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Ulice Míru

Neobvyklý pohled na ulici Míru – 20. léta 20. století.
Poznáte, o kterou část ulice jde?
(malá nápověda: v blízkosti vily Utnerů)
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v předjarním období informoval o událostech, které se odehrály
v uplynulém období.
Ke konci loňského roku firma Zetos stavebně dokončila a Městu Javorník předala stavbu
sběrného dvora. Jednalo se o výstavbu elektrické, vodovodní a kanalizační přípojky,
o vydláždění manipulační plochy včetně příjezdové komunikace, výrobu a dovoz kontejnerů
na tříděný odpad, umístění obytného kontejneru s umývárnou a WC pro obsluhu sběrného
dvora, o nové oplocení a terénní úpravy. 20. února proběhla kolaudace celého zařízení
a v měsíci březnu proběhne výběr a zaškolení obsluhy tohoto zařízení. Začátkem měsíce
dubna předpokládáme otevření a spuštění provozu sběrného dvora.
V polovině měsíce ledna došlo k převodu kaple, která se nachází asi 1 km za
Javorníkem u silnice do Travné, z majetku Lesů ČR, s. p. na Město Javorník. Zastupitelstvo
města tento převod schválilo již na svém 5. zasedání dne 31. 5. 2007. Oprava kaple, která
je od roku 1963 prohlášena za kulturní památku, je nezbytně nutná.
Dne 6. února 2009 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně
převedl na Město Javorník nemovitý majetek bývalého hraničního přechodu v Bílém
Potoku. Byla podepsána smlouva o pronájmu tohoto objektu s polským podnikatelem za
účelem skladových prostor a prodeje zboží.
Obec Zloty Stok na základě smlouvy o partnerství s Městem Javorník podala v rámci
fondů mikroprojektů Euroregionu Glacensis žádost na společný česko-polský projekt
s názvem Vyhlídková trasa po hřebenech pohraničních hor. Jelikož se jedná o společný
projekt, Město Javorník podalo součást projektu do třetí výzvy fondů mikroprojektů
Euroregionu Praděd. Oba projekty byly úspěšně zaregistrovány. Na polské straně projekt
představuje vybudování vyhlídkové plošiny na Javorniku Wielkim, která bude vyhlídkovým
bodem pro návštěvníky a turisty a protipožárním pozorovacím stanovištěm pro lesníky.
Vytyčena a označena bude vyhlídková trasa ze Zloteho Stoku přes vyhlídkovou plošinu až
na Borůvkovou horu. Na české straně projekt představuje výrobu a instalaci 10 ks souprav
mobiliáře pro odpočívadlo na Borůvkové hoře. V měsíci září 2009 proběhne slavnostní
otevření turistické vyhlídkové trasy u rozhledny na Borůvkové hoře. Publicita projektu bude
zajištěna prostřednictvím informační tabule a pamětní desky a zhotovením dvojjazyčné
publikace v nákladu 2.500 ks pro každého z partnerů projektu.
Jiří Jura, starosta
Nový prapor Města Javorník schválen.
Město Javorník obdrželo městský znak od biskupa Baltazara z Promnic a to v podobě
jeho rodového znaku, tedy červené pole se stříbrnou špicí a stříbrnou hvězdou nad ní, což
potvrdili odborníci a historici 24.2.1933 dr. Paupie a 2.3.1934 dr. Braun. Typář dnes
nejstarší známé javornické městské pečeti pochází až z roku 1610, kdy v kruhovém
poli je umístěn renesanční štít s šipkou převýšenou šestihrotou hvězdou. Je zajímavé, jaký
složitý vývoj následně javornický městský znak prodělal a jakými deformacemi bylo
poměrně jednoduché znamení v následujících čtyřech stoletích postiženo. Od hvězdy
v horní části štítu se rozbíhaly tři střely, které byly následně nahrazeny třemi meči hroty
vzhůru ke hvězdě. Další vyobrazení byly tři dolů směřující šipky, nebo tři dolů směřující
meče. Barva podkladu se také různě měnila.
V roce 1932 se rozhodla javornická městská rada požádat Zemský úřad v Brně
o schválení městské vlajky, odvozené od podoby znaku města, který byl popsán jako
modrý štít se třemi stříbrnými meči, jehož hroty se stýkají pod zlatou hvězdou, Žádost byla
postoupena Archivu ministerstva vnitra, jenž se po porovnání návrhu s dosavadní
heraldickou literaturou vyjádřil negativně. 27.11.1934 ministerstvo vnitra ČSR sdělilo své
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rozhodnutí, aby se městské zastupitelstvo Javorníku ve lhůtě 3 měsíců vrátilo k správné
podobě znaku, který byl v minulosti zkomolen. Poté vyzvalo město, aby upravilo svůj
znak ve shodě s historickými prameny na ,, červený štít se stříbrným hrotem střely
pod stříbrnou hvězdou“. V případě červeného štítu se stanovisko opíralo o zbarvení
rodového erbu biskupa z Promnic, od něhož byl znak odvozen. Z této upravené podoby
měl být také odvozen městský prapor, jehož list tvořilo ,, bílé žerďoví a červeně vlající
pole“. Městské zastupitelstvo na svém zasedání dne 28.2.1935 navrhované úpravy
akceptovalo a následovala nová žádost na níž reagovalo ministerstvo vnitra výnosem ze
dne 28.4.1937, že nebude mít námitek proti restituovanému znaku. Naposledy se
k celému procesu vyjádřil archív ministerstva vnitra rozhodnutím z 12.2.1938, kdy
restituovaný znak města Javorník se popisuje heraldicky správně takto ,, v červeném štítě
střela a nad ní šestirohá hvězda, vše stříbrné nebo bílé barvy“.
Poté ale následoval mnichovský diktát a připojení Javorníku k Sudetské župě. Po válce
nově ustanovený národní výbor upravil znak podle rozhodnutí z roku 1935 a takto byl
užíván až do počátku 50 let. Poté byl opět změněn na modré pole a je vlastně využíván až
do současné doby (čerpáno z publikace PEČETI A ZNAKY OBCÍ NA JESENICKU od
PhDr. Karla Müllera). Takže shrnutím výše uvedeného lze konstatovat, že město mělo
a má přidělen znak s červeným polem. Pokud bychom chtěli znak změnit na modré pole,
muselo by Město žádat o změnu znaku, které by ale podle heraldiků město Javorník ničím
nezdůvodnilo.
Na 17. zasedání zastupitelstva Města Javorník dne 18.2.2009 byl schválen
předložený návrh praporu od Mgr. Growky ze Zemského archívu v Opavě, Státní
okresní archiv Jeseník tj. prapor je půlený, pravá část listu u žerdi je bílá, levá část
opakuje barvu a figury znaku.
Nyní tedy nezbývá než zaslat žádost na Podvýbor pro heraldiku a vexilologii,
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde bude následně projednána a zaregistrována a poté na slavnostním zasedání z rukou předsedy PS PČR prapor předán
starostovi.
Mojžíš Břetislav - radní města Javorník

Upozornění občanům !!
Policie ČR Obvodní Oddělení Javorník upozorňuje občany našeho města, že se
v poslední době množí tzv. podomní obchodníci nabízející různé zboží - deky, nádobí
apod. Při této činnosti se snaží vniknout do domu či bytu především starších
občanů, pod různými záminkami zjistit, kde skrývají peníze a cennosti, odlákat jejich
pozornost a okrást je! Tito obchodníci jezdí v osobním automobilu značky FORD
Mondeo stříbromodré barvy. Vyzýváme tímto občany, aby byli opatrní a popř.
informovali policii na tel. čísle 158 nebo přímo na OOP Javorník 548440228.
Jiří Jura, starosta
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Zprávy z matriky

Zajímavosti z evidence obyvatel Městského úřadu Javorník.
Ze 465 jmen a příjmení na počet 2555 občanů a 422 dětí v Javorníku a místních částech je
tato četnost:
příjmení: Daniel 21x, Danielová 18x, Kozub 17 x, Kozubová 14x, Zelenka 13x, Konečný
12x, Konečná 11 x, Zetochová 11 x, Hečko 10x
jmen: Petr 101x, Marie 84x, Jan 73x, Jana 66 x, Jiří 72x, Josef 62x, Miroslav 62x.
Rodinný stav občanů:
1260 svobodných, 320 rozvedených, 218 vdov a vdovců, 1118 ženatých a vdaných.
Věková struktura

Děti (kategorie 2)

Dospělí (kategorie 1)
Část obce

Muži

Ženy

Muži

Celkem

Ženy

Počet

Věk

Počet

Věk

102

45,37

104

47,81

8,71

16

236

41,70

Horní Hoštice 35

47,57

35

49,46

7,33

5

78

44,26

Javorník

1039

43,38

1109

46,67

7,43

180

2525

39,47

Travná

29

39,17

16

50,25

5,33

1

49

40,18

Zálesí

15

42,13

11

42,45

2,00

1

28

39,32

1220

43,55

1275

46,84

218 7,46

Bílý Potok

CELKEM

Počet

203

7,60 2916

Věk

39,79

narození noví občánci: Jiří Sumec, Jan Bandy
odešli z našich řad: Jaroslav Sedlář, Miloslava Zubalová, Anna Červíková
Oznámení
Pozemkový úřad v Jeseníku oznamuje, že v katastrálním území Bílý Potok byly firmou
GB-geodezie, spol. s r.o., Prostějov zahájeny přípravné práce ke komplexní pozemkové
úpravě spočívající v zaměřování a vytyčování stávajících pozemků. Pro snazší lokalizaci jsou
vytyčené body v terénu označovány dřevěnými kolíky. S ohledem na náročnost a rozsáhlost celé akce žádáme všechny občany Bílého Potoka o trpělivost a shovívavost
a o součinnost se zaměstnanci geodetické firmy. Dále bychom Vám chtěli poděkovat za to,
že značení bodů neničíte.
Rovněž bychom občany rádi informovali, že komplexní pozemková úprava bude oficiálně
zahájena formou úvodního jednání, které je plánováno na 2. polovinu března 2009. Všichni
vlastníci nemovitostí, jichž se pozemková úprava bude bezprostředně dotýkat a kteří
z tohoto titulu budou účastníky řízení, budou o přesném termínu včas písemně informováni.
Předpokládaný termín ukončení celé akce je plánován na rok 2013. Ještě jednou děkujeme
za pochopení a těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Za Pozemkový úřad Jeseník RNDr. Helena Kroutilová, ředitelka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA POLSKÁ

Ve čtvrtek 26. března 2009 v 16,00 hod.
zveme všechny rodiče a jejich děti
do Mateřské školy na ulici Polská
k zápisu pro školní rok 2009 - 2010.
Přijďte pejskovi a kočičce pomoci
upéct dort.

ROK 2009 - ROK KARLA DITTERSE Z DITTERSDORFU
Rudolf Zuber - Karel Ditters z Dittersdorfu
Část 2.
Biskup, který si už ve Vratislavi vydržoval kapelu, se bez ní neobešel ani v Javorníku.
Hrstka úředníků a sloužících, kteří uměli trochu hrát, nemohla přirozeně zdaleka uspokojit
biskupa, zvyklého už z domova na dokonalou hudební reprodukci. Bělovodská kolej, s níž
biskup hned po příchodu navázat živý styk, byla zejména v zimě skoro nedostupná. Proto
kdykoliv mu to bylo možné, zajížděl na slezské zámky, zejména Velké Hoštice, Slezské
Rudoltice, Linhartovy a Hošťálkovy, aby se tu potěšil výkony šlechtických kapel. Přirozeně
i hlavní město Slezska Opava jej často vídalo jako hosta v početných šlechtických palácích,
zvláště u hraběte Dominika Chorinského, kde hudba tvořila neodmyslitelnou kulisu
společenského života vysoké i drobné šlechty.
Sem zajel biskup i na podzim r. 1769. U hraběte Lamberga se tu setkal s třicetiletým,
tehdy už známým houslistou a komponistou Karlem Dittersem, dítětem císařské Vídně. Tu
se Ditters narodil 2. listopadu 1739 v rodině dvorního krajkáře, který se jako dovedný kreslíř
uplatnil u vojska. Jeho otec byl dosti bohat, takže mohl svým dětem poskytnout slušné
jazykové i hudební vzdělání. Zejména malý Karel jevil mimořádné nadání pro houslovou
hru a v desíti letech už znal tolik, že se jeho dosavadní učitel König vzdal jeho dalšího
vedení tvrdě, že mu už nemůže dále nic poskytnout. Chlapce se pak ujal houslista Josef
Ziegler, který jej dostal do orchestru u kostela benediktinů. Zde jej slyšel hrát vynikající
hornista Hubáček, člen kapely císařského sbormistra prince Josefa Bedřicha
Hildburghausena, který jej vřele doporučil svému pánovi. Ten dvanáctiletého chlapce
vskutku přijal na svůj dvůr a poskytl mu všestranné hudební a literární vzdělání. Zde si
Ditters osvojil i uhlazené společenské vystupování, které mu vždy otvíralo všude dveře,
panovnické salony nevyjímaje. Po rozpuštění kapely dopomohl princ Dittersovi k místu
v císařské opeře, byť ne právě dobře placenému. Zde se Ditters blíže seznámil s vedoucí
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osobností divadla, reformátorem moderní opery Christophem Wilibaldem Gluckem, který jej
r. 1762 vzal s sebou na umělecké turné do Itálie. Tento pobyt měl na Ditterse hluboký vliv,
protože se tu seznámil s veseloherním typem zpěvohry, zvaném opera buffa, což v něm
probudilo touhu skládat podobné kusy. Po návratu do Vídně se vskutku intenzívně věnoval
skladbě a sblížil se s komponistou Josefem Haydnem. Při císařské korunovaci Josefa II. Ve
Frankfurtě n. M. r. 1764 se Ditters zaskvěl mistrovskou hrou i před novým monarchou
a získal v něm na celý život účinného příznivce. Přesto se cítil Ditters zájezdem do
Frankfurtu finančně poškozen a po jeho skončení přijal po Michalu Haydnovi, bratru Josefa
Haydna, místo kapelníka u biskupa Adama Patačiče ve Velkém Varadíně (dnes Oradea
v Rumunsku). Pro biskupský orchestr osobně najal v Praze řadu českých hudebníků,
z nichž přilnul zvláště k houslistovi Václavu Michlovi. Ditters pohnul biskupa i ke zřízení
divadla, na němž předváděl svá i cizí díla, zejména oratoria
a zpěvohry. Naneštěstí musel biskup na příkaz Marie Terezie
kapelu rozpustit a Ditters se ocitl bez místa. Ostatně uměl už
všechno, co dokonalý hudebník té doby potřeboval, a vydal se
proto na uměleckou cestu Evropou, počínaje Itálií. Zde poznal
hraběte Lamberga, vysokého úředníka zemské vlády v Opavě,
a přijal jeho pozvání, aby se zastavil na krátký čas i v slezském
hlavním městě.
Fotografie: Gluck Christoph Wilibald, rytíř, slavný hudební skladatel německý (*2. června 1714 ve Weidenwangu blíže Neumarktu
mezi Norimberkem a Řeznem v Bavorsku-†15. listopadu 1787 ve
Vídni)
Zdroj: www.encyklopedie.seznam.cz
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JAVORNÍK
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MULTIART- UMĚNÍ BEZ HRANIC
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JAVORNÍK A AGENTURA ECHO

srdečně zvou na výstavu
českého génia Járy Cimrmana

9. 2. – 14. 3.

Dveře kulturního domu jsou vám otevřeny
ve všední dny od 8,00 – 15,30
v sobotu pak v čase,
kdy probíhá promítání na stříbrném plátně.
Děkujeme sponzorům: AZ Elektrostav, a.s., Kareta s.r.o.
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Městské kulturní středisko Javorník
Slezské zemské muzeum Opava
ZOO Ostrava ve spolupráci
s Vlastivědným muzeem Jesenicka
vás srdečně zvou na výstavy

MUSEUM
SILESIAE
SLEZSKÉ
ZEMSKÉ
MUZEUM

autor výstavy Mgr. Martin Gajdošík PhDr.
.

autor výstavy Ing. Jiří Pecháček
Nenechte si ujít zajímavé průvodní slovo p. Viléma Borůvky.
Vernisáž 27. 3. od 18,00
Výstava není určena jen pro odbornou veřejnost. Pestrá krása papoušků potěší hlavně
vaše oko!
Výstava potrvá od 27. 3. – 29. 5.
Vstupné: dobrovolné
Městské kulturní středisko Javorník nově i s krásnou zimní zahradou
Doposud jediné nevyužívané místo
zahrada2
(kromě sklepa a půdy) v kulturním domě,
byla doposud právě zimní zahrada, která
sloužila jako
provozní
skladiště stolů
a židlí. Toto se však v sobotu 7. února 2009
v 17.00 hodin změnilo.
V Javornickém zpravodaji číslo 10 z roku
2008 jsme podrobně popisovali celý průběh
a etapy rekonstrukce této jedinečné
pseudosecesní památky. Její druhá etapa
byla předávacím protokolem ukončena
1. 12. 2008 a čekalo se jen na příležitost
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jejího slavnostního otevření. Ta se naskytla při příležitosti účinkování Divadla Járy
Cimrmana v Javorníku. S laskavým souhlasem pana Ladislava Smoljaka a Zdeňka
Svěráka se ze zimní zahrady stala „Zimní zahrada Járy Cimrmana“, která již nyní slouží
jako výstavní prostor pro výstavu „Jára Cimrman – světoběžník a vynálezce“. Jako výstavní
prostor bude sloužit i v budoucnu.
Na letní sezónu bychom chtěli vyměnit
zahrada
stávající umělé květiny za květiny živé.
Proto vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi, kdo vlastníte vzrostlé, živé pokojové
květiny a nevíte si již s nimi rady a hrozilo by
jim zahynutí, věnujte je prosím do Zimní
zahrady Járy Cimrmana. Pohled zvenčí na
zeleň v této nádherné zasklené zahradě
vám bude poděkováním.
Zimní zahradu si můžete prohlédnout od
pondělí do pátku v době od 8.00 do 15.30
hodin, v sobotu v době promítání kina. HP
MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník, Městské kulturní
středisko a Dramatický kroužek při ZŠ Javorník
se připojují
k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy,
k podpoře dětského čtenářství
a propagaci soustavné četby dětí společnou akcí

NOC S ANDERSENEM,
která proběhne
v pátek 3. dubna 2009

Pouze 15 dětí prožije svoji kouzelnou pohádkovou noc. Připraven pro ně bude lákavý
večerní a noční program.
Noc s Andersenem je především odměnou pro ty dětské čtenáře, kteří neporušují
knihovní řád, znají svoji knihovnu a především rádi a hodně čtou. Mohou se ale hlásit
i děti (náhradníci), které zatím čtenáři knihovny nejsou, ale uvažují o členství. Chcete-li být
letošními Anderseňaty, vyzvedněte si přihlášku u paní knihovnice. Počet míst je omezený,
tak neváhejte!

! POZOR ! V pátek 3. dubna bude knihovna pro veřejnost uzavřena!!

Česká televize připravuje ve spolupráci s Českým
rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a s knihovnami ČR pořad „Kniha
mého srdce“ (KMS), jehož cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky.
Od dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý cyklus televizních a rozhlasových pořadů,
která budou provázet hlasování veřejnosti o nejoblíbenější knihu. Cílem celé akce není
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pouze hledání nejoblíbenější knihy, ale především široce pojatá popularizace četby,
literatury, vydávání knih a také popularizace činnosti knihoven.
I naše knihovna se do této akce zapojí. V knihovně budou připraveny hlasovací lístky,
které, jak pevně věřím, využijí také milovníci knih, kteří nejsou čtenáři naší knihovny.
Představte lidem knihy svého srdce, spisovatele svého srdce! Hlasujte a přesvědčte své
rodinné příslušníky, přátele, čtenáře, děti i dospělé, aby hlasovali!
Máme šanci ukázat, že v Javorníku nežijí jen ti, které zajímají celebrity, krasavice a jiné
pomíjivé záležitosti, ale že je tu velká (!) obec lidí, které zajímají knihy a literatura, a mimo
jiné i to, že tito lidé mají "své" místo (možná především) v knihovnách.
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA pracoviště Javorník
Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen
Poslední rytíř války, eso všech es, rudý ďábel ale hlavně rudý baron. Tak nazývali
protivníci Rakouska – Uherska a Německa za 1.světové války asi nejznámějšího
válečného pilota, kterého tato zem nosila, Manfreda von Richthofena. (obr.1) Pilota, který
dodržoval zásadu - bojovat, ale zůstat člověkem.
Narodil se 2. května 1892 v rodině aristokratických pruských velkostatkářů, kteří vlastnili
jedno panství. Jako aristokrat je už od mládí vychován k budoucí
vojenské službě a roku 1911 vstupuje do hulánského pluku „Císař
Alexandr III“. Po vyhlášení války je tedy u jezdectva, ale podle
dochovaných dopisů, které zasílal matce, je patrné, že nebyl
s touto službou spokojen kvůli malému počtu bojových akcí
a začíná ,,žárlit“ na bratra Lothara, který byl přeci jen blíže dění.
Roku 1915 se na něj usměje štěstí v podobě leteckého esa
Oswalda Bölckeho, kterého poznává ve vlaku. Ten mu navrhne,
aby šel k letectvu. Manfred ho poslechl a roku 1915 už létá jako
pozorovatel. Následně si udělá pilotní zkoušky a zasedá sám za
knipl dvoumístných a bombardovacích strojů. Znovu se potkává
s Oswaldem Bölckem, který se jako první soustředil na vzdušné
stíhání strojů. V tu dobu zrovna sháněl piloty do své nové letky.
Potkává Manfreda a nabízí mu tento tzv. džob u své stíhací
jednotky. Ten ho znovu poslechne a roku 1916 se stává příslušníkem této letky s názvem
JASTA 2 a začíná se rodit legenda.
V době, kdy 28. října 1916 Bölcke umírá, má už Manfred zaznamenaných 6 sestřelů
a má tedy právo nazývat se esem. To mohl pilot teprve až po pěti zaznamenaných
sestřelech. V listopadu 1916 má na kontě už 11 sestřelů a právě ten jedenáctý mu přináší
velkou slávu. Tím jedenáctým totiž nebyl nikdo jiný než major Lanoe G. Hawker, eso
britského letectva a nositele nejvyššího britského vyznamenání Victoria Cross. Po tomto
sestřelu vystupuje Richthofen z anonymity a nařizuje podřízeným
natřít horní části svého letadla výraznou červenou barvou, která ho
taktéž proslavila.
V lednu
1917
dostává
nejvyšší
vyznamenání
vilémovského
Německa
POUR le MÉRITÉ (obr.2).
V březnu 1917 byl už
samotným velitelem letky
a nalákal do své letky i bratra Lothara. 6.července se
ho dotkla smrt, když při pronásledování britského
stroje byl nešťastně zasažen kulkou protivníkova
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kulometu, která ho škrábla do hlavy. Ztrácí vědomí, ale naštěstí ho nabývá ve výšce 150 m,
a i když je zaslepený krví, podaří se mu tvrdě přistát a poranit si při tom ruku. Po uzdravení
se vrací ke své letce, ale od té doby se mu pravidelně ozývaly velké bolesti hlavy.
4. září 1917 má už na svém kontě 61 sestřelů. Donutil také přistát poškozený stroj, který
tehdy řídil Angličan A.F. Bird z 61. perutě RFC. Následovalo dodržení nepsaných pravidel,
které dodržovaly obě nepřátelské strany . Na počest sestřeleného pilota se udělala bujará
oslava se šampaňským a teprve na druhý den se tento pilot předal vojenské policii, která
ho předala do zajateckého tábora.
V roce 1918 má už na svém kontě 79 sestřelů, některé prameny uvádějí dokonce 81.
Bohužel i jeho nakonec dostihla smrt. Stalo se to 21. dubna 1918, kdy pronásledoval se
svým trojplošníkem FOKER britský stroj z 209 perutě, který řídil Wilfred May. Na pomoc
tomuto pilotovi přilétá kap. A. Roy Brown, který se svým strojem dostává za záda Manfreda
a zahajuje palbu trojplošníku. Manfredův trojplošník se dostává do vývrtky a roztříští se
o povrch louky v údolí řeky Sommy. Tělo spolu s vrakem přenášejí australští vojáci a oboje
přemísťují na letiště 3. perutě Australského leteckého sboru v Poulainville (Francie). Je
nařízeno, aby rakev neslo šest kapitánů – velitelů anglických a australských jednotek, které
se nacházely nejblíže. Upozorňuji tady, že to byli tehdejší nepřátelé. Tak velikou úctu měl
Manfred u svých protivníků. Když ho pochovali, připevnili na hrob vrtuli jeho stroje do tvaru
kříže a ta se ztrácela pod květy a věnci. Byla 3x vypálena čestná salva z pušek elitní
jednotky Australien Rifles. Dovolte, abych se ještě jednou vrátil k úctě, kterou Richthofen
u nepřátel užíval. Když se britská média dověděla o jeho smrti, napsala: ,,Richthofen je
mrtev. Všichni letci se budou radovat nad zprávou, že byl vyřazen z bojů, ale nebude mezi
nimi ani jediný, kdo by si nepřipomněl, že zemřel odvážný a šlechetný duch. Kdokoliv by
byl hrdý na to, že zabil Richthofena v boji, avšak každý příslušník Královského leteckého
sboru může být hrdý i na to, že měl možnost si s ním potřást rukou poté, co jeho přičiněním
padl do zajetí.“. Myslím, že tyto věty vypovídají o všem. Den po pohřbu, riskujíce, přilétly
britské letouny nad německé letiště, kde svrhly smuteční věnce se vzkazem: Německému
letectvu. Rittmeister baron Manfred von Richthofen zahynul ve vzdušném boji. Byl
pohřben se všemi vojenskými poctami. Od British Royal Air Force.
Bohužel ani po smrti se nedočkal Manfred klidu. Už brzy po válce se pokouší převézt
jeho ostatky prostřední bratr Lothar, který ale 4. června roku 1922 umírá při leteckém
neštěstí. Až v roce 1925 se nejmladší bratr Bolko znovu pokouší dostat ostatky bratra do
rodinné hrobky, opět se to ale nepodaří, tentokráte kvůli politice. Rodinné zájmy musejí jít
stranou a státní prezident maršál von Hindenburg nechává převézt Manfreda do Berlína,
kde ho s velkou slávou ukládají na Hřbitov invalidů. Jeho jméno i hrob jsou pak v dalších
letech zneužívány k propagandě Hitlera. Ve válečných letech II.světové války nechává
Göring vzniknout stíhací eskadru Luftwaffe se jménem Richthofena. Tato letadla měla ve
znaku rudé R ve stříbrném poli. Ale ani slavné jméno je
neochránilo před drtivou porážkou. Samozřejmě i v dnešní době
se můžeme setkat s letkou, která má propůjčené jméno tohoto
pilota. Jedná se o jednu stíhací eskadru Bundeswehru.
Na závěr tohoto malého povídání ještě jedna nezodpovězená
otázka, která určitě napadla čtenáře. Proč jsem psal o tomto
slavném pilotovi, který nemá nic společného s Javorníkem, ve
kterém žijeme? Ono to není zase až tak pravda. Tento skvělý
a ušlechtilý pilot byl totiž naším blízkým sousedem, protože se
narodil v nedaleké Vratislavi a většinu života žil se svoji rodinou
ve Svidnici, kam se brzy po jeho narození přestěhovali, což taky
není tak daleko. Je docela pravděpodobné, že v mládí navštívil
i velice známé lázně Ladek Zdroj, kde se tehdy aristokracie
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scházela, a snad při svých procházkách navštívil i nedaleké městečko Javorník. Je docela
možné, že při svých návratech z fronty Javorníkem projížděl, ale to už jsou jen prosté
spekulace.
Rudý baron s řádem Pour le Mérite, který získal v roce 1917
Pokud vás osud Manfreda von Richthofena zaujal, můžete si v Městské knihovně Rudolfa
Zubera Javorník půjčit knihu Von Richthofen, kterou napsal Richard Townshend
Bickers, ze které bylo čerpáno.
Fotografie: www. wikipedia.cz

pomník

MR

„Němí“ svědkové v Javorníku - 4. část
V letošním roce si připomínáme velké výročí
naší nejvýznamnější osobnosti Karla Ditterse
z Dittersdorfu. Přinášíme vám zajímavý pohled
na dnes již neexistující kamenný podstavec
s pamětní deskou z roku 1939, připomínající
postavení měšťanské střelnice v roce 1783,
v níž

se

uváděly

z Dittersdorfu.

Torzo

opery
tohoto

Karla

Ditterse

pomníku

se

nachází u příjezdu do zámeckého parku na
ulici Sv. Čecha.
MR
Od Popeleční středy po Velikonoce - Lidové zvykosloví na Jesenicku před r. 1945
1. část
Velikonoce (Ostern), největší církevní svátek, oslava ukřižování, ale též vzkříšení Ježíše
Krista, jenž se obětoval za hříchy celého lidstva a podstoupil smrt na kříži, aby lidské hříchy
smyl a lidstvo tím vykoupil. Doba, kdy věřící lidé dodnes zpytují své svědomí a modlí se za
odpuštění hříchů. Čas zamyšlení, ale také radosti z nového života a milosti. Zmrtvýchvstání
Krista a jeho nanebevzetí však není
pouze církevním svátkem, symbolicky
Velikonoce
navozuje období probouzení se celé
přírody, počátek nového života ve
všech jeho formách - nástup jara.
Křesťanství dokázalo skloubit původní
pohanské tradice a mýty spojené
s nástupem jara s náboženskou tradicí
natolik, že jen těžko lze oba prameny
zvyků
a
symbolů
vážících
se
k Velikonocím od sebe rozeznat.
Velikonoční
období
přichází
po
nevázaném a veselém masopustu
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spojeném s celou řadou místních zvyků a obyčejů. Nejprve je ale třeba se na Velkou noc
připravit, očistit se tělesně - půstem i duševně – modlitbou.
Úderem půlnoci o masopustním úterý zmlklo všechno veselí, utichly poslední tóny
rozdováděné muziky, nastala Popeleční středa (Aschermittwoch, středa před 1. postní
nedělí). Ohlašovala období čtyřicetidenního půstu, čas příprav na ukřižování Krista a na
zázrak jeho. Při mši žehnal kněz věřící na čele křížkem z popela – říká se mu dodnes
popelec - v připomínku hmotné podstaty lidského těla: „Prach jsi a v prach se obrátíš.“
Než dospějeme k samotné Velké noci, vzpomeňme 1. březen a dva svátky spojené
s vítáním jara, o nichž dosud nebyla řeč.
Prvního března se podle zdejší lidové tradice schovaly svíčky, louče a ostatní
svítidla. Říkalo se, že v tento den je již tak světlo, že již není třeba svítit.
Snad v každém zdejším stavení žil nějaký Josef – velká obliba biblického jména nebyla
bezdůvodná. Svatý Josef byl již od r. 1675 patronem habsburského domu a rakouských
zemí, též pomocníkem umírajících, jimž dopřával lehkou smrt. Jeho svátek se původně
světil také 1. května, jelikož platil i za patrona všech pracujících. O svátku sv. Josefa
(19. březen) se do ještě „jedovaté“ půdy zarážel „ohnivý kůl“ jako symbol konce vlády
mrazu a brzkého příchodu jara. Průvod lidí se vydal do polí, kde byl rozdělán velký oheň
z roští. Na onom rozmrzlém místě pak zarazili vysoký smrkový kůl.
Podobný význam mělo i v českém lidovém zvykosloví známé „vynášení smrti (smrtky,
Todaustreiben)“ v neděli dva týdny před Velikonocemi. Mládež nejprve z víchu slámy na
vysoké tyčce zhotovila postavu smrti, namalovala jí strašlivý obličej a oblékla ji do starých
šatů. Pak ji za zpěvů písní odnesla daleko do polí, na křižovatku cest. Písně o loučení se
zimou a o vítání jara provázely její odstrojení a zapálení.
V některých slezských vsích se zase „zdobily májky“ - jedlové vršky s pestře
opentlenými větvemi. Ty se umisťovaly ve dvorech statků (tzv. „májková neděle“). Zima
ztratila veškerou moc, nastal čas nového života.
O významu zvyku známého z okolí Jeseníku v nářečí zvaném Bääg.lsonntag (Bääg.l =
Brezel = preclíky). Vázal se k neděli tři týdny před Velikonocemi a rodiče v ten den nosili
svým dětem preclíky. Než je děťátka dostala, musela zazpívat nebo říci básničku.
Samotné Velikonoce (Ostern) jsou pohyblivými svátky. Spolu s Vánocemi představují
dodnes největší církevní i světské svátky celého roku.
Mgr. B. Tinzová, SOkA Jeseník
DOMOV PRO SENIORY V JAVORNÍKU
Vaření pro radost.
Novinkou v Domově pro seniory v Javorníku je od konce roku 2008 nová zájmová aktivita
výstižně pojmenovaná „Vaření pro radost“.
Jednou měsíčně se sejdou v kuchyňce 60-ti a víceletí senioři, kteří si rádi popovídají
o zdraví a sami si uvaří.
Ke zdravému životnímu stylu patří potěcha nejen pro duši, tělesná aktivita, ale také dobré
jídlo. Ne nadarmo se říká: „láska prochází žaludkem.“ Ve starším věku se častěji hovoří
o jídle jako „o léku“. A proto není divu, že zde myšlenka „vaření pro radost“ padla na
úrodnou půdu.
Již potřetí si klienti sami připravili, zhotovili a s chutí snědli jednoduché pokrmy ze surovin
racionální výživy.
Ptáte se, na čem si pochutnali? Jako první to byly celozrnné palačinky s různými
náplněmi počínaje klasickou marmeládou a konče ovocem, každý podle své chuti. Trochu
nedůvěry bylo k bílkovinovému kokteilu. Někomu chutnal více, někomu méně. Každý jsme
jiný a každý máme jiné chutě i zvyklosti. V každé rodině se vařilo něco jiného.
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Zeleninové placičky svou přípravou zaměstnaly všechny ruce přítomných. Někdo čistil
zeleninu, loupal cibuli, česnek, jiní ji strouhali na struhadlech a nebo krájeli, vzniklá směs
se dochutila a na pánvičce se smažily pěkně vytvarované placičky.
Přál bych vám vidět s jakou láskou a radostí se připravují a zhotovují jednotlivé recepty.
Jak chutnají? Na to byste se mohli zeptat klientů.
Některé odpovědi na otázky uvádím.
Otázka:
Jak se Vám líbilo téma o zdravé výživě a zda bylo pro Vás srozumitelné?
Odpověď:
Téma se mi líbilo a opravdu mne zajímalo. Ujasnilo mi hodně věcí okolo zažívacího traktu.
Dané téma bylo předneseno srozumitelně.
Otázka:
Jak Vám chutnalo zhotovené jídlo?
Odpověď:
Zhotovené jídlo mně i všem ostatním chutnalo. Praktická příprava jídel a zapojení všech
zúčastněných do přípravy je zpestřením.
Senioři1
Otázka:
Chcete se zúčastnit dalšího pokračování?
Odpověď:
Já se chci zúčastnit určitě dalšího pokračování a dle
slov chvály a uznání ostatních věřím, že i oni se na ně
těší.
Na otázky odpovídal klient pan Vladimír Pšenčík,
obyvatel Domova důchodců Javorník.
Takto a podobně odpovídali i ostatní zúčastnění
obyvatelé.
Bez pochopení vedení Domova důchodců v Javorníku
by se tyto akce nemohly uskutečnit. Odměnou všem,
kteří se podílejí na této akci, je spokojenost babiček
a také zástupce mužů, pana Pšenčíka.
Více o této akci, o které vás chceme informovat, vám
Senioři2
napoví pořízené fotografie.
Foto: Domov důchodců Javorník,
text: Ing. Jan Lomáz
Z tvorby pana Vladimíra Pšeníčka, obyvatele
Domova pro seniory v Javorníku
TY
Věnováno městu Javorníku
Vladimír Pšenčík
Vstoupil jsem na tvé náměstí,
které mne přivítalo sluncem.
Věděl jsem,
že tvým již zůstanu napořád.
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KINO - PROGRAM BŘEZEN 2009
Sobota 7. 3. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
(sci-fi )

BONTON

Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chyba.
V historii existuje mnoho příkladů střetů civilizací, po nichž ty méně vyspělé zanikly nebo byly
zotročeny. V našem filmu jsme těmi méně vyspělými my, lidstvo.
Film vypráví příběh mimozemšťana Klaatua (Keanu Reeves), který přicestuje na Zemi s jediným
úkolem – zamezit lidstvu jeho organizovanou sebedestrukci i za cenu nejvyšších obětí. Klaatu
chce lidstvu pomoci, otázkou je, zda o to vlastně stojíme. Zatímco on chce jednat se světovými
mocnostmi, naším jediným zájmem je zavřít jej do laboratoře a vědecky ho prozkoumat. ……Na
útěku z laboratoře ho doprovází astrobioložka Helen (Jennifer Connelly), která spolu se svým
nevlastním synem uvízne v Klaatuově poslání.

Vstupné: 30,-/ 45,- Kč
AUSTRÁLIE

přístupno od 12 let české titulky

Sobota 14. 3. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
(romantické drama)

102 minut

BONTON

Anglická aristokratka Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman) žije svůj život v prostředí povrchní
dokonalosti. Manželství bez lásky a dětí ji připravilo o víru ve vše, co kdy mělo smysl. Její
tvrdohlavost ji dohání k cestě na druhý konec světa: z Londýna odjíždí do zastrčeného Darwinu
uprostřed Austrálie. Tady chce konečně usvědčit svého muže, o kterém je přesvědčena, že ji
podvádí. Záminkou pro její cestu se stává záchrana velké farmy Faraway Downs, kterou
v Austrálii zdědila a která je na pokraji bankrotu.
Jediným způsobem, jak zabránit zániku farmy, je přehnat stádo patnácti set dobytčat drsným
středozemím až na druhý konec Austrálie. Tento téměř neuskutečnitelný plán může Sarah
podniknout jedině s pomocí místního chovatele dobytka Drovera (Hugh Jackman).

Vstupné: 30,-/ 45,-Kč

přístupno

české titulky

170 minut

Sobota 21. 3. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
( komedie )
FALCON
Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou?
Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let nestihlo, se už
nezvládne…Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době, která
všechno změnila. Jak prošli jejími nástrahami a jaké šrámy to na nich zanechalo? Kam
chtěli jít, kam došli a kam ještě dojdou? Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po
letech scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil. Na horách se setkávají
někdejší spolužáci, aby se viděli, aby si zavzpomínali a aby sami sebe ujistili v tom, že to
s nimi ještě není tak hrozné, protože ty někdejší holky a kluky si stále nesou v sobě. Co na
tom, že už uběhlo mnoho let, co na tom, že se změnil svět i všichni účastníci někdejšího
lyžařského kurzu, z něhož se časem stala legenda.
Vstupné: 30,-/ 45,-Kč
přístupno
český dabing
104 minut
Sobota 28. 3. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
HLÍDAČ č.47
(příběh lásky a vášně )
FALCON
Josef Douša je železniční hlídač, který jednoho dne zachrání mladého muže před skokem
pod vlak. Zachráněný muž se ovšem po incidentu zamiluje do Doušovy manželky. K tomu
všemu ztrácí hlídač Douša načas sluch. Ačkoliv se mu sluch za určitý čas vrátí, předstírá
Douša i nadále svoji hluchotu, aby zjistil, co si o něm i o tušeném vztahu jeho ženy
k Ferdovi, lidé říkají za jeho zády...
Velký lidský příběh oslovil i zkušeného a talentovaného režiséra Filipa Renče, který se
rozhodl film Hlídač.č.47 natočit.
přístupno od 12 let
český dabing
114 minut
Vstupné: 30,-/45,- Kč
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Státní rostlinolékařská správa radí a informuje
Třetí měsíc v roce mívá obvykle zahrádkář už plné ruce práce.
U oblíbených prodejců si můžeme vybírat vhodné
přípravky na ochranu rostlin, především měďnaté proti
monilióze a hnědé skvrnitosti meruněk a broskví,
kadeřavosti broskvoní a puchrovitosti švestek. Rovněž
budeme potřebovat přípravky proti přezimujícím škůdcům
na ovocných dřevinách, strupovitosti jabloní
a hrušní, vlnovníkům na rybízu, příp. padlí
americkému na angreštech. K přemýšlení je toho
hodně a času málo, protože jakmile se oteplí, vrhneme se do
zahradničení takříkajíc po hlavě. Na ovocných dřevinách přezimují
důležití škůdci v různých vývojových fázích. Jde zvláště o vajíčka
svilušek, mšic, mér a píďalek, vajíčka nebo larvy štítenek a puklic, housenky obalečů
a podkopníčka spirálového a o motýly podkopníčka ovocného. Ošetřování se
doporučuje na základě rozboru nebo alespoň ověření výskytu přezimujících škůdců,
minimálně na základě výskytu těchto škůdců v předešlých letech. Použít můžeme
OLEOEKOL, TALSTAR 10 EC, RELDAN 40 EC. Předpokladem dobré účinnosti je
dokonalé pokrytí stromů (keřů) aplikační kapalinou.
Vlnovník rybízový – ošetření se provádí na jaře za teplého slunečného počasí, kdy
vlnovníci opouštějí hálky (vždy před květem rybízu) – OMITE 570 EW nebo nový
FLORAMITE 240 SC.
Kadeřavost listů broskvoně – důsledné preventivní ošetření v době těsně před rašením –
např. 0,5-0,6% KUPRIKOL 50. V případě vlhkého a chladného počasí se doporučuje 1-2x
ošetřit např. SYLLIT 65 WP, DITHANE DG NEOTEC, DELAN 750 SC. Puchrovitost
švestek – obdobně jako u kadeřavosti lze omezit preventivně v období počátku rašení –
např. 0,5-0,6% KUPRIKOL 50, popřípadě při výskytu chladného a deštivého počasí
ošetření opakovat. Hnědé padlí angreštu – v oblastech s pravidelným výskytem je nutné
ošetření před květem, po odkvětu a po sklizni – např. DISCUS, KARATHANE LC.
Moniliový úžeh květů u meruněk a višní – provádíme v době začátku kvetení a v případě
chladného a deštivého počasí opakovaně při dokvétání – např. HORIZON 250 EW,
ROVRAL FLO, SPORGON 50 WP. Ochrana květů meruněk před mrazem – ošetření se
provádí 24-48 hodin před předpokládaným příchodem mrazů od fenofáze nalévání pupenů
až do začátku kvetení – vhodným přípravkem je CHAMPION 50 WP.
Nově registrované přípravky pro Vaší zahrádku:

PŘÍPRAVEK

PLODINA

ÚČEL POUŽITÍ

Spruzit AF
Schadlingsfrei
Proplant

okrasné rostliny

červci, molice, mšice, puklice,
svilušky, třásněnky
půdní oomycety

Tercel
Aqua Vitrin K

okurka, paprika, rajče,
zelenina brukvovitá
jabloň
angrešt, rybíz, jahodník
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padlí a strupovitost jabloně
posílení odolnosti rostlin vůči padlí,
plísni šedé

HF - Mycol

angrešt, rybíz, jahodník,
zelenina tykvovitá, okrasné
rostliny

navození a posílení odolnosti rostlin
vůči padlí, plísni šedé a rzi růžové

Myco-Sin Vin

jádroviny, peckoviny

Myco-Sin Vin

brambor, rajče

Vitasan

jádroviny

posílení odolnosti rostlin vůči
moniliové hnilobě, strupovitosti,
ostatním hnilobám plodů
posílení odolnosti rostlin vůči plísni
bramborové
posílení odolnosti rostlin vůči padlí,
strupovitosti, hnilobě plodů, sazovitosti

Na závěr – připomeňme si zásady ochrany a regenerace trávníků na jaře:
- Neukvapovat se a příliš nezasahovat – ponechme trávníku trochu času na „zvednutí
hlavy“ – má totiž obrovskou regenerační schopnost.
- Pokud lze na travnatou plochu již vstoupit, je nutno ji mechanicky „pročesat“ – narušit
napadená místa a umožnit lepší přístup vzduchu.
- Pokud probíhá regenerace trávníku pomalu a neochotně a plocha prázdných míst po
poškození chorobami je příliš veliká, je dobré provést přísev původní travní směsi. Přísev
spojíme s překrytím celé plochy trávníku, především však prázdných míst, jemně prosátým
a zralým kompostem.
- V případě lokálního zaplevelení trávníku je třeba dát přednost ošetření bodovému před
plošným. Vždy vyčkáme, až budou mít plevele dostatečně vyvinutou listovou plochu.
S prvým přihnojením počkejme až na konec března případně duben.
Na shledanou s vámi v příštím měsíci se těší rostlinolékaři ODO SRS Jeseník.
SPORT
Hlavně, že se hýbeme …
Tato věta se užívá mezi ženami, které se pravidelně scházejí ke cvičení kalanetiky nebo
jógy v javornické sportovní hale.Něco na tom bude. Ono asi opravdu není nejdůležitější,
jestli třeba jógová pozice je provedena zcela přesně a s patřičnou výdrží – nejdůležitější je
chuť pohybovat se.
Je dokázáno, že na bolest kloubů a svalů, pokud nejde o zánětlivé akutní stavy, je
opravdu pohyb nejlepší.
Hýbat se můžeme samozřejmě samostatně a neorganizovaně/ třeba půlhodinovou
rychlou chůzí denně/, nebo spolu s dalšími nadšenci, kteří raději cvičí v kolektivu.
Právě tohle umožňuje všem sportuchtivým ASPV / Asociace Sport pro všechny/, která
má tělovýchovnou jednotu i v Javorníku. Sdružuje cvičence v několika oddílech podle
zájmu:
Na tento rok zaplatilo příspěvky celkem 156 členů.
Florbal
vedoucí Radim Buchtela
10 členů
1.
Jóga
vedoucí Ludmila Procházková
17 členů
2.
Fotbálek
vedoucí Marco Argirovský
10 členů
3.
Kůrovci
vedoucí Vlastimil Koňařík
15 členů
4.
Stolní tenis
vedoucí Petr Kotas
19 členů
5.
Košíková
vedoucí Irena Karešová
9 členů
6.
Volejbal
vedoucí Irena Karešová
15 členů
7.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kalanetika
Tenis
Aerobic
Karate
Kondiční posilování
Rodiče s dětmi

vedoucí Olga Nedavašková
vedoucí Jakub Matuška
vedoucí Stanislava Kotasová
vedoucí Dominik Caha
vedoucí Jana Pavličíková
vedoucí Marcela Argirovská

12 členů
9 členů
6 členů
17 členů
17 členů
/ asi 10 dvojic- neplatí
příspěvky/

V čele TJ stojí ing. Tomáš Nemeškal, dalšími členkami výboru jsou Mgr. Irena Karešová
a Bc. Ivana Malaníková. Členské příspěvky platí dospělí ve výši 150,-Kč a děti 50,-Kč.
TJ si pronajímá sportovní halu nebo malou tělocvičnu ve vedlejší budově ZŠ. Dále
provozuje i posilovnu, o kterou se stará hlavně Jiří Klíma a Tomáš Nemeškal. Ta je
otevřena vždy od 18 – 20 hod. každé pondělí, středu a pátek.
Z výčtu je patrno, že všechny věkové kategorie mají možnost si jít zacvičit. / Pomíjím děti
ve škole, kde mají vlastní sportovní oddíly a kroužky./
Schází asi jen zdravotní cvičení pro starší, ale ani to by nebylo problém zavést, pokud
by byl opravdový a dostatečný zájem.
LP
8. ročník halového fotbalového turnaje o „ Lapač na kůrovce “
Halový fotbalový turnaj proběhl dne 17. 1. 2009 ve velké tělocvičně Javorník. Turnaj
pořádal oddíl TJ ASPV – Kůrovci. Hrálo se o putovní cenu „ Lapač na kůrovce “. Turnaje se
zúčastnilo 12 družstev převážně z Javorníku a okolí. Součástí turnaje byla bohatá tombola,
jejíž hlavní cenou byl divočák. Zápasy probíhaly v duchu fair play, kvalita jednotlivých
zápasů byla i díky rozhodčím na velmi dobré úrovni, občerstvení bylo vynikající ( jelení
guláš, klobásky, točené pivečko ). Turnaj provázela přátelská atmosféra. Zkrátka kdo přišel,
neprohloupil.
fotbal
Pořadí : 1.
Psí hlavičky
2.
Pusinky
3.
Stolzed
Doctor`s united
4.
Loutky
5.
Blekota – Málek
6.
7.
Taverna
Kůrovci
8.
Bažanti
9.
Jindřichov
10.
Cymbush
11.
12.
Škodíci
- nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Zdenek Juriš ( Stolzed ) - trénik s kůrovci se
konečně projevil,
- nejlepším střelcem se stal Vítězslav Boček ( Doctor`s united ),
- nejlepším brankářem byl vyhlášen Stanislav Sogel starší ( Pusinky) - léta dřiny a odříkání
se vyplatila.
Další informace včetně fotografií je možné najít na webové adrese www.spvjavornik.cz
a www.diginaves.cz .
Závěrem bychom chtěli poděkovat :
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- sponzorům turnaje : LČR s.p. LS Javorník, TJ SPV Javorník, Město Javorník, Zoodem –
velkosklad potravin, Taverna,
- p. Koňaříkovi staršímu za uvaření chutného guláše,
- rozhodčím - pánům Zdražilovi a Zbořilovi,
- p. Švábkové za pomoc při úklidu tělocvičny.
Kůrovci Javorník

Děkujeme sponzorům :Město Javorník, Potraviny JAS Juřena s.r.o. , LP
Železářství Lenka Jirešová
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