postupně přiláká na náves řadu zvědavých
místních, včetně dětí. To uţ jsou na místě i slavnostní věnce, vlajky a také všichni
uniformovaní aktéři dnešního dne: gardisté z Javorníku, legionáři i hasiči z místního sboru.
Pomník3

Vojácky lakonický, přesto naléhavý proslov starosty Juříka se věnuje průběhu válečných
událostí na Jesenicku a připomínce obětí, které válka zanechala v tomto kraji. Podobně
jako později ve Vilémovicích, i zde je připomenuta hlavně památka československých
občanů, kteří padli při ochraně hranic před sílícím nebezpečím německého nacismu ještě
v dobách míru.
Vilémovice, lesní palouk s památníkem St. Majzlíka, 10.00: Od předchozího dne doznalo
místo zásluhou javornických gardistů proměnu jako mávnutím kouzelného proutku: vedle
památníku zde přibyla i nová informační tabule, která v několika jazycích připomíná
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důleţitou funkci jednotek tzv. Stráţe obrany státu (Finanční stráţe), a hlavně zbrusu nový
hraniční sloup ve tvaru stély zdobené barvami státní vlajky. Obyvatelé malé osady
v kopcích nad Uhelnou jsou proslulí svou pohostinností. Proto není divu, ţe záhy po
příjezdu začínají mezi přítomnými kolovat pohárky s vínem, vynikající štrúdl a talíře
jednohubek. Státní hymnu z amplionů tentokrát nahrazuje sborový zpěv, o to však
srdečnější a více bezprostřední.
Velká Kraš, památník
Pomník2
Viktora
Dadáka
na
křiţovatce
u
Zetosu,
11.00: Obavy, ţe se vše
nestihne včas a paní
starostka Vlasta Kočí
bude zbytečně nervózní,
jsou zaţehnány. I zde
přiláká nezvyklé srocení
a výstřely z pušek
všeobecnou pozornost.
K pietnímu aktu se přidává i několik místních
a s překvapením zastavují kolem projíţdějící řidiči. Tentokrát bez hymny, zato však s čestnou salvou, je
slavnostně „odhalen“ druhý ze dvou pamětních sloupů. Loučení probíhá s přáním
opětovného shledání zase příští rok, tentokrát při oslavách půlkulatého 65. výročí od konce
druhé světové války.
Členové JDG

Suzan Vega
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Borůvková hora
Občerstvení na Borůvkové hoře zahájeno!

Provozní doba:
měsíce : květen, září, říjen – svátky, soboty, neděle
měsíce: červen, červenec,srpen – kaţdý den mimo pondělí ( sanitární den )
Stánek je otevřen vţdy od 10,00 hodin!
V případě společných výletů s počtem nad 20 osob a poţadavkem občerstvení včetně
jídla je vhodné provést objednávku formou zaslání SMS na telefonní číslo 731 551 020.
V případě ústní domluvy volat na uvedené telefonní číslo pouze kaţdé pondělí.
Ivan Matuška

Charita Javorník
otevřela díky podpoře nadace Výbor dobré vůle Olgy Havlové
PŮJČOVNU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Název pomůcky
Toaletní křeslo
WC křeslo plastové
Invalidní mechanický vozík
Postel elektrická polohovací
Sedačka do vany
Sedačka do sprchy
Chodítko pojízdné
Chodítko čtyřbodové
Francouzská hůl

Půjčovné
100,00 Kč
80,00 Kč
250,00 Kč
350,00 Kč
90,00 Kč
90,00 Kč
100,00 Kč
80,00 Kč
50,00 Kč

Výše půjčovného je za 1 měsíc.
Sluţba
Montáţ a demontáţ pomůcky
Dezinfekce pomůcky
Zaškolení v pouţívání pomůcky
Zaškolení v zdravotní péči o rodinného příslušníka

Cena za 15 min
20,00 Kč
20,00 Kč
20,00 Kč
20,00 Kč

Jedná se o jednorázové sluţby.
Ostatní
Cena
Doprava kompenzační pomůcky
5,- Kč/km
Poplatek za vrácení znečištěné pomůcky
250,00 Kč
Ceník je platný od 1. 2. 2009
Sluţby můţete objednávat: Po-Pá 9-14 na telefonu 584 440 355 nebo u terénních
pracovníků Charity Javorník
Zodpovědný vedoucí: Hana Krézková
Email: chops.javornik@charita.cz
Více na www.javornik.charita.cz
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