
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

Zakončení prázdnin 2014 bylo na kole… 
 

ZÁŘÍ 2014 

Časopis 
vydávaný Obecním 
úřadem Javorník 
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Zápisy z minulých zasedání 
 

6.8.2014  
 
 
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 M. Jankovou  

 

4. Smlouva o dotaci SFŽP 
na zateplení ZŠ  
- starosta seznámil zastupitele 

s Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace z OPŽP SFŽP ČR ze dne 
24.7.2014  

- z celkových nákladů projektu 
ve výši 1.446.805,00 Kč jsou 
způsobilými výdaji z hlediska 
poskytnutí dotace náklady ve 
výši 1.005.389,00 Kč 

- nezpůsobilými výdaji je např. 
DPH a vypočítaná úspora 
energie dle metodiky SFŽP 

- výše podpory je stanovena ve 
výši 90 % ze způsobilých 
výdajů, tj. 904.850,10 Kč 

- podpora se skládá z dotace FS 
(Fond soudržnosti – podpora 

EU) ve výši 85 % způsobilých 
výdajů, tj. 854.580,65 Kč a 
z dotace SFŽP ve výši 5 % 
způsobilých výdajů, tj. 
50.269,45 Kč 

- na dotaci SFŽP je předložena 
ke schválení „Smlouva č. 
13152503 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí“ 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření „Smlouvy č. 13152503 
o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí“ (č. usn. 4/2014-4a)

 
 
1.9.2014 
 
  
1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání Z. Bouška určil 

zapisovatelem Danu 
Čechalovou 

 
2. Schválení programu 
zasedání zastupitelstva 
obce 
- zastupitelstvo schválilo 

program zasedání 
zastupitelstva obce  

 
3. Schválení ověřovatelů 
zápisu 
- zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu L. Bednáře 
a M. Jankovou 

 
 

4. Hospodaření obce v r. 
2014 – aktuální stav  
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 
plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.8.2014 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.891 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 
3.705 tis. Kč a na upravený 
rozpočet výdajů 3.792 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 
2.611 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet 1.099 tis. 
Kč skutečnost 1.095 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 

k 31.8.2014 bez připomínek 
(usn. č. 5/2014-4) 

 
5. Dispozice s majetkem 
obce  
- zastupitelstvu byl předložen 

návrh smlouvy o výpůjčce 
chaty neziskové organizaci 
Lidé v lese, o.s. 

- účelem využití chaty bude 
provozování Lesního klubu 
jako alternativa předškolního 
vzdělávání  

- záměry Lesního klubu osvětlila 
Mgr. Světlana Macková 

- zastupitelstvo rozhodnutí o 
výpůjčce odložilo na další 
zasedání zastupitelstva a 
uložilo starostovi předložit 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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zastupitelům upravenou 
smlouvu o výpůjčce o 
zkrácenou dobu výpůjčky a 
stanovení pravidel pro 
využívání areálu občany obce 
Javorník 

 
6. Různé 
 
a) Dotace SFŽP na zateplení 
ZŠ - informace 

- starosta informoval zastupitele 
o obdržení prvních dvou plateb 
ze SFŽP; z Fondu soudržnosti 
EU 800.308,15 Kč a dotace 
SFŽP 47.076,95 Kč (obě částky 
jsou z uznatelných stavebních 
prací bez DPH, které není 
uznatelným nákladem) 

- k odsouhlasení jsou na SFŽP 
ještě částky za projektové 
práce 

- dlouhá doba mezi termínem 
dokončení zateplení ZŠ a 
inkasem dotace byla 
způsobena šetřením 
anonymního oznámení  

- bylo prokázáno, že k žádnému 
pochybení ze strany obce 
nedošlo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo slaví jubileum? 
 
Ve třetím čtvrtletí letošního roku slaví tito naši občané: 
 
 
MARTA PRAJSLEROVÁ  70 LET 
AUGUSTIN DRÁBÍK   75 LET 

JOSEF BEDNÁŘ    60 LET 

VLASTIMIL KRIŠTOF   65  LET 

 

 

 
 
 
 
 
 
    Na zdraví! 

 

 

Dotace SFŽP na zateplení ZŠ mohla být vyplacena nejpozději v 1. čtvrtletí 
2014, protože akce byla řádně a včas skončena podle smlouvy o dílo. Ale 
protože se našel nějaký dobrák, který chtěl vyplacení dotace znepříjemnit, a 
proto asi poslal na Státní fond životního prostředí anonym, došlo 
k opakovanému prověřování již dříve zaslaných dokladů týkajících se 
realizace díla a výběrového řízení.  
Smlouva o dotaci nakonec byla podepsána a peníze vyplaceny. 

JUBILANTI 

Všem oslavencům 
přejeme pevné 
zdraví, radost ze 
života a stále dobrou 
náladu. 
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Ahóóój prázdniny 2014… 
 

Zajímavá akce se podařila 

 

Poslední srpnová sobota 

přilákala do Březinky spoustu 

zvědavců, kteří mají v oblibě 

jízdu na kole.   

Ne, Závod mírů se nekonal, ani 

Tour de France. To jen pár 

kluků a holek soupeřilo mezi 

sebou v čele pelotonu, čítajícího 

více než 30 cyklistů. Na chvostu 

se pak „drželi“ maminky a 

tatínkové doprovázející ty 

nejmenší děti. V prostoru startu 

a cíle pak s napětím fandily další 

desítky sousedů. 

 

Po jízdě zručnosti a dopravní 

výchově na hřišti jsme se všichni 

vydali k Památníku včelích 

matek. Zde nám dva školáci 

pověděli o historii navštíveného 

místa a cenné informace o životě 

včel a vos.  

Trasa zpět vedla lesními 

cestami, loukou i několika 

kalužemi. Zvládli jsme to! 

Všichni se totiž těšili na 

následnou soutěž Ostrov 

pokladů, 

malování 

obrázků a 

tradiční 

opékání 

špekáčků.  

A na fotbalové 

utkání dětí 

nesmím 

zapomenout – 

věřili byste, že 

hrálo opět více než 20 dětí? 

Žádná z podobných akcí se 

neobejde bez motivace 

soutěžících. Tentokrát jsme 

zvolili cestu odměňování pomocí 

dřevěných dukátů, které si děti 

po ukončení směnily za 

sladkosti.  

Z tváří všech, kteří se přišli do 

Březinky rozloučit 

s prázdninami, se dalo vycítit, že 

bylo fajn uspořádat další „akci 

pro všechny“. 

 

Milí sousedé, děkuji vám všem, 

kteří jste se mohli zúčastnit a 

věnovat svůj čas společným 

aktivitám i setkáním se sousedy. 

Děkuji mnoha sousedům i 

zastupitelům obce za pomoc 

s přípravami akce, jejím 

průběhem a sponzorstvím.  

Společně již plánujeme další 

aktivity v letošním roce: 

Drakiádu, Strašidýlkování, 

Vánoční vycházku a bude-li 

zájem  - pro dospělé výlet do 

vinného sklípku na Jižní 

Moravě. 

 

Přeji krásné dny vám všem 

Petr Hirka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
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Víme, jak správně volit? 
 

Volby do zastupitelstev obcí se blíží 

 

Úprava hlasovacího lístku 

 

Po obdržení úřední obálky, 

případně hlasovacího lístku, 

vstoupí volič do prostoru 

určeného k úpravě hlasovacích 

lístků. Pokud se volič 

neodebere do tohoto 

prostoru, nebude mu 

hlasování umožněno. 

V prostoru určeném pro úpravu 

hlasovacích lístků volič může 

hlasovací lístek upravit jedním 

z uvedených způsobů: 

 

 Označit křížkem ve čtverečku 

v záhlaví sloupce před 

názvem volební strany pouze 

jednu volební stranu. Tím je 

dán hlas kandidátům této 

volební strany v pořadí dle 

hlasovacího lístku v počtu, 

kolik činí počet členů 

zastupitelstva obce, který má 

být v obci volen. Pokud by 

byla označena tímto 

způsobem více než jedna 

volební strana, byl by 

takový hlas neplatný.  

 Označit v rámečcích před 

jmény kandidátů křížkem 

toho kandidáta, pro kterého 

hlasuje, a to z kterékoli 

volební strany, nejvýše však 

tolik kandidátů, kolik členů 

zastupitelstva obce má být 

zvoleno. Počet členů 

zastupitelstva, který má být 

v obci zvolen, je uveden 

v záhlaví hlasovacího lístku. 

Pokud by bylo označeno 

tímto způsobem více 

kandidátů, než je stanovený 

počet, byl by takový hlas 

neplatný.  

 Kromě toho lze oba způsoby, 

popsané v předchozích 

bodech, kombinovat, a to tak, 

že lze označit křížkem jednu 

volební stranu a dále 

v rámečku před jménem 

kandidáta další kandidáty, 

pro které hlasuje, a to v 

libovolných samostatných 

sloupcích, ve kterých jsou 

uvedeny ostatní volební 

strany. V tomto případě je 

dán hlas jednotlivě 

označeným kandidátům. 

Z označené volební strany je 

dán hlas podle pořadí na 

hlasovacím lístku pouze 

tolika kandidátům, kolik 

zbývá do počtu volených 

členů zastupitelstva obce. 

Pokud má být tedy voleno 

devět členů zastupitelstva a je 

označena volební strana  

s 9 kandidáty a kromě toho 

např. 2 kandidáti 

individuálně ze sloupců 

dalších volebních stran, je 

dáno označené volební straně 

7 hlasů, a to pro kandidáty na 

prvních sedmi místech. 

Pokud by byla tímto 

způsobem označena více než 

jedna volební strana nebo 

více kandidátů, než je 

stanovený počet, byl by 

takový hlas neplatný.  

 

Po úpravě vloží volič hlasovací 

lístek do úřední obálky.

 

 

VOLBY 10. – 11.10.2014 

Každý volič má v naší obci 9 hlasů. Pokyny k volbám obdrží každý volič 
s kandidátní listinou předem, příp. u volební komise. Vyzýváme 
všechny voliče – využijte svého práva vybrat si své zastupitele! 
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Javornický pohár 2014 
  

Letos se naše družstvo dočkalo triumfu 

 

V sobotu 19.7. se v Březince 

uskutečnil 5. ročník turnaje 

v malé kopané  

„Javornický pohár 2015“, 

který navazuje na dřívějších 10 

ročníků turnaje „O pohár 

starosty“.  

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, 

z toho byla dvě mužstva 

z Javorníka.   

Po loňském propadu, kdy byla 

obě naše družstva na posledních 

místech, se nám letos dařilo a 

Javorník I v turnaji zvítězil a 

Javorník II byl na 4. místě.

  

    Konečná tabulka turnaje vypadá následovně: 

    

   1.  Javorník I  5    4    1    0   9 : 3 9 

   2. Lazaret  5    3    2    0 7 : 2 8 

   3. Mead Westvaco 5    3 1 1 10 : 4 7 

   4. Javorník II  5    2    0    3 5 : 7 4 

   5. Dallas  5    1    0     4 6 : 9 2 

   6. Split   5    0    0    5 1 : 13 0 

 

Nejlepší hráč – Roman Juřík 

(Javorník II) 

Nejlepší střelec – Lukáš Jukl 

(Westvaco) 

Nejlepší brankář – Petr Báča 

(Lazaret) 

A nejlepšími hráči týmů: 

Javorník I – Miroslav Slavík 

Lazaret – Jiří Valta 

MeadWestvaco – Aleš Jeřábek 

Split – Petr Dobiáš 

Dallas – Jan Šmíd 

Javorník II – Martin Juřík 

 

Sponzory turnaje byly obec 

Javorník a KOPA sport Hradec 

Králové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězný tým Javorník I 

ZE SPORTU 
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Javornický pohár 2014 
  

Tentokrát volejbal 
 
Po roční odmlce se 23. srpna 
uskutečnil další ročník 
volejbalového klání, kterého se 
zúčastnila 4 družstva složená z 
hráčů z okolních obcí a 
Javorníka.  
Kapitáni jednotlivých družstev 
našli pro odlehčení celého 
turnaje netradiční pojmenování: 
ASTRA GIRLS, ŠROUBCI, STK-
SNAD TO KLAPNE, BEST OF 
HOSPITAL.  

Vítězem turnaje se stalo 
družstvo ASTRA GIRLS, složené 
z hráčů Javorníka a Svitav. 
Druhou příčku obsadilo 
družstvo z Javorníka – STK, 
třetí a čtvrtou příčku pak 
smíšená družstva. 
Přestože byla po celou dobu 
turnaje na hřišti i v hledišti 
skvělá nálada, jistě bude dobré, 
aby bylo v dalších ročnících 
zapojeno více nadšenců z naší 

obce. Bude skvělé postavit další 
družstvo nováčků, kteří chtějí 
hrát hlavně pro radost z pohybu. 
Co myslíte, půjdeme do toho? 
 
Děkujeme všem hráčům za 
skvělé výkony, organizátorům 
z řad členů družstva Javorníka 
za iniciativu, naší obci za 
sponzorování krásných cen.  
 

Petr Hirka

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti Obecní knihovny 
  

Kdo bude nejpilnější čtenář? 

 

Končící léto a nastávající školní rok 

ruku v ruce s podzimem přinese 

nejen kratší dny, ale také horší 

počasí a opět nás bude lákat teplo 

domova víc než pobyt venku. 

K tomu jsou knihy jako stvořené. 

Proto vás srdečně zvu k návštěvě 

místní knihovny. 

Je sice malá, ale knih má dostatek, 

budete-li mít speciální přání, lze 

knihu nebo i časopis 

objednat v jiné knihovně.  

V prvním pololetí tohoto roku 

mnozí poznali, že v knihovně se dá 

dělat spoustu zajímavých věcí – od 

malování, vyprávění a besedování, 

poslechu četby až po různé soutěže. 

Samozřejmě to hlavní – půjčování 

knih je na prvním místě. 

Pro podzimní dny vyhlašujeme ve 

spolupráci s místní ZŠ soutěž o 

nejpilnějšího čtenáře. 

Přihlašovat se nikdo nemusí, 

podmínkou je chodit do knihovny 

v Javorníku a číst.  

Věk není omezen.  

 

A kdy bude vyhodnocení? Přece 

před Vánocemi, aby měl každý celý 

podzim dost času na půjčování a 

čtení.      

                           

            Jarmila Boušková

Javorničáci, 
zaznamenejte si – 
předposlední 
srpnovou sobotu v r. 
2015 na hřišti 
v Březince v plné síle. 

 

Z OBECNÍ KNIHOVNY 
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Upozornění na svoz odpadů 
  

Poznačte si datum 10. října 2014 

 

V pátek 10. října bude v obci 

zajištěn mobilní svoz nebezpečného 

odpadu.   

Přibližně v 15.30 h přijede 

příslušné vozidlo ke sběrnému 

místu u kaple, následně před 

prodejnu Jednoty a nakonec ke 

sběrnému místu u Březinky. 

Příklad odebíraných 

nebezpečných a ostatních 

odpadů :   

televize, ledničky, vyjeté oleje, 

olejové filtry, odpadní chemie, 

odpady z barev a rozpouštědel, 

pesticidy, akumulátory a 

monočlánky, nádoby znečištěné 

škodlivinami, textílie a sorbční 

materiály znečištěné nebezpečnými 

látkami, zářivky, pneumatiky, 

asfaltové lepenky, apod. 

A v pátek 10. října budou také na 

celý víkend na všech třech sběrných 

místech v obci přistaveny 

kontejnery na velkoobjemový 

odpad.

Důrazně upozorňujeme, že do kontejnerů nepatří např. pneumatiky, azbest, eternit a další 

nebezpečný odpad. Při nedodržení těchto pokynů nemusí být kontejnery vyvezeny. A stejně tak 

nebudou vyvezeny v případě jejich přeplnění. Pokud bude potřeba, kontejnery necháme po 

vysypání opětovně přistavit. Proto dodržujte pokyny. Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

Končí volební období 
  

A na závěr slovo starosty 

 

Milí spoluobčané, 

dovoluji si touto cestou jménem 

svým i jménem všech zastupitelů 

Vám všem poděkovat za spolupráci 

v uplynulém volebním období 2010 

– 2014. Bezpochyby je naše hezká 

vesnička taková proto, že velká 

většina z nás dělá hodně pro její 

rozkvět a vedení obce by to bez 

součinnosti s občany zvládnout 

nemohlo. Těší nás, že se nám daří 

získávat kromě běžných dotací i 

dotace investiční především 

z evropských zdrojů (v minulých 

dvou volebních obdobích to bylo 

úctyhodných cca 16,5 mil. Kč). 

Postupně jsou prováděny významné 

rekonstrukce na majetku obce. 

V posledním období dosahují 

výborných výsledků a zkvalitnění 

činnosti obě naše školská zařízení i 

obecní knihovna, pravidelně se 

schází klub důchodců atd. Je 

potěšitelné, že se na organizování 

různých akcí v obci podílí řada 

ochotných obyvatel. 

V souvislosti s novým plánovacím 

obdobím EU jsou připravovány 

další větší investice, aby se nám 

v obci žilo dobře. Daří se naplňovat 

záměr budovat z Javorníka obec 

zahradního typu v zázemí města 

Svitav. Věřím, že i nově zvolené 

zastupitelstvo bude v tomto trendu 

pokračovat. 

Toto říkám s vědomím, že ne 

všichni mohou mít stejný názor, ale 

tak to v životě chodí. Dobré věci 

bereme za samozřejmost. Měli 

bychom si jich ale vážit. 

 

Zdeněk Bouška

 

 

ODPADY 

PODĚKOVÁNÍ 

JAVORNICKÝ OBČASNÍK – tiskovina Obecního úřadu Javorník. Povoleno pod. č.j. 144/91, registrační číslo 

MK ČR E 12023 z 18.5.2001. Zodp. redaktor Mgr. Zdeněk Bouška. Měsíc vydání 9/2014. Cena 24 Kč na rok. 


