
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

Na rozsvěcení vánočního stromku přišlo téměř 
200 účastníků - nová tradice zahájena! 

PROSINEC 2014 

Časopis 
vydávaný Obecním 

úřadem Javorník 
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Letos se volilo 10.10. – 11.10.2014 
 

Jaké byly výsledky v Javorníku? 
 

 
Kandidát 

      Navrhující 

strana 

        Politická 

     příslušnost 

          Hlasy 

 
  

 

    
příjmení, jméno, tituly      věk         abs. 

 

   
Bulvová Blanka      37          NK       BEZPP           153 

  

   
Bouška Zdeněk Mgr.      60          NK       BEZPP           148 

 
 

   
Janderová Marie      65          NK       BEZPP           138 

  

   
Čechal Vladimír      57          NK       BEZPP           130 

  

   
Štěrbová Pavla Mgr.      28          NK       BEZPP           135 

  

   
Janková Marie      54          NK       BEZPP           146 

  

   
Obr Miroslav      33          NK       BEZPP           149 

  

   
Císař Daniel Bc.      44          KSČM       BEZPP             74 

  

   
Matušovská Květa Ing.      30          KSČM       KSČM             60 

  
 

 

 

 

 

 

 

Zápisy ze zasedání 
 

22.9.2014 

 

  

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 P. Štěrbovou  

 
4. Dispozice s majetkem 
obce  
- zastupitelstvu byl v souladu 

s usnesením zastupitelstva ze 
dne 1.9.2014 předložen 
upravený návrh smlouvy o 
výpůjčce lesní chaty neziskové 
organizaci Lidé v lese 

- předložená smlouva obsahuje 
dobu výpůjčky na 5 let a 

podmínky případného využití 
lesní chaty obcí 

- vypůjčitel Lidé v lese ve 
smlouvě předpokládá provést 
na vlastní náklady nutnou 
rekonstrukci v rozsahu cca 200 
tis. Kč 

- starosta seznámil zastupitele s 
vypracovaným pasportem lesní 
chaty, který zpracovala firma 
BETA – PROJEKT Svitavy 

- dle souhrnné technické zprávy 
je stav chaty špatný 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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- ve smlouvě o výpůjčce bude 
popsán skutečný nevyhovující 
stav chaty 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
mezi obcí Javorník a spolkem 
Lidé v lese, IČ 22711643 za 
podmínky doplnění odkazu na 
passport (nedílná součást 
smlouvy) a předkládání 
stavebních úprav půjčiteli 
(obci) ke schválení před 
zahájením stavebních prací 

 
5. 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 20 tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření Darovací smlouvy 
mezi Skupinovým vodovodem 
Svitavy a obcí Javorník na 
částku 20 tis. Kč  

  
b) Projekt místní 
komunikace na p.p. č. 
523/22 
- zastupitelstvu byl předložen 

návrh na zpracování 
projektové dokumentace 

k možnosti vybudovat 
zpevněnou místní komunikaci 
na p.p. č. 523/22 

- záměr je v souladu s územním 
plánem obce 

- zastupitelstvo schválilo 
záměr zpracování projektové 
dokumentace k vybudování 
účelové místní komunikace na 
p.p. č. 523/22 a uložilo 
starostovi připravit veřejnou 
zakázku malého rozsahu na 
zpracovatele projektové 
dokumentace ke schválení v 
zastupitelstvu

  
10.11.2014  
ustavující zasedání nového zastupitelstva 
   
1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání Z. Bouška určil 

zapisovatelem Marii 
Janderovou 

 
2. Kontrola osvědčení o 
zvolení zastupitelů 
- zapisovatelka volební komise 

voleb do zastupitelstva obce 
Dana Čechalová provedla 
kontrolu osvědčení o zvolení 
do zastupitelstva a předala ho 
všem zastupitelům 

 
3. Slib členů zastupitelstva 
podle zákona o obcích 
- podle § 69, odst. 2 zákona o 

obcích složili všichni zvolení 
zastupitelé slib předepsaného 
znění, který stvrdili svým 
podpisem na společný arch, 
jenž je nedílnou součástí 
zápisu z ustavujícího zasedání 

 
4. Schválení programu 
ustavujícího zasedání 
zastupitelstva obce 
- zastupitelstvo schválilo 

program ustavujícího zasedání 
zastupitelstva obce  

 
5. Schválení ověřovatelů 
zápisu 
- zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu P. 
Štěrbovou a K. Matušovskou  

6. Schválení způsobu volby 
starosty a místostarosty 
- zastupitelstvo rozhodlo, že 

volba starosty a místostarosty 
bude probíhat veřejným 
hlasováním (usn. č. 7/2014-
6) 

 
7. Volba starosty 
- na funkci starosty kandidoval 

Zdeněk Bouška 
- zastupitelstvo zvolilo 

starostou Zdeňka Boušku 
(usn. č. 7/2014-7) 

 
8. Volba místostarosty 
- na funkci místostarosty 

kandidovali Marie Janderová a 
Daniel Císař 

- zastupitelstvo zvolilo 
místostarostou Marii 
Janderovou (usn. č. 7/2014-
8) 

 
9. Volba předsedů výborů 
- zastupitelstvo zvolilo za 

předsedu finančního výboru 
Blanku Bulvovou (usn. č. 
7/2014-9a) a za předsedu 
kontrolního výboru Daniela 
Císaře a uložilo předsedům 
předložit složení výborů na 
příští zasedání zastupitelstva 
(usn. č. 7/2014-9b) 

 

10. Jednací řád 
Zastupitelstva obce 
Javorník 
- zastupitelé obdrželi písemně 

návrh Jednacího řádu 
Zastupitelstva obce Javorník 

- zastupitelstvo schválilo 
Jednací řád Zastupitelstva 
obce Javorník                    (usn. 
č. 7/2014-10) 

 
11. Odměňování členů 
zastupitelstva a předsedů 
výborů a komisí 
- v souladu s nařízením vlády č. 

20/2009 Sb. (Nařízení) o 
odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev 
projednalo zastupitelstvo výše 
odměn 

- navrženo bylo ponechat 
odměny ve stávající výši, tj. ve 
všech případech max. 75 % 
možné výše – stanovení 
odměn je dle metodického 
pokynu MV ČR, odboru dozoru 
a kontroly veřejné správy 

- zastupitelstvo schválilo výše 
odměn dle přílohy              
(usn. č. 7/2014-11) 

 
12. Různé 
 
a) Hospodaření obce 
k 31.10.2014 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 
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plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.10.2014 Fin 2-12M (výkaz 
obdrželi zastupitelé předem 
spolu s návrhem rozpočtových 
změn) 

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

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet 1.099 tis. 
Kč skutečnost 1.273 tis. Kč 

- zastupitelé byli starostou 
informování o nové službě na 
webových stránkách obce; od 
října je na adrese 
www.obecjavornik.cz            
tzv. rozklikávací rozpočet, 
který umožňuje zájemcům 
sledovat plnění rozpočtu obce 
až na jednotlivé položky 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 31.10.2014 a schválilo 
rozpočtové opatření č. 4 dle 
přílohy „Rozpočet obce 
Javorník 2014 vč. 
rozpočtových změn“ – zvýšení 
příjmů o 6,10 tis. Kč a zvýšení 
celkových výdajů o 8,04 tis. Kč         
(usn. č. 7/2014-12a)

 

8.12.2014 

 
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 M. 
Jankovou a D. Císaře 

 
4. Hospodaření obce 
k 30.11.2014 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 
plnění rozpočtu obce Javorník 
k 30.11.2014 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.940 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 
4.655 tis. Kč a na upravený 
rozpočet výdajů 3.658 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 
3.365 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet 1.282 tis. Kč 
skutečnost 1.290 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 30.11.2014 bez 
připomínek (usn. č. 
8/2014-4) 

 
5. Rozpočet obce na r. 2015 
a rozpočtový výhled 
- návrh rozpočtu obce na rok 

2015 v paragrafovém znění byl 

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

- zastupitelé obdrželi předem 
kromě paragrafového třídění 
také návrh položkového 
rozpočtu obsahujícího 
porovnání jednotlivých 
položek od r. 2009 vč. 
předpokladu r. 2014 a 
vlastního návrhu na r. 2015 

- k návrhu rozpočtu proběhla 
diskuse zastupitelů 

- starosta doporučil schválit 
rozpočet 

- starosta dále předložil ke 
schválení rozpočtový výhled 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočet obce Javorník na r. 
2015 (usn. č. 8/2014-5a) a 
schválilo rozpočtový výhled 
obce Javorník s výhledem do r. 
2017 (usn. č. 8/2014-5b) a 
uložilo oba dokumenty 
zveřejnit na webových 
stránkách obce (usn. č. 
8/2014-5c) 

 
6. Obecní vyhláška o 
odpadech – stanovení ceny 
na r. 2015 
- starosta předložil ke schválení 

obecně závaznou vyhlášku 
obce Javorník č. 1/2014 
s doporučením, aby byla i na 
příští rok zachována výše 
poplatku pro obyvatele            
ve stejné výši jako v r. 2014, 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, odhad 
skutečných nákladů na 
shromažďování, sběr, 
přepravu, třídění a 
odstraňování odpadů v r. 2014 
celkem cca 305 tis. Kč; 
z poplatků za odpady se v obci 
vybere celkem cca 190 tis. Kč a 
od EKOKOMu za třídění 
odpadu získá obec 42 tis. Kč – 
obec tak z rozpočtu v r. 2014 
doplatí přibližně 73 tis. Kč 

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

 
7. Různé 
 
a) Stanovení nájemného 
v obecním bytě na r. 2015 
- starosta navrhl, aby byl růst 

nájemného odvozován 
přibližně podle růstu inflace 

- k tomu byl pověřen finanční 
výbor připravením návrhu 
konkrétního nájemného na r. 
2015 vč. vodného  

- finanční výbor doporučil zvýšit 
nájemné z dosavadní výše 
2.470 Kč na 2.520 Kč měsíčně 
a vodné z 235 Kč na 245 Kč 
(vychází z 
předpokládaného růstu 
vodného pro rok 2015 – 

http://www.obecjavornik.cz/
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z 32,80 na 33,66 Kč, tj. o 2,62 
%) 

- zastupitelstvo schválilo 
měsíční nájemné z bytu v ZŠ 
(plocha bytu 78 m2) na r. 2015 
ve výši 2.520  Kč  a vodné ve 
výši 245 Kč/měs.  

  
b) Složení výborů 
- na návrh předsedy kontrolního 

výboru Daniela Císaře 
zastupitelstvo schválilo 
složení kontrolního výboru 
v sestavě Daniel Císař, Květa 
Matušovská a Vladimír 
Martens (usn. č. 8/2014-
7b1) 

- na návrh předsedkyně 
finančního výboru Blanky 
Bulvové zastupitelstvo 
schválilo složení finančního 
výboru v sestavě Blanka 
Bulvová, Jaroslava Josková a 

Edita Gruber Dvořáková (usn. 
č. 8/2014-7b2)  

 
c) Informace o zřízení 
komisí 
- dle zákona o obcích je 

v kompetenci zastupitelstva 
schválení finančního a 
kontrolního výboru; zákon 
stanovuje náplň výborů 

- ustavení komisí provádí rada 
obce, a tam, kde rada není, 
přebírá její pravomoci starosta 

- v obci budou nadále působit 4 
komise: komise pro mládež a 
sport (předseda Petr Hirka), 
komise kulturní a sociální 
(předsedkyně Marie Janková), 
komise místní hospodářství a 
hasiči (předseda Vladimír 
Čechal) a komise ochrany 
životního prostředí 
(předsedkyně Jarmila 
Boušková) 

- o náplni komisí budou občané 
informováni v Javornickém 
občasníku 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o zřízených 
komisích a jejich předsedech 

   
d) Pachtovní smlouva 
s ZOD Opatovec 
- starosta předložil zastupitelům 

návrh pachtovní smlouvy 
s ZOD Opatovec, na základě 
které se zvyšuje základní roční 
pachtovné na částku 3.000 
Kč/ha, tj. 18.745 Kč celkem 
(původně 2.500/ha, celkem 
15.621 Kč) 

- starosta navrhl pachtovní 
smlouvu schválit 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření Pachtovní smlouvy 
s ZOD Opatovec vč. přílohy č. 

   
 
 

 

 

 

Kdo slaví jubileum? 
 

Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku slaví tito naši občané: 

 

JOSEF PEŘINA    75 LET 
MARIE DRÁBÍKOVÁ   75 LET 

BOŽENA PEŘINOVÁ   75 LET 

ALŽBĚTA ŠPLOUCHALOVÁ  84  LET 

MAGDALENA BARTOŇOVÁ  60 LET     

 

 

 

JUBILANTI 

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

Na zdraví! 

javascript: showProductsPicture( '79_66.jpg', 'K svátku', '79' );
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Poslední období bylo mimořádně bohaté 
 

Drakiáda 2014 

 

Milí sousedé, 
Kdo by to byl řekl, že skoro 
pokaždé, když na neděli vyhlásíme 
Drakiádu, nebude foukat!  
V neděli 28. září 2014 byl krásný 
den. Už tento fakt stačil k tomu, aby 
rodiče s dětmi vyrazili na malý výlet 
na louku u hájenky a přinejmenším 
ukázali ostatním, jakého létajícího 
draka pořídili.  
Každý, kdo přišel, jistě ocenil 
nadšení těch, kteří běhali sem a tam 
jen proto, aby draka dostali pár 

metrů nad zem. A vytrvalým se 
dařilo, poručili větru! 
Na fotografiích můžete vidět, jak se 
to dělá. 
 
Závěrem jsme vyhodnotili a 
obdarovali diplomy i sladkými 
cenami nejkrásnější vlastnoručně 
vyrobené draky. A také ty, které se 
na nebi udrželi nejvýše a nejdéle. 
Děkujeme za vaši účast a těšíme se 
na Drakiádu 2015. 
 

 
 
 
 
PS: 
Vyzýváme znalce předpovědi 
počasí, aby nás v následujícím roce 
předem upozornily na dny bezvětří. 
Prosíme jen 100% informace  
 

 Členové  

komise pro sport a mládež

 

Javornické strašidýlkování 2014 

 
Milí sousedé, 
letošní podzimní Javornické 
strašidýlkování jsme si mohli užít, 
neboť několikadenní deštivé dny 
ustaly pár hodin před začátkem 
rejdění strašidel.  
V sobotu 8. listopadu 2014 se 
v Březince  sešlo ke stovce dětí 
v kostýmech upírů, čarodějnic, 
strašidel, duchů. Za doprovodu 
svých rodičů krátce po 16-té hodině 
absolvovaly vyhodnocení 
nejkrásnějších masek a 
vydlabaných dýní. První, druhé a 
třetí místo bylo odměněno 
diplomem a krásným dárkem 

(vyhodnocená strašidla jsou na 
fotografii). Po předání cen nás 
všechny čekala hlavní událost, cesta 
strašidelným lesem.  
Neboť nejde o ledajakou cestu, 
mnohé děti se předem obávaly, zda-
li ji zvládnou. Pro pořádek jsme je 
tedy všechny řádně označili tak, 
abychom měli jistotu o jejich 
návratu. Po dvojicích pak směle 
vyšly z Březinky do lesa u Rosničky, 
loukou, dále vyšlapanými stezkami, 
ale i mezi stromy a pařezy, potokem 
dál zpět na hřiště. Cesta sice byla 
značena svíčkami a na několika 
místech zajištěná hlídkami, přesto 

Z AKCÍ V OBCI 
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můžeme být hrdí na všechny, kdo ji 
zvládly bez úhony.  V závěru pak 
čekalo na všechny hledání pokladu, 
který po nalezení přemístily 
z truhly do svých kapes. 
No a co bylo dál? Dobrý čaj, do 
zlatova opečené špekáčky, pohádka 

o strašidlech. A hlavně spokojenost 
všech, kteří vyrazili ze svých 
domovů mezi své sousedy. 
Rádi bychom poděkovali vám všem, 
sousedé, za skvělou účast. Jsme 
rádi, když naše amatérské konání 
sklízí oblibu. To nás motivuje do 

dalších aktivit ke spokojenosti žití 
v naší krásné malé obci. 
Přejeme vám všem krásné 
závěrečné týdny letošního roku. 
 

 Členové  

komise pro sport a mládež

 

 

Rozsvěcení vánočního javoru 

 

V sobotu 29.11. za účasti téměř 200 

účastníků se začala v Javorníku 

nová tradice rozsvěcení vánočního 

stromu. Symbolicky se rozsvítil 

mladý javor na Zelené návsi u 

obecního úřadu. Na velmi povedené 

akci obdržel každý účastník na 

památku perníček s vánočním 

přáním. A všichni účastníci se také 

mohli občerstvit teplým vánočním 

čajem, dospělí i s rumem. Kulturní 

vystoupení připravily děti ze školky 

a školy pod vedením Michaely 

Jankové a za přispění ředitelky ZŠ a 

MŠ Pavly Štěrbové a vedoucí 

učitelky MŠ Zdeny Rejmanové. 

Kromě uvedeného javoru je osvícen 

i obecní smrk v blízkosti hlavní 

silnice u Drábíkových. 

Poděkovat je také potřeba 

javornickým ženám, které upekly a 

krásně ozdobily perníčky a uvařily 

vánoční nápoje pro malé i velké. 

 

Členové kulturní a sociální komise 

spolu s komisí pro životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků 

 

Mezi tradiční akce 

v Javorníku patří již od r. 

1991 „Vítání občánků“.  

 

Příjemná akce v přátelské 

atmosféře se uskutečnila 

v sobotu 22. listopadu v 

zasedací místnosti 

Společenského a vzdělávacího 

centra v Javorníku. Uvítáni do 

života v Javorníku byli Jakub 

Doseděl a Adam Knotek. Rodiče 

Mnoho fotografií z těchto dvou povedených akcí, ale i z mnoha dalších si 
můžete prohlédnout na webových stránkách www.obecjavornik.cz , kde 
v adresáři „Z akcí v obci“ jsou volně přístupné. 

http://i-kvetiny.cz/services/image/product/269wnhnmt/product-269-neot0y.jpg
http://i-kvetiny.cz/services/image/product/269wnhnmt/product-269-neot0y.jpg
http://www.obecjavornik.cz/
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v Pamětní knize obce Javorník 

podepsali rodičovský slib, 

kterým se zavázali k řádné 

výchově svých ratolestí.  

 

Na akci vystoupily děti ze zdejší 

mateřské školy a hudební 

doprovod celého „Vítání 

občánků“ zajistila Míša Janková. 

Všem moc děkujeme.  

I z této akce jsou na webu obce 

fotografie. 

Po oficiální části proběhla 

beseda se všemi účastníky nad 

Pamětní knihou obce. 

Členové  

kulturní a sociální komise 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční koncerty 

 

I v letošním roce se uskutečňují 

v Javorníku vánoční koncerty. 

V pondělí 15.12.2014 v 18:30 h 

koncertuje svitavský pěvecký 

sbor Červánek a v pondělí 

22.12.2014 v 17:00 h vystoupí 

Franta Černý s přáteli. Oba 

koncerty jsou v kapli N. Trojice 

v Javorníku. Chybět nebude 

oblíbený vánoční punč. Vstupné 

je jako vždy dobrovolné. 

Všichni jste srdečně zváni! 

 

 
 

Děti v ZŠ a MŠ Javorník se mají… 
 

O naší základní škole psal Svitavský deník 

 

ZŠ Javorník se nachází pouhé čtyři 

km od města Svitavy. Škola je 

výborně dostupná pravidelnými 

autobusovými linkami. Vesnické 

prostředí nabízí žákům školy 

ideální a klidné prostředí ke 

vzdělávání. Poskytuje maximum 

příležitostí k tomu, aby žáci trávili 

nejenom volný čas, ale i čas během 

vyučování venku v přírodě na 

čerstvém vzduchu. Nejsou omezeni 

hranicemi parků a hřišť. Využívají 

zahradní učebnu, školní arboretum, 

školní pozemek i nedaleký les. 

Malý počet žáků ve třídě je skvělým 

prostředím pro individuální a 

přátelský přístup ke každému 

žákovi. Škola nabízí žákům klidné a 

vstřícné prostředí, které se v dnešní 

uspěchané době stává vzácností. 

Žáci se zde učí praktickým věcem. 

Pěstují plodiny, které pak sami 

zpracovávají. Pečují o rodinku 

Obec kromě drobných dárků věnovala každému dítěti k založení 
vkladní knížky 1.500 Kč.  

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
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morčat a učí se zodpovědnosti 

praktickým způsobem. 

 

Žáky vzdělávají kvalifikovaní 

pedagogové, kteří se účastnili i 

zahraničních studijních pobytů, 

stáží a konferencí. Skvělých 

výsledků žáci dosahují v anglickém 

jazyce, který vyučuje kvalifikovaná 

pedagožka, která absolvovala roční 

studijní pobyt v USA. Oproti 

standardu mají žáci rozšířenou 

výuku anglického jazyka. 

Škola dosahuje výborných výsledků 

také v různých soutěžích. 

V posledních třech letech to bylo 

např. dvojnásobné vítězství v ČR 

v soutěži „Věnuj mobil a vyhraj 

výlet pro svou třídu“ nebo další 

úspěchy v soutěžích na podporu 

environmentálního vzdělávání. 

 

Škola v rámci školní družiny nabízí 

i mnoho kroužků a aktivit, které 

jsou pro naše žáky zdarma. 

Anglický kroužek, hudební kroužek 

a flétny, sportovní kroužek, 

počítačová odpoledne, dílny pro 

žáky, rodiče a příznivce školy. 

Organizuje také za minimální 

finanční částku školu v přírodě na 

Ostrém Kameni. A to je jen malý 

výčet aktivit, které škola nabízí. 

Nadstandardní je vybavení školy. 

Každý žák má k dispozici svůj 

notebook, ve třídě využívají 

interaktivní tabuli a nechybí zde ani 

počítačová či zahradní učebna. 

Moderní výuka v lavicích, ale každý 

den i mimo ně, výuka v přírodě a 

v souladu s přírodou, výuka 

kamarádská a zábavná, to je hlavní 

charakteristika ZŠ Javorník. 

 

Více informací, fotografie a videa ze 

školních akcí najdete na 

internetových stránkách školy 

www.zsms-javornik.cz . 

Škola je také kdykoliv otevřená 

zájemcům k prohlídce či k účasti 

přímo na výuce.  

 

Na vaši návštěvu se těší kolektiv 

pedagogů a žáků ZŠ Javorník.

 

 

Ze školní družiny 

 

V letošním školním roce navštěvují 

školní družinu všichni žáci. 

Odpolední vycházky trávíme v naší 

vesnici nebo v blízkém okolí - v 

Březince, u OU v parčíku, v lese, 

u hájenky, na kopci. Hodně času 

trávíme na školní zahradě, na 

pískovišti, na prolézačkách, 

v zahradní učebně i v arboretu. Děti 

mají během odpoledne možnost 

navštívit zájmové kroužky přímo ve 

škole - hru na flétnu, angličtinu, 

tělovýchovný a počítačový kroužek. 

Kroužek fléten navštěvuje i všech 11 

předškoláků z MŠ.   

 

V září jsme navštívili dopravní 

hřiště ve Svitavách, kde jsme jezdili 

na kolech a motokárách jako 

skuteční řidiči na našich silnicích 

podle pravidel silničního provozu. 

Na počátku měsíce října jsme 

vycestovali na školu v přírodě 

s názvem  

„S Indiány za 

poznáním“. 

V Ostrém Kameni 

jsme společně v 

indiánské 

základně 

nedaleko lesa 

strávili tři dny. 

Malí Indiáni se 

naučili, jak přežít 

dvě noci bez rodičů, jak připravit 

večeři či umýt nádobí. V lese si hráli 

na potravní řetězec, hledali stopy 

zvířat, pátrali po palačinkách, které 

uloupil cizí indiánský kmen, a také 

pomocí šifer objevili ukrytý 

indiánský totem.  

V družině pečují žáci o morčátka, 

dostali jsme novou samičku 

Jindřišku. Také chodíme do školní 

knihovny, připravujeme 

jednoduchá jídla jako ovocný 

salát, nepečené sladkosti, 

obložené chleby atd.  

Téměř každý týden nás potěší 

milá návštěva bývalých žáků, 

kteří za námi rádi chodí trávit 

volná odpoledne.  

Na Halloween jsme 

uspořádali dílnu pro žáky, rodiče 

a příznivce školy. Všichni si 

odnášeli krásně ozdobenou dýni.  

http://www.zsms-javornik.cz/
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V listopadu jsme pouštěli draky.  

I když nebylo příliš větrno, krásně 

létali. Už se těšíme na prosinec. 

Čeká nás zpívání u  stromečku, 

výroba adventních věnců, pečení 

vánočního cukroví. Těšili jsme se i 

na čertovskou školu a prosincové 

představení v kině. Těšíme se na 

všechny, kdo nás navštíví během 

Dne otevřených dveří. Krásné 

Vánoce! 

Žáci a vychovatelka ŠD 

Mgr. Helena Pařilová   

 

 

A dovětek… 

 

 

Jak probíhal začátek školního roku a podzimní dny ve školce 

Nový školní rok jsme zahájili již 

poslední srpnový týden, ve kterém 

probíhaly adaptační dny nových 

„školkáčků“, kteří přicházeli se 

svými rodiči, babičkami i 

sourozenci. Ve vyzdobených 

prostorách školky plné hraček a 

didaktických pomůcek se znovu 

rozezněly dětské hlásky a radostný 

smích. Většina těch nejmladších 

dětí jen s několika slzičkami 

překonala přechod z maminčiny 

péče do školkového života. Všechny 

jsou moc šikovné, poměrně rychle 

si zvykly na nový režim, 

zapamatovaly si svoji značku, 

osvojily si nezbytné návyky a 

navázaly první kontakty 

s kamarády.  

I letos je kapacita školky naplněna a 

my se snažíme, aby se těm našim 

malým u nás líbilo a bylo nám všem 

dobře. Proto připravujeme pro děti 

bohatý program, který je zpestřen 

různými akcemi a rituály. Každé 

ráno se vítáme v ranním kruhu 

společnou říkankou s přáním 

hezkého dne a povídáním o 

plánovaných aktivitách.  

První akcí, na kterou se děti těšily, 

bylo divadelní představení. Již 

poněkolikáté k nám zavítalo 

divadélko Jojo s Pohádkou ze psí 

boudy, která byla doprovázena 

písněmi, hrou na kytaru a jako vždy 

také s velmi pěknými kulisami a 

kostýmy.  

Své kouzelnické umění nám přijel 

ukázat pan Waldini, který předvedl 

mnoho kouzelnických triků a 

kousků. S některými kouzly mu 

pomohly i děti, a tak kouzlila celá 

školka. V průběhu vystoupení jsme 

se všichni skvěle bavili a užili si 

spousty legrace. 

I v tomto školním roce 

pokračujeme s bohatou nabídkou 

zájmových kroužků. K tradicím 

školky patří anglický kroužek, 

logopedie, výuka hry na zobcovou 

flétnu a keramický kroužek, který 

se v letošním roce těší velké oblibě. 

K zábavným aktivitám patří 

pravidelná cvičení v tělocvičně ZŠ. 

Ozdravný pobyt v solné jeskyni se 

stal další aktivitou, kterou rádi 

realizujeme v MŠ. Děti si v solné 

jeskyni hrají s mořskou solí, staví 

solné stavby, provádějí dechová 

cvičení a relaxují při poslechu 

pohádek. Pobyt v solné jeskyni 

pozitivně ovlivňuje zdravotní stav 

dětí a podporuje jejich imunitu. Jak 

se nám tam líbilo, můžete posoudit 

ve fotogalerii na webových 

stránkách ZŠ a MŠ. 

Podzim v sobě skrývá spoustu 

barev, což je vhodnou motivací pro 

práci a hry s dětmi.  Proto si ho 

všichni náležitě užíváme. V 

podzimním čase jsme se přivítali se 

skřítky Podzimníčkem a Lesánkem, 

kteří si s dětmi hráli, učili se, 

zpívali, tančili a povídali si na 

nejrůznější podzimní témata. 

Nezapomněli jsme ani na povídání 

o svátku Halloween, o jeho zvycích 

a tradicích. 

Základní škola a Mateřská škola Javorník patří k výhercům vedlejších výher v soutěži 
Domestos školám. Základní škola skončila na čtvrtém místě a mateřská škola na 
devatenáctém místě. Děkujeme všem rodičům a příznivcům školy, kteří pro ZŠ a MŠ 
hlasovali na internetu nebo nosili do školy účtenky. Děti a žáci si v rámci této soutěže 
vyzdobili záchody ve školách a zopakovali si pravidla hygieny. 
 
Zápis do 1. ročníku Základní školy Javorník pro školní rok 2015/2016 se 
uskuteční 19. ledna 2015 od 15:00 do 17:00! 
 
Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2015/2016 proběhne 30. března 2015! 
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V rámci podtématu Tajemství lesa 

děti poznávaly různé druhy jedlých 

i nejedlých hub, lesních stromů i 

volně žijících zvířátek. Ve školce 

jsme si hráli s listy a plody 

stromů, cvičili s nimi a 

hráli různé smyslové hry.  

Ze stavebnic jsme pak 

postavili vlastní les, který 

jsme si doplnily figurkami 

a zvířátky z kaštanů a 

žaludů. Celé podzimní 

období jsme se věnovali 

tvořivým výtvarným a 

pracovním činnostem na 

již zmíněná témata.    

Pozitivní vztah dětí 

k životnímu prostředí posilujeme i 

formou přednášek a besed. Velice 

pěkná a přínosná byla interaktivní 

beseda Tonda obal na cestách 

s ekologickým programem o třídění 

a recyklaci odpadu. Tato pěkná 

akce byla uspořádána pro 

předškolní děti v rámci spolupráce 

se ZŠ. 

V současné době se připravujeme 

na adventní aktivity, které nás 

čekají. Zpívali jsme vánoční písně a 

koledy na slavnostním Rozsvícení 

vánočního stromku v obci, 

nacvičovali kulturní program na 

vystoupení pro seniory, se staršími 

dětmi jsme připravovali básničky 

na Vítání občánků.   

Všichni se moc těšíme na vánoční 

dílnu, kde si děti společně 

s maminkami vytvoří adventní 

věnce a vánoční dekorace pod 

odborným vedením paní učitelky ze 

Střední zahradnické školy v 

Litomyšli. Také tradiční návštěva 

hodného čerta a Mikuláše ve školce 

zpestřila předvánoční očekávání. 

Adventní období ukončíme vánoční 

besídkou 16. prosince v SVC 

Javorník, na kterou zveme rodiče a 

příznivce školky. 

Zdena Rejmanová

 

Adventní dílna v mateřince 

Pomalu se stává tradicí na naší 

školce v předvánočním čase 

pořádat adventní dílny dětí a 

rodičů. 

V úterý odpoledne jsme se sešli s 

maminkami a několika tatínky v 

mateřské školce, abychom si 

vytvořili a nazdobili adventní věnce, 

pobavili se a společně si užili 

atmosféru nadcházející doby 

adventní. Bylo milé sledovat, jak 

pod šikovnýma rukama dětí a 

jejich rodičů vznikají překrásné 

výtvory, které zanedlouho ozdobí 

nejeden vánoční stůl či dveře. 

Příjemná atmosféra adventního 

odpoledne byla obohacena 

nádhernou výstavkou adventních 

věnců a vánočních dekorací 

studentek Střední zahradnické 

školy v Litomyšli. 

Velký dík patří paní floristce 

Kalibánové a mamince Obrové za 

spolupráci při organizaci tvořivé 

dílny a zejména za zajištění 

potřebného materiálu. 

Hojná účast, spokojené děti a 

úsměvy na tvářích všech 

přítomných mluvily za vše.  

 

Děkujeme a těšíme se na příští 

podobně příjemná setkání. 

  

Z. Rejmanová

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 
 
chtěla bych jménem všech kandidátů za KSČM poděkovat za Vaši přízeň a podporu. I díky Vašim hlasům jsme se 
do obecního zastupitelstva dostali dva za KSČM. 
 
Také bych Vám v tomto předvánočním čase chtěla popřát krásné a veselé Vánoce, bohatého Ježíška a šťastný nový 
rok 2015. 
 

Květa Matušovská, poslankyně a zastupitelka obce Javorník 

 

PODĚKOVÁNÍ 
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Lesní klub pro děti v bývalé střelnici 
 

„Srub“ ožívá  
 

Místo bývalé střelnice, místními 

obyvateli nazýváno „Na Srubu“, 

opět ožívá. 

Od listopadu zde začal fungovat 

lesní klub pro děti, který 

umožňuje předškolním dětem 

trávit více času v přírodě. 

Provozovatelem je zapsaný 

spolek Lidé v lese, sdružující 

rodiče a pedagogy nadšené pro 

tento způsob předškolního 

vzdělávání.  

 

„Pro děti připravujeme 

program, který je zaměřený na 

poznávání přírody, ročního 

cyklu, tradic našich předků a 

další témata vycházejí 

z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní 

vzdělávání. Děti se 

v programech učí především 

hrou a prožitkem. Nechybí ani 

výtvarné, hudební a 

dramatické hrátky.  

 

Pro děti zajišťujeme celodenní 

pobyt v přírodě s možností 

oběda. První návštěva je 

zdarma a tak srdečně zveme 

všechny rodiče a děti, kteří 

chtějí, aby jejich děti vyrůstaly 

společně s přírodou a v přírodě.  

 

Během roku pořádáme i několik 

akcí pro širší veřejnost, kde se 

s Vámi také rádi potkáme. 

Uvedla Světlana Macková 

předsedkyně sdružení.“ 

 

Během srpna, září a října chatka 

prošla základní rekonstrukcí 

tak, aby zázemí bylo bezpečné 

pro pobyt dětí, např. výměna 

střechy u dřevěného přístřešku, 

nová elektřina, správka omítek 

apod. „V další etapě bychom 

chtěli chatku dále vylepšovat, 

přemýšlíme o zavedení vody, 

vysvětlila Macková.“ 

 

Více informací na tel. 777 

442994 nebo na www.brlenka.cz 

nebo na FB „Lesní klub pro děti 

Brlenka“.  

 

Mgr. Světlana Macková 

(pedagog a zakladatel Lesního 

klubu pro děti Brlenka)

 

 

  
 

Knihovna se opět hlásí 
 
Kdo přijde s nápadem? 
 
Dlouhé a deštivé dny podzimu a 

zimy, v nichž hledáme 

rozptýlení nejen pro děti, ale i 

pro nás samotné, jsou jako 

stvořené pro čtení knih i 

časopisů.  

 

Proč to nezkusit třeba právě 

v knihovně? Máte nápad, jak 

zpestřit volné odpoledne?  

Přijďte se o něj podělit.  

Přece se knih nebudeme bát? 

Před Vánocemi nás čeká 

vyhodnocení nejlepších čtenářů.  

Snad to stihneme do 17. 12. 

2014. 

Letošní podzim utekl tak rychle, 

že Čtení babiček (dědečků), 

které jsme zorganizovali vloni, 

přesuneme na konec ledna. 

 

No, teď něco méně příjemného.  

V naší knihovně máme několik 

čtenářů, kteří vracejí knihy 

s velkým zpožděním, výjimky je 

nevracejí vůbec.  Vzhledem 

k tomu, že v naší knihovně 

LESNÍ ŠKOLKA 

Z OBECNÍ KNIHOVNY 

http://www.brlenka.cz/
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neplatíme žádné poplatky a 

máme téměř stejné možnosti 

jako ve Svitavách, je škoda, že 

platíme vysoké ceny za ztracené 

nebo dohledávané tituly.   

Potom si nemůžeme dovolit 

žádné novinky či vylepšení.  

Věřím, že takoví víc „ nečtenáři“  

než čtenáři  si  dají  do  roku  

2015  nějaké  to  šlechetné  

předsevzetí  a  všechny knihy 

vrátí.  

 

A já všem přeji, abyste pod 

stromečkem našli alespoň jednu 

knihu a ve zdraví si ji příští rok 

přečetli. 

Jarmila Boušková

 

 

 

 

 

 

Na závěr několik informací a poděkování 
 

Poplatek z odpadů 
 

V informaci z jednání 

zastupitelstva jste mohli 

zaznamenat, že byl schválen 

poplatek za svoz a likvidaci 

komunálního odpadu v obci 

Javorník na r. 2015 ve stejné 

výši jako byl letos, tzn. 570 Kč za 

osobu či rekreační objekt. 

Obecní vyhláška, která upravuje 

podmínky a termíny plateb, je 

uvedena na webu obce.  

Upozorňujeme, že se poplatek 

platí za celý rok do 31.3. 

příslušného roku, případně po 

dohodě 2x ročně, a to do 31.3. 

první polovina poplatku a do 

30.9. druhá polovina poplatku. 

Pořád je několik občanů, kteří 

tyto termíny nedodržují a platí 

poplatky až na vyzvání.  Věříme, 

že do budoucna ani takové 

výjimky v obci nebudou. Platit je 

možné buď hotově na OÚ nebo 

bezhotovostně na BÚ obce 

1283335349/0800, variabilní 

symbol uvádějte číslo popisné.

 

Plán akcí komise pro mládež a sport na r. 2015 
  
Únor     Sáňkařské závody podle sněhových podmínek 

28.3.2015, 14:00 h  Úklid lesa od hájenky směrem k Rosničce podél cesty 

4.4.2015, 14:00 h  Výlet na Javornický hřeben 

2.5.2015, 15:00 h  Pálení čarodějnic 

6.6.2015, 14:00 h  Dětský den 

29.8.2015, 14:00 h  Rozloučení s prázdninami 

20.9.2015, 14:00 h  Drakiáda 

10.10.2015, 14:00 h  Orientační běh 

7.11.2015, 16:00 h  Strašidýlkování 

 

Toto je předpoklad, ale samozřejmě může dojít ke změnám, o kterých bude veřejnost včas informována. 

 

Poděkování 
 

Volební strana Sdružení pro obec Javorník děkuje všem voličům, kteří si našli čas a přišli k volbám do 

zastupitelstva obce. Věříme, že nové zastupitelstvo bude pokračovat v rozvoji naší hezké obce dle 

představ většiny obyvatel Javorníka. 

 

VE ZKRATCE 
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VVáážžeenníí  aa  mmiillíí  ssppoolluuoobbččaannéé,,    
  
ddoovvoollttee  mmii  ppooppřřáátt  VVáámm  jjmméénneemm  ssvvýýmm  ii  oossttaattnníícchh  ččlleennůů  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  aa  
pprraaccoovvnnííkkůů  OOÚÚ  kklliiddnnéé  aa  ppoohhooddoovvéé  pprroožžiittíí  VVáánnoocc  aa  dděětteemm  rroozzzzáářřeennéé  ooččii  
zzee  ssttrroommeeččkkuu  ii  ddáárrkkůů..    

 
AA  ddoo  nnoovvééhhoo  rrookkuu  22001155  ppřřeejjii  vvššeemm  ppeevvnnéé  zzddrraavvíí  aa  ppoohhoodduu  vv  rrooddiinnnnéémm  ii  
pprraaccoovvnníímm  pprroossttřřeeddíí.. 
  

ZZddeenněěkk  BBoouušškkaa 
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