05 - 2009

Ul.Míru

Opět se vracíme k záběru na tolik diskutované místo nad školkou - ulice Míru.
Na tomto snímku je už postaven v roce 1913 dům, který se do dnešní doby zachoval
(dům manželů Danielových).

Milan Rychlý

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás informoval o dlouho očekávaném otevření sběrného dvora
v Javorníku na Havlíčkově ulici.
Úvodem krátce k historii realizace sběrného dvora:
Myšlenka výstavby sběrného dvora začíná již v roce 2004, kdy firma Sting Project s. r. o.
zpracovala stavební projekt sběrný dvůr Javorník na Havlíčkově ulici. V tehdejší době
nebyla podpora těchto projektů, proto tento projekt skončil tzv. „ v šuplíku“.
V roce 2007 byla vypsána výzva na podání žádostí v rámci operačního programu
Životní prostředí, prioritní osa 4 – zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění
starých ekologických zátěží, oblast 4.1 – zkvalitnění nakládání s odpady. My jsme
projekt otevřeli a požádali firmu Sting Project o přepočet rozpočtových nákladů na realizaci
sběrného dvora do současných cen. Poté byla vybrána firma Eurofin Bohemia, která se
zhostila zpracování žádosti o dotace. Po příslibu dotace proběhlo výběrové řízení, kterého
se zúčastnilo pět firem, a byla vybrána firma Zetos, s. r. o. Velká Kraš. V podzimních
měsících roku 2008 byla touto firmou realizována výstavba sběrného dvora Javorník na
Havlíčkově ulici. Sběrný dvůr Města Javorník byl spolufinancován Evropskou unií – fondem
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní
prostředí. Celkové uznatelné náklady na akci činí 5.237.000,- Kč, z toho příspěvek z fondu
EU činí 4.451.000,- Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR ve výši 261.000,- Kč (5 %) a příspěvek
Města Javorník 524.000,- Kč (10 %).
Sběrný dvůr odpadů Javorník je určen obyvatelům města Javorník k dočasnému uložení
odpadů kategorie „O“ a „N“ (ostatní odpad a nebezpečný odpad). Ve sběrném dvoře
mohou tyto odpady odkládat občané a také vlastníci objektů určených k rekreaci.
Podnikatelé, kteří podnikají na území města a jsou smlouvou zařazeni do systému
odpadového hospodářství města, zde mohou odkládat pouze ostatní odpad, ne odpad
nebezpečný.
Město Javorník je v rámci okresu Jeseník výjimečné tím, že máme svoji skládku TKO
a celý systém odpadového hospodářství máme ve vlastní režii. Proto se zrodila myšlenka
vybudování sběrného dvora v Javorníku, abychom co nejdéle prodloužili životnost skládky
TKO v Javorníku. Letos se také připravuje rozšíření této skládky a v rozpočtu města je na
tuto investici vyčleněna částka 1,8 mil. Kč.
Nyní k vlastnímu provozu sběrného dvora:
Pro nás občany je to možnost odevzdání odpadu od PET-lahví, papíru přes starý nábytek
až po nebezpečný odpad. V úvodu jsem zmínil kategorii odpadů „O“ a „N“. Kategorie
odpadů „O“ (ostatní odpady):

PLASTY (PET-lahve, polystyren, směsný plast)

DŘEVO A DŘEVĚNÉ OBALY

KOVY

SKLO – ČIRÉ A BAREVNÉ

PNEUMATIKY

SUŤ

OBJEMOVÝ ODPAD

TEXTIL

ELEKTRO ZAŘÍZENÍ - pouze kompletní elektrospotřebiče, protože pouze ty město
bezplatně odevzdá k recyklaci. Za jakkoli demontované elektrospotřebiče město platí
nemalé finanční prostředky (lednice zdarma – rozebraná až 600,- – 800,- Kč)
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Kategorie odpadů „N“ (nebezpečné odpady):
Na tyto odpady je určen speciální kontejner – ekosklad, který je vybaven zdvojenou
podlahou. Dále se zde nachází malý kontejner, který je určený na zářivkové trubice. Pod
pojmem nebezpečné odpady je myšleno

ODPADNÍ BARVY, LAKY, LEPIDLA

TUKY, VOSKY

OLEJE, OLEJOVÉ FILTRY, NEMRZNOUCÍ SMĚSI

OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY

KYSELINY

PESTICIDY

NESPECIFIKOVANÉ LÁTKY
Správcem sběrného dvora je pan Karásek Antonín, jehož mzda je z větší části dotována
úřadem práce. Provozní doba je do konce května stanovena takto:
PONDĚLÍ
14.00 – 17.00 hod.
ÚTERÝ
8.00 – 16.00 hod.
STŘEDA
8.00 – 16.00 hod.
ČTVRTEK
8.00 – 17.00 hod.
PÁTEK
8.00 – 16.00 hod.
SOBOTA
8.00 – 12.00 hod.
Od měsíce června bude po vyhodnocení četnosti návštěv tohoto zařízení provozní doba
upravena.
Závěrem mi dovolte prosbu: Toto zařízení bylo vybudováno proto, aby v popelnicích
nekončil odpad, který tam nepatří, a aby odpad, který je možno dále zpracovat a využít, byl
uložen zde ve sběrném dvoře. Jen tak prodloužíme životnost naší skládky TKO a budeme
si chránit naši přírodu, životní prostředí.
Jiří Jura, starosta
Kladení věnců v Bílém Potoku bude 8. 5. 2009 v 18.00 hod.
Kdo má zájem se zúčastnit - sraz před hostincem „ U Šprňů “.
Upozornění občanům
- Již delší dobu ve městě volně pobíhají psi a znečišťují veřejné prostranství (chodníky,
místní komunikace, veřejnou zeleň). V zájmu zachování čistoty města, ochrany veřejného
pořádku, bezpečnosti a dobrého občanského soužití vás žádáme, abyste po svých psech
odstraňovali způsobenou nečistotu a abyste je zajistili tak, aby nedocházelo k jejich
volnému pobíhání ve městě. V případě, že se stav nezlepší, bude nutné přistoupit
k finančním postihům.
- Dále bychom vás rádi požádali, abyste v našem městě a jeho okolí nezakládali černé
skládky. V současné době k tomu již není žádný důvod, neboť v nově otevřeném sběrném
dvoře na ul. Havlíčkově v Javorníku můžete tento odpad bezplatně odevzdat. Občané, kteří
připravují rekonstrukci domu či bytu, mají možnost vypůjčit si kontejner na stavební odpad.
Bližší informace podá p. Antonín Karásek (správce sběrného dvora).
správa majetku města
Vážení spoluobčané,
na posledním zasedání zastupitelstva města Javorník dne 8. 4. 2009 byl z řad spoluobčanů
na mou osobu vznesen dotaz, co vlastně dělám na radnici. Tak bych chtěl nejen
tázajícímu, ale všem občanům tímto odpovědět.
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V posledních volbách jsem byl zvolen do zastupitelstva města Javorník a následně do
Rady města. Zde jsem se seznámil s chodem města a jeho všedními problémy. Jako každé
město má i Javorník své problémy, které se daří lépe či hůře řešit. Mezi tyto problémy patří
i dluhy a pohledávky, které mají občané a organizace vůči městu. Jedná se zejména
o pronájem pozemků, prodej bytů, splácení půjček, odpadové hospodářství, pokuty
v přestupkovém řízení atd.
Rada města se na svých zasedáních pohledávkami zabývala a bylo rozhodnuto, že se
tento stav bude řešit a nebude se čekat pouze na to, až rozhodne soud nebo jiný státní
orgán, neboť vše je velice zdlouhavé. Proto jsem byl určen, abych se těmto pohledávkám
věnoval.
Od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 jsem ,,odboural“ pohledávky ve výši 146 379,- Kč
a v letošním roce k 1. 4. 2009 dalších 80 746,- Kč. Z tohoto počtu jsou pohledávky ve výši
55 000,- Kč hrazeny splátkami. Dále jsem předal pohledávky k šetření státním orgánům ve
výši 165 055,- Kč.
V loňském roce také přibyly pohledávky dle OZV č. 7/2007 Sb. o místním poplatku za
komunální odpad. V JZ č.2/2009 jsem Vás občany informoval, jak se tyto poplatky hradí.
Domnívám se, že výběr poplatků dopadl nad očekávání dobře, i když to zdaleka není jen
mou zásluhou. K řešení zbývá částka 19 040 .-Kč, tj. 56 občanů, kteří budou řešeni v rámci
výkonu správy místních poplatků.
Pokud bychom k celé věci vymáhání dluhů postupovali obvyklou cestou, tj. doručováním
poštou, jednáním soudů, tak by tyto dluhy neustále narůstaly. Proto je mým úkolem vlastně
toto všechno zjednodušovat a zkracovat, tj. největším problémem při řešení jakýchkoliv
pohledávek je doručování zásilek, zjišťování přesného pobytu osob, jejich zaměstnavatele.
Toto je časově velice náročné a právě osobní kontakt spoustu věcí vyřeší a urychlí. Tuto
„práci“ ale žádná advokátní kancelář dělat nebude.
Toto tedy na vysvětlenou. Dále mohu dodat, že tuto činnost provádím na zkrácený
úvazek na dohodu o pracovní činnosti.
Mojžíš Břetislav

ZOSTP Javorník informuje:

Město Javorník pořádá ve čtvrtek 25. června zájezd pro důchodce. Cílem zájezdu je ZOO
Kopeček u Olomouce a hrad Šternberk. Odjezd v 6.00 hodin ráno od kostela. Přihlášky do
konce května v Klubu důchodců a to v pondělí a pátek od 13.00 do 15.00 hodin u p. Jarmily
Švábkové. Záloha na osobu 100,- Kč.
Za ZO STP Jiří Švábek
ROK 2009 - ROK KARLA DITTERSE Z DITTERSDORFU
Rudolf Zuber - Karel Ditters z Dittersdorfu
Část 4.
Dittersdorf instinktivně tíhl ke svému rodnému městu, s jehož hudebním životem udržoval
stálý styk. Při svých zájezdech do císařského města přehrával svým přátelům J. Haydnovi,
W. A. Mozartovi aj. Kř. Vaňhalovi své nové skladby a čerpal zase od nich inspirační
popudy. Velký ohlas vzbudila ve Vídni jeho oratoria David i později Esther. Nabídku převzít
vedení císařské opery však odmítl, protože ani císař mu nemohl nabídnout takové příjmy,
jaké měl u biskupa na Jánském Vrchu. Někdy se Dittersdorfovi předhazuje, že dal přednost
existenčnímu zajištění před možností uplatnit svůj talent v hlavním městě habsburské
monarchie, předním středisku tehdejšího hudebního vývoje, ale tyto výtky nejsou
oprávněné. Z důvěrného styku hned s Mozartem si mohl ověřit, jak cenné postavení měl
sám u vratislavského biskupa.
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Javornickou idylu přetrhlo nakrátko válečné intermezzo mezi Pruskem a Marií Terezií
v l. 1778 – 1779, kdy biskup v oprávněné obavě před zajetím uprchl až do Brna a kapelu
rozpustil. Dittersdorf odešel i s rodinou do Jeseníku, aby tam osobně spravoval svůj
hejtmanský úřad, protože pruská vojska obsadila Javorník a zámek vážně poškodila. Po
uzavření těšínského míru v květnu 1770 se sice biskup vrátil na Jánský Vrch, ale trvalo
delší dobu, než se obnovil koncertní a divadelní provoz v dřívějším rozsahu. R. 1778 se
vrátil do Bílé Vody jako rektor koleje P. Antonín Grossmann, s nímž Dittersdorf navázal
upřímné přátelství. Za oběma skladateli přijížděli nadějní žáci, toužící po hlubším poznání
komposičního umění. Dva z nich, Bohumír Rieger (1764 – 1853) z Opavice a František
Götz (1755 – 1794) ze Strašic v Čechách, působili později v Brně, František Martin
Pecháček (1763 – 1816) z Ústí n. Orlicí a Václav Müller z Trnávky (1767 – 1835) vynikli
zase ve Vídni. Müller se proslavil jako tvůrce více než dvou set zpěvoher a přispěl tak ke
zformování vídeňské operety. V tomto směru následoval věrně svého učitele Dittersdorfa,
takže jeho písně nejsou ani dnes ve Vídni zapomenuty. Lze tedy říci, že na Jáském Vrchu
a v Bílé Vodě vyrostla jakási hudební konservatoř, na níž vedl Dittersdorf oddělení pro
světskou, Grossmann oddělení pro církevní hudbu. Její žáci se pak účinně podíleli na
organizaci hudební kultury v městech, jež se po rozpadu šlechtických kapel stala středisky
dalšího vývoje hudby.
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JAVORNÍK

Městské kulturní středisko Javorník
Slezské zemské muzeum Opava
ZOO Ostrava
vás srdečně zvou na výstavy

autor výstavy
Mgr. Martin
Gajdošík PhDr.

AOTEAROA
Nový Zéland – země zaslíbená

autor výstavy Ing. Jiří Pecháček
Výstava není určena jen pro odbornou veřejnost.
Pestrá krása papoušků potěší hlavně vaše oko!
Výstava potrvá do 29. 5.
Vstupné: dobrovolné
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Na povídání a promítání fotek
z cestování po Novém Zélandu
zve Hana Stružková

Dne 15.5.2009 v 19h
Kulturní dům Javorník

NEDĚLE 31. KVĚTNA 2009

14.00 hodin
na zahradě domu Karla Ditterse
z Dittersdorfu
TĚŠIT SE MŮŽETE NA …

-

4. ročník závodu na vlastních koloběžkách ve
14.00 registrace účastníků u vstupného –
přilba nutná!
Věkové kategorie ( 4-7, 8-11,12-14 a dospěláci)
A TAKÉ NA:

- hry a soutěže po celé odpoledne
- ukázku hasící techniky, kterou si mohou děti
vyzkoušet, soutěž pro děti
- možnost jízdy na koni, opékání špekáčků
- kolo štěstí, skákací hrad, pěna
Vstupné : děti zdarma, dospělí symbolických 30,Těší se pořadatelé: Městské kulturní středisko
Javorník, Javornická dělostřelecká
garda, SDH Javorník

VÝZVA NEJEN PRO RODIČE
Najdou se mezi vámi ochotní rodiče nebo prarodiče, kteří by nám pomohli při organizaci
soutěží? Každý rok nám na stanovištích vypomáhaly děti, ale ty by se měly spíš bavit.
Proto prosíme všechny, kteří by nám rádi pomohli, aby se přišli domluvit do kulturního
domu.
Za všechny děti předem děkují pracovnice kulturního domu
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NOC MUZEÍ v Městském muzeu Javorník
Pátek 22. 5. 2009 od 20,00 do 24,00

Víte, co se děje v muzeu, když se setmí? Ne?
Tak si k nám najděte cestu a přijďte se podívat!
Máte jedinečnou možnost vidět vystavené exempláře z depozitáře muzea.

aneb
Toulky historií česko-polského pohraničí – kultura, sport, poznávání

Čtvrtek 4. června 2009

Veřejná vernisáž čtvrtek 4. 6. v 17,30
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JAROSLAV TKADLEC – amatérský modelář

Jaroslav Tkadlec, javornický občan
a paraplegik (nar.1972), se k modelařině vrátil po dlouhé době po
úraze v roce 2000. Jako dítě se
svému koníčku věnoval jen okrajově. Staví převážně letadla v různých měřítcích, v jeho sbírce
bychom našli i několik lodí, bojovou
techniku a kamiony. A jak sám říká:
„Je to krásný koníček, který mi
vyplňuje můj čas.“ Pokud se pana
Jaroslava zeptáte proč zrovna
letadla, bez zaváhání odpoví?
„Neberu je jako zbraně, ale jako techniku. Svátkem je pro mě letecký den, je to
opravdu nádherný pohled. A slyším burácení motorů a mám přitom husí kůži, je to
prostě adrenalin.“
letec

NENECHTE SI UJÍT JEDINEČNÝ FILM, KTERÝ PROMÍTÁME POUZE JEDNOU A TO
VE ČTVRTEK 4. 6. 2009 v 19,00 hodin

RUDÝ BARON

Jeho největším vítězstvím byla láska
Mladý pruský šlechtic Manfred von Richthofen
(Mattias Schweighöfer) odchází, stejně jako
většina mladých mužů, do války.
Díky své neohroženosti se z něj brzy stane
obávané stíhací eso a ikona pro ostatní vojáky.
Svůj stroj, trojplošník Fokker Dr.1, si nechá
nabarvit na červeno a stává se postrachem
všech protivníků.
Náhodné setkání se zdravotní sestřičkou Kate
(Lena Headey) mu ale otevře oči a poznává
barbarství války...
Baron Manfred von Richthofen se spolu se
svým rudým trojplošníkem Fokker Dr.1 a 80
sestřely stal uctívanou ikonou letecké flotily
první světové války.
Snímek se natáčel také v Čechách, konkrétně
v zámeckém parku Veltrusy a u Národního
muzea.
Zásluhy na snímku má také naše Letecká
amatérská asociace, jejíž členové vyrobili 19
dvojplošníků, tři jednoplošníky a spoustu
leteckých vraků.
120 min., české titulky
O baronu Manfredovi von Richthofenovi jsme psali v JZ č. 3/09
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Přijďte se pobavit v pátek 5. 6. 2009 v 19.00 hodin
Městské kulturní středisko Javorník

vás srdečně zve do divadla na divadelní komedii o tom, že kdo jinému jámu kopá…….

Tři obstarožní sestry Heckendorfovy mají svého sluhu Rudolfa.
Dojdou k závěru, že je opotřebovaný a měly by se ho zbavit.

Hrají: Naďa Konvalinková, Květa Fialová, Libuše Švormová
a Václav Postránecký
Bohaté majitelky akcií proslulého pivovaru, se jako
vždy na léto uchylují do svého venkovského sídla.
Každá z nich má docela jinou letoru, ale všechny tři
jsou staré panny. Je tu s nimi ovšem Rudolf – Václav
Postránecký, který zastává v jejich službách, jež trvají
už třicet let, „holku pro všechno“. Stěhuje nábytek,
nosí kufry, nakupuje, vaří, obsluhuje a poskytoval i
služby zcela intimního rázu, které slečny
zavazovaly…… A tu náhle trvá na tom, aby své
závazky splnily a sestry dojdou k závěru, že se ho
musí zbavit. Jenže - kdo jinému jámu kopá…..
Rezervace vstupenek: 584 440 276, info@mksjavornik.cz
Vstupné : 200,-.
Na http://www.harlekyn.cz/wz.htm se můžete podívat na ukázky z div. představení.

Sobota 6. června 2009

Zahrada domu Karla Ditterse z Dittersdorfu, Náměstí Javorník,
hřiště TJ Dynamo Javorník, Tělocvična ZŠ nová i na klášteře
10.00 SLAVNOSTNÍ DEFILÉ MĚSTEM

Od zahrady domu Karla Ditterse z Dittersdorfu přes parkoviště na náměstí zpět do
zahrady domu Karla Ditterse z Dittersdorfu
- Zahájení městských trhů
- Zahájení výstavy drobného zvířectva Svazu chovatelů Javorník
- Javornická dělostřelecká garda, ukázky historických palných zbraní
- Spolek Air soft Javorník, ukázka současné vojenské techniky
- Občerstvení všeho druhu
- Beerbar Holba Hanušovice
- 9.00 NÁMĚSTÍ ZA RADNICÍ- Zahájení XIII. Ročníku soutěže historických vozidel
MOTOTOUR 2009
- 11.00 TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY JAVORNÍK – Turnaj v košíkové dívek
s mezinárodní účastí „Dny Javornicka 2009“
- 11.00 TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY JAVORNÍK – klášter
Turnaj ve stolním tenise s mezinárodní účastí „Dny Javornicka 2009“
- 13.30 HŘIŠTĚ TJ DYNAMO JAVORNÍK
Zahájení VII. ročníku fotbalového turnaje o pohár faráře římskokatolické církve
- 22.30 OHŇOSTROJ - V zahradě domu Karla Ditterse z Dittersdorfu
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM NA PÓDIU V ZAHRADĚ
DOMU KARLA DITTERSE Z DITTERSDORFU
- Defilé městem od domu Karla Ditterse z Dittersdorfu přes parkoviště na náměstí zpět
na zahradu domu Karla Ditterse z Dittersdorfu
- Zahájení MĚSTSKÝCH TRHŮ v zahradě domu Karla Ditterse z Dittersdorfu
- Vystoupení MAŽORETEK ZUŠ-taneční, s.r.o. Jeseník
- Pipes  Drums – soubor dudáků z Polska – koncert
- Vystoupení MAŽORETEK ZUŠ-taneční, s.r.o. Jeseník
- Sluníčko – dětský pěvecký sbor při ZŠ Javorník pod vedením p. učitelky Petřekové
- Vystoupení rýmařovské taneční skupiny MOVE2YOU ( dříve pro nás známé FREEZE
DANCE) – 1. vystoupení pod názvem ICQ
- Taneční vystoupení ŘECKÉ OBCE
- NAŠE ZLOTKA – dětský pěvecký sbor Zloty Stok
- Vystoupení rýmařovské taneční skupiny MOVE2YOU ( dříve pro nás známé FREEZE
DANCE) – 2. vystoupení pod názvem KRÁLOVÉHO HOPU
- DAMASCUS – orientální tanečnice Ladek Zdroj Polsko
- Vystoupení rýmařovské taneční skupiny MOVE2YOU ( dříve pro nás známé FREEZE
DANCE) - 3. vystoupení pod názvem OPEN TRÉNINK
- ANNA SIBIŇSKA - zpěvačka Zloty Stok
- Vystoupení rýmařovské taneční skupiny MOVE2YOU ( dříve pro nás známé FREEZE
DANCE) – 4.vystoupení pod názvem TAKHLE KOPOU BORCI
- Show s bičem- Pavel Votápek - mistr světa v show s biči a zároveň „Objev roku 2003“
z Las Vegas, vicemistr světa 2005 ve stylu a technice s jedním bičem, vicemistr světa 2005
ve stylu a technice s dvěma biči
- Koncert hudební skupiny GROCK
- Koncert hudební skupiny THERNE ČHAVE
- Průřez staletími na bitevním poli, přes které se přežene vojsko středověké,
napoleonské i hrdinové druhé světové
- Taneční studio Lenky Bachové FLAMENGO a KYTAROVÝ ORCHESTR JESENÍK
- Koncert hudební skupiny GWALARN – keltská hudba
- Koncert hudební country skupiny STARÁ TRÁVA
- Koncert hudební skupiny LEGENDY SE VRACÍ .
Moderátor pořadu Nic než pravda a textař Petr ŠIŠKA, fenomenální kytarový mág Andonis
Civopulos, rockový frontman kapely Doga Roman „Izzi“ Izaiáš a hráč na rytmický nástroj
Cajón Lubomír Pyšek si Vás získají vskutku netradičním ztvárněním největších světových
hitů v akustických verzích. Skvělá zábava, humor a excelentní hráčské výkony , to vše je
velkou devízou této hudební skupiny.
- Ohňostroj
PROGRAM PRO DĚTI:
- atrakce pro děti, skákací hrad,skluzavka, balónky, možnost projížďky na koníku
- soutěže pro děti i dospělé - Javornická dělostřelecká garda
- hod dělovou koulí, hod flintou do žita
- soutěže pro děti i dospělé Worms – airsoft club Javorník
- ukázka současné vojenské techniky
Neděle 7. 6. 2009
12,00
Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku
13,30
Koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku
Po koncertě občerstvení před farou v Javorníku
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V případě velmi nepříznivého počasí se program přesouvá do kulturního domu.
"Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj"
„Překračujeme hranice“
„Za významné finanční podpory Olomouckého kraje.“

!!! Výzva nejen pro recesisty a akční lidičky !!!
Zapojte se aktivně do defilé – čili slavnostního pochodu městem, který tradičně zahajuje
Dny Javornicka. Protože i vy všichni jste součástí Dnů Javornicka jako diváci, budeme rádi,
když se také přidáte ke všem vystupujícím.
Vyzýváme všechny spolky, sdružení, úřady, ale také třeba maminky na mateřské dovolené
nazdobte své kočárky, spojte své síly a naše defilé bude úžasné.
Pokud se budete chtít zapojit, a my pevně věříme že se nenecháte zahanbit, přijďte se
prosím domluvit do kulturního domu, tak, abychom věděli kolik nás bude a jak defilé co
nejlépe zorganizovat.
Javorník nemusí nutně být Las Vegas, ale mohla by to být legrace, nemyslíte?!
ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH
SZ Jánský Vrch a ZUŠ Javorník
vás srdečně zvou na
30. 5. 2009
ZÁMECKÝ NEBOJSA
19.00 hod – 23.00 hod
(prohlídky každých 20 min)
večerní kostýmované prohlídky
s malou stezkou odvahy
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICI A VELIKONOČNÍ VÝZDOBU
Tato soutěž se uskutečnila, stejně jako v loňském roce, ve Zlotem Stoku a stejně jako
vloni se jí účastnili i reprezentanti našeho města a regionu ve všech kategoriích. Garantem
za českou stranou bylo Městské kulturní středisko Javorník.
Cílem této soutěže bylo zvolení nejkrásnější kraslice a velikonoční výzdoby a také
vytvoření expozice ze všech shromážděných soutěžních výrobků v těchto kategoriích:
I. kategorie - děti z I.-III. třídy
II. kategorie - děti ze IV.-VI. třídy
III. kategorie – mládež ze VII. – IX. třídy
IV. kategorie – více než 15 let
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Termín odevzdávání soutěžních výrobků se uskutečnil 27. března. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo 1. dubna za přítomnosti pana starosty Zlotého Stoku, všech
zúčastněných soutěžících za českou stranu a široké veřejnost z řad občanů Zlotého Stoku.
Jako doklad úspěšnosti našich spoluobčanů a spoluobčánků přikládáme výsledkovou
listinu této soutěže a několik fotografií.
Všem oceněným ještě jednou blahopřejeme.
Ing. Hana Polášková
KATEGORIA

NR

KAT. DZIECI
DO 6 LAT

1
2

ZAJĘTE
MIEJSCE

P.O.P BAJKA GRUPA 3-4 LATKÓW „WESOŁE MISIE”
II

3

P.O.P BAJKA GRUPA 6 LATKÓW „BAJKOWE LUDKI”
III

W

36
37
38

I

39

KAT. DZIECI
KLAS I-III

41

W

42

W

10
11
22
25

III

II

26
27,2
9
30
31
32

P.O.P BAJKA ODDZ. W LASKACH M ‘JAGÓDKI”
MŠ VÁPENNÁ

23
24
28

P.O.P BAJKA GRUPA 5 LATKÓW „ŻABKI”
P.O.P BAJKA GRUPA 6 LATKÓW „KRASNOLUDKI”

6
8

IMIĘ I NAZWISKO

NATÁLIE CHROMKOVÁ A MARIE BAGAROVÁ (6 LAT)
MŠ JAVORNÍK UL. POLSKÁ
MŠ JAVORNÍK UL. MÍRU
TEREZA LUKEŠOVÁ, NELA ARGIROVSKÁ, LEONA
MARKOVÁ, KLÁRA BENDOVÁ
MŠ JAVORNÍK UL. MÍRU
TEREZA LUKEŠOVÁ, NELA ARGIROVSKÁ, KLÁRA
BENDOVÁ
MŠ JAVORNÍK UL. MÍRU
TEREZA LUKEŠOVÁ, ALEX GORYL, CLAUDIE
WOLFOVÁ
MŠ JAVORNÍK UL. MÍRU
TEREZA LUKEŠOVÁ, TEREZA KREJČOVÁ, LEONA
MARKOVÁ
MICHAŁ KARPINSKI (4 LATA)
ANNA KARPIŃSKA (2 LATA)
DOMINIKA CICHO (10 LAT)
OLIWIA SYNORADZKA (10 LAT)
3. třída ZŠ JAVORNÍK
LINDA FURMÁNKOVÁ 3. třída ZŠ JAVORNÍK
ROBERT KLINEC a JOHANA LAČŇÁKOVÁ 3.třída ZŠ
JAVORNÍK
IVANA ZETOCHOVÁ 3. třída ZŠ JAVORNÍK
ANETA BOLKOVÁ 3. třída ZŠ JAVORNÍK

I

JAKUB GIRGA 3. třída ZŠ JAVORNÍK
ANETA BELKOVÁ a LINDA FURMÁNKOVÁ 3. třída ZŠ
JAVORNÍK
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KAT. DZIECI
KLAS IV-VI

4
5

II
I

7

KAT.
DOROŚLI

MAGDA JURASZ (13 LAT)
PAMELA ZIEMAK (14 LAT)
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W ZŁOTYM STOKU

9

III

NATALIA TEPER (11 LAT)

12

W

ANGELIKA KLECKO (13 LAT)

13

PAULINA BIERUT (13 LAT)

14

PANIE Z KLUBU SENIORA

15

W

16
17

KRYSTYNA KUPIS
III

18
19

IRENA HACZKIEWICZ
HENRYKA CHRONOWSKA
JANINA DĘBICKA

II

ANNA GRZESIUŁA
IVANA KONYARIKOVÁ

20

LUDMILA HILDEBRANDOVÁ

21
33

W

DOMOV DUCHODCŮ - KOBYLÁ

34

W

VĚRA ŠUPOLOVÁ - BERNARTICE

35

I

JAROSLAVA LOMAZOVÁ - JAVORNÍK

Vysvětlivky W – čestné uznání
Polsko2

Polsko
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KAPLE TAJNÉ BOLESTI
V březnovém zpravodaji bylo uvedeno, že kaple za Javorníkem u silnice do Travné
přešla na město. Dnes uvádíme, že její vznik
Kaple1
spadá podle pověsti do 30.leté války.
Obyvatelé v noci přepadli Švédy v zákopech
u Jánského vrchu. Přepad ale z důvodu
zrady jednoho luteránského sedláka z Vlčic
Švédové opětovali. Stalo se, že při
pronásledování občanů jeden z těchto
Švédů vnikl do domu stojícího u dnešní
kaple, kde plenil a vraždil.Obyvatelé se však
úprkem dostali do bezpečí. Přitom zapomněli
na malé dítě, které leželo v kolébce. Když ho
Švéd uviděl,nabodl ho na svoji šavli a strčil
je
do
Kaple2
hrnce s vařící vodou na kamnech. Časem jej však
začalo tížit svědomí nad vykonaným skutkem
a umínil si tento skutek odčinit. Ve skále u cesty
vykopal s velkou námahou jeskyni jako obydlí pro
sebe a pověsil do ní obraz Tajné bolesti k jeho
uctívání. Po smrti Švéda se jeskyně propadla
a r.1798 vystavěli vedle ní javorničtí občané Ignáz
a Josef Jungové kapličku, která byla v r. 1814
zvětšena a farářem Theodorem Nitschem
vysvěcena. Dříve se v této kapli konaly v době
postních neděl veřejné modlitby a o Velikonocích
Sv.hrob.
Fotografie interiéru kaple s oltářem, jež je ve farní
kronice Javorníku, byla bohužel odvezena do
státního archívu v Opavě, a z tohoto důvodu
nemůže být uvedena.

P. Stoupal
čerpáno:Geschichte und Führer farní kronika

„Němí“ svědkové v Javorníku - 5. část
Pomník J. Ch. von Zedlice byl slavnostně
odhalen v roce 1891 na dnešní ulici Puškinově.
Do dnešní doby se zachovala pouze busta,
která je k vidění v Městském muzeu. Postavec
busty se do dnešní doby nenašel.
JOSEF CHRISTIAN VON ZEDLITZ
diplomat, politik, básník
( * 28. 2. 1790 Javorník +16. 3. 1862 Vídeň )
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pomník

Vlastivědná zajímavost
Mnozí z vás jste při procházkách již nejednou navštívili turistické vyhlídky „Čertovy
kazatelny“, z nichž je pěkný výhled jihozápadním směrem na Račí údolí a severovýchodním směrem do nížiny rozprostírající se k Bernarticím a dále k jezerům v Polsku.
Možná jste si však dosud nevšimli, že na některých svislých tyčkách zábradlí lemujícího
obě vyhlídky je vyražena značka „18 A. Scholz Jauernig 91“ nebo „18 A. Scholz Jauernig
92“.
Ano, čtete správně, zábradlí bylo opravdu zhotoveno v letech 1891 - 1892!, a to
kovářským mistrem Augustem Scholzem, který žil a pracoval v Javorníku v domě č.p. 86 –
jedná se o nynější dům č.p. 387 ve vlastnictví manželů Anny a Jana Šípkových.
Na příkladu zábradlí je vidět, že pokud jakoukoliv práci děláme kvalitně a s řemeslným
fortelem, mohou její výsledky přinášet prospěch mnoha budoucím generacím.
Pracujme tedy i my tak, abychom těm, co přijdou po nás, něco pěkného zanechali.
Přeji vám hodně nevšedních zážitků na procházkách probouzející se jarní přírodou !
(PJA)
Barevné fotografie najdete na www.mestojavornik.cz
MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
Městská
knihovna
Noc 1
Rudolfa Zubera Javorník, Městské kulturní
středisko,
Dramatický
kroužek při ZŠ Javorník,
Lesy České republiky,
s.p. se připojili k oslavám Mezinárodního dne
dětské knihy, k podpoře dětského čtenářství
a propagaci soustavné
četby dětí společnou
akcí NOC S ANDERSENEM, která proběhla
v pátek 3. dubna 2009.
Celá „Noc“ se nesla
v duchu
Sekorových
knih plných broučků a jiné luční havěti. Začali jsme již tradičně divadelním představením,
tentokrát pohádky Trampoty brouka
Noc 2
Pytlíka. Toto představení se hercům
opravdu velmi povedlo, což ocenili diváci
bouřlivým aplausem. Představení našich
nocležníků se tentokrát ujal Jakub
Matuška. Následovala přednáška mladého
studenta VŠ – amatérského entomologa
Radima Gabriše o životě brouků.
Přednáška s názornými ukázkami byla
vyprávěním
velmi zajímavá. Poutavým
seznámil děti se Sekorovými brouky. Děti
mohly vidět i exemplář krtonožky, kterou ve
volné přírodě jen stěží uvidí. Po vydatné
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večeři se děti rozdělily podle věku do
dvou skupinek. Mladší děti odešly
s pracovníky Českých lesů, s.p. –
Jakubem Matuškou, Ing. Ing. Marianem
Bandíkem a Ing. Jitkou Babišovou do
zámeckého parku. Tam stavěly orlí
hnízdo z větví, kde potom seděly na
podložkách a poslouchaly zvuky zvířat,
prošly malou stezkou odvahy bez
baterek, hrály stínohru na kůře stromů,
hledaly velkého mravence.
Starší děti - doladily orlí hnízdo, pak
hrály hru "srnec na noční pastvě",
stínohru, stezku odvahy, při které

Noc 3

poznávaly zvuky zvířat a hrály na schovávanou.
Nechyběla ani výtvarná dílna pod vedením paní Jiřiny Horníkové a Michaely Vašíčkové.
Děti měly výtvarně ztvárnit vyprávěný příběh a rovněž z hlíny tvořily brouky pana Sekory.
Hodina pokročila natolik, že byl čas na světluškový bál, po kterém všichni unaveni, ale také
plni úžasných zážitků vklouzli do svých spacáků a po přečtení Sekorovy pohádky usnuli.
Poděkování patří všem, kteří se na organizaci podíleli, obzvláště našim sponzorům: Lesy
VH
České republiky,s.p., HanTruck, s.r.o., Elektro Schubert, Jarmila Průšová.

Městská knihovna Rudolfa Zubera, Městské kulturní středisko Javorník,
Základní škola Javorník
Všechny srdečně zvou na slavnostní akt
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
ve čtvrtek 21. května 2009 v 17,30 ve velkém sále kulturního domu
Program:
- Divadelní představení pohádky: „Trampoty
brouka Pytlíka“
- Slavnostní pasování prvňáčků
- čestná stráž Javornické dělostřelecké gardy
- pohoštění pro pasované čtenáře-rytíře

UPOZORŇUJEME VŠECHNY OBYVATELE MĚSTA JAVORNÍKU,
ŽE NA POČEST PASOVANÝCH PRVŇÁČKŮ BUDE VYPÁLENA
ČESTNÁ SALVA.
PROSÍME PROTO O TROCHU SHOVÍVAVOSTI !!!
- 16 -

6

Státní rostlinolékařská správa radí a informuje
Nastal máj, lásky čas, ale i čas zvýšené aktivity různých škodlivých
organismů. Časně z jara napadají brukvovité plodiny (ředkvičky, ředkve,
pekingské a čínské zelí, …) dřepčíci, kteří v listech vykusují drobné (průměr
1-3 mm), okrouhlé jamky nebo otvory („okénka“) a při silnějším přemnožení
mohou mladé rostliny zcela zničit. Často dokonce zničí rostlinky již při klíčení,
tzn. pod povrchem půdy, ještě dříve, než tyto vzejdou. Dřepčíci jsou brouci jen 2-2,5 mm
dlouzí, mající krovky buď celé černé nebo s podélnými žlutými pruhy. Silné zadní nohy jim
umožňují skákat, a proto se jim někdy říká „zelné blechy“. Základním
nechemickým opatřením je okamžité překrytí výsadeb nebo výsevů
bílou netkanou textilií. Protože dřepčíci nemají rádi vlhkou půdu, je
vhodné udržovat povrch půdy u vzcházejících a mladých rostlin neustále
mírně vlhký. K postřikům těsně po vzejití nebo výsadbě (především za
teplého a suchého počasí) použijeme přípravky Actellic 50 EC, Agrion
Delta, Decis Flow 2,5, Karate se Zeon technologií 5 CS a Neudosan.
V poslední době nabývá na významu výskyt pilatky švestkové
a pilatky žluté. Kromě všech druhů slivoní mohou pilatky vzácně
napadat i třešně a meruňky, nejsou výjimkou případy, kdy je
napadeno více než 90 % plodů, přičemž prahem škodlivosti, kdy je již
žádoucí cílená ochrana, je výskyt 5 % plodů s vajíčky pilatek.
Dospělé pilatky (dlouhé 4-6 mm) jsou podobné vosičkám, samičky
kladou v době dokvétání vajíčka ke kališním lístkům květů. Hnědé
nebo žluté larvy pilatek vyžírají dužninu a jádro nově vznikajících
plodů a tím způsobují jejich „červivost“. Jedna larva tak v průběhu
jednoho měsíce poškodí tři až čtyři plody, které následkem toho
opadají, což je příčinou jevu, že stromy slivoní bohatě kvetou, ale nemají prakticky žádné
plody. Jako preventivní ochrana se doporučuje okamžitý sběr a likvidace spadlých
plůdků a půdu pod stromy obrýt a pohnojit žíravými hnojivy. Ošetření chemické je možné
ve velmi krátkém termínu – v době, kdy opadlo 80–90 % květních plátků a to přípravky
Calypso 480 SC a Reldan 40 EC.
Moniliový úžeh (spála) peckovin napadá především meruňky
a višně, včetně okrasných višní. V menším rozsahu napadá
i třešně. Listy na napadených větvičkách postupně vadnou
a usychají. Přitom zůstávají na větvičkách, které vypadají jako
spálené (proto úžeh nebo spála). Příznaky napadení květů, které
neopadávají a zůstávají na stromech, připomínají poškození
mrazem. Na napadených letorostech se velmi často objevuje
klejotok, který postupně přechází i na starší dřevo a může být
příčinou rozsáhlejšího poškození stromů. Shodný původce je i příčinou moniliové hniloby
plodů. Ošetření se provádí v období na začátku květu a při podmínkách vhodných pro
chorobu i v době opadu květních plátků. Doporučuje se především v případech, kdy v tuto
dobu teplota vzduchu klesne pod 12 °C a současně je vysoká vzdušná vlhkost. K ošetření
je možné použít především přípravek Horizon 250 EW a Rovral Flo.
Pokračujte v ochraně proti padlí a strupovitosti na jabloních a hrušních v pravidelných
intervalech tak, jak je doporučeno na přípravcích, které používáte.
Na závěr dnešního článku několik slov o ochraně včel a užitečného hmyzu před
nežádoucími účinky použití přípravků na ochranu rostlin (POR). Dodržujme, prosím, několik
zásad:
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1.

Před koupí a aplikací POR si velmi pečlivě přečteme návod na použití
a vyvarujeme se použít takový přípravek, jenž by mohl ohrozit včely. Důsledně
návod dodržujeme.
2. Postřik provádíme pokud možno za bezvětrného počasí.
3. Na kvetoucí stromy se nikdy nesmí aplikovat přípravky zvlášť nebezpečné
a nebezpečné (jedovaté) pro včely! Aplikaci přípravků pro včely relativně
neškodných provádíme v době, kdy včely nelétají – nejlépe navečer po ukončení
letu včel.
4. Pokusme se nahradit POR lepovými deskami s feromony.
Užívejte si nejkrásnějšího měsíce v roce a nezapomínejte, že o úrodě rozhodujete již nyní.
Rostlinolékaři ODO SRS Jeseník
SPORT
Tělovýchovná jednota Sport pro všechny v Javorníku vás tímto zve k účasti
na 14. ročníku závodu horských kol
“RYCHLEBSKÁ 30 MTB“.
Závod je určen pro cyklisty všech výkonnostních tříd, kteří mají chuť si zasportovat
a změřit si síly s ostatními cyklisty. Nádherné prostředí Rychlebských hor je příslibem
nevšedního zážitku, tak neváhejte a přijďte v pátek 8. května 2009 před sportovní halu
v době od 09.30 do 11.30 hodin se zaregistrovat (připravte si startovné 60 Kč) a ve 12.00
hodin na náměstí v Javorníku „hurá na start“. Pro všechny účastníky závodu je povinná
cyklistická přilba, tak na ni hlavně nezapomeňte.
Nejvyšším bodem trati je Borůvková hora 899 m.n.m. a cíl tradičně na Travné u Oravců.
Všichni závodníci si mohou vybrat dle své výkonnosti ze dvou tras o délce 15 a 30 km. Na
trati jsou pro závodníky připraveny dvě občerstvovací stanice, v cíli bude též připraveno
malé občerstvení.
První tři závodníci v každé kategorii jednotlivců obdrží věcné ceny, u družstev pouze
první družstvo. Další ceny jsou v tombole, ve které se losují startovní čísla každého
závodníka, který dojede do cíle. Hlavní cenou je putovní pohár.
V letošním ročníku 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.
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

Rychlebská 40 opět žije!
Po více jak dvaceti letech se
občanské sdružení NA JEDNÉ
LODI ve spolupráci s Městem
Javorník
a
Mikroregionem
Javornicko snaží oživit tradiční pochod po krásách Rychlebských hor. K této myšlence
vedlo Karla a Alenu Mařákovy fakt, že v dnešní uspěchané době si málokdo z nás najde
čas na příjemnou procházku s přáteli po našich kouzelných Rychlebských horách. Letošní
1. obnovený ročník se uskuteční v sobotu 30. května. Tato akce, byla v letech 1974 až
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1986 velmi oblíbená a hojně navštěvovaná. Organizátoři i donátoři pochodu jsou tak
přesvědčeni, že akce podobného typu přispívají k větší propagaci našeho města Javorník
i celého javornického regionu.
K výběru se nabízí tři trasy pochodu v délce 20, 30 a 40 km. Trasy jsou víceméně tradiční
a jsou náročné jen svou délkou. Všechny tři trasy vedou přes Borůvkovou horu, kde na
účastníky pochodu čeká nejen krásná vyhlídka, ale i výborný domácí guláš. Oproti
minulosti je část trasy Rychlebské 40 vedena přes území polské republiky.
Začátek i závěr pochodu proběhne na javornické střelnici. Prezentace účastníků se
uskuteční od 07,00 do 09,00 hodin. Každý účastník pochodu bude odměněn nejen
krásnými zážitky a pocitem příjemně stráveného času, ale i novou brožurkou
o Rychlebských horách. Aby se vám lépe šlapalo, vezměte s sebou kamarády a známé. Na
konci pochodu vám pořadatelé vyhodnotí čas strávený na trati, úbytek váhy a změří
velikost vašeho nadšení a zážitků.
Akce se koná za každého počasí a účast na ní je zdarma.
Zbývá jen dodat přání „ Potkáme se na Rychlebské“!
(ms)
Tento projekt s názvem „O česko-polský puchýř aneb Rychlebská 40“ je spolufinancován
z prostředků ERDF „Překračujeme hranice“, Města Javorníku a Mikroregionu Javornicko

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESTER

„Nabídka kurzů a výcviků“
Milí spoluobčané,
od konce března letošního roku začíná nový tříletý projekt Nová naděje, který realizuje o.s.
Ester. Projekt je určen pro mladé lidi od 15 do 26 let žijících v mikroregionech Javornicko,
Vidnavsko a Žulovsko. Je zaměřen na asistenci účastníkům projektu při studiu po základní
škole, dále poskytuje možnost získání odbornosti ( ekvivalent k výučnímu listu) a dále
získání osvědčení ( certifikátů). Předběžně se počítá s těmito kurzy :
Odborné kvalifikační kurzy: malíř – natěrač, tapetář, kuchař, pekař, administrativní
pracovník, pracovník v sociálních službách, stavební řemesla, tesař, stavební zámečník,
akreditovaný dobrovolník,
Certifikované kurzy:operatér řetězových pil, strojník pořezových pil pro zpracování dřeva,
provoz vysokozdvižného vozíku, základní svářečský kurz CO2, kurz elektrického
svařování, práce s křovinořezem, ovládání stavebních strojů – míchačka, elektrický
stavební výtah a případně další
Kurzy s osvědčením: rukodělná řemesla, základy práce s PC, kurz první pomoci
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Při realizaci projektu se spolupracuje s Úřadem práce a odbory sociálních věcí v daných
mikroregionech.
Podrobnější informace získáte na připravovaných informačních schůzkách nebo na adrese:
o.s. Ester, Polská 492, Javorník 790 70, tel. 584 440141 ( naproti mateřské školce)
Kolektiv Nové naděje o.s. Ester
KINO - PROGRAM KVĚTEN 2009
Sobota 9.5. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
VALKÝRA
(drama)
BONTON
Dlouho očekávaný, napínavý film Valkýra, vypráví skutečný příběh plukovníka Clause von
Stauffenberga (T. Cruise), který stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož
hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera a odstavení jeho nejvěrnějších
spolupracovníků od moci.
Plukovník Claus von Stauffenberg je loajálním vojákem, oddaně sloužícím své zemi. Poté,
co je zraněn a odvelen z fronty, dojde k vylodění spojeneckých jednotek v Normandii
a Stauffenberg se stává členem rozsáhlého spiknutí.
Vstupné:30,-/ 45,-Kč
přístupno od 12 let české titulky
120 minut
Sobota 16.5. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
PEKLO S PRINCEZNOU
(pohádka)
BIOSCOP
Co se stane, když si princezna Aneta nechce vzít prince Jeronýma?
Bude svatba, válka nebo peklo na zemi?
Princezna Aneta (Tereza Voříšková) se za žádnou cenu nechce vdávat. A už vůbec ne za
nešikovného prince Jeronýma (Jiří Mádl), kterému byla kdysi zaslíbena výměnou za
ochranu království.
přístupno
český film
105 minut
Vstupné:30,-/ 45,-Kč
Sobota 23.5. 2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
(drama )
FALCON
Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny a literatury na gymnáziu. Patří
k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve
sborovně. Daleko nepředvídatelnější okamžiky ji však čekají v osobním životě. Rozvětvená
rodina k tomu poskytuje dostatek příležitostí. Soužití v jednom bytě s bývalým manželem,
úspěšným spisovatelem Karlem, problémy ovdovělé sestry Kristýny, manželské karamboly
syna Adama i pozdní lásky babičky Alžběty - to všechno Helenu zaměstnává natolik, že jí
na vlastní život a vlastní city jaksi nezbývá čas.
Vstupné:30,-/ 45,-Kč
přístupno
český film
90 minut
Sobota 30.5.2009 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
POHÁDKY NA DOBROU NOC
(rodinná komedie)
FALCON
Dobrodružná komedie, ve které se ADAM SANDLER představí jako Skeeter Bronson,
hotelový zaměstnanec, jehož život se jednou pro vždy změní, když pohádky na dobrou
noc, které vypráví své neteři a synovci, začnou záhadně ožívat. Pokouší se využít tohoto
jevu a promítat své ambice do jedné exotické pohádky za druhou. Ale to, co Skeeterův
život obrátí vzhůru nohama, jsou nečekané příspěvky dětí.
přístupno
český dabing
99 minut
Vstupné: 30,-/ 45,- Kč
NA MĚSÍC ČERVEN PŘIPRAVUJEME 3D kino: CESTA NA MĚSÍC
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