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Zápisy z minulých zasedání 
 

14.10.2013  
 
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. 
Štěrbovou a F. Havlíčka 

 
 
4. Hospodaření obce 
k 30.9.2013  
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 
plnění rozpočtu obce Javorník 
k 30.9.2013 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 3.805 tis. Kč je 
skutečnost 3.022 tis. Kč po 
konsolidaci a na upravený 
rozpočet výdajů 5.152 tis. Kč je 
skutečnost 2.478 tis. Kč po 
konsolidaci  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet – 1.347 tis. 
Kč skutečnost 544 tis. Kč (z 
toho byl splacen úvěr ve výši 
307 tis. Kč) 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 30.9.2013 a schválilo 
rozpočtové opatření č. 4 (usn. 
č. 6/2013-4a) 
 

5. Zateplení budovy ZŠ – 
průběh realizace 
- zastupitelé byli seznámeni 

s průběhem prací na zateplení 
budovy ZŠ  

- k 10.10.2013 byly dosud 
uhrazeny dvě faktury v celkové 
výši 1.095.530 Kč 

- protože z důvodu získání 
dostatečného počtu bodů pro 
přidělení dotace není 
energetickým auditem a 
vlastním projektem zateplení 
řešena pochůzná podlaha na 
půdě a střecha budovy, byly na 
SFŽP konzultovány vícepráce 
z pohledu možnosti alespoň 
částečné uznatelnosti nákladů 
pro přidělení dotace (viz. zápis 
z kontrolního dne 10.9.2013) 

- vzhledem k tomu, že 
konstrukce nosných trámů 
podlahy není součástí stropu 
nad 2. podlažím budovy, ale je 
součástí střešní konstrukce, 
jsou náklady na podlahu i 
střešní krytinu neuznatelné – 
schválený upravený rozpočet 
obce již s tímto řešením počítá 

- protože navýšení ceny díla je o 
více než 20 % větší než je cena 
dle SOD, byly na opravu 
střešního pláště osloveny tři 
firmy k podání nabídky (dle 

zák. o zadávání veřejných 
zakázek se jedná o zakázku 
malého rozsahu); firma ŠELA 
stavel s.r.o. Choceň nabídla 
cenu 534.226 Kč bez DPH, 
firma KOLP spol. s r.o. 
Moravská Třebová nabídla 
cenu 522.245 Kč a firma 
KLEPOCOL s.r.o. Svitavy – 
Lačnov nabídla cenu 493.176 
Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o průběhu 
prací na zateplení budovy ZŠ 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo s firmou 
Klepocol, který řeší vícepráce 
související především 
s podlahou půdy (nová cena 
díla tak činí 1.351.952 Kč bez 
DPH) (usn. č. 6/2013-5a) 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy o dílo 
s firmou KLEPOCOL s.r.o. 
Svitavy – Lačnov na opravu 
střešního pláště ZŠ Javorník  
(usn. č. 6/2013-5b) 

 
6. Dispozice s majetkem 
obce  
- na minulém zasedání 

zastupitelstva byl schválen 
záměr koupě p.p. č. 259/25 o 
výměře 1.289 m2, na jejíž části 
je pás místní komunikace 
k hájence v k.ú. Javorník u 
Svitav a nově vybudované 
inženýrské sítě (kanalizace, 
vodovod a el. přípojka) 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření kupní smlouvy s Mgr. 
Janem Pešlem na p.p. č. 
259/25 za cenu 50 tis. Kč  
(usn. č. 6/2013-6a) 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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7. Různé 
a) Darovací smlouva se 
Skupinovým vodovodem 
Svitavy 
- starosta seznámil zastupitele 

s rozhodnutím členské schůze 
Skupinového vodovodu 

Svitavy, která schválila 
finanční dar členským obcím 
ve výši 40 tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření Darovací smlouvy 
mezi Skupinovým vodovodem 

Svitavy a obcí Javorník na 
částku 40 tis. Kč 

 
 
 

 

 
 
4.11.2013   
 
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 M. 
Jankovou a L. Bednáře 

 
4. Hospodaření obce 
k 31.10.2013  
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 
plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.10.2013 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 3.865 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 
3.432 tis. Kč a na upravený 
rozpočet výdajů 5.109 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 
3.600 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet -1.244 tis. 
Kč skutečnost -168 tis. Kč 

- v třídě financování jsou splátky 
úvěru ve výši 340 tis. Kč (úvěr 
je již celý splacen) a na 
rozpočtovaný nový úvěr ve výši 

1.500 tis. Kč je vyčerpáno 814 
tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 31.10.2013  

 
5. Smlouva o 
centralizovaném zadávání 
pro podání centrální 
poptávky po elektřině 
- starosta seznámil zastupitele 

s možností zúčastnit se spolu s 
městem Svitavy jako 
centrálním zadavatelem 
zákonného způsobu 
zadávacího řízení a 
prostřednictvím komoditní 
burzy docílit co nejvýhodnější 
ceny elektřiny na rok 2014 

- všichni zastupitelé byli 
seznámeni s důvodovou 
zprávou k této problematice, 
která byla předložena 
Zastupitelstvu města Svitavy 
30.10.2013 a návrhem smlouvy 
o centralizovaném zadávání 

- zastupitelstvo schválilo podle 
předloženého návrhu uzavření 
smlouvy č. 652/2013 o 
centralizovaném zadávání 
v souvislosti s podáním 
centrální poptávky po 
elektřině, ve které jsou 
smluvními stranami město 
Svitavy a jedním ze zadavatelů 
obec Javorník jako zadavatel 
číslo 17, se sídlem Javorník 26, 
PSČ 568 02  (usn. č. 7/2013-5) 

6. Zateplení budovy ZŠ – 
průběh realizace 
- zastupitelé byli seznámeni 

s průběhem prací na zateplení 
budovy ZŠ  

- Státní fond životního prostředí 
si před uzavřením smlouvy o 
dotaci vyžádal dodatečné 
podklady a upřesnění splnění 
kvalifikačních podmínek 
dodavatele díla 

- všechny smluvní podmínky 
jsou řádně plněny, trhové 
zkoušky na izolaci proběhly 
v pořádku, stavební deník je 
řádně vedený 

- v současné době se dokončují 
práce na střeše 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o průběhu 
prací na zateplení budovy ZŠ a 
dodatečných požadavcích 
SFŽP  

 
 
7. Různé 
 
a) Zazimování lesa 
- zastupitelstvo vzalo na 

vědomí připravovanou akci 
„Zazimování lesa“, která je 
zaměřena na úklid odpadků 
v lese mezi Javorníkem a 
rybníkem Rosnička; akce je 
organizována pod hlavičkou 
komise pro mládež a životní 
prostředí 

 
 
 
16.12.2013 
 
1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání Z. Bouška určil 

zapisovatelem Marii 
Janderovou 

2. Schválení programu 
zasedání zastupitelstva 
obce 

- zastupitelstvo schválilo 
program zasedání 
zastupitelstva obce  
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3. Schválení ověřovatelů 
zápisu 
- zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu B. Bulvovou 
a Vl. Čechala 

 
4. Hospodaření obce 
k 30.11.2013  
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 
plnění rozpočtu obce Javorník 
k 30.11.2013 Fin 2-12M  

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 3.865 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 
3.813 tis. Kč a na upravený 
rozpočet výdajů 5.109 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 
4.626 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet -1.244 tis. 
Kč skutečnost -814 tis. Kč 

- v třídě financování jsou splátky 
úvěru ve výši 340 tis. Kč (úvěr 
je již celý splacen) a na 
rozpočtovaný nový úvěr ve výši 
1.500 tis. Kč je vyčerpáno 
1.296 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 30.11.2013 a schválilo 
rozpočtové opatření č. 5 (usn. 
č. 8/2013-4) 

 
5. Rozpočet obce na r. 2014 
- návrh rozpočtu obce na rok 

2014 v paragrafovém znění byl 

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

- starosta doporučil schválit 
rozpočet 

- starosta navrhl projednání 
nového rozpočtového výhledu 
až na začátek r. 2014, kdy bude 
již známý skutečný výsledek 
hospodaření obce 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočet obce Javorník na r. 
2014 (usn. č. 8/2013-5a) a 
uložilo starostovi předložit 
zastupitelstvu nový rozpočtový 
výhled obce Javorník 
nejpozději 31.3.2014   (usn. č. 
8/2013-5b) 

 
6. Obecně závazná vyhláška 
o odpadech na r. 2014 
- starosta předložil ke schválení 

obecně závaznou vyhlášku 
obce Javorník č. 1/2013 
s doporučením, aby byla i na 
příští rok zachována výše 
poplatku pro obyvatele ve 
stejné výši jako v r. 2013, tj. 
570 Kč 

- obec hradí svozové firmě LIKO 
Svitavy, a.s. za jednoho 
obyvatele 612 Kč; rozdíl platí 
obec 

- protože obec zajišťuje pro 
občany i likvidaci zeleného 
odpadu a stavební suti, budou 

skutečné náklady na 
shromažďování, sběr, 
přepravu, třídění a 
odstraňování v r. 2013 celkem 
cca 320 tis. Kč; z poplatků za 
odpady se v obci vybere celkem 
cca 190 tis. Kč a od EKOKOMu 
za třídění odpadu získá obec 
36 tis. Kč – obec tak z rozpočtu 
doplácí přibližně 94 tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo obecně 
závaznou vyhlášku obce 
Javorník č. 1/2013, o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních 
odpadů v r. 2014 (usn. č. 
8/2012-6)  

 
7. Různé 
 
a) Obchodování na 
Českomoravské komoditní 
burze 
- na burze, které se obec 

zúčastnila spolu s městem 
Svitavy, byly vysoutěženy 
následující ceny elektřiny pro 
obec na r. 2014: nízký tarif 
1.050 Kč/MWh (letos byla 
cena 1.634 Kč/MWh), vysoký 
tarif 1.039 Kč/MWh (letos byla 
cena 1.854 Kč/MWh) 

- zastupitelstvo vzalo informaci 
na vědomí 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zajímavé aktivity ZŠ i MŠ 
 
Slovní hrátky s Povídálkem 
 
Pedagožky naší mateřské školy ve 
spolupráci s ředitelkou školy 
vytvořily projekt Slovní hrátky 
s Povídálkem a zažádaly o dotaci 
v rámci rozvojového programu 
Podpora logopedické prevence v 
předškolním vzdělávání v roce 
2014, který vyhlásilo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. 
Vytvořený projekt se zaměřuje na 
rozvoj logopedické prevence a 
zlepšení řečových dovedností dětí 
naší mateřské školy. S tím nám má 
pomoci notebook s logopedickým 
programem, logopedické zrcadlo a 
foukadla, hry a logopedická 

literatura nejen pro děti, ale i pro 
pedagogy. Nyní budeme čekat, zda 
nám ministerstvo projekt schválí či 
nikoliv. Termín vyhlášení výsledků 
je 31.12.2013.  

Mgr. Pavla Štěrbová 
ředitelka školy 

 
 

INFORMACE ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OBCE 
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Z posledních akcí ZŠ 
 
Základní škola pořádá mnoho zajímavých akcí. Z těch nejzajímavějších v listopadu a prosinci vybíráme: 
 
21.11.2013 – Letiště Václava 
Havla v Praze – exkurze. 
27.11.2013 – Bubeník – africké 
bubny v MŠ . 
29.11.2013 – Dílnička - výroba 
adventních věnců ve školní 
družině.  
6.12.2013 – Čertovská škola - 
žáci se učí v převleku čerta, 

Mikuláše nebo anděla, plní 
různé čertovské úkoly. 
Odpoledne ve školní družině – 
zdobení vánočního stromečku. 
9.12.2013 – Putování za 
vánoční hvězdou - program ve 
Fabrice Svitavy.  
13.12.2013 – Vánoční pečení 
ve školní družině  

16.12.2013 – Vánoční besídka 
spojená s promítáním videa 
z hodin a z cesty na letiště 
Václava Havla. 
20.12.2013 – Dopolední 
posezení u stromečku. 
Odpoledne promítání vánoční 
pohádky na interaktivní tabuli.

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ze školní družiny 
 
Do školní družiny jsou 
v letošním školním roce 
přihlášeni všichni žáci naší 
školy. V rámci družiny 
navštěvují žáci i řadu kroužků - 
hru na flétnu, angličtinu, 
keramiku, počítačový a 
tělovýchovný kroužek. Čas žáci 
tráví nejenom v učebně, ale za 
příznivého počasí se maximálně 
snažíme využívat velikou školní 
zahradu a pozemek, školní 
arboretum, Březinku, 
prolézačky v obci a nedaleký les. 
Ve školní družině se také konají 
velmi zajímavé akce. 
Dne 24.10.2013 jsme pořádali 
Halloweenské dílny. Připravili 

jsme si vypěstované dýně ze 
školního pozemku, vyzdobili 

jsme si třídu, našli jsme recept 
na dýňovou polévku, nachystali 
jsme nářadí a pracovní místa. A 
konečně přišli všechny maminky 
i sourozenci a pustili jsme se do 
práce. Také jsme si připomněli 

halloweenské zvyky, tradice 
Dušiček a Památky zesnulých. 
Všechny jsme pohostili řezem 
z BeBe sušenek a ovocným 
talířem, který jsme připravili 
v pracovních činnostech. Na 
závěr jsme všechny dýně 
rozsvítili a zazpívali jsme si 
anglickou halloweenskou 
písničku Spooky, kterou známe 
z kroužku angličtiny. Potom 
jsme s našimi výrobky radostně 
spěchali domů. 
Na další akci ŠD, o které Vás 
budeme předem informovat, 
jste všichni srdečně zváni. 

                                                                                     
Mgr. Helena Pařilová 

vychovatelka ŠD
  

Prohlídka letiště začala u 
modelu letiště s krátkým 
videem.  

Práce se nám dařila, někteří zvládli vydlabat a ozdobit dokonce několik dýní… 
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Během tří let už podruhé v Praze – Letiště Václava Havla 
 

Naše škola 
se změnila 
z šedivé 
Popelky 
na krásně 
barevnou 
budovu. 

Během zateplování a oprav jsme 
nelenili a staré okapy z budovy 
školy jsme dali do sběru a za ně 
jsme získali finanční prostředky, 
které jsme využili na zajímavou 
exkurzi pro naše žáky.  
 
21.11.2013 jsme v brzkých ranních 
hodinách vyrazili do Prahy, už 
podruhé během tří let. Letiště 
Václava Havla Praha připravilo 
exkurze do neveřejných prostor 
letiště, a tak jsme neváhali a 
zrealizovali tuto neobyčejnou a pro 
žáky velice zajímavou exkurzi.  
 
Prohlídka začala u modelu letiště a 
krátkým videem. Po příchodu na 
stanoviště bezpečnostní kontroly 
jsme si museli sundat bundy, 
opasky a někdo i boty, které jsme 
dali do plastových misek a 
procházeli jsme bezpečnostním 
rámem. Batůžky mezitím projížděly 
rentgenem. Celý proces probíhal 
stejně přísně, jako kdybychom 
opravdu měli za pár minut odletět 
letadlem dále do světa. Místo 
letadla jsme ale nastoupili do 
autobusu, který nás vozil po celém 
letišti.  
 
V rámci prohlídky jsme se dostali 
do míst, kam se cestující běžně 
nedostanou, poznali jsme pracovní 
zázemí mnoha zajímavých profesí. 
Také jsme měli možnost sledovat 

provoz na odbavovacích plochách, 
seznámili jsme se s dráhovým 
systémem a dostali se do těsné 
blízkosti letadel, do terminálů a 
zázemí pro cestující. Poznali jsme 
nejmodernější stanici Hasičské 
záchranné služby v České republice 
a opravárenské centrum pro 
letadla.  
 
V roce 2011 byly exkurze Letiště 
Václava Havla Praha veřejností 
vyhodnoceny jako druhý 

nejoblíbenější turistický cíl v Praze 
a okolí a umístily se i v první desítce 
v rámci celé České republiky 
v prestižní soutěži agentury 
CzechTourism. Podle reakcí našich 
žáků s tímto hodnocením 
souhlasíme na 100 %. 
 
Nicméně pouze pro žáky Základní 
školy Javorník byl speciálně 
domluven pilot kpt. Ing. Pavel 
Strnad, který byl našim žákům po 
zhruba tříhodinové exkurzi 
k dispozici. Právě přiletěl s letadlem 
společnosti Travel Service z Říma. 
Žákům odpovídal na zajímavé 

otázky, a tak se mimo jiné 
dozvěděli, kolik je na palubě 
letušek, kolik se vejde do letadla 
kufrů, proč letadlo nespadne, co 
musí taková letuška a pilot umět, 
které světové letiště má nejméně 
rád a proč a padla i otázka na 
pilotův nejhorší letecký zážitek. Na 
to ovšem kpt. Strnad odpověděl 
jako profesionál úsměvem. Na 
památku se s našimi žáky 
vyfotografoval a my jsme mu velice 
děkovali za to, že si na nás ve svém 

volnu udělal čas. 
 
Odpoledne zbývalo 
ještě pár chvil a tak 
jsme spěchali na 
Václavské náměstí, 
poté na 
Staroměstské 
náměstí a poslechli 
jsme si i 
Staroměstský orloj. 
A kdo by čekal, že 
po tak náročném 
programu ve 
večerním vlaku do 
Svitav převládala 

únava a ospalost, tak by se velice 
mýlil. Cestou zpět jsme stihli ještě 
další kapitolu z knihy O letadélku 
Káněti, několik her a v devět večer 
jsme dle plánu dorazili domů.

 

 
 

Pozor! Chcete, aby si i Vaše děti takto užívali? 
Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v pondělí 20. ledna 
2014 od 15:00 do 17:00 v budově základní školy. 
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Průměrná kalkulace nákladů na žáky 1. stupně ZŠ - srovnání 
 
 

Náklady: Svitavy Javorník 

Autobus 8 Kč / den 0 Kč /den 

Oběd 22 Kč + 100 Kč čip 18 Kč 

Družina 100 Kč /měsíc 50 Kč /měsíc 

 
V tabulce jsou uvedeny nejmenší 
částky, které jsme našli na 
internetových stránkách 
svitavských škol. Ceny za obědy 
ve školách ve Svitavách jsou na 
některých školách ještě vyšší, 
než je uvedeno v tabulce. Vyšší 

je často i měsíční poplatek za 
školní družinu (někde i 150 Kč).  
Do nákladů není započítán 
doprovod žáka během cesty 
autobusem, který je alespoň 
během prvních dnů či měsíců 
nezbytný.  

Cena jízdného do Svitav a zpět 
pro 1 rodiče: 24 Kč / den, 
120 Kč / týden, 480 Kč / 
měsíc.  
Do nákladů není započítána 
doprava osobním automobilem.

 
 

Náklady: 
Svitavy (autobus +  
obědy + družina) 

Javorník (autobus + 
obědy + družina) 

Rozdíl: 

Měsíc 700 Kč 410 Kč 290 Kč 

Školní 
rok 

7 000 Kč 4 100 Kč 2 900 Kč 

5 let 35 000 Kč 20 500 Kč 14 500 Kč 

 
 
Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu 
 
IV. ročník soutěže Věnuj mobil 
je tu a Základní škola Javorník 
se opět zapojuje a organizuje 
sbírku mobilních telefonů. 
Soutěž bude probíhat od 1. 
prosince 2013 do 31. ledna 2014. 
Funkční telefony budou předány 
organizacím, které pracují 
s handicapovanými spoluobčany 
a do dětských domovů. V roce 

2012 se nám 
podařilo 
obsadit 1. místo 
ze 420 škol 
z celé ČR a poté 
si naši žáci užili 
nezapomenutelnou konferenci 
v Praze a třídenní výlet do 
Moravského krasu, Vyškova a 
Brna v hodnotě 40 000 Kč. 

V případě, že máte starý mobilní 
telefon, který už nevyužijete, 
budeme rádi, když nám se 
sběrem pomůžete. Sběrné 
nádoby budou umístěny 
v budově ZŠ a SVC.  
Děkujeme za pomoc. 
 

Mgr. Pavla Štěrbová 
ředitelka školy 

 
 
Aktivity MŠ 
 
Školní rok je v plném proudu, a 
tak bych Vás chtěla informovat o 
aktivitách, které probíhají v naší 
školce. 
Začátek září byl ve znamení 
vítání nových dětí, seznamování 
s prostředím mateřské školy, 
kamarády i paní učitelkami. Ve 
školce panovala přátelská 
atmosféra, společně jsme se 

přivítali a seznámili se s novými 
kamarády. Naše třída je opět 
plná radosti, zábavy, provází nás 
cvičení, hraní i zpívání. Těšíme 
se všichni, že spolu strávíme 
opět celý rok plný společných 
akcí, her a zábavy. Předškoláci 
se připravují pomalinku na 
vstup do školy, mladší děti se 
seznamují s kamarády a hledají 

si svá první přátelství. Úkolem 
všech zaměstnanců školky je 
společně s dětmi vytvořit 
vstřícnou atmosféru plnou 
empatie, tvořivosti, bezpečí a 
kamarádství. 
Aby se nám společně hezky 
začínalo, přijelo nám zpříjemnit 
začátek školního roku malé 
divadélko Jojo se svými 



 

8 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

pohádkami a veselými 
písničkami. 
Naše MŠ také obnovila program 
ozdravných pobytů v solné 
jeskyni ve Svitavách. Ozdravná 
kúra tzv. haloterapie  slouží 
k posílení imunity a očistě 
dýchacích cest.  Děti v ovzduší 
solné jeskyně nasycené solí a 
minerály provádějí dechová 
cvičení, věnují se klidné hře se 
solí a relaxují. Vždy je čeká 
pohádka, písničky a nějaké 
překvapení. 
I v tomto školním roce 
pokračujeme s bohatou 
nabídkou kroužků pro děti. V 
měsíci říjnu zahájily činnost tyto 
kroužky: hra na zobcovou flétnu, 
výuka angličtiny, taneční a 
pohybový kroužek, keramika a 
logopedický kroužek. 
V říjnu jsme navštívili 
zajímavou výstavu Hadi a 
ještěři, která se konala v ZŠ. Děti 
měly možnost seznámit se 
s exotickými živočichy, mohly si 
je pohladit, pochovat a zeptat se 
na vše, co je zajímá. 
Na konci listopadu zavítal do 
naší školky bubeník Lukáš 
Vídeňský, který přivezl 
dětem různé bubny, s 
nimiž ve spolupráci s 
dětmi vytvořil příjemnou 
atmosféru, ve které se děti 
hudebně a rytmicky 
vyjádřily. Facilitátor - 
bubeník vytvořil ze třídy 
dětí pomocí různých 
technik úžasně znějící a 
navzájem ladící hudební 
těleso. A to i přesto, že 
děti nehrají na žádný 
hudební nástroj a neznají 

noty. 
Adventní čas v naší školce je 
tradičně plný zajímavých akcí a 
aktivit. Velmi zdařilá a 
inspirativní byla tvořivá dílnička 
dětí a rodičů zaměřená na 
tvorbu a zdobení adventních 
věnců. Pod odborným vedením 
paní učitelky  Kalibánové  ze 
Střední zahradnické školy a díky 
šikovným ručičkám dětí a 
maminek vznikaly úžasné 
výtvory, které v předvánočním 
čase určitě udělají všem radost.  
V úterý 3. 12. se uskutečnily 
dopolední čertovské radovánky 

s návštěvou čerta a Mikuláše. 
Pro tak vzácnou návštěvu jsme 
si s dětmi připravili čertovské 
básničky, písničky a říkadla, za 
které Mikuláš rozdal plno 
sladkostí a různé dárky. A čert? 
Snad neměl moc práce, vždyť 
v naší školce je plno hodných 
dětí… 
K tradičním předvánočním 
aktivitám patří pečení 
vánočního cukroví, kterým 
pohostíme rodiče, kteří se 
přijdou podívat na besídku dětí 
MŠ. Ta se uskutečnila v zasedací 
místnosti SVC 17. 12. Rok plný 

zajímavých akcí uzavřeme 
vycházkou ke krmelcům 
v doprovodu pánů 
myslivců. 
 
Závěrem bych ráda 
popřála všem našim dětem 
a jejich rodičům, aby se 
jim v naší mateřské škole 
líbilo, aby k nám rádi 
chodili a bylo jim s námi 
dobře. 
 
 

Za MŠ Z. Rejmanová
 
 
 
 
 
 
 

Zazimování lesa 
 
Zajímavá akce v závěru roku 
 
Na fotografii jsou účastníci uklízení lesa za 
Hájenkou. Posbírali cca 12 pytlů odpadků. 
Účastníkům patří poděkování. Věříme, že děti, které se akce zúčastnily, v budoucnu v lese nic vyhazovat 
nebudou. Ale pořád jsou mezi námi někteří, jimž to problém nedělá. Tak co? Chytnou se „za nos“? 

ZIMA SE BLÍŽÍ 
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Čtení babiček (a dědečka) 
 
Prospěšná spolupráce školy a knihovny 
 
11. prosince se 
uskutečnilo Čtení 
babiček „a jednoho 
dědečka“ pro malé 
čtenáře. Příjemná 
chvilka proběhla 
v podvečerních 
hodinách ve 
společenské místnosti 
SVC.  
 
Užily si ji děti, které 
vnímavě poslouchaly 
pohádky a příběhy, 
z nichž malovaly 

obrázky a plnily jednoduché 
úkoly. Za odměnu si odnesly 
zalaminovanou záložku 
s vlastním výtvorem a drobnou 
sladkost. 
 
Snad se podaří vytvořit tradici 
chvilek s knihou a milého 
setkávání. 
 
Čtenářům a návštěvníkům 
místní knihovny oznamujeme, 
že od 8.1.2014 bude výpůjční 
doba knihovny opět ve středu od 
16:00 do 18:00 hodin.

 
 
 
Placená inzerce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z OBECNÍ KNIHOVNY 
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Ve zkratce 
 
Odpady 
 
Jak je uvedeno v zápise 
z jednání Zastupitelstva obce 
Javorník, je schválen poplatek 
za provoz systému 
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních 
odpadů v r. 2014 ve stejné výši 
jako v r. 2013, a to 570 Kč na 
obyvatele i jeden rekreační 

objekt. Vyhláška č. 1/2013 
specifikuje podrobné podmínky 
a je k dispozici na OÚ a 
webových stránkách obce 
Javorník www.obecjavornik.cz . 
 
Protože vybrané prostředky 
zdaleka nestačí na úhradu všech 
nákladů na odpady, je nutné, 
abychom si nezvyšovali náklady 

za nedisciplinovanost. Proto 
apelujeme na všechny občany, 
aby odpad řádně třídili a do 
příslušných kontejnerů ukládali 
odpovídající odpad. Při 
nedodržování těchto pokynů 
stoupají dodatečné náklady za 
dotřídění, popřípadě nevyvezení 
kontejneru.

  
 
Vánoční koncerty 
 
Letos se měly opět uskutečnit 
dva vánoční koncerty. Bohužel, 
první koncert 17.12. musel být 
z důvodu nemoci řady členů 
souboru Červánek zrušen.  
Druhý koncert svitavských 
hudebníků „Chvála Bohu“ 
s Frantou Černým proběhne 
v pátek 27.12. se začátkem 
v 17:00 hodin. Čas je stanoven 
s ohledem na možnosti 

muzikantů, kteří poté 
vystupují ještě v Opatovci.  
 
Přátelé příjemné pohody, 
přijďte si prodloužit 
vánoční atmosféru do 
kaple Nejsvětější Trojice. 
Samozřejmě bude 
připraven i tradiční punč. 
Vstupné je jako vždy 
dobrovolné.

 
 
 
 
 
 
 
 

Šťastné a veselé 
 
Buďme na sebe hodní 
 

Vážení a milí spoluobčané,  
 
dovolte mi popřát Vám jménem svým i ostatních členů zastupitelstva a pracovníků OÚ šťastné a 
veselé prožití Vánoc a dětem rozzářené oči ze stromečku i dárků.  
A do nového roku 2014 přeji všem našim občanům pevné zdraví a co nejvíce radostí. 

Zdeněk Bouška  
 

NA ZÁVĚR 

PF 
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