06/2020

06/2020
X

Soudní
budova

Informace
z města

Historie

Kulturní
akce

zpravodaj 1
Informační měsíčník města Javorník • Javornický
www.mestojavornik.cz

Javornický
zpravodaj

Vydává město Javorník • náklad 1200 ks • ZDARMA do každé domácnosti

Srdečně vás zveme na

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
a slavnostní zahájení provozu turistického centra SOUD

1. 6. 2020 ve 13:00 hodin u budovy soudu
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Informace z města
Cykloturistika a nová elektrokola v budově soudu.
Vážení občané,
že se opravila budova bývalého soudu, je již na první
pohled zřejmé, na druhý
pohled si nenechte ujít Den
otevřených dveří, který
jsme pro vás ve spolupráci s MěKS připravili na den
1. 6. 2020 ve 13 hodin.
Věříme, že se vám interiéry
a exponáty vystavené v muzeu budou líbit. Protože budova
SOUDU je současně turistickým
centrem, nabízíme nejen muzeum a výstavní prostory, ale
rozšiřujeme i o produkt, který
je založen na vytvoření komplementární turistické nabídky. Ta
je přizpůsobena cykloturistům,
kterým jsou vymezeny dvě místnosti. V jedné z nich je odpočinková zóna
s lavicemi, sedáky a infokioskem, který je
doplněn interaktivní mapou a informacemi o atrakcích a památkách nejen v našem
regionu, ale i na druhé straně hranice. Je
natočen krátký film zachycující památky
Javorníku a Paczkowa . K dispozici je i IC
s propagačními materiály, které jsou na míru regionu.
Součástí dalších prostor je vybavení pro případné opravy kol - ponk, svěrák, ale i zásuvky pro nabíjení elektrokol. Lze si zde osušit
i oblečení a odpočinout si. Bylo zakoupeno

5 ks elektrokol včetně stojanů. Za poplatek budou
elektrokola turistům, ale
i místním občanům k dispozici formou zapůjčení,
aby si mohli projet i atrakce
a památky na druhé straně hranice, mohou si projet
i cyklostezku s vybudovanými altány.
Sekundárně budou z projektu čerpat nejen občané Javornicka a celého Olomouckého kraje,
ale i ze zahraničí, neboť Javorník
i Paczków mají, co se týče historických památek, co nabídnout.
K zakoupení 5 elektrokol a dalších produktů přispěla dotace
z Olomouckého kraje ve výši
100 000 Kč. Je to již podruhé a je
velkým úspěchem, že se Javorníku podařilo
získat dotaci z Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů, dotačního titulu Podpora rozvoje cestovního
ruchu v Olomouckém kraji, neboť se jedná o velmi žádaný titul s velkým převisem
žádostí.
Věřím, že elektrokola budou využívat i občané Javorníku k poznávání krás Javornicka, není vyloučeno, že pokud se elektrokola osvědčí, „vozový park“ se do budoucna
rozšíří.
Bc. Mimrová Sieglinde, místostarostka

POZVÁNÍ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
3. 6. 2020 od 16:00 hod. se uskuteční veřejné zasedání Zastupitelstva
města Javorník mimořádně v MěKS Javorník ve velkém sále (kino).
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Informace pro zájemce
o pronájem vsypového místa, termín vsypu
• Vsypy budou prováděny na základě žádosti o provedení vsypu a zájemce uvede
všechny údaje potřebné k vedení předepsané evidence.
• Jednorázový poplatek za provedení vsypu
je stanoven na 500 Kč.

Poplatek zahrnuje režijní náklady a pronájem vsypového místa.

• Možnost umístění „úředně stanovené vizitky“ na desce u vsypové loučky.
• Období provádění vsypů: dvakrát do roka .
• Vsypy mohou být prováděny:
- s účastí pozůstalých
- bez účasti pozůstalých.

• Do jednoho vsypového místa lze provést
maximálně dva vsypy.
• Vsypová místa nelze předem rezervovat
ani pronajmout
- budou obsazována postupně, aby se zamezilo vstupování na místa,
kde byl vsyp již proveden.

• Uživateli nevzniká na vsypové místo
vlastnické právo.

Urny se zpopelněnými ostatky určené ke
vsypu se předávají po předchozí domluvě
správci hřbitova alespoň 14 dní před termínem vsypu.
Termín vsypu je stanovený na 27. 6. 2020
v 10:00 hodin.

• Vsypy - provede správce hřbitova ve stanoveném termínu po předložení dokladu
o zaplacení jednorázového poplatku.

• Žadatel o vsyp obdrží „Doklad o provedeném vsypu“.

Zájemci o vsyp zpopelněných ostatku požádejte nejpozději do 13. 6. 2020
u správce hřbitova pana Jaroslava Poláška,
tel. č. 604865393.
odbor správy majetku

Dění v Javorníku

ZÁMEK INFORMUJE
Od 26. května je SZ Jánský Vrch opět otevřen pro veřejnost. Prohlídky
interiérů probíhají v souladu se současnými hygienickými opatřeními.
Počet prohlídek za den i počet návštěvníků v prohlídkách i na kulturních akcích bude limitován. Prodej všech vstupenek bude prováděn
přednostně online přes webové stránky zámku: www.zamek-janskyvrch.cz. Doporučujeme všem návštěvníkům si vstupenky na prohlídky zámku i kulturní akce opatřit předem. Děkujeme za pochopení.
V měsíci červnu bude probíhat v celém areálu zámecké parku kácení havarijních stromů.
Zájemci o odkup palivového dřeva se mohou hlásit na tel. č.: 602 951 712.
Bc. Kateřina Danielová, kastelánka
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Nepořádek
Vážení spoluobčané,
poslední dobou se v našem městě rozšiřuje
nešvar, který může mít zásadní finanční vliv
na výši ročního poplatku za nakládání s odpady.
Množí se případy, kdy v kontejnerech na
tříděný odpad nacházíme nemalé množství
komunálního odpadu, který patří do popelnic a na skládku.
Firma, které tento „tříděný“ odpad dodáváme, nám bude účtovat nejen pokuty za znečištěný tříděný odpad, ale i skládkovné na
své skládce.
A jelikož jde o nemalé peníze, které se negativně promítnou v hospodaření s odpady
v našem městě, mělo by to špatný vliv na
výši ročního poplatku, a to rozhodně nechceme!!!
Buďte prosím ohleduplní a všichni společně
pokračujme v úspěšně nastoleném třídění
odpadů. Třiďme tak, jak se má, kam se má
a udržujme pořádek na našich sběrných
hnízdech.

Zvláště teď, kdy se znovu začíná „rozbíhat“
turistická sezóna, by nepořádek v našem
městě nebyl nejlepší vizitkou pro návštěvníky našeho města a okolí.
Správa majetku města

O historii kulturního domu

Tenhle název nese listina, která se mi náhodou dostala do ruky. Když jsem se pídila po
jejím původu, tak mi bylo řečeno naším muzejníkem Milanem Rychlým, že visí již dlouhou dobu v jednoduchém rámečku v chodbě
MěKS Javorník. Informace, které obsahuje,
se mi zdály docela zajímavé a vzhledem k tomu, že jsem si jí nikdy nevšimla, tak předpokládám, že asi nejsem jediná. Rozhodla jsem
se tedy o tyto zajímavé informace podělit.
Tahle budova č. p. 160 na Nádražní ulici bude příští rok 23. června slavit své 140. narozeniny. Postavil ji známý javornický stavitel Alois Utner (1857–1908), kterého
ale asi většina Javorničanů zná jako autora
Tančírny. Překvapila mě rychlost výstavby.
Pozemek zakoupil v roce 1880 a za necelý

rok již hotovou vilu prodal bernartické podnikatelské rodině Latzelů. (Mají na javornickém hřbitově výstavnou, dnes trochu zanedbanou hrobku.) Ti přikoupili ještě nějaké
okolní pozemky a vlastnili ji do roku 1919.
Pak se vystřídalo několik majitelů, kteří se
asi ničím neproslavili, protože jejich jména
mi nic neříkají.
V roce 1953 se dostala konfiskovaná německá vila do vlastnictví MNV v Javorníku.
V letech 1958–1960 došlo k přestavbě vily
na kulturní dům. Co se o tom píše v kronice
Javorníka č. 2 1959–1981:
„Otevření kulturního domu v Javorníku 9. 5.
1960. Ve 14 hodin byl slavnostně otevřen
kulturní dům. Oslavu zahájil tajemník MNV
s. František Hynek a předseda MNV s. Karel
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Peterka zhodnotil ve svém projevu význam
kulturního domu pro Javorník a okolí. Promluvil o pomoci občanů a pionýrů a všem
srdečně poděkoval. Pionýrské organizaci
při OSŠ v Javorníku udělil za odpracovaných
7 000 brigádnických hodin čestnou stuhu ke
skupinové vlajce. Tajemníku MNV s. Františku
Hynkovi, který měl největší zásluhu na postavení kulturního domu, bylo uděleno Čestné
uznání. Vedoucí stavby Josef Plánka obdržel
taktéž Čestné uznání. Občané Javorníka odpracovali na stavbě přes 15 000 brigádnických hodin. Ve foyeru kulturního domu byla
uspořádána výstavka 15 let budování Javornicka. Večer 9. 5. 1960 se konalo slavnostní
zahajovací představení Jiráskovy Lucerny,
kterou nastudovali členové OB Javorník za režie s. Vladimíra Blechty. Sál kulturního domu
se svými 520  místy byl zaplněn do posledního
místečka.“
(Těch 520 míst se počítalo samozřejmě
i s přístavky.)
Uvědomila jsem si, že jsem žila do této doby
v přesvědčení, že kulturní dům byl v provozu brzy po válce a ve výše uvedených letech
byl přistavěn jen divadelní sál s propadlištěm, dvěma šatnami a kulisárnou. Ale tak
tomu nebylo. V kronice jsem se dočetla, že

stará část vily má dvě klubovny, přednáškový sál pro 100 účastníků (zřejmě se jedná
o zrcadlový sál), prostorný vestibul a šatny. V patře byl vybudován byt pro správce
a vznikla místní lidová knihovna s čítárnou.
Ta byla v roce 1971 přemístěna do budovy hasičské (tenkrát požárnické) zbrojnice
a zpět se vrátila v roce 2004, naposled se
stěhovala v roce 2013. Vytápěn byl kulturní dům parním ústředním topením. (Asi na
uhlí nebo koks.) Ještě je mi záhadou, kde
javorničtí ochotníci, kteří byli velmi aktivní,
zkoušeli a hráli svá představení, když nebyl
divadelní sál. Závěrem bych jen ráda vysvětlila některé zkratky: OB - osvětová beseda,
OSŠ - osmiletá střední škola a MNV - místní
národní výbor.
LP

.... pokračování článku z JZ č. 05

dveře barevně přizpůsobily interiéru. Vycházejíce z jejich původní barevnosti kombinovaly šedou barvu se světlejší. Ostatní
dveře i okna ponechaly v barvě slonové kosti. Dveře hospodářské části s fládrováním
neměly potřebu opravovat. Topily v kachlových kamnech. Břidlicovou střešní krytinu
nahradily eternitovou, pustily se i do fasády.
Až na plochu pod korunní římsou odstranily
plastické prvky z doby 1. republiky. V další
fázi byla fasáda od kostela zbavena všech
plastických prvků včetně šambrán. Strana
od kostela a dvorní strana domu byly opatřeny tvrdou omítkovou vrstvou. Dům proto zůstal velmi dobře zachován ve své historické

Bývalý soud v Javorníku

Řádové
sestry
v domě č. p. 7 provedly jen úpravy
potřebné pro jejich živobytí a práci, ostatní úsilí věnovaly jeho údržbě. Velké sály v patře naplnily šicími
stroji, místnosti osvětlily zářivkami. Tmavou
místnost ve dvorním traktu prosvětlily dvěma velkými okny. Opravily částečně stropy
i některé dřevěné podlahy. Proměnou prošlo
taky sociální zařízení. Místnosti v domě nově vymalovaly, světlé barevné stěny pokryly
vzory tvořenými válečky. Nejstarší vnitřní
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podobě, dobře jsou čitelné všechny stavební
fáze, kterými prošel.
Přestože archivní prameny ve stavebněhistorickém průzkumu od roku 1861 do roku
1958 mlčí, je možné si po zevrubné prohlídce budovy a starých fotografií a pohlednic
udělat obrázek o postupné proměně budovy. Na hlavním náměstí stojí přibližně od
třetiny 19. století klasicistní soudní budova
s velkým sálem v patře a vězením i pecí na
chleba v přízemí. V průjezdu, který je dnes
uzavřen původně mohl stát kočár. Dispoziční řešení, zděné i klenební konstrukce, krov,
soubor klasicistních vnitřních dveří, světlíků
a oken dochovaných na dvorní fasádě, schodiště, i pískovcová dlažba na chodbách nebo
dřevěné podlahy, podávají stále svědectví
o tom, jak soudní budova původně vypadala.
Podíváme-li se pod nátěry na stěnách v některých místnostech, najdeme klasicistní
malovanou a šablonovou dekorativní výzdobu. Na nejstarších fotografiích ještě lze původní podobu budovy spatřit. Budova měla
vždy více méně pravidelně rozmístěná okna,
v patře pro soudní sál vysoká, dosedající na
kordónovou římsu. Mírné seskupení oken
v jednotlivých úsecích je dáno tím, že dům
vznikl spojením tří domů. Okna klasicistní budovy byla rámová dvojitá, dvoukřídlá
otevíravá, s dvoukřídlými otevíravými nadsvětlíky. Okenní křídla byla dělena na menší
tabulky, vnější křídla byla zavěšena do rámu
v líci fasády. Fasáda byla omítaná, hladká,
světlá, byla ukončena výraznou profilovanou
korunní římsou. Nad vstupem do budovy od
radnice s dveřmi s nadsvětlíkem mohl být již
od počátku umístěn znak biskupa. Střecha
byla s největší pravděpodobností před polovinou 19. století pokryta šindelem.
O soudní budovu bylo pečováno. Byla postupně vybavena kachlovými kamny a sporákem. Fotografie z 2. poloviny 19. století již
zachycují dům se střechou krytou pálenou
krytinou bobrovkou. Předpokládaný vjezd
do budovy pro kočár ve středu fasády obrácené k radnici je zazděn a nahrazen zdvojeným oknem. Kolem přelomu 19. a 20. století
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došlo patrně pod taktovkou městského stavitele Aloise Utnera k výměně oken zejména
na uličních stranách budovy. Okna byla již
moderní konstrukce, ještě rámová dvojitá, ale světlík měla výklopný. V každé velké
místnosti bylo jedno okno ovládané pákovým mechanismem ke snadné manipulaci
se světlíkem. Budova dostala nové vstupní
dveře tmavě zelené barvy s ozdobnou mříží
se zlacenými výtvarnými akcenty, chodbové
vnitřní dveře v přízemí byly snad až nyní
opatřeny fládrem, obytné místnosti měly
teď nově dvojité dveře, obě schodiště byla
uzavřena vůči obytným prostorách v patře
dřevěnými prosklenými příčkami. Některé
místnosti byly nově vymalovány a stěny byly
opatřeny i několikabarevnými šablonovými
květinovými vzory. Vstupní hala vchodu od
kostela byla zkrášlena šachovnicovou mramorovou dlažbou. Ze dvora se k budově přimkly zděné záchodky a střecha byla pokryta
břidlicí. Musela být opravena i fasáda, ale vizuálně nezaznamenala kromě oken velkých
změn. Křivá fasáda byla vyrovnána pomocí
cihel, jejich úlomků a bobrovek.
Po 1. světové válce bylo třeba budovu opět
uvést do pořádku. Přineslo jí to drobné
vnitřní úpravy, několik nových dveří a oken,
novou výmalbu místností, ale hlavně nově
architektonicky pojatou mělce modelovanou
fasádu. Řešení fasády je charakteristické pro
Herberta Utnera, městského stavitele, syna
Aloise Utnera. V připomínce barokní krásy

Fotografie z 2. poloviny 19. století (SHP)
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města před požárem v roce 1825, s jehož
následky se město evidentně dlouho vyrovnávalo, byl i do fasády domu č. p. 7, stejně
jako do fasád mnoha dalších domů v té době,
vnesen v duchu vlny poválečného historismu a kralující moderny barokní motiv. Široké mělké lizény v okenních osách vybíhající
k podpoře korunní římsy srovnaly okna nad
sebou. Okna se do lizén propadla v profilovaném orámování. Do lizény byl mezi okna
vtisknut obrazec připomínající kasuli, kněžský ornát, či kartuši. Pomyslná řada vzniklá
z těchto ozdobných prvků jakoby nahradila
původní kordónovou římsu. Soklová část byla obložena žulovými deskami, nároží ochránil kuželový nárazník. Fotografie budovy
z 1. republiky dokládají monochromní nátěr
uličních fasád. Průzkumem fasády z plošiny byla zjištěna jeho okrová barva. Byla

porovnána s barvou ve vzorníku, aby ji bylo
možné opravené fasádě původní barevnost
věrohodně vrátit.
Eva Pulkrtová
…pokračování v dalším čísle JZ

Vzhledem k nařízením vlády ČR a mimořádné situaci v České republice se letošní
75. výročí se konalo bez účasti veřejnosti.
Starosta Javorníku Jiří Jura a radní, kteří se
akce zúčastnili, položili věnec. Poděkování patří Javornické dělostřelecké gardě za
účast. Věnec byl položen v Javorníku, v Bílém
Potoku a v Travné. Dne 8. května se v České republice slaví Den vítězství neboli Den
osvobození. 8. května 1945 byla podepsána
úplná kapitulace Německa, a proto se tento
den považuje za konec druhé světové války.

Je to vzpomínkový den především na ty, kteří
ztratili svůj život během druhé světové války.
MZ

Vzhledem k nastaveným bezpečnostním opatřením i javorničtí hasiči utlumili veškerou činnost a scházeli jsme
se pouze na výzvu krajského operačního střediska k výjezdům. Za měsíc duben
jsme vyjeli ke 3 mimořádným událostem.

K první jsme vyjeli půl hodiny po
půlnoci dne 4. dubna k ohlášenému
požáru odpadu v opuštěné garáži na
ulici Míru. K požáru jsme vyjeli s oběma cisternami. Na místě provedli dva hasiči
v dýchací technice pomocí vysokotlakého

Soudní budova za 1. republiky

Kladení věnců v Javorníku, v Bílém Potoku a v Travné

Přehled činnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů javorník za uplynulý měsíc duben
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proudu uhašení požáru nahromaděného
odpadu uvnitř polorozpadlé garáže. Profesionální hasiči z Jeseníku provedli kontrolu
uhašeného požáru pomocí termokamery.
K další události vyjíždíme v totožný čas jen
jiného dne (25. 4.). Operační středisko nás
vyslalo do Bílého Potoka k dopravní nehodě
se zraněním. Bohužel během jízdy do hasičské zbrojnice boural i jeden z našich hasičů.
Po příjezdu do Bílého Potoka bylo zjištěno,
že došlo k nehodě elektromobilu značky
Tesla. Při nehodě se zranili 3 lidé, které již
měla v péči zdravotnická záchranná služba.
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My jsme zabezpečili místo nehody, provedli nasvětlení prostor nehody a vyčkali jsme
příjezdu ostatních složek. Polští hasiči z Paczkowa, když zjistili, že zraněné osoby jsou
již v péči záchranářů, se vrátili zpět na svou
základnu. S profesionálními hasiči jsme
spolupracovali na odpojení akumulátorů.
Po dohodě s velitelem zásahu se část jednotky odebrala zpět do Javorníku vyřešit
nehodu našeho člena. Tam jsme provedli
protipožární opatření na vozidle a úklid vozovky. Po třetí hodině ráno jsme vrátili zpět
na základnu.

Statistika z meteorologické stanice za měsíc duben

Statistika z meteorologické stanice za měsíc duben
Nejtepleji: 30. 4. 2020 - naměřeno 24,4 °C.
Nechladněji: 1. 4. 2020 - naměřeno -3,7 °C.
Za měsíc napršelo 14,7 mm. Největší náraz větru byl 7. dubna 40,3 km/h.
Průměrná maximální teplota (Tmax v Ø °C) byla nejvyšší v roce 2009,
tento rekord byl překonán v roce 2018 (21,1 °C).
Měsíční minimální srážky: původní rekord z roku 1980 (108 mm) byl překonán v roce
2017 (132,2 mm).

Zajímavosti:
7. 4. nízká vlhkost 13% - suchý a teplý vítr, v noci byl vidět super měsíc.
9. 4. kvetou v Javorníku třešně.
13. 4. Velikonoční pondělí odstartovalo letošní bouřkovou sezónu. V 13:40 párkrát blesklo a zahřmělo, vyskytlo se i první menší krupobití, naštěstí drobné a chvilkové. V poledne bylo ještě 20 °C, během odpoledne dorazila studená fronta od západu a teplota klesla
k 7 °C. Špatná zpráva je taková, že některé ovocné stromy pomrzly při nedávných mrazech,
zejména meruňky.
14. 4. venku je aprílové počasí, v 10:20 poletuje sníh a padají sněhové krupky.
29. 4. Noční minimální teplota 15 °C, během dne se ochlazovalo a postupovala studená
fronta.
Srážky leden až duben: 2015 (97,4 mm), 2016 (243,1 mm), 2017 (194,9 mm), 2018
(104 mm), 2019 (109,6 mm), 2020 (118,1 mm).

Měsíc duben byl extrémně suchý, půdní a zemědělské sucho zaznamenali zahrádkáři,
ale i zemědělci. Spousta polí se musela zaorat. Kolem Javorníku kvete všude řepka, která je menšího vzrůstů než v minulých letech. Problémy jsou i s bramborami. Celý měsíc
téměř nepršelo, 13. dubna spadlo 2,7 mm, vydatnější srážky přišly až se studenou frontou 29. dubna, kdy napršelo 12 mm, a všechna zeleň povyskočila, zemědělcům to hodně
pomohlo, ovšem, sucho přetrvává dál. Noční minimální teplota v tento den 15 °C, během
dne se ochlazovalo a postupovala studená fronta. „Po zimním období, jež připomínalo svým
průběhem podmínky panující běžně v Holandsku, přišlo jaro plné protikladů.
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Severovýchodní proudění k nám přineslo kontinentální klima, které se vyznačuje nízkými
srážkovými úhrny a velkými rozdíly teplot mezi dnem a nocí.
Tento průběh počasí dopadl výrazně na ozimé plodiny a raně kvetoucí ovocné stromy. Přinesl dosud nevídané škody hlavně na raných odrůdách pšenice a na řepkách. Časně zaseté
porosty jařin se vyvíjely pomalu, ale nedošlo u nich k výraznému poškození. Náskok ve vývoji, který rostliny získaly mírnou zimou, se dnes již vrátil do normálu. Vývoj klimatu v poslední době nás neustále staví před nové výzvy. Je však na nás abychom na ně hledali řešení,
protože další vývoj klimatu nejsme schopni ovlivnit. Čeká nás doba změn, která přináší
mnoho příležitostí,“ komentoval Petr Suttner.
Horní Hoštice: Nejvyšší denní teplota (Tmax) naměřena 9. 4. a 28. 4. (25 °C).
Nejnižší teplota (Tmin) naměřena 1. 4. 2020 (-1 °C). Průměrná denní měsíční teplota
(17 °C) a průměrná minimální teplota (5,5 °C). Celý měsíc převládalo převážně jasno až
polojasno, občas pofukoval silnější vítr. Koncem měsíce zapršelo. Měsíc byl ve znamení
velkého sucha.
MZ

Informace ze školství
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Kulturní, společenské a sportovní akce

Sportovní zpravodajství

RYCHLEBSKÁ 2020 NEBUDE
RYCHLEBSKÁ
RYCHLEBSKÁ2020
2020NEBUDE
NEBUDE

Dlouho jsme doufali, ale nic naplat – letošní RYCHLEBSKÁ se z důvodu aktuální situace
Dlouho
jsme doufali,
nic naplat
– letošní
RYCHLEBSKÁ
se z důvodu
aktuální
situace
v Dlouho
ČR přesouvá
na 12.ale
6.
Nicméně
nezoufejte
a v sobotu
13. 6. 2020
si udělejte
jsme doufali,
ale2021.
nic naplat
– letošní
RYCHLEBSKÁ
se z důvodu
aktuální
situace
vvýlet
ČR přesouvá
na 12. 6. 2021.okolí
Nicméně
nezoufejte
a vmate
sobotu
13.a pošlete
6. 2020 nám
si udělejte
ve
svém
bezprostředním
anebo
tam,
kde
to
rádi,
popis
v ČR přesouvá na 12. 6. 2021. Nicméně nezoufejte a v sobotu 13. 6. 2020 si udělejte
výlet
vespolu
svém sbezprostředním
okolí rychlebska@seznam.cz.
anebo tam, kde to mate rádi,
a pošlete
nám popis
trasy
fotkou
na
e-mail
Zaslané
fotografie
rádi
výlet ve svém bezprostředním okolí anebo tam, kde to mate rádi, a pošlete nám popis
trasy spolunas webu
fotkouwww.rychlebska.cz
na e-mail rychlebska@seznam.cz.
Zaslané
fotografie
rádi
zveřejníme
a
našich
stránkách
na
Facebooku
a
alespoň
trasy spolu s fotkou na e-mail rychlebska@seznam.cz. Zaslané fotografie rádi
zveřejníme
na
webu
www.rychlebska.cz
a
našich
stránkách
na
Facebooku
a
alespoň
v zveřejníme
myšlenkáchnabudeme
s vámi, protože my
se v stránkách
druhou červnovou
sobotu
projít
webu www.rychlebska.cz
a našich
na Facebooku
a alespoň
vrozhodně
myšlenkách
budeme s vámi, protože my se v druhou červnovou sobotu projít
půjdeme!
v myšlenkách budeme s vámi, protože my se v druhou červnovou sobotu projít
rozhodně půjdeme!
rozhodně půjdeme!
Přejeme vám tímto vše dobré a mnoho zdraví!
Přejeme
vám
tímto
vše dobré
a mnoho
zdraví! za Vaši podporu ❤
Zachovejte
nám
prosím
přízeň
a děkujeme
Přejeme vám
tímto
všesvou
dobré
a mnoho
zdraví!
Zachovejte nám prosím svou přízeň a děkujeme za Vaši podporu ❤
Zachovejte nám prosím svou přízeň a děkujeme za Vaši podporu ❤
Pořadatelský tým - Rychlebská 50, z. s.
Pořadatelský tým - Rychlebská 50, z. s.
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