12 - 2009

Zima

Zimní čas v Javorníku ve 20. letech 20. století.
Vánoční přání
Den štědrovečerní k nám
přichází kaţdý rok rolničkami a vánoční
poezií – „Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný
svátku …“.
A spolu s ním – v předzvěsti krásna –
si navzájem přejeme „hodně šťastných
dnů a v lásce společně jejich naţívání.“

A já přeji všem lidem dobré vůle:
„Krásné proţití svátků vánočních
a vánoční světla, ať jsou rozţíhaná
radostným jasem dětských očí!“
Javornický malíř
Vladimír Pšenčík

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Váţení a milí spoluobčané,
nastává opět vánoční čas, období, které pro většinu z nás patří k nejkrásnějším v roce.
Natolik jsme někteří z nás v průběhu roku zaujati naší činností, ţe nevnímáme ubíhající
čas. Aţ povětšinou vánoční výzdoba obchodů a náměstí nás donutí procitnout a uvědomit
si tu krátkost jednoho roku.
Jsou tu dny adventu ohlašující svátky. Čas klidu a pokoje, sladce vonícího cukroví,
nazdobených vánočních stromků, splněných přání, rozzářených dětských očí, čas dárků
a radosti. Ale Vánoce to nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska,
porozumění a štěstí. O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleţí. Přeji Vám,
ať je po Vašem boku vţdy někdo, s kým se můţete o to všechno krásné podělit. Věřím, ţe
i Vy v tento čas dokáţete alespoň na chvíli zapomenout na všední shon a budete moci
svátky proţít v radosti a pohodě. Doufám, ţe i výzdoba v ulicích a vánoční strom u radnice
pomůţe vytvořit příjemnou atmosféru v našem městě.
Rád bych poděkoval všem občanům, kteří se aktivně podíleli na rozkvětu našeho města,
radním, všem členům zastupitelstva a zaměstnancům Městského úřadu.
Dovolte mi, abych Vám z celého srdce popřál příjemné a klidné proţití svátků vánočních,
mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce!
Jiří Jura, starosta
JACÍ JSME
Na říjnovém veřejném zasedání zastupitelstva města pan Milan Rychlý předloţil
zastupitelům města seznam osob z Javornicka, které padly za 2. světové války. Zastupitelé
mají zváţit, zda se těmto lidem neodhalí např. pamětní deska. Oţivila jsem si tuto velmi
citlivou věc po přečtení Javornického zpravodaje č. 11. A jak se na to dívám já?
Kdyţ je kaţdoročně v květnových dnech kladení věnců a uctění památky padlých za
2. světové války u pomníku „OBĚTEM FAŠISMU“, sejde se nás tam hrstka. Starších
spoluobčanů ubývá a mladší to vůbec nezajímá. Proč tedy teď takový zájem?
A za koho tito lidé vlastně bojovali?
I.H.
Zprávy z matriky
Narození občánci:
Natálie Horká, Gabriela Horvátová, Daniel Kišac, Tomáš Sedlák, Filip Zelenka,
Sandra Zelenková
Odešli z našich řad : Mária Procíková

Marcela Minksová, matrikářka

OPRAVA TELEFONNÍHO ČÍSLA
Mgr. Alena Hlavešová, advokátka
Nabídka právního zastoupení ve věcech trestního, občanského a rodinného práva včetně
sepisování smluv. Moţnost jednání také v ruštině a francouzštině.
Mgr. Alena Hlavešová sídlí na nám. Svobody č. p. 417 v Javorníku (naproti MěÚ)
v kanceláři paní Jany Oravcové. Schůzku nutno dohodnout telefonicky předem, příp. u paní
Jany Oravcové (tel. č. 584 440 198).
Telefon: +420 583 212 142
Mobil: +420 776 582 066
E-mail: mgr.hlavesova@tiscali.cz
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JAVORNÍK

Městské kulturní středisko Javorník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Státní okresní archiv Jeseník
Slezské zemské muzeum Opava
srdečně zvou na originální
vánoční výstavu ze soukromé sbírky manţelů
Glejtekových z Havířova
a soukromých sbírek.
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PRODEJNÍ VÁNOČNÍ TRHY
1. 12. 2009 – 18. 12. 2009
Vánoční trhy jsou otevřeny v Kulturním domě Javorník v době:

Pondělí – pátek
8.00 – 16.30
Sobota v době promítání kina

Městské kulturní středisko
vás srdečně zve od 4. 11. 2009 do 19. 12. 2009
na prodejní výstavu grafik autorky
Zuzany Rŧţičkové,
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

Vánoční koncert
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
kostel Nejsvětější Trojice Javorník
6. 12. 2009 v 18.00 hodin.
Vstupné dobrovolné.
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Městské kulturní středisko Javorník
srdečně zve všechny děti a rodiče
na

MIKULÁŠSKÝ REJ
NEDĚLE 6. 12. 2009
ve 14,00 hodin
malá tělocvična ZŠ
Masky andílkŧ, čertŧ
a Mikulášŧ vítány.
Pro děti je připravena
andělská a čertovská
výtvarná dílna, soutěţe,
karaoke.
Balíček si rodiče přinesou
vlastní, řádně označený.

Vstupné pro děti zdarma,
dospělí 30,-

Městské kulturní středisko Javorník
srdečně zve
v neděli 13. prosince v 17 hodin
do velkého sálu kulturního domu
na klavírní recitál
VÁNOČNÍ

ROMANCE

v podání
Valerie Pištákové a Karoliny Vysikan
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Městské kulturní středisko Javorník
pořádá tradiční

Pátek 29. ledna 2010 od 20.00 hodin
v Kulturním domě Javorník
K tanci i poslechu hraje skupina BT Krnov
Vstupné: 100,- Kč. Nutná rezervace míst vzhledem k omezené kapacitě.
Pátek 12. 2. 2010 19.00 hodin
Divadlo Járy Cimrmana ZÁSKOK
Cimrmanova hra o nešťastné premiéře hry Vlasta
Autoř: Smoljak & Svěrák Reţie: Ladislav Smoljak, Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel.
Osoby a obsazení:
Principál:
Jan Kašpar nebo Jan Hraběta
Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha:
Ladislav Smoljak nebo Zdeněk Svěrák
Doktor Vypich:
Bořivoj Penc nebo Jaroslav Weigel
Vlasta:
Petr Brukner nebo Genadij Rumlena
Bárta:
Václav Kotek nebo Marek Šimon
Šikovatel Vogeltanz:
Miloň Čepelka nebo Pavel Vondruška
Děj se odehrává v české vesnici 90. let předminulého století.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK

ZŠ Javorník a Rada rodičŧ při ZŠ
vás srdečně zvou

dne 11.12.2009 od 16. 00 hod.
do budovy ZŠ na

VÁNOČNÍ JARMARK,

na kterém si mŧţete zakoupit vánoční výrobky ţákŧ naší školy.
Zahřejte se vánočním punčem, zastavte se ve vánočním shonu
a potěšte se programem, který pro vás připravily děti. Vnímejte
předvánoční atmosféru, setkávejte se s přáteli a známými.
Část výtěţku z prodeje bude věnována o.p.s. Pomocné tlapky,
část bude pouţita pro ţáky ZŠ.
Volba povolání
Taky máte doma „vycházejícího“ ţáka? Taky řešíte, kam dál? Uţ jste přelouskali obrovské
mnoţství různých nabídek a čím je jich víc, tím jste bezradnější?
Třeba tu máme pro některé z vás tip.
V úterý 10. 11. 2009 se chlapecká část tříd 9. A, 9. B ZŠ Javorník vypravila na exkurzi do
Ondřejovické strojírny, spol.s r.o. Přibrali jsme s sebou i pár zástupců z osmých tříd, aby si
i oni mohli s předstihem udělat představu, co je za rok čeká.
Ve strojírně nás očekával společník strojírny p. ing. Stárek, který se nám se svým týmem
spolupracovníků plně věnoval. Po počátečních základních informacích o tom, co se ve
strojírně vyrábí, z čeho a pro koho, o jaké obory a zaměstnance mají zájem, následovala
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vlastní prohlídka. Po malých skupinách jsme prošli snad všechna pracoviště, kde jsme se
vţdy setkali s příjemnými a ochotnými lidmi, kterým na jejich strojírně opravdu záleţí. Kluci
si se skutečným zájmem prohlédli výrobu, ptali se na věci, které je zajímaly, a je moţné, ţe
se mezi nimi najde další posila zámečníků, obráběčů, kotlářů nebo jiných „černých“
řemesel.
Poděkování patří p. uč. Hořavové ZŠ Javorník, která celou akci zorganizovala, p. ing.
Stárkovi a všem ochotným pracovníkům Ondřejovické strojírny.
ŠK
Pomocné tlapky
V pondělí 2. listopadu jiţ podruhé navštívil naši školu zástupce
obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky pan Jiří Tomášů.
Právě dnes totiţ jel předat dalšího asistenčního psa do FrýdkuMístku, a tak cestoval trochu oklikou. Chtěl nám ukázat, ţe i my
se svým malým příspěvkem podílíme na tom, ţe Pomocné
tlapky mohou opravdu pomáhat. Vycvičený asistenční pes toho
byl důkazem. Je aţ neuvěřitelné, co všechno se pes dokáţe
naučit. Od otvírání dveří, lednice, pračky, vytaţení prádla
z pračky, podávání kolíčků na prádlo, přinášení mobilu, podávání
spadlých předmětů, pomoc při oblékání a vysvlékání a mohla
bych pokračovat dál ve výčtu, aţ po pomoc postiţeným lidem
venku – převádění přes vozovku, chůze podél vozíčku,
zajišťování bezpečnosti postiţeného člověka. Tohle všechno psi
z Pomocných tlapek umí. Bohuţel, naše legislativa zná jen
pojem vodicí pes, který pomáhá nevidomým. Tím končí i finanční
zabezpečení výcviku.
Asistenční pes do téhle kategorie prostě nepatří, a proto peníze na výcvik takovýchto psů
není moţné získat jinak, neţ formou sponzorských darů. Obecně prospěšná společnost
Pomocné tlapky právě takové psy cvičí a zdarma je předává lidem, kteří je nutně potřebují.
I to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli část výtěţku z vánočního jarmarku věnovat
právě sem. Pokud vás tyto poněkud kusé informace zaujaly, podívejte se na
www.pomocnetlapky.cz. Moţná, začnete vidět některé věci trochu jinak.
ŠK
MATEŘSKÁ ŠKOLA ULICE POLSKÁ
PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
UL. POLSKÁ
Podzim je v plném proudu a příroda nám nabízí spoustu materiálu k vyrábění – plody, listy,
kůra… Napadlo nás vyrobit
Skřítka Podzimníčka. A protoţe
víme, ţe máme velmi šikovné
rodiče, vyhlásili jsme soutěţ
o toho nejhezčího. Je jen škoda,
ţe se nezapojili všichni. Přesto,
jsme vybírali z dvanácti výrobků
a rodiče, kteří dávali hlasy tomu
nejzdařilejšímu,
měli
těţkou
volbu.

Podzimníček
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Pro první tři jsme měli tyto ceny : 1.místo – sportovní automobil
2.místo – let balonem kamkoliv
3.místo – tři stovky
Nezapomněli jsme ani na děti, které se neumístily. Všechny dostaly diplom a sladkou
odměnu. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme se na víc takových akcí.
Za kolektiv mateřské školy Zourková Helena
Drakiáda se školkou
Byl to poslední krásný,
teplý a slunný den babího léta 8. října. Sraz
jsme měli před školkou
a odtud jsme společně
vyrazili na Kravčák. Vítr
nám příznivě vál, draci
létali vysoko a rodiče to
proţívali stejně jako děti.
Vţdyť mnozí z nás toho
draka pouštěli po dlouhých letech. A myslím,
ţe se všichni snaţili
a uţívali si to. Kaţdý se
pokoušel, aby ten jejich
dráček letěl výš a déle. Avšak vítr je ţivel, a tak, kdyţ uţ si člověk myslí, ţe mu to jde, tak
prásk, a drak jde k zemi. Někomu se zas zamotá do drátů a třepotá se sám. Paní učitelky
nachystaly soutěţe, ve kterých soutěţili společně děti s rodiči. Utvořila se druţstva
a soutěţilo se o sto šest.Občas nám soutěţící přebíhali k soupeřům, ale nakonec nebylo
vítězů ani poraţených. Byla to zábava rodičů s dětmi.
M.Glavinovská a J.Kinská
Drakiáda

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK

PŦJČOVNÍ DOBA O VÁNOCÍCH

Pondělí 21. 12. 2009
9,00 – 15,00

22. 12. 2009 – 1. 1. 2010
ZAVŘENO

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala všem našim sponzorŧm, díky kterým
jsme mohli nejen uspořádat mnohé akce pro děti i veřejnost, ale rovněţ
nakoupit nové knihy.

Všem čtenářŧm a návštěvníkŧm knihovny přeji pěkné proţití
nadcházejících svátkŧ a těším se s vámi nashledanou v roce 2010
v Městské knihovně Rudolfa Zubera Javorník.
Věra Hradilová, vedoucí knihovny
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Svatohubertská mše svatá
V kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku se konala dne 15.11.2009 poprvé v historii
Svatohubertská mše svatá.
Úderem deváté hodiny a třicáté minuty se v kostele rozezněly slavnostní fanfáry ze čtyř
lesních rohů. Za zvuku těchto
mše
tónů středem kostela pozvolna přicházel průvod ministrantů a kněţí: Otce Piotra
Niewiadomského, SDS, celebranta mše svaté a Otce
Jozefa Florka, koncelebranta
této mše.
Po krátkém úvodním slovu
a přivítání všech přítomných
lesníků a myslivců, hostí
z blízkých i vzdálenějších
míst našeho regionu i z blízkého Polska a v neposlední
řadě i všech farníků, se za
doprovodu trubačů z Lesní
správy Javorník ujal svého umění pěvecký sbor Radost Ţulová pod vedením Mgr.
Štelclové.
Čtení z Písma i přímluvy byly předneseny členem Mysliveckého sdruţení, Ing. Petrem
Dvořákem.
V Homilii o. Mgr. Jozef Florek, původně absolvent
Mše2
střední lesnické školy, zdůraznil nutnost chránit
přírodu včetně lesního bohatství. Příroda nám byla
svěřena Stvořitelem do uţívání, máme o ni pečovat,
má nám slouţit k našim kaţdodenním potřebám.
Stejně tak nám byly svěřeny lesy, jakoţto součást
přírody. I ony by měly slouţit ku prospěchu všeho
tvorstva. A protoţe jsme tvorové myslící, jen na nás
záleţí, jak budou lesy a celá příroda vypadat
v blízké i vzdálenější budoucnosti. Kaţdý ţivočišný
druh si bere z přírody jen to nutné, co potřebuje
k ţivotu, jen my, Homo sapiens, drancujeme
přírodu, bereme z ní mnohonásobně víc, neţ
potřebujeme. O. Jozef Florek zároveň vyzvedl
zásluţnou práci lesníků i myslivců, bez jejichţ práce
a úsilí by nedocházelo k ozdravování lesních
porostů a udrţování únosného počtu zdravé lesní
zvěře.
Celá mše svatá byla protkána písněmi se Svatohubertskou tématikou za doprovodu
trubačů.
I na konci bohosluţby jsme měli moţnost nechat blahodárně působit na naše nitro
okouzlující zvuky lesních rohů.
Ještě dlouho po ukončení mše se tvořily před kostelem hloučky lidí a kaţdý měl potřebu
sdělit známým, jak hluboké záţitky si odnáší domů.
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Lesníci a myslivci zakončili nedělní slavnost posezením na faře v Travné, kde u pravého
mysliveckého guláše mohli plánovat, jak bude pokračovat oslava jejich patrona,
sv. Huberta v příštích letech.
V Javorníku dne 16. 11. 2009.
A.R.
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
radí a informuje
Ani jsme se nenadáli a zima je tady. Zahrádka odpočívá připravená
k zimnímu spánku. Prosinec se povaţuje za měsíc nejhlubšího klidu. Zahrádkář
má také nárok na odpočinek, ale přece jen mu to nedá. Pravidelně kontroluje
uskladněné ovoce a zeleninu a dbá na dostatečné větrání. Pokud objeví
hnilobou napadené ovoce, ihned ho odstraní a zlikviduje. Někdy si zahrádkáři
stěţují na vysychání strouţků česneku. V době skladování bývá
nejčastěji způsobeno vysokými skladovacími teplotami, ale na
vyschnutí se můţe podílet i vlnovník česnekový. Ten zalézá pod
obalové šupiny strouţků a při vyšších teplotách z nich vysává rostlinné
šťávy. Vzhledem k tomu, ţe je velmi drobný, lze jeho přítomnost zjistit
jen pomocí mikroskopu. Do skladovacích prostor se dostává
s hlavičkami česneku, který byl vlnovníkem česnekovým napaden.
Navzdory tomu, ţe se občas na česneku objeví, není nutné proti němu
chemicky zasahovat. Jestliţe sadbu česneku namoříme proti háďátku
zhoubnému, zničíme i přítomné jedince vlnovníka česnekového.
Hlavním opatřením proti vysychání česnekových strouţků je tedy jejich skladování při
nízkých teplotách.
Při prohlídce zahrady odstraňujeme a likvidujeme všechny přischlé a mumifikované
plody. Je vhodné seškrabat ze stromů starou odlupující se kůru, mechy a lišejníky, které
spálíme. Můţeme začít bílit kmeny, aby se omezilo praskání kmenů vlivem kolísání teplot
zejména v časném jarním období. Bohuţel, ošetření vápenným mlékem nemá vliv na
výskyt chorob a škůdců, jak se někteří zahrádkáři domnívají. Většina škůdců navíc
přezimuje v koruně stromů. Účinnější neţ bílení proti výkyvům teplot je mechanické
zakrývání kmenů (především jejich jiţních stran) koncem zimy například lepenkou,
dřevěnými deskami, prkny, chvojím, slámou, protiokusovými chrániči apod. Koncem
prosince je příhodný čas k řezání roubů jádrovin a peckovin i drobných keřů, které
vyuţijeme při jarním roubování. Rouby uskladníme na chladném místě zahrádky.
Nezapomínáme ani na naše ptačí pomocníky v boji s různými
škůdci. Je vhodné přilákat zejména sýkorky pomocí nově vytvořených
budek. Dřevěné budky pro sýkorky mají vnitřní rozměry 14 x 14 x 25
centimetrů. Vletový otvor o průměru 3,2 aţ 3,5 cm má být umístěný
v horní třetině výšky přední desky a je třeba otvor směrovat k jihu
nebo k východu. Budky zavěšujeme do výšky dva aţ tři metry.
Sýkorky dávají přednost olejnatým semenům - slunečnice jako základ
a k tomu mák, len, konopí, řepka, proso, pohanka a další. Nikdy
nepřidáváme kvasné pečivo, tedy rohlíky, housky a chleba – kvasnice
totiţ ptákům v ţaludku způsobují potíţe, i kdyţ drobky budou usušené. Co z krmítek
vyházejí sýkorky i brhlíci, to na zemi sezobou pěnkavy, stehlíci nebo vrabčáci.Vhodný je
i kousek zavěšeného loje.
Pokud ještě není sníh, prohlíţíme a spravujeme ploty před nezvanými návštěvníky jako
jsou zajíci a jiná drobná zvěř. Uklidíme a očistíme nářadí. Rýče, motyky, příp. další nářadí
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nakonzervujeme, ať nezreznou a neulpívá pak na nich při práci zbytečně zemina.
Je třeba rovněţ zkontrolovat, zda přípravky, které se v sezoně nespotřebovaly, jsou
správně uskladněné. Je samozřejmé, ţe k nim nemají mít přístup děti ani ţádné
nepovolané osoby. Místnost, kde přípravky skladujeme, musí být suchá, dobře větratelná
a teplota by neměla klesnout pod 5 °C. Práškové přípravky nesmí
zvlhnout a tekuté přípravky nesmí přemrznout. Pokud by se tak stalo,
ztratily by pravděpodobně účinnost, která spočívá v jejich správných
fyzikálních a chemických vlastnostech. Při kontrole se zaměříme i na
to, zda přípravkům neprošla doba pouţitelnosti. Obvykle se pohybuje
kolem dvou let. Pokud by se tak přece jen stalo, je třeba takové
přípravky nechat odborně zlikvidovat a nevyhazovat do běţného
odpadu. Vzhledem k vlastnostem přípravků na ochranu rostlin se jedná o nebezpečný
odpad.
Prosinec je měsíc, kdy jsou dny nejkratší a začíná advent, který je předzvěstí Vánoc.
V tomto čase si můţete zkusit předpovědět jaká bude úroda v příštím roce podle chování
zvěře, stavu plodin a vývinu počasí. Je to magický čas plný kouzel. Krásné a bohaté
Vánoce vám přejí
rostlinolékaři ODO SRS Jeseník.
DISKUSE O NÁRODNÍM PARKU JESENÍKY POTVRDILA
POTŘEBU SERIÓZNÍCH INFORMACÍ
První široká diskuse na téma Národní park Jeseníky (NP) se uskutečnila dne 11. listopadu
2009 v rámci konference ke 40. výročí CHKO Jeseníky. Od 18 hod. tak měli zástupci obcí,
Lesů ČR, Ministerstva ţivotního prostředí, petičního výboru, Správy CHKO a odborné
veřejnosti příleţitost diskutovat toto aktuální a významné téma v příjemných prostorách
lázeňského domu Libuše v Karlově Studánce.
Během cca 100 minut zde zazněla řada informací a dotazů. Úvodem představitelé
ministerstva, správy a petičního výboru prezentovali základní informace o moţnosti
vyhlášení NP. Následná diskuse byla na seriózní a věcné úrovni. Během ní ředitel Odboru
péče pro národní parky MŢP potvrdil, ţe ministerstvo rozešle starostům obcí oficiální
materiál k možnosti vyhlášení NP Jeseníky a dále připravuje brožurku
s podrobnějšími informacemi pro veřejnost. Představitelé starostů i zástupci petičního
výboru potvrdili, ţe je zapotřebí zlepšit informovanost a mít k dispozici oficiální dokument
ze strany ministerstva. Zaznělo zde, ţe jsme na počátku procesu přípravy NP, nikoliv
ve fázi jeho vyhlašování. Základem všeho je poskytování seriózních informací
a věcná veřejná diskuse.
V průběhu jednání se nikdo z účastníků nevyjádřil proti NP. Diskutovány byly nejrůznější
aspekty a případná rizika. Zajímavé bylo téma bezzásahového reţimu v případě zřízení NP
Jeseníky. Zástupci ministerstva uvedli, ţe tyto věci bude podrobněji řešit návrh plánu péče,
který zatím není k dispozici, ale lze předpokládat ponechání menšinové a pečlivě vybrané
části území samovolnému vývoji přírodních procesů. Někteří z přítomných vyjádřili
obavy z rizika opakování kůrovcové situace na Šumavě.
V této souvislosti bylo řečeno, ţe Jeseníky nelze zjednodušeně srovnávat se Šumavou,
protoţe Jeseníky jsou jiný typ pohoří a situace je zde výrazně odlišná. Jeseníky lze
přirovnávat ke Krkonoším, kde je problematika kůrovce dobře zvládána.
To potvrdil i zástupce Krkonošského národního parku, který upřesnil, ţe bezzásahové
území v Krkonoších činí cca 13 % plochy z území NP, jedná se o vysokohorské území
a kůrovec zde není problémem. Obdobně to lze řešit i v Jeseníkách. Navíc doplnil, ţe
také v Krkonoších přistupují k vyřezávání borovice kleče na místech, kde byla uměle
vysázena člověkem, protoţe prokazatelně poškozuje původní přírodní biotopy.
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Petiční výbor petice na podporu vzniku NP Jeseníky se veřejnou iniciativou snaţí vyvolat
věcnou diskusi a přispět k řešení závaţných problémů v Jeseníkách. Ukazuje se, ţe forma
veřejných setkání za účasti různých stran tématu je vhodná a správná. Taková jednání
budeme iniciovat a podporovat.
Navrhujeme koncept národního parku, který pomůže jak místní unikátní přírodě,
tak životu místních lidí. Takový NP pomůţe zlepšit praktickou ochranu přírody v našich
horách, zlepší vyuţití a čerpání finančních prostředků ze strany státu a fondů EU a přispěje
k udrţitelnému rozvoji Jeseníků, který bude zaloţen na kvalitě sluţeb a ekologicky šetrném
turismu. Jsme rádi, ţe řada občanů s těmito poţadavky souhlasí. Petici podepsalo jiţ přes
4.500 lidí, zejména ţijících v Jeseníkách. Občané města Javorník mohou petici
podepisovat v Městském informačním centru Javorník na ulici Nádražní 160.
Děkujeme za podporu. Více informací naleznete na www.actaea.cz
Ondřej Bačík ml. ,zástupce petičního výboru, ondrej.bacik@centrum.cz
Brouk Pytlík v Uničově
Mladí herci z dramatického krouţku Základní školy Javorník a Občanského sdruţení
MULTIART se 8. 11. rozloučili se zdařilým představením Trampoty Brouka Pytlíka
posledním, v pořadí pátém provedení, které tentokrát potěšilo malé diváky z Uničova na
dvoudenní přehlídce amatérských divadel.
Mladí herci mohli na vlastní kůţi okusit, co znamená „měnit štaci“. Ano, museli se obejít
na dva dny bez pečující náruče rodičů. Sbalili si svůj kostým do batohu, přibalili kousek
chleba a políbeni múzou se vydali rozjasňovat oči svých vrstevníků v Uničově.
Lze vůbec zaţít krásy a romantiku komediantského kočovného ţivota v dnešní moderní
době? Myslím si, ţe ano. Povaţujeme-li za krásné a romantické:
- kdyţ dokáţeme potěšit se svými kamarády, na které se můţeme spolehnout, jiné
lidi,
- kdyţ poznáváme nejen krásné kouty naší země, ale také lidi, kteří tam ţijí.
Smích dětí v publiku během představení a bouřlivý aplaus po něm, byly důkazem toho, ţe
se představení líbilo.
Za finanční podporu této naší cesty děkujeme těmto sponzorům: : fi STAR s.r.o., MUDr.
Vladislava Porvisová, Ing. Antonín Klíč, fi ENERGOROZVODY s.r.o. a za bezpečnou
cestu tam i zpět včetně nočního čekání panu Pavlu Jirešovi.
Vítáme Martina lampióny
Tak jako kaţdý rok i letos paní Zima přivolala Martina
a ten přijel na bílém koni. Sníh nám letos nepřivál,
pouze déšť, ale to snad dobrou náladu nikomu
nepokazilo. Nejprve byly pro návštěvníky martinského lampiónového průvodu připraveny Javornické
televizní noviny v podání televizních moderátorů
Marie a Karla, poté se slova ujali reportéři Zoran 1
a Zoran 2, kteří byli umístěni přímo na střeše
kulturního domu, kde se měla objevit paní Zima. Pak
se jiţ jen čekalo na příjezd Martina a po zapálení
všech lampiónů se lampiónový průvod mohl vydat na
podzimně-zimní cestu městem. V kulturním domě byly
pro děti připraveny soutěţe a výtvarné dílny a pro
dospělé malé občerstvení v podobě klobásek, placků
a svařeného vína. K dobré pohodě hrála rómská
kapela Therne Thave z Bernartic. Kdo chtěl zimu
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Martin1

přivítat s úsměvem, tak to tedy tento den dozajista mohl. Poděkování patří panu Martinovi
Lomázovi, pani Miladě Struţkové a Lence Kolářové, Řecké obci a všem dobrovolníkům
a ochotníkům, kteří byli ochotni pomoci.
Hana Polášková
Martin2

Setkání1

Martin3

Setkání po letech

V pátek 13. 11. 2009 se v sále STODOLA uskutečnilo Setkání po letech 2009. K tanci i k poslechu
hrála krojovaná dechová hudba z Hané, z Věrovan
Věrovanka. I přesto, ţe jejich příjezd byl ohroţen
blouděním, kdy se po průjezdu Červenohorským
sedlem vydali přes Lipovou na Ramzovou a zapomněli odbočit na Javorník, se vše s minimálním
časovým zpoţděním stihlo. Ještě před jejích
vystoupením jsme se mohli zaposlouchat do tónů
klasických, operetních i lidových melodií v podání
paní Anny Beťákové a pana Zdeňka Kročka, kterému
přestoţe jiţ bylo 81 roků stále dokázal svým zpěvem
potěšit a rozezpívat celý sál. Věřím, ţe všichni
zúčastnění se pobavili a opět za rok se setkáme.
Poděkování patří všem dobrovolnicím, které nám
s přípravou tohoto večera pomáhaly. Děkujeme.
Hana Polášková

JAVORNICKÁ DĚLOSTŘELECKÁ GARDA
Bzenecké radovánky
C. k. dělostřelectvo poprvé v přesile! Svatomartinské slavnosti ve Bzenci byly zkrátka
naše. Po mimořádném loňském úspěchu bylo rozhodnuto: jedeme zas! O síle šestnácti
muţů a ţen jsme se vydali zdolat nejen francouzskou armádu, ale hlavně bzenecké sklepy.
První sobota po svatém Martinu totiţ znamenala jediné: svěcení a ochutnávku
svatomartinských vín.
O tom, ţe se vše vyvedlo na výbornou, netřeba spekulovat. Naše řady po více neţ
měsíční pauze od poslední akce notně pookřály a vyhladověly, takţe s velkorysostí sobě
vlastní jsme i nebohým Francouzům, jeţ byli tentokrát v nápadné menšině (ţe by sbírání sil
na Austerlitz?), mohli zapůjčit nejen kanón, ale i jednoho vojáka. Asistentské role se
přeochotně ujal Lomi. No chlap aby neodolal šarmantním markytánkám, i kdyţ jsou
v řadách nepřítele!
Za JDG Petruše
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KINO - PROGRAM PROSINEC 2009
Jednotné vstupné na představení je 30,-/ 45,- Kč
sobota 5.12.2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
COCO CHANEL ( biografický )
SPI INTERNATIONAL
Malá dívka uprostřed Francie umístěná v sirotčinci se svou
sestrou marně čeká kaţdou neděli, ţe se pro ně jejich tatínek
vrátí. Mladá švadlena, jejíţ prací je opravovat lemy v zadní
místnosti obchodu venkovského krejčího. Příliš hubená
začínající kurtizána, uprostřed prostitutek a zhýralců, nachází
útočiště u svého ochránce Étienna Balsana. Zamilovaná ţena,
která ví, ţe nebude „ničí ţenou“, ani ţenou Boye Capela,
muţe, který ji přesto tolik miloval. Rebelka, které konvence
tehdejší doby brání volně dýchat a která se obléká do košil
svých milenců. To je příběh Coco Chanel! Příběh moderní
ţeny, která navţdy změnila svět módy, svět ţen.
přístupno od 12 let
české titulky
105 minu
Sobota 12.12. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ (romantická komedie)
FALCON
Tvůrkyně romanticky zaměřené ranní show (Heigl) se
nechtěně zaplete do sérií pobuřujících testů svého
šovinistického dopisovatele (Butler), aby dokázala jeho teorie
o přátelství, a to jí pomohlo najít lásku. Avšak jeho chytré triky
vedou k nečekanému výsledku.
přístupno od 12 let
české titulky
96 minut

Sobota 19.12.2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
AŤ ŢIJÍ RYTÍŘI
( historický/ dobrodruţný)
BONTON
Tak trochu jiný středověk od reţiséra filmŧ Rafťáci a
Snowboarďáci.
Hrad a tvrz se vyzývavě tyčí v těsném sousedství obklopeny
hlubokým lesem. Vcelku poklidné souţití naruší nečekaná
událost. Martin z Vamberka (David Prachař) čestný rytíř
a starostlivý otec pěti dětí je nařčen z čarodějnictví
a loupeţivých výprav. Odjíţdí proto na královský dvůr hájit
svoji čest a nechává tvrz v rukou svého nejstaršího syna Petra
a jeho sourozenců. Netuší, ţe ono udání je dílem závistivého,
hrabivého a dokonale slizkého souseda Albrechta z Krvenos
(Pavel Kříţ), který netouţí po ničem jiném, neţ se panství
zmocnit.
přístupno

pŧvodní znění

- 15 -

109 minut

Sobota 26.12.2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
NÁVRH
(romantická komedie )
FALCON
Kdyţ vlivná kniţní redaktorka Margaret (Sandra Bullock) čelí
vidině deportace do své rodné Kanady, nedá bystré ţeně
příliš práce, aby si rychle vymyslela, ţe je ve skutečnosti
zasnoubená se svým nic netušícím asistentem Andrewem
(Ryan Reynolds), kterého celé roky poniţovala. Ten
souhlasí, ţe se na jejím divadle bude podílet, ale s několika
podmínkami. Podivný pár se vydává na Aljašku za jeho
rodinou a městské děvče, které je zvyklé mít vše pod
kontrolou, zjišťuje, ţe z jedné prekérní situace padá hned do
další.
přístupno
české titulky
108 minut
Připravujeme na leden: Bobule 2 , Ulovit miliardáře, G- Force , 2012

PDF – výběrové řízení Charita Javorník
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