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Masaryk

Fotografie pochází z roku 1937.
Javorničtí se loučí s T. G. Masarykem, který zemřel 14. 9. 1937.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Váţení spoluobčané,
od povodní, které nás postihly, uběhly jiţ tři měsíce a i přes nemalé finanční výdaje,
které město pouţilo na odstraňování škod na majetku města, se nám podařily splnit
některé vytyčené úkoly.
O prázdninách proběhla oprava sociálního zařízení Mateřské školy Míru. V Základní
umělecké škole Javorník proběhla výměna kotlů a přestavba kotelny, čímţ se ušetří
náklady na vytápění a získá se další prostor pro výuku.
Došlo k dokončení výměny krytiny střechy na tělocvičně, na kterou se nám podařilo
získat částku 1 mil. Kč ze státního rozpočtu.
Současná kapacita javornické skládky TKO je jiţ nedostačující, proto je potřeba začít
s jejím rozšířením. Bylo vypsáno výběrové řízení na rozšíření skládky TKO, kde je
v rozpočtu města na tuto akci počítáno s částkou 1,8 mil. Kč.
Bylo zpracováno zadání nového územního plánu. Nový ÚP stanoví v souladu
s ustanovením § 43 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho
hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy
a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému vyuţití
znehodnoceného území (s ohledem na stávající ÚP SÚ), pro veřejně prospěšné stavby,
pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro vyuţití těchto
ploch a koridorů.
Dále bych vás rád informoval o dvou stavbách probíhajících na území našeho města.
Stavba obchvatu Javorníka se konečně rozjela. Den po nabytí právní moci stavebního
povolení sdruţení firem IDS Olomouc a Strabag zahájilo práce na této stavbě. Stavba byla
současně zahájena na dvou objektech, a to mezi obcemi Uhelná a Horní Fořt budováním
tělesa nové komunikace včetně dvou mostních konstrukcí s napojením na stávající
komunikaci u obce Uhelná a v Javorníku výstavbou nového mostu, který bude spojovat
ulice Janošíkovu a Havlíčkovu. Po dokončení tohoto mostu, který bude zatím provizorně
slouţit jako objízdná trasa, bude demolován most u Hammerů a poté započne výstavba
nového hlavního mostu přes Javornický potok.
Nové vodní dílo v Javorníku-vsi je dokončeno. V polovině srpna firma Strabag
ukončila stavební práce na nádrţi a proběhla výsadba zeleně dle projektu. Od 27. srpna se
nádrţ napouští. Dne 18. 9. 2009 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka k vydání
kolaudačního rozhodnutí a v průběhu měsíce října přejde celé vodní dílo do správy majetku
města Javorník.
Dne 19. 9. 2009 proběhlo slavnostní otevření vyhlídkové trasy po hřebenech
pohraničních hor. Tento společný projekt mezi Městem Javorník a obcí Zloty Stok je
financován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. Celkové výdaje projektu činí
cca 220 tis. Kč. Z české strany projekt představuje výrobu a montáţ 10-ti souprav mobiliáře
(stůl, 2 lavice, stříška), občerstvení na slavnostním otevření vyhlídkové trasy a nezbytnou
publicitu celého projektu. Mobiliář zhotovila firma Stolzed na základě výběrového řízení. Po
slavnostním otevření vyhlídkové trasy a občerstvení se účastníci vydali vyhlídkovou trasou
aţ na Jawornik Wielki, kde vyrostla nová vyhlídková věţ. Po prohlídce věţe byl zajištěn
odvoz autobusem aţ do Javorníku.
S přáním krásného podzimu Jiří Jura, starosta
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Nová pravidla fondu rozvoje bydlení
V roce 1998 na základě tehdy vyhlášeného státního programu obdrţelo město
Javorník od MMR státní půjčku 1 800 000,-- Kč určenou na opravy, modernizaci
a rozšíření bytového fondu. Závaznou podmínkou tehdy bylo zřízení peněţního fondu
obce formou vydání obecně závazné vyhlášky s určeným závazným obsahem. Město
Javorník proto vytvořilo Fond rozvoje bydlení města Javorníku (dále „FRB“), k čemuţ
vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 16/1998 a následně Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2003. Po r. 2000 dotčená ministerstva i krajské úřady konstatovaly, ţe zřizování
peněţních fondů obcí formou obecně závazných vyhlášek je v rozporu se zákonem
o obcích a opakovaně doporučovaly obcím tyto obecně závazné vyhlášky zrušit
a nahradit jinou právně přípustnou formou. Město Javorník dosud ponechalo výše
uvedené obecně závazné vyhlášky v platnosti, avšak v současnosti jiţ tato úprava
FRB nevyhovuje nejen obecně závazným právním předpisům, ale ani současným
podmínkám a potřebám města. V roce 2008 město Javorník jiţ splatilo celou státní
půjčku z roku 1998, tudíţ prostředky, kterými FRB nyní disponuje a které k 30.6.2009
činí celkem 1 358 tis. Kč (tj. 714 tis. Kč peníze, zbytek je ve formě poskytnutých
půjček), jsou jiţ čistě vlastními prostředky města a nepodléhají původním pravidlům
MMR.
Z uvedených důvodů Zastupitelstvo č.21 dne 17.9.2009 přijalo Obecně závaznou
vyhlášku města Javorníku č. 2/2009 o zrušení dosavadních obecně závazných
vyhlášek upravujících FRB a vydat nová aktuální Pravidla pro tvorbu a pouţití FRB.
Navrţená nová Pravidla (viz níţe) zachovávají účel, ke kterému byl FRB původně
zřízen, tj. rozvoj bydlení na území města, ale na rozdíl od původních obecně
závazných vyhlášek upravují tvorbu a pouţití FRB pouze rámcově a dávají prostor pro
variabilní rozhodování zastupitelstva podle aktuálních potřeb města.
Návrh na vyhlášení Programu na poskytnutí příspěvků z FRB (viz níţe) řeší
aktuální potřebu města zajistit čištění odpadních vod vypouštěných z objektů
uţívaných pro trvalé bydlení, které v současnosti nelze efektivně napojit na veřejný
kanalizační systém. Ţadateli o finanční příspěvky mohou být pouze fyzické osoby –
občané Javorníku a vlastníci nemovitostí umístěných v katastrálních územích
spravovaných městem Javorník. Výše jednotlivého příspěvku můţe činit podle
kategorie domovní čistírny maximálně 30 aţ 65 tis. Kč. Celkový počet nemovitostí
k napojení je cca 100, předpokládaný počet uspokojených ţadatelů ročně by mohl činit
cca 20.
Břetislav Mojžíš – předseda komise rozvoje bydlení a životního prostředí
PRAVIDLA
pro tvorbu a pouţití Fondu rozvoje bydlení města Javorník
(dále jen „Pravidla“)
Zastupitelstvo města Javorník č.21 ze dne 17.9.2009 svým usnesením přijatým podle
ustanovení § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zřizuje Fond rozvoje bydlení města Javorník (dále jen „FRB“)
a vydává tato pravidla k jeho tvorbě a pouţití:
Článek 1
Tvorba FRB
FRB je povinně tvořen těmito finančními zdroji:
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1.

Konečným zůstatkem FRB města Javorník ve formě peněţních prostředků
i pohledávek, vyčísleným ke dni účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2009,
o zrušení některých obecně závazných vyhlášek.
2. Přijatými splátkami půjček, poskytnutých z FRB, včetně úroků.
3. Přijatými sankcemi za porušení rozpočtové kázně při pouţití FRB ze strany
příjemců půjček a příspěvků z FRB.
FRB můţe být dále tvořen těmito finančními zdroji:
4. Vlastními prostředky města Javorníku, převedenými do FRB na základě
schváleného rozpočtu města na daný kalendářní rok.
5. Dotacemi, příspěvky a dary od jiných subjektů, účelově určenými na rozvoj
bydlení.
6. Dalšími příjmy, o nichţ tak rozhodne zastupitelstvo města.
Článek 2
Účely pouţití FRB

FRB lze pouţít na tyto účely:
1. Financování vlastních aktivit města, podporujících rozvoj bydlení na katastrálních
územích spravovaných městem Javorník.
2. Poskytování půjček vlastníkům nemovitostí umístěných na katastrálních územích
spravovaných městem Javorník na vybudování, opravy, rekonstrukce a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů a jejich příslušenství.
1
3. Poskytování podmíněně nenávratných účelově určených příspěvků vlastníkům
nemovitostí umístěných na katastrálních územích spravovaných městem Javorník
na vybudování, opravy, rekonstrukce a modernizaci bytů, bytových a rodinných
domů a jejich příslušenství.
Článek 3
Postup při pouţití FRB
1.

2.

3.

Pouţití prostředků FRB podle čl. 2 odst. 1 těchto Pravidel schvaluje Zastupitelstvo
města Javorník formou samostatného závazného ukazatele rozpočtu města na
daný kalendářní rok. V tomto ukazateli musí být jasně specifikován účel, věcný
obsah a rozsah konkrétní aktivity financované z FRB.
K pouţití prostředků FRB podle čl. 2 odst. 2 a 3 těchto Pravidel vyhlašuje
Zastupitelstvo města Javorník Program na poskytnutí půjček nebo příspěvků na
konkrétní účely, na základě kterého pak schvaluje uzavření smluv o poskytnutí
půjčky nebo příspěvku.
Program na poskytnutí půjček nebo příspěvků musí obsahovat zejména:
a. Formu poskytnutí prostředků FRB (půjčka, příspěvek).
b. Účel poskytnutí prostředků FRB, předmět financování a lhůtu realizace.
c. Okruh oprávněných ţadatelů (jednoznačné vymezení).
d. Maximální výši jednotlivé půjčky nebo příspěvku. U půjček úrokovou
sazbu p.a., dobu splatnosti, výši a frekvenci splátek, způsob zajištění.
e. Závazný obsah a přílohy ţádosti a lhůtu pro její podání.
f. Závazné náleţitosti smlouvy o poskytnutí půjčky nebo příspěvku.

1

Příspěvkem je pro účely těchto Pravidel míněn jakýkoliv nenávratný transfer veřejných
prostředků ve formě příspěvku, dotace, daru apod.
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Článek 4
Správa FRB
Věcnou správu FRB zajišťuje odborný útvar městského úřadu, do jehoţ kompetence spadá
péče o rozvoj města (dále jen „správce FRB“). Správce FRB připravuje pro jednání orgánů
města návrhy na tvorbu a pouţití FRB dle těchto Pravidel. Zajišťuje zveřejnění programů
na poskytnutí půjček nebo příspěvků, příjem a zpracování ţádostí, uzavírání smluv. Účetní
evidenci a finanční správu FRB zajišťuje finanční a vnitřní odbor městského úřadu
v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, platnými vnitřními předpisy města a dle
dispozic správce FRB, pokud nejsou v rozporu s platnými obecně závaznými předpisy
a vnitřními předpisy města.
Článek 5
Vyhlášení a účinnost Pravidel
Tato Pravidla musí být vyhlášena vyvěšením na úřední desce města Javorníku po dobu
nejméně 30 dnů ode dne jejich vydání a poté trvale zveřejněna na webových stránkách
města Javorníku. Tato pravidla nabývají účinnosti prvním dnem po jejich vyhlášení.
…........................................
Jiří J u r a , v. r.
starosta města
*

*

*

*

*

…............................................
Ing. Petr M i m r a , v. r.
místostarosta
*

*

*

*

*

*

*

*

Zastupitelstvo města Javorník č.21 ze dne 17.9.2009 svým usnesením přijatým na základě
Pravidel pro tvorbu a pouţití Fondu rozvoje bydlení města Javorník vyhlašuje
PROGRAM
na poskytnutí příspěvků z Fondu rozvoje bydlení města Javorník
(dále jen „Program“ a „FRB“)
Forma poskytované podpory:
Podmíněně nenávratný finanční příspěvek poskytovaný bezhotovostně převodem na
bankovní účet ţadatele. Nenávratnost příspěvku je podmíněna splněním všech ujednání
obsaţených ve smlouvě o poskytnutí příspěvku.
Účel příspěvku:
Vybudování zařízení slouţícího k čištění odpadních vod vypouštěných z objektů určených
pro trvalé bydlení, tj. domovních čistíren odpadních vod, septiků s pískovými filtry,
kořenových čističek a zařízení podobného charakteru slouţících k odvodu a čistění
odpadních vod. Příspěvek lze poskytnout pouze na účelně vynaloţené a relevantními
doklady (smlouvy, účtenky, faktury, výpisy z účtu) prokazatelné náklady bezprostředně
související s provedením akce naplňující uvedený účel.
Lhůta realizace stavby:
Do 18 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Za den ukončení realizace je povaţován den vydání kolaudačního souhlasu.
Okruh oprávněných ţadatelů o příspěvek:
Fyzické osoby, které jsou občany města Javorníku a zároveň vlastníky nemovitostí
splňujících současně všechny následující podmínky:
Jsou uţívány k trvalému bydlení,
Jsou zapsány v katastru nemovitostí pro k.ú. Horní Hoštice, Hundorf, Javorníkměsto, Javorník-ves, Travná u Javorníka a Zálesí u Javorníka anebo se jedná
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o nemovitosti č.p. 90, 92 nebo 95 zapsané v katastru nemovitostí pro k.ú. Bílý
Potok.
Nelze je napojit na veřejný kanalizační systém nebo by takovéto napojení bylo
podstatně nákladnější neţ řešení individuální likvidací odpadních vod,
Nesídlí v nich ţádný podnikatelský subjekt (právnická osoba ani provozovna
fyzické osoby).
Ţadatelem nemůţe být osoba, která má ke dni podání ţádosti neuhrazené
závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Javorník nebo vůči městem zřizovaným
organizacím.
Výše příspěvku:
Příspěvek se poskytuje dle kategorie domovní čistírny takto:
2
2 – 5 EO
max. 30.000,- Kč
6 – 7 EO
max. 40.000,- Kč
8 – 9 EO
max. 50.000,- Kč
10 – 11 EO
max. 60.000,- Kč.
Při jiném technickém řešení neţ jsou výše uvedené kategorie domovních čistíren bude
výše příspěvku stanovena individuálně, maximálně však do výše 65.000,- Kč na 1 nemovitost.
Ţádost o poskytnutí příspěvku:
Ţádost o poskytnutí příspěvku musí obsahovat tyto náleţitosti:
Identifikaci ţadatele (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště).
Identifikaci nemovitosti (přesná adresa, katastrální území a čísla parcel, které
budou stavbou dotčeny).
Počet trvale bydlících osob v napojované nemovitosti (EO).
Technický popis zamýšleného zařízení a rozpočet akce.
Poţadovaná výše příspěvku.
Bankovní účet, na který má být příspěvek převeden.
Předpokládaná doba realizace od – do.
Datum a podpis ţadatele.
K ţádosti musí být připojeny tyto přílohy:
Výpis z LV vedeného v KN k dotčené nemovitosti (ne starší 3 měsíců).
Čestné prohlášení ţadatele, ţe nemá vůči městu Javorník ani vůči městem
Javorník zřízeným organizacím ţádné neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti.
Ţádosti lze podávat:
ode dne vyhlášení tohoto programu, kaţdoročně do 30. listopadu, naposledy do 30. listopadu 2013. Zastupitelstvo města můţe v průběhu kaţdého roku vyhlásit případně ještě
jeden termín k podávání ţádostí.
Ţádost lze podat osobně na podatelně Městského úřadu Javorník nebo poštou na adresu:
Městský úřad Javorník, nám. Svobody 134, 790 70 Javorník.
Postup při vyřízení ţádosti:
Přijaté ţádosti budou evidovány v pořadí, ve kterém byly na Městský úřad Javorník
doručeny. Neúplné, nečitelné nebo nesprávné ţádosti budou vráceny ţadatelům.
Ţadatelům, kteří podali své ţádosti do 30. listopadu budou příspěvky poskytnuty
2

EO = ekvivalentní obyvatelé, tj. počet trvale bydlících osob
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v následujícím kalendářním roce. Příspěvky budou poskytovány pouze do vyčerpání
rozpočtu určeného pro daný rok. Ţádosti, které byly doručeny po 30. listopadu předchozího
roku a ţádosti, které převýšily disponibilní částku daného kalendářního roku, automaticky
přecházejí do roku následujícího.
Přijaté ţádosti o příspěvky posoudí z hlediska úplnosti správce FRB a z hlediska věcné
správnosti a účelnosti Komise rozvoje bydlení a ţivotního prostředí. Následně ţádosti
projedná Rada města Javorníku a navrhne Zastupitelstvu města Javorníku uzavření smluv
o poskytnutí příspěvku. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok a Zastupitelstvo města
Javorníku si vyhrazuje právo uzavření smlouvy o příspěvku neschválit anebo ze závaţných
důvodů některého ţadatele upřednostnit.
Smlouva o poskytnutí příspěvku:
Příspěvek lze poskytnout pouze na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku, jejíţ uzavření
schválilo Zastupitelstvo města Javorníku. Příspěvek bude poskytován zpravidla
jednorázově po podpisu smlouvy oběma stranami. Poskytovatel příspěvku má právo ve
výjimečných případech poskytnutí příspěvku rozdělit do dvou splátek.
Smlouva o příspěvku musí kromě pravidelných náleţitostí, zakládajících její platnost,
obsahovat:
Přesné vymezení výše a účelu příspěvku.
Rozpočet celé akce.
Způsob realizace akce a základní technické parametry zařízení.
Nejzazší termín ukončení akce.
Závazek příjemce umoţnit v předem dohodnutém termínu pověřeným zástupcům
poskytovatele příspěvku kontrolu stavby na místě.
Závazek příjemce příspěvku předloţit městu Javorník kolaudační souhlas
a provést řádné vyúčtování nákladů celé akce formou předloţení relevantních
dokladů (smlouvy, faktury, účtenky, výpisy z účtu) nejpozději do 2 kalendářních
měsíců od ukončení realizace.
Závazek příjemce příspěvku vrátit příspěvek nebo jeho příslušnou alikvotní část
městu Javorník v případě nedodrţení kterékoliv ze smluvních podmínek, zejména
nedodrţení účelu příspěvku, nedodrţení termínu ukončení realizace, nepředloţení
kolaudačního souhlasu nebo nepředloţení vyúčtování akce.
Před podpisem smlouvy o příspěvku je příjemce povinen předloţit:
Pravomocné stavební povolení na akci.
V Javorníku dne 17. 9. 2009
…........................................
Jiří J u r a , v. r.
starosta města

…............................................
Ing. Petr M i m r a , v. r.
místostarosta

Váţení spoluobčané,
dovolil bych si vás oslovit ve věci třídění komunálních odpadů. Jak jste jistě všichni
zaznamenali, Město Javorník provozuje jiţ několik měsíců sběrný dvůr na Havlíčkově ulici.
Po počátečním náporu ve ,,dvoře“, toto samozřejmě opadlo, neboť si většina občanů
uvolnila své šopy a půdy. Ale bohuţel vznikl nám nešvar, kdy kolem kontejnerů, které se
nachází v celém teritoriu města, se neustále objevují pytle s odpady (plasty), které musíme
jako město neustále uklízet. Je opravdu s podivem, ţe v minulosti se plasty odváţely
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jednou za 14 dnů, a stačilo to. Nyní, kdy máme otevřen sběrný dvůr, je vše jiţ po několika
dnech plné a přitom k nápravě chybí tak málo, pouze tyto pytle odvézt do sběrného dvora.
Nebo by moţná mnohdy stačilo tyto plastové obaly sešlapat. Samozřejmě, ţe pytle s plasty
nikdo nenosí pěšky, tak by jistě nebylo tak obtíţné je zavézt do sběrného dvora. Tento je
vlastně ještě stále otevřen denně (mimo neděli) a je k dispozici všem občanům města.
Chtěl bych tedy apelovat na občany, jestli mají plasty naloţené v osobním vozidle, aby
zajeli do sběrného dvora. Vţdyť všem by nám mělo záleţet na ţivotním prostředí a je to
naše vizitka, jak naše město vypadá.
Dále bych chtěl upozornit, spíše připomenout, ţe na základě obecně závazné vyhlášky
Města Javorník číslo 7/2007 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu je v článku 5 – splatnost
poplatku uvedeno : poplatek je splatný vţdy do 28.2 a 31.8. příslušného kalendářního
roku. Tedy nesplnění této povinnosti můţe mít za následek někdy malé, ale i velké
nepříjemnosti.
Radní Mojžíš B

Město Javorník ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Javorník pořádají:
SETKÁNÍ PO LETECH 2009,
které se uskuteční
v pátek 13. 11. 2009 od 17.00 hodin v sále Stodola J. Damaška Javorník
Více informací i s přihláškou najdete na poslední straně
Javornického zpravodaje!
Zprávy z matriky
Narození občánci :
Nela Losmanová, Kristýna Csicsóová, Jan Kubinec
Odešli z našich řad :
Ladislav Pernička, František Kobarik, Růţena Damašková
Marcela Minksová, matrikářka
Z činnosti komise SPOZ
Setkání jubilantů dne 10.9.2009
První setkání jubilantů našeho města se uskutečnilo ve čtvrtek 10. 9. 2009 v obřadní síni
Městského úřadu. Celou akci organizovala komise Rady města Javorníku, sbor pro
občanské záleţitosti. Jednalo se o setkání jubilantů, kteří v měsících červnu, červenci,
srpnu a září 2009 dovršili významného ţivotního jubilea a kteří byli písemně na akci
předem pozváni. Jiţ před 15. hod. vítaly členky sboru pro občanské záleţitosti v předsálí
obřadní síně pozvané oslavence. Samotné setkání se uskutečnilo v obřadní síni. Slavnost
zahájila matrikářka paní Marcela Minksová, která představila starostovi města panu Jiřímu
Jurovi jubilanty, kteří přijali pozvání na setkání, aby společně oslavili svá ţivotní jubilea.
Následoval slavnostní projev starosty, ve kterém vyjádřil poděkování všem jubilantům za
jejich obětavou celoţivotní práci a péči, kterou věnovali jak svým dětem, tak celé naší
společnosti. Slavnostní ráz celému průběhu akce dodalo pěvecké vystoupení dětského
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hudebního sboru „Sluníčko“ při ZŠ v Javorníku pod vedením p.uč. Dagmar Petřekové.
Starosta vyzval jubilanty k slavnostnímu přípitku, všichni se podepsali do pamětní knihy
a byla jim předána kytička. Pro jubilanty bylo připraveno pohoštění. Následovala volná
zábava, ve které si naši jubilanti vzájemně předávali své radosti i starosti a navzájem se
těšili ze svého setkání.
Vítání občánků dne 12.9.2009
V sobotu 12. 9. 2009 proběhlo v obřadní místnosti Městského úřadu v Javorníku vítání
občánků.
Starosta města pan Jiří Jura slavnostně přivítal 16 našich nových spoluobčánků
a maminkám předal kytičku.Rodičům předala členka komise SPOZ finanční hotovost ve
výši 1000,- Kč a plyšovou hračku. Nakonec se rodiče dětí podepsali do pamětní knihy.
Přivítáni byli : Kateřina Galová, Renata Hečková, Nela Losmanová, Adam Klamert, Petr
Papavasiliu, Vasil Papavasiliu, Natálie Pecháčková, Nik Petřík, Ondřej Pospíchal,Samuel
Ruč, Lukáš Strostlík, Petr Strouhal, Amálie Širůčková, Matěj Till,Julie Zacharová, Libor
Zimula
Svým vystoupením zpříjemnily odpoledne děti pěveckého souboru Sluníčko“ při ZŠ
Javorník „ pod vedením p.uč. Dagmar Petřekové
Našim nejmenším přejeme spokojené dětství, zdraví a šťastnou budoucnost.
Za komisi SPOZ : Marcela Minksová
Město Javorník společně s Lesy České republiky,s.p. – Lesní správou Javorník a římsko –
katolickou farností Travná zvou občany na odhalení a vysvěcení pamětní desky na
Borůvkové hoře.
Pamětní deska bude odhalena zemřelému polskému faráři Stefanu Witczakowi,
zvanému „Krušina“, polskému rodákovi, který svůj ţivot zasvětil polskému a českému lidu.
Začátek slavnostního aktu je stanoven na
13,00 hodin dne 10. 10. 2009 na Borůvkové hoře.
Vjezd osobními vozidly bude povolen přes Travnou, bývalou celnici na Letiště. Pro starší
občany bude z Letiště zajištěna kyvadlová doprava SDH Javorník.
Občerstvení zajištěno!
Srdečně zvou pořadatelé.

Řecká obec Javorník
Vás srdečně zve dne 3.10.2009 ve 20.00 hod na zábavu,
která se bude konat v sále v Bílém Potoku.
K tanci hraje řecká skupina Saloniki .
Občerstvení - řecké speciality a nápoje.
Těšíme se na Vás.
Rezervace míst na tel. 774851923
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK

Z důvodu nepořádku a ohroţení bezpečnosti na školním asfaltovém
hřišti za klášterem bude hřiště uzavřeno a vyhlášen přísný zákaz
vstupu do těchto prostor.
Mgr. Zdeněk Hořava, ředitel školy
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Svěcení obnoveného kříţe
V pondělí dne 14. září 2009 se nejen
farníci, ale i obyvatelé města Javorník
kříţ
i okolních obcí dočkali obnovení kříţe
mezi dvěma mohutnými lipami u cesty za
městem směrem do Horního Fořtu.
Po řadu desetiletí, je dost moţné, ţe
i více neţ dvě století, tento kříţ
připomínal věřícím lidem utrpení Pána
Jeţíše. Pro nevěřící byl připomínkou
křesťanské víry velkého počtu našich
předků. Těţko říci, komu vadil a kdo jej
zcela zdemoloval. Hezkou řádku let
zarůstaly poničené části podstavce
kopřivami a jiným plevelem.
Je chvályhodné, ţe se najdou mladí lidé, kteří mají zájem na tom, aby se současné
generaci připomínala historie našeho regionu. Pan Milan Rychlý, správce depozitáře VMJ,
pracoviště v Javorníku, si všiml při jedné ze svých pochůzek tohoto torza a začal obcházet
zástupce příslušných organizací i firmy a odborníky, kteří nezůstali jen u slibů, ale slova
naplnili skutky. Tak javornická firma VAREX restaurovala podstavec a pan Kříţek, místní
podnikatel, se zaslouţil o obnovu kovového kříţe, aby tak celé jejich společné dílo dnešním
dnem mohlo opět v plném lesku a nádheře být vysvěceno.
Mluvím-li o datu 14. září, je to den, kdy křesťané slaví svátek Povýšení Svatého Kříţe
a pro věřící i ostatní obyvatele Javornicka bude tento den s letopočtem 2009 dnem
„znovuzrození“ památky našich předků.
Přesně v 15 hodin se pod lipami u tohoto kříţe pan farář, o. Piotr Niewiadomski, SDS, ujal
slova. Přivítal pana starostu MěÚ Javorník Jiřího Juru, pana Milana Rychlého, správce
muzea v Javorníku, paní místostarostku obce Uhelná, pana Jiřího Štrajta, člena městského
zastupitelstva a další hosty i farníky. Poděkoval všem, kteří se podíleli na tomto díle
myšlenkou, činem a v neposlední řadě panu starostovi, ţe se Městský úřad v Javorníku
podílel hlavně finančně, aby se myšlenka stala skutkem.
Pan starosta společně s panem Rychlým přestřihli stuhu a pak pan Rychlý stručně přiblíţil
všem přítomným význam těchto kříţů a kapliček, které nacházíme nejen podél cest, ale
i na odlehlých lesních pěšinách.
Po této úvodní části o. Piotr Niewiadomski, SDS, posvětil kříţ. Následovala modlitba
Korunky k Boţímu Milosrdenství a písní „Svatý Kříţi,tebe ctíme….“ byl tento historický akt
ukončen.
A.R.
Poutní mše svatá
Dne 14. 9. 2009 se konala pouť v nejstarším kostele na Jesenicku, hřbitovním kostele
v Javorníku, který je zasvěcen Povýšení svatého Kříţe. Na této bohosluţbě se sešlo téměř
pět desítek poutníků nejen z Javorníku, ale i z okolních obcí.
V úvodu jsme se dozvěděli více o historii tohoto svátku. Povýšení svatého Kříţe je jedním
z dvanácti velkých svátků liturgického roku a jediný, který nemá původ v nějaké události ze
ţivota Kristova nebo Boţí Matky. První zmínky se spojují se jménem císaře Konstantina
z roku 312, další se jménem jeho matky, svaté Heleny, která šla hledat do Jeruzaléma kříţ
Páně. Tento kříţ Páně byl uznaný biskupem Makariem, byl uchováván a uctíván , zvláště
na Velký Pátek, v bazilice Vzkříšení v Jeruzalémě.
V 7. století Peršané vyplenili Jeruzalém a kříţ ukradli. Po několika letech jej Heraklios vrátil
do Jeruzaléma a datum 14. září bylo ustanoveno jako svátek Povýšení svatého Kříţe.
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Vţdyť Kristovým kříţem je nabídnuta spása celému světu a my ji dostáváme v té míře, jak
k němu upíráme své oči.
Při čtení z Písma svatého jsme si
připomněli čtením úryvku z listu
mše
sv. apoštola Pavla Filipanům
boţskou přirozenost Jeţíše Krista,
který se sám sebe zřekl, vzal na
sebe přirozenost sluţebníka a stal
se člověkem. Byl jako kaţdý jiný
člověk, poníţil se a byl poslušný aţ
k smrti, a to ke smrti na kříţi. Proto
ho také Bůh povýšil a dal mu jméno
nad kaţdé jiné jméno, takţe při
Jeţíšově jménu musí pokleknout
kaţdé koleno….a kaţdý jazyk musí
k slávě Boha Otce vyznat: Jeţíš
Kristus je Pán.
Rovněţ v Homilii o. Piotr podrobněji rozvedl důvod, proč Bůh seslal svého jednorozeného
Syna na svět. Bůh miloval svět natolik, ţe dal svého Syna proto, aby kaţdý, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl ţivot věčný. Bůh poslal svého Syna na svět, aby skrze něho byl
svět spasen.
V závěru poutní mše svaté o. Piotr poděkoval všem přítomným za účast, paní varhanici
a zpěvákům za hudební doprovod, všem, kteří se podíleli na úklidu a výzdobě kostela,
a také těm, kteří dovezli sponzorský dar z Prahy, plyšové koberce rudé barvy, po kterých
chodili naši dva poslední prezidenti.
Bohosluţba byla zakončena modlitbami k Svatému otci, Benediktu XVI., který navštíví ve
dnech 26. - 29. září naši zemi.
V Javorníku dne 14. 9. 2009.
A.R.
Fotografie: Jiří Štrajt
ROK 2009 - ROK KARLA DITTERSE Z DITTERSDORFU
Rudolf Zuber - Karel Ditters z Dittersdorfu
Část 8. závěrečná
Rovněţ v instrumentální hudbě zaujímá Dittersdorf čestné místo.
Jeho symfonické i komorní skladby vynikají jak bohatstvím hudební
fantazie, tak i instrumentační nápaditostí. Jeho kvarteta, podnes často
hraná, se vyznačují uhlazeností a podmanivou zpěvností. Bylo by
zajímavé prozkoumat, nakolik byl v tomto ohledu skladatel zasaţen
českou lidovou nápěvností, kdyţ byl po celý ţivot obklopen českými
hudebníky. Dittersdorf bohuţel nedovedl svou ţivelnou touhu
komponovat ukáznit a lehkost, s jakou tvořil, prohloubit, coţ jej mnohdy svádělo
k povrchnosti a manýře. Podílelo se na tom patrně i vědomí, ţe kritická měřítka v odlehlém
koutu Slezska byla daleko mírnější neţli v centru tehdejšího hudebního ţivota, jakým byla
Vídeň. Z vlastního skladatelova ţivotopisu je totiţ zjevné, s jakou úzkostlivostí prověřoval
u svých známých hodnotu děl, určených k provedení v této metropoli. Přes tyto kompoziční
vady patří Dittersdorf k předním představitelům vídeňské předklasické školy.
Daleko více znamená Dittersdorf pro dějiny slezské hudebnosti. Jako dirigent povznesl
kapelu i divadlo na Jánském Vrchu na úroveň, jeţ se stala pro podobné šlechtické kapely
ve Slezsku vzorem. Svými úzkými svazky s hlavními středisky tehdejšího hudebního ţivota,
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zvláště Vídni, Prahou, Berlínem a Vratislaví, přenášel do Slezska, leţícího na periferii
habsburské monarchie, nové hudební proudy, poznamenané především jmény Haydna
a Mozarta. Jeho spřízněnosti s českým hudebním prostředím je třeba přičíst i působení
mnoha českých muzikantů na Jánském Vrchu. Jako dirigent, komponista a v neposlední
řadě i učitel, vytvořil Dittersdorf právě z tohoto místa průsečík hudebního vývoje ve Slezsku
v druhé polovině 18. století a sám se svým dílem zapsal do dějin hudební slezské kultury
jako jedna z nejdůleţitějších postav posledních dvou století.
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JAVORNÍK
PLAKÁT
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LOGO festivalu– doplní Studio 4

Sdruţení Karla Ditterse z Dittersdorfu a Městské kulturní středisko Javorník
pořádají XVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
Karla Ditterse z Dittersdorfu
4. 9. 2009 – 10. 10. 2009
Neděle 4. 10. 2009
Hřbitovní kostel
svatého Kříţe Javorník
17.00 hodin
Vstupné: 50,- Kč

PROGRAM

SKUPINA GWALARN –
MORAVSKÉ A KELTSKÉ PÍSNĚ
Antonín Bukovský – housle
Libor Mikeš – kytara
Milan Trnka – kontrabas
JAVORNÍK – MĚSTO KARLA
DITTERSE Z DITTERSDORFU

Čtvrtek 8. 10. 2009
Městské kulturní
středisko Javorník
Městská knihovna
Rudolfa Zubera
Javorník
Pátek 9. 10. 2009
Městské kulturní
středisko Javorník
19.00 hodin
Vstupné: 50,- Kč

celookresní soutěţ pro ţáky
I. a II. stupně
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Richard Pohl

Podrobný program naleznete na plakátech, v bulletinech nebo na webových stránkách
www.mestojavornik.cz.

Předprodej vstupenek:
Městské kulturní středisko Javorník:

tel. 584 440 276

Vstupné: 50,- Kč, děti, školní mládeţ a důchodci vstupné dobrovolné
Tento XVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu se koná
pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje, za významné finanční podpory
Olomouckého kraje, dále za podpory Sdruţení měst a obcí Jesenicka, Města Javorník,
Města Jeseník, Obce Mikulovice
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Omya, Český rozhlas Olomouc, Svaz měst a obcí Jesenicka, EUROVIA – loga doplní

Studio 4 v barvě šedé

a za podpory sponzorů
Autocont
HAKO-ENTER
spol. s r.o.,
ELEKTRO
–
Vladimír
Schubert,
ENERGOROZVODY s.r.o., EUROVIA CS, a.s., fi. JAS Juřena, Han TRUCK, s.r.o.,
Hospůdka u potoka – Hubert Krohmer, Hotel Pod zámkem, Hubert Krohmer –
soukromá autoškola, Ing. Radovan Pavličík, Ing. Jiří Olšar- Zeměměřictví, KOLIMAX
spol. s.r.o., Ivan Zelenka, Lenka Kolářová – Oční optika Javorník, Lesy ČR, Mgr.
Milada Mrázková – Lékárna pod Jánským vrchem, Miroslav Ivan, MUDr. Karel
Michálka – Soukromá zubní praxe, MUDr. Zuzana Smrčková – praktický lékař pro
děti a dorost, Naturfyt-BIO s.r.o., Olga Papadopulosová – Květinka, OMYA CZ s. r.o.,
Petr Richter, Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. Vladislava Porvisová, Sbor
dobrovolných hasičů Javorník, Stavby a reality STAR s.r.o., STOMIX, spol. s r.o.,
ZETOS s.r.o. Velká Kraš, ZODEM s.r.o.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SOBOTA
10. 10. 2009
VE 14,00 HODIN
Srdečně zve
Městské kulturní středisko Javorník

Ať jsme velcí nebo malí, draky pouštět
to nás baví!
Na děti čekají soutěţe a opékání špekáčků,
jablek a brambor.

V případě nepřízně počasí se termín odkládá! Sledujte vývěsky před kulturním
domem, informace podáme téţ na telefonu 584 440 688, 584 440 276.
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Max4

Fotografický ateliér ctihodných pánů
Maxe Fuhrmanna a Herberta Volkmera,
javornických fotografů minulého století
můţete navštívit
v Městském kulturním středisku Javorník

od 4. září 2009 do 30. října 2009
pondělí - pátek
7,30 - 15,30 hodin
v sobotu pak v době promítání biografu

Max5

Srdečně zvou: Městské kulturní středisko Javorník,
SOA Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka,
Zemské muzeum Opava

Malí návštěvníci vernisáţe

Je libo fotečku, milostpaní? Aneb Poslední fotka Maxe Fuhrmanna
Ten kdo se v pátek 4. 9. 2009 kolem 18,00 hodiny
potuloval po Javorníku, měl moţnost vidět
nevídané. Totiţ slavnostně vyzdobený historický
vůz vezoucí ţenicha a nevěstu s druţičkou
a mnichem, kteří se vraceli podle ţenicha do „své“
Zimní zahrady, kde na ně jiţ netrpělivě čekal dav
svatebčanů.
Mnozí
oblečeni
v historických
kostýmech navozující atmosféru 30. let 19. století.
Následovalo velmi veselé pořizování společné
fotografie. Veleváţený přítel ţenichův, Max
Fuhrmann vytvořil, jak se zdá svoji úplně poslední
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fotografii. A tak se všichni přítomní zapsali do historie fotografie v Javorníku. Co na ni asi
jednou řeknou objevitelé za takových 100 let? Doufám, ţe se u ní pobaví stejně, jako se
bavili lidé na fotografii.
Zvláštní poděkování posíláme ţenichovi a nevěstě, kteří si nanečisto vyzkoušeli, co je
moţná v budoucnosti čeká. Eduardu Klanerovi alias Maxi Fuhrmannovi, za pořízení
skvělých fotografií a jeho nepřekonatelný herecký výkon. Panu Miroslavu Ivanovi za skvělý
výkon, coby ţenichův řidič a zapůjčení jeho historického vozu. Margit Rajníkové, za
zapůjčení osobních fotografií z ateliéru Maxe Fuhrmanna. Vladimíru Valůškovi a Pavlu
Stoupalovi za zapůjčení vystavených předmětů, fotografií a jiných materiálů. Janě
Sobkové, paní Švancarové a Věrce Dopitové za zapůjčení svatebních šatů nevěstě
a ţenichovi. Obrovské poděkování patří Jiřímu Štrajtovi, který se velkou měrou podílel na
vzniku výstavy, nejen co by bohatý zdroj historických předmětů, ale i jako průvodce historií
fotografie. A v neposlední řadě posíláme poděkování vám všem, milí svatebčané, kteří jste
svou roli sehráli na jedničku a svojí přítomností dotvořili celou kulisu naší malé svatby. VH
Max3

Max2

Max

Fotografie pořídili Eduard Klaner alias Max Fuhrmann a Jiří Štrajt
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XVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karel Ditters z Dittersdorfu
Karel Ditters z Dittersdorfu - Missa solemnis
Javorník – sobota 5. září 2009 – kostel Nejsvětější Trojice – zahajovací koncert
Rok nám uběhl jako voda, ani jsme se nenadáli a sešli jsme se na zahajovacím koncertu
XVII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu. O tom, jaké
organizační přípravy předcházely tomuto jedinečnému okamţiku, psát nechci, ale zmíním
se o samotném hudebním díle, které jsme měli moţnost v tento slavnostní večer slyšet
ve strhujícím provedení Moravské filharmonie Olomouc pod vedením Petr Chromčáka,
Českého filharmonického sboru Brno (mimochodem v současné době naše nejlepší
pěvecké těleso) a sólistů Kataríny Jordy Kramolišové – soprán, Dity Stejskalové – alt,
Milana Voldřicha – tenor a Sergeje Derdy – bas.
Jméno Karla Ditterse z Dittersdorfu (1739 – 1799) i dnes stále ještě patří k těm méně
známým. Není proto divu, ţe si lidé při setkání s tímto jménem kladou otázku, kdo to
vlastně byl. Odpověď se dá najít v nejrůznějších lexikonech: vídeňský rodák, houslový
virtuóz a hudební skladatel, zakladatel tzv. vídeňského singspielu tj. předchůdce
pozdějších operet, autor mnoha oper – nejznámější Lékař a lékárník, kvalitních oratorií,
symfonií, komorních a chrámových skladeb. Ve své době patřil k nejuznávanějším
skladatelům a jeho skladby se hrály téměř po celé Evropě, od Petrohradu a Moskvy aţ po
Londýn.
Pro nás je nejdůleţitější skutečnost, ţe nejplodnější období tj. posledních třiceti let svého
ţivota strávil v tehdejším rakouském Slezsku a potom v jiţních Čechách (většinou jako
kapelník, skladatel a vysoký úředník ve sluţbách biskupa Schaffgotsche na Jánském Vrchu
a v Jeseníku. Na konci ţivota pobýval na panství Červená Lhota, zemřel v Novém Dvoře
u Červené Lhoty a pohřben je v Deštné.
Teprve dnes se evropská hudební veřejnost vrací k tomuto hudebnímu tvůrci, nově vznikají
nahrávky, koncertní i divadelní provedení jeho skladeb.
Dittersdorfova Slavnostní mše MISSA SOLEMNIS (Kyrie, Gloria, Graduale, Credo,
Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei ) je prozatím málo známá, neboť dosud
existuje pouze v jediném, pravděpodobně autografním exempláři, který je dnes uloţen ve
fondech Zemského archivu v Opavě. Měla jsem tu vzácnou moţnost drţet tento v kůţi
vázaný exemplář se zlatým okrajem listů v rukou a musím říct, ţe se mi tajil dech při
pomyšlení, ţe toto dílo vzniklo před 212 lety. Je to opravdu nádherná, časem
nepoškozená, krásně vázaná
kniha.
zahajovák
Skladba vznikla v roce 1797.
Karel Ditters z Dittersdorfu,
tehdy čerstvě penzionovaný
frývaldovský hejtman ji vytvořil
se snahou získat si přízeň
nového vratislavského biskupa Josepha Christiana von
Hohenlohe-Bartenstein.
Mše
byla skutečně provedena téhoţ
roku ve vratislavské katedrále,
kdy zde nový biskup poprvé
celebroval slavnostní mši. Toto
provedení dirigoval sám Dittersdorf. Dalšího nastudování dnes v polské Nyse se toto dílo
dočkalo aţ po nálezu rukopisných partů před druhou světovou válkou a jednalo se
o nastudování pouze amatérské, neodpovídající skladebné a stylové náročnosti díla.
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Kaţdé novodobé nastudování znamená důleţitý průlom v oţivení Dittersdorfova díla jak
u nás, tak i v cizině, neboť na sebe poutá pozornost našich i zahraničních odborníků. To
naše nastudování a provedení 5. září svou profesionalitou a virtuozitou přispělo k dalšímu
zviditelnění Dittersdorfova díla a k potěše našich srdcí.
Hana Polášková
(cit. PhDr. Petr Koukal – Slezské zemské muzeum Opava)
Kulturní kalendář
LISTOPAD







Středa 4. 11. Výstava grafik
Středa 11. 11. Vítáme Martina – lampiónový průvod
Sobota 14.11. v 16 hod. Radoslav Kvapil – klavírní recitál
Neděle 22. 11. Divadelní představení Lev v zimě
Sobota 28. 11. Den pro dětskou knihu – Městská knihovna Rudolfa Zubera
Javorník, prodejní výstava knih, soutěţe



Úterý 1. 12.

PROSINEC
Vánoční výstava s trhy

Prosíme nejen milovníky vaření o zapůjčení starých kuchařských knih a sešitů
k vánoční výstavě „Kuchyně našich babiček“.
Městské kulturní středisko
Vás srdečně zve od 4. 11. 2009 do 19. 12. 2009
na prodejní výstavu grafik autorky Zuzany Růţičkové,
studentky Akademie výtvarných umění v Praze,
ateliéru Vladimíra Kokolii
Výstava rekapituluje Zuzaniny experimentální postupy při práci
s linorytem. Propojuje při nich klasickou techniku rytí s vypalováním teček do lina speciálně upravenou pájkou. Po nedávné
stáţi v ateliéru Zbigniewa Libery její práce sice zachovává
původní obsahové zaměření, vyuţívá však různorodějších
materiálů komponovaných do prostorových objektů.
Výstava přístupna denně od 8,00 – 15,30, v sobotu v době promítání kina, neděle-zavřeno
Městské kulturní středisko srdečně zve na

divadelní představení

Lev v zimě

neděle 22. 11. 2009 v 19,00 hodin

Historická hra s humorným nadhledem. Na
začátku 12. století se anglický král Jindřich
II. a jeho manţelka Eleonora Aquitanská
musí rozhodnout, který z jejich tří synů
bude vládnout. Kaţdý z nich, Richard, John
a Geoffrey, chce trůn získat. Jindřichova
ţena Eleonora je ochotna království
rozdělit, král je ovšem proti a usiluje, aby
království zůstalo jednotné. Blíţí se zima a situace se vyostřuje, začíná nemilosrdná
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rodinná válka o trůn, kterou vyhraje ten nejsilnější a nejschopnější. V sázce je budoucnost
celé říše. Filmová verze Lva v zimě získala 3 Oscary vč. ocenění za nejlepší film a scénář.
Autor: James Goldman
Reţie: Roman Štolba
Hudba: Ondřej Brzobohatý
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Hana Maciuchová, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Jiří
Chvalovský, Petr Vágner, Irena Máchová/ Kateřina Velbová
Cena: 280,- Kč
MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
Hlasujte pro Knihu svého srdce v knihovně nebo na internetu.
Více na http://www.ceskatelevize.cz/program/knihamehosrdce
TÝDEN KNIHOVEN
Stále platí naše výzva o zapůjčení vašich čtenářských deníků,
které jste kdysi dávno museli na přání svých učitelů a profesorů tvořit.
Pokud je ještě najdete, prosím vás o jejich zapůjčení.
Deníky můţete nosit buď do městské knihovny p. Hradilové, nebo do
kulturního domu p. Poláškové, nebo p. Bukalové.
Předem vám všem děkuji za spoluautorství této výstavy.
Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník připravuje výstavu

Městská knihovna
Rudolfa Zubera Javorník
Vás srdečně zve na besedu

Pondělí 5 .10. 2009 v 18 hodin
Zrcadlový sál Kulturního domu Javorník
Přednáška s DVD, film a beseda o záhadných jevech

Přednáší: Mgr. Tonička Plíšková,
badatelka a autorka kníţky o kruzích v obilí
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VH

Využijte akci nazvanou „Správná hodinka…“
ta nastane v pondělí 5. 10. od 15,00 – 16,00 hodin a ve středu 7. 10. od 13,00 do 14,00,
kdy budeme registrovat nové čtenáře zdarma do konce roku 2009.
Městská knihovna
Rudolfa Zubera
Javorník
Vás srdečně zvou na

Městské kulturní
středisko Javorník

výstavu

ojedinělou putovní

POTULNÁ POHÁDKOVÁ ZEMĚ

Záhumník domácí

Na výstavě se setkáte s kolekcí pohádkových loutek
pohádkovými postavami spisovatelky a malířky
Vítězslavy Klimkové, vytvořených na základě ilustrací z jejich
dětských knih.
19. 10. do 31. 10. 2009 v Zimní zahradě Járy Cimrmana

Výstava obsahuje rovněţ prodej titulů knih
V. Klimtové, omalovánky, záloţky, pexesa za
zvýhodněné ceny.
Knihy „Lexikony ohroţených strašidel“ zná téměř
kaţdé dítě a jsou jedny z nejpůjčovanějších knih
v naší knihovně, skvělý dárek pod stromeček.
Borůvková bábrlinka
Svět pohádek není jen světem dětské duše.
spisovatelka, grafička, ilustrátorka, známá strašidloloţka
a objevitelka pohádkové země plné strašidýlek, skřítků,
víl, rusalek, se narodila v roce 1941
v Praze.
Dětství proţila v severních Čechách.
V Jablonci nad Nisou maturovala na Střední umělecké škole
biţuterní. Ve studiích pokračovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterou ukončila v roce 1976.
V současné době ţije především v Pohádkovém domě ve vesničce
Pičín u Příbrami, kde má výtvarný ateliér, ale také v Praze a ve
Španělsku.
Hlavně děti si oblíbily její lexikony ohroţených druhů strašidel.
Známé jsou také její kníţky o rodině skřítka Drnovce. Vítězslava
Klimtová napsala i několik knih pro dospělé čtenáře.
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Kromě kniţních a časopiseckých ilustrací se Vítězslava Klimtová v posledních letech víc
věnuje také olejomalbě.
Snad stojí zato připomenout si aspoň několik slov z těch, která Vítězslava Klimtová řekla
před několika lety v jednom rozhlasovém pořadu:
„Všimněte si, že když někdy vzniká něco, co vyvolává příznivou odezvu nebo co zůstává
lidem v srdci, je to většinou velice jednoduché a prosté; není v tom žádná póza, žádná
pompa, není to nesrozumitelné, je to jednoduchoučké a neokázalé. A u takových věcí brzy
poznáte, jak se vám vrací to, co jste do nich vložili.
Přišlo za mnou hodně lidí, i lidí majetných, stokrát, možná tisíckrát majetnějších než jsem
já, a záviděli mi. Já si totiž vymalovávám, vypisuji a vybásňuji svět, který nelze koupit, který
ale mohu rozdat. Dávám jej, a to je to nejlepší, co si mohu užít, protože ten, kdo dává, ten
dostává. Řekněte, je něco krásnějšího než stvořit svůj vlastní svět a pak jej dát těm
ostatním?".
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA
Brest Litewsk
V předminulém ročníku Javornického zpravodaje jsem slíbil podívat se do Ruska za
II. svět. války, kde padlo nejvíce javornických občanů. Zapomněl jsem ovšem, ţe druhá
světová válka začala uţ před touto agresí jinou, a to 1. září 1939 napadením Polska
fašistickým Německem. Proti Polsku nasadilo německé vrchní velitelství 6 tankových, čtyři
lehké a čtyři motorizované divize se 2500 tanky. Proti této síle mohli Poláci nasadit pouze
jedenáct jezdeckých brigád a dvě motorizované brigády s asi 600 obrněnými vozidly.
Němci taktéţ vyrukovali s 2000 leteckými stroji, z toho mimo jiné 1176 bombardérů a 771
stíhaček. Oproti tomu mohli Poláci nasadit jen kolem 400 strojů. U pěchoty představoval
poměr 39 německých ku 38 polským divizím, coţ aspoň trošku připomínalo rovnováhu.
A i kdyţ polská armáda byla známá svou statečností, nemohla dlouho čelit takové
materiální převaze. Razance, s jakou procházelo Německo bojištěm (tzv.Blitzkrieg),
přivádělo světovou veřejnost úţasem. Vţdyť uţ první den zabezpečilo německé Luftwaffe
vzdušnou nadvládu nad celou zemí. Během 48 hodin bylo zničeno celé polské letectvo
a během týdne byla poraţena polská armáda. Do 17. září byly všechny polské ozbrojené
síly, s výjimkou pár obránců na sovětské hranici, obklíčeny. Nesmíme ovšem zapomenout,
ţe Polsku nepomohl ani tehdejší Sovětský svaz, naopak na základě hanebné smlouvy
s Německem začal hned ráno 17. září obsazovat Polsko od své strany. Příští den se
sovětské jednotky setkaly s německými vojsky v Brestu Litevském a podle dohody tuto
pevnost převzali od Němců. Sovětský svaz touto nechutnou smlouvou získal téměř
polovinu Polska a vliv v pobaltských zemích.
Vraťme se však zpátky sem k nám. Jelikoţ tehdy Sudety v roce 1938 připadly Německu
a zdejší obyvatelé se hlásili k německému občanství, je jasné, ţe povolávací rozkazy
k odchodu do armády přišly i do těchto ,,vzdálených končin“. A kde je válka, jsou i mrtví. Uţ
15. září padli dva javorničtí občané a to u obce Rodsonina – Lukowska - Kiesewetter
Hans Ernst narozen 26. Juli 1915 a tehdy slouţící u 7. roty 7. pěšího pluku a střelec
Brosig Alfred narozen 31. 3. 1917 (11. rota 3. střeleckého pluku) u jiţ nám známé
pevnosti Brest Litewsk. Dne 16. září přibyli další dva. Znovu u pevnosti Brest Litewsk
střelec Kaltenbrunn Karl narozen 22. 10. 1919 (6. rota 69 pěšího pluku) gefallen durch
Brustschutz /Polen a u obce Bronislawy svobodník Grimme Josef narozen 30. 8. 1915
(8. roty 7. pěšího pluku). U pevnosti padli tedy hned dva javorničtí občané. Alespoň ve
zkratce se tedy zmíním o tomto místě.
Brest Litewsk je v dnešní době oblastní město a leţí v západním Bělorusku na řece
Bug. Historie tohoto města sahá aţ do roku 1019 a bylo postaveno na místě, kde se stýkaly
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vlivy Polska a Kyjevské Rusi. V letech 1569- 1795 patřilo město polsko-litevskému státu.
V průběhu 19. století se toto město mění v pevnost, přičemţ hlavní obytná část města se
přesunula vně hradeb a většina starých budov byla v důsledku přestavby zbořena, popř.
přestavěna. V září roku 1939 byla pevnost dobyta Němci. A kdyţ v důsledku jiţ zmiňované
smlouvy Ribbentrop- Molotov došlo k ustavení nové hranice na řece Bug, připadla hlavní
část pevnosti leţící na východním břehu této řeky Sovětskému svazu. Opevnění na
západním břehu Bugu ovládali Němci, kteří i z tohoto místa přepadli 22. června 1941 tuto
centrální pevnost. Obrana pevnosti při útoku na Sovětský svaz se tak stala jednou
z prvních významných bojových střetnutí velké vlastenecké války.
Ale vraťme se do roku 1939, kdy při dobývání této silné pevnosti padli občané Javorníku.
O tom, co se tyto dva dny dělo, se dočteme z historických dokumentů a hlášení.
15. září 3. tanková divize vytvořila bojovou skupinu ve sloţení: části 6. tankového pluku,
3. motocyklového praporu, 39. ţenijního praporu, 4. a 6. baterie 75. dělostřeleckého pluku.
Skupina zahájila útok ve 3.45 hodin ráno ve směru na Fort III. 3. rota 3. motocyklového
praporu dosáhla polská opevnění a zbytek skupiny ovládl hlavní nádraţí. Těţká palba
polské obrany zasáhla německé jednotky. První útok 20. pěší motorizované byl zahájen ve
14.30 odpoledne. Spolu s ní útočil III. prapor 86. pěšího motorizovaného pluku (10. tanková
divize) a 39. ţenijní prapor ze stavu 3. tankové. Byla vytvořena podpůrná dělostřelecká
skupina pod velením plukovníka Weidlinga od 20. motorizované, která od 1 hodiny v noci
zahájila přípravnou palbu trvající aţ do 19 hodiny následujícího dne. Pod její ochranou se
od jihovýchodu dostaly k pevnosti 4. a 6. rota 6. tankového pluku. Do boje se zapojily i letky
střemhlavých Ju 87. Ve večerních hodinách německé jednotky obdrţely rozkaz o přerušení
útoku. Polská posádka měla značné ztráty odhadované na 40% padlých a raněných.
3. mobilní protiletadlová baterie ztratila tento den tři děla, ale v průběhu obleţení sestřelila
4 nepřátelské letouny (z toho dva jistě). Ztráty XIX. sboru nejsou známy.
16. – 17. září 1939 Na
pevnost Brest je po
Brest
celou dobu prováděna
dělostřelecká
palba.
Jednotky 20. pěší motorizované a 10. tankové
se snaţí prolomit polské obranné pozice.
3. tanková nechala na
místě dvě baterie svého
dělostřeleckého pluku a
zahájila pohyb směrem
na Włodawu s úkolem
spojit se od jihu s XXII.
tankovým sborem gen. Kleista, směřujícím rovněţ k Włodawie. Tři muţi od 75. děl.pluku
obdrţeli tento den E.K.II za podporu útoku 20. pěší motorizované. V 18 hodin vydal gen.
Plisowski rozkaz k opuštění pevnosti do 20. hodiny a ústupu ve směru na Kodeń. Přechody
přes minová pole a ochranu ústupu zajišťoval 56. ţenijní prapor, který ustoupil kolem
1 hodiny v noci. Tanky 112. roty byly v pevnosti poškozeny vlastními osádkami a ponechány na místě. Velitel pochodového pěšího praporu 82. pěšího pluku kpt. Wacław
Radziszewski odmítl opustit své pozice bez písemného rozkazu a snaţil se ustoupit aţ
17. září ráno. To se uţ na západním břehu Bugu objevil 76. pěší motorizovaný pluk
Obersta Gollnika ze stavu 20. pěší motorizované a brzy ráno vstoupil od strany Terespolu
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do opuštěné pevnosti. Část polského praporu byla zajata. K večeru se ve městě v budově
vojvodského úřadu usídlil i štáb XIX. sboru.
Převzato: www.válka.cz
literatura: Wiliam L. Shirer - Vznik a pád Třetí říše
Mathias Färber – Druhá světová válka v obrazech
Úmrtní listy javornických občanů poslaných z fronty
MR
STÁTNÍ ROSTLINÁŘSKÁ SPRÁVA radí a informuje
Podzimní měsíce patří z hlediska zahrady mezi nejdůleţitější období roku.
V tomto období můţeme do značné míry rozhodnout o násadě květů a plodů
v dalším roce, o kvalitě přezimování našich květin, stromů a keřů a můţeme
pozitivně ovlivnit celkovou kondici, včetně zdraví našich rostlin v příštím
vegetačním období.
Ovocné stromy a keře se pěstují na jednom stanovišti mnoho let, čímţ dochází
postupně k jednostrannému odčerpávání ţivin a do jisté míry i zhoršování půdních
vlastností. Hnojení ţivinami je méně účinné v důsledku toho, ţe
není moţné hnojiva zapravit do celého půdního profilu – vápnění,
hnojení fosforem a draslíkem. Základem hnojení ovocných dřevin
je zkompostovaný chlévský hnůj, který zarýváme do hloubky 1015 cm na podzim v kolech pod korunami dřevin. Místo chlévského
hnoje můţeme na podzim pouţít vlastnoručně vyrobený kompost.
Hnojíme co 3 - 4 roky – k jednomu stromu dáváme při stáří 2-3
roky 12-15 kg hnoje, při stáří 4-5 let 20-25 kg, při stáří 6-7 let 30-35 kg, při stáří 8-9 let 4050 kg. Současně s organickými hnojivy je vhodné dodat do půdy tzv. anorganická hnojiva
(superfosfát nebo mleté fosfáty, draselná hnojiva). Rozhodíme je na chlévský hnůj a spolu
s ním je zaryjeme.
Pěstování zeleniny provádíme na nejúrodnějším místě zahrady s předpokladem udrţení
vysoké půdní úrodnosti střídáním plodin a uceleným systémem hnojení. Ke hnojení
můţeme pouţít obě skupiny hnojiv, tj. organická a anorganická. Máme-li moţnost uţití
čerstvého chlévského hnoje, zarýváme jej do poloviny října do hloubky 10-15 cm. V příštím
roce zde budeme pěstovat rostliny v první trati (brambory, rajčata, okurky, papriky,
košťáloviny). Pokud jsme jiţ v předstihu vyseli v polovině srpna tzv. zelené hnojení (např.
vikvovité rostliny), v říjnu můţeme takto narostlé rostliny pokosit či pošlapat a následně
zarýt do hloubky asi 10 cm. Po zeleném hnojení můţeme pěstovat košťáloviny, brambory
a kořenovou zeleninu.
Zpravidla pro kaţdou skupinu rostlin máme k dispozici vlastní anorganické hnojivo, které
svým sloţením a koncentrací plně odpovídá nárokům jednotlivých skupin květin a zeleniny.
Výrobci dnes také vyrábí speciální hnojiva pro podzimní přihnojení se zvýšeným obsahem
draslíku, případně hořčíku.
Podzim je pro okrasné trávníky důleţitým obdobím – vzhledem k tomu, ţe zejména
v zimním období budou vystaveny zvýšenému stresu – je potřeba
posílit jejich vitalitu pomocí nejrůznějších opatření a zásahů
nechemické i chemické povahy. K prvořadým úkolům směřujícím
k přípravě trávníku na zimu patří udrţení dobrého stavu – to je moţno
v prvé řadě vydatnou závlahou. Ta by měla být prováděna brzy ráno
a travní drn by měl být důkladně promáčen. Po závlaze je nutno
u okrasných trávníků provést podzimní přihnojení plným hnojivem –
v tomto období sehrává hlavní úlohu draslík, jehoţ vliv na posílení
odolnosti vůči stresu je zřejmý. Pokud se nalézá v našem trávníku
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mech, je vhodné pouţít na jeho odstranění dolomitický vápenec – nejvhodnější dobou
aplikace je zima, kdy leţí na trávníku vrstva sněhu.
Následně po závlaze a hnojení je ochrana rostlin dalším důleţitým technologickým
krokem v přípravě trávníku na nepříznivé zimní období. Ošetření fungicidem HERITAGE
(azoxystrobin), který vykazuje vysokou účinnost vůči chorobám způsobujícím vyzimování
a vůči listovým skvrnitostem. Ošetření je třeba provést ještě v době vegetace.
Přichází období výsadby ovocných a okrasných dřevin. Pokud
sázíme rostliny s volnými kořeny, nesmíme je zapomenout upravit. Před
výsadbou hladkým řezem zkrátíme poškozené části aţ do zdravého
dřeva a zkrátíme i příliš dlouhé kořeny. Snaţíme se nepoškodit a co
nejvíce zachovat tenké kořínky. Méně kořenů nestačí zakořeňovat
a přitom zásobovat nadzemní část původní velikosti. Proto zkracujeme
také jednotlivé výhonky o třetinu aţ polovinu. V některých školkách jsou
odborníci ochotni provést potřebný řez korunky při prodeji výpěstků. Při
podzimní výsadbě potřebují dřeviny dostatek vody. Před výsadbou proto stromky i keříky
s volným kořenem namočíme na šest aţ dvacet čtyři hodin do vody. Rostliny v kontejneru
ponoříme do vody na tak dlouho, dokud ze zeminy vycházejí bublinky. Po suchém létě je
nedostatek vláhy také v půdě, proto jámu před výsadbou naplníme vodou a sázíme, aţ
kdyţ se vsákne. Zálivka po výsadbě splaví zeminu mezi kořeny. Tímto postupem
předejdeme uschnutí zasazené dřeviny, které často povaţujeme za vymrznutí.
Krásný podzim vám přejí rostlinolékaři ODO SRS Jeseník.
SPORT
Pohodové lezení
lezení 2

Lezecká skupina Javorník a SPV Javorník za
přispění Olomouckého kraje v tělocvičně Základní školy Javorník připravila na sobotu 5. září
program pro malé i velké návštěvníky. Potěšila
a mile nás překvapila hojná účast zájemců
o lezení a přírodu v mikroregionu Javornicko.
V úvodu Toník Lyko přiblíţil ostatním, jak se lezlo na
mnohem vyšší stěně ve staré tělocvičně. Akci svým
lezení
povídáním příjemně zpestřili také zkušení lezci Aleš Raděj,
Janis Janíček a Jindra Mandát z HO Jeseník. Obrovskou
spoustu jejich horolezeckého vybavení si všichni mohli
osahat v průběhu workshopů. Nadšené děti pod dohledem
instruktorů zdolávaly lezeckou stěnu, slaňovali dolů či s
vypětím všech sil prusíkovali nahoru. I někteří dospělí našli
odvahu přejet si na lanovce celou tělocvičnu. Všichni, kteří
úspěšně zvládli uzly a zdolali všechna stanoviště, získali
malou odměnu. Nám byl naopak odměnou pohled na
rozzářené a nadšené děti.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu této
pohodové akce!
Lomi
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Váţení čtenáři, obyvatelé Javorníku i přilehlých vísek, milí přátelé,
častokrát se nám v poslední době stává při debatách s vámi, ţe se dozvídáme o vašich
„úklidech“ půd, domů a bytů. Úklidy jsou však tak důkladné, ţe většina věcí, o kterých si
myslíte, ţe k ničemu nejsou, končí na skládkách, ve sběrném dvoře, nebo ještě hůře
v plamenech. Věřte ale, ţe jsme tu my, kteří v rámci vernisáţí, příprav výstav i divadelních
představení (Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, divadelní přehlídky)
vyuţijeme mnoho kostýmů a nejrůznějších věcí (rekvizit) všeho druhu. Prosíme vás proto,
pokud se budete chtít čehokoliv nepotřebného zbavit - například po svých (pra)prarodičích
(oblečení, klobouky, svatební šaty, drobný nábytek, věci běţného ţivota apod.) - ţe máme
na půdě kulturního domu zřízenu kostymérnu. Děkujeme předem za vaši ochotu. Naše
dveře jsou vám vţdy otevřeny.
Za všechny VH

Divadelní představení s dětmi Trampoty brouka Pytlíka

Vernisáž k výstavě stavitele H. Utnera

Ještě k rumunským Slovákům:

Pokud jste se pozastavili nad zmínkou o rumunských Slovácích, která byla ve článku
"Z Makrelina táborového deníčku", dovolila bych si bliţší vysvětlení. Jednalo se pouze
o přirovnání, tzn. tento příměr mi slouţil jako jazykový prostředek. Tábor na Travné byl ve
stylu pirátském, všichni účastníci si měli opatřit kostýmy, tedy i já jsem se o svůj kostým
postarala. Kdyţ jsem se potom viděla v zrcadle, vybavila se mi vzpomínka na obrázek ze
staré učebnice, kde byly zobrazeny lidové kroje. Rumunští Slováci na nich měli krásně
barevné dlouhé sukně a zdobené haleny - no a mé oblečení se tomu podobalo. To je vše.
Věřím, ţe se nikdo nebude cítit dotčen, to jsem opravdu nechtěla.
Mgr. Markéta Lyková (Makrela)
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KINO - PROGRAM ŘÍJEN 2009
Jednotné vstupné na představení je 30,-/ 45,- Kč
Sobota 3.10. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
OPERACE DUNAJ
(tragikomedie)

Posádka stařičkého tanku „Beruška“ – veterán Edek, svalovec Romek, student Florian a mladík Jasiu – je přesvědčena, ţe přijíţdí do
Československa zachraňovat svobodu a demokracii. Vinou série
nešťastných náhod omylem zabloudí do ospalé české vesničky, kde
v tamní hospodě právě probíhá oslava odchodu do penze pana
výpravčího Kulky (Rudolf Hrušínský). Nálada přítomných je patřičně
uvolněná (tamtamy sem zprávy o invazi ještě nedonesly), dokud se
nezačnou postupně třást půllitry, okenní tabulky a stěny hospody, aţ
jednou z nich projede tank.

BONTON

přístupno

původní znění

104 minut

Sobota 10.10. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
NA ODSTŘEL
(thriller)

Kořeny dobrého příběhu můţou leţet i ve zdánlivých banalitách. Koho
by dojímali zastřelený feťák a poslíček s pizzou? Cal McAffrey,
zkušený reportér (Russell Crowe), ovšem tuší, ţe za profesionální
vraţdou dvou bezejmenných outsiderů by se mohlo skrývat něco
mnohem většího, zvlášť kdyţ se mu podaří najít spojení mezi těmito
zločiny a záhadnou smrtí asistentky vlivného kongresmana Stephena
Collinse (Ben Affleck).

BONTON

přístupno od 12 let

titulky

127 minut

Sobota 17.10. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
VENI, VIDI, VICI
( romantický / komedie)

Po tragické smrti svého otce, vášnivého golfisty, vyrůstá Honza pouze
s maminkou a malým bráškou Lukášem. Rodina se se smrtí otce
těţce vyrovnává a hrozí jí existenční problémy. Zrovna ve chvíli, kdy
se Honza dozvídá o svém přijetí na vysokou školu, přichází majetková
exekuce. Honza se k celé situaci staví čelem a místo plánovaných
prázdnin s přítelkyní Terezkou nastupuje na brigádu do luxusního
hotelu v Karlových Varech, kde pracuje jeho prastrýc Maxmilián.

SPI INTERNATIONAL přístupno od 12 let

95 minut

Sobota 24.10.2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
HANNAH MONTANA
(hudební / komedie)

Miley Stewart (Miley Cyrus) se snaţí stíhat školu, přátele a ještě svou
tajnou identitu, popovou hvězdu. Kdyţ stoupající popularita Hannah
Montany hrozí tím, ţe ovládne celý její ţivot, je ochotna to podstoupit.
Její otec (Billy Ray Cyrus) ji proto odveze domů do Crowley Corners
v Tennessee, aby poznala skutečný ţivot, čímţ spustí dobrodruţství
plné takové dávky legrace, smíchu a romantiky, ţe si to ani Hannah
Montana nedokázala představit.

FALCON

přístupno
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český dabing

102 minut

Sobota 31.10.2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA (záznam jazzové opery)

Film Miloše Formana podle slavného divadelního představení
Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého
Mladý manţelský pár Uli a Vanilka se právě rozvádí a toho času
bydlí kaţdý v jedné polovině bytu. Podivnou atmosféru naruší
advokát, který přichází manţele poučit o rozvodovém řízení
a velkolepě rozvody opěvuje. Situace se ale začne komplikovat
s příchodem dalšího narušitele – listonoše, který přináší záhadný
telegram z Liverpoolu. Ten oznamuje, ţe Vanilčina bohatá teta
zemřela, a dosud nenarozené dítě Vanilky a Uliho zdědí milion liber

FALCON

přístupno

české znění

85 minut

Město Javorník ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Javorník pořádají

v pátek 13. 11. 2009 od 17.00 hodin v sále Stodola J. Damaška Javorník
SETKÁNÍ PO LETECH 2009
Váţená paní, váţený pane,
v letošním roce došlo ke změně doručování pozvánek, které nebudou roznášeny ani
zasílány poštou, tak, jak jste byli zvyklí, ale budou pro vás nachystané na podatelně
Městského úřadu Javorník a v Kulturním domě Javorník, kde si je můţete vyzvednout.
Potvrzené vraťte nejpozději do 5. 11. 2009 do kulturního domu. Podmínkou pro přihlášení
na „Setkání…“ je dosaţení v letošním roce 60-ti let a mít trvalé bydliště v Javorníku.
Na setkání s vámi se těší
pořadatelé.

Fotografie z roku 2006

Setkání po letech je vţdy příjemné
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PŘIHLÁŠKA NA SETKÁNÍ PO LETECH 2009
Jméno, Příjmení (jednotlivec)

_________________________________________________________________

Případně manţelský pár

_________________________________________________________________

Datum, podpis

_________________________________________________________________

……………………………………………………………………………..
PŘIHLÁŠKA NA SETKÁNÍ PO LETECH 2009
Jméno, Příjmení (jednotlivec)

_________________________________________________________________

Případně manţelský pár

_________________________________________________________________

Datum, podpis

_________________________________________________________________

……………………………………………………………………………..
PŘIHLÁŠKA NA SETKÁNÍ PO LETECH 2009
Jméno, Příjmení (jednotlivec)

_________________________________________________________________

Případně manţelský pár

_________________________________________________________________

Datum, podpis

_________________________________________________________________

Své příspěvky můţete posílat na email: knihovna@mksjavornik.cz,
info@mksjavornik.cz. Uzávěrka listopadového čísla je ve středu 15. 10. do 8,00.
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