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MĚSTO JAVORNÍK

Město Javorník

Vážení spoluobčané,
chci se s vámi podělit o informace, které život v našem městě ovlivní.
Zimní údržba – schůdnost chodníků a sjízdnost místních komunikac
komunikací si zajišťuje město
samo svými stroji a také díky využití možnosti zaměstnat veřejně
ě prosp
prospěšné pracovníky.
Průběh letošní zimy je zatím relativně standardní. V souvislosti s větším
ětším rozsahem prací p
při
zimní údržbě, které vyplývají z novely zákona o pozemních komunikací č. 97/2000 Sb. (tzv.
nákup
„chodníkový zákon“), schválilo Zastupitelstvo na svém zasedání 27. 12. 2010
2
(formou leasingového financování) nakladače KRAMER 350 s mulčova
čovačem a radlicí, který
urychlí a usnadní jak zimní údržbu, tak práce v letním období na veřejných prostranstvích.
Celková cena stroje je cca 1 290 000Kč.
Z důvodu nastavení jasných pravidel pro podnikatele, kteříí pomáhají obci zajiš
zajišťovat zimní
údržbu, jsme provedli výběrové řízení,
ízení, ve kterém jsme oslovili místní poskytovatele
techniky, aby Městu
stu Javorník nabídli stroje a cenu za hodinu práce. Tato cena je pevná na
celé zimní období a bude tak přehledné,
ehledné, kdo a za kolik nabízí svou práci /nebude docházet
k různým tahanicím a dohadům/. Tabulka s výsledky je pro účastníky
častníky řízení uložena
k nahlédnutí na odboru správy majetku.
VPP /veřejně prospěšné práce/- v rámci veřejně prospěšných
šných prací vvytváří zaměstnavatel
krátkodobé pracovní příležitosti pro uchazeče o zaměstnání. V letošním roce je změna
–
zm
zatím tyto podmínky platí do 30. 6. 2011, další postup při vyřizování
izování žádostí bude upřesněn
up
během první poloviny roku 2011.
Pro Město Javorník jsou prozatím tyto možnosti pozastaveny a to z důvodu nesplnění
podmínek Města jako zaměstnavatele, protože k žádostem o VPP se vždy dokládá spoustu
příloh, mezi nimi i doklad o bezdlužnosti. Město
sto Javorník má dluh u FÚ Jeseník a dokud se
tento finanční závazek nevyřeší, je zbytečné podávat žádosti na Úřad
řad práce. A jak vznikl
tento problém? Předání administrativních podkladů od bývalého vedení Města
M
nebylo
ideální, jako zásadní problém ve vzájemné komunikaci vnímám fakt, že bývalý starosta
nebo někdo jiný z vedení radnice zcela zamlčel informaci, že Městu
stu byla udělena
ud
pokuta ve
výši 750 000Kč od FÚ za špatné vyúčtování dotace. Tento finanční
ční závazek staví M
Město
Javorník do pozice dlužníka vůči státu a zabraňuje
uje dostat jakoukoliv dotaci od státu, získat
smlouvu s Úřadem práce a zaměstnávat veřejně prospěšné
šné pracovníky apod. O to víc se
jeví jako nepochopitelný fakt, že Rada Města doslova pár dnů před
řed komunálními volbami
bezdůvodně odložila povinnost dodavateli „javornického“
avornického“ obchvatu zaplatit částku cca
700 000 Kč do rozpočtu Města. Jsou to zprávy nepříznivé
íznivé a zcela jistě budou mít negativní
dopad na život v našem městě.
Mgr. Irena Karešová, starostka

Pravidla pro poskytování příspěvků a peněžitých darů
ů z rozpočtu
rozpo
Města
Javorník
šem nestátním neziskovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám,
všem
které provozují veřejně prospěšnou činnost a volnočasové
asové aktivity pro děti
d
a mládež.
asedání Zastupitelstva Města
M
Zastupitelstvo města svým usnesením z 3. zasedání
Javorník, které se konalo 27. 12. 2010, schválilo a vydalo Pravidla pro
poskytování příspěvků a peněžitých darů z rozpočtu Města
ěsta Javorník.
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a peněžitých
Těmito
mito pravidly se upravuje postup a podmínky pro poskytování příspěvků
přísp
darů z rozpočtu Města
sta Javorník nestátním neziskovým organizacím, právnickým a fyzickým
osobám, které provozují veřejně prospěšnou činnost a volnočasové
časové aktivity pro d
děti
a mládež na území města Javorníku. Podrobnosti najdete ve zde
e otištěném
otišt
plném znění
těchto pravidel. Jejich součástí je i formulář žádosti a finančního
ního vyú
vyúčtování příspěvku
a peněžitých darů. Termín pro podání těchto
chto žádostí je do 31. 3. 2011, v p
případě, že se
projekt bude konat ve druhém pololetí, je možné tuto žádost
ádost podat ještě
ješt do 31. 5. 2011.
Vyúčtování těchto příspěvků a darů se musí dle těchto pravidel
ravidel provést na předepsaném
p
formuláři s patřičnými přílohami do termínu, který je uveden na smlouvě
o poskytnutí
s
příspěvku nebo daru případně do 28. 2. následujícího roku.
Formulář žádosti o poskytnutí příspěvků a peněžitých darů z rozpočtu
rozpo
Města Javorník
a finančního vyúčtování příspěvku
vku / daru je možné si stáhnout z web stránek m
města:
www.mestojavornik.cz, případně jsou k vyzvednutí na podatelně
ě MěÚ
M
či v městském
informačním centru v kulturním domě.
Hana Polášková

MĚSTO JAVORNÍK
PRAVIDLA
pro poskytování příspěvků a peněžitých darů
ů z rozpo
rozpočtu města
Javorník
(dále jen „pravidla“)
Zastupitelstvo Města Javorníku svým usnesením z 3. zasedání Zastupitelstva Města
M
Javorník, konaného dne 27. 12. 2010 vydává tato pravidla:
I. Úvodní ustanovení
1.

2.

Těmito
mito pravidly se upravuje postup a podmínky pro poskytování příspěvků
p
a peněžitých darů z rozpočtu Města Javorník nestátním neziskovým organizacím,
1
právnickým a fyzickým osobám , které provozují veřejně
ejně prospěšnou činnost
a volnočasové aktivity pro děti a mládež na území Města
ěsta Javorníku v těchto
oblastech:
jev
a) sociální služby a prevence sociálně patologických jevů
b) kultura
c) sport a turistika
d) ochrana životního prostředí
e) požární ochrana
Příspěvky a peněžité dary se poskytují:
ního provozu právnické osoby
a) na částečné financování celoročního
b) na dofinancování jednorázového projektu (akce) realizovaného
právnickou nebo fyzickou osobou.

1

nevztahuje se na organizace zřizované Městem
stem Javorník a organizace napojené
přímo na jeho rozpočet.
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3.
4.

Žadatel může podat pouze 1 žádost pro danou oblast, pokud bude stejná podána
ve více oblastech, poskytovatel si vyhrazuje právo takové žádosti vyřadit.
Příspěvky se neposkytují formou věcného plnění, tedy přímé úhrady faktur
dodavatelům.

II. Postup při poskytování příspěvků a peněžních darů

•

•

•

•
•

Příspěvky a peněžité dary se poskytují na základě písemné žádosti opatřené
všemi požadovanými přílohami. Závazný vzor žádosti a seznam požadovaných
příloh je součástí těchto pravidel. Podmínkou přiznání příspěvku je odevzdané
správné a úplné vyúčtování příspěvku z roku předchozího (byl-li poskytnut).
Písemná žádost musí být předložena vždy do 31. března daného kalendářního
roku, v němž má být příspěvek nebo peněžní dar poskytnut. V případě
jednorázového projektu (akce), konaného až ve 2. pololetí daného roku lze žádost
předložit ještě do 31. května daného kalendářního roku. Na žádosti podané po
těchto termínech nebude brán zřetel. Uplatnění výdajů účelově vázaných k těmto
příspěvkům/darům je možné v období od 1. 1. do 31. 12. daného roku.
Rada Města Javorníku žádosti posoudí a rozhodne, zda požadovaná podpora
bude mít formu příspěvku nebo daru. O poskytnutí příspěvků do 50 tis. Kč
a peněžitých darů do 20 tis. Kč pro jednoho žadatele v jednom kalendářním roce
rozhodne Rada Města Javorníku, o poskytnutí příspěvků a peněžitých darů nad
tyto částky rozhodne Zastupitelstvo Města Javorníku.
Příspěvky a peněžité dary se poskytují pouze na základě písemné smlouvy
uzavřené mezi poskytovatelem a žadatelem,
Příspěvky a peněžité dary nemusí být poskytnuty v požadované výši anebo
vůbec, poskytnutí závisí na celkové výši finančních prostředků vyčleněných ve
schváleném rozpočtu Města Javorníku pro daný rok na jednotlivé oblasti uvedené
v čl. I., odst. 1. těchto pravidel.

III. Základní kritéria pro poskytnutí příspěvků a peněžitých darů
V případě převisu požadovaných částek nad disponibilním rozpočtem se příslušný orgán
(Rada města, Zastupitelstvo města) podpůrně řídí těmito kritérii:

•
•
•

Hodnocení důvěryhodnosti žadatele podle referencí a zkušeností z předchozích
let.
Hodnocení časové a věcné reálnosti projektu.
Hodnocení přínosu a efektivity projektu pro město a jeho obyvatele (výběr cílové
skupiny, její velikost, závažnost cílů apod.)

IV. Způsob využití a vyúčtování příspěvků a peněžitých darů
1.
2.

Subjekty, jimž jsou příspěvky nebo peněžité dary poskytnuty (dále jen příjemci),
jsou povinny využít je hospodárně a pouze k účelu, jež je předmětem smlouvy.
Příjemci jsou dále povinni:
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Předložit poskytovateli na konci rozpočtovaného období v termínu stanoveném
smlouvou nejpozději do 28.2. daného kalendářního roku podrobné vyúčtování na
formuláři Finanční vyúčtování příspěvku /daru včetně kopií dokladů (pokladní
doklady, faktury, výpisy z BÚ o jejich úhradách), závěrečnou zprávu o využití
příspěvku, čestné prohlášení, že fotokopie dokladů souhlasí s originály, kopii
výpisu z běžného účtu s přijetím příspěvku /daru .
Na příjemce peněžitých darů do 6.000,- se tato povinnost nevztahuje.
Vrátit nejpozději v termínu k 15. 1. následujícího kalendářního roku poskytnutý
příspěvek nebo peněžitý dar nebo jeho část, která nebyla použita na účel
vymezený smlouvou.
Seznámit poskytovatele písemně a neprodleně se změnami stanov, bankovního
spojení, statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně
ovlivnit finanční hospodaření příjemce a náplň jeho činnosti.
3.

Příspěvek nebo peněžitý dar nelze použít na nákup darů (s výjimkou cen
v soutěžích) a na mzdy, platy a obdobné úplaty za práci v pracovním nebo
obdobném poměru a na s nimi spojené odvody.

V. Kontrola využití příspěvků a peněžitých darů

•
•

Příjemce je povinen oprávněným osobám městského úřadu a jiných orgánů obce
vybaveným písemným pověřením (dále jen „oprávněné osoby“) umožnit
seznámení s realizací aktivit, na které byl příspěvek nebo peněžitý dar poskytnut.
Příjemce je povinen umožnit oprávněným osobám provést kontrolu finančního
hospodaření a využití poskytnutého příspěvku nebo peněžitého daru v průběhu
daného roku, v němž byl poskytnut, a jeden kalendářní rok po skončení daného
roku.

VI. Závěrečná ustanovení
1.
2.

Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo schvalování výjimek z těchto pravidel.
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 27.12.2010 .

….…........................................
Mgr. Irena Karešová
starosta města

…............................................
Ing. Petr Dvořák
místostarosta
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Informace z jednání Rady města:
Rada města na svých zasedáních ve dnech 3. 12., 13. 12. a 20. 12. 2010 mimo jiné
projednala:
- nový daňový řád platný od 1. 1. 2011
- vyúčtování dotací z povodňových škod
- změny rozpočtových opatření
- zprávu o jednání ve věci KPÚ v Bílém Potoku /pozemkové úpravy/
ípojek na ulici Pod Zámkem, Pionýrská
- informaci ve věci rekonstrukce plynovodu a přípojek
a Fučíkova
- zprávu o skutečných nákladech na sběrr a svoz komunálního a separovaného odpadu
- informaci o stavu prací nad novým územním plánem – Ing. arch.
rch. Malý
- návrh pravidel o poskytování příspěvků a peněžitých darů z rozpočtu
čtu města
m
- informaci - žádost na MěÚ Jeseník, odbor dopravy ve věci celoročního
čního snížení tonáže do
3,5t na trase Travná – Lutyně
- informaci o pověření p. P. Klapucha vedením MěÚ Javorník
edneseného Ing. V. Tvar
Tvarůžkou
- plán činnosti kontrolního výboru na 1.pol. roku 2011 předneseného
- plán zimní údržby Města Javorník předloženého
edloženého OSMRM/správa majetku/ na rok 2011
- zprávu o novém složení přestupkové komise
- investiční akci - rekonstrukci ČOV
Rada Města Javorník
MATRIKA
Odešli z našich řad :
Miroslav Surovík, Josef Zapalač, Leta Dzubáková, Věra
V
Juráňová, Mária Hortová, Jaroslava Martinková,
Luděk Bialek
Narození občánci :
Matěj Sumec, Jindřich Šimíček, Tomáš Buryánek

STATISTIKA – stav obyvatel k 1. 1. 2011
Obec

Část obce

Celkem

Javorník

2588

Javorník

Bílý Potok

243

Javorník

Horní Hoštice

89
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Javorník

Travná

60

Javorník

Zálesí

34

Celkem

3014

Obec

STATISTIKA – stav obyvatel k 1.1.2011
Rozděleno na pohlaví
Část obce
Počet

Javorník

Javorník

Javorník

Bílý Potok

Javorník

Horní Hoštice

Javorník

Travná

Javorník

Zálesí

celkem

Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy

1276
1312
117
126
46
43
40
20
18
16
1497
1517

Celkem
2588
243
89
60
34
3014

STATISTIKA – věková struktura obyvatel
k 1. 1. 2011
39,95
Počet zemřelých občanů za rok 2010
33
Počet narozených občánků za rok 2010
27
Činnost matriky můžete také sledovat na stránkách www.mestojavornik.cz – Městský
úřad – matrika
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
V roce 2011 se uskuteční sčítání
ítání lidu, dom
domů a bytů. Příprava
a provedení sčítání
ítání a podmínky pro poskytování údaj
údajů ze
sčítání jsou upraveny zákonem č.. 296/2009 Sb., o ssčítání lidu,
domů a bytů.. Bližší informace o sč
sčítání lze zjistit na
internetovém serveru zřízeném pro tento účel Českým
eským statistickým ú
úřadem na adrese
www.scitaní.cz .
Marcela Minksová, matrikářka
matriká
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM - CHOVATELŮM
M PSŮ
Chov psů je krásná záliba, ale ne všichni občané jsou této zálibě
ě naklon
nakloněni. O to horší je
pohled na tuto zálibu, když stoupnete do psího výkalu. Každoročně
č ě s přicházejícím
p
jarem
nastává problém, kdy roztátý sníh odkryje spousty exkrementů,, které byly pod sn
sněhem
ukryty celou zimu.
Vyzýváme proto majitele psů, aby si po svém čtyřnohém příteli
íteli uklidili
uklidili, aby zamezili
jejich volnému pobíhání na veřejných prostranstvích a aby se chovali zodpovědně
zodpov
a vstřícně vůči ostatním spoluobčanům.
správa majetku města
m
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Plakát v šedé EK

Oblíbené sáňkování bude, jen se čeká
eká na sníh, sledujte vývěsku
výv
nebo naše webové stránky www.kulturnidumjavornik.cz.
www.kulturnidumjavornik.cz
-8-

Městské kulturní středisko
edisko Javorník zve
všechny hravé děti a jejich rodiče
e na tradiční
tradič

malá tělocvična (klášter)
vstupné: děti: zdarma, dospělí: 50,- Kč
č
(dospělí v maskách zdarma)

Vystoupí DIVADÉLKO malé Bo.

Divadlo Járy Cimrmana opět v Javorníku!!!!
Cimrmani přivezou
ivezou komedii Vražda
v salonním coupé v novém obsazení,
kterému říkají „Synové pomáhají otcům“.
otc
V roli policejního praktikanta Hlaváčka
Hlavá
(21)
nevystoupí jako dosud Miloň
Milo Čepelka (74),
ale jeho syn Josef Čepelka (35), člen
Klicperova divadla v Hradci Králové.
Čepelka
epelka otec nastudoval roli inspektora
Trachty, a tak si zahrají spolu.
Představení proběhne v sobotu
12. 3. 2011 v 19,00 hodin
ve velkém sále kulturního domu

Cena přestavení:
1. – 18. řada 300 Kč
19. – 24. řada 270 Kč
Zájemci se mohou
hlásit na tel. čísle 584 440 688, 584 440 276
nebo na e-mail : info@mksjavornik.cz
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Městské kulturní středisko
Jesenický fotoklub

srdečně zvou na výstavu
Ohlédnutí
aneb
50 let Jesenického fotoklubu
14. 2. 2011 – 18. 3. 2011

Výstava 12 statečných
Plakát na tuto výstavu jsem si přečetla
tak zběžně, že jsem si myslela, že se
jedná o výstavu fotografií 12 fotografek.
Zdůvodnila jsem si jejich statečnost tím,
že tomuto oboru vévodí muži a že
opravdu musí být ženy fotografky hodně statečné, pokud se odhodlají
zveřejnit své práce.
Všechno však bylo jinak. Opět šlo
o výstavu muže - jesenického fotografa
Eduarda Klanera. Jeho fotografie by však
nevznikly bez odvahy 12 žen, které byly
ochotny „ přinést svou kůži na trh“, otevřít
svá srdce, jež u některých z nich byla
hodně bolavá. Jejich odvahu hodně
podpořila
duchovní
máma
celého
projektu Zdenka Weisová. Ta se totiž se
všemi ženami a jejich osudy dobře zná
přes
svůj
obchůdek
s dárkovými
drobnostmi. Ta dovedla přesvědčit ženy,
aby o svém většinou nelehkém osudu
dokázaly mluvit a podívat se na něj
s nadhledem. K tomu jim dopomohlo
i povídání s E. Klanerem, který citlivě
zachytil na fotografiích jejich duši.
Soubor fotografií je doplněn kratičkou
charakteristikou každé z žen. Na závěr
jen dodám, že určitě stála tato výstava za
zhlédnutí.
LP

Plán akcí kulturního domu
Kulturní akce a výstavy budou v průběhu
roku aktualizovány
11.2. Expediční
Expedi
kamera
ÚNOR
20.2. dě
ětský maškarní ples
sáňkování
kování
BŘEZEN

12.3. Divadlo J.
Cimrmana – Vražda
v salonním coupé

DUBEN

1.4.

KVĚTEN

1.5.
Výšlap na
Borůvkovou
ůvkovou horu
25.5. Pasování prvňáčků
prv
na čtenář
tenáře

ČERVEN

4.6.
Den dětí
d
17. – 19.6. Dny Javornicka

SRPEN

1.8. – 7.8. Škola mladého
táborníka Travná
27.8. Zahajovací koncert
MHF Karla Ditterse

ZÁŘÍ

Noc s Andersenem

Drakiáda

LISTOPAD

11.11. Vítáme Martina
lampióny

PROSINEC

vánoční
ční výstava
výstava, vánoční
trhy,, vánoční
váno
koncert
4.12. Mikuláš

- 10 -

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
Vážení čtenáři a příznivci naší knihovny,
přesto, že ročně nakoupíme knihy za téměř 50 000,- Kč,, stále nám mnoho knih ve fondu
chybí. Jedná se o knihy, které bychom potřebovali ve více exemplářích.
exemplář
Tituly, které nám
chybí, jsou uvedeny v našem seznamu. Pokud knihy vlastníte a jen se vám na ně
n doma
práší, rádi je přijmeme jako dar. Pomohou jiným.
Děkujeme!!
Věra
ěra Hradilová, knihovnice
Bajky
Erben
Kytice
Ezop
Poláček

Bylo nás pět

London

Bílý tesák

Knight

Lassie se vrací

Fulghum

Všechno, co
potřebuji vědět,
jsem se naučil
v MŠ

Pavel

Jak jsem potkal ryby,
Smrt krásných srnců

Marshall

Už zase skáču přes
kaluže

Bible-Starý zákon

Franková

Deník Anny
Frankové

Čapek

Ze života hmyzu, Povídky z jedné
a z druhé kapsy, R.U.R.

Shakespeare,
Moliére,

cokoliv

Homér

Odysseia

Gogol

Revizor

Arbes

Svatý Xaverius

Jirotka

Saturnin

Salinger

Kdo chytá v žitě

Shaw

Pygmalion

STAŇTE SE ČTENÁŘI MĚSTSKÉ KNIHOVNY:
-Poplatky:

Právnické osoby 200,Dospělí:
1. průkazka 100,- 2. průkazka–druhý z manželů 50,Důchodci, děti, mládež, studenti
ů, manžel
manželů 25,1. průkazka 50,- 2. průkazka – druhý a další ze sourozenců,
Jednorázová registrace
30,Půjčovní doba pro veřejnost:
Pondělí, pátek : 9,00–12,00 12,30-17,00
Středa: 9,00 – 12,00 12,30 – 16,00
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ROZPIS PORADNÍCH DNŮ
I. pololetí 2011
CENTRA SLUŽEB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
SE SÍDLEM V JESENÍKU, TOVÁRNÍ 1332/1a

TEL.: 584 412 216, 739 504 514

Místo konání: Městské kulturní středisko Javorník, místnost klubu důchodc
ůchodců
PORADNÍ DNY: PÁTEK 14,00 – 16,00
 7. LEDNA
 1. DUBNA
 6. KVĚTNA
ĚTNA
 4. ÚNORA
 3. ČERVNA
ERVNA
 4. BŘEZNA
V tyto dny pracovník Centra provádí poradenství při řešení
ešení sociálně právní problematiky,
důchodového zabezpečení,
ení, bezbariérové problematiky, prodej drobných kompenzačních
kompenza
pomůcek, baterií do sluchadel, uzavírání smluv dle zákona č.. 108/2006 Sb. a pod.
CZP
Mencner František-vedoucí
František

„My jsme tři králové a jdeme k vám.
Otevřete nám, prosím, dveře a potřebným svá srdce a štědré dlaně.
Společně s tříkrálovou sbírkou pomůžete mnoha lidem v nouzi.
A květy dobrých skutků rozkvetou po celé zemi.“
Rekordní výsledek sbírky
Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl pro naši Charitu Javorník příjemným
říjemným p
překvapením.
Stejně jako v předchozích
edchozích letech nezabránily ani letos rozmary po
počasí koledníkům
a dárcům, aby otevřeli svá srdce a přispěli opět na dobrou věc.
c. Navzdory všem
vše odhadům
se podařilo vykoledovat krásnou částku 402.085,- Kč.. To je o 28.700,28.700, Kč více než
v loňském roce! Poděkování si zaslouží nepochybně koledníci a koordi
koordinátoři letošní sbírky
a rovněž vy všichni, kteří jste přispěli a pomáháte tak budovatt naše charitní dílo. Ještě
jednou DĚKUJEME!
Po rozdělení použijeme výtěžek sbírky na nákup automobilu pro DPS sv. Hedviky
Za Charitu Javorník
Mgr. Helena Paschkeová, ředitelka
V Javorníku 18. 1. 2010
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SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPO

NY ODDÍLU STOLNÍHO TENISU
ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY
Dovolte mi, abych zhodnotil uplynulý půlrok oddílu stolního tenisu.
Začátek letošní sezóny se oddílu vydařil. Zájemců o tento sport je po chudých létech
nebývalý. Do oddílu se přihlásilo téměř 30 dětí z čehož
ehož máme opravdovou radost. Velký
zájem o stolní tenis je také u seniorů (tj hráči široké veřejnosti), kteří
ří se pravidelně
pravideln objevují
na trénincích. Pro mladé hráče, kteří si mohou srovnat svoji výkonnost s dospělými, i pro
nás, trenéry, je to velký přínos.
eboru vyšel také nad o
očekávání. Letos
Vstup do mužstva A do soutěže krajského přeboru
poprvé za působení v krajském přeboru
u má možnost mužstvo bojovat o postup do vyšší
soutěže. Po polovině soutěže jsme na průběžném 3. místě o skóre za Bludovem a bod za
vedoucím Šumperkem. Rival z Jeseníku je o bod za námi. Vzhledem k postupovým
ambicím Šumperka a Jeseníku bude zbytek sezóny dramatický.
Soutěž regionálního přeboru začala již v říjnu. V tabulce si nestojíme dobře
dob a patří nám
6. místo. Ano, s každým soupeřem se dá hrát, ale, bohužel, náš tým zatím nemá tolik
zkušeností a silných hráčů, aby mohl vyhrát např. s Mikulovicemi, Jeseníkem F či
Skorošicemi. Jak jsem zmínil, Mikulovice a Skorošice měly velmi silné hráče,
hrá
kteří si s námi
jen pohrávali jako kočka s myší. Bylo to i proto, že nám chyběll Šmirják Jakub, který měl
m
zdravotní problémy. V jarní části bude velkým přínosem pro klub.
Chtěl bych pochválit Bocka Aleše, který i přesto,, že jezdí za prací až do Čech,
pravidelně se zúčastňuje každého zápasu ligy a je z týmu jasně
ě nejlépe postaveným
hráčem v žebříčku úspěšnosti.
soupeře potrápíme
I ostatním hráčům patří poděkování a doufám, že v jarní části soupe
mnohem více než doposud.
m tj: Warex s.r.o, Schubrt Vladimír,
Vladimír Potraviny
Dále chci za oddíl poděkovat sponzorům
Vasilievová, Základní škole, Městu Javorník a dalším.
Za oddíl stolního tenisu Ing. Zbořilil Marek, Lukeš Vlastimil

Fandové javornického futsalu vás
ás zvou na
12. ÚNORA 2011 (9,00 – 18,00 HOD.)
MÍSTO KONÁNÍ: SPORTOVNÍ HALA ZŠ JAVORNÍK
SRAZ V HALE:
9:00 HOD
LOSOVÁNÍ DO SKUPIN: 9:15 HOD
STARTOVNÉ: 600 kč (každý startující tým). Počet startujících týmů je omezen na 12
POČET HRÁČŮ: 4 + 1 a libovolný počet střídajících
K PRAVIDLŮM: hrát se bude dle pravidel futsalu, které budou týmům
ům up
upřesněny před
zahájením turnaje
SYSTÉM TURNAJE: 2 skupiny po 6. Z každé skupiny 4 nejlepší postupují do play off, kde
se utkají vyřazovacím způsobem
ROZHODČÍ: utkání budou řídit delegovaní rozhodčí
CENY PRO NEJLEPŠÍ ZAJIŠTĚNY
BOHATÉ OBČERSTVENÍ
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!!
Papadopulos Martin (+420604544329), www.futsalcup.cz
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KINO – ÚNOR 2011, jednotné vstupné 40,-/50,- Kč

KINO

KINO

Sobota 5. 2. 2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
JÁ, PADOUCH
(animovaný)
BONTON

Udržet se na špici světového zločinu
inu dá pořádnou fušku. A protože
si na post veřejného nepřítele číslo
íslo jedna brousí zuby Gruův
Gru
největší
tší oponent Vektor, rozhodne se tenhle padouch pro dosud
nevídaný zločin. Ukradne Měsíc!
síc! Ano, ten co svítí na obloze. Jenže
zásadní roli v jeho plánech hrál zmenšovač,
č, který mu ukradl právě
práv
Vektor. Gru musí přijít
ijít na to, jak do jeho př
přísně střeženého sídla
vniknout a svůjj vynález si vzít zpátky. Po mnoha marných pokusech
to už skoro vzdá, když u jeho dveříí zazvoní sourozenecké trio
Margo, Edith a Agnes, kteří sbírají peníze pro sirotčinec,
sirot
v němž žijí.
V tu chvíli se v Gruově hlavě zrodí další z jeho mnoha ďábelských
plánů.

přístupno

dabing

95 minut

Sobota 19. 2. 2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
TACHO
(černá
erná komedie)
FILM EUROPE
TACHO je černá
erná komedie Mirjam Landy o úsp
úspěšném
automobilovém závodníkovi a jeho životním závodu. Bez rallye
si Alex nedovede svůj život představit
tavit a podřizuje
pod
jí vše. Po
havárii, při níž se těžce
žce zraní jeho spolujezdec, shání Alexův
Alex
manažer zoufale náhradníka, protože termín nejdůležitějšího
nejd
závodu sezóny se neúprosně blíží. Alex chce jet rallye za
každou cenu, i přes
es výslovný zákaz svého léka
lékaře. Závodí už
patnáct let, ale nejvyšší stupínek mu vždycky o vlásek unikl.
přístupno
ístupno od 12 let
108 minut
Sobota 26. 2. 2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ
(hořká komedie)
FALCON
Petr, Aleš, Popelka a Míťa
a dospívají v sedmdesátých letech,
v době, kdy vyjít na ulici bez občanského
anského pr
průkazu znamenalo
koledovat si o průšvih a kdy povinná vojenská služba byla pro
mnohé tím největším
tším strašákem. Každý po svém i společně
spole
se
snaží neztratit v totalitním státě zdravý rozum a smysl pro
humor, ale také nezadat si s režimem. Prožívají řadu epizod,
některé jsou úsměvné, s nádechem absurdní grotesky, jiné
dramatické a fatální.
přístupno
tupno od 12 let
137 minut

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC BŘEZEN: Rodinka , Hlava – Ruce – Srdce , Fotři
Fot jsou lotři
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