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MĚSTSKÝ ÚŘAD
Příspěvky Olomouckého kraje
na zateplení obvodových plášťů budov a na výměnu otvorových výplní
(oken a dveří)
Cílem poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů
hospodářské krize je dosaţení sníţení spotřeby energie na vytápění v objektech rodinných
a bytových domů, oţivení podnikatelských aktivit stavebních firem a sníţení
nezaměstnanosti v regionu Olomouckého kraje v souvislosti s negativními dopady
hospodářské krize.
Oblasti poskytnutí příspěvku
1. Zateplení obvodového pláště budovy
V této oblasti je poskytován příspěvek na opatření vedoucí k zateplení obvodového
pláště budovy pomocí vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS)
s minimální tloušťkou izolantu 120 mm, jehoţ cílem je sníţení měrné potřeby tepla
na vytápění.
Příspěvek je přidělován jako procentuální částka z uznatelných nákladů na realizaci
zateplení obvodového pláště budovy včetně povrchové úpravy a má formu dotace. Je
stanovena maximální výše příspěvku 30 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Příspěvek
bude poskytnut ve výši do 15% z uznatelných nákladů.
2. Výměna otvorových výplní (okna a dveře)
Příspěvek je přidělován jako procentuální částka z uznatelných nákladů na realizaci
výměny oken a dveří včetně demontáţe, montáţe, zapravení a má formu dotace.
Je stanovena maximální výše příspěvku 30 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Příspěvek
bude poskytnut do 15% z uznatelných nákladů.

Ţadateli ţádajícímu v rámci jedné ţádosti současně o příspěvek na zateplení
a současně o příspěvek na výměnu otvorových výplní na stejný objekt, můţe být přiznán
příspěvek ve výši odvozené od součtu uznatelných nákladů za obě opatření tj. max. 15%
z uznatelných nákladů na zateplení a výměnu otvorových výplní dohromady, maximálně
však 30 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Na jeden objekt můţe být ţadateli v rámci
celého období poskytování příspěvku poskytnut příspěvek v max. výši, která je dána
součinem počtu bytových jednotek objektu a max. částky na jednu bytovou jednotku
30 000 Kč.

Ţádosti se podávají pro akce dokončené po datu vyhlášení podmínek-tj. ode dne
1.7.2009. Ţádosti je moţno podávat průběţně aţ do vyčerpání finančních prostředků.
Podmínkou podání ţádosti je ukončená realizace podporované stavby/akce dokladovaná
oznámením o uţívání stavby nebo vydáním kolaudačního souhlasu, popř. protokolem
o předání a převzetí díla. Příspěvek je definitivně přiznán po ukončení akce a doloţení
splnění poţadovaných podmínek a splněním podmínek k podpisu smlouvy.

Ţadatelem mohou být i právnické osoby (např. Společenství vlastníků bytových
jednotek, apod.)

Příspěvek nelze kombinovat s programem Ministerstva ţivotního prostředí ČR
„Zelená úsporám“.

Ţádost se předkládá k posouzení na pracovištích Krajské hospodářské komory
a Okresních hospodářských komor v Olomouckém kraji (tj. i v Jeseníku, Masarykovo nám.
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159, Jeseník, tel./fax: 584 411 039, e-mail: ohk@jesenik.com). Oznámení o aktuálních
místech pro podávání ţádostí je zveřejňováno na internetových stránkách Olomouckého
kraje. Po provedené kontrole všech náleţitostí ţádosti je ţádost předána k další
administraci správci příspěvku – tj. Olomouckému kraji, který uzavře s ţadatelem smlouvu.
Na základě uzavřené smlouvy vyplatí správce příspěvku přiznanou výši příspěvku na účet
uvedený ţadatelem ve smlouvě. Předloţené doklady budou ponechány správci příspěvku
k archivaci a případným kontrolám. Při splnění všech náleţitostí jsou ţádosti vyřizovány
průběţně a příspěvky jsou poskytovány do výše schválených finančních limitů.


Doba účinnosti rozhodnutí o přiznání příspěvku je stanovena do 31. 12. 2010.


Ţádost se podává na stanoveném formuláři, který spolu se všemi poţadovanými
doklady a s přesnými podmínkami pro poskytnutí příspěvku naleznete na stránkách
Města Javorník (www.mestojavornik.cz), na stránkách Olomouckého kraje (www.
kr-olomoucky.cz), případně je získáte osobně na Městském úřadě v Javorníku,
odboru správy majetku města.
Martina Koňaříková, správa majetku města
Narození občánci:
David Šoltés

Zprávy z matriky

Odešli z našich řad :
Libuše Bocková, Marie Zetochová, Marie Slováčková
Marcela Minksová, matrikářka
UPOZORNĚNÍ

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: +420 604 383 066, E-mail: mgr.hlavesova@tiscali.cz
DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK
Zkvalitnění pobytu klientů Domova pro seniory Javorník p. o.
Zaměstnanci domova se snaţí poskytováním kvalitní pobytové sluţby zajistit klientům
důstojný a spokojený ţivot ve stáří. Velký vliv na samotný pobyt uţivatelů sluţeb má mimo
jiné i zkvalitňování prostředí, ve kterém ţijí. V domově byly provedeny v letošním roku od
srpna do října rozsáhlé dispoziční změny ubytovacích prostorů, které spočívaly v úpravě
některých vícelůţkových pokojů na 2 a 3 lůţkové pokoje. V kaţdém z nich byla
nainstalována umyvadla, coţ oceňují klienti zejména při provádění ranní hygieny.
V blízkosti upravených pokojů byly také vybudovány nové prostorné koupelny se
sprchovými kouty a toaletami, které jsou svým řešením dobře přístupné i klientům
pouţívajícím invalidní vozík.
V současné době v našem zařízení probíhá náročná rekonstrukce stravovacího provozu,
která by měla být dokončena do konce listopadu 2009. Vizí domova pro následné roky je
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nadále pokračovat ve stavebních úpravách, které budou směřovat ke zpříjemnění pobytu
klientů u nás.
Bc. Ludmila Robotková
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JAVORNÍK
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
S krátkým programem vystoupí Anna Beťáková a Zdeněk Kroček
"Od lidové písně aţ po muzikál"
K poslechu i tanci hraje dechová kapela VĚROVANKA
Dovolte, abych vám představil naši
KAPELA
kapelu. Název VĚROVANKA nese
podle typické hanácké obce leţící
mezi Tovačovem a Dubem nad
Moravou. Tovačov vám jistě připomíná zlidovělá píseň Tovačov, Tovačov, tovačovský hatě… a u Tovačova se odehrála v roce 1866
poslední bitva v prusko – rakouské
válce. A Dub nad Moravou, jímţ
prochází
silnice
z Přerova
do
Prostějova, je znám svým poutním
chrámem Panny Marie.
Naše kapela navazuje na tradici
místního muzicírování, jehoţ kořeny sahají hluboko do Rakousko – Uherska. V části obce
Věrovany - v Rakodavech – po několik desetiletí působila pověstná „Rakodavská kapela“,
bez níţ se neobešla ţádná pořádná tancovačka, křtiny, svatba, nebo poslední rozloučení.
Šprýmaři o ní vyprávěli, ţe - co prý nezahrála, zazpívala a co nezazpívala, tak to bravurně
zapískala. Kapela byla velmi oblíbená a dodnes se na ni v celém okolí s úsměvem
vzpomíná.
Ve 40. letech věrovanské muzicírování postavil na odbornou úroveň rodák ze slovácké
Stupavy, varhaník a učitel hudby Jan Uhlíř, který zde zaloţil a vedl dechovku. Jan Uhlíř se
velmi zaslouţil o region jako hudební pedagog a vychoval mnoho velmi úspěšných
profesionálních muzikantů. Jeho dechovka měla vyšší odbornou úroveň oproti
vzpomínané rakodavské a o jeho zásluţnou činnost projevila zájem i japonská televize.
Členové Uhlířovy dechovky však nebyli ţádní suchaři a smyslem pro humor se plně
vyrovnali jiţ vzpomínané kapele rakodavské.
Po Janu Uhlířovi se vedení kapely ujal jeho syn Jiří Uhlíř, člen Moravské filharmonie
v Olomouci. Oba jsou (mimo jiné) i autory místní hymny s výmluvným názvem Věrovany,
Věrovany, rodná moje vesnice…Nyní tuto kapelu, jiţ s oficiálním názvem VĚROVANKA,
vede jako kapelník vnuk Jana a syn Jiřího Uhlíře, jménem a příjmením téţ Jiří Uhlíř.
Soubor pořádá mezinárodní hudební festival nazvaný "Hanácké kvítek", který se koná
vţdy třetí sobotu v měsíci červenci ve Věrovanech. Dále pořádá v rámci podzimní etapy
výstavy Flora v Olomouci přehlídku dechovek nazvanou „Muzikanti, hrajte!“
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To, ţe hudební prezentace dechové kapely Věrovanka se neomezuje jen na oblast
Moravy, dosvědčuje také např. úspěšné zajištění kulturních programů při prezentaci
regionu střední Moravy ve Vídni, maďarské Pézci a na Staroměstském náměstí v Praze.
Popř. i přijaté pozvání na festivaly a přehlídky pořádané ve Francii, Itálii, Německu,
Nizozemí, Polsku a Chorvatsku.
Zatím nejcennějšími, ale také nejnáročnějšími "trofejemi" je získání 1. místa v kategorii
střední třídy na druhém mistrovství Evropy dechových kapel, konaného v nizozemském
městě Veenendaal v roce 2002 a získání zlatého pásma na mezinárodní soutěţi Zlatá
křídlovka Hodonín 2006.
Svou hudební inspiraci kapela nachází nejen v tradicích hanáckého kraje, ale i v českých a moravských lidových písních a v písních populárních. O tom se můţete přesvědčit
na vydaných hudebních nosičích „Vítejte na Hané“, „Aj, Hanačko !“ a „Ty Kojecky Hatě“.
Příjemnou atmosféru s mladou svěţí dechovkou můţete tedy proţít právě ve společnosti
dechové kapely Věrovanka z Věrovan.

LOGO festivalu– doplní Studio 4

XVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu 2009
Jako kaţdý rok, tak i letos pro vás pořadatelé Sdruţení Karla Ditterse z Dittersdorfu
a Městského kulturního střediska Javorník za finanční podpory Olomouckého kraje, města
Javorník, města Jeseník, obce Mikulovice, Svazu měst a obcí Jesenicka a za mediální
spolupráce Jesenického týdeníku a Českého rozhlasu Olomouc 106,8 FM připravili
program jiţ XVII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu.
Festival byl v letošním roce zahájen v sobotu 5. 9. v 19.00 hodin v kostele Nejsvětější
Trojice v Javorníku zahajovacím koncertem, na kterém zazněla v obnovené světové
premiéře Missa Solemnis Karla Ditterse z Dittersdorfu. Den před tímto zahajovacím
koncertem se konala velmi vydařená (především díky velkému mnoţství svátečně oděných
svatebních hostů, jak ze strany ţenicha, tak i ze strany nevěsty ) vernisáţ k výstavě „Je libo
fotečku, milostpaní?“ o ţivotě a díle dvou javornických fotografů – Maxe Fuhrmana
a Herberta Volkmera.
Tímto se pomyslný festivalový vlak rozjel a nám nezbývalo neţ doufat v co nejmenší
počet neplánovaných katastrof např. v podobě nemoci účinkujícího, nepojízdného auta
umělce, chyby ve jméně či v záměně data. Nic takového se naštěstí nestalo, takţe si
vláček mohl pomalým tempem supět přes celý měsíc září aţ do 9. října, kdy klavírista
Richard Pohl svým jedinečným a neopakovatelným klavírním recitálem celý festival
zakončil.
Letošní program byl koncipován tak, aby si v něm kaţdý mohl najít to, co je jeho srdci
blízké – ať jiţ to byla hudba klasická, operetní či populární v různých hudebních
uskupeních v kombinaci různých hudebních nástrojů. V programu letošního roku nechyběl
ani barokní tanec, který se stal pro všechny diváky, kteří jej měli moţnost zhlédnout,
strhujícím a nezapomenutelným záţitkem. Velice výrazným koncertem byl i recitál Jana
Škrdlíka a Šárky Desperátové, kde se mohli posluchači stát současně i diváky, neboť
skladba Clauda Debussyho Sonáta pro violoncello a klavír měla i filmový doprovod.
V letošním programu nechyběl ani varhanní koncert vynikajícího varhaníka Petra Čecha
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a hřbitovní kostel svatého Kříţe v Javorníku se svou úţasnou akustikou a atmosférou
rozezněl nádhernou bretoňskou, keltskou a moravskou hudbou.
Sdruţení Karla Ditterse z Dittersdorfu by chtělo touto cestou poděkovat všem partnerům
a sponzorům za jejich stálou přízeň a finanční podporu. Současně děkuje i všem
posluchačům a divákům, bez nichţ by se rovněţ ani jeden z těchto koncertů nemohl konat.
Já osobně bych chtěla poděkovat všem členům Sdruţení Karla Ditterse z Dittersdorfu
a všem dobrovolně pracujícím přátelům za jejich obětavou a nezištnou pomoc.
Motto letošního ročníku bylo naplněno.
„Kdo chce porozumět hudbě, nepotřebuje ani tak sluch, jako spíše srdce. “
Všechny připravené a pečlivě do mozaiky poskládané koncerty svou atmosférou
a uměleckým ztvárněním byly neopakovatelné, zanechávající v srdcích posluchačů
alespoň střípek z dlouhého jména Karel Ditters z Dittersdorfu.
Hana Polášková
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.

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
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Přijďte se spolu s námi rozloučit s podzimem.
Přivítejme paní Zimu rozsvícenými barevnými lampióny. Průvod zahájíme u kulturního domu 11. 11. 2009 v 17,30, projdeme městem a zakončíme opět u kulturního domu.
Trasa průvodu: od kulturního domu projdeme ulicí 17. listopadu, Polskou,
Dittersovu k lékárně Pod Jánským vrchem, dále ulicí Míru, Puškinovou a Lidickou
zpět ke kulturnímu domu.
Aby byl náš průvod veselý, vezměte si s sebou
zvonečky, zvonky, zvony a rolničky.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

„Sobotní klavírní matiné aneb Povídání o hudbě i o ţivotě
s Radoslavem Kvapilem“

Sobota 14. 11. 2009 v 16.00 hodin, velký sál Kulturního domu Javorník
Pan Radoslav Kvapil velice rád zodpoví vaše případné dotazy.
Program:
Vítězslav Novák :
Slovácká suita op.32
Sonáta Eroica op. 24
Dva valašské tance op.34
Sergej Rachmaninov :
Preludium B-dur
Preludium G-dur
Preludium g-mol
Moment musical e-moll
Vstupné : dobrovolné
Radoslav Kvapil
Tvorba
V letech 1967–1969 nahrál poprvé v historii celé klavírní dílo Antonína Dvořáka
(Supraphon), v téţe době také nahrál kompletní klavírní dílo L. Janáčka (Panton).
Janáčkovo celé klavírní dílo podruhé natočil v roce 1989 v Paříţi (ADDA). V letech 1993–
1996 vydal Antologii české klavírní hudby na osmi CD (Unicorn-Kanchana v Londýně), se
skladbami Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů, J. H. Voříška,
Zdeňka Fibicha, Leoše Janáčka a Josefa Suka. Vystupoval ve 49 zemích v nejvýznamnějších koncertních sálech, např. The Royal Albert Hall, The Barbican (Londýn),
Carnegie Recital Hall (New York), Théatre des Champs Elysées a Auditorium du Louvre
(Paříţ), Concert Hall of the Seoul Arts Center (Jiţní Korea) a Henry Crown Symphony Hall
(Jerusalem). V roce 2002 obdrţel řád francouzského ministra kultury Chevalier dans
l’Ordre des Arts et des Lettres. Je předsedou Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka
a předsedou Sdruţení pro českou hudbu a umění. Na podzim 2008 podnikl měsíční
klavírní turné po Spojených státech.
Ţivotopis
Narodil se v Brně roku 1934 a od šesti let se učil u Dr. Ludvíka Kundery, nejbliţšího ţáka
a následovníka Leoše Janáčka. Nadšení hudební kritici v mnoha zemích psali o Kvapilově
„vynikající sluţbě české klavírní tvorbě“ a charakterizovali jej jako „jedinečného umělce“,
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„největšího interpreta klavírních děl Smetany, Janáčka a Martinů“ a jako „kouzelníka
klavíru“. Vystupoval v nejvýznamnějších koncertních sálech v 50 zemích Evropy, Severní
Ameriky a Asie. V USA hrál celkem ve 26 státech. Jeho koncerty se konaly v takových
místech jako Royal Albert Hall a The Barbican Centre v Londýně, Carnegie Recital Hall
v New Yorku, Théatre des Champs Elysées v Paříţi, v koncertní hale Seoul Arts Centre
v Jiţní Koreji a v Henry Crown Symphony Hall v Jerusalémě.
Pedagogická činnost
V letech 1963-1973 byl profesorem na Hudební konzervatoři v Praze a v období 1973-1976
učil na Vysoké škole pedagogické v Českých Budějovicích (dnes:Jihočeská univerzita). Od
roku 1977 učil mistrovské kurzy na takových prestiţních hudebních školách a institucích
jako jsou Juillard School of Music v New Yorku, Royal Academy of Music a the Guildhall
School of Music v Londýně, Royal College of Music v Cardiffu ve Walesu, Conservatoire
National Superieur v Paříţi, a dále hudební školy ve Frankfurtu, Hamburgu, Munsteru,
Dráţďanech, Dortmundu, Lubecku a Freiburgu v Německu, Sibelius Academy v Helsinkách
ve Finsku, Musikhogskolan ve Stockholmu ve Švédsku a S. Rubin Academy of Music v TelAvivu v Izraeli. Ve Spojených státech učil Radoslav Kvapil na hudebních školách
následujících univerzit: Columbia University v New Yorku, Cornell University v Ithace
a Eastman School of Music v Rochesteru ve státě New York, Dickinson University v New
Jersey, University of North Carolina, University of Florida, Roosevelt University v Chicagu
a University of Bloomington ve státě Illinois, University of Memphis v Tennessee, Rice
University v Houstonu a North Texas University ve státě Texas.
Hudební soutěţe
Často zasedá jako člen poroty na důleţitých klavírních soutěţích, například Schumann
Competition ve Zwickau v Německu, the Gina Bachauer Competition v Salt Lake City ve
státě Utah v USA, soutěţ American Pianists Association in Indianapolis ve státě Indiana
a Isidor Bajic Piano Memorial v Novim Sadu v Srbsku.
Nahrávky
V letech 1967-1969 nahrál kompletní klavírní tvorbu Antonína Dvořáka, coţ byla první
nahrávka tohoto druhu. Zároveň nahrál kompletní klavírní díla Leoše Janáčka a v roce
1975 pak kompletní klavírní dílo H. A. Voříška. Druhá souhrnná nahrávka Janáčkových
klavírních děl následovala v roce 1989 a poté v roce 1990 vyšly první dva svazky kompletní
nahrávky klavírních děl Bohuslava Martinů. Kromě těchto souhrnných sbírek nahrál desítky
dalších desek a CD, s díly takových skladatelů jako byli Bedřich Smetana, Zdeněk Fibich,
Josef Suk, Franz Liszt, Johannes Brahms, Paul Hindemith, Franz Schubert, Frederic
Chopin a další.
Organizační působení
V roce 1975 zaloţil Jihočeský hudební festival, který se od té doby koná kaţdoročně.
V roce 1999 se stal zakladatelem Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka, která od
doby svého vzniku zorganizovala řadu koncertních cyklů, včetně hudebního festivalu
Vysočina, koncertů pro seniory na Praze 2 a festivalu Americké jaro. Americké jaro, jehoţ
první ročník proběhl v roce 2006, je v současné době největším projektem česko-americké
kulturní spolupráce. Radoslav Kvapil je také zakladatelem a předsedou české pobočky
Evropské asociace učitelů klavíru (European Piano Teachers Association, EPTA), která
připravovala na červen 2009 klavírní soutěţ Evropské unie jako doprovodný kulturní
program spojený s českým předsednictvím EU. V létě 2008 byl zvolen evropským
prezidentem organizace EPTA na období 2008-2009.
Ocenění
Francouzské Ministerstvo kultury mu udělilo v roce 2004 řád „Chevalier dans l´Ordre des
Arts et des Lettres“.
Citováno z „http://cs.wikipedia.org/wiki/Radoslav_Kvapil“
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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 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
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VÁS SRDEČNĚ ZVE NA PŘEDNÁŠKU MILANA
RYCHLÉHO, PRACOVNÍKA VMJ
„JAVORNÍK V PROMĚNÁCH ČASU 2. – OD HRADU K ZÁMKU“
v Zrcadlovém sále 19. 11. 2009 od 18,00

Vánoční koncert – Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
kostel Nejsvětější Trojice Javorník
6. 12. 2009 v 18.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Městské kulturní středisko Vás srdečně zve na vánoční
výstavu ze soukromé sbírky
manţelů L. a J. Glejtekových z Havířova
„ Kuchyně našich babiček“ spojenou s vánočními trhy
od 1. 12. 2009 – do 15. 1. 2010
otevřeno: po – pá 7,30 – 15,30
v sobotu v době promítání kina
Vánoční trhy do pátku 18. 12. 2009
Městské kulturní středisko Javorník pořádá

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU 6. 12. 2009 ve 14,00

malá tělocvična ZŠ Javorník
Pro děti je připravena andělská a čertovská výtvarná dílna, soutěţe, karaoke.
Balíček si rodiče přinesou vlastní, řádně označený a předají Mikuláši.
Vstupné pro děti zdarma, dospělí 30,-. Masky andlíků, čertů a Mikulášů jsou vítány.
Pátek 12. 2. 2010 19.00 hodin
Divadlo Járy Cimrmana ZÁSKOK
Cimrmanova hra o nešťastné premiéře hry Vlasta
autoři Smoljak & Svěrák Reţie: Ladislav Smoljak, Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel.
Děj se odehrává v české vesnici 90. let předminulého století.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
Javorník – město Karla Ditterse z Dittersdorfu
Celookresní soutěţ pro ţáky základních škol
Ve čtvrtek 8. 10. se Javorník
Soutěţ1
probudil do krásného slunečného
dne, jako by i podzimní počasí
vědělo, ţe se tu bude něco zvláštního
dít. A ţe dělo. Do Javorníku se sjelo
celkem
10
druţstev
z celého
Jesenicka na soutěţní klání, které si
pro ně připravila Městská knihovna
Rudolfa Zubera Javorník, Městské
kulturní středisko a Základní škola
Javorník. V rámci XVII. ročníku MHF
K. Ditterse z Dittersdorfu přijelo
celkem 29 dětí, vyslaných knihovnami
Jesenicka (Javorník, Jeseník, Lipová
- lázně, Mikulovice, Zlaté Hory,
Soutěţ2
Ţulová).
Soutěţící 1. i 2. stupně ZŠ provedl
městem p. Milan Rychlý - pracovník
VMJ. Poté se děti posilnily ve školní
jídelně.
A potom to vypuklo. Na celkem
jedenácti stanovištích (knihovna,
městské muzeum, muzeum K. Ditterse z Dittersdorfu, Zrcadlový sál, IC,
věţ kulturního domu, expozice
lékárny a ševcovské dílny, velký sál,
budova Lesů ČR, prostory dílny
Javornické gardy) čekaly na děti úkoly, které měly prověřit nejen jejich znalosti o Javorníku
a Dittersdorfovi, ale také jejich všeobecné znalosti i zručnost. Děti podávaly skvělé výkony.
Příprava takové soutěţe je náročná na čas i přípravu.
Proto velké poděkování patří všem, kteří nám vypomohli na
1. stupeň
stanovištích. Děkujeme paní Ludmile Procházkové, Marii
1. místo JAVORNÍK
Votavové, Zdence Matuškové, Markétě Lykové, paní
2. místo ZLATÉ HORY
Štelclové, Jakubovi Matuškovi (rovněţ za pěkné ceny pro
3. místo MIKULOVICE
výherce) a Martinovi Lomázovi.
A kdo bojoval za Javorník?
Za první stupeň: Ester Zelenková, Nikolas Gazetas,
2. stupeň
Daniela Janásová.
1. místo JAVORNÍK
Za druhý stupeň: Veronika Ondrušíková, Martin Lyko,
2. místo ŢULOVÁ
Jakub Moţný.
3. místo JESENÍK
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM BLAHOPŘEJEME!!
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VH

Den pro dětskou knihu aneb S piráty za dobrodruţstvím
Program:
9,00 - 12,00 Prodejní výstava knih
9,00 - 12,00 Pojď si hrát (zajímavě a tak trochu netradičně)
Registrace na rok 2010 zdarma pro dětské čtenáře, kteří
přijdou v doprovodu rodičů nebo prarodičů
Připraveno pohoštění.
Sponzoři:
Těšíme se na vás!!!
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA
BARBAROSSA
,,Chce-li někdo získat v Evropě půdu a ţivotní prostor, můţe toho dosáhnout jenom na účet
Ruska…….
Adolf Hitler – Mein Kampf
Uţ tímto postojem řekl tehdejší diktátor vše, o čem tehdy snil. Neţ chtěl obsadit Anglii,
rozhodl se zničit tehdejší bolševické Rusko, vymazat jeho obyvatele ze světa a získat půdu
s nerostným bohatstvím pro fašistické Německo. Jeho štáb tehdy vypracoval plán takto:
Účelem polního taţení bude zničit ruské ozbrojené síly a tím znemoţnit Rusku, aby
mohlo vystupovat v dohledné době jako protivník Německa. Za účelem ochrany
Německa proti působení ruského bombardovacího svazku je potřeba obsadit a zničit
ruské síly v ose dolní tok Donu – střední tok Volhy – Severní Dviny. Kvůli zajištění
ruského válečného zásobování v oblasti potravin a nerostnými surovinami je
potřeba zajistit prostor na Ukrajině a v Doněcké oblasti. Hlavní útok pozemních vojsk
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bude veden ze severního Polska a východního Pruska směrem na Moskvu. Po
obsazení Moskvy a severního Ruska se vojska bojující v tomto sektoru stočí k jihu
a v součinnosti s jiţní skupinou obsadí Ukrajinu a dosáhnou konečného cíle
operace, linii Rostov-Gorkij-Archangelsk. Ke kryti severního křídla operace je
vytvořit speciální uskupení vojsk, které udeří přes dolní Dvinu směrem na Pskov
a Leningrad…..Podepsán Generálmajor Marcks.
I kdyţ se zpravodajské sluţby Francie a Anglie snaţily varovat Rusko před blíţícím se
napadením Německem, Rusko tyto informace odmítalo jako neopodstatněné a neobratné
propagandistické manévry.. Dokonce v pátek 13. června roku 1941 agentura TASS vydala
prohlášení, kde se mimo jiné citovalo:,, ….Německo plní ustanovení sovětskoněmeckého paktu stejně svědomitě jako Sovětský svaz. Přesuny vojsk poblíţ
německých východních hranic musejí mít jiné příčiny, nemající nic společného se
sovětsko-německými vztahy. Veškeré fámy o přípravách k válce s Německem nemají
nejmenšího opodstatnění….
Ve čtyři hodiny ráno 22. června 1941 zaútočilo fašistické Německo na Sovětský svaz bez
jakéhokoli zdůvodnění. Vyhlášení války bylo ohlášeno tehdejším říšským kancléřem
A.Hitlerem aţ o půl šesté ráno. Německo zaútočilo se sto padesáti třemi divizemi. Přidala
se k němu Itálie a Rumunsko. Nejdříve se německá armáda zmocnila tak jako v Polsku
vzdušného prostoru a poté postupovala za pouţití sil jiţ nasazených v první fázi kryta
obrněnými kolonami. Výsledky prvních postupů byly opět strašlivé, vše se velice podobalo
válce v Polsku a i plány Hitlera se tehdy opíraly o toto taţení. Opět zde byla zvolena taktika
Blitzkriegu. V září uţ byl obsazen Leningrad a v říjnu německé oddíly dorazily k Moskvě.
V listopadu 1941 uţ ale bylo jasné, ţe operace Blitzkrieg, která měla vést ke kapitulaci
Sovětského svazu se nezdařila. V prosinci se ukázalo, ţe německé síly nejsou na tvrdou
ruskou zimu připraveny. Rudá armáda zahájila protiofenzivu.
Co říci závěrem? II. světová válka přinesla nesmírné utrpení všech zúčastněných stran,
obrovské materiální škody, miliony ztracených ţivotů a hlubokou nenávist člověka
k člověku, která, aţ je to s podivem, zasahuje i do dnešních dnů. I v tehdejším Javorníku
a jeho okolí se nenašel dům, kde by neztratili v této válce někoho blízkého. Snad tento
přiloţený seznam padlých javornických občanů bude dostatečným varovným mementem
pro budoucí pokolení.
MR
Obergefreiten Bahr Johann
Unteroffizier Beier Alois
Gefreiter Beier Adolf
Obergefreiten Biefel Ernst
Oberschütze Christof Karl
Gefreiter Kaltenbrunn Hans
Schützen Kastner Franz
Pionier Knötig Othmar
Obergefreiten Korzer Franz
Schützen Lachmuth Josef
Schützen Melan Ernst
Rottenführer Mücke Erwin
Oberpionier Möke Josef
Gefreiten Neumann Herbert
Soldat Schmidt Bruno
Soldat Schnalke Wilfried
Obergefreite Schnalke

*1.11. 1916 + 19. 7. 1941
* 13. 6.1915 + 27.6. 1941
* 19. 5.1920 + 28.9. 1941
* 27. 7.1918 + 25.7.1941
* 10. 7.1921 + 21.8. 1941
* 18. 6.1921
+ 4.8. 1941
* 23.10.1909 + 14.9.1941
* 23.2.1901
+ 6.7.1941
* 12.3.1915
+ 25.7.1941
* 9.4.1911
+ 27.6.1941
* 10.dec.1919 + 9.7.1941
*16.11.1916
+ 9.7.1941
* 13.5.1905
+ 20.12. 1941
* 27.1.1920
+ 22.11.1941
*?
+ 6.12. 1941
*?
+ 22.8. 1941
* 28.okt.1915
+ 24.1.1941
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Krassnyj
/Prawe Mosty
/Stare Suschnja
/Boronisk
/ Grubiwnia
/ Dubrowka
/Ljubau
/Rzeskow
/Ugoschtschi
/Michalowo
/Lünow
/Ludza
Pawlowka
Dorochowo
?
?
Wiask

Rudolf
Soldat Schreiber Emil
Oberschütze Schreiber
Herbert
Gefreiten Simmig Helmut
Oberschützen Tamme
Herbert
1942
Soldat Babel Robert
Unteroffizier Brauner
Konrad
Soldat Buchmann Adolf
Jäger Exner Josef
Obergefreiten Flassig
Ferdinand
Obergefreiten Frosch
Bernhard
Soldat Grötzner Alfred
Unteroffizier Grötzner
Rudolf
Soldat Hampel Gottfried
Soldat Haubelt Herbert
Schütze Heinrich Walter
Obergefreiten Hördler
Friedrich
Obergefreiten Krischer
Walter
Soldat Langer Herbert
Gefreiten Lindenthal Otto
Gefreiten Ludwig Roland
Oberleutnant Lustig Rudolf
Schützen Neumann Alfred
Gefraiten Peter Herbert
Gefreiten Simmert Rudolf
Schützen Spielfogel Emil
Obergefreiten Stenzel
Alois
Oberschützen Tinter
Gerhard
Unteroffizier Treimer
Eduard
Oberkanonier Ulrich
Leopold
Gefraiten Wolf Kurt

*?
* 21.5.1922

+ 4.8. 1941
+ 9.10.1941

?
Ssamoty

* 5.7.1921
* 7.8.1909

+ 6.12.1941
+3.10.1941

Tichowin
Nicolino

*?
+ 26.3. 1942
* 13.10.1920 + 27.10. 1942

?
Parutschka

*?
* 12.9.1923
* 9.4.1910

+ 25.8. 1942
+ 22.7. 1942
+ 8.1.1942/

Wassiljewschtschina
Wjasma

* 27.6.1905

+ 12.11. 1942

Morosowskaja

*?
+ 1.4. 1942
* 13.11.1915 +16.10. 1942

Apschorowskaja

* 7.7.1911
* 10.5.1920
* 19.6.1920
* 4.8.1913

+ 17.3. 1942
+ 16.3. 1942
+ 21.1. 1942
+ 29.3.1942

Charkow
Nekochowo
Pysino
Tschernyschova

* 24.2.1918

+ 18.1.1942

Beljbek

*?
* 9.12.1912

+ 29.3. 1942
+ 8.2.1942

Werbowka

* 29.4.1918
+ 1.4.1942
* 29.4.1918 + 10.3. 1942
* 25.2.1922
+ 22.7.1942
*28.3.1922
+ 1.10.1942
* 12.12.1920 + 12.3. 1942
* 2.6.1921
+ 16.1.1942
*2.4.1915
+ 6.9. 1942

Goruschka
Porchow
Woronesch
Nagatkino

* 28.8.1921

Woloskaja - Balakleika

+ 1.7. 1942

* 28.aug.1918 + 16.2.1942
* 28.7.1908

+ 17.5.1942

* 12.sep.1920 + 13.7. 1942
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Staraja Russa
Kusmitschi

Lutschki
Protopopowka
Woroschilowsk

1943
Unteroffizier Bahr Franz
Unteroffizier Dittel Franz
Gefreiten Goldmann
Rudolf
Jäger Holik Erich
Oberjäger Klameth Josef
Obergefreiten Lorenz
Herbert
Obergefreiten Meissner
Josef
Soldat Egon Nitsche
Obergefreiten Pohler Otto
Soldat Seifert Waltrau
Gefreiten Schreiber Josef
Gefreiten Sotornik Josef
Pionier Vogel Eduard
Herbert
Rottenführer Volkmer Alois
Obergefraiten Weber
Johann
Gefreiten Weber Otto
Gefreiten Winkler Oskar
1944
Gefraiten Kastner Josef
Grenadier Kiesewether
Günther
Obergefreiten Reitmeier
Helmuth
Obergefraiten Schubert
Franz
Obergefreiten Stemel
Heinrich
Soldat Tremmer Gustav

* 6.10.1900
* 10.2.1918
* 29.7.1920

+ 2.10.1943
+ 26.1 1943

Jeseník–Gräfenberg
Reserve Lazarett
Orscha- Smolensk
Kolkovo

* 4.11.1924
* 26.11.1910
*?

+ 20.8.1943
+ 26.1.1943
+ 27.7.1943

Gussino Pelistij
Zuigri
Lazaret vPraze

* 18.8. 1909

+ 17.5.1943

Simferogol

+ 2.5. 1943

* 4.8. 1922
+ 13.3. 1943
*16.10.1908
+ 14.3.1943
* 7.1.1921
+ 26.2.1943
* 12.8.1922
+ 1.1.1943
* 3.6.1909
+ 3.1.1943
*?
+ 7.9.1943

Sinjawino
Lemberg
Malchow
Baburkin
Gohatsk
Rindau

* 20.1.1920
* 29.4.1909

+ 8.9.1943
+ 9.6.1943

Kolontajew
Simferopol

* 19.okt.1923
* 7.5.1902

+ 14.8.1943
+ 28.7.1943

Felsennest
Shitomir

* 18.3.1911
* 24.12.1925

+ 18.4.1944
+ 2.3.1944

Riga
Mischowo

* 9.10.1920

+ 9.1.1944

Kirowograd

* 8.now.1908

+ 2.4. 1944

Sseljugina

* 11.4.1909

+ 20.2.1944

* 10.5.1916

+ 10.9.1944

Cholm

Nezjištěno:
Hans Anders Kurt Beier, Karl Band, Fritz Brosig, Leopold Bican, Rudolf Dressel, Kurt
Elsner, Kurt Eckel, Hubert Felkel, Kurt Franke, Heimo Glatzel, Karl Giersig, Josef
Giebel, Alfred Giebel, Horst Gesierich, Karl Grötzner, Alois Gröger, Karl Grimme,
Odilo Goreczka, Max Hoffmann, Josef Heinelt, Hubert Hauke, Herbert Hanke, Rudolf
Hackenberg, Alfons Ittner, Erich Jonas, Franz Korzer, Karl Krischer, Ottokar König,
Max Klein, Fritz Kirchner, Rudolf Lachmuth, Johann Lausch, Gerhard Ludwig,
N. Lichtblau, Ewald Lachnit, Othmar Neugebauer, Rudolf Nulle, Otto Oehl, Karl Purr,
Stephan Pelz, Egon Pachl, Franz Reimann,Ferdinand Schneider, Wilfried Schnalke,
Albert Schmidt, Emil Schindler, N.Schwarzer, Josef Schubert, N. Schubert, Hubert
Scholz, Alois Scholz, Josef Straube, Josef Swoboda, Hans Sobotta, Alfred Sentner,
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N. Seidel, N. Ulrich, Max Utner, Josef Volkmer, Georg Volkmer, Herbert Wolf, Josef
Weis, Karl Weidlich,
Nezvěstni:
Manfred Beier, Josef Bican, Karl Bronder jun., Bernhard Frosch, Josef Frosch,
Gerhard Garn, Ernst Guckler, Otto Hackenberg, Johann Hannig, Alois Haschke,
Franz Haubelt, Helmut Hein, Walter JonasFerdinand Kahlert, Josef Kaltenbrunn, Otto
Krischer, Gernot, Lachnit, Rudolf Langer, Max Lindenthal, Johann Linke, Gero Dieter
Lorenz, Kurt Mehlan, Max Minar, Adol Neugebauer, Ernst Nitsche, Herbert Petrasch,
Leopold Reimer, Willi Reimer, Kurt Reinold, Werner Reitmeier, Herbert Robel, Emil
Schindler, Eduard Schlick, Hubert Schmidt, Alfred Schreiber, Alfred Schubert, Franz
Seipelt, Max Seipelt, Hanz Stenzel, Alfred Thanheiser, Hubert Tinter, Giselher
Volkmer, Josef Fridolin Volkmer, Bruno Weitz.
Pouţitá literatura:
Minerbiová, A.: Nacismus. Praha, Levné knihy 2007
Piekalkiewicz, J.: Bitva o Moskvu. Praha, Naše vojsko 2004
PETICE ZA NÁRODNÍ PARK JESENÍKY
JE K PODPISU TAKÉ V JAVORNÍKU
STAROSTOVÉ JEDNALI S MINISTREM O VZNIKU
NÁRODNÍHO PARKU JESENÍKY
Dne 15. 9. 2009 se uskutečnila pracovní návštěva ministra ţivotního prostředí
Ladislava Mika v Jeseníkách. Jejím cílem bylo setkání se starosty obcí k tématu
moţného vyhlášení Národního parku Jeseníky (dále jen „NP Jeseníky“). Návštěva
ministra je nejvýznamnějším dosavadním výsledkem petice na podporu vzniku NP
Jeseníky, která byla zahájena v červnu 2009. Petici aktuálně podepsalo více neţ
3.000 občanů, zejména z Jeseníků. Petiční výbor tímto zveřejňuje výsledky pracovní
návštěvy.
Jednání se starosty obcí proběhlo v dopoledních hodinách v Karlově Studánce. Z 29
pozvaných starostů se jednání zúčastnilo 21 z nich. Kromě představitelů ministerstva
ţivotního prostředí byli přítomni rovněţ zástupci petičního výboru, agentury ochrany přírody
a krajiny a Správy CHKO Jeseníky. Došlo tak k historické události, podobné jednání se
v Jeseníkách dosud nekonalo. Hlavním tématem byla diskuse k moţnosti vyhlášení NP
Jeseníky s následujícími závěry:
Diskuse probíhala ve věcné rovině a starostové poloţili řadu konkrétních dotazů
a připomínek zejména týkající se předpokládané rozlohy NP, vlivu na ţivot v obcích,
dalšího osudu lyţařského areálu Ovčárna a vlivu NP na turismus.
V souvislosti s turismem zazněly i dotazy, zda petice povaţuje rozvoj turismu
v Jeseníkách za váţný problém. Petiční výbor k tomu vysvětlil, ţe zvyšující se turismus je
skutečně jedním z aktuálních váţných problémů ochrany přírody v Jeseníkách, protoţe
není doplněn odpovídající osvětou, informovaností a také ostrahou vzácných lokalit.
Výsledkem je, ţe řada lidí porušuje pravidla a přírodu Jeseníků různými způsoby ohroţuje.
Petice chce upozornit na problém tzv. krátkodobého tvrdého turismu a zároveň
podporuje rozvoj ekologicky šetrného turismu a osvěty veřejnosti. K tomu by měl
pomoci také národní park.
Základním předpokladem pro vyhlášení národního parku je spolupráce obcí, obou krajů
a dalších partnerů a vzájemná shoda všech nebo alespoň jasné většiny na tomto tématu.
V současnosti jsme na začátku procesu přípravy vyhlášení NP.
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Aby mohl být park vyhlášen, je zapotřebí zajistit dobrou informovanost a věcnou diskusi
nad konkrétními připomínkami a tématy. Na jednání bylo dohodnuto, ţe ministerstvo
připraví oficiální dokument se základními informacemi k moţnosti vyhlášení NP
Jeseníky a zašle jej starostům a dalším významným subjektům k připomínkám. To by
se mělo stát během následujících dvou měsíců. Na základě toho se bude odvíjet další
postup.
V průběhu jednání se nikdo z představitelů obcí nevyslovil proti vyhlášení NP
Jeseníky. Někteří starostové nebyli rozhodnuti a poţadovali k tématu podrobnější
informace, jiní starostové se vyslovili pro vznik NP s tím, ţe je třeba s obcemi důsledně
diskutovat a zohlednit jejich poţadavky tak, aby nedošlo k omezení ţivota v obcích.
Tímto krokem tedy došlo k zahájení oficiální diskuse se starosty obcí i s dalšími subjekty
a petiční výbor doufá, ţe tato diskuse bude seriózní a zaloţena na věcných argumentech.
Petiční výbor jiţ na základě dotazů občanů zpracoval dokument, ve kterém popisuje
otázky a odpovědi k moţnému vyhlášení NP Jeseníky. Společně s dalšími informacemi
je k dispozici na www.actaea.cz
Dalším výsledkem pracovní návštěvy pana ministra byla tisková konference se
zástupci médií právě na téma moţného vyhlášení NP Jeseníky. Tisková konference se
konala po ukončení jednání se starosty obcí. Je potěšující velký zájem médií o toto téma
jak v televizní, tak rozhlasové a tištěné formě. Ještě tentýţ den a následující den jsme
zaznamenali 15 reportáţí a článků, které zveřejnila např. Česká televize, TV Nova, TV
Polar, Český rozhlas Olomouc, ČTK, Mladá fronta DNES, Právo. atd.
Občané města Javorníku mohou petici podepsat v Městském informačním centru
na ulici Nádraţní 160.
Za petiční výbor petice Ondřej Bačík, e-mail: ondrej.bacik@centrum.cz
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
radí a informuje
Listopad je sice měsícem dušičkovým, ale zároveň měsícem, kdy je na
zahradě pořád velké mnoţství barev. Nyní na stromech a keřích dozrávají
podzimní a zimní plody a kvetou pozdně kvetoucí rostliny. I v listopadu je nutné,
abyste se o zahradu řádně postarali. Jaké neodkladné práce je nutné provést
právě v listopadu?
Listopad je nejideálnější doba pro výsadbu stromů a keřů. Vysazujte a přesazujte nyní
především jehličnany, vřesy, rododendrony a všechny stálezelené
listnaté stromy, včetně stromů ovocných. Pokud to počasí dovolí,
vysaďte nyní růţe. Do květináčů vysaďte nové růţe, které jste si
vybrali k tomu, aby vykvetly brzy na jaře ve skleníku a staré rostliny
přesaďte.
Provedeme kontrolu uskladněných cibulí a hlíz (například
tulipánů, mečíků, jiřin aj.). Ty, které jsou zesláblé a jeví známky
chorob, odstraníme a zničíme dřív, neţ by od nich mohly být
napadeny i ostatní. Je vhodné cibule a hlízy namořit přípravky
MERPAN 50 WP, MERPAN 80 WG.
Nejpozději na začátku listopadu zasaďte preparované cibuloviny do
nádob, abyste měli jistotu, ţe vám doma vykvetou ve správnou dobu
na Vánoce a budou tak vánoční dekorací i ozdobou.
Sledujte stále výskyt škůdců a chorob, abyste si nepřidělali
zbytečné starosti a problémy na příští sezónu. U broskvoní se
většinou potýkáme s kadeřavostí listů broskvoně. Ačkoliv se postřiky
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doporučují časně zjara při nalévání pupenů, je vhodné zasáhnout jiţ nyní, pokud teplota
dosahuje minimálně 7 °C a je suché počasí. Pouţijte některý měďnatý fungicid, např.:
KUPRIKOL 50, CHAMPION 50 WP.
Pozor si také dávejte na napadené listy, které se nesmí pouţívat do kompostu, ale musí
se bez výjimky zlikvidovat, nejlépe spálit. Nezapomeňte vysbírat a spálit i opadané listy
růţí, protoţe v nich přezimuje řada houbových chorob (padlí růţové, černá skvrnitost růţe),
které by v příštím roce mohly zaútočit.
Naposledy posekáme trávník, kterému uděláme hezký krátký sestřih. Zbytky trávy,
nečistot, příp. listí vyhrabeme. Pokud se obáváme vyzimování trávníku, které způsobuje
plíseň sněţná, některá fuzária a paluška travní je vhodné ještě před příchodem zimy
trávník ošetřit přípravkem HERITAGE. Ošetření je nutné zopakovat jednou aţ dvakrát
bezprostředně po sejití sněhu. Proti vymrznutí travních drnů můţeme nanést na povrch
posečeného trávníku 4 - 6 mm vysokou vrstvu vyzrálého prosátého kompostu. Kompost
rozhodíme po celé ploše a ihned rovnoměrně rozhrabeme. Kompost současně upravuje pH
zeminy travního drnu a omezuje růst mechu.
Pokud naše jehličnany a neopadavé listnáče nepřeţijí zimu, často si to vykládáme jako
následek zimních mrazů či působení různých chorob a škůdců. Ve většině případů je však
příčinou nedostatek vláhy v průběhu zimy. Celoročně olistěné dřeviny odpařují vláhu listy
také v průběhu zimy, tyto ztráty však často nemohou doplňovat. Ačkoli je po celé zahradě
dostatek sněhu, zem je promrzlá a kořeny vláhu nezískají. Největší ztráty vznikají
v prostorově omezených výsadbách, tedy v korytech a dalších nádobách celoročně
osázených rostlinami. Předejít zbytečnému úhynu našich dřevin je přitom tak snadné. Ještě
před příchodem mrazů důkladně zavlaţíme jehličnany i neopadavé listnaté dřeviny. Stejně
budeme pečovat o zeleň v zahradě i v době mrazů, především není-li přítomen sníh.
Rozdílem bude pouze zálivka vlaţnou vodou. Nemusíme se přitom obávat o poškození
kořenů, voda vychladne ještě dříve, neţ prosákne ke kořenům, pouze tím její cestu
promrzlou zemí usnadníme.
V listopadu je vhodné zastřihnout ţivý plot. Ţivý plot stříháme vţdy více v koruně, od
koruny směrem ke kořenům je sestřih pozvolnější. Koruna totiţ nesmí stínit spodní části
stromů, jinak by dolní část prořídla. Dostatkem světla, důkladnou podzimní závlahou
a precizním sestřihem zůstanou naše ţivé ploty po celou zimu pěkně zelené.
Příjemné ukládání zahrady k zimnímu spánku a uţívání zaslouţeného odpočinku po
vegetační sezóně přejí
Rostlinolékaři ODO SRS Jeseník
SPORT
TJ odbor ASPV ZŠ Javorník oddíl stolního tenisu
Váţení sportovní přátelé, příznivci stolního tenisu, dovolte, abych vás seznámil s činností
oddílu stolního tenisu v Javorníku.
Loňská sezóna 2008-2009 přinesla nejen úspěchy, ale také dílčí zklamání. Do
registrovaných soutěţí nastoupilo pouze muţstvo dospělých v Krajském přeboru II. třídy
skupiny B, a to v sestavě: Zbořil Marek, Šteigl Josef, Fryzelka Josef a Pavel Ţejdlík.
Muţstvo, které v minulých letech bojovalo převáţně o záchranu, v letošním ročníku
skončilo na krásném pátém místě. V individuálním ţebříčku úspěšnosti skončil Marek
Zbořil na 6. místě, Fryzelka Josef na 16. místě, Šteigl Josef na 18. místě a Ţejdlík Pavel na
32. místě. Za posun v tabulce patří dík především zlepšené výkonnosti Josef Fryzelky
a Pavla Ţejdlíka. Doufám, ţe v příští sezóně se podaří muţstvu dosaţenou pozici
minimálně obhájit.
Jak jiţ jsem naznačil, druţstvo B nebylo do okresního přeboru v minulé sezóně
přihlášeno. Oddíl se potýká z nedostatečně širokou základnou a chutí některých mladých
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hráčů nastupovat v okresním přeboru dospělých. Je třeba jim touto cestou vzkázat, ţe
nastupovat proti starším a často lepším hráčům je v jejich zájmu a pro výkonnostní růst
nezbytnou součástí. V letošním roce tedy opět přihlašujeme druţstvo B do soutěţe. Vedení
se ujal opět Petr Kotas a je třeba mu fandit, aby muţstvo vţdy odehrálo důstojnou roli proti
zkušenějším muţstvům.
V mládeţnických kategoriích se oddíl výraznějšího úspěchu nedočkal. Výjimkou by mohl
být dobrý výkon Honzy Šmirjaka na okresním přeboru mladších ţáků. Přesto je třeba
poděkovat mladým hráčům za výbornou reprezentaci oddílu jak v registrovaných soutěţích,
tak ve školních turnajích. Mladí hráči jako Honza Šmirják, Novák Petr, Filip Petr, Štěpán
Kozub, Šálek Milan a další jsou příslibem do let budoucích.
Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům oddílu, bez jejichţ pomoci by oddíl nemohl
existovat. Největší měrou se o finanční zabezpečení oddílu postarala firma WAREX s.r.o.
a firma ELEKTRO Schubert Vladimír. Touto cestou jim ještě jednou děkuji.
Za oddíl stolního tenisu Ing. Zbořil Marek
PS:
Dne 22. 9. 2009 jsme začali trénovat a to vţdy v úterý a pátek od 17 do 19 hod.
Nábor nových členů není omezen věkem.
XVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu 2009
koncert1

koncert2

koncert3

koncert4

Fotografie: Zdeněk Kaninský
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KINO - PROGRAM LISTOPAD 2009
Jednotné vstupné na představení je 30,-/ 45,- Kč
sobota 7.11.2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
PROROCTVÍ
(thriller)
SPI INTERNATIONAL
V roce 1959 je jako součást otevíracího ceremoniálu nové
základní školy poţádána skupina studentů, aby nakreslila
obrázky, které budou uloţeny do zvláštního pouzdra
a uschovány pro budoucí generace. Ale jedna záhadná dívka
místo kreslení zaplní svůj papír řádky zdánlivě náhodných
čísel. O padesát let později nová generace studentů zkoumá
obsah pouzdra a dívčin mystický vzkaz. Profesor John
Koestler učiní zaráţející odhalení, ţe přiloţený vzkaz
předpovídá s neuvěřitelnou přesností data a souřadnice kaţdé
významné katastrofy za posledních 50 let.
přístupno od 12 let

české titulky

121 minut

Sobota 14.11. 2009 v 19.00 hodin a ve 21.00 hodin
HODINU NEVÍŠ
(drama)
BIOSCOP
Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti
dostal označení heparinový vrah. Co bylo příčinou a co se
odehrává v mysli mladíka, který se rozhodne vykonat
a vykonávat ty nejtěţší zločiny a mít přitom často pocit, ţe
vlastně dělá dobrou věc? Co nutí nadějného a inteligentního
adepta studia medicíny z podstaty se změnit a páchat na
lidech zlo? Je hrozná ta představa, ţe vraţdí člověk, kterého
dobře znáte, kterého denně vídáte, máte ho vlastně rádi
a který je všem nápomocný, ochotný a obětavý, i na úkor
vlastního pohodlí a svých vlastních věcí.
přístupno od 12 let

94 minut

Sobota 21.11.2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
JÁNOŠÍK
( historický)
BIOSCOP
Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým
dával. Stal se symbolem lidového odporu proti panskému
útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými
vlastnostmi. Zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí a odváţnými činy. Opravdového Juru Jánošíka, mladíka z Těrchové,
jehoţ krátký, ale dramatický ţivot inspiroval generace Slováků
k vytvoření legendy, přibliţuje aţ tento nový film reţisérek
Agniezsky Holland a její dcery Kasii Adamik.
přístupno od 15 let
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140 minut

Sobota 28.11.2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
VZHŮRU DO OBLAK
(animovaný )
FALCON
Vzhůru do oblak je příběh o 78letém prodejci balónků Carlovi
Fredricksenovi, který si konečně splní celoţivotní sen
o dobrodruţstvích, kdyţ na svůj domek přiváţe tisíce
balónků a odletí s ním do divočiny Jiţní Ameriky. Aţ příliš
pozdě ale zjistí, ţe se k němu potají připojil i původce jeho
nejhorších nočních můr nadšený osmiletý průzkumník
divočiny jménem Russell.
přístupno

český dabing

96 minut

Připravujeme na prosinec: Coco Chanel, Ať ţijí rytíři, Návrh

Kniha mého srdce - dvanáct nejoblíbenějších titulů:
1. Zdeněk Jirotka

Saturnin

2. Boţena Němcová

Babička

3. Antoine de SaintExupéry

Malý princ

4. Stephenie
Meyerová

Stmívání

5. J. K. Rowlingová

Harry Potter

6. Mika Waltari

Egypťan Sinuhet

7. Astrid
Lindgrenová

Děti z Bullerbynu

8. J. R. R. Tolkien

Pán prstenů

9. Betty MacDonald

Co ţivot dal a vzal

10. Jaroslav Hašek

Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války

11. Jaroslav Foglar

Rychlé šípy

12. Paulo Coelho

Alchymista

Říká se, že četba knih je „rozhovor s lidmi mnohem moudřejšími a zajímavějšími, než jsou ti,
s nimiž se můžete seznamovat
kolem sebe“. Ve finálovém večeru pořadu Kniha mého srdce
17. října jste mohli zjistit, že to
není tak docela pravda.

Jsem ráda, ţe na
stupni
vítězů
stanula ryze česká kniha. Děkuji všem, kteří se do hlasování zapojili.
A jestli se Vaše kniha srdce zrovna neumístila na prvních místech
ţebříčku, nevadí, důleţité je, ţe stále zůstává ve Vašem srdci.
- 20 -

