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Zápisy z minulých zasedání 
 

12.10.2012  
 
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 Františka 
Havlíčka a Marii Jankovou  

 
4. Plnění rozpočtu obce 
k 30.11.2012  
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 
plnění rozpočtu obce 
Javorník k 30.11.2012 Fin 2-
12M 

- na upravený roční rozpočet 
příjmů ve výši 3.404 tis. Kč je 
skutečnost 3.334 tis. Kč a na 
upravený rozpočet výdajů 
2.996 tis. Kč je skutečnost 
2.767 tis. Kč 

- letošní plánovaná výše 
splátek úvěru je 500 tis. Kč, 
skutečnost je 481,1 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu 
obce k 30.11.2012 a 
schválilo rozpočtové 
opatření č. 3 (usn. č. 8/2012-
4) 

 
5. Rozpočet obce Javorník 
na r. 2013  
- návrh rozpočtu obce na rok 

2013 byl řádně zveřejněn na 

úřední desce OÚ Javorník i 
na webových stránkách obce 
– elektronické úřední desce 

- starosta doporučil schválit 
rozpočet 

- v návaznosti na předložený 
rozpočet předložil starosta ke 
schválení rozpočtový výhled 
obce Javorník do r. 2015 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočet obce Javorník na r. 
2013 (usn. č. 8/2012-5a) a 
schválilo rozpočtový výhled 
obce Javorník do r. 2015 
(usn. č. 8/2012-5b) 

 
6. Pronájem kanalizačního 
řadu v lokalitě U Jelena 
- starosta informoval 

zastupitele o jednání 
s ředitelem firmy SPORTES 
Svitavy s.r.o. Ing. Jaroslavem 
Kytýrem ve věci uzavření 
smlouvy o pronájmu 
kanalizačního řadu v lokalitě 
U Jelena 

- na základě připravené 
smlouvy mezi obcí Javorník a 
firmou SPORTES Svitavy 
s.r.o. bude provozována 
kanalizace a 95 % 
z nájemného, které je 
součástí kalkulačního vzorce 
pro výpočet stočného, bude 
převáděno do rozpočtu obce 
Javorník 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy o pronájmu 
kanalizačního řadu v lokalitě 
U Jelena mezi obcí Javorník 
a firmou SPORTES Svitavy 
s.r.o. (usn. č. 8/2012-6) 

 
7. Vyhláška o poplatku 
z odpadů na r. 2013 

- zastupitelstvo schválilo 
obecně závaznou vyhlášku 
obce Javorník č. 1/2012, o 
místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v r. 
2013 (usn. č. 8/2012-7) – 
poplatek je ve výši 570 Kč na 
osobu a rok 

 
8. Různé 
 
a) Dispozice s majetkem 
obce 
- zastupitelstvo schvaluje 

záměr prodeje stavební 
parcely č. 250/2 v k.ú. 
Javorník u Svitav o výměře 
2 m2 a ukládá starostovi 
zveřejnit záměr na úředních 
deskách 

   
b) Informace 
k rekonstrukci cyklistické a 
pěší stezky Svitavy - 
Javorník 
- starosta informoval o 

jednání s vedením města 
Svitavy 

- v r. 2013 bude realizována 
rekonstrukce stezky ze Svitav 
do Javorníka v délce 748 m 
(196 m je na katastru obce 
Javorník) 

- rozpočet je ve výši 1.389.743 
Kč + 400.000 Kč na 
vybudování přejezdu 
železniční trati (z důvodu 
bezpečnosti) 

- podíl na Svitavy je vypočítán 
1.425.586 Kč a na obec 
Javorník 364.157 Kč 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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- starosta po jednání 
s vedením města navrhuje 
zastupitelstvu schválit částku 

300.000 Kč na podíl obce 
Javorník 

- zastupitelstvo schválilo 
uvolnit na rekonstrukci 

stezky Svitavy – Javorník 
300.000 Kč (je již v rozpočtu 
na r. 2013)   

 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo slaví jubileum? 
 

V prvním čtvrtletí letošního roku zveřejňujeme rekordní počet jubilantů: 
 
 
VĚRA FUČÍKOVÁ  82 LET 
JOSEF DĚDIČ   75  LET 
PAVLA HAVRDOVÁ  85  LET 
VLASTIMIL NOVOTNÝ 75  LET 
ANEŽKA JUŘÍKOVÁ  80  LET 
LIBUŠE KOSKOVÁ  82 LET 
VLASTA VOMOČILOVÁ 65 LET 
ANNA NOVOTNÁ  70 LET 
MARIE POSPÍŠILOVÁ  70 LET 
MARIE VRÁTILOVÁ  90  LET 
VLADIMÍR BARTOŇ  60 LET 
HELENA KUTHANOVÁ 65 LET 
JOSEF JANDERA  65 LET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Na zdraví! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advent v mateřské škole 
 

Ještě něco ze závěru roku 2012 
 
Adventní čas jsme zahájili v naší 
školce zdobením vánočního 
stromečku a příchodem 
Mikuláše a čerta, kteří nadělili 

dětem mnoho dobrůtek. Děti 
přivítaly Mikuláše básničkami a 
písničkami.  

A i když se objevily nějaké 
slzičky, byly děti spokojené.  
Následně jsme začali 
s přípravou na vánoční besídku. 

JUBILANTI 

Všem uvedeným oslavencům 
přejeme pevné zdraví, radost 
ze života a stále dobrou 
náladu. 

PŘÍSPĚVEK Z MŠ 
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Společně jsme si vypravovali o 
vánočních svátcích a snažili 
jsme se, aby se děti 
nezaměřovaly pouze na dárky, 
které dostanou, ale aby také 
pochytily něco z vánoční pohody 
a vánočních tradic. Poslouchali 
jsme koledy, s dětmi jsme upekli 
cukroví, vyráběli jsme přáníčka 
a různé vánoční dekorace. 
Vypravili jsme se k Barušce na 
barborky a pozorovali jsme, jak 
v teple rozkvétají. Vyprávěli 
jsme dětem, že mohou samy 
přispět k vánoční pohodě a 
udělat mamince, tatínkovi, nebo 
babičce radost. Děti pracovaly s 
keramickou hlínou a vytvořily 
pěkné zvonečky, které potom 
rodičům na besídce předaly.  
 
Vánoční besídku jsme 
uspořádali v zasedací místnosti 
SVC Javorník, kde jsme přivítali 
rodiče, prarodiče i sourozence 
dětí. Vánoční pásmo básní, 
říkadel, koled a vystoupení 

tanečního kroužku se dětem 
podařilo a všem přítomným se 
moc líbilo. 
 
Poslední předvánoční pátek 
jsme uspořádali tradiční 
dopolední vycházku do lesa za 
zvířátky. Jeli jsme autobusem na 
Kukle společně s rodiči a žáky 
ZŠ.  Na zastávce na nás čekal 
pan myslivec Pavlů, který nás 
provázel ke krmelci. Cestou 
lesem nám vyprávěl zajímavosti 
o volně žijících zvířátkách, 
ukazoval stopy ve sněhu a 
připravil soutěž, při které žáci a 
děti poznávali lesní zvířata na 
obrázcích. Cesta ke krmelci nám 
rychle utekla. Když jsme došli na 
místo, pan myslivec nám 
vysvětlil, proč je krmelec pro 
zvířátka tak důležitý a co 
všechno do něho můžeme 
zvířátkům dávat, aby neměla v 
zimě hlad. Také jsme se 
dozvěděli, že v zimě musí být 
připravena i sůl, aby obyvatelé 

lesa netrpěli žízní. Poté jsme 
s dětmi vložili do krmelce suchý 
chléb, rohlíky, jablíčka a 
kaštany. Dozvěděli jsme se, 
která zvířátka si na nich 
pochutnají. Na závěr jsme se 
zastavili na myslivecké chatě, 
kde nás očekával pan myslivec 
Kala. V teplíčku jsme si 
odpočinuli, vypili teplý čaj a 
pochutnali si na vánočním 
cukroví. Všichni jsme si zapěli 
koledy a písničky na přání s 
kytarou, na kterou nás 
doprovázel tatínek Honzíka a 
Kubíka. A už nás čekala cesta 
zpátky do školky.  
 
Poděkovali jsme panu Kalovi a 
panu Pavlů za příjemné 
dopoledne a plni nových zážitků 
se už těšili na dobrý oběd. 
Fotografie naleznete ve 
fotogalerii na webových 
stránkách školy. 

                                                                                               
Za MŠ Z.Rejmanová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve školce i škole máme opravdu pestrou činnost. 
Moc se nám líbila vycházka do lesa s myslivcem, také jsme se těšili na bobování a všechny zaujal i 
kouzelník z Divadla kouzel Waldini.  Je fajn, že některé akce máme jako školka a škola společně. 



 

5 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování našim občanům 
 

Dostali jsme dopis… 
 
Vážený pane starosto,  
 
dovolte mi, abych poděkovala 
Vám a občanům Vaší obce za 
spolupráci při letošním 
třináctém ročníku Tříkrálové 
sbírky, která se konala 4. - 13. 
ledna 2013.  
Velké poděkování také patří 
Marii Janderové a „Třem 
králům“ Petře a Tereze 
Kinclovým a Kristýně Valové. 
 
Celkový výtěžek činí 345 952 
Kč, což je o 9 857 Kč více než 
v předchozím roce. V Javorníku 
se letos vykoledovalo 7 240 Kč.  
Finanční prostředky získané 
sbírkou byly bezprostředně po 
sečtení odeslány na účet Charity 
Česká republika. Dále budou dle 
přesně stanovených pravidel 
rozděleny a použity na 
financování konkrétních 
projektů z oblasti sociálních 
služeb a humanitární pomoci. 
Z celkové částky bude mít 
Charita Svitavy k dispozici 58%. 
Tuto část by Charita Svitavy 
ráda použila na úpravu 
automobilů Charitní 
pečovatelské služby pro 

snadnější nastupování hůře 
pohyblivých osob. Automobily 
Charitní pečovatelská služba 
využívá na dopravu uživatelů 
k lékaři, na nákupy, na orgány 
veřejné správy, apod.  
 
Jsem nesmírně ráda, že 
navzdory krizi mají výsledky TS 
stále vzrůstající tendenci. 
Fotografie z koledování, přehled 
výtěžku dle jednotlivých 
vedoucích skupin a obcí, apod. 
naleznete na našich 
internetových stránkách 
http://www.svitavy.caritas.cz/.  

Ještě jednou děkujeme Vám a 
občanům Vaší obce za 
spolupráci a přejeme Vám 
hodně zdraví v novém roce  
 
 
 

Blanka Homolová 
Ředitelka 

Charita Svitavy 
Hřbitovní 1 

568 02 Svitavy 
tel.: +420 461 534 897 

mobil.: +420 737 183 357 
reditel@svitavy.charita.cz 

www.svitavy.caritas.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svitavy.caritas.cz/
http://www.svitavy.caritas.cz/
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Vodárenská Svitavy informuje 
 

Jak se mění v r. 2013 cena vodného? 
 
Ve Svitavách a přilehlých 
obcích, které pitnou vodou 
zásobuje společnost Vodárenská 
Svitavy s.r.o.,  je cena vodného 
pro rok 2013 navýšena z 27,62 
Kč/m3 bez DPH na 27,70 Kč/m3 

bez DPH tj. o 0,08 Kč/m3  bez 
DPH.  
U objektů napojených na 
kanalizaci je cena stočného 
navýšena z 30,53 Kč/m3  bez 
DPH na 30,60 Kč/m3 bez DPH,  
tedy o 0,07 Kč/m3 bez DPH.   

Konečná cena pro spotřebitele 
vč. DPH je tedy: 
vodné 31,86 Kč/m3 
stočné 35,19 Kč/m3 

 
Jaromír Hurych 

jednatel společnosti 
 
 
Náš dovětek: 
Můžeme s potěšením 
konstatovat, že naše cena 
vodného a stočného patří 

k podprůměrným v ČR. Ukazuje 
se, že dřívější rozhodnutí 
Skupinového vodovodu Svitavy 
(Svitavy, Javorník, Karle, 
Vendolí, Koclířov, Kamenná 
Horka) o změně provozovatele 
se ukázalo jako prozíravé.  
 
Provozování strategických sítí je 
tak v našich rukou a ne v režii 
zahraničních vlastníků 
provozujících firem.

 
 
Přestěhování zákaznického centra Vodárenské Svitavy s.r.o. 
 
Od 1.7.2013 bude pobočka 
zákaznického centra 
společnosti Vodárenská Svitavy 
s.r.o. přestěhována z Fabriky do 
prostor Městského úřadu 
Svitavy, T.G. Masaryka 25, 

kancelář č. 112    (1. kancelář 
vpravo vedle podatelny).  
 
Úřední hodiny jsou upraveny 
podle otevírací doby Městského 
úřadu:  
 

Pondělí  
07:15 – 11:00 hod. 
12:00  –   17:00  hod. 
    

  Jaromír Hurych 
jednatel společnosti

 
 
 
 
 
 
 

Důležité informace 
 
Školní jídelna sděluje 
 
Od února 2013 lze platit stravné 
bezhotovostně na účet číslo 
1284806309/0800. Někteří 
rodiče dětí i žáků už tuto 
možnost využívají. Rádi bychom 
tuto alternativu nabídli i cizím 
strávníkům, kteří se v naší 
školní jídelně stravují.  

V případě, že budete platit 
bezhotovostně, nahlaste, 
prosím, tuto skutečnost a Vaše 
rodné číslo ve škole. Jako 
variabilní symbol uveďte 
Vaše rodné číslo.  
Stravné uhraďte vždy 
nejpozději do 7. 

kalendářního dne daného 
měsíce. 
 
Stále zůstává, že lze platit za 
stravné a školné hotově každé 
první pondělí v měsíci od 7:00 
do 8:00 a každé první úterý 
v měsíci od 13:00 do 15:00.

 
 
 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

ZPRÁVY ZE ŠKOLY 
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Přijímací řízení do MŠ 
 

Byla stanovena kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2013/2014. Rodiče si mohou 
přihlášky vyzvednout v MŠ. Sběr přihlášek do MŠ proběhne v pátek 22.3.2013. Další 
informace najdete na internetových stránkách školy: www.zsms-javornik.cz  
 
Ředitelka Základní školy a 
Mateřské školy Javorník, okres 
Svitavy posoudí všechny 

přihlášky a rozhodne o přijetí či 
nepřijetí dítěte ve správním 

řízení podle následujících 
kritérií a bodového hodnocení:

 

 

KRITÉRIA 

 BODOVÉ 

HODNOCENÍ 

 

Trvalý pobyt dítěte 

Trvalý pobyt v obci Javorník 

Trvalý pobyt v obci Kukle, Mikuleč 

Trvalý pobyt mimo výše zmíněné 

obce                   

3 

1 

0 

 

            Věk dítěte* 

4 roky věku k 31. 8. 2013 

3 roky věku k 31. 8. 2013 

3 roky věku k 31. 12. 2013 

 3 

 2 

 1 

 

Doba podání přihlášky 

(opakované podání 

žádosti) 

Opakované podání žádosti o přijetí 

do MŠ Javorník 

 

První žádost o přijetí  

 3 

 

  

0 

 

 

Individuální hlediska 

ZŠ nebo MŠ Javorník v době 

podání žádosti o přijetí do MŠ 

navštěvuje sourozenec dítěte 

Dítě se hlásí k celodenní docházce 

Délka docházky je omezena na 4 

hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci 

 3 

 

 

 3 

 0 

  

 
Přednostně bude přijato dítě 
s vyšším celkovým hodnocením. 
 
*Bez ohledu na bodové 
hodnocení bude přednostně 
vždy přijato dítě rok před 
nástupem povinné školní 
docházky a dítě 

s povoleným odkladem školní 
docházky. V případě shodnosti 
bodů bude přijato vždy starší 
dítě. 
 
V případě rovnosti bodů může 
ředitelka školy v ojedinělých 
případech zohlednit 

zaměstnanost rodičů a může 
mimořádně přihlédnout k zvlášť 
tíživé situaci rodiny, sociálním a 
rodinným podmínkám. 

 
 

Mgr. Pavla Odstrčilová 
ředitelka školy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za rok a půl se škola změnila v moderní vzdělávací prostředí 
 
 

http://www.zsms-javornik.cz/
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Za rok a půl se škola změnila v moderní vzdělávací prostředí 
 
V rámci programu „EU - Peníze 
školám" základní škola získala 
333 774 Kč. V měsíci listopadu 
2012 bylo do školy dodáno nové 

ICT vybavení. Do tříd byly 
nainstalovány a dodány: 
interaktivní tabule  
s projektorem, 4 počítačové 
sestavy, 8 notebooků, 
multifunkční laserová tiskárna a 
laminátor. Každý žák základní 
školy má k dispozici svůj 
notebook. Pedagogové MŠ a ZŠ 
byli proškoleni v užívání 
interaktivní tabule, kterou 
využívají nejen žáci ZŠ, ale také 
děti MŠ, pro které je interaktivní 
tabule velkým zpestřením 
výuky. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Školní šatny jsou nově vybaveny pěknými 
lavicemi, za jejichž výrobu vděčíme panu 
Bryškovi a staré skříně ve třídě nahradila 
krásná sestava, která se skvěle hodí k také 
nedávno dodanému pianinu. 
 
 
 
 
Někteří z Vás si již určitě všimli zahradní učebny, kterou od minulého školního roku využíváme k výuce 

za příznivého počasí. Nicméně po obnově celého oplocení jak 
zadní, tak přední části zahrady se školní zahrada dočká další 
změny. Projekt, který jsme předkládali do 9. výzvy 
Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, byl 
schválen ke grantové podpoře. Základní škola tak získá 70 
000 Kč na tvorbu arboreta s mnoha druhy rostlin, keřů a 
stromů. Práce na arboretu zahájíme v dubnu. Arboretum 
bude praktickou součástí výuky a naši žáci se už nemohou 
dočkat, až se budou učit na čerstvém vzduchu v zahradní 
učebně, kde je budou obklopovat desítky různých druhů 
rostlin, keřů a stromů.  
 

Mgr. Pavla Odstrčilová 
ředitelka školy

 

 

Zahradní učebnu vyrobil dětem do ZŠ pracovník obce pan Vladimír Čechal. 
Děkujeme. 
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Adventní koncerty 
 
V Javorníku opět koncertovaly svitavský Červánek a Chvála Bohu Fr. Černého 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z MINULÝCH AKCÍ 

V adventním čase se v kapli Nejsvětější Trojice uskutečnily dva tradiční koncerty. Oba 
koncerty proběhly za hojné účasti javornických i mimojavornických návštěvníků. 
Oblíbeným zpestřením koncertů je již vyhlášené podávání speciálního javornického 
punče dospělým i čaje pro děti.  
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Zprávy odevšad 
 
Brána památek dokořán 
 
Mikroregion Svitavsko bude 
každoročně zahajovat turistickou 
sezónu akcí pod názvem „Brána 
památek dokořán“. Pro pěší turisty 
i cyklisty (dospělí i děti) budou 
připraveny různě obtížné trasy přes 
jednotlivé obce Mikroregionu, ve 
kterých budou otevřeny všechny 
památky, které nejsou běžně 
otevřeny. Tzn. kapličky, kostelíky, 
historické objekty – prostě to, co 

mohou jednotlivé obce nabídnout. 
Snahou je, aby občané našich obcí 
poznávali ve svém okolí naši 
historii i současnost. Zakončení 
akce proběhne každoročně v jiné 
obci. 
 
Letošní „Brána památek dokořán“ 
se uskuteční 20. dubna 
v odpoledních hodinách se 
zakončením v Javorníku – areálu 

Březinka. Budou zde otevřeny 
stánky s občerstvením, postaveno 
pódium pro vystoupení dvou kapel, 
atd.  
 
Akce bude pokračovat ještě druhý 
den ve Svitavách organizováním 
tematických přednášek…  
Bližší informace o konání akce 
budou včas zveřejněny.

 
 
Upozornění Policie ČR 
 
Pokud vás bude někdo kontaktovat 
prostřednictvím mobilního telefonu 
a žádat o přeposlání kódů, které 
měl údajně operátor omylem zaslat 
na vámi používaný mobilní přístroj, 
buďte ve střehu!  
Rozhodně nikomu kódy, ať již 
kýmkoli zaslané, v žádném 

případě nediktujte, ani je 
nepřeposílejte na další  
telefonní číslo.  
Pokud takto učiníte, můžete se stát 
obětí podvodu a přijít i o nemalé 
sumy peněz. 

Pokud se navzdory tomuto 
varování i vy dostanete do 
obdobné situace, zavčas o tom 
uvědomte svého operátora, 
ten může totiž zmíněný převod 
finančních prostředků velmi 
rychle zablokovat.

 
Svoz odpadů 
 
I když je ještě brzy, přesto 
sdělujeme všem našim občanům, že 
předpokládaný svoz nebezpečného 
odpadu a přistavení kontejnerů na 
velkoobjemový komunální odpad se 
uskuteční pravděpodobně druhý 
víkend v květnu, tj. nebezpečný 
odpad v pátek 10.5. a následující 
víkend budou kontejnery. Velká 
většina občanů dostává zprávy na 
mobil. Pokud má kdokoliv zájem 
posílat zprávy obce formou sms, 
nahlaste své mobilní číslo na OÚ 
nebo mailem na adresu 
javornik.obec@tiscali.cz. 
 
 
Škola základ vesnice                                       Placená inzerce! 
 
Na webových stránkách České televize je k dispozici velmi zajímavý příspěvek k problematice malotřídních škol 
v obcích. Kdo má zájem, přikládáme odkaz:  
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/310281381880015-skola-zaklad-vesnice/video/ 
 

VE ZKRATCE 
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