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MĚSTO JAVORNÍK

Město Javorník

Informace z jednání Rady města:
Rada města na svých zasedáních ve dnech 27. 12. 2010, 14. 1. a 24. 1. 2011 mimo jiné
projednala:
- řešení rozpočtových změn v rámci jednotlivých oddílů v roce 2010
- úpravu výši nájmů v souvislosti s deregulací nájemného od 1. 1. 2011
- doporučení zastupitelstvu schválit pokračování již započatých
atých investičních
investič
akcí v rámci
rozpočtového provizoria roku 2011
- návrh firmy Facecomm s.r.o. na provedení personálního auditu
e Kramer
Kr
350 na údržbu
- návrh firmy Arte s.r.o. na leasingové financování nakladače
veřejné zeleně, chodníků atd.
- analýzu majetku lesů města Javorník
ěsta
- nabídky firem na zimní údržbu v případě kalamity nebo potřeb města
- smlouvu o dílo s firmou Duis s.r.o. na vyhotovení projektové dokumentace pro výběr
výb
zhotovitele stavby „Javorník – rekonstrukce ČOV“
- pověření jako správce lesů Města Javorník Ing. Petra Mrázka
tlení na Travné a Zálesí
- úkol pro OSMRM - zpracovat analýzu veřejného osvětlení
- obsazení komise fondu rozvoje bydlení města Javorník
ítomnosti Ing. Malého projednán
Na pracovním zastupitelstvu dne 31. 1. 2011 byl za přítomnosti
současný stav rozpracovanosti nového územního plánu pro město
sto Javorník
Rada Města Javorník
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Od 7. března do 14. dubna letošního roku proběhne celostátní sčítání
čítání lidu, domů
dom a bytů.
Každou domácnost navštíví sčítací komisař České pošty, s.p., předá
edá vám sčítací
s
formuláře
a požádá vás o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň vám
ám předá
p
vysvětlivky
k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace. Sčítací
ítací komisa
komisař bude nosit
viditelně umístěný průkaz,
kaz, kterým se na požádání prokáže. V případě jakýchkoli
pochybností doporučujeme, abyste si průkaz nechali předložit,
edložit, pop
popř. si předem na
poště zjistili, kdo je sčítacím komisařem v místě vašeho
ašeho bydliště.
bydlišt Do vašeho bytu
nemůže komisař vstoupit, pokud ho sami nevyzvete. Formuláře,
Formulář které se nepodaří
předat ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře, budou k dispozici
na poště. Účast
disp
obyvatel na sčítání je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání
ítání lidu, dom
domů a bytů v roce
2011 a týká se všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České
republiky nebo mají na území České
eské republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z 25. na 26. března. Informace do sčítacích
s
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. Vyplňovat
Vypl
se
budou tyto formuláře:
- Sčítací list osoby – vyplňuje se za každou osobu.
uje faktický uživatel bytu (za jeden byt jeden formulář).
formulá
- Bytový list – vyplňuje
- Domovní list – vyplňuje vlastník nebo správce domu (za jeden dům
ům jeden formulář).
formulá
Vyplněné formuláře je možno předat sčítacímu komisaři přii jeho druhé návštěvě
návšt
jako volné
listy nebo v zalepené obálce, kterou vám komisař na požádání vydá. Dále je možno
formuláře zaslat bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou
nou adresou P.O. Boxu, nebo
osobně odevzdat na poště. Podrobnosti o sčítání
ítání jsou uvedeny na stránkách
„www.scitani.cz“.
Petr Klapuch, pověřený
ený vedoucí MěÚ
M
Javorník
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Poplatky
Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany města
sta Javorník, Bílého Potoka, Horních Ho
Hoštic, Travné,
Zálesí a Račího Údolí, kteříí doposud neuhradili místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování
odpadů dle
ování komunálních
komun
OZV č. 7/2007 Města Javorník na rok 2011, že splatnost tohoto poplatku je
na I. pololetí roku 2011 do 28. 2. 2011
částka 170,- Kč
na II. pololetí roku 2011 do 31. 8. 2011
částka 170,- Kč
tento poplatek je možné uhradit i v celkové částce 340,- Kč do 28. 2. 2011.
.7/2003 o místních poplatcích,
Dále upozorňujeme na poplatek ze psů, dle OZV č.7/2003
který je splatný do 31. 3. každého kalendářního roku.
Poplatek za psa činí ročně :
150, Kč
v domech s vlastním výběhem 100,- Kč,, za každého dalšího psa 150,v domech bez vlastního výběhu (obytné domy) 200,- Kč,
č, za každého
dalšího psa 400,- Kč
Výběr daňových poplatků je dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád platný od 1. 1. 2011.
Dle tohoto platného daňového řádu, v případě neuhrazení poplatku v daném termínu je
správce poplatku povinen tento poplatek vyměřit
it a obeslat poplatníka doporučeným
doporu
dopisem, což Město Javorník stojí nemalé výdaje. V takovém případě,
případ může správce
poplatku vyměřit poplatek až na trojnásobek. Vyhněte
te se proto zbyte
zbytečným výdajům
a dostavte se poplatek uhradit v termínu.
Hloušková Jarmila

MATRIKA
Odešli z našich řad :
Jaroslav Konečný,
ný, Marie Pašová
Narození občánci :
Jurica Jurić, Vanesa Brašíková, Roman Hatoň,
Tereza Soušková, Petr Stibor
Marcela Minksová, matrikářka
matriká

Město Javorník a Městské kulturní středisko Javorník
připravilo pro občany ve spolupráci s Policíí ČR
8. dubna v 17,00 v Obřadní síni Městského úřadu Javorník
besedu na téma
„Bezpečnost a jak se chovat v krizových situacích“.
Srdečně zveme všechny občany.
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Poděkování
Chtěla bych tímto veřejně poděkovat Květoši Kovářovi z Javorníku, který při
p autonehodě
mého syna Martina Lomáze dne 7. února tohoto roku na cestě na Pomezí, i když byl sám
účastníkem
astníkem této nehody jako spolujezdec, se zachoval velmi duchapř
duchapřítomně. Nezpanikařil,
když viděl, že Martin nemůže dýchat, uvolnil
olnil mu zapadlý jazyk a tím mu zachránil život.
I když jsem mu poděkovala osobně, myslím, že jeho čin
in stojí za zveřejnění
zve
právě
v dnešní době, kdy se ozývá tolik kritických slov na účet mladých.
J. Lomázová
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Městské kulturní středisko Javorník pořádá k Mezinárodnímu dni žen

Dámský dýchánek

Úterý 22. 3. 2011, 12,00 – 22,00
- Buďte krásná s Oriflame (poradenství, ukázky líčení …)
- Čarovná moc bylin (přednáška o bylinkách, možnost
nákupu, možnost sestavení bylinných kúr)
přednáší Mgr. Jarmila Podhorná
- Zdravě jíst-zdravě žít (trénink paměti, ochutnávka zdravé výživy,
správné používání turistických holí a mnoho dalšího)
- Hudba a tanec – nejlepší terapie
- Zdeňka Weisová – povídání o kamenech, magii a věcech kolem
nás
- 19:30 – Divoké kočky – travesti show – vstupné 150,- (vstupenky rezervujte
dopředu, v případě malého zájmu představení odpadá)
Pořadatelky srdečně zvou všechny maminky, babičky,
ky, tetičky,
tetič
tchyně, sestry,
sestřenice – prostě všechny DÁMY, které se rády něco
co nového dozví a hlavně
hlavn
pobaví.
Jednotlivé přednášky a vystoupení budou v časovém
asovém rozmezí, proto sledujete plakáty a
webové stránky kulturního domu www.kulturnidumjavornik.cz

Divadlo Járy Cimrmana opět v Javorníku!!!!
Pokud se na někoho
ně
nedostalo
vstupenek, nezoufejte a zkuste
štěstí
stí hodinu před
p
představením.
edstavením.
Zamluvené lístky jsou někdy
odřeknuty.
řeknuty.

Představení proběhne v sobotu
12. 3. 2011 v 19,00 hodin
ve velkém sále kulturního domu

Cena představení:
1. – 18. řada 300 Kč
19. – 24. řada 270 Kč

PROSÍME VŠECHNY, KDO MAJÍ REZERVOVANÉ LÍSTKY, ABY SI JE
ZAČALI VYZVEDÁVAT.
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POZVÁNKA PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
" Žádný muzikant z nebe nespadl"
Pondělí 14. 3. 2011 v 8:15 a 10:30 vstupné 40,- Kč
hudební skupina Marbo
Městské kulturní středisko a Jesenický fotoklub

srdečně zvou na výstavu

Ohlédnutí
aneb
50 let Jesenického fotoklubu
14. 2. 2011 – 18. 3. 2011
Šla jsem na dračku, vlastně na dračky
Když se řekne, že jde něco na dračku, tomu rozumí
každý, ale zeptejte se na dračky, to už je horší. Možná
tomu nebudete věřit, ale v Javorníku je stále ještě
takové místo, kde se scházejí ženy ke draní peří. Já
sama jsem byla dost překvapena, když jsem se o tom
dověděla. Se zvědavostí jsem přijala pozvání. Spolu
s fotografem J. Štrajtem jsme se vydali odpoledne do
Vsi k paní Trojákové.
Tam už se vesele dralo. Za dlouhým stolem sedělo
šest žen, na stole stály dva velké kameňáky plné peří
a před každou z žen hromádka nadýchaného běloučkého sedraného peří. Když se kameňáky vyprázdnily,
přidalo se nové peří z pytle, ale nejdřív se z něho
vytahala pěkná větší péra, která se dávala bokem,
protože z těch umí paní Trojáková dělat hezká a potřebná „peroutka“. Tak se jim říkalo u nás doma, ale někde
jim říkají máslenky a jinde mašlovačky. Na přání fotografa hned také jednu začala vyrábět. Není to tak úplně
jednoduché a hlavně od utahování provázku docela bolí
prsty.
Sedrané peří dávala paní Trojáková rovnou do
polštáře ušitého ze sypkoviny. Já sama jsem si draní
zkusila a musím říci, že jsem s nimi drala asi dvě
hodiny, líbilo se mi to a bylo mi tam s nimi moc dobře.
Dostala jsem i dobrou svačinku, která ke draní patří.
Jen pro zajímavost dodám, dohromady se sedralo peří
z třinácti husí a dělalo se to týden.
Pokud někdo opravdu neví, jak se dere peří, tak jen
pro vysvětlení – musí se odtrhnout chmýří od té pevné
střední části, která se vyhodí, aby nás nepíchala
v polštáři.
LP
-5-

dračky

Dračky2

Foto: Jiří Štrajt

Jak bylo na plese …
vyptávali se mě všichni, protože maškarní ples je přece jen jiný než klasický a navíc
v Javorníku jediný, když nepočítám ples JDG. MěKS, které ples pořádalo
řádalo a vlastn
vlastně pořádá
už několik roků, nemá velké prostory, a proto je ples, jak já říkám,
íkám, takový komorní. A to se
mi právě líbilo. Vlastně jsme se skoro všichni znali, většina
tšina se nesnažila maskovat tak, aby
nebyla k poznání. Maškarní ples má několik
kolik výhod, nemusíte se škrtit v obleku s vázankou,
a v nepohodlných botách, ale můžete jít klidně v károvaných papučích
když to
čích na přezku,
p
odpovídá převleku. Taky se na vás nikdo divně nedívá, když jste přišli
p
s nějakou
skupinovou maskou bez vlastního partnera nebo partnerky. Hudba tam není tak hlučná,
a když sedíte ve vedlejší klubovně, klidně se dá i povídat, i když hudba hraje, což v dnešní
době na plesech nejde. Součástí
ástí plesu byl i zajímavý program, vid
viděli jsme orientální
tanečnice
nice a šikovného barmana Káju Kleineidama, který nám p
předvedl dokonce
i žonglování s hořícími lahvemi.
Bylo to tam fajn..
LP


RYCHLEBSKÁ 7, 20, 30, 40 – PŘÍPRAVY V PLNÉM PROUDU
Začněte pomalu vytahovat pohorky ze skříně a masírovat svaly - občanské
obč
sdružení NA
JEDNÉ LODI
i letos pořádá turistický pochod krásami Rychlebských hor! Připraveny
řipraveny pro vás budou
celkem čtyři trasy – pro nejvytrvalejší z vás na 20 km, 30 km a 40 km, pro nejmenší
n
a pohodovější turisty pak také na 7 km (forma "naučné
né stezky"). Letošní ročník
ro
se
uskuteční
v sobotu 11. června 2011 na Střelnici v Javorníku (start/cíl).
Start/prezentace účastníků:





trasa na 7 km
trasy na 20 a 30 km
trasa na 40 km

od 9,00 do 11,00 hodin
od 7,00 do 9,00 hodin
od 7,00 do 8,00 hodin (limit 10,00 hodin)

Aby se vám lépe šlapalo, vezměte
te s sebou rodinu, kamarády a známé. Na konci
pochodu vám pořadatelé vyhodnotí čas
as strávený na trati, úbytek váhy a změří
zm
velikost vašeho nadšení a zážitků! Takže stejně jako loni i letos platí – „Potkáme se
na Rychlebské“!
Akce se koná za každého počasí a na vlastní nebezpečí
čí účastníků.
úč



Občanské sdružení NA JEDNÉ LODI (www.codelat.eu
www.codelat.eu)
Březen 2011
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK
Přednáška v šedé
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pozvánka

ČTENÁŘ - Knihovna – kniha – knihovnice
Už od dětských let bylo mým snem trávit co nejvíce času mezi knihami. Právě proto jsem
vystudovala Střední knihovnickou školu v Brně. Sen se mi splnil a příhodnější zaměstnání
bych jen těžko někde jinde hledala. Ve škole nás naučili ledacos, pouze nějak zapomněli
na to nejpodstatnější – na čtenáře, návštěvníka, prostě na člověka, se kterým budu
neustále v kontaktu. Ne, že bych s tím měla větší problémy, své čtenáře si hýčkám, a kde
jinde je čtenář pouhým číslem nebo čárovým kódem, u nás je a vždy bude osobností. O to
víc mě pak mrzí některé negativní reakce návštěvníků, kteří berou jako útok na svou osobu
to, že požaduji dodržení knihovního řádu.
V naší knihovně bude vždycky tak, jak je uveden v názvu článku, na prvním místě čtenář.
Čtenář, který respektuje a chápe, že věci mají svůj řád a že knihovnice, která nedodržuje
výpůjční řád vlastní knihovny, by byla veskrze špatnou knihovnicí, která si nejen neváží své
práce, ale ani svých čtenářů.
Bohužel je nenávratně pryč doba, kdy všechno bylo společné a zadarmo. Je doba tržní
ekonomiky, knihy jsou neskutečně drahé, stejně jako elektřina, plyn, práce. Ročně vydáme
nemalé peníze na nákup nových knih, které jsou čtenářům k dispozici za symbolický
registrační poplatek 50,-/100,- Kč (vysvět. mládež/dospělí), který se každoročně obnovuje.
Stále se najdou jedinci, kteří nechápou, že jde o službu. Stejně jako lístky do kina, divadla,
veřejného bazénu, či jízdenky do hromadných prostředků si musíte koupit jednotlivě, podle
počtu návštěvníků, stejně tak i v knihovně může využívat jejich služeb pouze ten, kdo
řádně vyplní a podepíše přihlášku a uhradí roční poplatek. Což ukládá knihovní řád.
Děkuji všem poctivým čtenářům, kteří toto pravidlo respektují a manžel nechodí na
průkazku manželky a naopak a na dětské průkazky si nepůjčují jejich rodiče. Věřím, že si
na tuto skutečnost zvykneme stejně jako na poplatky u lékaře.
!!!UPOMÍNKY!!!
NEPŘEHLÉDNĚTE poslední výzvu
Zavedeným systémem se nám společně se čtenáři podařilo téměř vymýtit upomínky.
A když už dojde z jakýchkoliv důvodů na upomínku, čtenáři ji vždy uhradí bez problémů.
Přesto se stále najdou čtenáři, kteří knihy mně z neznámých důvodů nevrací. Vyčerpala
jsem veškeré možnosti, které mi výpůjční řád uděluje. Pětkrát jsem písemně čtenáře
obeslala, přesto bez výsledku.
Nezbývá mi proto nic jiného, než předat celou věc zřizovateli. Jde o čtenáře s tímto
číslem čtenářského průkazu: 118, 130, 222.
Titulově jde o knihy:
118 - Teplo v domě, chatě a chalupě. Kachlová kamna.
130 – Mořské akvarijní ryby
222 – Přežijí? Tanec na troskách. Vězeňkyně z Teheránu.
Podpisem přihlášky jste se zavázali dodržovat knihovní řád. Především vracet zapůjčené knihy. Proto vyzývám ty čtenáře, kterých se to týká, o vrácení vypůjčených
knih, jejichž vlastníkem je Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník.
PŘIPRAVUJEME 7. NOC S ANDERSENEM 2011,
která proběhne v pátek 1. dubna 2011. Přihlášky si nocležníci mohou vyzvednout
v knihovně od 7. 3. 2011.
Hlásit se mohou děti do 12 let, které jsou čtenáři naší knihovny.
Zápisné: 50,- /bude použito na pohoštění a drobné dárky/
VH
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK
Spolupráce ZŠ Javorník a ZŠ 3 Paczkow
V tomto školním roce požádala naši školu o spolupráci ZŠ 3 Paczkow. Dojde celkem ke
třem společným setkáním. Toho prvního, hudebního, se dne 13. 1. 2011 účastnil
ú
dětský
pěvecký sbor Sluníčko. Šlo o polské vánoční hudební představení.
edstavení. Probíhalo ve školním
sále, polským dětem se moc povedlo a našim dětem
tem se moc líbilo. V závěru vystoupilo se
svými písněmi Sluníčko. Zpěváčci si všimli, že polské děti
ti si pobrukují melodie s nimi. To je
mile překvapilo, měli z toho radost a vyzpívali si i přídavek.
ídavek. Poznávání obou jazyků
jazyk může
děti vzájemně obohatit, což je také smyslem této spolupráce. Po bohatém občerstvení
ob
jsme
spokojeni odjížděli domů.
Další dvě setkání budou sportovního zaměření. Uskuteční
ní se v březnu a červnu
a pozvání na ně dostanou žáci 1. až 3. tříd.
Mgr. Dagmar Petřeková
Pet
Zápis do 1. třídy
ídy pro školní rok 2011/2012
Dne 11. 2. 2011 přišli
p
malí
předškoláci
edškoláci za doprovodu svých
rodičů do naší školy. Konal se zápis
do první třídy
ídy motivovaný zvířátky
zví
v ZOO.
V tělocvičně
ě je vítaly paní asistentky,
které jim přidělovaly
řidělovaly medvídky se
jmenovkami. U zvířátek,
zví
žáků 9. tříd,
plnili úkoly na stanovištích. Ve třídách
t
je očekávaly
ekávaly paní učitelky,
u
aby zjistily
jejich připravenost
ipravenost do školy. Po malém
občerstvení
erstvení
si
odnášeli
dom
domů
tužkovníky, záložky, tužky, omaoma
lovánky, pamětní
ětní listy. Rodi
Rodiče obdrželi
informace
pro
svéh
svého
školáka
a rozhodnutí o jeho přijetí. K nahlédnutí byly připraveny učebnice,
ebnice, sešity a pomůcky,
pom
se
kterými budou ve škole pracovat.
Bylo zapsáno 43 dětí, v příštím školním roce otevřeme dvě první třídy.
t
Ať se vám ve
škole daří, budoucí prvňáčci! Moc se na vás těšíme.
Velké poděkování patří všem, kdo se na zápisu podíleli.
Mgr. Dagmar Petřeková
Pet
Expediční kamera
„Přijď si pro cenu“, oslovila mě v obchodě pracovnice MěKS Monika.
„Pro jakou?“
„ Byla jsi vylosovaná na Expediční kameře.“
nejmén
Připomněla mi tak páteční večer 11. 2. v Zrcadlovém sále, kde se sešla nejméně
padesátka lidí, kteří mají rádi napětí, dobrodružství i exotiku. Promítaly se zde totiž krátké
dokumentární filmy, které byly natočeny našimi i cizími filmaři, účastníky
častníky dobrodružných
expedicí do vzdálených krajin. Já sama bych na žádnou z těchto
ěchto expedic nejela pro
nedostatek odvahy, ale v teple kulturního domu se na to dívalo dobře.
dobř Součástí bylo i vyplnění slosovatelného anketního lístku s názvem nejzajímavějšího
jšího snímku, a tak se stalo,
že jsem vyhrála předplatné časopisu Lidé a hory.
LP
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SPORT

Plakát aerobic show
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Turnaje mládeže v Javorníku
V zimní přestávce
př
se naplno
Sport1
rozjely halové fotbalové turnaje
a hned dva uspořádala
uspo
TJ
Dynamo Javorník v javornické
sportovní hale. V polovině ledna
si zde dali dostaveníčko
dostavení
benjamínci. Dva domácí týmy
doplnila mužstva ze Žulové,
Vidnavy,
Mikulovic,
Lipové,
České
eské Vsi a hosté z nedalekého
Paczkowa. A byli to právě
práv mladí
kluci z Polska, kteří
kte
nakonec
slavili úspěch.
úspě
Ale hezky popořádku.
ádku. Dvě čtyřčlenné skupiny,
ve kterých se utkal každý
s každým, byly jen nasazením
béč
atd., takže každé
pro čtvrtfinále, kde se střetli křížem vítěz z áčka s posledním z béčka
družstvo si zahrálo na turnaji minimálně pětt utkání a to byl hlavní cíl pořadatelů.
po
Do
semifinále nakonec postoupily Paczkow, Mikulovice, Javorník“A“
“A“ a Vidnava. V prvním
semifinále porazil Paczkow Mikoulovice 2-0
0 a ve druhém domácí tým Vidnavu 4-0.
4
Třetí
místo obsadili nakonec hráči Vidnavy, kteří o svém vítězství
zství rozhodli 5 vteřin
vte před koncem
utkání z kuriozní penalty. Finále bylo jasnou záležitostí hostů z Polska zejména proto, že
áčko celý turnaj odehrálo pouze ve čtyřech hráčích.
ích. Hosté z Polska vyhráli 3
3-0 a odvezli si
celkové vítězství. Nejlepším hráčem turnaje byl Sypek z Paczkowa, střelcem
st
Čmela
z Vidnavy a brankářem Brož z Javorníku. Benjamínci se ještě zúčastnili
častnili turnaje v Žulové,
kde skončili na 4.místě a ještě je čeká turnaj v Polsku.
asti Žulové, Vidnavy, Vápenné,
5.2. byl uspořádán 2. ročník turnaje st.žáků za účasti
Bernartic, České Vsi, Písečné a dvou týmů domácích. Naprosto stejný systém
systé rozhodl
o tom, že v semifinále se potkaly Javorník“A“ se Žulovou a Česká
eská Ves s Vápennou, která
byla spolu s mladšími žáky Javorníku největším překvapením
ekvapením turnaje. Javorník i Česká Ves
potvrdily své postavení po podzimní části OP a své semifinálové soupeře
soupe porazily shodně
4-0.
0. Utkání o 3. místo skončilo
mezi Vápennou a Žulovou
remízou 1-1 a v rozstřelu byla
šťastnější
jší
Žulová.
Finálové
utkání bylo opravdovým vyvrvyvr
cholením
turnaje.
Domácí
zaskočila
ila obranná taktika České
Vsi, a když se k tomu přidaly dvě
hrubé chyby v obraně, prohrávali
v polovině
ě utkání již 4
4-1. Hráči
Javorníku ale nesložili hlavu
a nejlepší střelec
st
turnaje Filip
vzal osud utkání do svých rukou.
K úvodní brance přidal
p
další tři
a o vítězi
ězi musely rozhodnout
pokutové kopy. Do branek se
postavily opory družstev Dostál
a Filip a v osmé sérii rozhodl
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Filip o tom, že pohár zůstane i na další rok v Javorníku. Další výsledky žáků jsou také
povzbuzením – starší vyhráli o Vánocích turnaj v Žulové a mladší turnaj v Polském
Paczkowě. Další dva turnaje absolvují kluci koncem února a potom se již soustředíme na
začátek sezony, kdy hned v 1.kole 2.4. zajíždíme k největšímu rivalovi do České Vsi.
Oba turnaje v Javorníku s přehledem odpískal p. Zdražil a sponzorsky zajistili p.Pavličík,
p.Konečný, Město Javorník, ZŠ Javorník a firma Weber Terranova.
David Stoupal, trenér mládeže
Takoví přece nejsme!!!!

Nebo ano?

Autorka: Jana Malíková
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KINO – BŘEZEN 2011, jednotné vstupné 40,-/50,- Kč

KINO

KINO

Sobota 5. 3. 2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
HLAVA-RUCE-SRDCE
BONTON
(historický)
Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez kouzel
Rok 1914. Plukovník von Haukwitz (Jiří
ří Schmitzer) zahyne za
záhadných okolností přii okultní seanci. Jeho snoubenka,
herečka Klára Knabelová (Viktorie Čermáková),
ermáková), p
při vyšetřování
zjistí, že tělu byly po smrti odňaty
aty hlava, ruce a srdce. Při
P
hledání odpovědí
dí na tuto záhadu naráží na nejbližší
plukovníkovu osobu - poručíka
íka Heinricha Rotha (Roman Zach)
a osud je spojí dohromady. Vojenský vyšetřovatel
vyšet
Karel Vrana
právě proti
(Martin Finger) se snaží Kláru přimětt ke spolupráci
spo
Rothovi a okultním kruhům
m v armádních řadách. Klára odmítne,
ale vyjádříí Vranovi podporu jeho cíli najít odcizené části
plukovníkova těla.
110 minut
přístupno od 12 let
Sobota 19. 3. 2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
FOTŘI JSOU LOTŘI
(komedie)
komedie)
BONTON
Že by se konečně sblížili? Aspoň kvůli
ůli dětem?
dě
Nejhorší věcí v životě Grega Jebala (Ben Stiller) je jeho tchán
Jack Byrnes (Robert De Niro). Na to si už za tu dobu, co žije
s dcerou bývalého elitního agenta tajných služeb stačil
sta
zvyknout. Vztah vzájemně trpěné
né tolerance přežil
p
fázi
seznamování, svatebních příprav,
íprav, dokonce i vzájemného
setkání rodičů Grega a jeho ženy Pam (Teri Polo). Ve třetím
t
díle Jebalovic komediální rodinné kroniky se ovšem schyluje k
Velkému třesku. Greg se chce konečně
ě stát neformální hlavou
rodinného klanu, čemuž
emuž se Jack pochopitelně
pochopiteln zuby nehty brání.
přístupno
ístupno
dabing
98 minut
Sobota 26.3.2011 v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
RODINKA
(komedie)
FALCON
Stejně jako kdysi, i dnes je centrem dění
dě RODINKY hala
a kuchyně, kde se scházejí a řeší s humorem sobě
sob vlastním
všechny trable a legrační i vážnější
jší kolize, prožívají krásné
krás
rodinné chvíle… Nebo, a to je novinka, scházejí se v zimní
zahradě, kterou Zdeněk přetvořilil na „tropy“. Pěstuje
P
zde
orchideje, které by mu záviděll i slavný detektiv Nero Wolf.
Rodinné porady v tropech mají většinou
tšinou tak trochu tajnůstkářský
tajn
ráz. Právě tady rodinná rada řeší třeba
eba problém: Jak se zbavit
hodné, ale příliš zvědavé sousedky? Budou to tedy opět
setkání, která nabídnou chvíle nabité pozitivní energií
a rodinnou pohodou.
přístupno
90 minut
V sobotu 12. 3. 2011 se nepromítá
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC DUBEN: Megamysl, Hon na čarodějnice,
ějnice, Letopisy Narnie…
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