Vážení čtenáři,
studená, ale slušivá sněhová peřina, která přikryla naše
hory, se opět odporoučela a příznivci zimních sportů opět
ostrouhají. Ovšem podle mého průzkumu provozovatelé
lyžařských areálů a běžkařští nadšenci zatím nepodléhají
zoufalství. Naopak zůstávají optimističtí a věří, že únor ještě
dostatečnou sněhovou nadílku přinese. A než se tak stane,
můžeme se těšit na událost, která proběhne stoprocentně.
Netradiční ples se po několika ročnících opět probouzí k životu.
Letos se ponese v rytmu dětí květin neboli Hippies. Nechte si
rychle narůst dlouhé vlasy a ze skříní vyhrabejte pořádné
zvonáče. V tento večer zapomeňte na politiku a šiřte mír a lásku

Předprodej vstupenek na netradiční ples konaný v sále
Hotelu Modrá Hvězda, bude zahájen první únorový týden
v místním infocentru. Cena vstupenky 100Kč.

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení spoluobčané, co nového na radnici? V první řadě jde
o veliký zásah do stromů na náměstí, hřbitově a školní zahradě.
Nechali jsme ohodnotit jejich stav a 6 stromů na náměstí a 7
stromů na hřbitově je ve velmi špatném stavu a je třeba je co
nejdříve pokácet. Pokácí je odborná firma, aby se při kácení
nepoškodily památky kolem. Tyto stromy budou označeny
páskou. Ostatní stromy k pokácení jsou označeny sprejem. Jsou
slabé nebo jinak vadné. Bude to veliká změna, proto o tom píšu
s předstihem, abyste se na to připravili. Kácení proběhne do jara.
Místo pokácených stromů vysadíme stromy nové, budu
prosazovat alespoň 2 m vysoké, vybrané tak, aby vydržely
povětrnostní podmínky. Budou vysázeny podle projektu, který už
léta leží na radnici v šuplíku. Doufám, že výsadba nových stromů
proběhne letos na jaře, maximálně letos na podzim.
Také proběhla instalace turistických rozcestníků. Myšlenka to
byla dobrá, bohužel realizace starosty o to smutnější. Patky jsou
mělko zabetonované a šipky jsou umístěny ze všech stran, takže
se sloupek musí obíhat dokola. Bude to třeba na jaře předělat.
Také budeme žádat o dotaci na opravu ulice Bezručova. Po
krajích budou obrubníky, dešťová voda bude svedena do
dešťové kanalizace. Budou tam i parkovací místa.
Dále společný projekt s německými partnery (náměstí a
rozhledna). Zatím nic nového, partneři na německé straně stále
neví nebo couvají. Bohužel. Přitom je to nejdůležitější akce v
letošním roce. O posunu v jednání Vás budu informovat. V
pondělí (1. 2.) se na jednání zastupitelstva dovíme, co je nového.
O všem se dočtete v Hornoblatenských listech.
Michaela Dáňová

KDO SLAVÍ NAROZENINY?
Své významné jubileum v měsíci únoru oslaví:
13. 2.

Karel Dodok

V měsíci únoru oslaví své narozeniny:
2. 2.
9. 2.
10. 2.
10. 2.
12. 2.
18. 2.
20. 2.
26. 2.

Jan Keilhauer
Helena Rožcová
Alena Frančová
František Smrt
Emilie Keilhauerová
Ing. Bohumil Slavíček
Petr Tyrmer
Andráš Prokop

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!!!

Agentura Naturawest – tour Vás zve na
celodenní výlet do Prahy spojený s návštěvou
Zoo parku a muzikálem

Nový muzikál pro děti i dospělé
V hlavních rolích Daniel Hůlka a Eva
Burešová
Sobota 14. 5. 2016
Odjezd v 7:00 hod. od kostela Sv. Vavřince
Návrat 20:00 hod.
Cena vstupenky 490 Kč
Zájemci volejte 603 895 153 – A. Blažková

Program kina Pernink

Program kina Pernink - leden 2016
6. 2. 2016

GANGSTER KA
Krimi / thriler
ČR, 100 min.
Režie: Jan Pachl
Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac,
Vlastina Svátková, Filip Čapka, Alexej Pyško, Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler,
Tomáš Jeřábek, Zdeněk Žák, Jan Révai, Blažena Hlasová, Simona Prasková,
Stanislav Majer, Pavel Bezděk, Marian Roden, Jan Vlasák, Václav Chalupa,
Barbora Mottlová

Varování ministerstva vnitra: Peníze jsou silně návyková látka. Gangsteři umírají
předčasně. Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty, který
je autorem knihy „Padrino Krejčíř“. Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou
inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Kde jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády
právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka okrádá stát o miliardy korun. Je si ale dobře
vědom hranice, kterou nesmí překročit. Tou hranicí je fyzická eliminace kohokoliv ze svého
okolí. Díky kontaktům na politické scéně chystá Kraviec trium-fální majstrštyk - ovládnutí
ČEPRA, společnosti kontrolující veškeré zásoby pohonných hmot v republice. Když to vyj-de,
bude to „obchod“ století…
Doporučená přístupnost od 12 let

13. 2. 2016

Vstupné 55,- Kč, děti do 15 let 25,- Kč

MÉĎA 2
komedie
USA, 100 min.
Režie: Seth MacFarlane
Hrají: Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Liam Neeson, Morgan

Freeman, Jessica Barth a další

Hromský kámoši se vracejí. Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí
chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit
vlastní dítě! Mimořádně úspěšná komedie Méďa názorně předvedla, že když jste z
plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se humoru týče. Dobrou, i když možná i lehce
znepokojující zprávou je, že v pokračování se Méďa Ted vydává v doprovodu věrného
parťáka Johnnyho v podání Marka Wahlberga ještě o pár kroků dál…
Doporučená přístupnost od 15 let

20. 2. 2016

Vstupné 55,- Kč

FÚSI
Černá komedie
Island, Dánsko, 94 min.

Životu se neschováš, ani na Islandu. Islandská černá komedie od režiséra filmů
Albín jménem Noi, Outsider a Dobré srdce Dagura Kárího. Fúsi, zavalitý čtyřicátník a
hlavní hrdina filmu, sbírá odvahu konečně vstoupit do dospělého světa. Dosud

procházel životem jako náměsíčný, jeho všední dny ovládala rutina práce na letišti a
stavění papírových modýlků tanků z druhé světové války. Pak ale do jeho života
nečekaně vtrhne temperamentní žena a osmileté děvčátko a Fúsi je donucen to
risknout. Protože životu se nelze vyhýbat věčně...
Mládeži přístupno
Mluveno Islandsky s českými titulky
Vstupné 55,- Kč, děti do 15 let 25,- Kč
_________________________________________________________________________________

27. 2. 2016

LAPUTA
Milostné drama
ČR, 93 min.

Co s životem na ostrově, kterému hrozí záchrana? Sedmadvacetiletá Johanka
tráví veškerý čas ve své kavárně Laputa. Má tolik možností, jak prožít svůj život. Přesto
jí tato svoboda přináší pocit úzkosti a osamocení. Laputa je ostrov sám pro sebe.
Johanka na něm trčí a neví, co se sebou dál… Kavárna Laputa je pro ostatní místem,
kam přicházejí a zase odcházejí. Vydávají se žít své životy. Johančina sestra odjíždí
s básníkem Mikim do Turecka. Felix, Johančina dávná láska se tu jen zastaví a zas
odlétá na cesty. Merlot je štamgast, Johanku má rád a spává s ní. Jenže kromě ní taky
s dalším milionem holek. Milostné drama Laputa je celovečerním režijním debutem
talentovaného Jakuba Šmída. Jeho bakalářský film Neplavci získal cenu Český lev
Cena Magnesia pro nejlepší studentský film roku 2011 a velkou pozornost na
mezinárodních filmových festivalech. Roli Johanky získala Tereza Voříšková, kterou si
diváci zamilovali především v úspěšných filmech Bobule a 2Bobule.
Doporučená přístupnost od 15 let

PROMÍTÁNÍ VŽDY OD 18:00hod.
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