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Hřiště je možné již využívat 
 

Pár základních informací
 
Protože byla v minulých dnech 
dokončena výstavba víceúčelového 
sportovního hřiště s umělým 
povrchem, považujeme za potřebné 
poskytnout několik základních 
informací. 
 
Sportovně rekreační areál Březinka 
bude mít svůj organizačně provozní 
řád, který musí nejdříve schválit 
zastupitelstvo obce. 
Předpokládáme, že tento řád bude 
předložen ke schválení později po 
zkušebním provozu a „vychytání 
potřebných zkušeností“.  
 
Nicméně již nyní je potřeba 
poskytnout zájemcům základní 
informace. Správcem areálu bude 
pan Petr Hirka, který bydlí 
v těsném sousedství areálu. 
 
Záměrem obce je, aby areál byl co 
nejvíce využíván občany Javorníka, 

a to nejen dětmi, ale i mládeží a 
dospělými. Proto chceme ponechat 
nové hřiště odemčené s volným 
přístupem pro javornické zájemce. 
Je ale třeba, aby každý návštěvník 
dodržoval základní pokyny. Od 
všech návštěvníků víceúčelového 
hřiště je vyžadována odpovídající 
sportovní obuv. Sportování např. 
v polobotkách, různých bagánech, 
kopačkách se špunty apod. není 
povoleno. Před vstupem do hřiště je 
nutné zkontrolovat a odstranit 
případné nalepené bláto na obuvi.  
 
Na víceúčelovém hřišti je vytyčen 
tenisový kurt, dvě hřiště na 
nohejbal nebo volejbal, hřiště na 
malou kopanou s odpovídajícím 
rozměrem a instalovány jsou i dva 
koše na basketbal. Počítáme i s tím, 
že u správce hřiště bude možné si 
vypůjčit sportovní potřeby 
(fotbalový, basketbalový nebo 

volejbalový míč, tenisové rakety 
apod.). Při potřebě instalování 
odpovídajících kůlů a sítí je třeba 
předem požádat správce hřiště.  
 
Do budoucna bude řešeno i úplatné 
zapůjčování hřiště na soukromé 
akce, blokování hřiště na tenis 
apod. To bude nastaveno 
zastupitelstvem se schválením 
provozně organizačního řádu 
hřiště. 
 
Věříme, že všichni uživatelé hřiště 
budou dbát na jeho správné užívání 
a údržbu. 
 
A ještě jedna informace – 
připravuje se projekt na vybudo- 
vání odpovídajícího zázemí, tj. 
kabiny se sprchami, sklad, ale i 
prostory na provozování 
občerstvení s terasou atd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Co nás čeká v závěru roku? 
 
Je na co se těšit 
 
Na listopad a prosinec se připravují akce, na ktoré budou samostatně rozneseny pozvánky. 
 
Již 5.11. v 16:00 h se uskuteční tradiční Strašidýlkování. 
 
Rozsvěcení vánočního javoru bude na začátek adventu v sobotu 26.11. 
 
Vánoční koncerty se připravují opět dva se stálými vystupujícími, kterými bude soubor Červánek a Franta Černý 
z Čechomoru se svitavskými přáteli – hudebníky. 
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