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Informace z města
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem prvního čísla Javornického zpravodaje roku 2019 Vám všem chci popřát do
nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Rok 2019 bude co do počtu nově zahájených
investičních akcí chudší, nicméně co do objemu finančního bude hodně zásadní. V roce 2019 největší finanční balík z rozpočtu
pojme rekonstrukce budovy soudu a druhou největší investicí bude dokončení akce
revitalizace horní části náměstí. Tyto dvě
akce mají spolu mnoho společného, a to nejen spoustu finančních prostředků, ale také
to, že spolu sousedí a jejich realizace probíhá současně. Každá z firem, realizujících
svoji stavbu, má své specifické podmínky
a sjednotit společný pracovní postup není
lehké. Toto byl také jeden z důvodů, proč
došlo k přerušení stavby náměstí a jejímu
zazimování. Druhým, a to zcela zásadním
důvodem pro přerušení této stavby, byla
nutnost akutní výměny plynovodního potrubí v ploše místní komunikace ulice Pod
Zámkem. Zdánlivě jednoduše vypadající
přeložka plynu se vyšplhala do obrovského
problému trvajícího více jak tři měsíce. Posledním důvodem také byly zhoršené klimatické podmínky.
Život našeho města není jen o investicích,
ale také o zásluhách našich občanů. Jednou z takových zásluh je i dárcovství krve,
pro které se někteří občané dobrovolně

rozhodnou. Český červený kříž dárce, kteří
absolvují určitý počet bezplatných odběrů,
každoročně ke konci roku ocení. V letošním
roce se toto ocenění týkalo dvou občanů,
a to za 40 odběrů získala zlatou plaketu
Jánského paní Monika Pišťáčková a za 20
odběrů získal stříbrnou plaketu Jánského
Ing. Jakub Matuška. V posledních letech
jsem měl tu čest poděkovat a předat také
dárkové balíčky dalším občanům, kteří byli
Českým červeným křížem oceňováni, a to
za zlatou plaketu Jánského paní H. Todoranové, paní M. Vávrové, panu V. Černochovi,
panu A. Dosedělovi ml. a za stříbrnou plaketu Jánského panu M. Ďurinovi, paní M. Fajtové, panu M. Baťovi, panu M. Konečnému
a p. M. Galové. Poděkování patří těmto, ale
i všem dalším občanům, kteří jsou zapojeni
do dárcovství krve.
Závěrem bych Vás rád informoval, že město
Javorník získalo 20 tis. Kč od firmy ČEZ, a. s.
jako dar na akci „Vánoční trhy s rozsvícením
vánočního stromu“. Vedení města rozhodlo,
že tyto finanční prostředky budou přerozděleny mezi pět organizací působících ve
městě, a to každé částkou 4 000 Kč. Jedná
se o Mateřskou školu Míru, Mateřskou školu Polská, Základní školu Javorník, Základní
uměleckou školu Javorník a o Domov pro seniory Javorník. Finanční prostředky by měly
být použity na zakoupení vánočních dárků
či přípravu vánoční besídky.
Jiří Jura, starosta
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Rada města
Vážení občané,
dáváme na vědomí, že pro příjem příspěvků do Javornického zpravodaje byla
od 1. 1. 2019 zrušena doručovací adresa
m i s to s t a ro s t a @ m e s to j avo r n i k . c z ,
ale i nadále můžete své příspěvky zasílat na zavedenou emailovou adresu
javornickyzpravodaj@seznam.cz.
Veškeré dotazy a žádosti týkající se příspěvků směřujte výhradně na PR manažera pro

cestovní ruch Michala Zajonce. Děkujeme za
pochopení.
V současné době byste již měli mít k dispozici nové kalendáře pro rok 2019, které pro
vás nechalo vyrobit město Javorník a na jejichž konečné podobě se podílela místostarostka Bc. Sieglinde Mimrová a PR manažer
Michal Zajonc. Věříme, že vám přinesou radost a budou se líbit.
Rada města

Dění v Javorníku
Mikulášské posezení MO STP Javorník
tak mohli společně zazpívat a pobaV sobotu 1. prosince 2018 pořádavit se.
la Místní organizace Svazu tělesně
Velké poděkování patří městu Japostižených ČR v Javorníku pro
vorník, výboru místní organizace
své členy Mikulášské posezení
s předsedou Petrem Závorou, Miv novém sále MěKS. Přítomni bykuláši Pavlu Jandovi, čertovi Františli starosta města Javorník Jiří Jura,
ku Bockovi a krásnému andělovi Radce
místostarostka Bc. Sieglinde Mimrová
Dubčíkové. Zapomenout nesmíme ani na šia starosta obce Uhelná Bc. Zdeněk Hořava.
kovné dámy, které se postaraly o pohoštění.
„Jste jedna z nejpočetnějších a nejaktivnějMZ
ších skupin v Javorníku a jedni z těch, kteří
aktivně pracují a zapojují
se do kulturního dění v našem městě,“ uvedl starosta
a všem přítomným popřál
mnoho zdraví a krásné
Vánoce. Po úvodním slovu předsedy spolku Petra
Závory a vedení města nás
navštívil Mikuláš s čertem
a andělem a všechny přítomné obdaroval malým
balíčkem. Celé odpoledne Na fotce zleva: Bc. Sieglinde Mimrová (místostarostka), Bc. Zdezpíval a hrál na kytaru ja- něk Hořava (starosta obce Uhelná), Jiří Jura (starosta města Javornický písničkář Libor vorník), Ing. Pavel Janda (Mikuláš), Radka Dubčíková (anděl),
Mareček s Jaroslavem Da- František Bocek (čert), Eva Ševčíková, Petr Závora (předseda
ňou. Všichni přítomní si spolku) a Milan Vávra st.
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Tři králové v Javorníku
Rok se s rokem sešel a už je tu
opět Tříkrálová sbírka, která letos probíhá od 1. do 14. ledna.
Také v Javorníku se skupinky
tříkrálových koledníků rozeběhnou do ulic
celého města. Lidé jim mohou svým darem
přispět do zapečetěných pokladniček, a to
pro potřebné přímo na Jesenicku. V loňském roce se podařilo v Javorníku vybrat
úžasných 19 805 Kč. Tentokrát bude výtěžek
sbírky využit právě zde, a to na rekonstrukci
Domova pokojného stáří sv. Františka.
A jak poznat toho pravého koledníka? To je
ten, kdo se dokáže obětovat pro potřebné
a nic ho neodradí. Ať mrzne nebo sněží, on
chodí vytrvale dům od domu, zpívá koledu
a přeje lidem šťastný nový rok. A to všechno jen proto, že ho hřeje pocit, když mu lidé
přispějí do kasičky nějakou korunu.
Ale teď vážně. Každá skupinka koledníků má
svého vedoucího, který se může prokázat
průkazkou se svým jménem a občanským
průkazem. Také pokladnička, do které lidé

vhodí svůj dar, musí být řádně
zapečetěná příslušným obecním úřadem. Každý z občanů si
tak může jednoduše zkontrolovat, že opravdu přispívá Charitě Jeseník.
Souběžně s Tříkrálovou sbírkou také probíhá doprovodná výtvarná a fotografická
soutěž na téma „Cesta tří králů“. Děti mohou své obrázky odevzdávat do konce ledna, fotografie je možné zasílat na e-mail
trikralovka@jesenik.charita.cz do 17. ledna. O nejlepším snímku rozhodne veřejnost
svým hlasováním. Vyhlášení výsledků proběhne 8. února v jesenickém kině Pohoda,
a to v rámci zahájení výstavy nejlepších obrázků a fotografií.
Charita Jeseník již předem děkuje všem za
vlídné přijetí koledníků a za otevřená srdce
pro naše blízké, kteří potřebují naši společnou pomoc a podporu, a přeje vše dobré
v novém roce 2019.
Ing. Hana Sychrová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky
pro Jesenicko

Cesta vlakem do Javorníku aneb oprava železniční sítě

V JZ 03/2018 jsme vás informovali o plánované rekonstrukci vlakového nádraží
v roce 2019, kdy bude zadán projekt opravy
výpravní budovy ve stanici Javorník ve Slezsku. Samotnou realizaci prací předpokládáme nejdříve v roce 2020. „S městem Javorník
budeme na téma využití výpravní budovy
ještě jednat,“ uvedl Mgr. Pavel Tesař (SŽDC).
Mimo jiné jsme upozornili na velmi špatný
stav bývalého skladiště na p. č. 420/2 - RSM
(Regionální správa majetku). Skladiště ohrožovalo svojí konstrukční nestabilitou provoz
dráhy, proto provozní oddělení ve spolupráci s technickým oddělením Drážního úřadu
Olomouc požádalo o odstranění dřevěné
konstrukce. Demolice objektu byla provedena během měsíce září 2018. „Prostor po

zbouraném skladišti hodláme využít k rozšíření plochy, která slouží k nakládce dřeva do
železničních vagonů,“ sdělil Mgr. Pavel Tesař
(SŽDC). Dalším objektem, který ohrožoval
bezpečnost, byla bývalá vodárna/výtopna na
pozemku p. č. 415. U tohoto objektu došlo
k zabezpečení proti vniknutí cizích osob.
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V JZ 09/2018 byla veřejnost vyzvána ke
spolupráci na návrzích o využití budovy.
Všechny vaše návrhy byly zaslány v dopise
SŽDC. O dalším postupu budeme průběžně
informovat.
Další rozsáhlou rekonstrukcí je trať 295.
Z Lipové lázní do Javorníku probíhalo několik stavebních akcí SŽDC. Jde mimo jiné
o opravy mostů a propustků, které jsou vyvolány plánovaným zvýšením traťové rychlosti.
„Součástí stavby je rovněž souvislá výměna koleje na přibližně dvou kilometrech tratě mezi
Lipovou lázněmi a Vápennou. Kolej bude nově
bezstyková, což přinese pohodlnější cestování
vlakem bez typického „drncání“. Ve zmíněném
úseku se provádí také úprava zabezpečovacího zařízení. Výsledkem je zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 45 až na 60 km/h od nového jízdního řádu, který platí od 9. prosince
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2018. Díky tomu vznikla časová úspora v dlouhém mezistaničním úseku Lipová lázně – Vápenná,“ ukončil P. Tesař (SŽDC). Souběžně
s uvedenými pracemi probíhá na trati také
rekonstrukce tří přejezdů spojená s úpravou
zabezpečovacího zařízení a dosazením závor.
„Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 4332 v km 2,680 na trati Lipová
lázně – Bernartice u Javorníka (Na Pomezí),
doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 4342 v km 9,351 na trati Lipová
lázně – Bernartice u Javorníka (před Vápennou), doplnění závor a rekonstrukce PZS
na přejezdu P 4344 v km 10,587 na trati
Lipová lázně – Bernartice u Javorníka (za
Vápennou),“ doplnil Tesař. Úplné dokončení
staveb proběhne v červnu 2019.
Michal Zajonc
[PR manažer]

Statistika z meteorologické stanice za měsíc listopad

Nejtepleji bylo 1. 11. 2018 - naměřeno 19,4 °C.
Nechladněji bylo 29. 11. 2018 - naměřeno -8,1 °C.
Za měsíc napršelo 25,4 mm. Nejméně srážek spadlo v roce 2011 (1,1 mm), 1992 (10,2 mm).
Průměrná maximální teplota byla 8,7 °C.
Nejteplejší listopad byl v roce 2010 (19,9 °C).
Nejnižší minimální teplota byla 1993 (-13,8 °C).
První sníh v zimních sezónách:
- 2015/2016 napadl 23. 11. 2015 - poprašek. Měřitelné množství bylo 1. 1. 2016 - 4 cm.
- 2016/2017 napadl 12. 11. 2016 - poprašek. Měřitelné množství bylo 4. 1. 2017 - 3 cm.
- 2017/2018 napadl 30. 11. 2017 - poprašek. Měřitelné množství bylo 20. 1. 2018 - 2 cm.
- 2018/2019 napadl 18. 11. 2018 - 2 cm, sníh roztál a 2 cm znovu napadly 20. 11. 2018.
MZ
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Správa zámku Jánský Vrch vyhlašuje veřejnou soutěž – výběrové
řízení na provozovatele Kavárny u Jana na nádvoří zámku.
Více informací na webových stránkách zámku:
www.zamek-janskyvrch.cz

Co se starým kalendářem? Může vytvořit krásný výhled.
Na přelomu roku nastává čas,
kdy každá domácnost mění
starý kalendář za nový. Právě letos můžete váš nástěnný
kalendář zrecyklovat tím nejlepším možným způsobem – věnovat jej Charitě Jeseník. Pomůžete tak klientům Charitního
domu sv. Anežky ve Vidnavě.
Charitní dům sv. Anežky poskytuje své služby osobám, které v důsledku onemocnění
demencí ztrácí nebo ztratily soběstačnost,
paměťové a orientační schopnosti, a nemohou proto žít v přirozených podmínkách svého domova. „Některým klientům upoutaným
na lůžko měníme výhled. Máme takové stojany
a dáváme jim do zorného pole obrázky. Pak je
taky máme různě rozvěšené po chodbě a průběžně je obracíme, ať chodícím klientům trochu změníme prostředí. Anebo si s některými

prohlížíme třeba pejsky a povídáme si o nich,“ přibližuje záměr
sběru nástěnných kalendářů
koordinátorka charitního domu
paní Alena Obidová. Nejoblíbenější jsou u klientů právě obrázky různých zvířat a krajiny.
Nástěnné kalendáře (nejlépe velikosti A3
nebo A2) můžete nosit do konce února
2019 do knihkupectví Domeček v Jeseníku
nebo přímo do Charitního domu sv. Anežky
ve Vidnavě. Kalendáře je možné zaslat také
poštou na adresu: Charitní dům sv. Anežky,
Mírové nám. 68, Vidnava, 790 55.
Díky vám může být zpříjemněn výhled také
těm, kdo se z okna podívat nemohou. Děkujeme, že pomáháte společně s námi.
Ing. Hana Sychrová
manažerka PR,
koordinátorka Tříkrálové sbírky

PLÁN AKCÍ MO STP JAVORNÍK 2019
Vážení,
dáváme na vědomí kulturní, sportovní a společenské akce Místní
organizace Svazu tělesně postižených ČR v Javorníku pro rok 2019.
- Mezinárodní den žen v sobotu 2. března 2019 nový sál MěKS
- Výroční členská schůze 27. dubna 2019
- Sportovní odpoledne v Dittersově zahradě 22. června 2019
- Zájezd místní organizace 10. září 2019
- Mikulášská nadílka Svazu tělesně postižených a důchodců 30. listopadu 2019
(změna termínu vyhrazena)
Výbor MO STP Javorník
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BAJA děkuje
Za všechny členky našeho spolku upřímně
děkuji všem, kteří na
akci Rozsvícení vánočního stromu v Javorníku dne 30. 11.
2018 přispěli jakoukoliv částkou na nové

elektrické vozítko našemu spoluobčanu
Jardovi Tkadlecovi. Spolu s částkou, kterou
jsme věnovaly i my ze spolku BAJA, což je
celá tržba za svařák, se podařilo vybrat téměř 6 000 korun. Jsme rády, že náš nápad se
sbírkou byl úspěšný a že nás občané Javorníka nezklamali.
L. Procházková

Den pro dětskou knihu 2018
Tentokrát jsme ve čtvrtek 29. 11. společně
s dětmi slavili při divadelním představení loutkového divadla Kašpárek Olomouc.
O pejskovi a kočičce je klasická česká pohádka Karla Čapka, kterou jsme zároveň

ukončili oslavy naší stoleté republiky. Děkuji Lucce Gottsteinové a Vendulce Matuškové
za pomoc při výtvarné dílničce.
Věra Hradilová
vedoucí knihovny
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Domov pro seniory Javorník informuje

V měsíci září se konaly sportovní hry pro
seniory v místě poskytování sociální služby
v Kobylé nad Vidnavkou. I letos se jednalo
o nadregionální akci, které se zúčastnilo 7
družstev. Akci podpořilo město Jeseník.
Obec Skorošice poskytla v měsíci prosinci
dotaci na činnost domova. Dotace byla použita ve prospěch uživatelů.
Obec Vápenná poskytla dotaci, kterou jsme
použili na nákup materiálu do terapií.

19. prosince 2018 se uskutečnilo předvánoční setkání uživatelů s rodinnými příslušníky. Pan starosta Jiří Jura všechny přítomné přivítal a popřál pěkné svátky. Bohaté
občerstvení bylo uhrazeno z dotace města,
program připravila ZUŠ. Dále pan starosta předal našim seniorům dar ve výši čtyř
tisíc Kč na zakoupení vánočních dárků.
Setkání probíhalo zároveň i v obou budovách v Kobylé nad Vidnavkou, kde zavítala
mezi seniory paní starostka Zuzana Jochmanová. S programem vystoupily děti ze základní školy.
Paní Ing. Jana Konvičková poskytla dar na zajištění canisterapie v Kobylé nad Vidnavkou.
Velice si vážíme podpory, za kterou velmi
děkujeme. Do nového roku Vám všem přejeme hodně zdraví, spokojenosti a osobních
úspěchů.
Za domov Ing. Jitka Richterová, ředitelka

Takoví jsme

Takový název nese výstava výtvarných prací žáků
ZŠ Javorník v Knihovně
R. Zubera, jejíž vernisáž
proběhla 28. 11. 2018.
Samotná výstava však bude trvat až do 14. 1. 2019.
Na výstavu jsem se docela těšila, protože se tentokrát jednalo o výtvory
žáků 2. stupně.
Občas do hlavní budovy školy zavítám
a vím, že školní chodby jsou vyzdobeny právě těmito výtvory. A musím říci, že si je ráda
prohlížím a obdivuji všechny. Je vidět, že ve
škole mají šikovnou výtvarnici, která dovede rozvíjet tvůrčí schopnosti dětí.
Připravit výstavu dá docela velkou práci jak
učitelkám výtvarné výchovy, tak i knihovnici. Je dobré, když vernisáž má i nějaký

kulturní program. O ten
se postaral také žák
místní ZŠ svou hrou
na kytaru Kevin Rakaš.
Všichni jsme byli překvapeni jeho výkonem.
Za něj by se nemusel
stydět ani dospělý profesionál. A to ho naučil
hrát na kytaru jeho dědeček. To jsme se dověděli z krátkého rozhovoru po jeho ukázce. Pak už následovalo prohlížení a obdiv.
Samozřejmě nechybělo malé občerstvení.
Uvědomila jsem si jednu skutečnost. Malé
děti dovedou asi více přesvědčit své rodiče,
aby se šli podívat na jejich práci. Ti velci „puberťáci“ se asi trochu již ostýchají a možná
to doma ani neřekli.
L. Procházková
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Starší přípravka Dynamo Javorník
Sezóna 2017 - 2018
Jaro 2018: hrály ročníky 2007 a mladší.
Javorník - Mikulovice 7:6, Lipová lázně - Javorník 3:12, Javorník - Vápenná 17:2, Žulová
- Javorník 0:32, Javorník - Zlaté Hory 23:2,
Česká Ves - Javorník 9:3, Bělá - Javorník 2:6,
Javorník - Vidnava 33:0, Jeseník - Javorník 8:3.
Skóre 136:32
Sezóna 2018 - 2019
Podzim 2018: hrají ročníky 2008 a mladší.
Javorník - Lipová lázně 28:4, Česká Ves - Javorník 6:22, Javorník - Vidnava 12:6, Javorník
- Bělá 16:4, Zlaté Hory - Javorník 2:19, Červená Voda - Javorník 2:11, Javorník - Žulová 24:1,
Vápenná - Javorník 8:5, Javorník - Jeseník 4:11,
Mikulovice - Javorník 2:5. Skóre 146:46.

Fotbal se hraje na hřišti o rozměrech 40 x 25
metrů, 4 x 17 minut. Trénujeme 2x týdně. Na
hřišti se hrává v pondělí a ve středu od 17:00
do 18:30 hod. Přes zimní období v pondělí
v malé tělocvičně a ve čtvrtek ve velké tělocvičně vždy od 18:00 do 19:30 hod. Pokud by
měl někdo zájem, může přijít do tělocvičny
v uvedených dnech. Rádi uvítáme nové kluky
i holky. Podmínkou je ročník 2008 a mladší.
Jarní část sezóny zahájíme 6. 4. 2019 zápasem se Starou Červenou Vodou v 10:00 hod.,
hraje se v Javorníku. Přes zimní období hrajeme halové turnaje a letos nově halovou zimní
ligu. Trenér: Marián Háněl.
Michal Zajonc [manažer PR]
Marián Háněl [trenér starší přípravky
Dynama Javorník]
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Informace ze školství
Vánoční jarmark 2018

Tentokrát proběhl tradiční Vánoční jarmark
v pátek 30. listopadu 2018. Slavnostní zahájení proběhlo ve velké tělocvičně, kde
všechny přivítal předseda spolku Rada rodičů, starosta města Jiří Jura a ředitel školy
Marek Bury. Zahájení doplnilo několik koled
souboru Sluníčko pod vedením paní učitelky Dagmar Petřekové a taneční vystoupení
kroužku Freedance, který vede paní Petra
Pavelková. Obě vystoupení byla skvělá a přítomní je odměnili velkým potleskem.

V prostorách vánočně vyzdobených šaten
mohli následně všichni navštívit vánočně
vyzdobené prodejní stánky jednotlivých
tříd a školní družiny. Výrobky byly milé,
nápadité, vtipné, inspirativní i praktické.
V jednom ze stánků bylo možno zakoupit
i výrobky klientů Denního stacionáře Šimon
z Jeseníku a tím tuto organizaci podpořit.
Opět bylo nachystáno občerstvení, vánoční
dílna a promítání fotografií ze života školy.
Dvě představení zahrály děti z dramatického kroužku paní učitelky Michaely Vašíčkové. Každý návštěvník si tak přišel na
své a mimo výrobků a vánoční atmosféry
si mohl odnést i dobrý pocit, že pomohl žákům naší školy. Určitě všechny zajímá, jaký
byl výsledek. Jednoduše skvělý! Prodané

01/2019

výrobky přinesly dětem 39 tis. Kč. Po odečtení nutných nákladů na jarmark Rada
rodičů dle schválených pravidel přerozdělí
tyto peníze na odměny za studijní výsledky
žáků a reprezentaci školy, pitný režim, příspěvky na společné aktivity tříd a na některé společné výlety.
Po konání této akce je slušností poděkovat.
Proto bych i já rád poděkoval všem učitelům, kuchařkám školní jídelny, uklízečkám
a panu školníkovi, všem žákům, členům Rady rodičů, rodičům, příbuzným, přátelům
a návštěvníkům za to, že se Vánoční jarmark
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mohl uskutečnit, a že proběhl bez problémů a ještě s tak perfektním výsledkem. Děkuji také městu Javorník, které přispělo na
nákup materiálu pro výrobky. Děkuji také
všem, kteří spolek Rada rodičů podporují
formou nákupů na internetu pomocí portálu GIVT.CZ.
Nyní si už naplno užíváme první dny nového roku 2019, a tak všem přeji hlavně hodně
zdraví, štěstí a pohody po celý rok.
Ing. Jakub Matuška
předseda spolku
Rada rodičů Základní školy Javorník, z. s.
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Kulturní, společenské a sportovní akce

Kalendář akcí na měsíc LEDEN 2019
28. 11. – 14. 1. 2019
Knihovna R. Zubera
10. 12. – 31. 1. 2019
foyer a zrcadlový sál
12. 1. 2019 od 15:00
velký sál MěKS (kino)
16. 1. – 28. 2. 2019
od 18:00
Knihovna R. Zubera
19. 1. 2019 od 17:00
velký sál MěKS (kino)
24. 1. 2018 od 17:00
Knihovna R. Zubera
2. 2. 2019 od 20:00
nový sál MěKS
16. 2. 2019 od 14:00
nový sál MěKS
6. 3. 2019 od 18:00
Knihovna R. Zubera
a nový sál
20. 3. 2019 od 18:00
nový sál MěKS
22. 3. 2019
Knihovna R. Zubera

30. 3. 2019 od 15:00
velký sál MěKS (kino)

„TAKOVÍ JSME“
výstava výtvarných prací žáků ZŠ Javorník
„ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“
výstava tradičních řemesel. Vstupné: dobrovolné
Kino – promítání animované pohádky „ÚŽASŇÁKOVI 2“
Vstupné: 60 Kč

FOTOEXPEDICE NEW YORK – cestopisná přednáška Šárky
Švábkové spojená s vernisáží fotografií

Kino – promítání muzikálového hitu „MAMMA MIA! HERE WE
GO AGAIN“ Vstupné: 60 Kč
ČÍTÁRNA PRO KLUKY, HOLČIČKY A JEJICH RODIČE
„Knížko, knížko, kdo v tobě přebývá.“

PŘIPRAVUJEME

„SPOLEČENSKÝ PLES“
Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě v den konání 200 Kč
„DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES“
Vstupné: děti zdarma, dospělí 50 Kč
HOLOKAUST
– vernisáž výstavy s kulturním programem žáků ZŠ Javorník
KRVAVÁ LÉTA 1938 – 1953
– přednáška spisovatele Jiřího Padevěta
NOC S ANDERSENEM

„ČIPERKOVÉ“ zábavné představení pro děti
Vstupné: 150 Kč (děti do 1 roku zdarma, ostatní jednotné
vstupné). Předprodej vstupenek v MIC po – pá 8:00 – 16:00

Změna programu vyhrazena! Více info na plakátech a na www.kulturnidumjavornik.cz

01/2019
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LEDEN 2019
SOBOTA 12. 1. 2019 v 15:00
FALCON (animovaný)

ÚŽASŇÁKOVI 2

SOBOTA 19. 1. 2019 v 17:00
CINEMART (muzikál/komedie)

!!! HRAJEME PRO DĚTI !!!

MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN

VELKÝ SÁL

VELKÝ SÁL

Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená
rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je
hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal
v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi
zvládat každodenní
nástrahy „normálního“ života.
Vstupné: 60 Kč
přístupno,
český dabing,
120 minut

Je to přesně deset let, co muzikál Mamma
Mia! zboural kina po celém světě. Jen u nás
se na tom „ničení“ podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od té doby sní
věčný sen o pokračování. Sice
to trvalo relativně dlouho, zato v pokračování Mamma Mia!
Here We Go Again dostanete
hned dva příběhy v jednom!
Vstupné: 60 Kč
přístupno, český dabing,
114 minut

Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník
Změna registračních poplatků pro čtenáře Městské knihovny Rudolfa Zubera na rok 2019
Původní poplatek

Nový poplatek

Dospělí

100,- / 50,-

120,- / 60,-

Senioři, studenti

50,- / 25,-

70,- / 35,-

Děti do 15 let

50,- / 25,-

60,- / 30,-

Předškoláci

ZDARMA

ZDARMA

30,-

40,-

Jednorázová registrace (1 měsíc)

Poznámka: registrační poplatek se vybírá na 365 dní.
Za lomítkem uvádíme poplatek pro druhého z manželů, nebo sourozence.
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Charita Jeseník vyhlašuje 12. ročník

VÝTVARNÉ A FOTOGRAFICKÉ
SOUTĚŽE
na téma

Každá koruna pomáhá
... také na Jesenicku
Koledníky můžete potkat
od 1. do 14. ledna 2019
Výtěžek sbírky bude využit na rekonstrukci
Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku

Děkujeme za vaše
otevřená srdce

"Cesta tří králů"

Kategorie:
I.
do 7 let
II. 8 - 11 let
III. 12 - 16 let
IV. společná díla

Své práce odevzdávejte na střediscích
Charity Jeseník do 31. ledna 2019.
Fotografie posílejte do 17. ledna na e-mail
trikralovka@jesenik.charita.cz.
O nejlepší fotografii rozhodne veřejnost
prostřednictvím facebooku Charity Jeseník.

Více informací na
www.jesenik.charita.cz.

Vyhlášení výsledků proběhne
8. února v kině Pohoda.

Foto
graf
nen
ická
í vě
so
kov
ě om utěž
ezen
a.
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