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Přání všem lidem dobré vůle do nového roku 2010
V pátek začíná prvním lednem pro nás nový rok 2010.
Všem lidem přeji, ať je to rok „splnění jejich nadějí“, a tím dnem pátečním, ať pro nás
všechny začne „rok růţí a citu“.
„Rok růţí“ proto, ţe kulturní vývoj lidí spočívá v tom, ţe i kdyţ pro svoji obţivu zúrodňují
půdu a obdělávají svá pole, nezapomínají ani na zušlechťování zahrad a pěstování růţí pro
potěchu svých smyslů „konzumenta přírodní krásy.“
Proto všem spoluobyvatelům naší země přeji jejich vnímání bohatosti dnů v rozdávání
a přijímání citu. – Bez předsudků a studu.
Potom, „v zahradách jejich osobností“ pokvetou silně vonící nádherné růţe citu po celý rok
2010.
Vladimír Pšenčík, javornický malíř

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Poskytování příspěvků z rozpočtu města Javorníku v roce 2010
Město Javorník bude v roce 2010 opět poskytovat příspěvky na podporu činnosti nebo
jednorázových akcí z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, církví, ţivotního
prostředí, turistického ruchu, zdravotnictví a sociálních sluţeb.
Neziskové organizace – právnické osoby – mohou ţádat o příspěvky na činnost
i jednorázové akce. Fyzické osoby – občané – mohou ţádat o příspěvky na jednorázové
akce.
Žádosti o příspěvky se podávají na podatelnu Městského úřadu Javorník.
Žádosti podané do 28.2.2010 budou orgány města projednány v průběhu měsíce
března 2010.
Pozdější ţádosti budou projednávány individuálně a vykrývány podle zůstatku disponibilních prostředků určených rozpočtem města na tento účel.
Žádost o příspěvek musí obsahovat:
název a sídlo ţadatele (u fyzických osob jméno, trvalé bydliště),
IČO (u fyzických osob datum narození),
číslo účtu ţadatele,
jméno statutárního zástupce (jen u právnických osob),
účel poţadovaného příspěvku,
výši poţadovaného příspěvku.
Právnické osoby musí k ţádosti přiloţit kopii své zřizovací nebo obdobné listiny, která
zakládá existenci ţadatele a doklad o ustanovení statutárního zástupce (pokud je nepředloţily v r. 2009).
Podmínkou přiznání příspěvku je odevzdané správné a úplné vyúčtování příspěvku z roku
2009 (byl-li poskytnut).
V Javorníku 17. 12. 2009
Jiří Jura, starosta
Plánované investice s využitím dotací pro rok 2010
Váţení občané,
na úvod bych vám všem chtěl popřát vše nejlepší v roce 2010.
Nyní dovolte, abych Vás seznámil s plánovanými investicemi pro rok 2010, kde
byly nebo budou podány ţádosti o dotaci. Jako jednu z nejdůleţitějších vidím
rekonstrukci ČOV (čistírny odpadních vod ), kde je potřeba provést rozšíření její
kapacity a to přebudováním vnitřního zařízení, taktéţ bude částečně změněna
i technologie čištění, která bude odpovídat moderním poţadavkům. Tímto budeme
mít moţnost čistit odpady aţ od 3200 EO oproti současným 1800-2000 EO. Výše
investice je řádově 45 mil. Kč, předpokládaný podíl města asi 10%. Na toto jiţ byla
ţádost podána a prošla prvním kolem.
Jako další větší investici vidím rekonstrukci budovy č. p. 7 , kde má Město Javorník
připravené podklady a čeká na vyhlášení výzvy v ROP Střední Morava. Tato má být
uskutečněna dle mého jednání na Regionální radě v polovině roku 2010. Dále byla
podána ţádost na zateplení, výměnu oken a dveří, opravu fasády na budovu Městského
úřadu Javorník , celková výše investice asi 5 mil. Kč, podíl města asi 15-20 %. V roce 2010
by měla být zpracována a po rozhodnutí vedení Města Javorník podána ţádost na tlakovou
kanalizaci v Bílém Potoku.
Pro Vaši informaci v roce 2009 bylo za pomoci dotace zahájeno zpracování nového
územního plánu Města Javorník, za pomoci dotací Ol. kraje bylo přispěno na vybavení
hasičů Javorník, nákup Avie pro SDH Bílý Potok, instalace 3 ks radarů pro zvýšení
bezpečnosti ve městě a různé jiné.
Ing.Petr Mimra, místostarosta a zastupitel Ol.kraje
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VÝZVA
Váţení spoluobčané, zákonem č.97/2009 Sb. došlo k zásadní změně zákona týkající se
pozemních komunikací. Stávající právní úprava, zákon č. 13/1997 Sb., ukládala vlastníku
nemovitosti, která v zastavěném území obce hranicí se silnicí nebo místní komunikací,
odpovědnost za škody, jejichţ příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku
vzniklá znečištěním, náledím nebo sněhem.
Tímto novým zákonem byla přenesena povinnost z majitelů nemovitostí na obec – město.
Město má za povinnost nařízením stanovit rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve
schůdnosti chodníku místních komunikací a průjezdních úseku silnic tj. časový
harmonogram dle důleţitosti s konkrétním vyjmenováním ulic a chodníků.
Není v našich silách bez vaší pomoci toto vţdy v krátkém časovém období zvládnout.
Vzhledem k těmto skutečnostem se obracím na všechny obyvatele města Javorník
s prosbou o shovívavost a zejména pomoc při údržbě chodníků před svými nemovitostmi, a to zejména při sněhové kalamitě, která můţe nastat.
B. Mojžíš - radní
UPOZORNĚNÍ
Za nemalé finanční prostředky byl v letošním roce vybudován a otevřen sběrný dvůr, do
kterého občané i podnikatelé města Javorník mají moţnost ukládat plasty, sklo, hadry,
papír, stavební suť, elektrozařízení (televize, ledničky, pračky, rádia atd.) Tato sluţba je pro
občany bezplatná a pro Město Javorník to znamená vynaloţit nemalé finanční prostředky.
V rozpočtu na rok 2010 je na sběrný dvůr vyčleněna finanční částka 550.000,-Kč
Zbytek domovního odpadu patří do popelnic a následně na skládku domovního odpadu,
kterou město provozuje. Tato skládka není bezedná. Na tuto činnost je vyčleněno
1.470.000 Kč. Od občanů se poplatky získá 940.000 Kč. Tedy zbytek je dotován Městem.
Přitom Město Javorník má nejniţší poplatek ve výši 340 Kč na osobu. (můţe činit aţ
500 Kč) Rovněţ svoz provádíme týdně a ne jako technické sluţby Jeseník 2 x do měsíce.
Přesto ale neustále dochází k tomu, ţe se v mnoha popelnicích nachází to, co nepatří na
skládku, ale na sběrný dvůr! Proto vyzýváme všechny občany k větší kázni při třídění
odpadů.
V zimním období je provozní doba sběrného dvoru upravena:
STŘEDA 7-12, 13-16
PÁTEK 12-16
SOBOTA 8-12
za správu majetku - Martínek Antonín
INFORMACE V KRIZOVÝCH SITUACÍCH POMOCÍ SMS ZPRÁV
Po povodních v červnu letošního roku byla k zajištění co nejrychlejší informovanosti
obyvatel zřízena sluţba informačního systému pomocí SMS zpráv. Chcete-li dostávat
i nadále bezplatně aktuální informace (např. v případě přerušení dodávek el. energie, vody,
apod.) zaregistrujte se prosím do adresáře Města Javorník následujícím způsobem:
Napište SMS zprávu ve tvaru:
OLK mezera JAVORNIK mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENÍ mezera
JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO DOMU
(text SMS můţete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky)
Tuto zprávu odešlete z vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této odeslané
SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdrţíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, ţe jste do
seznamu zařazeni. Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné.
Martina Koňaříková, správa majetku města
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Rozpočet 2010 financování a rekapitulace
Položka

FINANCOVÁNÍ

Kč

8115 čerpání zůstatku rozpočtových prostředků z min. let

1 995 000

8115 čerpání zůstatku Fondu rozvoje bydlení z min. let

769 000

8113 přijetí revolving.úvěru

1 500 000

Kladné financování celkem (posílení zdrojů)

4 264 000

8114 splátky revolving.úvěru

-1 500 000

8114 splátka půjčky od Olomouckého kraje (vodovod)

-3 000 000

8124 splátky jistin dlouhodobých úvěrů:

Financování
celkem

vodovod

-1 000 000

kanalizace

-580 000

MěKS

-100 000

Borůvková hora

-446 000

Nám.Svobody č.p.7

-262 000

Záporné financování celkem (čerpání zdrojů)

-6 888 000
-2 624 000

Třída

Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2010

1 Daňové příjmy

Kč
28 250 000

2 Nedaňové příjmy

8 596 000

3 Kapitálové příjmy

400 000

4 Přijaté transfery (dotace)

23 431 000

8 Kladné financování

4 264 000

Celkem

64 941 000

5 Běţné výdaje (provozní)

53 258 000

6 Kapitálové výdaje (investice)

4 795 000

8 Záporné financování

6 888 000

Celkem

64 941 000

Rozpočet města Javorníku na rok 2010
Třída/oddíl

PŘÍJMY

Kč

Třída 1-daňové příjmy
Bez oddílu

daň z příjmů ze závislé činnosti

4 700 000

daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

400 000

daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů

420 000

daň z příjmů právnických osob

5 400 000
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daň z příjmů právnických osob za obce

600 000

DPH

11 800 000

daň z nemovitostí

2 500 000

místní poplatek za sběr, svoz a třídění komunál.odpadu 940 000
místní poplatek ze psů

45 000

místní poplatek za vyuţití veřejného prostranství

10 000

místní poplatek ze vstupného

30 000

místní poplatek za provoz výherních hracích přístrojů

515 000

odvod výtěţku z provozu výherních hracích přístrojů

120 000

správní poplatky

770 000

Daňové příjmy celkem
Třída 2-nedaňové příjmy
(vlastní)

28 250 000

Oddíl:
10-správa lesů

prodej dřeva

600 000

21-cestovní ruch

nájem Borůvková hora

10 000

23-vodní hosp.

vodné

1 400 000

stočné

1 100 000

34-tělových.a záj.č.

bazén-vstupné

470 000

36-bydlení,kom.sl.

byty - nájemné

1 310 000

byty - sluţby

1 495 000

nebyty - nájemné

550 000

nebyty - sluţby

610 000

nájemné hrobová místa+sluţby hřbit.

5 000

nájem pozemků

120 000

sběr a svoz komunálního odpadu za úplatu

510 000

recyklace odpadu

90 000

61-veřejná správa

činnost MěÚ

50 000

63-finanční operace

příjmy z úroků BÚ

45 000

příjmy z úroků FRB

11 000

splátky půjček z FRB

220 000

37-ochrana ŢP

Bez oddílu
Nedaňové příjmy celkem

8 596 000

Třída 3-kapitálové příjmy
36-bydlení,kom.sl.

příjmy z prodeje pozemků

Kapitálové příjmy celkem

400 000
400 000

Třída 4-přijaté dotace
Bez oddílu
dotace na výkon státní správy

6 906 100

dotace na ţáky (1 401,-- Kč/ţák/rok)

700 500

dotace na sociální dávky

15 000 000
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dotace Úřadu práce na politiku zaměstnanosti
dotace obcí - neinvestiční náklady na ţáky
a veřejnoprávní smlouvy

24 000
800 400

Dotace celkem

23 431 000

Příjmy celkem

60 677 000

Oddíl

VÝDAJE

Kč

10-správa lesů

správa lesů

400 000

21-cestovní ruch

cestovní ruch

100 000

úroky úvěr Borůvková hora

25 000

projekt Transgraniczny Szlak K.M.O.
investice přístřešky na cyklotrase
22-doprava

místní komunikace - provoz a běţné opravy

1 100 000

příspěvek na dopravní obsluţnost veřejným dopravcům

185 000

leasing traktor

285 000

investice rekonstrukce míst.komunikací a lávek po povodni
23-vodní hosp.

3 100 000

vodov.a kanal.rozšíř.,rekonstr., opravy po povodni

1 500 000

úroky úvěry vodovod, kanal.

280 000
475 000

-příspěvek na opravy

100 000

-příspěvek na opravy

34-těl.a zájm.činn.

475 000
100 000

ZŠ - provozní příspěvek a vstupné na bazén pro výuku

2 510 000

ZŠ - příspěvek na opravy a vybavení

325 000

ZUŠ - provozní příspěvek

130 000

investice rekonstrukce kotelny
33-kultura

2 500 000

MŠ Polská - provozní příspěvek
MŠ Míru - provozní příspěvek

32-umělec.školy

575 000

vodovody a kanalizace-provoz

investice rekonstrukce ČOV Javorník
31-školství

50 000
300 000

120 000

MěKS - provozní příspěvek (+270 tis.Kč z r. 2009)

1 910 000

MěKS - účelové příspěvky (Setkání,Dny Javor.,Ditters.fest.)

150 000

MěKS - opravy

200 000

MěKS - úroky z úvěru

25 000

regenerace městské památkové zóny

60 000

Sbor pro obč.záleţitosti, Javornický zpravodaj, měst.kronika

120 000

příspěvky kulturním a společenským organizacím

200 000

plavecký bazén - provoz

1 700 000

příspěvky na sport. akce a činnost sportov.a volnočas.org.

285 000

36-bydlení, kom.

bytový a nebytový fond - provoz

2 900 000

služby a úz.rozvoj

byty, nebyty-opravy

425 000
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rodinný domek-příprava

800 000

veřejné osvětlení

1 050 000

hřbitov, pohřebné

70 000

komunální sluţby ostatní, daň z převodu nemovitostí

115 000

úroky úvěr na dům č.p.7

20 000

FRB - poskyt.příspěvků na domovní ČOV

1 000 000

investice územní plán

400 000

rekonstrukce domu č.p.7

400 000

projekty

200 000

sběr, svoz, třídění, uloţení komunálních odpadů

1 470 000

sběrný dvůr-provoz

550 000

veřejná zeleň

800 000

41-soc.dávky

výplata sociálních dávek

15 000 000

43-azyl.a soc.pol.

příspěvky na sociální činnost

150 000

55-pož.ochrana

SDH Javorník

360 000

SDH Bílý Potok

38 000

činnost MěÚ

9 900 000

37-ochrana ŽP

61-veřejná správa

činnost volených orgánů
investice informační technologie

1 750 000
300 000

63-fin. operace

bankovní poplatky a pojištění majetku města

300 000

64-ostatní činnosti

nespecifik.rezervy, daň z příjmu za město, fin.vypořádání

660 000

členské příspěvky dobrovolným svazkům obcí

110 000

Výdaje celkem

58 053 000

Zprávy z matriky
Narození občánci:
Matěj Šťastný, Šimon Kovář, Roman Plachetka, Viktorie Holomková, Karolína Zourková
Odešli z našich řad :
František Fuglíček, Karel Jahoda, Anna Koubová, Jan Vargončík, Waltraud Klein,
Kristína Růčková, Marie Manoušková, Boţena Zajícová
Marcela Minksová, matrikářka

Máte rádi hudbu a už si nechcete zpívat jen doma v koupelně?
Pěvecký sbor v Javorníku, pod vedením p. Radmily Jiráskové,
je to pravé místo právě pro Vás. Hoďte ostych za hlavu
a přijďte.
Zveme dámy i pány všech věkových skupin.
Najdete nás v Městském kulturním středisku Javorník (otevřeno
zezadu od paneláků), každé úterý od 17,00 – 19,00.
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Poděkování
Piotr Niewiadomski, SDS, javornický farář, by rád prostřednictvím Zpravodaje poděkoval za
vstřícnou spolupráci p. ředitelce ZUŠ Javorník, Mgr. Tatianě Bednaříkové a učitelům
výtvarného oboru.
Váţená paní ředitelko,
chtěl bych Vám poděkovat za Vaši spolupráci a v první řadě ochotu podílet se na obnově
obrazů s biblickou tématikou. Zároveň bych byl velmi rád, kdybyste vyslovila poděkování
mým jménem i všem p. učitelkám, které věnovaly svůj osobní čas na zrestaurování, těchto
obrazů. Vím, ţe to byla záleţitost řady hodin odpracovaných bez poţadavku na honorář.
A věřím, ţe jejich úsilí náleţitě ocení i farníci z Uhelné, neboť obrazy budou darem k svátku
kostela v Uhelné, který je zasvěcen sv. Kateřině, patronce mlynářů, filosofů, mladých dívek,
ošetřovatelek a dalších.
Ještě jednou mnohokráte děkuji, Pán Bůh zaplať za vaše společné dobrodiní a přeji
poţehnané svátky vánoční.
V Javorníku dne 27. 11. 2009

O. Piotr Niewiadomski, SDS, javornický farář

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA
Váţení čtenáři,
dovolte, abych reagoval na článek napsaný v minulém čísle (Javornický zpravodaj
č. 12/2009, pozn. redakce) paní I.H, ohledně mého úmyslu zvěčnit seznam padlých
javornických občanů za II. světové války, kteří bojovali na německé straně.
Kdyţ jsem před několika málo lety dával dohromady průběh druhé světové války a její
dopad na ţivoty zdejších obyvatel, věděl jsem, ţe se pouštím na velice tenký led. I kdyţ se
jedná o tragické období této země před více jak 60. lety, stále mezi námi ţijí občané, kteří
tuto pohnutou dobu zaţili a kteří těţko najdou pochopení pro věc, o kterou se snaţím. Víte
historie této země je plná nesmyslů, překrucování, zloby, válek, ale i plna pochopení, slávy,
radosti a odpuštění.
Na koho se máme zlobit - na našeho krále Přemysla Otakara, který pozval německé
osadníky, aby se usadili v českých zemích? Na dobu husitskou, kdy Čech vraţdil Čecha?
Máme snad dodneška nenávidět Švédy, Dány, kteří za 30leté války pustošili českou
krajinu, kdy vypalovali jednu vesnici za druhou nešetříce ţivoty ani ţen a dětí? Budeme
snad nenávidět sami sebe za I. světovou válku, ţe jsme byli tehdy spojenci i Německa?
Tehdy přece vůbec ţádná Česká republika neexistovala. A co kdyby nevznikla a zůstalo by
velké Rakousko - Uhersko, dovolil by si Hitler to, co si dovolil? Ale sami víte dobře, ţe
historie nezná slovo kdyby. A tak je jen na nás, co si z ní vezmeme do budoucna za
poučení
Pisatelka se ptá na závěr, za co ti padlí muţi bojovali. Tady se dá odpovědět jedině, ţe
za svoji vlast. Oni to tak tehdy povaţovali za správné a je těţké je soudit. Nehledě na to,
kdo z nás by byl takový hrdina a odmítl by ve válečném stavu jít do armády. Tehdy by nás
čekala jistá kulka za neuposlechnutí rozkazu a těţké sankce pro rodinné příslušníky.
Dokázali bychom to? Dále někteří můţou namítnout, ţe v jejich armádě byli i fanatici, kteří
se dopouštěli válečných zločinů. Tady můţu jen odpovědět známou pravdu, ţe kaţdý
národ má 10% sedlinu úplných idiotů, ale ty byly a budou ve všech armádách nevyjímaje
i v té naší. Vojska generála Svobody měla i svoje trestné oddíly, které se skládaly z těchto
delikventů .
A víme, jak bychom se chovali ve válečném konfliktu my osobně? Vzpomeňte na bývalou
Jugoslávii anebo na Irsko, jak dospělí lidé hází kameny po dětech jen proto, ţe jsou to děti
rodičů jiného náboţenského smýšlení.
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Já chci jen ukázat, kolik bylo tehdy zbytečně zmařených ţivotů a kolik bylo smutku téměř
v kaţdé domácnosti tady u nás v Javorníku. A i kdyţ máme pomník obětem fašismu, jsem
zastáncem, aby se udělala obyčejná deska se seznamem padlých a pohřešovaných
občanů města Javorníku za II.světové války, nehledě, ţe se jaksi vyrovnáme s naší
minulostí.
Děkuji Milan Rychlý
Krautenwalde
V minulých ročnících Javornického zpravodaje jsme procházeli bojištěm druhé světové
války, kde padli na různých místech světa javorničtí obyvatelé. V dnešním čísle předkládám
seznam občanů Travné, které tato válka, připravila o ţivot:

Zjištěno:
Obergefreiten RUDOLF EXNER / bydliště Travná č.p. 24
*1.januar 1916 - + 14. Februar 1943 Kolokovka /Rusko
3. Kompanie Grenadier-Regiment 682

Schützen BERNHARD EUTNER / bydliště Travná č.p. ?
* 23.Dezember 1923 - + 18. Februar 1943 Djemjansk/Rusko
1. Kompanie, Fusilier-Regiment 26
Obergefreiten JOSEPH LEDER / bydliště Travná č.p. 66
* 27. Juli 1916 - + 8. August 1941 Murawino/ Rusko
14. Kompanie Infanterie Regiment 22
Grenadier JOSEF MEISSNER/ bydliště Travná č.p. 28,71?
* 26.4.1925 - + 30.8.1943 Gomel/ Rusko
4. Regiment
Oberschützen ERICH ROTTER/ bydliště Travná č.p. 78
* 9. Dezember 1921 - + 4. Oktober 1942 Moskowska/ Rusko
14. Kompanie Jäger - Regiment 83
Feldwebel FRANZ SCHÄFER / bydliště Travná č.p.?
*24.Juni 1913 - + 12. August 1944 Spornay / Westen
10. Kompanie Grenadier – Regiment 858
Gefreiten RUDOLF SCHUBERT / bydliště Travná č.p.?
*15. Dezember 1924 - + 15. Oktober 1943 Melitopol /Rusko
7. Kompanie Grenadier-Regiment 668
Schützen MAX SCHÖNWIESEN / bydliště Travná č.p. 15
*20. Februar 1911 - + 6. August 1941 Mstislaw
1. Schwadron Aufklärungs Abteilung
Gefreiten ANTON SCHÖNWIESE / bydliště Travná č.p. 96
*11. Juni 1912 - + 2. 5. 1942 Elbingerode
5. Kompanie Infanterie Regiment 525
Obergefreiten JOHANN SCHÖNWIESE / bydliště Travná č.p.?
*28. Juni 1914 – + 17. Dezember 1942 Ilin/ Rusko
10. Batterie Artillerie – Regiment 162
Gefreiten ALFRED WITTICH / bydliště Travná č.p. 35
*19. August 1915 - + 5. Oktober 1941 Bolschoj-Wneroschtschi/ Rusko
6. Kompanie Schützen- Regiment 14
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Neznámý obyvatel Travné

Nezjištěno:
Hermann Fischer, Herbert Giersig, Albert Kaps, Adolf Kawik, Franz Korzer, Adolf Leder, Alois
Leder, Josef Leder (č.p.28), Josef Meissner (č.p. 28,71?), Rudolf Meissner, Josef Menzel, Franz
Rischer, Heinrich Rotter, Max Schönwiese, Josef Schubert, , Kurt Schubert, Gustav Tremer
Pohřešovaní:
Erwin Böse, Rudolf Depner, Josef Fiala, Leopold Fiala, Wilhelm Friemel, Josef Grasel, Josef
Grimme, Wilhelm Heinelt, Heinrich Leder, Arthur Müller, Gerhard Schönwiese
Zemřel na následky války:
Bernhard Entner, Max Korzer, Walter Schönwiese, Johan Tilz

Někdy s příchodem úmrtního lístku přišlo i vyjádření nejbliţšího velitele, k okolnostem smrti
daného padlého. Dovolte, abych pro představu zde citoval jedno takovéto sdělení týkající
se Johanna Schönwieseho:
Výpis.

V Ostenu, dne 8. ledna 1943

Vážený pane Schönwiese!
Jako velitel baterie mám bolestnou povinnost Vám oznámit, že Váš milý syn desátník
Johann Schönwiese dne 17. 12. 1942 v Ilinu padl za svoji vlast.
Padl s několika svými kamarády při leteckém bombardování.
Váš syn nám byl velice dobrým kamarádem a zároveň byl uvědomělý k povinnostem,
pracovitý, věrný a byl dobrým vojákem našeho vůdce! Budeme vždy na něj vzpomínat
a těžce neseme všichni hrdinskou smrt Vašeho syna. Jsme hrdi na jeho statečnost. Tím
plním přání našeho padlého. V duchu našeho padlého bojuje naše baterie za jeho čest,
svobodu a velikost naší vlasti.
Vyslovuji Vám moji upřímnou osobní soustrast a zůstáváme s Vámi všemi v nejlepších
pozdravech.
Váš Günter Kupke
poručík
Místo hrobu Vašeho syna se nalézá u Prichipovky v Rusku.
MR
Děkujeme za laskavý překlad paní Margit Rajníkové.
dopis
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Vážení přátelé,
přeji Vám všem, abyste šťastně a spokojeně žili přítomností,
doprovázenou milými vzpomínkami na minulost a vyplněnou
skvělými plány do budoucnosti.
Na malých věcech závisí často osud velkých událostí. (Livius)

PF 2010

Milan Rychlý
Základní škola Javorník

Povánoční ohlédnutí
Vánoční čas je za námi,
zkusme se trochu ohlédnout
zpět. Ještě před Vánocemi
uspořádali ţáci a učitelé ZŠ jiţ
tradiční vánoční jarmark. Děti
připravily i program. Pěvecký
soubor Sluníčko pod vedením
p. uč. Mgr. Petřekové zpíval
koledy, líbilo se vystoupení
malých maţoretek, které nacvičily ped. as. Pavla Matušková
a ţákyně 8.C Simona Horáková s těmi nejmenšími, všechna vystoupení uváděl Štěpán
Kozub z 8.C a Eliška Gatnerová z 9.A. Moderátorskou dvojici na jejich nelehkou úlohu
připravovala p. uč. Mgr. Vašíčková.
V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností děti vyzdobily školu, aby zde vládla ta
pravá vánoční atmosféra. Na jarmarku se nabízely a prodávaly dětské výrobky. Taky jste si
něco koupili? Ţe to nebylo aţ
Punč2
tak na profesionální úrovni?
Děti opravdu prodávaly to, co
samy vytvořily někdy s větší
či menší pomocí dospělých.
A vy jste koupí těchto
výrobků podpořili dobrou
věc. Část výtěţku opět půjde
na konto Pomocných tlapek,
část zůstane ve škole pro
ţáky.
I kdyţ se letošního jarmarku nezúčastnily kvůli
chřipkové epidemii davy lidí,
přesto se dá hodnotit jako
vydařený. Poděkování patří všem – organizátorům i návštěvníkům.
ŠK

punč
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I v předvánočním shonu si našli rodiče s dětmi třídy 4.A čas na tvoření a výrobu svícnů,
zvonečků, andílků a jiných vánočních krás pro školní vánoční jarmark. V tomto setkávání
od 30.11. do 3.12. nešlo jen o to, abychom vyrobili co nejvíce výrobků k prodeji, ale
společná práce s rodiči a dětmi vedla k poznávání vzájemných vztahů , milému popovídání,
většímu poznání se a získání dalších zkušeností. Neformální setkání se neslo v duchu
příjemné předvánoční atmosféry, a bylo to zcela něco jiného neţ na třídních schůzkách.
A dneska uţ víme, ţe se těšíme na další společné odpolední setkání, třeba při malování
kraslic na velikonoce.
Ve středu 9.12. jsme měli v naší třídě zajímavou besedu o hvězdách a vesmíru
s panem Vladimírem Kořenským. Abych se přiznala, trochu jsem se bála , ţe budeme mít
malou účast v době hromadného výskytu nemoci, ale pravdou je, ţe nám nezůstala volná
jediná ţidlička. Povídání o vesmíru bylo velice zajímavé a děti i rodiče dychtivě naslouchali
příjemnému povídání.
Za 4.A Věra Šupolová
Český svaz zahrádkářů
Javorničtí zahrádkáři bilancují uplynulý rok.
Suší ekonomové to vidí racionálně: Zasadím semeno za halíř, vyroste salát za deset
korun, zasadím jabloň za stovku a za pár let budu kaţdoročně sklízet jablka za pět.
Zahrádkářům je však suchá ekonomie cizí a práce na svých zahrádkách je jim potěšením
a smysluplným naplněním volného času.
Javorník – pamětníci si jistě pamatují dobu před více neţ před dvaceti lety, kdy
v obchodech Jednoty Ovoce-zelenina toho na výběr moc nebylo, o kvalitě nemluvě. Tehdy
mít zahrádku a vypěstovat si potřebné bylo takřka nutností. Nyní je v obchodech čerstvé
zeleniny a ovoce dostatek po celý rok a to i takové, o které jsme dříve ani neslyšeli. I ceny
jsou příznivé, a tak mladé lidi zahrádkaření uţ neláká a volného času vyuţívají po svém.
Přesto v Javorníku přeţily dvě základní organizace Českého svazu zahrádkářů. První
z nich oslavila loni úctyhodných 45 let od svého zaloţení. V současnosti má 34 členů, kteří
se několikrát do roka sejdou, aby zhodnotili svou činnost a předali si zkušenosti. Předsedou
organizace je Milan Vávra, jednatelem Miroslav Baťa a nepřehlédnutelná je aktivita Jiřího
Švábka. Výpěstky členů organizace můţeme vidět pravidelně na několika výstavách. Třeba
kaţdoročně na olomoucké podzimní výstavě Hortikomplex v pavilonu G, předloni to bylo na
okresní výstavě v Šumperku a dávají o sobě vědět i na občasných domácích výstavách. Za
úspěchem organizace stojí i odborné poradenství Jaroslava Robotky, který je okresním
instruktorem Českého svazu zahrádkářů a jehoţ rad vyuţívají nejen členové, ale ochotně
je poskytne všem, kteří o ně stojí.
Popřejme proto zahrádkářům hodně úspěchů v jejich činnosti a více mladé krve v jejich
řadách. Vţdyť plody své práce si nenechávají jen pro sebe a uţitek z nich mají nejen jejich
blízcí, ale i spousta jejich přátel a známých. Vědí, ţe i země umí být štědrá.
(fh)
Český svaz chovatelů
Tímto článkem, bych chtěl zhodnotit rok 2009 Českého svazu chovatelů (ČSCH) a zároveň přispět článkem do Javornického zpravodaje. Samozřejmě informovat javornické
občany o chodu místní organizace a tím pádem jim přiblíţit chov drobného zvířectva.
Náš chovatelský rok začíná vţdy v lednu výroční členskou schůzí, která se konala
v restauraci Pod Zámkem. Této schůze se zúčastnilo 15 dospělých a 3 mladí chovatelé. Na
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schůzi se zhodnotil minulý rok a přijal se plán práce na rok 2009. Bohuţel 4 dospělí
členové ukončili své členství a 1 mladý chovatel byl přijat. Do příštího roku půjdeme v počtu
15 dospělých a 5 mladých chovatelů. Naším nejstarším zakládajícím členem ČSCH je
Ladislav Kříţek a nejmladší členkou je Lucie Malínková.
V únoru jsme se zúčastnili výstavy ve Studénce okr. Nový Jičín. Zde jeden náš mladý
chovatel získal čestnou cenu. Pak následoval chovatelský ples v sále Matrix, kde hrála
k poslechu i tanci skupina Oškera z České Vsi. Na tomto plese byla bohatá tombola, hlavní
cena sele byla od firmy Sabas. Jen je škoda, ţe byla malá účast. Doufáme, ţe na příštím
plesu bude účast lepší a lidé se přijdou pobavit a tím nás podpořit.
Pravidelně se také zúčastňujeme od roku 1998 Javornických dnů. Na této události máme
vţdy stánek s občerstvením. Také malá ukázka drobného domácího zvířectva pro děti
i dospělé nejde přehlédnout.
V červenci se konala velká výstava v Úvalně okr. Bruntál, kterou také jiţ několik let
obesíláme našimi chovy. Na této výstavě bývá 600 králíků, 60 voliér holubů a 60 voliér
drůbeţe, dále zakrslá prasátka, exotické ptactvo, morčata atd. Mezi chovateli jsme se
neztratili - 1 mladý chovatel a 1 dospělý zde získali čestné ceny.
Pak nadchází hlavní výstavní činnost u nás v okrese Jeseník. V srpnu má 1.místní
výstavu Stará Červená Voda, následuje Kobylá nad Vidnávkou, kde dokonce pořádali
večer ze soboty na neděli zábavu ve svém areálu. Hlavní bod pro javornické občany byla
výstava ČSCH v Javorníku, která proběhla 1. víkend v září. Této akce se zúčastnilo 15
chovatelů z místní organizace v Javorníku a 15 chovatelů z jiných organizací a také 5
mladých chovatelů. Proběhla zde soutěţ okresu Jeseník o pohár starosty města Javorník.
Rok 2008 vyhrála organizace Javorník a rok 2009 také. Na výstavě naši chovatelé získali
7 čestných cen a 1 mladý chovatel získal pohár za nejlepší kolekci králíků a pohár za
nejlíp obodovaného králíka.
Druhý víkend v září jsme obeslali meziokresní soutěţní Podpradědskou výstavu okr.
Šumperk, Jeseník a Bruntál, která proběhla v Hanušovicích. Na této akci jsme se
prezentovali v dobrém světle a jako okres jsme skončili na pěkném druhém místě.
Dále jsme se zúčastnili krajské výstavy v Prostějově, kde proběhla meziokresní soutěţ
okresů Olomouckého kraje. Sice jsme jako okres skončili aţ poslední, ale jako javorničtí
chovatelé jsme nezklamali a měli jsme zvířata na dobré úrovni.
V listopadu proběhla u jednoho chovatele speciální klubová výstava v Kolíně, kde získal
pohár memoriálu Oldřicha Floriána.
Některé výstavy jsme navštívili bez našich chovných zvířat jako třeba Hať na Ostravsku,
Bílovec, Přerov a některé chovatelé jsme navštívily přímo v jejich bydlištích.
Závěrem bych chtěl připomenout jen pár akcí na rok 2010 – chovatelský ples, trh
drobného zvířectva a hlavní akcí bude 11. – 12. 9. 2010 krajská výstava drobného
zvířectva, která se bude konat u nás v Javorníku. Odhad zvířat: 400 králíků, 50 voliér
holubů, 50 aţ 60 voliér drůbeţe a exotické ptactvo. Na samý závěr chci poděkovat všem
našim sponzorům, chovatelům i nečlenům, kteří nás po celý rok podporovaly. Kdo by měl
zájem stát se naším členem bude vítán.
Zpracoval Miroslav Pecher
(článek neprošel jazykovou úpravou)
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JAVORNÍK

Městské kulturní středisko Javorník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Státní okresní archiv Jeseník
Slezský zemský archiv Opava
srdečně zvou na originální
vánoční výstavu ze soukromé sbírky manželů
Glejtekových z Havířova
a soukromých sbírek.
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Městské kulturní středisko Javorník
pořádá tradiční

Pátek 29. ledna 2010 od 20.00 hodin
v Kulturním domě Javorník
K tanci i poslechu hraje skupina BT Krnov

Vstupné: 100,- Kč. Nutná rezervace míst vzhledem k omezené
kapacitě.
Pátek 12. 2. 2010 19.00 hodin
Divadlo Járy Cimrmana ZÁSKOK
Cimrmanova hra o nešťastné premiéře hry Vlasta
Autoři: Smoljak & Svěrák, Režie: Ladislav Smoljak, Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel.
Osoby a obsazení:
Principál:
Jan Kašpar nebo Jan Hraběta
Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha:
Ladislav Smoljak nebo Zdeněk Svěrák
Doktor Vypich:
Bořivoj Penc nebo Jaroslav Weigel
Vlasta:
Petr Brukner nebo Genadij Rumlena
Bárta:
Václav Kotek nebo Marek Šimon
Šikovatel Vogeltanz:
Miloň Čepelka nebo Pavel Vondruška
Děj se odehrává v české vesnici 90. let předminulého století.
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Poděkování
Jménem MěKS Javorník bych chtěla velice poděkovat panu Janu Zelenkovi a panu
Antonínu Klíčovi za jejich sponzorský dar - materiál na úpravu balkónu v městském
muzeu. My děkujeme za pomoc s realizací našich snů a příchozí turisté za krásné chvíle
oddechu strávené na terase jednoho balkónu.
Děkujeme.
Ing. Hana Polášková, ředitelka MěKS
Vernisáž výstavy Kuchyně našich babiček
aneb
Nezapomenutelný výlet do minulosti
I tak by mohl znít název našeho článku o poslední výstavě a vernisáţi minulého roku
připravenou Městským kulturním střediskem Javorník ve spolupráci s Vlastivědným
muzeem Jesenicka, Státním okresním
archivem Jeseník, Slezským zemským
archivem Opava a za přispění ze
soukromých sbírek manţelů Glejtekových
a soukromých sbírek občanů. Zdá se, ţe
kuchyně zajímá opravdu kaţdého. Od
nepaměti byly kuchyně středem nejen
lidské pozornosti, ale i středem domu jako
takového. Všechny důleţité věci se vţdy
konaly, a u mnohých z nás i konají, právě
v kuchyni. Ti, co pamatují kuchyně našich
babiček 20. století a měli moţnost tam trávit
své dětství, si s jistou dávkou nostalgie tyto
časy výstavou zase připomněli.
A co zmiňovaná vernisáţ? Tak ta
umoţnila návštěvníkům dostat se do minulosti a být tak svědky několika významných
okamţiků, které změnily od základu kulinářství. Díky Javornické dělostřelecké gardě
(Martin Dopita, Martin Lomáz, Milan Rychlý, Vladan Hradil), Lukáši Daňovi, p. Pokludové,
Ireně Kaninské, Haně Poláškové, Nicole Horké a Kačce Rychlé se ocitli v pravěku, zjistili
něco málo o mořeplavcích a koření.
Navštívili Denise Papina i Magdalenu
Dobromilu Rettigovou. Zjistili, jak to
vlastně bylo s bramborami, jak by to taky
mohlo vypadat ve Fast foodu a co je čeká
v daleké budoucnosti. Všechno technicky
zajišťoval a na vernisáţi se autorsky
společně s Věrou Hradilovou podílel
Zdeněk Kaninský, kterému patří velké
poděkování.
Stalo se jiţ tradicí, ţe se v kulturním
domě slavnostně rozsvítí vánoční stromek, kterému poţehná O. Piotr Niewiadomski, SDS, javornický farář. Stalo se tak
i tentokrát. Kromě stromečku poţehnal i krásně nainstalovanému betlému.
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Na úplný závěr si návštěvníci mohli společně s Pěveckým sborem K. Ditterse pod
vedením p. Anny Beťákové zazpívat vánoční koledy.

Součástí výstavy, která potrvá do 15. ledna, byly jiţ tradiční vánoční trhy. Jde kaţdoročně
o velkou akci, na které se podílí mnoho lidí. Všem patří naše poděkování s přáním všeho
dobrého v roce 2010.
VH, Fotografie p. Kaninský
MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK

Den pro dětskou knihu 2009

Jiţ potřetí připravila Městská
knihovna Rudolfa Zubera Javorník
všem malým i velkým návštěvníkům
sobotní
program
na
podporu
dětského čtenářství. Přestoţe byla
letošní akce ohroţena chřipkovou
epidemií, zaplnila se knihovna velkými i malými návštěvníky. Všechny
vítali piráti, se kterými si děti mohly
proţít nejedno dobrodruţství a naučily se i nové věci. Knihovna nabízela malým návštěvníkům průkazku
na rok 2010 zdarma, coţ mnohé děti

Den1

vyuţily, jejich doprovod si zase mohl
zakoupit novou knihu. Na děti po
splnění všech přijímacích úkolů čekala
kouzelná pirátská truhlice plná pokladů.
Byla naplněna díky našim sponzorům,
kterými letos byli: Billa, spol. s.r.o.,
Stomix, spol. s.r.o., Studio-4, s.r.o.,
Stolařství Vladan Hradil, Mgr. Milada
Mrázková „Lékárna Pod Jánským
vrchem“. Mnohokrát děkujeme.
Ráda bych touto cestou také
poděkovala všem pirátům, kteří se
o malé plavčíky starali a věnovali jim

Den2
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svůj volný sobotní čas. Jsou to Anička Soldánová, Kateřina Sloupová, Markéta Kozubová,
Eva Suchánková a Lukáš Hradil. A jedno zvláštní poděkování Javornické dělostřelecké
gardě za přivalení ne zrovna lehkého sudu (naštěstí bez střelného prachu) a zapůjčení
truhlice na poklad (ta dětem dělala největší radost).
VH
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
radí a informuje
I kdyţ se zdá, ţe se během zimy na zahradě nic významného neděje, je třeba
se připravit na nadcházející sezónu. Během zimních měsíců ledna aţ března se
provádí kontrola přezimujících stádií různých škůdců, které je moţno včasným
zásahem eliminovat jiţ v období líhnutí. Odběr vzorků pro následnou prohlídku
lupou se provádí náhodným výběrem větví při průchodu zahradou – jeden vzorek
by měly tvořit části větví o celkovém počtu 140 pupenů nebo plodonosných trnů a nebo
20 ks dvouletých větviček se sedmi pupeny. Na odebraném vzorku
se pečlivou prohlídkou zjistí celkový počet přezimujících vajíček,
larev či štítků a při dosaţení či překročení hodnoty prahu škodlivosti organismu se na jaře aplikuje chemická ochrana. Předjarní postřik spolehlivě
hubí přezimující stadia řady škůdců, a to
ještě před zahájením jejich vlastní škodlivé
činnosti. Je schopen udrţet škůdce na ovocných stromech pod kontrolou prakticky aţ do
doby květu. Navíc velkou výhodou je, ţe v tomto období nejsou zasaţeny necílové uţitečné
organismy.
U jádrovin se sledují:
vajíčka svilušky ovocné (velikost asi 0,15 mm, červená, kulatá s nitkovitým
výrůstkem – v paţdí větévek a kolem pupenů), práh škodlivosti – u 70-ti pupenů
je více neţ 10 vajíček,
vajíčka mery jabloňové (velikost asi 0,4x0,16 mm, oválná, oranţově ţlutá –
kolem květních pupenů), práh škodlivost – alespoň 20 pupenů má více neţ
2 vajíčka,
vajíčka mšice jabloňové (velikost 0,6x0,2 mm, lesklá, vejčitá, černě zbarvená –
kůra a pupeny větviček) a vajíčka mšice jitrocelové (velikost 0,6x0,2 mm,
matná, vejčitá, černě zbarvená – kůra a pupeny větviček), práh škodlivosti – 100
vajíček na 1 vzorek větví u starších výsadeb a nebo 50 vajíček u mladších
výsadeb,
štítky štítenky čárkovité (3-4 mm dlouhé, 1,5 mm široké, kyjovité, tmavohnědé
aţ černohnědé – na povrchu větví a kmene, pod kterým jsou bělavá vajíčka),
práh škodlivosti – 100 štítků na 1 vzorek větví,
štítky štítenky zhoubné, kde přezimuje ţlutavá nymfa pod tmavošedým štítkem
velikosti 0,5-0,7 mm, práh škodlivosti 20 štítků na 1 vzorek větví.
U třešní a višní se pozorují:
vajíčka mšice třešňové (drobná, oválná, zpočátku ţlutozelená, později černá
0,6 mm), práh škodlivosti 40 vajíček na 1 vzorek větví,
vajíčka molovky pupenové (0,5-0,7 mm dlouhá, 0,35 mm široká, šedozelená aţ
olivově zelená – trhliny kůry v blízkosti pupenů), práh škodlivosti 12 vajíček na
1 vzorek větví,
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U modrých peckovin kontrolujeme výskyt:
vajíček mšice švestkové (na větvích a kmenech v malých koloniích), práh
škodlivosti 40 vajíček na 1 vzorek větví, totéţ platí pro vajíčka mšice bodlákové
a slívové (zelená, později tmavá aţ černá – u báze pupenů),
štítky puklice švestkové (4,7 mm velké, kruhovitého tvaru, červenohnědé aţ
tmavohnědé barvy – na kůře nebo při bázi stromů, pod nimiţ přezimuje nymfa),
práh škodlivosti 100 nymf na 1 vzorek větví.
Po prohlídce zahrady by měla následovat kontrola napadení a poškození plodů ve
skladu ovoce, popř. při jeho třídění. Doporučuje se provést pečlivou prohlídku minimálně
500 náhodně vybraných plodů a procenticky stanovit napadení plodů strupovitostí či jinými
chorobami a poškození obaleči a pilatkou jablečnou (typická pentlicovitá jizva). V případě
zjištění poškození 2% a více plodů pilatkou jablečnou lze v následujícím roce očekávat
škodlivý výskyt. Konečným výsledkem by mělo být posouzení jiţ provedených ochranných
opatření za uplynulou sezónu, vyhodnocení prognózy výskytu škodlivých organismů,
provést výběr vhodných přípravků na ochranu rostlin a připravit harmonogram ochrany proti
chorobám a ţivočišným škůdcům v následující vegetační sezóně.
Přejeme vám radostné plánování nejen ochrany rostlin v letošním roce, ale i šťastnou
ruku při výběru a výsevu osiv zelenin a květin. Prostě ať se vám v roce 2010 daří všechno,
nač sáhnete.
Rostlinolékaři ODO SRS Jeseník
JAVORNICKÁ DĚLOSTŘELECKÁ GARDA
Letošní bitva pod Santonem aneb „umírání přísně zakázáno!“
Kdysi jsem v jedné moudré knize četla, ţe jedním
z největších paradoxů slavného vítězství Napoleonova nad aliancí rusko-rakouských vojsk v bitvě
u Slavkova bylo to, ţe se u jmenovaného městečka vůbec neodehrálo. Hlavní těţiště bojů se
nacházelo směrem na západ, k Brnu, a vojáci tak
nemohli spatřit ani věţe slavkovského kostela,
vzdáleného odsud několik mílí na východ. A důvod, proč se v učebnicích dějepisu neučíme třeba
o bitvě u Brna? Tak to prý se jen slavný vojevůdce
francouzských vojsk dobře vyspal v jedné z postelí slavkovského zámku, a pln dojmů
pochválil v památné řeči své vojáky následovně: „Jsem s vámi spokojen. Splnili jste, co
jsem očekával... Postačí, když řeknete: ´Bojoval jsem u Slavkova´, aby vám každý řekl: ´To
je hrdina´“ ...a pak berte ţaboţrouty váţně! Letošní 204. výročí bitvy u Slavkova bylo tak
trochu přípravkou na půlkulaté oslavy v roce 2010. Krize taky zaúřadovala a šetření bylo
znát. No povaţte, nepozvali dokonce ani Napoleona (toho z USA, samozřejmě). Ne, ţe by
to nám Rakušákům hnědokabátníkům vadilo. Počasí naprosto úţasné, dokonce i na
proslulém kukuřičném poli pod Santonem nebylo tolik bláta jako obvykle. A kdyţ uţ jsme
u onoho bitevního pole, některým sluţebně starším kolegům, kteří zaţili „Slavkov“ vícekrát,
uţ se prý z něj dělá kopřivka... :-) Co je na letošní akci třeba zvláště vyzvednout, bylo
ubytování v našem „soukromém apartmá“. V porovnání s tělocvičnou narvanou k prasknutí
byl sálek klubu důchodců v Tvaroţné, pravda, poněkud zaprášený, ale jinak útulný a vyhřátý. A snad i skromný počet nocleţníků byl toho příčinou, ţe jsme se dokonce i vyspali.
Letos jsme zkrátka měli štěstí jako prase! Kdyţ uţ jsme u jmenovaných zvířátek, zřejmě
chřipka (jedno-li, zda prasečí) zapříčinila, ţe nám řady francouzských protivníků prořídly
ještě více neţ obvykle. Nechat se Francouzi porazit byl proto úkol téměř nadlidský. Ale
povedlo se a povinnosti bylo učiněno zadost. Poznámka na závěr: umírání bylo pořadateli
opět přísně zakázáno!
Za JDG napsala: Petruše
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KINO - PROGRAM LEDEN 2010
sobota 9.1.2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
BOBULE 2
(komedie)
BIOSCOP
Volné pokračování úspěšné komedie Bobule, kterou vidělo
v kinech přes 360 000 diváků a která se stala jedním z nejúspěšnějších filmů roku 2008. Pokračování komedie obohatí
nové postavy v čele s Jiřím Kornem, Jiřím Krampolem, Janou
Švandovou a dalšími. Pro Lubomíra Lipského, který znovu
ztvární roli dědečka, jsou 2Bobule filmovou rolí číslo 100! Opět
budeme sledovat eskapády dvojice kamarádů Honzy (Kryštof
Hádek) a Jirky (Lukáš Langmajer). Jirka se zaplete s krásnou
dívkou, jejíţ otec (Jiří Krampol) má ale o nápadnících své
dcery jiné představy...
přístupno
94 minut
Sobota 16.1. 2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
ULOVIT MILIARDÁŘE
(komedie)
BIOSCOP
PR manager Lehký (Jiří Mádl) dostane vládní zakázku, aby
z konkurenčního boje odstavil podnikatele Grossmana (Tomáš
Matonoha). Pro tento účel si najme všehoschopného televizního reportéra a rozjede kampaň se zinscenovanou reportáţí,
ve které Grossman mlátí romského chlapce. Informace převezmou všechna media a moralisté z nejrůznějších skupin
nabízejí své odborné komentáře, aby Grossmana veřejně
zostudili. Atmosféra zhoustne natolik, ţe si do něj můţe kaţdý
kopnout...
přístupno
90 minut
Sobota 23.1.2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
2012
(akční/drama)
FALCON
Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle
mnoha lidí tedy i rokem konce světa. A zdá se, jako by na
temných předpovědích něco bylo - přicházejí náhlá zemětřessení, hurikány, výbuchy sopek. Na Zemi vypuká panika a hlavní hrdinové musejí zjistit, co svět doopravdy čeká.
přístupno od 12 let
titulky
158 minut
Sobota 30.1.2010 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
G – FORCE
(akční/ rodinný )
FALCON
Producent Jerry Bruckheimer uvádí svůj první celovečerní 3D
film G-Force, dobrodruţnou komedii o posledních úspěších
tajného vládního programu pro výcvik špionáţních zvířat. Tato
špičkově vycvičená morčata, vybavená nejdokonalejším
špionáţním vybavením, zjistí, ţe mají osud světa ve svých
prackách.
přístupno
český dabing
89 minut
Jednotné vstupné na představení je 40,-/ 50,- Kč
Připravujeme na ÚNOR : Stmívání – Nový měsíc, Zataţeno občas trakaře…
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