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Od minulého vydání občasníku zasedalo 
zastupitelstvo jednou 
 

17.10.2011 (opis zápisu) 
 

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 P. 
Odstrčilovou a F. Havlíčka 

 
4. Plnění rozpočtu obce 
k 31.7.2011 

- zastupitelstvo bylo 
seznámeno s plněním 
rozpočtu obce k 30.9.2011  

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření darovací smlouvy 
mezi Skupinovým 
vodovodem Svitavy a obcí 
Javorník, na základě které 
obec obdrţí 50 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu 
obce k 30.9.2011 a uloţilo 
starostovi předloţit na příští 
zasedání rozpočtové 
opatření č. 3 

 
5. Informace o stavu prací 

na Územním plánu obce 

Javorník 

- starosta podal informaci o 
průběhu prací na ÚPO 

- na základě drobných 
připomínek některých 
účastníků připomínkového 
řízení v současné době Ing. 
arch. Vojtěch dopracovává 
finální verzi ÚPO k 
veřejnému projednání – 
muselo dojít k mírnému 
sníţení plochy pro výstavbu 
tak, aby byl dodrţen 
zákonem stanovený 
poţadavek na soulad 
zastavitelných ploch a ploch 
veřejného prostranství 

- k veřejnému projednání 
ÚPO vydá odbor výstavby 
MěÚ Svitavy vyhlášku 

- zastupitelstvo informaci o 
stavu prací na Územním 
plánu obce Javorník vzalo 
na vědomí 

 
6. Zřízení věcného 
břemene – el. přípojka p. 
Dudy 
- starosta seznámil 

zastupitele se ţádostí o 
uzavření a podepsání 
smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného 
břemene 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy  

O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ 
SMLOUVY O ZŘÍZENÍ 
VĚCNÉHO BŘEMENE  

 podle ust. § 50a  a § 151n  až 151p 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, 

uzavřená na základě ustanovení § 

25 odst. 5 zákona č. 458/2000 

Sb., zákon o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), v platném 

znění 

č.: IV-12-2008098/VB/2 

tj.stavba :  Javorník - p.č. 
143 přípojka Duda 
 

mezi obcí Javorník a 
společností ČEZ Distribuce, 
a. s. se sídlem Děčín 4, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČ: 24729035, 
DIČ CZ24729035  

 

7. Oprava oplocení u ZŠ 
- zastupitelstvo bylo seznámeno 

s nabídkami tří firem na opravu 
oplocení u ZŠ Javorník; i kdyţ 
jsou nabídky zpracovány 
různým způsobem (mírné 
odlišnosti v provedení opravy), 
všechny splňují základní 
poţadavky 

- nabídky byly následující: NAVI 
Svitavy s.r.o. 155.954 Kč, 
KLEPOCOL s.r.o., Svitavy  
116.789 Kč a SÚS 
Pardubického kraje 133.368 
Kč 

- zastupitelstvo schválilo 

uzavření smlouvy na opravu 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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oplocení u ZŠ s firmou 

KLEPOCOL s.r.o., Svitavy za 

cenu 116.789 Kč vč. DPH 

8. Projekt zateplení budovy 
ZŠ 
- k 1.12. bude vyhlášena výzva 

k podávání ţádostí na 
zateplování veřejných budov 

- starosta předloţil návrh na 
podání ţádosti na zateplení 
budovy ZŠ Javorník 

- k podání ţádosti je třeba mít 
zpracován projekt zateplení 
budovy a vyhotoven 
energetický audit podle zák. č. 

406/2000 Sb., metodika pro 
SFŢP 

- byly předloţeny 2 nabídky: 
EUROPOINT, dodávky 
staveb s.r.o., Pardubice 
53.200 Kč (energetický audit 
28.800 Kč, projekt zateplení 
20.400 Kč, zaměření 
skutečného stavu 4.000 Kč) a 
zpracování ţádosti o dotaci 
(kompletní administrace 
ţádosti 10tis. plus DPH před 
podáním ţádosti plus 3% z 
výše přiznané dotace v 
případě jejího schválení) a Ing. 
Zdeněk Pavlík, Svitavy 
72.400 Kč (energetický audit 
subdodávka Jaromír Dţbánek 

38.400 Kč, projekt zateplení 
20.000 Kč, zaměření 
skutečného stavu 14.000 Kč – 
subdodávka Jaromír Dţbánek) 
a zpracování ţádosti o dotaci 
(kompletní administrace 
ţádosti 25tis. plus DPH před 
podáním ţádosti plus 1% z 
výše přiznané dotace v 
případě jejího schválení) 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy na projekt 
zateplení budovy ZŠ, 
energetický audit a zpracování 
ţádosti o dotaci s firmou 
EUROPOINT, dodávky staveb 
s.r.o., Pardubice

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drakiáda 

Sobota 15. října 
 
 
 
 
 
 
 
  

I letos uspořádala komise pro mládež 
 a životní prostředí oblíbenou Drakiádu. 
 
 Za krásného počasí, ale menšího větru, 
 se děti i dospělí pobavili při pokusech 
 o létání různých draků a vznášedel.  

Někomu to šlo lépe a někomu méně 
(drak nad textem létal krásně). 
 
Příjemné odpoledne většina účastníků 
zakončila v Březince, kde pro ně členové 
komise připravili opékané párky. 
 
 

 
 
 

Z AKCÍ KOMISE PRO MLÁDEŢ A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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Strašidýlkování 2011 

Příspěvek Natálky Císařové 
 
Dne 5.listopadu se konala další 
javornická akce věnovaná 
dětem, a to Strašidýlkování. Na 
své si tam přišlo opravdu kaţdé 
dítě, malé či velké.  
Soutěţilo se o největší, 
nejmenší a dokonce i 
nejoriginálnější dýni. Zástupci 
,,dýní‘‘ byli různorodí. Kromě 
klasických vydlabaných dýní se 
našly i takové kousky, jako 
například pomelo, cuketa nebo 
řepa.  
Také se vyhlašoval nejlepší 
převlek. Převládaly zejména 
kostýmy čarodějnic, jeţibab a 
objevil se i jeden vodník. 
Poté se děti rozdělily do dvou 
skupin - malí, velcí - a vydaly 
se ,,za dobrodruţstvím‘‘ . 
Malé děti měly připravenou 
stezku kolem Březinky, starší 

bloudily v lese. Cestu 
jim ukazovaly svíčky a 
světelné tyčinky. 
Z úkrytů na ně houkala 
strašidla a jiné 
nadpřirozené bytosti. 
Ale i přes tyto nástrahy 
všichni zdárně došli do 
cíle, ţiví a zdraví 
(alespoň ţádné ztráty 
nebyly hlášeny ). 
V Březince si pak 
mohli opéct buřt a po 
sedmé hodině se 
postupně začali 
rozcházet domů. 
Tato akce se velmi 
povedla a snad se bude 
opakovat i příští rok.  
Děkujeme všem, co se 
na této události 
aktivně podíleli. 
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Školní rok 2011-2012 v plném běhu 

Ţivot zdejší školy je opravdu pestrý 
 
Je aţ neuvěřitelné, ţe od 
začátku školního roku uběhly 
pouhé dva měsíce a ve škole 
jsme toho stihli tolik. Po 
krásném prvním školním dni, 
kdy jsme přivítali tři nové 
prvňáčky, jsme se pustili 
s vervou do nových úkolů a 

výzev, které pro nás škola 
připravila. Nový školní rok 
v naší základní škole byl plný 
změn. Pedagogický sbor se 
obměnil. Nová paní ředitelka, 
nová paní učitelka na částečný 
úvazek a nová paní 
vychovatelka, která zastupuje 
předchozí paní vychovatelku 
po dobu její nemoci. Ţe uţ by 
ty novinky stačily? Vůbec ne. 
 
Na začátku září se ve škole 
objevili noví kamarádi, kteří 
nám pomáhají lépe se 
odreagovat během přestávek, a 
také se o ně učíme starat. Do 
našeho kolektivu přibylo morče 
Flíček a samička Beruška. I 
děti z mateřské školy se na 

naše morčátka přišly podívat, 
ale ne na dvě, rovnou na pět. 
Naši zvířecí kamarádi se na 
konci října rozmnoţili, a tak 
nyní sledujeme morčecí 
miminka a učíme se, jak 
s nimi zacházet.  
 
Skvělé odpoledne jsme zaţili 
26. září, kdy jsme ve druţině 
uspořádali fotbalové 
odpoledne. Tímto bych ráda 
poděkovala Ing. Štěrbovi, který 

je rozhodčím Jihomoravského 
krajského fotbalového svazu a 
který si pro naše ţáky připravil 
odpoledne v Březince plné 
zajímavých informací o 
tom, co je to fair-play, 
naučil ţáky základní 
fotbalová pravidla a 
zapískal jim opravdový 
zápas.  
 
Jeden z mnoha 
projektů, do kterých 
jsme se zapojili, je 
Ovoce do škol. Od 
školního roku 

2011/2012 ţáci dostávají ovoce, 
zeleninu, ovocné a zeleninové 
šťávy a to 2 x měsíčně a 
zdarma. Zdravá výţiva se stala 
také tématem číslo jedna 
během Týdne zdravé výživy, 
kdy jsme sklidili mrkev, dýně a 
zelí ze školního pozemku. 
Výroba salátů nám zabrala celé 
odpoledne, jejich konzumace 
ovšem pár minut. Projektová 
výuka na téma zdravé a 
nezdravé výţivy se opravdu 

vydařila a výsledek 
naší práce v podobě 
obřího plakátu nyní 
zdobí chodbu školy. 
 
S kamarády 
z mateřské školy 
jsme zavítali do 
Muzea ve Svitavách 
na interaktivní 
výstavu „Pojďte si 
hrát s panem 
malířem Janem 
Zrzavým“. Téměř na 

všechny obrazy jsme si mohli 
sáhnout. Kreslení italských 
gondol do písku bylo velice 

CO NOVÉHO V JAVORNICKÉ ŠKOLE? 
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zajímavé a paní průvodkyně 
nás seznámila i s různými 
ilustracemi v knihách.  

 
Na začátku října jsme také 
zahájili projekt „Čtu sobě a 
kamarádům pro radost“. 
Kaţdou středu se s některými 
ţáky setkáváme v obecní 
knihovně od 17:00 a čteme si 
pohádky a zajímavé příběhy, o 
kterých si povídáme. Máme 
snad v obci některé babičky či 
maminky, které by rády 
uspořádaly Čtení babiček nebo 
maminek? Domluvte se mezi 
sebou nebo se můţete stavit 
kaţdou středu do obecní 
knihovny od 16:00 do 18:00 a 
můţeme se pokusit pro děti 
zorganizovat něco společně. 
 
Dalším významným projektem, 
který začal probíhat na naší 
škole je „Logopedická 
prevence u žáků v ČR“. 
Tento projekt vede paní 
Rejmanová z MŠ a pokouší se u 
prvňáčků napravit řečové vady 
nebo s ţáky trénuje správnou 
výslovnost. 
 
 Anglický jazyk nás ve 
škole provází téměř všude a 
podle diskuze s ţáky, kteří 
přešli do 6. třídy do Svitav, se 
to vyplácí, protoţe ţáci do 
Svitav odcházejí 
s nadstandardními jazykovými 
znalostmi. ˮAll of us live on 
the same planet“ aneb 

„Všichni ţijeme na stejné 
planetě“ je název jedné z akcí, 
která probíhala v anglickém 

jazyce, a která se propojila 
téměř se všemi dalšími 
předměty včetně výtvarné 
výchovy. Ţáci se pokoušeli na 
internetu zjistit co nejvíce 
informací o lidech z ostatních 
zemí a o lidech různé barvy 
pleti. Povídali jsme si o 
multikulturních státech, 
především o USA a nakonec 
jsme vytvořili dlouhý plakát 

lidí z různých zemí, který 
pokryl téměř celou 
jednu zeď ve třídě. 
 
Naše škola je uţ 
druhým rokem 
zapojena do 
Recyklohraní, ve 
kterém plníme různé 
úkoly, sbíráme 
elektrospotřebiče a 
baterie a snaţíme se 
chránit prostředí. Na 
konci října jsme uspořádali 
Týden sběru starých 
televizorů a počítačů. 
Děkujeme všem, kteří donesli 
do školy elektrospotřebiče, 
které uţ jim doma byly na 
obtíţ. Dále jsme se stihli zapojit 
do 2. ročníku soutěţe „Věnuj 
mobil“. V loňském roce jsme 
se v této soutěţi umístili na 
krásném 9. místě v 

konkurenci dalších 421 škol z 
celé České republiky. I letos 
uţ jsme vyrobili sběrné 
nádoby, které umístíme 

v budově MŠ i v budově ZŠ. 
Budeme rádi, kdyţ nám do 
nich vhodíte funkční i 
poškozený mobilní telefon. 
Díky vám se část těchto 
mobilních telefonů dostane k 
dětem do dětských domovů a 
ty telefony, které jiţ „oţivit“ 
nepůjdou, přijdou k zaslouţené 
recyklaci. 
 
Konec října byl ve škole ve 
znamení Halloweenu. 
V angličtině jsme zjišťovali 
informace o tomto svátku a 

s ţáky jsem se podělila o svoje 
vlastní záţitky z USA. Ve školní 
druţině ţáci vydlabali dýně, 
které jim poslouţily jako 
vstupenka na Strašidýlkování. 
Podzim byl inspirací i k 
„Listohraní“, které 
uspořádala pro naše ţáky paní 
Bryšková. Výtvory, které ţáci 
pod jejím vedením ve školní 
druţině vyrobili, byly velmi 

zdařilé.  
 
Na závěr bych ráda 
poděkovala 
sponzorům, kteří 
nám věnovali ţidle 
do počítačové 
učebny a také 
hračky, které 
vyuţili jak ţáci ZŠ, 

tak děti MŠ.  
 

Mgr. Pavla Odstrčilová  
ředitelka ZŠ a MŠ Javorník 
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Napsala nám paní poslankyně 

Ing. Květa Matušovská 
 
Váţení a milí spoluobčané, 
 
uţ je tomu rok a půl, co jsem 
byla i díky některým z vás 
zvolena do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky. Od té doby se 
mnohé změnilo, dokončila 
jsem úspěšně studia na 
Univerzitě Pardubice, a v září 
minulého roku jsem se vdala, 
čímţ došlo u mne ke změně 
příjmení a ze slečny Končické 
se stala paní Matušovská.  
 
Jako nováček v Poslanecké 
sněmovně  jsem se toho musela 
hodně naučit a proniknout do 
problematiky a náplně práce 
poslankyně. Na této práci mě 
baví její různorodost a většinou 
dobrý pocit, ţe má práce dává 
smysl a mohu pomáhat 
spoluobčanům jak z našeho 
regionu, tak i z celé České 
republiky. Tím pádem jsem si 
musela uvědomit, ţe nepracuji 
jenom sama pro sebe, ale ve 
prospěch celé společnosti. 
Náplň mojí práce souvisí 
se členstvím v některých 
výborech Poslanecké 
sněmovny. Jsem členkou 
zahraničního výboru a s tím 
spojeného podvýboru pro styky 
s krajany, prezentaci České 
republiky v zahraničí a vnější 
ekonomické vztahy. Dále jsem 
členkou hospodářského výboru 
a podvýboru pro dopravu, a 
také navštěvuji podvýbor pro 

vědu, výzkum, letectví   a 
kosmonautiku. 
 

 
 

Snaţím se zodpovědně hájit 
zájmy všech vás občanů naší 
země. Mezi mé hlavní priority 
a zásady patří v první řadě 
dostupná a kvalitní zdravotní 
péče, podpora bezplatného 
vzdělávání, právo lidí na 
důstojné stáří a sociální jistoty 
pro všechny, a trvalý rozvoj 
dopravní infrastruktury. 
 
Svitavsko a Pardubický kraj 
jsou mým domovem, mám tu 
své kořeny, svou rodinu a 
přátele. Proto při své práci 
nezapomínám na náš kraj a na 
jeho občany. Pokud to jen 
trochu jde, snaţím se udělat 
vše moţné pro jeho prospěch a 
rozvoj.  
 
Bohuţel jako jediná 
poslankyně za KSČM 

v Pardubickém kraji mám svoji 
hlavní kancelář v Pardubicích. 
Po častých dotazech 
spoluobčanů, kde mě mohou 
najít či zastihnout, jsem si 
otevřela kancelář i ve 
Svitavách, abych vám všem 
byla co nejblíţe. Budu zde 
v letošním roce k zastiţení od 
26. 9. 2011, kaţdý lichý týden a 
to v pondělí (10. 10., 24. 10., 7. 
11., 21. 11., 5. 12., 19. 12.). V  
době od 8 hodin do 12 hodin. 
Jinak po telefonické domluvě 
na telefonních číslech: 461 532 
741 (OV KSČM Svitavy) nebo 
606 373 570 (asistent 
poslankyně) nebo na e-mailu: 
matusovskakveta@seznam.cz, 
matusovskak@psp.cz. Moji 
regionální kancelář najdete na 
adrese:  Dr. Milady Horákové 
501/25, Svitavy. Můţete sem za 
mnou přijít se svými problémy 
či nápady, a pokusíme se 
společně najít nějaké rozumné 
řešení. 
 
Ráda bych také v následujících 
měsících uspořádala ve svém 
poslaneckém týdnu besedu 
s občany Javorníka. Jak víte, 
vláda pro vás přichystala řadu 
změn a to jak v sociální oblasti, 
tak v důchodovém systému a 
ve zdravotnictví. Ráda vás 
všechny uvidím na společné 
besedě a těším se na vás. 
 

S pozdravem vaše poslankyně 
Květa Matušovská

 

Z PERA DOPISOVATELŮ 

mailto:matusovskakveta@seznam.cz
mailto:matusovskak@psp.cz
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Ozval se i nejčastější dopisovatel 

Klub přátel vesnice 
 
I tentokrát se sešli javorničtí 
důchodci jako vţdy, první úterý 
v měsíci. Obvyklá účast – 16 aţ 
20 – by se mohla lehce zvýšit 
na třicítku. 
Začnu ale od Adama. Jako 
mladí dosídlenci (16.2.1946) 
jsme se jiţ tehdy jako kluci 
seskupili a název „Pět 
kamarádů“ vystihoval vše… U 
našeho domu stál statek určený 
k demolici. Velká světnice 
v průčelí byla předurčena 
k setkávání. Vedli jsme si 
deník. Zájmy? Sport, (auto), 
škola, klukovské činnosti 
(okurky, hrušky – chodili jsme 
na ně), později děvčata. 
A kdo byl v té pětce? Můj bratr 
Franta, já, Miloš Pečínků, Josef 
Novotných a na pátého si jiţ 
nemohu vzpomenout… Byli 
jsme z vesnice Písečné. Bylo i 
dosti úskalí. Namátkou – našel 
jsem v tomto domě za krovem 

pět ručních granátů rumunské 
armády. Naštěstí mně je 
zabavil četník. To ovšem 
neplatilo v jiné situaci. Tehdy 
v létě 1946 jiná nalezená 
munice připravila o ţivot syna 
kováře Flígra a ještě trvale 
poranila Jendu Popelku 
(starousedlíka), který jiţ 
zemřel, a Jirku Zbytovského. 
Další okolo stojící mládeţ 
vyvázla bez újmy. Byl podvečer 
a vzpomínám si, jak rodiče po 
výbuchu v úzkostech a obavách 
zjišťovali, kde se jejich děti 
nachází – většina byla na hřišti 
mimo tragédii! Přitom válečná 
fronta nešla přes naše území. 
Ale proč píši: 
I kdyţ přibyli noví členové 
Klubu důchodců, tak mnozí 
další nejeví zájem ani snahu se 
setkávat. A přitom si můţeme 
zavzpomínat na spoustu 
dalších zajímavých historek ze 

ţivota v Javorníku. Snad 
změnit název? Třeba „Přátelé“ 
nebo „Vesničané“? Zejména 
noví důchodci se za ně ještě 
nepovaţují. 
Příkladů a moţností setkávání 
je více. Třeba my, ţáci, kteří 
ukončili školu v r. 1950, se 
letos setkáváme po osmnácté. 
Sice řady prořídly (76 let), ale 
rádi se sejdeme. A z různých 
koutů vlasti. Vţdy se těšíme na 
Vlastimila Ehrenbergera či 
Blahoslava Lovečka, ale i na 
všechny ostatní. 
A tak je naším cílem, aby kaţdý 
získal aspoň jednoho souseda 
k pravidelným setkáním Klubu 
důchodců, a nebo lépe – Klubu 
přátel vesnice. Přijďte mezi nás 
a neseďte pořád jen doma. To 
se týká nejen starousedlíků, ale 
i novousedlíků. 
 

Josef Juřík
 

  
 

 
Obě fotografie jsou z posledního Klubu důchodců 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ! 
Vánoční koncert Chvála Bohu s Frantou Černým bude 21.12.2011! 
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