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Ulice

Fotografie pochází asi z 20. let 20. století.
Stále se nacházíme na ulici Míru.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vážení spoluobčané,
úvodem dnešního příspěvku bych se chtěl vrátit k lednové sněhové kalamitě, kterou
pomáhalo městu odstraňovat také několik javornických firem se svojí technikou. Tato cizí
výpomoc stála bezmála 200 tis. Kč. K této částce je třeba přidat náklady vlastní – mzdy
zaměstnanců, náklady na techniku, posypový materiál, atd. Velkým problémem je také
platnost nového zákona tzv. chodníkového zákona, který ukládá obcím povinnost úklidu
chodníků a odpovědnost za jejich stav. Myslím si však, že jsme tuto situaci zvládli a všem,
kteří se aktivně podíleli při úklidu sněhu, patří velké poděkování.
Město Javorník se v letošní zimě také snažilo o vytvoření běžeckých lyžařských tras,
hlavně v oblasti Borůvkové hory. Letošní zima bohatá na sníh nás přivedla na myšlenku
provozování běžeckých tras u nás formou nákupu této služby. První jednání proběhla se
Ski areálem v Lipové-lázních, ale skončila na drahé přepravě sněžného skútru se
stopovačem do Javorníku. Další jednání proběhla s polskou stranou, kdy vznikl plán tvorby
běžeckých tras na naší i polské straně vzájemně propojených. Po několika příslibech
z polské strany jsme se však běžeckých tras nedočkali. Řešením celého problému se
s nadšením ujalo občanské sdružení Kůrovci. Věřím, že se do budoucna s jejich pomocí
bude tento krásný sport v okolí Javorníka provozovat.
Na základě předložené žádosti bylo Úřadem práce v Jeseníku přislíbeno Městu Javorník
pro rok 2010 celkem 17 pracovních míst – veřejně prospěšné práce. Od 1. 3. nastoupilo
11 pracovníků a zbylých 6 uchazečů o zaměstnání evidovaných u Úřadu práce nastoupí
k 1. 6. 2010.
Město Javorník organizuje od června loňského roku také veřejnou službu, což je
možnost pro občany pobírající dávky hmotné nouze po odpracování 30-ti hodin měsíčně
získat vyšší finanční pomoc. V současné době tuto možnost využívá 6 občanů.
Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, projevil zájem
o užívání vodní nádrže v Javorníku o výměře 17,06 ha za účelem zřízení rybářského
revíru dle zákona o rybářství a využívání vodních ploch k výkonu rybářského práva. Byl
sepsán návrh nájemní smlouvy a odeslán Českému rybářskému svazu do Ostravy
k připomínkování. Návrh byl ze strany Českého rybářského svazu schválen a došlo
k podpisu této smlouvy.
Městu Javorník se podařilo získat z rozpočtu Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši 200
tis. Kč na opravu domu č. p. 417 v Javorníku (dům naproti MěÚ). Dotace byla poskytnuta
na opravu fasády a výměnu oken včetně vnitřních a vnějších parapetů. Vlastní podíl Města
Javorník na tuto rekonstrukci je cca 300 tis. Kč.
Olomoucký kraj každoročně ze svého rozpočtu poskytuje dotace z programu „Obnova
staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“. Cílem programu je
zachování kulturního dědictví kraje formou podpory úhrady nákladů spojených se
záchranou, obnovou, zachováním a využitím drobných památek a objektů. Město Javorník
požádalo o dotaci na opravu Božích muk v Javorníku-vsi na parc. č. 256 vedle
Nádražní ulice (u Horáčků). Předpokládané náklady na tuto rekonstrukci jsou dle stavební
firmy 41.000,- Kč, a přislíbená dotace z Olomouckého kraje je 34.000,- Kč. Oprava
proběhne v jarních měsících.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 10. 3. 2010 schválilo nákup stroje –
kompaktoru KTO-150 od Technických služeb v Jeseníku. Stroj bude sloužit k uhrnování
a hutnění odpadu na naší skládce TKO. Pořízení tohoto stroje bude stát Město Javorník
210 tis. Kč. Cena je určena dle znaleckého posudku. Původním záměrem Města bylo tuto
službu zajišťovat dodavatelsky, ale po kalkulaci ceny, je nákup vlastního stroje výhodnější.
S přáním krásných slunečných jarních dnů a pevného zdraví Jiří Jura, starosta.
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Vážení občané,
chtěl bych vás informovat o záměrech vedení Města Javorník, které se
týkají oprav majetku města po povodních 2009. Možnosti čerpání financí na
opravu obecního a městského majetku využilo naše město ze dvou
programů a to z Ministerstva pro místní rozvoj ( MMR) a z Ministerstva
zemědělství (Mze). V současné době jsou podány žádosti na opravu
vodovodu v Račím Údolí, kdy byla loňský rok provedena pouze první část –
oprava zdemolovaných úseků a zajištění dodávky pitné vody, zatím hrazena
z půjčky Olomouckého kraje. Po získání finančních prostředků z Mze
chceme pokračovat v opravě a výměně dalších částí vodovodu, které poškodila povodeň,
taktéž chceme provést celkovou opravu jímání pro zajištění dostatku pitné vody, zejména
v suchém letním období. Nově kladené potrubí je již z tvárné litiny, která má vyšší pevnost
a je tudíž vhodnější zejména kolem toku Račího potoka. Celková výše opravy bude asi
8 mil. Kč bez DPH.
Další je podána žádost na opravu částí místních komunikací a to Družstevní ul. a Bezručova ul. včetně spojovacího chodníku – od splavu k mostku.
V dalším období chceme zažádat o finanční prostředky na opravu cesty Zálesí - od chaty
Tulačky až po horní konec, zde však probíhá jednání s Olomouckým krajem o bezplatném
převodu části této cesty na Město Javorník. Letos se má uskutečnit oprava silnice
č. III/4571 v úseku Travná –Zálesí hrazená Ol.krajem. Taktéž se pokusíme získat peníze
na opravu poškozené kanalizace na ulici Puškinova a Smetanova, kde by pravděpodobně
byla součástí i oprava povrchu komunikace v celé šíři.
Dalším oříškem je sesuv půdy na Zálesí u chaty ev. č. 29, kde začnou v jarních měsících
probíhat monitorovací a nezbytně nutné práce k stabilizaci sesuvu. Celkovou výši opravy
zatím neznáme a ta vyplyne až z geologického průzkumu. Také chceme požádat o finance
na opravu lávek, které byly poškozeny povodní.
Vážení občané, pro realizaci těchto oprav je však důležité, zda bude mít Město Javorník
dostatek finančních prostředků. Jedná se o vlastní podíl ve výši 20% u vodovodu a kanalizací a o zpracování projektové dokumentace k jednotlivým žádostem, což může činit i několik miliónů.
Za Město Javorník: Ing. Petr Mimra, místostarosta a krajský zastupitel
Psí exkrementy – známka příchodu jara?
Záliba občanů obývajících Čechy, Moravu a Slezsko v chovu živých tvorů je určitě
bohulibá a je všeobecně známá. V počtu chovatelů pejsků na 1000 obyvatel držíme přední
pozice v pomyslném světovém žebříčku. Jako každá věc, tak i tato má svou odvrácenou,
méně příjemnou stránku. S touto druhou stránkou se setkáváme na MěÚ ve formě stížností
občanů na psy, respektive na jejich projevy – volné pobíhání, obtěžování či ohrožování
občanů, hlasité štěkání, jejich neuklizené exkrementy na veřejných komunikacích
a prostranstvích.
Tyto stížnosti a připomínky se objevují v celkem pravidelných vlnách daných např.
háráním fen anebo, jako v tomto případě, příchodem jara, kdy sníh, který dosud milosrdně
přikrýval výsledky čilé trávící činnosti psích miláčků, náhle zmizí, a jejich „dílo“ na nás číhá
a kouká ze všech možných cest, pěšin a trávníků.
Posledním impulzem k napsání tohoto příspěvku byl dopis javornického občana
p. J. P., který starostovi a zastupitelům popisuje, že ač sám psa nemá, nedá mu to a uklízí
před „svým“ panelákem psí výkaly. Z devíti majitelů psů jen jedna jediná (p.V.) po svém
pejskovi uklízí. Ostatní se jim za zády smějí.
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Přestože na téma Občan versus Pes jsem psal před časem v JZ č.11/2007, je toto
neustále aktuální, protože občanů, kteří se tzv. chytli za nos, je asi po čertech málo. Takže
nezbývá, než kromě morálního apelu na ty, kteří jsou bezohlední, lhostejní či škodolibí,
připomenout v tomto smyslu základní práva a povinnosti občanů a zákonné normy,
které tuto oblast regulují.
K názoru některých „chovatelů“ připomínám, co porušují:
- „Dávám svému psovi volnost, je to jeho přirozenost“.
Především ti, kteří takhle a jinak podobně bezohledně uvažují, porušují základní zásadu
demokracie tj.: Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Nemohu se
tedy chovat, jak se mi zlíbí, když tímto jednáním obtěžuji či ohrožuji druhé!
V ustanovení § 127 občanského zákoníku (č.40/1964 Sb.) se stanoví, že vlastník věci
(živé zvíře je ve smyslu právním považováno za zvláštní druh věci) se musí zdržet všeho,
čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval
výkon jeho práv. Nesmí proto nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemky nebo
obtěžovat např. hlukem, pachy, pevnými a tekutými odpady apod.
Pobíhání zvířat po veřejných prostranstvích a komunikacích je řešeno zákonem
č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, kde v § 11 odst. 2 je mj. stanoveno, že
chovatel je povinen učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku zvířat.
Stejná problematika je řešena v §60 odst. 11 zákona č. 361/2000 o provozu na
pozemních komunikacích, kde je uvedeno, že vlastník je povinen zabránit pobíhání
těchto zvířat po pozemní komunikaci.
- „Však ta jeho hovínka jsou neškodná, to příroda stráví“, nebo taky: „Jen ať to
neudělá před mým (naším) domem, jinde mi to nevadí“.
Kromě výše uvedeného porušování základní zásady demokracie a uvedeného občanského
zákoníku je zde pochopitelně i zdravotní riziko. Nejen, že si občané, když se jim „zadaří“,
na podrážkách svých bot často nedobrovolně domů donesou armádu bacilů a parazitů. Ale
jsou tu hlavně malé děti, které bezelstně provozují své dětské hry všude, kde se dá a na
svém oblečení a ručičkách nosí tu samou armádu. A to nemluvím o slastně si hodujících
mouchách, které se pak zaletí podívat i k vám do kuchyně.
Při postihu za neodstraňování psích exkrementů lze kromě výše uvedeného postupovat
i dle § 47 odst.1 písm. d) zákona o přestupcích ve znění pozdějších předpisů:
„Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného
prostranství.“ Rovněž lze použít § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, který mj. stanoví povinnost každého, kdo způsobí závady ve schůdnosti
pozemní komunikace tuto neprodleně uvést do původního stavu.
Protože morální apely, kladné příklady a jiné pozitivní motivace na některé občany neplatí,
tímto jsem jim připomněl jejich povinnosti.
Jaká jsou práva nás ostatních, kteří se cítíme poškozování, obtěžováni, ohrožování či
jinak kráceni na svých právech tím, že ti druzí nerespektují zákonné normy?
Město nemá a zřejmě z finančních důvodů v dohledné době nebude mít zřízenou obecní
policii, která by hlídala, jak jsou tyto povinnosti občany respektovány. Takže nezbývá, než
aby občané svá práva bránili sami. Město má zřízenou komisi pro projednávání
přestupků v čele s předsedou JUDr. Frankem a zde je možno všechna porušování výše
uvedených zákonů postihovat jako přestupky. Je však třeba sebrat občanskou statečnost
a učinit oznámení o přestupku – buď na matrice MěÚ, nebo přímo člence komise
p. H. Zemánkové.
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Jestliže jsem ve zmíněném článku z roku 2007 psal, že uvedený postup by měl být až ten
krajní a poslední, vidím, že mnoho spoluobčanů je nepoučitelných. Proto vedení města
vyzývá poctivé občany, aby se touto cestou bránili.
Vedení města nevidí cestu ve vydávání dalších obecně závazných vyhlášek (např. pro
stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství, pro trvalé značení psů apod.),
protože nemá účinné nástroje na jejich vymáhání, a jako vždy by postihly především ty
normální, poctivé občany. Rovněž zvyšování poplatků ze psů, byť s tím, že by občanům
oproti tomu byly vydávány rukavice či pytlíky na sbírání výkalů, je otázkou pro diskuzi (kdo
chce, uklízí již nyní, a kdo nechce…???).
Pro začátek město provede důkladnější kontrolu placení poplatků za psy. Obecná
zkušenost je taková, že neplatiči jsou z velké části i ti, kterým je jedno, co jejich pes dělá =
znečišťovatelé.
Jak je však uvedeno výše bez vás, občanů, vedení města mnoho nezmůže!
V prvé řadě je odpovědnost na chovatelích!
Vedení města proto vyzývá všechny chovatele, aby dodržovali zákony a chovali se
zodpovědně a vstřícně vůči ostatním spoluobčanům!
Za Městský úřad Javorník - Ing. Pavel Březina, tajemník

ZOSTP Javorník informuje:

Městský úřad pod organizačním vedením MO STP ČR v Javorníku připravil v letošním
roce opět zájezd pro důchodce z Javorníku. Pojedeme v úterý 15. června 2010 prohlédnout
si zámek Čechy pod Kosířem, tamní muzeum kočárů a hasičské muzeum. K prohlídce jsou
i pěkné parky a zahrady se skleníkem.
Odjezd je v 7,00 od kostela Nejsvětější Trojice v Javorníku. Přihlášky na zájezd a zálohu
100,- Kč přijímá paní Švábková v Klubu důchodců vždy v pondělí ve 14,00 do naplnění
zájezdu, nejpozději do konce května 2010.
Záloha se při nástupu do autobusu vrací. Žádáme všechny důchodce, kteří pojedou, aby
se přihlásili včas.
Milan Vávra
Zprávy z matriky
Narození občánci:
Tomáš Ďurina, Ema Haflantová, Samuel Horvát, Natálie Eva Kroutilová
Odešli z našich řad : Jarmila Fišerová

Marcela Minksová, matrikářka

ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH
SZ Jánský Vrch a ZUŠ Javorník
vás srdečně zvou na večerní prohlídky
POHÁDKY PRO ZLOBIVÉ DĚTI
15. května 2010
Začátek v 19.00 hod! Dále vždy po 20 minutách! Poslední
prohlídka ve 22.00 hod!
Pásmo minipředstavení pro zlobivé i odvážné v zámku Jánský Vrch (pohádky, hádanky
a jiné…). Prohlídky i v prostorách běžně nepřístupných!
Vstupné: dospělí 100,- Kč, děti do 15 let 50,- Kč.
Vstupenky si můžete rezervovat na tel.: 584 440 286
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MÍRU
Zápis dětí do Mateřské školy
Javorník – Míru 356 ( nad zdravotním střediskem)
bude probíhat v období
od 12. do 16.dubna 2010
Rádi vás seznámíme s provozem a výchovně vzdělávacím
programem naší školy.
Děti si mohou přijít pohrát a seznámit se s učitelkami
a dětmi.
Je nutné si podat žádost i pro děti, které
začnou docházet do MŠ v průběhu školního
roku 2010/11.
Maminky, které jsou s dětmi na rodičovském příspěvku, si mohou zapsat 2leté děti na
5 dnů v měsíci a 3leté děti na 4 hodiny denně nebo na 5dnů v měsíci.
Těšíme se na Vaši návštěvu Ivana Konyariková – ředitelka MŠ
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA

Po stopách 2. světové války
v Javorníku

65 let od skončení největšího
konfliktu v dějinách lidstva,
a přeci tak živé téma.
I v našem městečku se tragicky
podepsala na osudu všech tehdejších
obyvatel.

Zrcadlový sál
středa 14. 4. 2010
v 18,00
Přednáší a fotografie promítá pracovník VMJ Milan
Rychlý.
Přednáška bude doplněna malou výstavou nálezů
z Javorníku a okolí.
Pořádá Městské kulturní středisko Javorník.

I kůrovci mohou být užiteční !
V tomto případě se však nejedná o brouky, ze kterých mají lesníci oprávněnou obavu, ale
o nově vzniklé Občanské sdružení Kůrovci Javorník, jehož hlavní činností je rozvoj
sportovních aktivit na Javornicku. Zatímco lesní brouci mají aktivitu především v letním
období, aktivita občanského sdružení Kůrovci Javorník je celoroční. Rozvojem sportovních
aktivit je myšleno především: pořádání sportovních akcí (turnaj ve fotbale, závod na
běžkách, přejezdy Rychlebských hor apod.), pomoc při organizování sportovních akcí
(Rychlebská 30 MTB), údržba hřiště Dolní park ( hřiště využívá také škola), tvorba a údržba
běžkařských tras na Javornicku.
Pro běžkaře bychom chtěli udržovat čtyři okruhy. První začíná pod ulicí Svatopluka
Čecha a vede směrem ke kapli sv. Antonína. Druhý okruh začíná nad ulicí 9. května vede
přes Kravčák směrem nad bývalou továrnu MEZ. Třetí okruh vede z Travné přes Reslův
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kříž směrem na Černý kout. Čtvrtý okruh začíná na hraničním přechodu v Travné a vede
polskou stranou k rozhledně na Borůvkové hoře a českou stranou zpět. Výhoda prvních
dvou tras je, že jsou v bezprostřední blízkosti Javorníku a aniž by se muselo někam
přejíždět, je možno se projet na běžkách. Nevýhodou je to, že v okolí Javorníku nevydrží
sníh tak dlouho jako na kopcích. Když to ale vztáhnu k letošní zimě, tak v okolí Javorníku
se dalo minimálně měsíc jezdit na běžkách. Druhé dvě trasy jsou na kopcích musí se na
jejich začátek dojet autem, výhodou je, že sníh vydrží déle. Spolupracujeme také s klubem
českých turistů a v letošním roce bychom chtěli trasy zanést do turistických map. Jsme
také v kontaktu s polskými kolegy z města Ladek – Zdrój, kteří provozují podobné aktivity.
Máme domluvu o propojení tras s polskou stranou přes státní hranici. Běžkaři se rozhodně
mají na co těšit.
Bez finanční pomoci bychom však tyhle aktivity nemohli provozovat. Podporuje nás
město Javorník a Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a doufáme, že nás budou
podporovat i nadále.
(vk)
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JAVORNÍK
Výstavou s názvem
UHELNÁ - z palety ostravských malířek
se nám svou tvorbou představí
Jiřina Horníková, Milada Bezděková, Olga Bubeníková,
Renáta Cimmrová, Stáňa Habrová, Jiřina Kalová,
Dráža Kristýnková, Jarka Ochmanová, Ivona
Podešvová, Soňa Vysloužilová,
od 26. 4. 2010 do 31. 5. 2010 od 8,00 – 15,30 hod.

Město Javorník
Městské kulturní středisko
Javorník
šoltýství Travná
srdečně zvou na
MÁJOVÝ VÝŠLAP NA
BORŮVKOVOU HORU
1. 5. 2010

Vjezd povolen na „Letiště“
Pro starší spoluobčany dopravu zajistí
hasičský sbor Javorník.
Prodej propagačních materiálů
Borůvkové hory.
Občerstvení zajištěno: p. Ivan Matuška Hraje: Stará tráva
Výstava prací dětí na téma Borůvková víla a jiné pohádkové bytosti.
Na jarní procházku vás srdečně zvou pořadatelé.
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Logo – dodáme
odpoledne

NOC MUZEÍ v Městském muzeu Javorník
17. května 2010
19,00 – 23,00 hod.

I javornické muzeum při setmění ožívá. Nevěříte?
Přijďte se podívat do Městského kulturního střediska
Javorník, kde muzeum sídlí.
Na prodejní výstavu obrazů nazvanou

Krajina lužních lesů, krajina mého domova

obraz

zve autor výstavy

Libor Vymyslický

Autor představuje krajinu kolem Dyje.
Od 22. 5. 2010 do 25. 6. 2010 od 8,00 – 15,30 hod.
Vernisáž: sobota 22.5. , k poslechu hraje cimbálová muzika

DNY JAVORNICKA 2010 28. 5. – 30. 5.

Pátek 28.5. – divadelní ochotnický soubor Šok, představení „Víkend“
- výstava obrazů Milana Schelingera
Sobota 29.5.
- Slavnostní zahájení a vysvěcení nové městské vlajky
- Slavnostní defilé městem
- Městské trhy
- Výstava drobného zvířectva Svazu chovatelů Javorník
- XIV. ročník soutěže historických vozidel MOTOTOUR 2010
- VIII. ročník fotbalového turnaje O pohár faráře římskokatolické církve
- ohňostroj
- občerstvení všeho druhu
V předběžném programu se představí:
- Pipes  Drums – soubor dudáků z Polska – koncert
- MAŽORETKY ZUŠ-taneční, s.r.o. Jeseník
- MAŽORETKY při ZŠ Javorník
- Sluníčko – dětský pěvecký sbor při ZŠ Javorník pod vedením p. učitelky Petřekové
- rýmařovská taneční skupina MOVE2YOU ( dříve pro nás známé FREEZE DANCE)
- ŘECKÁ OBEC
- Pavel Votápek - mistr světa v show s biči
- skupina Pub Animals

- skupina The Fčil
- skupina Stará tráva
- skupina Milan Schelinger revival Band

PROGRAM PRO DĚTI:

a mnoho dalších

- atrakce pro děti, skákací hrad, skluzavka, balónky, možnost projížďky na koníku
- soutěže pro děti i dospělé - Javornická dělostřelecká garda - rozborka a sborka žebřiňáku, hod
dělovou koulí, hod flintou do žita
- soutěže pro děti i dospělé Worms–airsoft club Javorník ukázka současné vojenské techniky
pan Janovský kouzla s balónky (zvířátka a pohádkové postavičky)
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Podporu Olomouckého kraje získali pořadatelé devíti nejvýznamnějších
festivalů v regionu mezi nimi byl
i Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu
12. února 2010 zástupci devíti nejvýznamnějších kulturních festivalů v Olomouci
podepsali smlouvy o finanční podpoře z rozpočtu Olomouckého kraje. Mezi těmito devíti
festivaly byl i Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu. Smlouvy byly
podepsány v sále Reduta, Mozartovy síně Moravské filharmonie Olomouc a ve slavnostní
atmosféře je za Olomoucký kraj stvrdil svým podpisem hejtman Martin Tesařík. Kraj letos
poprvé, díky změně financování, rozdělil peníze již v únoru. „Zastupitelstvo přijalo náš
návrh, abychom podporu největších akcí zahrnuli přímo do rozpočtu kraje. Pořadatelé díky
tomu již v závěru roku věděli, s jakými sumami mohou počítat,“ konstatoval hejtman Martin
Tesařík.
podpis
Olomoucký kraj podpořil
devět
festivalů
celkovou částkou 5,8
miliónů korun. Největší
podporu získala Divadelní Flora Olomouc.
Kraj celkově přispěl na
akce ve všech okresních
městech, tedy v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku a Jeseníku. Jsem velice ráda,
že po sedmnácti letech
konání našeho hudebního festivalu, byl tento,
i přes to, že je svým rozsahem mnohem menší ve srovnání s velkými olomouckými
festivaly, zařazen mezi ty nejvýznamnější. Je to pro celý realizační tým na jedné straně
krásná pochvala za dlouholetou mravenčí práci, na straně druhé však obrovský závazek do
budoucnosti.
Současně bych chtěla, Olomouckému kraji poděkoval za finanční podporu, bez níž by se
náš festival pravděpodobně vůbec nemohl konat.
foto: Olomoucký večerník
Ing. Hana Polášková
Obrazy skutečných mistrů a já…
Byl název nové výstavy obrazů, jejíž vernisáž se uskutečnila v pátek 5. února
v javornickém Městském kulturním středisku. Abych čtenáře zbytečně nenapínal, začnu
tím, co návštěvníky čekalo při jejím zahájení v předsálí divadla.
To se změnilo v galerii, kde na stěnách visely obrazy slavných malířů. Nepřehlédnutelná
byla Dáma s hranostajem Leonarda da Vinci, ale k vidění byly i obrazy Dürera,
Rembrandta, van Gogha, Picassa, Klimta a dalších. Průvodkyně galerií se návštěvníkům
pochlubila, jak dokonalým zabezpečovacím zařízením jsou obrazy chráněny. Pak nastala
noc a v šeru se z balkonu tiše snesl provaz, na jehož konci byla přivázána brašna
s nářadím lupiče. Ten, oděný v černém trikotu, následoval po provazovém žebříku. Popadl
pak nejcennější obraz umístěný ve stojanu na klavíru a dveřmi zmizel. Ráno zděšená
průvodkyně volala policii a přišel inspektor, v němž přítomní poznali slavného Clouseaua
z kultovních filmů o Růžovém panterovi. Zaplétá se však do vlastních otázek a úvah a lidé
se baví. Vysvobozuje ho příchod ředitelky střediska Hany Poláškové, která přišla uvést
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pravého autora vystavených obrazů Josefa Krutila, jehož zálibou je kopírování obrazů
slavných mistrů. Představila i jeho hezkou dceru Kláru, která vystavovala své obrazy vedle.
Autor pak přítomné blíže seznámil s autory originálů svých kopií. V místnosti stál malířský
stojan s čistým plátnem, na který mohli přítomní podle předlohy domalovávat Goghovy
slunečnice. Čest namalovat první tahy štětcem dostává Josef Krutil a po něm dcera. Jako
třetí se štětce s paletou ujala malířka Jiřina Horníková a na plátně prezentovala svoji účast
na vernisáži. Návštěvníci se pak rozcházeli po obou sálech, aby si prohlédli vystavené
obrazy a občerstvili se v bufetu.
Ve vedlejším zrcadlovém sále byly obrazy Kláry Krutilové. Její originály představují
moderní umění a zvolila pro ně také nezvyklé techniky, jako jsou tempera na dřevě, olej na
překližce či akryl na papíře. Vedle několika abstraktních obrazů jsou k vidění portréty, které
nezapřou jemný ženský pohled.
Vernisážovou atmosféru dokresloval za klavírem Richard Pohl. Hrál tak dobře, že lidé
často nevěděli, zda se dívat, či raději poslouchat. Kytici od ředitelky střediska ke svým
narozeninám si zasloužil.
Pokud si nějaký chytrák myslí, že kdyby se mu podařilo některou vystavenou kopii zcizit
a s velkým ziskem podvrhnout hloupému sběrateli, má smůlu. Obrazy jsou totiž v dolních
rozích signovány JoKr.
(fh)
Piráti znovu na scéně.
Javornické Městské kulturní středisko uspořádalo v sobotu 6. března pro děti a jejich
rodiče Dětský maškarní ples. Konal se
v malé tělocvičně Základní školy a byl
pořádán v pirátském
duchu. Mnoha dětem
totiž doznívají vzpomínky
na
letní
„pirátský“ tábor, který
pro ně vloni pořadatelé plesu připravili. Zdá se, že piráti
pro děti zůstanou
dlouho vděčným námětem.
Masek pirátů však

Foto Zdeněk Kaninský

bylo vidět poskrovnu. Zato mohli návštěvníci
zhlédnout plejádu různorodých masek a je
vidět, že maminky mají nápaditost a většina
z nich dokáže vzít jehlu do ruky či prožene
ložiska šicímu stroji. V maskách přišlo i pár
rodičů. Oblíbení a známí Šárka a Radek
Švábkovi se ujali moderování. Zahajovalo se
pirátskou
pohádkou-nepohádkou
„Pirát
Randulínek kapitánem – aneb i piráti se musí
učit“. Nejednalo se o klasickou pohádku, ale
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hru, do které byly zábavnou formou postupně vtaženy přítomné děti. Pak se Radek
s mikrofonem v ruce za doprovodu diskotékových melodií postavil do čela hada průvodu
masek, ze kterého byly postupně vybírány nejhezčí masky čtyř věkových kategorií. Cenami
byly sladkosti. Na kole štěstí mohly děti pokoušet štěstěnu vedle různých soutěží, které pro
ně pořadatelé přichystali. Vše potom končilo rozvernou diskotékou. Mnohé z dětí si možná
půjdou ještě zítra naposledy zasáňkovat. Slunce už ukazuje svoji sílu a jaro se
nezadržitelně blíží. Však v mnoha zahrádkách již rozkvetly sněženky.
(fh)
MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
19. 3. 2010 v 18,00
navštívila Javorník jedna z nejpopulárnějších současných českých spisovatelek
SIMONA MONYOVÁ
Foto Jiří Štrajt
Beseda2

Beseda1

Novinky, které si můžete půjčit v městské
knihovně…
MEYER, Stephenie (autorka knih Stmívání,
Rozbřesk …)
Hostitel
Melanie Stryderová se odmítá vzdát. Náš svět napadl neviditelný nepřítel. Lidé se pro tyto
mimozemšťany mění na pouhé hostitelské tělo; jejich mozek ovládne vetřelec, ale tělo
zůstává netknuté …
BROWN, Dan
Ztracený symbol
Po Andělech a démonech a Šifře mistra Leonarda je to již třetí příběh se symbologem
Robertem Langdonem. Tentokrát neopustí domácí půdu a po svých předchozích zběsilých
šetřeních v evropské kolébce ...
ZMEŠKAL, Tomáš
Životopis černobílého jehněte
Není pravidlem, že autor, který svým prvním románem zaujme neotřelostí, hloubkou
i pravdivostí, dokáže znovu zaujmout a s ještě větší silou přesvědčit, že jeho psaní není jen
šikovným skládáním slov, ale především skutečným sdělením. Tomáši Zmeškalovi se to po
úspěšném debutu Milostný dopis klínovým písmem jeho druhým románem Životopis
černobílého jehněte podařilo. Čerpal tentokrát ze zkušenosti osobní, a přesto znovu podal
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svědectví o celé české společnosti, o nás samotných. Ukazuje čtenářům situace života
a chování, které si většina z nás v naší bílé kůži vůbec nedovede představit, a to dokonce
ani ti, kteří sami sebe považují za bezpředsudečné, otevřené a tolerantní.
… a další
Připravovaná výstava
„Zapomenuté kouzlo památníčků.“
Památníčky plné citátů, kreseb a věnování.
Při jejich listování se zastavíme v čase,
ohlédneme se zpět. Co list, to jedna zastávka,
představujeme si, jací lidé, kteří v nich nechali
svůj otisk, asi byli.
Zapátrejte proto ve svých domovech
a doplňte naši výstavu svými památníčky, ať
už s datem minulého století, nebo těch
současných. Budeme rádi za každý přírůstek.
Památníčky můžete nosit přímo do knihovny
p. Hradilové, nebo do kulturního domu a to do
28. 4. 2010.
Děkuji V. Hradilová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK
Školní ples
Poslední únorovou sobotu proběhl tradiční školní ples, který pořádala základní škola
společně s Radou rodičů. Tento ples má mezi veřejností velice dobrý zvuk, a tak je jen
škoda, že v Javorníku není větší sál, který by pojal všechny zájemce.
Děkuji všem učitelům a rodičům, kteří se podíleli na organizaci plesu, a také všem
návštěvníkům a sponzorům, díky kterým zisk z plesu činí 40.000 Kč. Tyto prostředky,
uložené na účtu Rady rodičů, každoročně využíváme na odměny pro žáky na konci
školního roku, na organizaci soutěží a akcí pro děti.
Sponzoři:
CAMPA - NET a.s., 1. jesenická kosmetická, Agroparkl, Autocont Jeseník, Bosák Daniel,
Broken - Hill, pila Horní Fořt, Bulgurisová I. - Nováková L., Česká spořitelna, pob. Javorník,
Damaškovi, Dopitová Věra, Elektro Schubert, Energorozvody, Everest, Fit Úsovsko, Fruit,
Hankeovi, Hodinářství - Franek J., Hořavová Alena, Internet Expert Jeseník, Jas Juřena,
Kadeřnictví - Gottwaldová P., Kadeřnictví - Marková L., Knihkupectví Domeček,
Knihkupectví Hastík, Kolimax, Kotas Petr, Křížek Jaroslav, Křížová R. - Žáčková I.,
Květinářství - Robotková D., Lékárna - Mrázková M., Lesy ČR, Lomázová J. - Mikšíková
M., MěÚ Javorník, MěÚ Javorník – bazén, Morong – Sluko, Novatronic Šumperk, Nowaco,
OÚ Bernartice, OÚ Bílá Voda, OÚ Uhelná, OÚ Vlčice, Papadopulosová Olga, Papageorgiu
Alexandr + Dana, PC centrum - Rychnovský L., Petřekovi, Potraviny - Oravec R., Potraviny
BS - Stavrovská E., Procházková Ludmila, Rehabilitace - Máčilová D., Robotková Andrea,
Ruják Miroslav, Řecká obec, Sabas, Sešn – obuv, SMP, Star, Stomix, Škola – servis,
Taverna, Viden, Zahradnictví - Jura J., Železářství Jirešovi,
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Terezín
Když se řekne Terezín, většině příslušníků starší a střední generace se vybaví pojmy:
ghetto, holocaust, antisemitismus, 2. světová válka. Ale co ti mladší?
A právě proto se p. učiTerezín1
telka Mgr. Hroudová rozhodla uspořádat zájezd do
Terezína. Objednací lhůty
do Památníku Terezín
jsou opravdu velmi dlouhé, takže po téměř třech
letech se jí podařilo tento
záměr uskutečnit.
Dvoudenního
vzdělávacího semináře v Památníku Terezín se zúčastnilo
33 žáků 8. a 9. tříd naší
školy. Postupně získávali
informace o tom, jak
terezínské ghetto fungovalo, proč vzniklo, kdo byli
jeho obyvatelé. Při procházce městem (mimochodem maličkým a nepříliš přívětivým) si prohlédli významné budovy ghetta, dozvěděli se, k čemu sloužily, jak
vypadal tehdejší život v ghettu. V expozicích Památníku Terezín si prohlédli dokumenty,
výtvarná díla dětí i umělců, kteří zde museli žít.
Určitě jen tak nezapomenou, jak na ně působily „ubytovny“ dětí i dospělých, film Poslední
motýl režiséra Kachyni jim zprostředkoval nejen strach a hrůzu z transportu na východ tj.
do koncentračních
táborů, ale i každoTerezín2
denní krutou realitu
v ghettu.
Po samostatné
práci s dokumentárními
materiály
prezentovali, co se
dozvěděli a co
zajímavého zjistili.
Závěr dvoudenního semináře patřil
prohlídce
Malé
pevnosti,
která
sloužila za 2. Světové války jako vězení gestapa. Díky
skvělému a zajímavému výkladu průvodce si mohli udělat představu, co všechno se zde
odehrávalo a v jak strašlivých podmínkách zde vězni žili.
Tentokrát můžeme jen chválit. Zájezdu se zúčastnili žáci, které tato problematika
zajímala, a proto byl pro ně celý seminář přínosem. Vzorně reprezentovali naši školu. ŠK
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Terezín3

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2010/2011
V úterý 9. února 2010 jsme ve škole přivítali předškoláky a pokusili jsme se vytvořit
příjemné prostředí zápisu do 1. třídy jak pro děti, tak pro jejich rodiče.
V tělocvičně na děti čekaly paní asistentky s Večerníčkovými čepicemi a pohádkové
postavičky, u kterých děti plnily úkoly. Když pomohly Rákosníčkovi vylovit rybičky
v rybníčku, Makové panence
navléknout rozsypané korálzápis
ky, s Racochejlem absolvovat
slalomovou dráhu, vymalovat
si některou z Večerníčkových
pohádek, zavezla je Pipi
Dlouhá punčocha na koloběžce do tříd, kde paní učitelky 1. stupně zjišťovaly
jejich připravenost do školy.
S omalovánkou v ruce pak
děti odcházely na Večerníčkův zákusek a teplý čaj.
Domů si budoucí prvňáčci odnášeli tužkovníky se záložkami, pamětní listy a informace pro
maminku a tatínka. Spolu s rodiči si na
chodbě mohli také prohlédnout učebnice,
Zápis2
sešity a didaktické pomůcky, se kterými
budou v 1. třídě pracovat. Přejeme Vám
hodně štěstí a radosti ve škole, budoucí
školáci.
Bylo zapsáno 38 dětí. V příštím školním
roce otevřeme dvě první třídy.
Velké poděkování patří všem, kdo se na
zápisu podíleli.
Mgr. Dagmar Petřeková
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Okresní kolo přehlídky recitátorů – Dětská scéna 2010
Úspěch Štěpána Kozuba
V Městské knihovně Rudolfa Zubera Javorník na školním kole recitační soutěže letos
davy účinkujících trošku prořídly. Ale i tak měla porota co dělat, aby spravedlivě přidělila
umístění a vybrala postupující do okresu.
Než jsme se nadáli, bylo tu okresní kolo. Texty se „dolaďují“, nervy pracují, občas se
něco zapomene. . . Nastává „den D“, kterým byl 1. březen 2010 a čtyři žáci naší školy se
vydávají do Jeseníku změřit své síly v rámci našeho okresu.
Přijíždíme později než ostatní (z konce světa to vždy trvá), ale čeká se na nás. Zdá se, že
působíme zmatky, u dvou soutěžících nesouhlasí kategorie a někdo nám vypadl docela . . .
Děcka jsou z toho rozpačitá, já – pedagogický doprovod taktéž. Nicméně vše se operativně
vyřeší, prostor jesenické Kaple utichne a vzápětí se prezentují první účinkující.
Zahajuje mladší kategorie 6. a 7. tříd, kde máme dvě „želízka v ohni“ – Ivetu Navrátilovou
a Angeliku Rogalskou. Oběma dívkám se velmi zadařilo, ale cítím, že konkurence je
obrovská. Na postup to asi nebude . . . . ale co kdyby . . . .?
Pokračuje kategorie nejstarších žáků a tady jsou patrné velké rozdíly v úrovni
účinkujících. Zatímco většina dívek jaksi „nezaujme“, najdou se i výjimky a naši soutěžící
cítí, že jde do tuhého Na pódium jde Eliška Gatnerová a její výkon mi připadá být zatím
jako jeden z nejlepších, určitě má šanci na postup – zatím. Po vystoupení kluků z gymnázia
poprvé zapochybuji, jestli Štěpán „prodá“ svůj talent. Jsem si jistá, že jeho potenciál je
obrovský a vím, že má šanci postoupit do krajského kola. Na pódium jde až jako poslední
a nezklame. Tetelím se radostí, jak jsme jim „vytřeli zrak“ Kouzlo Štěpánova projevu
spočívá v totální přirozenosti, prostě jak já říkám, věřím mu každé slovo. Jaké příjemné
osvěžení po všech těch nadřených dramatických přednesech. . . Ale bude opravdu mezi
těmi, které si porota zve ještě na „druhý text“?
Během pauzy se porota radí, děti svačí, učitelky si vyměňují zkušenosti. Já osobně mám
žaludek až v krku a cítím se tak nervózní, jako už dlouho ne. To je snad ještě horší, než
kdybych to měla přednášet sama! Postupně moji čtyři svěřenci konstatují, že „porota nějak
nejde – asi se tam hádají . . .“, a moje nervozita dostupuje vrcholu.
A v tom přicházejí porotkyně, usmívají se (může to znamenat cokoli) a vzápětí vyhlašují
jména recitátorů,kteří postupují do nejužšího výběru. Jeden kluk, pak holka, pak další kluk,
zase holka . . . .To snad není pravda, to si seděli na uších, ne? Zuřím v duchu, když
neřeknou Štěpánovo jméno. Najednou slyším po odmlce a na samém konci ……… a pan
Kozub! Uf, no proto!
Štěpán přednáší svou ukázku za hrobového ticha, přerušovaného výbuchy smíchu
z publika. Hurá, je dobrej. Mně zatím modrají pěsti, jak pevně je tisknu. Potom mě polije
horko – to když mu vypadne text. Naštěstí porota je spokojena. Přečkáme další nekonečné
minuty čekání na výsledek. A je to. Štěpán postupuje do Olomouce!
Z holek žádná nepostoupila, ani se neumístila, ale i tak jim skládám poklonu. Moc jim to
šlo, snažily se, ale prostě se našli lepší soutěžící. Tak snad za rok. . .
Co dodat? Ještě jednou chválím Štěpána za skvělý výkon, postup si opravdu vybojoval.
A je na místě poděkovat také p. učitelce Šárce Kubáčkové, která Štěpána na soutěž
připravila. Někdo přece musel vybrat texty, které by mu „sedly“, a věnovat svůj čas mimo
vyučovací hodiny.
Máme před sebou krajské kolo v Olomouci, jsem sama zvědavá, co budu psát o jeho
průběhu příště. Šance je veliká, držíme palce.
Mgr. Markéta Lyková
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
V letošním školním roce se opět žáci Základní umělecké školy v Javorníku zúčastnili
soutěže vyhlášené MŠMT. Tentokrát se soutěžilo v komorní hře s převahou smyčcových
nástrojů a v uměleckém přednesu.
Okresního kola v komorní hře , které se konalo 2.3.2010 v Kapli Jeseník, se žáci
Kristýna Kaliničová ( housle), Marie Magdalena Michálková (klavír) a Lenka Robotková
(zobcová flétna) umístily na 1. místě a postupují tak do krajského kola, které se uskuteční
14.4.2010 v ZUŠ ve Šternberku.
Okresní kolo soutěže LDO v uměleckém přednesu se tentokrát konalo 6.3.2010 v ZUŠ
Javorník. Ocenění získali žáci javornické ZUŠ René Kotas, Klára Kotasová, Přemysl
Ďurina, Přemysl Kozak, Lucie Winiarská a Karel Mikudík.Do krajského kola postoupili
Štěpán Kozub a Markéta Kozubová.. Krajské kolo se bude konat 9.4.2010 v ZUŠ Iši
Krejčího v Olomouci. V tomto školním roce naše škola dosáhla výborných výsledků, proto
právem patří velké poděkování nejen dětem, ale hlavně jejím pedagogům za vzornou
přípravu. Poděkování náleží rovněž i rodičům žáků, zejména za jejich podporu.
Mgr.Marta Nosková
SPORT
“RYCHLEBSKÁ 30 MTB“.
Zdravím všechny milovníky cyklistiky a jménem TJ
ASPV JAVORNÍK vás zvu na již tradiční závod horských
kol, který se koná v nádherném prostředí Rychlebských
hor a je otevřený pro širokou veřejnost i registrované
závodníky. Start bude v sobotu 8. května 2010 ve 12.00
hodin na náměstí v Javorníku. Registrace startujících
bude probíhat před sportovní halou 09.30 hodin do 11.30 hodin, připravte si startovné
60 Kč. Kdo přijde později, nebude zaregistrován a nebude moci startovat. Pro všechny
účastníky závodu je povinná cyklistická přilba. Děti do 10-ti let pouze v doprovodu dospělé
osoby.
Nejvyšším bodem trati je Borůvková hora 899 m.n.m. a cíl je již tradičně na Travné
„U Oravců“. Účastníci si mohou vybrat dle své výkonnosti ze dvou tras o délce 15 km
a 30 km. Na trati jsou pro závodníky připraveny dvě občerstvovací stanice, v cíli bude též
připraveno malé občerstvení. Naší snahou je přilákat co nejširší okruh lidí k aktivnímu
pohybu, více než o závod půjde opět o setkání lidí, kteří mají rádi sportovní atmosféru, kolo
a přírodu. První tři v hlavních kategoriích (muži 15 km a 30 km; ženy 15 km a 30 km) obdrží
věcné ceny. Další ceny jsou v tombole, ve které se losují startovní čísla každého
závodníka, který dojede do cíle. Hlavní cenou je putovní pohár, který v ročníku 2009
získal Jan Hynek s časem 1:21:12. V ročníku 2010 se opět pojede i kategorie družstev,
takže můžete utvořit např. rodinný nebo pracovní tým, a kategorie crazy: jezdec
s nejoriginálnějším dresem, kolem nebo stylem jízdy.
Výsledný čas se opět bude započítávat do etapového závodu Jesenický šnek, ve kterém
držíme rekord v počtu startujících jezdců ročníku 2009.
Generálním sponzorem závodu je firma STOMIX spol. s.r.o. a o pitný režim závodníků se
bude starat firma Aminostar, takže se máte na co těšit.
Využijte tedy jarního počasí, sedněte na kolo a přijeďte mezi nás udělat něco pro své
zdraví. Srdečně zvou pořadatelé.
Za TJ SPV Javorník: .....Argirovský Marko
info:.......tel.774504978, www: http://rychlebskamtb.wz.cz, email:.......markoa@atlas.cz
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STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
radí a informuje
Bouřlivý nástup jara přináší zahrádkářovi plno práce a často si přeje, aby den
měl více hodin. Všímá si pranostik a sleduje, zda na nich přece jen něco není:
„Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce.“
V dubnu provádíme nejvíce postřiků a pokud na něco zapomeneme, tak se
nám to určitě v budoucnu vymstí v podobě nižší a méně kvalitní úrody.
Častým problémem u hrušní je rez hrušňová. Tato nápadná houbová choroba listů,
letorostů i plodů je tzv. dvoubytná rez. To znamená, že ke svému
vývoji potřebuje dva hostitele. V našich podmínkách jsou to
zejména poléhavé jalovce, nejznámější je jalovec čínský. V březnu
a dubnu dochází k přemístění rzi hrušňové z jalovců na hrušně.
Chemická ochrana je bezpečně účinná pouze u hrušní. Provádí se
v době před květem či krátce po odkvětu hrušní. Účinkuje většina
přípravků určených na strupovitost. Nejdůležitější je dostatečná
prostorová vzdálenost mezi oběma hostiteli 150 – 200 m. Napadené jalovce postupně
prosýchají a hynou. Snažíme se mechanicky odstraňovat napadené větve a likvidovat je
nejlépe spálením.
U jádrovin začínáme provádět postřiky proti strupovitosti. Základem úspěšné ochrany je
zvládnutí primárních infekcí (duben – červen) pomocí preventivní a kurativní ochrany, která
se provádí na základě průběhu počasí v intervalech 7 – 14 dní.
Pokud víme, že odrůdy jabloní, které pěstujeme, jsou náchylné k napadení padlím
jabloňovým, začneme ošetřovat v obdobných termínech jako strupovitost a to až do
července v závislosti na infekčním tlaku. Padlí jabloňové způsobuje bělavé povlaky na
listech, letorostech i plodech. Řada chemických přípravků je účinná proti padlí i strupovitosti.
U angreštů a rybízů, zvláště černého, je stále třeba dbát na ošetření
proti napadení padlím americkým, které způsobuje nevzhledné
hnědé povlaky na plodech, vrcholových letorostech a nervatuře listů.
V oblastech s pravidelným výskytem ošetřujeme před květem, ale
základní ošetření je po odkvětu. Ošetření se provádí v 5 až 10-ti
denních intervalech 2-3 krát. U rybízů a angreštů se před květem
provádí ošetření proti antraknóze, další ošetření 1-2 je vhodné
zopakovat po odkvětu v intervalu 1-2 týdny. Tato choroba napadá
především červené a žluté rybízy, přičemž je rozdíl mezi odrůdami k náchylnosti vůči této
chorobě. Od června vznikají na listových čepelí rybízů a angreštů žlutozelené, ostře
ohraničené, 1 až 3 mm velké skvrny se světlezeleným okrajem, které od středů postupně
nekrotizují. Silněji napadené listy žloutnou, hnědnou a opadávají. Často dochází k úplnému
předčasnému opadu listů a to ještě před uzráním bobulí. Napadené rostliny jsou
oslabovány, bobule na nich špatně vyzrávají a keře či stromky snadněji namrzají.
Antraknóza patří k nejzávažnějším houbovým chorobám.
V dubnu se ve větší míře mohou objevit i mšice. Na jabloních celoročně škodí bezkřídlá
zelená mšice jabloňová. Různě zbarvená (nikdy však zelená) je mšice jitrocelová
způsobující žloutnutí až hnědnutí listů. Na rybízu se setkáme s mšicí rybízovou, která saje
na spodu listů, což se projevuje červenofialovými puchýři na listech. Na broskvoních saje
mšice broskvoňová, která způsobuje poškození listů podobné kadeřavosti. Účinná
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ochrana proti mšicím v zahradách je po odkvětu při zjištění prvních výskytů. Koncem
května totiž většina těchto druhů mšic začíná ovocné dřeviny opouštět.
Na zelenině si dáváme pozor na slimáky a plzáky. Je vhodné začít proti nim tažení
zavčasu, než nám „přerostou“ přes hlavu. A to především za vlhkého počasí mohou zcela
zničit jak mladé výhonky, tak celé rostliny. Je tedy třeba provést patřičná opatření, ať již
pravidelným sběrem těchto škůdců či umístěním nástrah v záhoncích.
Brukvovitou zeleninu nám mohou úplně zničit po výsadbě nebo po vzejití
dřepčíci. V listech vykusují drobné otvory a při silném výskytu mohou malé
vzcházející rostlinky zcela zničit. Nejvhodnější ochranou je včasné
překrývání záhonů netkanou textilií ihned po výsevu a nebo využití
chemické ochrany pyrethroidy. Netkaná textilie navíc chrání košťáloviny, pokud je umístěna
na záhonu ihned po výsadbě i proti plodomorce zelné, jejíž larvy poškozují vegetační
vrcholy rostlin.
Mnoho zdaru ve vaší práci a ať všechno stíháte vám přeji rostlinolékaři ODO SRS
Jeseník.

UZÁVĚRKA KVĚTNOVÉHO ČÍSLA JAVORNICKÉHO ZPRAVODAJE
Své příspěvky posílejte na adresu knihovna@mksjavornik.cz nejpozději do pátku
16. dubna 2010 do 8,00.
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
16h Javorník /parkoviště za MěÚ/
Prodej 19. 4. 2010

při objednání 10ks —> 1 kuřice ZDARMA !!!

Kuřice černé, červené

stáří: 18 týd.

cena: 150,-Kč

Prodej 24. 5. 2010 při objednání 10ks drůbeže - Nutrimix ZDARMA!
/vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže/
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18 týd.
Cena: 130- 50,-Kč
Kačeny pekingské / bílé brojlerové/
1-3 týd.
60- 80,-Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/
1-3 týd.
90-110,-Kč
Husy /bílé/
1-3 týd.
130-150,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8 týd.
250-290,-Kč
Prodej 27. 7. 2010
Kuřice černé, červené

stáří: 14-18 týd.

cena: 130-150,-Kč

Prodej 17. 9. 2010
Kuřice černé, červené

stáří: 14-18 týd.

Cena: 130-150,-Kč

Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com
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KINO - PROGRAM DUBEN 2010
Jednotné vstupné na představení je 40,-/ 50,- Kč
Sobota 3. 4. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
LÍTÁM V TOM
(komedie)
BONTON
Životní cíl Ryana Binghama asi většině z vás bude připadat
směšný. Chtěl by nalétat 10 miliónů leteckých mil a díky tomu
vstoupit do elitní společnosti několika málo vyvolených.
Pravděpodobnost splnění téhle „mission impossible“ je velmi
vysoká, protože Ryan prakticky žije v letadle. Jako zaměstnanec společnosti, která se zabývá podnikovou optimalizací
(v překladu to znamená, že jde o profesionální vyhazovače
z práce), nepřetržitě létá po Spojených státech a snižuje stavy
ve firmách, jejichž šéfové nemají dost odvahy na to, aby své
lidi propustili sami.
Sobota 10. 4. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE (romant. komedie) BONTON
Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte,
že jste definitivně odstřihli bývalého partnera, pak ho zničeho
nic potkáte a bác ho… Najednou pochopíte, že stará láska
nerezaví, a také zjistíte, že se to nějak komplikuje.
Ve filmu se nám představí Pekařka Jane (Meryl Streep), její
bývalý právník Jake (Alec Baldwin) a do třetice architekt Adam
(Steve Martin), který pro Jane navrhuje dům.
Sobota 17. 4. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 (rodinná komedie) BONTON
Tentokrát Alvin, Simon a Teodor potkají nové kamarády,
vlastně kamarádky, ze kterých se možná stane i něco víc –
můžete se těšit na dívčí trio Chipettky. Alvin a Chipmunkové
fungují jako „demoliční četa“ Davea Sevilleho
Všichni zpívají! Všichni tančí! Všichni křičí Alvin!
Sobota 24. 4. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
PRINCEZNA A ŽABÁK
(animovaný)
FALCON
Všichni známe pohádku, ve které spanilá princezna políbí
nevzhledného žabáka, ten se promění v krásného prince,
s princeznou se ožení a pak spolu žijí šťastně až do smrti. Ve
filmu Princezna a žabák k polibku mezi princeznou a žabákem
dojde také, ale výsledek je dosti odlišný, a to je pouze první
z celé řády překvapení, kterými tato třaskavá směs
rozverného humoru, napětí, hudby a citu oplývá. Láska si ale
nakonec vždycky cestu najde – ať už mezi princem
a princeznou... nebo mezi žabákem a žábou... Film Princezna
a žabák je návratem studia Disney ke klasické, ručně kreslené
animaci.
PŘIPRAVUJEM NA KVĚTEN : Prokletý ostrov, Vlkodlak, Sherlock Holmes..
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