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Zápisy z minulých zasedání 
 

28.4.2014  
 
 
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 Vl. Čechala  

 
4. Hospodaření obce           
v r. 2014  
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 
plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.3.2014 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.803 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 
1.142 tis. Kč a na upravený 
rozpočet výdajů 3.698 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 
1.379 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet 1.105 tis. Kč 
skutečnost -237 tis. Kč 

- dosavadní nepříznivý vývoj je 
negativně ovlivněn liknavým 
vyřizováním dotace SFŽP, 
která by měla být ve výši cca 
900 tis. Kč 

- z důvodu posunutí 
rozpočtových příjmů o několik 
měsíců navrhl starosta řešit 
uvedenou situaci přijetím 

úvěru 500 tis. Kč na 
rekonstrukci střešního pláště 
ZŠ a odvětrání půdního 
prostoru a otevřením 
kontokorentního limitu ve výši 
500 tis. Kč; splátka 
dosavadního úvěru ve výši 900 
tis. Kč bude k 30.4.2014 řádně 
splacena 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 31.3.2014 (usn. č. 2/2014-
4a) 

- zastupitelstvo schválilo: 
- podle § 85, písm. j) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů 
uzavření: 

- smlouvy o přijetí 
investičního úvěru od České 
spořitelny a.s. (IČ 
45244782) do výše 500.000 
Kč na financování 
rekonstrukce střešního 
pláště ZŠ Javorník a 
odvětrání půdního prostoru 
se splatností do 31.12.2014 
a zajištěného budoucími 
příjmy obce (usn. č. 
2/2014-4b) 

- smlouvy o kontokorentním 
úvěru od České spořitelny 
a.s. (IČ 45244782) ve výši 
500.000 Kč na překlenutí 
časového nesouladu příjmů 
a výdajů se splatností do 
jednoho roku a zajištěného 
budoucími příjmy obce 
(usn. č. 2/2014-4c) 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočtové opatření č. 2 
(přijetí krátkodobého úvěru ve 
výši 500 tis. Kč – pol. 8113, a 

splátku krátkodobého úvěru ve 
výši 500 tis. Kč – pol. 8114, 
úhradu DPPO za obec ve výši 
68 tis. Kč a zároveň příjem 
DPPO za obec ve výši 68 tis. 
Kč) - (usn. č. 2/2014-4d) 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočtový výhled obce 
Javorník do r. 2017 (usn. č. 
2/2014-4e) 

 
5. Změna předsedy komise 
pro mládež a životní 
prostředí  
- starosta informoval zastupitele 

o rezignaci Daniela Císaře na 
funkci předsedy komise pro 
mládež a životní prostředí a 
souhlasilo s tím, že novým 
předsedou komise je od 
1.4.2014 Petr Hirka (usn. č. 
2/2014-5a)  

 
5. Různé 
 
a) Informace o jednáních 
starosty s firmami 
CENTROPOL ENERGY, a.s.  
a ČEZ, a.s. 
- starosta informoval zastupitele 

o posledních stanoviscích a 
nabídkách obou firem 

- podle nového občanského 
zákoníku podepsání nabídky 
podmínek je posuzováno jako 
uzavření smlouvy, takže 
nemohlo dojít ke změně 
dodavatele silové elektřiny bez 
sankce 

- CENTROPOL ENERGY, a.s. 
předložil zastupitelstvu ke 
schválení smlouvu o smlouvě 
budoucí, na základě které by 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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v r. 2016 byla dodavatelem 
silové elektřiny právě tato 
firma 

- ČEZ, a.s. předložil 
zastupitelstvu nabídku 
dodávky elektřiny na období 
1.5.2014 – 31.12.2015 
s individuálně nastavenými 
cenami, které jsou příznivější 
než byla nabídka z ledna t.r. 

- zastupitelstvo nesouhlasilo 
s uzavřením smlouvy o 

smlouvě budoucí s firmou 
CENTROPOL ENERGY, a.s. 
(usn. č. 2/2014-6a) 

- zastupitelstvo souhlasilo 
s přijetím nabídky ČEZ, a.s. č. 
14006387 (usn. č. 2/2014-
6b) a pověřilo starostu 
podepsáním akceptace 
nabídky a uzavřením smlouvy 
o dodávce elektřiny 

 
 

b) Dodatek smlouvy 
s firmou EKO-KOM  
- zastupitelstvo schválilo 

Dodatek smlouvy č. 1 s firmou 
EKO-KOM, a.s. ze dne 
7.4.2014 a její přílohu č. 1, 
která pověřuje firmu LIKO 
Svitavy a.s. výkaznictvím o 
odpadech (usn. č. 2/2014-
6b) 

 
 
16.6.2014 
 
  
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 L. Bednáře 
a Vl. Čechala 

 
 

4. Hospodaření obce 
k 31.5.2014  
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 
plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.5.2014 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.871 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 
1.725 tis. Kč a na upravený 
rozpočet výdajů 3.765 tis. Kč 
je skutečnost po konsolidaci 
1.849 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet 1.105 tis. 
Kč skutečnost -124 tis. Kč 

- dle poslední informace od 
příslušné projektové 
manažerky SFŽP by měla být 
do jednoho měsíce vyplacena 
dotace na zateplení ZŠ 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 31.5.2014 (usn. č. 3/2014-4) 

a schválilo rozpočtové 
opatření č. 3 – navýšení příjmů 
na pol. 1361 (správní poplatky) 
o 2 tis. Kč, pol. 4111 (dotace 
na volby) o 18 tis. Kč a 
navýšení výdajů v § 3111 (MŠ) 
+ 15 tis. Kč, § 6117 (volby EP) 
+ 13 tis. Kč 

 
5. Závěrečný účet obce 
Javorník za r. 2013 vč. ZŠ a 
MŠ Javorník  
- závěrečný účet obce Javorník za 

r. 2013 a účetní uzávěrka obce a 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník za r. 2013 byly řádně 
vyvěšeny na úředních deskách 
obce 

- zastupitelstvo obce schválilo 
celoroční hospodaření obce, 
účetní závěrku obce a její zřízené 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník, závěrečný účet obce a 
její zřízené příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Javorník za 
rok 2013 včetně zprávy 
nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2013 bez výhrad (usn. č. 
3/2014-5) 

 
6. Závěrečný účet 
Skupinového vodovodu 
Svitavy 
- zastupitelé byli seznámeni se 

závěrečným účtem 
dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Svitavy za 
rok 2013, který je vyvěšen na 
úředních deskách obce 

- zastupitelstvo jej vzalo na 
vědomí bez připomínek (usn. 
č. 3/2014-6) 

 
7. Změna Stanov 
Skupinového  
vodovodu Svitavy 
- z důvodu platnosti nového 

Občanského zákoníku bylo 
nutné provést v dobrovolném 
svazku obcí Skupinový 
vodovod Svitavy změny ve 
Stanovách svazku 

- součástí schválení nových 
Stanov svazku je i vklad 
vodovodního řadu na p.p. č. 
259/21a 259/20 do 
dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Svitavy 

- zastupitelstvo schvaluje: 
a) vklad majetku obce, a to 

inv.č. 41 - vodovodní řad 
SO 03 na p.p.č. 259/21 a 
259/20  v obci Javorník, 
k.ú. Javorník u Svitav do 
dobrovolného svazku obcí 
Skupinový  vodovod 
Svitavy za podmínek § 38 
zákona  č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových  pravidlech 
územních rozpočtů, 
v platném znění (usn. č. 
3/2014-7a) 

b) změnu Stanov 
dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod 
Svitavy dle předloženého 
návrhu (usn. č. 3/2014-
7b) 

 
 
8. Závěrečný účet 
Mikroregionu Svitavsko za r. 
2013  
- zastupitelé byli seznámeni se 

závěrečným účtem 
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dobrovolného svazku obcí 
Mikroregionu Svitavsko za rok 
2013, který byl vyvěšen na 
úředních deskách obce 

- zastupitelstvo jej vzalo na 
vědomí bez připomínek (usn. 
č. 3/2014-8) 

 
9. Různé 
 
a) Převzetí chaty AVZO, 
základní organizace Javorník 
(dříve ZO Asociace 
technických sportů a 
činností) do majetku obce 
Javorník 
- starosta informoval zastupitele 

o jednáních s předsedou a 
dalšími členy AVZO (Asociace 
víceúčelových základních 
organizací), základní 

organizace Javorník, o řešení 
správy chaty v blízkosti obce 
Kukle, na st. p.č. 202 (majetek 
obce Javorník) 

- zastupitelstvo schvaluje 
převzetí chaty AVZO do 
majetku obce a pověřuje Z. 
Boušku a D. Čechalovou 
dořešením zapsání chaty do 
Katastru nemovitostí (usn. č. 
3/2014-9a) 

 
 
b) Příspěvek obce záchranné 
stanici volně žijících zvířat 
„Zelené Vendolí“  
- zastupitelstvo schválilo 

příspěvek ve výši 3 tis. Kč 
záchranné stanici „Zelené 
Vendolí“  (usn. č. 3/2014-9b) 

 

c) Výjimka z počtu žáků ZŠ  
- stejně jako v minulých letech, 

ředitelka ZŠ a MŠ Pavla 
Štěrbová požádala o udělení 
výjimky z počtu žáků pro 
školní rok 2014/2015 

- výjimka může být udělena dle 
§ 23 odst. 3 a 4 zákona č. 
561/2004 o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů 

- zastupitelstvo rozhodlo udělit 
ZŠ a MŠ Javorník výjimku 
z počtu žáků pro školní rok 
2014/2015 a zavázalo se 
dofinancovat chybějící 
neinvestiční náklady  

 (usn. č. 3/2014-9c)

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kdo slaví jubileum? 
 
Ve druhém čtvrtletí letošního roku slaví tito naši občané: 
 
 
RŮŽENA KALOVÁ   83 LET 
MIROSLAVA STEJSKALOVÁ 70 LET 

LIBUŠE BEDNÁŘOVÁ   82 LET 

STANISLAV NOVOTNÝ  98  LET 

JOSEF PULDA    70 LET 

MARIA DĚDIČOVÁ   65  LET 

EVA PEŘINOVÁ    65 LET 

MILOSLAV KOSEK   89 LET 

PETR KULKA    65  LET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Na zdraví! 

 

 

JUBILANTI 

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

Inspirace „Poštou pro tebe“ 

 

Rád se dívám na televizní pořad 

„Pošta pro tebe“. V něm se 

hledají a setkávají ti, kteří se léta 

neviděli. Setkání jsou někdy 

milá a dojemná, ale občas i 

nežádoucí. 

 

Pořad mě inspiroval a zabrousil 

jsem do minulosti a ejhle: 

Ve vzpomínkách se setkávám 

s těmi, které již ale nikdy 

nepotkám. Na vrcholu 

vzpomínek jsou Josef Juřík a 

Antonie Macháčková, kteří 

vychovali pět dětí – Josefa, 

Františka, Jana, Annu a 

Antoniu. V Javorníku či Mikulči 

stále žijí někteří pamětníci, 

pocházející z Písečného, odkud 

sem přicházeli po válce noví 

osídlenci. A ti si mohou na 

některé jmenované také 

vzpomenout. Můj otec pocházel 

z jedenácti dětí a vzájemné 

rodinné vazby si mohou 

připomenout v rodině 

Macháčkových v Mikulči.  

 

Slyšel někdo z mladých, kdo to 

byl pořádník? Tuto funkci 

v rodné obci zastával právě otec. 

Jelikož v té době nebyly žádné 

telekomunikace, nahrazovala je 

jiná komunikace – ústní. Např. 

vyhlašování rozhodnutí 

obecního úřadu se vyhlašovalo 

za pomoci bubínku. Nebo si 

vzpomínám, že nešťastně 

zemřela (otravou oxidem 

uhelnatým) služka u Nečasů a 

pořádník měl za úkol tuto 

smutnou zprávu rodině 

v Janovičkách oznámit osobně. 

 

Další vzpomínky mě přivádí 

k práci a činnosti otce, jako 

vyučeného krejčího (učil se ve 

Vídni). Během II. světové války 

šil doma pro partyzány košile 

apod. z látky, kterou ukořistili. 

Nejednou jsem se v noci 

probudil a v místnosti byla 

skupina neznámých mužů. Mezi 

nimi „Černý partyzán“ pan 

Serynek a budoucí občan 

Javorníka František Fučík 

nejstarší. 

 

Stínem těchto dějinných 

událostí v naší rodině zůstává 

smrt mého bratra Gustava a 

dvou jeho kamarádů 3.5.1945 

rukou SS-mana z posádky na 

zámku v Dalečíně! Mladým 

mužům bylo kolem 23 let. 

 

Tak, to jsou některé z mých 

vzpomínek, ke kterým se vracím 

inspirován televizním pořadem, 

ale nejen jím. 

 

Pozornosti a zaznamenání 

hodné by byly jistě i vazby 

jiných rodin v naší obci 

Javorník. Zkusí se o ně někdo 

s námi podělit a přispěje do 

občasníku? 

 

Josef Juřík

 

 

 

 

 

 

Nové zdroje pitné vody zprovozněny 
 

Informace ze Skupinového vodovodu Svitavy 

 

Město Svitavy a obce Javorník, 

Kamenná Horka, Karle, Koclířov a 

Vendolí, které jsou sdružené v 

dobrovolném svazku obcí 

Skupinový vodovod Svitavy, se 

dlouhodobě snaží o zlepšování 

kvality pitné vody. Od února 

letošního roku je všem odběratelům 

v těchto obcích dodávána pitná 

voda převážně z hloubky 165-185 

m, odkud je jímána voda s 

minimálním obsahem dusičnanů. 

Z PERA DOPISOVATELŮ 

DOBRÁ ZPRÁVA 
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Tím došlo k poklesu dusičnanů 

dodávané vody ve Svitavách a v 

obcích Javorník, Kamenná Horka, 

Karle a Vendolí 

 

V roce 2005 byly zbudovány nové 

zdroje pitné vody, jeden v 

prameništi Lány a druhý v 

prameništi Olomoucká. Kapacita 

zmíněných zdrojů však doposud 

pokrývala přibližně poloviční 

spotřebu odběratelů a navíc byla 

vzhledem ke kapacitě jednotlivých 

zdrojů a odběrům v různých částech 

města nerovnoměrně 

distribuována. Proto se 

připravovalo zbudování dalších 

dvou zdrojů pro zajištění 

zásobování vodou s obsahem 

dusičnanů pod 15 mg/l. Doposud 

byl průměrný obsah dusičnanů v 

pitné vodě na hranici 23 mg/l. Pro 

informaci uvádíme, že ještě v roce 

2005 byl tento ukazatel 47,8 mg/l, 

přičemž limit nejvyšší mezní 

hodnoty je stanoven na 50 mg/l. 

Další dva nové zdroje byly nyní 

vybudovány ve stávajících 

prameništích Olomoucká a Lány. 

Stavební práce probíhaly relativně 

krátce - od prosince 2011 do března 

2012. Do konce roku 2012 proběhl 

sled čerpacích zkoušek, na který v 

roce 2013 navázal složitý proces 

vyhodnocení hydrogeologického 

průzkumu, přípravy řízení o 

posouzení vlivů na životní 

prostředí, zajištění podkladů pro 

povolení nakládání s podzemními 

vodami a vlastní osazení nových 

vrtů technologií k čerpání pitné 

vody.  

Využitelné množství pitné vody z 

nově zbudovaných zdrojů je u vrtu 

v prameništi Olomoucká 8 litrů /s a 

v prameništi Lány 20-25 litrů/s. 

Tento výsledek je opačný, než byl 

předpoklad před zahájením prací a 

než byla skutečnost ve vrtech 

zbudovaných v těchto původních 

prameništích v roce 2005. Pro 

zásobování pitnou vodou má však 

tento výsledek velice příznivý 

dopad, neboť již není nutné 

realizovat plánovaný výtlačný 

vodovodní řad, který měl přebytky z 

prameniště Olomoucká přečerpávat 

do vodojemu Lány, odkud je 

zásobována většina obyvatel obcí 

sdružených ve Skupinovém 

vodovodu Svitavy.  

 

Předpokládaná výsledná hodnota 

obsahu dusičnanů v pitné vodě by 

měla být do 15 mg/l, což je limit pro 

kojeneckou vodu. Vydatnost nových 

zdrojů a kvalita dodávané vody 

bude provozovatelem vodovodu 

průběžně sledována.  

Prozatím není možné oficiálně 

stanovit, že je dodávaná voda v 

kvalitě vody kojenecké. K tomu 

musí proběhnout další sledování. 

Vyhodnocení tohoto ukazatele bude 

sledováno v průběhu letošního 

roku.  

 

Takže nám všem na zdraví!

 

 

 

 

 

 

Klub důchodců si pozval nejmladší 
 

Se svým vystoupením přišly děti z mateřské školy 

 

V úterý 3. června si na své 

pravidelné posezení pozvali 

zdejší senioři děti ze školky. 

Jejich vystoupení zpestřilo 

příjemnou atmosféru, která 

panuje na „Klubu důchodců“.  

Následující fotografie jsou 

z tohoto setkání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti pod vedením vedoucí 

učitelky MŠ  

Zdeny Rejmanové 

připravily našim seniorům 

příjemné zpestření. 

 

 

PŘÍSPĚVEK OD SENIORŮ 
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Dětem patřil zasloužený potlesk. 

Fotografie pořídil člen  

Klubu důchodců 

Miloš Peňáz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co víš o obci, ve které žiješ? 
 

… potom, že knihovny jsou na ústupu 

 

Již v únorovém vydání 

občasníku jsme měli příspěvky, 

které dokládaly oživení činnosti 

místní knihovny. Následující 

měsíce jsme zaznamenali 

každou středu zvýšenou 

návštěvnost knihovny nejen 

dětmi, ale mnohdy i rodiči. 

Kromě probíhající soutěže pro 

děti předškolního a školního 

věku byla připravena i pěkná 

akce pro děti ze školky – viz. 

foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž o Javorníku „Co víš o obci, ve které žiješ?“ 

 

Od začátku března probíhala v 

knihovně soutěž o Javorníku, která 

byla určena dětem od 5 do 15 let.  

Zúčastnit se jí mohly všechny děti 

bydlící v Javorníku. Otázky 

prověřovaly znalosti dětí nejen o 

historii obce, ale také o jejím 

současném životě, o lidech, kteří v 

Javorníku bydlí, pracují a dokážou 

se i pobavit a zasportovat si. 

Cílem tedy bylo, aby si děti všímaly, 

co se kolem nich děje, s kým se 

mohou v obci potkat, kdo obec řídí, 

jaké budovy, stromy či jiné 

zajímavosti zde máme.  

 

Aby správně odpověděly, musely se 

zeptat rodičů, známých, hledat na 

internetu, v neposlední řadě se 

musely obcí projít 

a zjišťovat přímo v terénu. 

 

A že soutěž nebyla užitečná jen pro 

děti, poznali i pracovníci obce.  

Z odpovědí vyplynulo několik 

podnětů, kterými se jistě v 

budoucnu zastupitelé budou 

zabývat. 

 

Další, velmi důležitou stránkou bylo 

seznámení se s místní knihovnou, 

neboť mnozí občané ani netuší, že v 

obci knihovna funguje.  

 

A mě, knihovnici, těší, že mnohé z 

dětí si přišly třeba jen popovídat, 

porozhlédnout se a příště přijdou 

zase, pobýt mezi knihami. 

 

Z OBECNÍ KNIHOVNY 
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K samotným výsledkům: 

 

Soutěže se od počátku zúčastnilo 

16dětí. Byly mezi nimi děti  z 

mateřské školy, základní javornické 

i ze svitavských základních škol. 

 

Ne všechny měly výdrž a dokázaly 

každou středu navštívit knihovnu, 

dokázalo to devět z nich.  

 

A věru, zůstali jen ti nejvytrvalejší. 

Vždyť každý týden plnit jeden z 20 

možných úkolů a při tom si třeba 

ještě vypůjčit knihu, to si žádá 

zájem (někdy i oběť) nejen 

samotných dětí, ale i rodičů. 

Soutěžící bylo nutné při 

vyhodnocení rozdělit do 3 skupin 

podle věku.  

 

Nejmladší: 

1.-2. Eliška  Obrová, Barborka 

Bulvová 

 

Druhá skupina:   

1. Eliška Bryšková 

2. – 3. Roman Deml, Štěpán Juřík 

4. Aneta Zemanová 

 

Třetí skupina:      

1. – 2. Zuzka Janderová, Vendulka 

Juříková 

3. Kristýna Valová  

Při závěrečném vyhodnocení děti 

dostaly drobné dárky  a  poslední 

úkol, v němž mohli soutěžící 

jakoukoliv formou představit své 

oblíbené místo, zážitek nebo  

zajímavost  z Javorníka. jsme  

vystavili ve společenské místnosti 

na Obecním úřadě. 

Blahopřeji dětem a přeji hezké 

prázdniny. 

 Za sebe děkuji rodičům za podporu 

dětí a všem, kteří byli ochotni při 

soutěži pomoci. 

 

Jarmila Boušková

 

 

Příklady příspěvků soutěžících dětí 
 

Kristýna  Valová – Březinka 

 

Moje nejmilejší místo v Javorníku je Březinka. Moc se mi tam líbí, protože je tam prostor na mnoho 

venkovních her. Mě tam nejvíce baví fotbal. Také jsou tam dětské prolejzačky, na kterých si spolu s 

kamarády můžu hrát. Nejraději tam ale chodím, když je tam nějaká akce, jako třeba: dětský den nebo 

strašidýlkování. Je to super. V Březince moc ráda trávím svůj volný čas. 

 

Roman  Deml -  ŠKOLA 

 

Škola, škola, škola 

Proč nás volá? 

Abychom se učili 

A né mučili. 

Jen tahle škola v Javorníku 

Učí nás smíchu 

 

I když nás je pět 

Poznáváme celý svět 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie jsou ze závěrečného 

vyhodnocení soutěže 

„Co víš o obci, ve které žiješ? 
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Co jsme dělali v MŠ v posledních měsících? 
 

Jaro a konec školního roku v mateřince 

 

Děti z mateřinky vítaly jaro pěknou 

výzdobou školky a spoustou 

zajímavých aktivit. Jarní paprsky 

nás vylákaly s dětmi ven do přírody 

za zvířátky i prvními kytičkami. 

Celý měsíc duben se odvíjel od 

probouzejícího se života v přírodě. 

Již tradičně v jarních měsících 

navštěvujeme malá kůzlátka, 

jehňátka a štěňátka u Hartlů. 

Dětem se dovádění mezi zvířátky na 

zahradě velmi líbí a jsou rády, že 

mají možnost zvířátka pravidelně 

navštěvovat. 

Poslední dny v dubnu jsme věnovali 

tematickým vycházkám do přírody, 

k pramenu Svitavy a rybníku za 

vodními živočichy i za sportem do 

Březinky. Celý měsíc jsme se 

zaměřili na výchovu k ochraně 

životního prostředí, která dětem v 

dnešním přetechnizovaném světě 

schází. 

 

Své zážitky děti ztvárnily ve 

výtvarné soutěži, která byla 

uspořádána v rámci aktivit obecní 

knihovny. Děti vytvořily různými 

výtvarnými technikami krásné 

kolektivní dílo, které bylo na 

slavnostním zakončení náležitě 

ohodnoceno.  

 

Svátky jara – Velikonoce si v naší 

mateřské škole užíváme se vším, co 

k tomu patří – malujeme vajíčka, 

tvoříme velikonoční dekorace a 

ozdoby. Paní kuchařky nám upekly 

krásného velikonočního beránka a 

na zelený čtvrtek jsme si připravili 

zelený den s ochutnávkou "zelených 

pokrmů."

 

Velikonoce na zámku v Pardubicích 

 
Starší děti a žáci ZŠ Javorník 

navštívili výstavu "Velikonoce na 

zámku v Pardubicích". Autobus 

jsme měli sponzorským darem díky 

Pardubickému kraji a dopravní 

firmě. Děti jely natěšené a 

mimořádný zájezd je opravdu 

nezklamal. Každý si našel kus toho 

„svého“, co se mu líbilo nejvíc. 

Všichni jsme si prohlédli jarní a 

velikonoční dekorace, zdobení 

kraslic, cukrářské a pekařské 

výrobky, aranžování květin či lidová 

řemesla. Děti se mohly nechat 

zdarma vyfotografovat a za pár 

minut si odnášely fotku v krásném 

velikonočním rámečku. 

Vyráběly si drobné dárky, 

tvořily loutky a velikonoční 

dekorace. Některé si nechaly 

namalovat na obličej obrázek 

- velikonočního zajíčka, 

kytičky nebo jiné dekorativní 

motivy. Na nádvoří byla 

výstavka hospodářských 

zvířat a mláďat, které si děti 

se zaujetím prohlížely. Na 

závěr jsme si nakoupili různé 

výrobky i dárečky pro své blízké a 

plni dojmů jsme se vraceli domů.

 

Výlet za koníky do Janova 

 

V květnu letošního roku nás 

zaujal program „Hravě, zdravě u 

koníků“, a tak se naše MŠ a ZŠ 

rozjela za zvířátky do Janova. 

Zde byl pro nás připraven  

příjemný  program. Nejprve 

jsme si prohlédli stáje, poznali 

koně a seznámili se se zásadami 

bezpečnosti při kontaktu se 

zvířetem. Potom se děti rozdělily 

do skupinek. Každá skupinka 

pracovala samostatně – jedna 

vyráběla obrázek koní, další 

plnila sportovní úkoly.  

 

Největším zážitkem byla jízda na 

koni, kterou si všechny děti s 

úsměvem užívaly.  A kdo zrovna 

nejezdil na koníkovi, mohl 

využít houpačku, skluzavku, 

pískoviště…   

 

I když bylo chladné počasí, byli 

jsme velmi spokojeni, načerpali 

jsme tam pozitivní energii a 

velice se těšíme, že tento zážitek 

na podzim zopakujeme.

PŘÍSPĚVKY Z MŠ A ZŠ 
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Květen a červen ve znamení oslav 

 

Květen začal teplým, téměř letním 

počasím. A protože se blížil Den 

matek, zaměřili jsme se právě na 

naše nejmilovanější maminky. Děti 

vytvářely kytičky pro maminku, 

učily se básničky a maminku také 

malovaly. Den matek jsme společně 

oslavili besídkou, kde jsme strávili 

příjemné odpoledne. 

 

V rámci besídky pro maminky se 

odehrálo slavnostní vyřazení 

předškoláků, kteří za několik dnů 

opustí naši školku. V příštím roce z 

nich budou opravdoví školáci.  

Program byl zahájen kulturním 

vystoupením v SVC, při kterém děti 

recitovaly básničky, zazpívaly 

písničky, tančily a nakonec složily 

přísahu pro opravdové školáky. 

Všichni předškoláci dostali na 

památku šerpu a knihu s 

věnováním. Při písni Holky z naší 

školky proběhla módní přehlídka a 

ukázka školních aktovek.  

Přejeme všem školáčkům, aby se 

jim ve škole dařilo, aby měly hodné 

paní učitelky, a těšíme se na jejich 

návštěvy u nás ve školce.  

Z velkého množství aktivit ještě 

zmíním různé výchovné pořady, 

které jsme navštívili – koncert žáků 

ZUŠ, divadla a interaktivní pořady 

v MŠ, exkurzi do obecní knihovny, 

návštěvu hracího centra Rarášek, 

dopravní hřiště a plavecký výcvik.  

 

Děti z naší školičky pěknými 

básničkami obohacují kulturní 

program při vítání občánků či klubu 

důchodců. Velký prostor věnujeme 

spolupráci se ZŠ. Pravidelně 

docházíme na cvičení do tělocvičny 

a kroužek anglického jazyka.  

Společně se školáky si hrajeme, 

povídáme a plníme zábavné úkoly 

na interaktivní tabuli.  

 

Letošní čarodějnice s opékáním a 

sportovním vyžitím jsme oslavili 

právě na zahradě ZŠ a v arboretu. K 

tradičním akcím školky patří oslava 

Dne dětí, kterou jsme si užili na 

školní zahradě. Protože nám počasí 

přálo, děti soutěžily s plným 

nasazením a všichni jsme se skvěle 

bavili. Každý potom dostal sladkou 

odměnu a drobné dárečky. 

 

Konec června se rychle přiblížil a 

pomalu se chystáme na prázdniny. 

Ještě nás čeká školní výlet na 

zámek Potštejn, na který se všichni 

moc těšíme. 

 

Děkujeme rodičům a přátelům 

školy, kteří se aktivně podílejí na 

činnosti a dění v MŠ. Přejeme všem 

bezvadné prázdniny plné sluníčka a 

odpočinku. 

 

Zdena Rejmanová

 

Úspěchy základní školy 
 

Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu 

V prosincovém čísle Javornického 

občasníku jsme Vás žádali občany o 

spolupráci při sběru mobilních 

telefonů, protože se naše škola 

zapojila do IV. ročníku soutěže 

Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou 

třídu. 

Žáci i paní učitelky sbírali telefony 

od známých, příbuzných i sousedů. 

Někteří z občanů nám také aktivně 

pomáhali a přispěli k tomu, že se 

naši žáci v této soutěži umístili již 

podruhé na 1. místě v České 

republice. Tímto všem 

pomocníkům velice děkujeme.  

Porazili jsme celkem 321 škol a 

k recyklaci jsme odevzdali 93 

mobilních telefonů. Soutěž 

probíhala od 1. prosince 2013 do 31. 

ledna 2014. Funkční telefony byly 

předány organizacím, které pracují 

s handicapovanými spoluobčany a 

do dětských domovů. 

Na výlet za odměnu jsme jeli 13. -

15. června. Celý výlet uhradil 

Recyklohraní. Byli jsme v Liberci, 

kde jsme vyjeli lanovkou na Ještěd 

a podnikli túru v okolí Ještědu. Byli 

jsme v Centru Babylon. Babylon je 

zábavní komplex, kde si naši žáci 

užili zajímavá dobrodružství v IQ 

Parku, aquaparku, lunaparku a 

prošli si největší zrcadlové bludiště 

v Evropě.  

V neděli jsme navštívili ZOO a 

botanickou zahradu. Všichni budou 

dlouho vzpomínat na 

nezapomenutelné zážitky!

Nově v základní škole sbíráme prázdné cartridge a tonery 

Novinkou v projektu Recyklohraní, 

aneb Ukliďme si svět je možnost 

sbírat kromě použitých baterií a 

vysloužilých drobných 

elektrospotřebičů i prázdné 

laserové tonery a inkoustové 

cartridge. V základní škole máme 

nový sběrný box. Prázdné tonery a 

cartridge můžete vhazovat do boxu 

za vstupními dveřmi ZŠ. 
Novinkou v projektu Recyklohraní, 

aneb Ukliďme si svět je možnost 

sbírat kromě použitých baterií a 

vysloužilých drobných 

elektrospotřebičů i prázdné 

laserové tonery a inkoustové 

cartridge. V základní škole máme 

nový sběrný box. Prázdné tonery a 

cartridge můžete vhazovat do boxu 

za vstupními dveřmi ZŠ.



 

11 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

 Aktivity v základní škole 

Od našeho posledního příspěvku v Javornickém občasníku se toho ve škole událo tolik, že všechny akce by se nám 

do tohoto článku ani nevešly. Proto nám dovolte vybrat pouze ty nejzajímavější.  

 

Leden: Nejdůležitější událostí byl v lednu zápis do 1. ročníku základní školy. U zápisu jsme přivítali celkem čtyři 

prvňáčky. Všem budoucím žáčkům se během zápisu velice dařilo. 

Vyprávěli o sobě a své rodině, řadili žirafy podle velikosti, 

poznávali pohádku, na perníkové chaloupce na interaktivní 

tabuli hledali ovoce, na interaktivní 

tabuli také vraceli do košíku 

geometrické tvary a samozřejmě 

prokázali znalost čísel. Už se moc 

těšíme, až k nám v září školáčci 

nastoupí. 

Ještě v lednu se ve školní družině 

během dvou týdnů konala akce 

Kuchtíkův pátek.  Naši žáci už 

dokážou bez problémů připravit 

zeleninové a ovocné saláty, pudink 

nebo jednohubky.  

 

Únor: Po mnoha letech se škola během jarních prázdnin dočkala nové výmalby. Všechny třídy i chodby už jsou 

krásně barevné a veselé. S přípravou na malování nám pomáhali šikovní tatínkové, kteří odsunovali nábytek a 

likvidovali staré vybavení. Za to jim velice děkujeme.  

19. února jsme společně s mateřskou školou zahájili 

plavecký výcvik ve Svitavách. Na závěr výcviku žáci 

dostali mokrá vysvědčení. Kromě plavání v únoru 

pokračovaly i naše pravidelné návštěvy kulturních 

představení. Ve Fabrice Svitavy jsme zhlédli divadlo 

O medvědu Ondřejovi. A poslední únorovou sobotu 

se konala výprava do lesa s myslivcem Milanem 

Gruberem. Výprava se těšila hojné účasti. 

 

Březen: V březnu jsme za krásného počasí uspořádali šipkovanou po naší obci. Také jsme se pobavili v kině na 

animované komedii Croodsovi a 21. března se konalo Karnevalové juchání. Na akci jsme pozvali i naše budoucí 

spolužáky z mateřské školy a některé jsme v kostýmech nemohli málem ani poznat. Děti si karneval užily. 

Tancovalo se, hrály se hry a ochutnávaly se 

pochoutky, které připravili školáci 

v pracovních činnostech. 

 

Duben: V polovině dubna se naši žáci 

společně s předškoláky z MŠ vydali do 

Pardubic na akci Velikonoce na zámku 

v Pardubicích. V bohatém programu 

nechybělo taneční vystoupení v krojích, 

loutkové divadlo, čtení pohádek nebo živá 

zvířata. Demonstrace správného postupu při 

výrobě perníku se ujala samotná čarodějnice z 

perníkové chaloupky. V dílně si zájemci 

vlastnoručně vyzkoušeli techniky zdobení 

vajec a perníčků. Autobus dětem hradil 

Pardubický kraj, takže měly krásný celodenní 

výlet úplně zadarmo. 



 

12 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

 
 

V dubnu jsme ve škole začali pracovat s kinetickým pískem, který žákům pomáhá 

procvičovat prsty během psaní nebo slouží k relaxaci.  24. dubna žáci navštívili moc pěkný 

klavírní koncert žáků ZUŠ Svitavy a poté jsme se vydali do herního zařízení Rarášek, kde 

si děti vyzkoušely různé atrakce, trampolíny a prolézačky. Poslední dubnový den už 

tradičně patřil čarodějnicím. Ve školním arboretu se jich sešlo mnoho. Ty papírové jsme 

upálili na hranici, kterou nám připravili Kinclovi. Tímto 

jim děkujeme, protože tak velkou hranici jsme ve škole 

ještě neměli. Žáci a děti poznávali rostliny v arboretu, 

prolézali pytlem, létali na koštěti a na závěr si opekli párek. Den se opravdu 

vydařil. 

 

Květen: V tomto měsíci se nejzajímavější akcí pro 

naše žáky stala bezpochyby návštěva koňských stájí 

v Janově. Program s názvem „Hravě, zdravě u 

koníků v Janově a hrátky na vsi“ byl bezkonkurenční. Žáci místo tělesné výchovy 

jezdili na koních, místo pracovních činností koně dokonce i čistili a místo prvouky se 

v praxi učili, jak o koně správně pečovat a čím takového koně nakrmit. Program byl 

bohatý.  Po jízdě na koni se nezapomnělo na výrobu suvenýru v podobě papírového 

koně a na zábavné hry na dvoře stájí. Děti z mateřské a základní školy v tomto měsíci nechyběly ani na Vítání 

občánků.  

A co nás čeká v červnu? Besídka, dopravní hřiště, výlet na zámek Potštejn a třídenní výlet do Liberce. Máme se na 

co těšit. V příštím občasníku se s Vámi podělíme o fotografické zážitky. 

 

Vyjádření k přijímání dětí do MŠ 

 
V dubnu byla vydána rozhodnutí o 

přijetí a nepřijetí dětí do mateřské školy 

pro školní rok 2014/2015. 

K předškolnímu vzdělávání bylo přijato 

6 dětí a kapacita školky byla maximálně 

naplněna. Žádostí o přijetí do MŠ bylo 

12. Z šesti přijatých dětí byly 4 děti 

z Javorníku, 1 dítě z Kuklí a 1 dítě 

z Mikulče.  

 

Jak je možné, že bylo přijato dítě 

z Kuklí a dítě z Mikulče, když 

školku zřizuje obec Javorník? Jak 

to, že nedostalo přednost dítě 

z naší obce? 

 

Ředitel školy stanovuje kritéria pro 

přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání při překročení kapacity 

školky. Všechna kritéria byla vyvěšena 

ve vestibulu MŠ už 28. 2. 2014 a dále 

také na internetových stránkách školy. 

Stanovisko ombudsmana ke kritériu 

trvalého pobytu dítěte: 

„Kritérium trvalého pobytu není 

legitimní, jde-li o bezpodmínečný 

požadavek, a žádné dítě bez 

trvalého pobytu v obci nebude 

přijato. Není-li kritérium trvalého 

pobytu bezpodmínečné, ale 

zvýhodňující, jedná se o kritérium 

legitimní.“ 

Javornické děti byly zvýhodněny a 

za trvalý pobyt v obci dostaly 10 

bodů. Upřednostnění pouze dětí 

z Javorníku by tedy bylo diskriminační. 

 

Jak je možné, že do naší školky 

chodí děti ze Svitav?  

 

Do naší MŠ chodí i děti ze Svitav, které 

byly přijaty v předchozích letech, 

protože to umožňovala kapacita MŠ. 

Děti ze Svitav byly přijaty na základě 

platného přijímacího řízení a splňovaly 

kritéria pro přijetí.  

 

A poznámka na závěr – zhoršený 

zdravotní stav dítěte a omezená 

docházka dítěte do MŠ ze zdravotních 

důvodů není důvodem k vyloučení 

dítěte z předškolního vzdělávání.  

 

Vážení občané, v případě dotazů 

ohledně přijímacího řízení do MŠ Vám 

vše ráda vysvětlím, abychom se 

vyvarovali často nesmyslným a 

nepodloženým spekulacím.  

 

Přijímací řízení do MŠ se řídí platnými 

zákony a vyhláškami.  

 

 

 

Mgr. Pavla Štěrbová 

ředitelka ZŠ a MŠ Javorník
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Čarodějné rojení 
 

Obnovení obecní tradice bylo úspěšné 

 

Komise pro mládež a životní 

prostředí spolu s komisí 

kulturní a sociální se rozhodly 

zkusit obnovit obecní 

organizování pálení čarodějnic.  

 

Bylo příjemným překvapením, 

že děti i dospělí projevili velký 

zájem o akci. Akce pod názvem 

„Čarodějné rojení“ začala již 

v odpoledních hodinách 

procházkou skupin dětí i 

dospělých od Jelena až na 

Kopec. Cestou plnili úkoly 

na jednotlivých 

stanovištích. Zpáteční 

cesta s lampiony a 

čarodějnicemi skončila 

v Březince čarodějným 

rojením, upálením 

čarodějnice, opékáním 

špekáčků a veselením 

s občerstvením.  

Všichni se už těší na příští 

rok. Fotografie dokládají 

hojnou účast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z PROBĚHLÝCH AKCÍ V OBCI 
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Dětský den 
 

Úspěšný den, kterému přálo i počasí 
 

Milí sousedé, 

 

První červnový víkend panovalo  

nad Javornickým hřebenem skvělé 

počasí. Jakoby tušilo, jak moc 

budeme potřebovat sluníčko pro 

zdárný průběh naší největší 

společné akce roku, věnované 

oslavě svátku dětí. 

Akce začala ve 14. hodin, ale mnoho 

dětí bylo netrpělivých a přišli již 

dříve, což bylo příjemné -  mohli 

nám pomoci s konečnými 

přípravami.  

V první hodině a 

půl si mohla více 

než stovka dětí 

(kde se jen 

vyrojily…?) 

vyzkoušet svoji 

zručnost, 

znalosti i odvahu 

na 10 ti 

soutěžích. 

Tradiční 

návštěva Hasičů, 

ukázka hasební 

techniky a hlavně obrovská spousta 

pěny,  následné  koupání pod 

vodopádem i v bazénku – žádné z 

dětí nezůstalo suché.  

 

Zatímco si chlapci a chlapi hráli 

mezi sebou fotbálek, děti se osušily 

a spěchaly si vyrobit  památný 

přívěšek jako vzpomínku na krásný 

den. Rodiče mohli být v pohodě, 

děti na dohled, dobré jídlo a piti na 

stole a hlavně – potkali se tu s 

mnohými sousedy, mohli 

popovídat, zasmát se. 

A další akce následovala – 

fotbalový zápas mezi děvčaty a 

kluky! No, pravda, těch kluků moc 

nebylo! Zato holek mnohonásobně 

více. Bylo famózní pozorovat 

caparty, jak letí za kulatým míčem - 

jako chvost za kometou…nádhera. 

 

Celým dnem nás provázela 

příjemná hudba z dětských filmů, 

pohádek, oblíbených skupin a 

hlavně  smích a pohoda našich 

malých potomků.  

Tečkou za příjemným dlouhým 

dnem bylo vypouštění Lampionu 

štěstí, doprovázené vyslovením 

mnoha dětských přání, které snad 

mohu shrnout do nejoblíbenějšího: 

„Už aby byly prázdniny“. 

 

Milí sousedé, vám všem, kteří jste 

mohli věnovat volné 

odpoledne dětem, za celý 

tým sportovní i kulturní 

komise velmi děkuji. 

Bylo skvělé přichystat 

pro všechny, kteří jsou 

rodáci či zde žijí, pěkný 

den. Děkujeme za 

dobrovolné vstupné. 

 

Organizátorsky a 

sponzorsky se na akci 

podílela Obec Javorník a 

bezmála 20 rodin ze 

všech koutů naší vesničky. 

 

Přeji všem krásné léto. 

Petr Hirka
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