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Na snímku je vítězné družstvo Javorník s rozhodčím a dětmi 
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Od minulého vydání občasníku zasedalo 
zastupitelstvo jednou 

2.8.2011 
 

1. Určení zapisovatele 

- řídící zasedání Z. Bouška 
určil zapisovatelem Marii 
Janderovou 

 

2. Schválení programu 

zasedání zastupitelstva 

obce 

- zastupitelstvo schválilo 
program zasedání 
zastupitelstva obce  

 

3. Schválení ověřovatelů 

zápisu 

- zastupitelstvo schválilo za 
ověřovatele zápisu B. 
Bulvovou a L. Čechala  

 

4. Plnění rozpočtu obce 

k 31.7.2011 

- zastupitelstvo bylo 
seznámeno s plněním 
rozpočtu obce k 31.7.2011  

- na základě dosavadního 
vývoje plnění rozpočtu bylo 
zastupitelům předloţeno 
rozpočtové opatření č. 2 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu 
obce k 31.7.2011 a 
schválilo rozpočtové 
opatření č. 2 (usn. č. 5/2011-
4a) 

- zastupitelstvo také uložilo 
komisi místního 
hospodářství posoudit 
řešení oplocení kolem 
budovy ZŠ a připravit výzvu 
k podání nabídky firmám 
k realizaci akce (usn. č. 
5/2011-4b) 

 

5. Informace o průběhu 

konkurzu na ředitelku ZŠ 

a MŠ 

- starosta podal informaci o 

průběhu konkurzu 
- rozhodnutí členů konkurzní 

komise, ve které byli 
zástupci Krajské školní 
inspekce, odboru školství 

Krajského úřadu Pardubice, 
odboru školství MěÚ 
Svitavy, Rady školy ZŠ a MŠ 
Javorník, Základní školy a 
Mateřské školy Javorník, 
okres Svitavy a obce 
Javorník, bylo jednomyslné 

- komise doporučila 
starostovi obce jmenovat 
novou ředitelkou ZŠ a MŠ 
Javorník Mgr. Pavlu 
Odstrčilovou 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí, ţe v souladu 
s ustanovením § 166 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě 
výsledku konkurzního 
řízení, jmenoval Mgr. 
Zdeněk Bouška, starosta 
obce Javorník dne 25.7.2011 
k datu 1.9.2011 na pracovní 
místo ředitelky Základní 
školy a Mateřské školy 
Javorník, okres Svitavy Mgr. 
Pavlu Odstrčilovou  

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Od 1. září má naše příspěvková organizace „Základní škola a Mateřská škola Javorník, 
okres Svitavy“ novou ředitelku Mgr. Pavlu Odstrčilovou. Přejeme jí úspěšné zvládnutí 
nové funkce a mnoho úspěchů. Zároveň ke stejnému datu skončila ve funkci ředitelky 
Mgr. Jiřina Sekaninová. Vedení obce se s jiţ bývalou ředitelkou oficiálně rozloučilo při 
přátelském setkání na OÚ v závěru srpna. J. Sekaninová byla ve funkci ředitelky od 1. 
srpna 1998.  
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Javornický pohár 2011 

Po osmi letech opět zvítězil Javorník 
 
 
Letošního II. ročníku turnaje o 
„Javornický pohár 2011“, který 
navazuje na předchozích deset 
ročníků turnaje „O pohár 
starosty“, se letos zúčastnilo 
pět týmů. Za krásného počasí 
se po delší pauze dočkal 
triumfu náš tým Javorníka a 
získal vítězný pohár. 
 

Pořadí turnaje, který se 
uskutečnil 16. července, bylo 
následující: 
 
1. Javorník 
2. Lazaret Svitavy 
3. Westvaco Svitavy 
4. Mikuleč 
5. REHAU M.Třebová 
 

Nejlepším brankářem byl 
vyhlášen Luděk Hnát 
z Javorníka, který za celý 
turnaj neobdrţel ani jeden gól. 
Nejlepším střelcem turnaje byl 
javornický David Juřík a 
nejlepším hráčem turnaje 
Milan Berka z REHAU. 
Hlavním sponzorem turnaje 
byla tradičně obec Javorník.

 

 
Ani z takovéto šance nebyl Luděk Hnát překonán… 

 
        

Radost Javornických byla veliká… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Hlavní organizátoři Milan Peňáz  
      a Zdeněk Bulva předávají ceny 
 
 

ZE SPORTOVNÍCH AKCÍ V JAVORNÍKU 
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Volejbalový turnaj „Javorník 2011“ 

Velmi povedená akce 

V sobotu 3. září proběhl 
v areálu Březinka za krásného 
počasí nádherný volejbalový 
turnaj, kterého se zúčastnilo 
sedm smíšených muţstev (v 
týmu vţdy čtyři ţeny a dva 
muţi) z Javorníka, Svitav, 

České Třebové, Opatova, 
Opatovce, Valdeku a jedno 
smíšené (Javorník a 
Svitavy).Druţstva hrála 
systémem kaţdý s kaţdým na 
dva sety a o náročnosti turnaje 
vypovídá to, ţe poslední utkání 
končilo aţ za přítmí. 

Připraveny byly krásné ceny a 
první tři týmy získaly i poháry. 
Náš tým skončil na 
bramborovém čtvrtém místě. 
Atmosféru turnaje dokládají i 
fotografie z akce. I tento turnaj 
sponzorovala obec Javorník.

 
 

Náš tým měl stále dobrou náladu… 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          
 
 
 
 
         

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máme radost, ţe se 
v Březince konaly velmi 
úspěšné sportovní akce. Na 
obou bylo zajištěno 
občerstvení a prodej i pro 
diváky a je trochu škoda, ţe 
toho moc našich 
spoluobčanů nevyuţilo. Kdo 
ale přišel, mohl proţít 
příjemné chvíle nejen 
sledováním zajímavých 
sportovních záţitků, ale také 
se dobře společensky 
pobavit. Informující letáky 
přitom dostala kaţdá 
domácnost. Tak snad 
příště… 
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Dětský den 2011 

Děti se tradičně opět dobře bavily 
 
Letošní Dětský den proběhl 
v sobotu 25. června. Dvěma 

fotografiemi se k zábavě dětí i 
dospělých vracíme. Nechyběla 

ani očekávaná pěna od 
svitavských hasičů.

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blahopřejeme našim 
jubilantům    
 

Lubomír POSPÍŠIL 

75 let 

 

Zbyslav Fedrsel 

82 let 

             Na zdraví! 
 
 

CO SE JEŠTĚ V BŘEZINCE USKUTEČNILO? 

V srpnu aţ říjnu máme v obci 
tyto dva jubilanty. 
Oběma oslavencům přejeme 
dobré zdraví, lásku nejbliţších 
a hodně optimismu. 

JUBILANTI 
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Zásadní změny ve školství PK 
Vracíme se ke zdravým kořenům 
 
Pardubice - Naši ţáci a studenti 
podle průzkumů zaostávají za 
svými vrstevníky z vyspělých zemí 
především ve schopnosti uplatnit 
nabyté vědomosti v praxi. Důvodů 

je celá řada. Mimo jiné jsou to 
roztříštěnost oborů v našem 
středním školství či dlouhodobé 
přehlíţení potřeb trhu práce. Za 
současnými problémy je třeba 

vidět také podcenění dopadů 
nepříznivého demografického 
vývoje v naší zemi a klesající 
úroveň vzdělání ve všeobecně 
vzdělávacích oborech.

 
Na situaci ve školství se díváme racionálně 
Současná krajská vláda se do 
řešení těchto problémů pustila s 
velkou odpovědností a rozvahou, a 
to ve spolupráci s řediteli škol, 
zástupci místních samospráv, 
zaměstnavateli a dalšími 
organizacemi. Snahou všech 
optimalizačních kroků je zlepšit 
úroveň a kvalitu škol, podpořit 

technické školy a učňovské 
školství, sníţit oborovou 
roztříštěnost škol, dosáhnout 
úspory provozních nákladů, 
zlepšit vybavenost škol učebními 
pomůckami a mzdovými úsporami 
navyšovat platy pedagogů 
stávajících škol. Po nelehkém 
období, kdy změnám nebyla 

nakloněna část veřejnosti a kdy k 
racionálnímu pohledu na věc 
mnohdy nepomohla ani média, se 
ze škol ozývají první pozitivní 
signály. K optimalizaci sítě 
středních škol jiţ pod tíhou 
nezpochybnitelných argumentů 
sáhly všechny kraje a vyzval k ní 
rovněţ ministr školství.

 
Změny proběhly také na Orlickoústecku a Svitavsku 
V roce 2009 bylo převedeno 
Gymnázium Králíky na zřizovatele 
Město Králíky (k 30. 6. 2009), v 
roce 2010 byly převedeny Domy 
dětí a mládeţe a Základní 
umělecké školy na obce (k 31. 12. 
2010), bylo sloučeno Středisko 
praktického vyučování Ţamberk 
se Střední odbornou školou 
obchodu, řemesel a sluţeb (k 1. 9. 
2010), byl schválen útlum 
ekonomických oborů (Ekonomika 
a podnikání) ve středních 
odborných školách od školního 
roku 2011/2012 (sníţení počtu 
otevíraných tříd v kraji o 10), 
schválen byl rovněţ útlum 
Technických lyceí ve středních 
odborných školách od školního 
roku 2011/2012 (sníţení počtu 
otevíraných tříd v kraji o 3) a 
sloučena byla Základní škola při 
nemocnici Ústí nad Orlicí se 
Speciální základní školou v Ústí 

nad Orlicí (k 31. 12. 2010). V 
letošním roce pak byly     sloučeny 
Střední škola zahradnická 
Litomyšl a Vyšší odborná škola a 
Střední odborná škola technická, 
Litomyšl, (k 1. 4. 2011), Střední 
odborná škola a Střední odborné 
učiliště technických oborů, Česká 
Třebová, Skalka 1692 a Vyšší 
odborná škola a Střední odborná 
škola Gustava Habrmana, Česká 
Třebová, Habrmanova 1540, (k 
1.7. 2011), Střední zemědělská 
škola, Lanškroun, Dolní 
Třešňovec 17 a Školní statek 
zemědělské školy Lanškroun (k 
1.7. 2011), Obchodní akademie, 
Choceň, T. G. Masaryka 1000 a 
Střední škola cestovního ruchu 
Choceň (k 1.8. 2011), sloučena 
byla Základní škola speciální 
Bystré se Speciální základní 
školou Polička, Jiráskova 825  (k 
1.7. 2011).  

Vedle změn v oborové nabídce se 
jiţ kraj dohodl s řediteli středních 
odborných škol a zástupci 
místních samospráv na útlumu 
ekonomických oborů a v případě 
vyšších odborných škol, kterým v 
roce 2016 skončí akreditace, na 
jejich uţší spolupráci s 
univerzitami. Deklarujeme, ţe ţák 
studium dokončí tam, kde jej 
zahájil. 
Jakkoli jde o nepopulární kroky, 
slučování škol je jedinou cestou k 
tomu, abychom udrţeli oborovou 
nabídku v kraji a případně 
pomohli vzniku nových oborů, 
které si ţádá pracovní trh. Chceme 
tu ekonomicky silné a oborově 
vyhraněné střední školy s 
optimálním technickým 
vybavením, kde ţáky vyučují 
kvalitní pedagogové.

  
Chceme zvýšit zájem mladých lidí o technické obory 
Snaţíme se zvýšit zájem mladých 
lidí o technické obory vzdělání, po 
jejichţ absolventech je velká 
poptávka na trhu práce.  

Z tohoto důvodu jsme zavedli 
systém stipendií v oborech, které 
si trh práce ţádá nejvíce – tedy 
oborech blízkých stavebnictví, 
kovoobrábění, potravinářství 

(Řezník – Uzenář) či v oboru 
Kominík. Při hodnocení klademe 
největší důraz na úspěšnost ţáků v 
praktických dovednostech.

 

ZPRÁVA PARDUBICKÉHO KRAJE 
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Rozšiřujeme nabídku o nové obory  
Od nového školního roku se v 
kraji rozšiřuje nabídka o několik 
nových oborů vzdělání – 
Mechanik strojů a zařízení (se 
zaměřením Mechanik 
plastikářských strojů), Montér 
vodovodů a kanalizací a obsluha 

vodárenských zařízení, Poţární 
ochrana, Průmyslová ekologie a 
Chemik. Jiţ druhým rokem budou 
otevírány obory Vodař a Kominík. 
Jsme potěšeni, ţe zájem o tyto 
obory roste. Pardubický kraj 
vydává kaţdoročně broţuru s 

nabídkou oborů, podle kterých 
mohou děti a jejich rodiče vybírat 
školu s ohledem k budoucímu 
povolání. Proškolováni jsou také 
výchovní poradci, aby dokázali 
ţákům odpovídajícím způsobem 
poradit.

 
Vracíme gymnáziím prestiž 
Prioritou Pardubického kraje je 
téţ zvýšit prestiţ gymnázií a 
zajistit jejich další existenci. 
Pardubický kraj letos poprvé 
analyzoval zkušenosti s 
jednotnými přijímacími 
zkouškami na střední školy s 

maturitními obory. Pilotní ročník 
měl za úkol především zmapovat 
úroveň ţáků základních škol a 
prověřit organizaci zkoušek. Díky 
tomu, ţe byly přijímací zkoušky 
jednotné, jsou i jejich výstupy 
hodnotným materiálem a 

vodítkem pro další po-stup. Na 
základě zjištěných negativ budou 
ve školním roce 2012 - 2013 
stanovena jednotná pravidla pro 
druhé a další kola přijímacích 
zkoušek.

 
Investujeme do škol a školských zařízení 
Rozpočet Pardubického kraje na 
rok 2011 pro oblast školství byl 
schválen ve výši 311 812 tis. Kč, z 
toho výdaje na investice jsou ve 
výši 25 mil. Kč. V průběhu roku 

dochází ke sníţení rozpočtu o 3 % 
– s ohledem na hospodaření a 
celkovou finanční situaci kraje. 
V letošním roce byly do odvětví 
školství převedeny mimořádné 

finanční prostředky (7,265 mil. 
Kč) z prodeje majetku (jedná se o 
nevyuţívané nemovitosti uvolněné 
z důvodu organizačních změn ve 
školství).

  
Nejvýznamnější investiční akce v kraji 
Mezi nejvýznamnější investiční 
akce realizované Pardubickým 
krajem ve školách v tomto roce 
patří výstavba    sportovního 
areálu Dašická v Pardubicích, 
stavební úpravy v SPŠ chemické v 
areálu Poděbradská v Pardubicích 
a ve Střední škole potravinářství a 
sluţeb, Pardubice, rekonstrukce 

školní kuchyně a jídelny na 
Gymnáziu, Dašická, Pardubice, 
přístavba šaten a rekonstrukce 
Domova  mládeţe ve Vysokém 
Mýtě spolufinancované městem 
Vysoké Mýto, rekonstrukce 
sociálního zařízení na Gymnáziu, 
Mozartova, Pardubice, 
rekonstrukce střech Integrované 

střední školy Moravská Třebová a 
přístavba bezbariérového výtahu v 
Odborném učilišti a Praktické 
škole Ţamberk.  
Během letošních letních prázdnin 
kraj investoval do zkvalitnění 
podmínek sloučených škol a na 
další rekonstrukce cca 120 mil. Kč.

  
Ing. Jana Pernicová 

členka Rady Pardubického kraje 
zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči 

 
 
 
 
 
 
 

Město Svitavy má nové webové stránky 
Informační zdroj nejbliţšího města nově 
 
Od září má město nové webové stránky. Jejich moderní vzhled a nová struktura by měly přispět ke 
snadnějšímu přístupu k poţadovaným informacím všeho dění ve městě, které jsou důleţité i pro nás 
v Javorníku. Adresa stránek je: http://www.svitavy.cz/  
 

 
 
 

INFORMACE ZE SVITAV 

http://www.svitavy.cz/
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Upozornění na svoz odpadů 

Poznačte si datum 14.10.2010 
 
UPOZORNĚNÍ!!! 
V pátek 14. října bude v obci 
zajištěn mobilní svoz 
nebezpečného odpadu.  Přibližně 
v 15.30 h přijede příslušné vozidlo 
ke sběrnému místu u kaple, 
následně před prodejnu Jednoty a 
nakonec ke sběrnému místu u 
Březinky. 
 

Příklad odebíraných 

nebezpečných a ostatních 

odpadů :   

televize, ledničky, vyjeté oleje, 
olejové filtry, odpadní chemie, 
odpady z barev a rozpouštědel, 
pesticidy, akumulátory a 
monočlánky, nádoby znečištěné 
škodlivinami, textílie a sorbční 
materiály znečištěné 

nebezpečnými látkami, zářivky, 
pneumatiky, asfaltové lepenky ... 
 
A v pátek 14. října budou také na 
celý víkend na všech třech 
sběrných místech v obci 
přistaveny kontejnery na 
velkoobjemový odpad.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bude Drakiáda? 

Děti se mohou těšit 
 
I letos by se měla uskutečnit 
Drakiáda. Podzimní termín 
bude stanoven podle počasí a 
informace bude formou letáků 

a SMS. Kdo ještě nedal na OÚ 
číslo mobilu pro zasílání 
obecních SMS, můţe tak učinit. 
A v listopadu se moţná 

uskuteční i Strašidýlkování. 
Pokud ano, informování bude 
stejné jako u Drakiády.

 

ODPADY 

Javornický občasník – tiskovina Obecního úřadu Javorník. Povoleno pod č.j. 144/91, registrovaná značka RK OkÚ 4/R14 

z 13.6.1991. Zodp. redaktor Mgr. Zd. Bouška. Foto M.Peňáz, D.Císař a Z.Bouška. Měsíc vydání 9/2011. Cena 24 Kč na rok. 

Důrazně upozorňujeme, ţe do kontejnerů nepatří např. pneumatiky, azbest, eternit a další 
nebezpečný odpad. Při nedodrţení těchto pokynů nebudou kontejnery vyvezeny. A stejně 
tak nebudou vyvezeny v případě jejich přeplnění. Pokud bude potřeba, kontejnery 
necháme po vysypání opětovně přistavit. Proto dodrţujte pokyny. Děkujeme. 

CO SE PŘIPRAVUJE 


