
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

Děti v MŠ a ZŠ mají instalované nově vyrobené 
ptačí budky a mohou krmit a pozorovat ptáčky… 
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Zápisy ze zasedání 
 

16.2.2015 

 

  

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 M. Obra 

 
4. Hospodaření obce  
k 31.12.2014  
- 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 

- 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. Informace k průběžné kontrole 

hospodaření obce v r. 2014 
- účetní p. Dana Čechalová 

seznámila zastupitele se zprávou 
o průběžné kontrole hospodaření 
obce v r. 2014 kontrolní skupinou 
Krajského úřadu Pardubického 
kraje 

- z důvodu nepřesnosti při výpočtu 
odměn zastupitelů v období mezi 
termínem voleb do zastupitelstva 
a ustavujícím zasedáním byla 
zpětně odměna zkrácena a za 
měsíc leden v souladu 
s metodickým výkladem kontrolní 
skupiny KÚ vyplacena v upravené 
výši 

- na základě doporučení kontrolní 
skupiny Krajského úřadu 
z důvodu nutnosti provádět 
operativně rozpočtová opatření 
zastupitelstvo obce stanovuje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
a § 99 odst. 2 zák. č. 128/200 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, 
kompetenci starosty obce 
k provádění rozpočtových 
opatření v následujícím 
rozsahu: 
a) Na příjmové straně 

rozpočtu navýšení 
závazných ukazatelů v rámci 
třídy 1 (daňové příjmy), třídy 
2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 
(kapitálové příjmy) do výše 
100.000 Kč; tyto prostředky 
nesmí starosta zapojit do 
výdajů (rozpočtují se do třídy 
financování = navýšení 
zůstatku na BÚ) kromě 
účelově určených darů. 

b) Navýšení závazných 
ukazatelů v rámci třídy 4 

(přijaté dotace) v případě, že 
zastupitelstvo schválilo účast 
obce při podání žádosti o 
transfer nebo jsou-li transfery 
poskytovány na základě 
právních předpisů; tyto 
prostředky starosta zapojuje 
do výdajů stejně jako 
schválené účelové dotace, 
dotace na volby, na hasiče a 
další. 

c) Na výdajové straně 
rozpočtu navýšení 
závazného ukazatele do 
výše 100.000 Kč v období 
mezi jednotlivými zasedáními 
zastupitelstva s výjimkou 
příspěvků na provoz 
příspěvkovým organizacím. 
Navýšení jednoho 
závazného ukazatele musí 
být kompenzováno snížením 
jiného závazného ukazatele 
na výdajové straně rozpočtu, 
aby nedošlo ke snížení 
přebytku nebo ke zvýšení 
schodku schváleného 
(upraveného) rozpočtu. 

d) Přesuny v rámci jednoho 
paragrafu mezi třídou 5 
(běžné výdaje) a třídou 6 
(kapitálové výdaje) u akcí, 
které byly schváleny 
zastupitelstvem, ale u 
kterých je nutné po 
uskutečnění plnění výdajů 
provést správné zatřídění 
v souladu s rozpočtovou 
skladbou bez ohledu na výši 
výdaje. 

e) Navýšení závazného 
ukazatele o částku v případě 
potřeby vyšší o 100.000 Kč, 
a to jen v případech, kdy se 
jedná o výdaj nutný 
k zajištění chodu obce, 
v případech havárií nebo 
stavu nouze, k odvrácení 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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možných škod, dále když 
včasné neprovedení úhrady 
je vázáno penalizací, dále 
v případě úhrady pokut, 
penále a dalších nutných 
výdajů, kdy schválení 
rozpočtového opatření je 
nezbytné a má jen formální 
charakter, protože výdaj 
musí být realizován. 

(usn. č. 1/2015-5a) 

   

6. Smlouva o sdružování 

prostředků na nákup výměnného 

fondu pro knihovny v regionu 

Pardubice 
- zastupitelé obdrželi předem návrh 

smlouvy o sdružování prostředků 
na nákup výměnného fondu pro 
knihovny v regionu Pardubice, ve 
které je Krajská knihovna 
zastoupena ředitelkou Městské 
knihovny ve Svitavách Mgr. 
Martou Bauerovou 

- starosta podal návrh, aby 
zastupitelstvo odsouhlasilo roční 
příspěvek obce Městské knihovně 
ve Svitavách na nákup 
výměnného fondu ve stejné výši 
jako v r. 2014, tj. 5 Kč na 
obyvatele 

- zastupitelstvo schválilo 
poskytnutí ročního příspěvku na 
nákup výměnného fondu ve výši 
do 5 Kč na jednoho obyvatele a 
pověřuje starostu uzavřením 
smlouvy o sdružování prostředků 
na nákup výměnného fondu pro 
knihovny v regionu Pardubice 
s Krajskou knihovnou 
v Pardubicích, zastoupenou 
ředitelkou Městské knihovny ve 
Svitavách   

(usn. č. 1/2015-6) 

   

7. Informace o smlouvách 

s obcemi Mikuleč a Kukle – 

příspěvky na ZŠ a MŠ Javorník 
- starosta seznámil zastupitele o 

uzavřených smlouvách s obcemi 
Kukle (Smlouva č. 141230) a 
Mikuleč (Smlouva č. 141203), na 
základě kterých obec Mikuleč 
přispěla v prosinci 2014 obci 
Javorník 20 tis. Kč a obec Kukle 
13 tis. Kč; jde o dohodnuté 
příspěvky obcí na provozní 
náklady příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Javorník v r. 2014, 
kterou navštěvují děti obou obcí 

- zastupitelstvo vzalo informaci na 
vědomí a uzavření obou smluv 
schválilo         (usn. č. 1/2015-7) 

8. Rozklikávací rozpočet – 

nabídka Triady na uzavření 

smlouvy 
- zastupitelé obdrželi v předstihu 

návrh smlouvy s firmou Triada, 
spol. s r.o. o poskytování služby 
iMUNIS Rozklikávací rozpočet 

- cena služby pro obec Javorník 
činí 135 Kč/měsíc bez DPH, tj. 
ročně 1.960 Kč vč. DPH 

- starosta navrhl smlouvu 
neschválit a řešit informování 
veřejnosti o plnění rozpočtu na 
webových stránkách obce 
zveřejňováním účetního výkazu 
Fin 2-12 M, který všechny 
potřebné údaje obsahuje 

- zastupitelstvo smlouvu s firmou 
Triada, spol. s r.o. o poskytování 
služby iMUNIS Rozklikávací 
rozpočet neschválilo a uložilo 
starostovi zveřejňovat výkazy Fin 
2-12 M na webových stránkách 
obce minimálně ve čtvrtletních 
intervalech  

(usn. č. 1/2015-8) 

   

9. Různé 

 

a) Informace komise ŽP k údržbě 

a kácení stromů 
- předsedkyně komise Jarmila 

Boušková podala ústní informaci 
o zahájení činnosti komise 

- komise požádala Agenturu 
ochrany přírody v Pardubicích o 
provedení odborné dohlídky a 
posouzení významných stromů 
v obci 

- komise doporučuje zastupitelstvu 
zvážit možnosti přispět na 
ošetření velkých stromů 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informaci komise ŽP a ukládá 
předsedkyni komise předložit 
konkrétní návrh podílu obce na 
pomoci vlastníkům při údržbě 
významných stromů a způsob 
kácení stromů na obecních 
pozemcích vč. přidělení dřeva 

  (usn. č. 1/2015-9a) 

 

b) příprava obecně závazné 

vyhlášky o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání 

se stavebním odpadem na území 

obce Javorník 
- místostarostka Marie Janderová 

předložila ke schválení obecně 
závaznou vyhlášku obce Javorník 
1/2015, která reaguje na 

povinnost obcí řešit od letošního 
roku problematiku odpadů nově 
v souladu s posledními novelami 
zákona č. 185/2001, Sb. o 
odpadech vč. biologického a 
stavebního 

- bylo doporučeno doplnit ve 
vyhlášce způsob podávání 
informací o odpadovém 
hospodářství v obci kromě využití 
Javornického občasníku o letáky, 
obecní rozhlas a zprávy sms 

- zastupitelstvo schválilo obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2015 o 
stanovení systému shromažďo- 
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území 
obce Javorník 

  (usn. č. 1/2015-9b) 

   

c) Plán investic 
- starosta informoval zastupitele o 

zpracovávané strategii komunitně 
vedeného místního rozvoje MAS 
Svitava do r. 2020 

- prostřednictvím MAS Svitava 
bude možné v novém plánovacím 
období získávat dotace na 
připravené projekty; podmínkou 
získání dotace na konkrétní 
projekt bude zařazení projektu ve 
výše uvedené strategii 

- každý projekt by měl mít 
zpracován evidenční list akce, 
aby mohl být do seznamu 
zařazen 

- starosta předložil zastupitelům 
návrh investic nad 100 tis. Kč 
(dokument „Seznam projektových 
záměrů obce Javorník“ je 
otevřeným dokumentem a lze ho 
operativně měnit či doplňovat 
v kompetenci zastupitelstva) 

- zastupitelstvo schválilo „Seznam 
projektových záměrů obce 
Javorník“ a uložilo starostovi 
předložit na příští zasedání 
zastupitelstva návrh rozpočtového 
opatření, které bude řešit letošní 
možnosti investic 

  (usn. č. 1/2015-9c) 

   

d) Informace o jednání s COOP 

Jednotou 
- starosta informoval zastupitele o 

jednání se zástupcem vedení 
Jednoty Miroslavem Popelkou 

- prodejna v Javorníku hospodaří 
s velkou ztrátou 

- Pardubický kraj vypsal dotační 
program na pomoc vesnickým 
prodejnám 
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- starosta navrhl zastupitelstvu 
schválit podání žádosti o dotaci 
PK prostřednictvím Jednoty 
pouze bez spoluúčasti obce 

- zastupitelstvo neschválilo podání 
žádosti o dotaci Pardubického 
kraje na finanční výpomoc 
provozu prodejny v Javorníku 
prostřednictvím Jednoty ve 
Svitavách z důvodu 
nespokojenosti s provozem 
prodejny a neřešení připomínek 

občanů ze strany vedení Jednoty 
v minulém období 

 (usn. č. 1/2015-9d)  

   

e) Plán činnosti kontrolního 

výboru 
- zastupitelstvo schválilo plán 

činnosti kontrolního výboru na r. 
2015               

(usn. č. 1/2015-9e) 

  

f) Dodatek č. 13 ke smlouvě č. 

09/2001/O s firmou LIKO Svitavy 
- zastupitelstvo schválilo uzavření 

Dodatku č. 13 ke smlouvě č. 
09/2001/O s firmou LIKO Svitavy 
a.s., kterým je stanovena výše 
roční ceny za nakládání 
s komunálním odpadem na rok 
2015 

 (usn. č. 1/2015-9f) 

   

  
  

 
 

 

 

 

Kdo slaví jubileum? 
 

V měsících leden - duben letošního roku slaví tito naši občané: 

 

VĚRA FUČÍKOVÁ  84 LET 

JOSEF JUŘÍK   80 LET 

PAVLA HAVRDOVÁ  87 LET 

ANEŽKA JUŘÍKOVÁ  82 LET 

BOŽENA MARKOVÁ  60 LET 

LIBUŠE KOSKOVÁ  84 LET 

ANEŽKA SLÁMOVÁ  81 LET 

ALENA PEKAŘOVÁ  60 LET 

MARIE VRÁTILOVÁ  92 LET 

RŮŽENA KALOVÁ  84 LET 

    

     
Po nějaké době opět připomínáme, že zveřejňujeme jubilanty od 60 do 80 po pěti letech a dále každý rok. Kdo si 

nepřeje, zveřejňován není. 

 

 

 

 

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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Vážený pane starosto, 
vážení občané obce Javorník, 
milí tříkráloví koledníci, 
 
 dovolte mi, abych Vám upřimně poděkovala za vstřícnost, ochotu a spolupráci při letošní Tříkrálové 
sbírce.  
 
 V tomto roce se naše koordinátorka, paní Miriam Holubcová, potýkala s nedostatkem vedoucích  skupinek 
koledníčků. O to víc jsme vděčni všem těm, kteří pomohli a šířili radostnou zvěst o narození malého Ježíška do 
všech míst, kde má naše Charita působnost. 
 
 Milí královští poslové, doufám, že koledováním naše spolupráce nekončí, že se s Vámi se všemi budeme 
mít možnost setkat na tradičním Tříkrálovém poděkování (sobota 16. 5. 2015). Už nyní vybíráme program. 
Program pro všechny generace. To nebude úplně lehký úkol, nejmladší koledníček měl 8 měsíců a nejstarší byl 
128krát starší. 
 

Průběh koledování, konečné výsledky a také pár fotografií je možno zhlédnout na našem webu 
(www.svitavy.charita.cz) a také na facebooku (www.facebook.com/charita.svitavy).  

 
Ve Vaší obci se letos vykoledovalo 6 442 Kč. Jsme vděčni za Vaši štědrost. Celkový výtěžek za naši oblast 

činí 404 734 Kč (vloni 387 574 Kč). 
 
Svitavy, 28. 1. 2015 

        Blanka Homolová 
        ředitelka Charity Svitavy 

 
 
 
 

Tři králové z Javorníka: 
z leva Karolínka Benešová, Zuzka Janderová  

a  Katka Tesařová 
 
 

Všem třem králům a vedoucí skupinky,  
paní místostarostce Marii Janderové, 

patří velké poděkování! 
 
 
 
 

 
 

OBDRŽELI JSME DĚKOVNÝ DOPIS 

http://www.svitavy.charita.cz/
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Je toho skutečně hodně… 
 

Příspěvek ředitelky ZŠ a MŠ 

 

 

MŠ - Úspěch 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy vyhlásilo úspěšné 

projekty doručené v rozvojovém 

programu Podpora logopedické 

prevence v předškolním 

vzdělávání v roce 2015. Těší nás, 

že k podpoře byl schválen i náš 

projekt „Slovní hrátky s 

Povídálkem aneb Povídálku 

řekni Ř“, který vytvořila 

ředitelka školy ve spolupráci s 

pedagožkami MŠ. Za dotaci ve 

výši téměř 19 000 Kč pořídíme 

do naší mateřské školy pět 

tabletů s logopedickým 

softwarem, software na 

notebook, logopedické zrcadlo a 

další logopedické pomůcky jako 

foukací železniční tunel, 

zvukové kostky, logopedické 

deskové hry a literaturu.

 

 

ZŠ - Nové vybavení 

Základní škola se dočkala po 

dlouhých letech nových, výškově 

stavitelných lavic do obou tříd. 

Do jedné ze tříd byla zakoupena 

i nová skříň na pomůcky, a tak i 

interiér tříd získal kompletně 

novou podobu.  

 

Dále jsme do školy za body z 

Recyklohraní pořídili stolní 

fotbálek, který žáci využívají o 

přestávkách a během školní 

družiny. 

 

A k novinkám ve škole patří i 

nový software. Z projektu EU – 

Peníze školám jsme v březnu 

zakoupili za více než 12 000 Kč 

výukové programy na 

interaktivní tabuli, notebooky a 

stolní počítače. Programy 

zábavnou formou procvičují 

anglický jazyk, český jazyk, 

prvouku, přírodovědu a 

vlastivědu. Ze stejného 

programu jsme zakoupili i nová 

sluchátka ke stolním počítačům 

a notebookům. 

 

Tímto bychom také rádi 

poděkovali panům Čechalovi a 

Bryškovi, kteří do ZŠ i MŠ 

vytvořili krásná krmítka pro 

ptáky.

 

 

ZŠ - Podpora žáků  

V letošním školním roce mají 

žáci naší školy přístup na 

internetový portál, na kterém 

najdou řadu testů, dotazníků a 

procvičování vhodných i na 

domácí přípravu do školy. Testy 

jsou nově zaměřené také na 

procvičování českého pravopisu 

a základní slovní zásoby z 

angličtiny a němčiny. Naleznou 

zde také mnoho úloh na rozvoj 

logiky, paměti, prostorové 

představivosti apod. Všechny 

testy mohou naši žáci využívat 

doma zdarma a tak je pro ně 

příprava na vyučování 

zábavnější.  

 

Přejeme žákům, aby jim portál 

dobře sloužil jak pro přípravu do 

školy, tak i pro zábavu.

 

 

CO NOVÉHO V ZŠ A MŠ? 
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ZŠ – Věnuj mobil 

31.1.2015 končila soutěž „Věnuj 

mobil“, ve které jsme se dvakrát 

za poslední tři roky umístili na 1. 

místě v ČR. Je až neuvěřitelné, 

kolik mobilních telefonů v 

domácnostech schraňujeme. 

Opět se nám podařilo nasbírat 

rekordní množství mobilních 

telefonů. Letos jich bylo rovných 

50! Baterie z mobilních telefonů 

žáci roztřídili do správného 

kontejneru na baterie, který 

máme také ve škole a 50 

mobilních telefonů odevzdali k 

recyklaci. Telefony, které půjdou 

opravit, se dostanou k dětem do 

dětských domovů. Ty, které už 

dosloužily, budou recyklovány.

 

Karnevalové juchání 

Ve čtvrtek 19.3. se v základní 

škole sešly hezké maškary, které 

v zajímavých soutěžích přišli 

povzbuzovat rodiče a známí. Na 

karneval přišli i naši budoucí 

prvňáčci, kteří se zapojovali do 

všech aktivit stejně dobře jako 

zkušení školáci. Žáci pro rodiče 

v pracovních činnostech 

přichystali jednohubky, ovocné 

talíře a vyzdobili tělocvičnu. Po 

práci už je čekala jen zábava. 

Tančilo se s balónky, vytvořilo 

se mnoho karikatur, předávala 

se taneční obálka, bouchalo se 

do hrnce a jednoduše 

následovala jedna hra za 

druhou.

 

ZŠ pořádá sběr papíru 

Do konce května můžete do 

školy nosit papír a lepenku v 

době od 6:00 do 9:00. Papír si 

od Vás převezme paní školnice.  

 

Co za peníze ze sběru 

pořizujeme?  

Pro naše žáky uspořádáme 

čarodějnický výlet za rytířem 

Toulovcem z Litomyšle. Celý 

výlet bude kompletně hrazen z 

peněz z loňského sběru papíru. 

Rytíř Toulovec žáky provede 

Litomyšlí. Na prohlídce zažijí 

velké dobrodružství a zábavu. 

Podívají se do tajuplných uliček 

a na věž kostela, kam se 

normálně nesmí. Vyslechnou si 

legendy a příběhy slavných 

osobností zejména o Bedřichu 

Smetanovi, Aloisi Jiráskovi a 

Boženě Němcové.  

 

Žáci si užijí i střelbu z kuše. 

Rytíř s žáky bude komunikovat 

starobylým způsobem a bude se 

ptát na základní poznatky.

 

 

MŠ – Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 

V těchto dnech probíhá 

přijímací řízení dětí do MŠ 

Javorník (podání žádostí je do 

30.3.2015). V případě většího 

zájmu než je kapacita MŠ, 

rozhoduje o přijetí počet 

získaných bodů podle 

„Směrnice pro stanovení 

kritérií pro přijímání dětí k 

předškolnímu vzdělávání 

při překročení kapacity ZŠ 

a MŠ Javorník, okres 

Svitavy“. Ta je k nahlédnutí na 

webových stránkách 

www.zsms-javornik.cz, a 

také přímo v MŠ i ZŠ. K datu 

uzávěrky bylo vyzvednutých 

žádostí méně, než je kapacita 

MŠ, takže letos by měla být 

situace příznivější než loni. 

Zájemci, informujte se.

 

Mgr. Pavla Štěrbová, ředitelka ZŠ a MŠ Javorník 

http://www.zsms-javornik.cz/
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Příspěvek vedoucí učitelky MŠ 

 

Veselý únor a začátek jara v mateřské školce 

V naší školce jsme si užili konec 

zimy i bez sněhuláků a připravili 

jsme pro děti pestrý program plný 

veselí a zábavy. 

 

Ve čtvrtek 26. února byla naše 

školka veselejší a barevnější víc, než 

obvykle. Byl totiž karneval a to 

znamená den plný barev, tancování 

a dovádění. Velký dík patří 

rodičům, především maminky mají 

fantazii a jsou nápadité v přípravě 

karnevalových kostýmů a masek. 

Školku ovládly postavičky 

princezen, víl, rytířů a jiných 

krásných pohádkových i 

fantastických bytostí. 

Nejprve každý předvedl a 

představil svoji masku a 

masopustní rej tak mohl 

začít. Děti prošly průvodem 

celou školku, kuchyni i 

obecní úřad. Potom se 

všechny radovaly ze spousty 

soutěží i sladkých odměn a 

užívaly si veselé atmosféry, 

tance a dovádění při 

známých písničkách.  

Nejkrásnější masku jsme 

nezvolili, vyhrály všechny! Na závěr 

jsme si pochutnali na pravém 

masopustním obědě, který pro nás 

připravily šikovné paní kuchařky. 

 

Děti ze školky se během 

tematického bloku „Hádej, čím 

jsem“ seznámily s různými 

profesemi teoreticky i prakticky. 

Povídaly si o povolání svých rodičů 

a díky tatínkovi Anežky Demlové 

navštívily truhlářskou dílnu v 

Javorníku. Pan Deml byl tak hodný 

a ochotně nás provedl celým 

provozem a řekl nám mnoho 

zajímavostí. Děti se prožitkovou 

formou seznámily s různými 

truhlářskými pomůckami a se 

stroji, které ulehčují práci 

truhlářům. Další exkurze směřovala 

do místního obchodu. Děti 

pozorovaly práci paní prodavačky, 

nakupovaly různé suroviny, dávaly 

do košíků a pojmenovávaly různé 

druhy zboží.  

Každoročně v rámci aktivit 

podporující zdraví organizujeme 

plavecký výcvik, který byl zahájen 

začátkem února a probíhá v 

pěkném prostředí plaveckého 

bazénu ve Svitavách. S dětmi 

pracují zkušené instruktorky, které 

hravou formou a s využitím 

rozmanitých pomůcek rozvíjí u dětí 

první plavecké schopnosti a 

dovednosti. Děti jsou moc šikovné, 

některé dokonce chodí plavat do 

velkého bazénu společně s žáky 

základní školy.  

 

Plavecký výcvik pro MŠ v rozsahu 

deseti výukových lekcí bude 

ukončen v dubnu předáním 

„Mokrých vysvědčení.“ 

 

Vítání jara v MŠ  

Páteční dopoledne v naší mateřské 

škole bylo ve znamení vítání jara. 

Jaro jsme spolu s dětmi přivítali 

pěknou jarní výzdobou a krátkým 

pásmem v podobě písniček, 

básniček a tanečků. „Zimo, zimo, 

jdi už pryč“, takovýmto kouzelným 

říkáním jsme vymetli zimu ze všech 

koutů a barevnými papírovými klíči 

jsme otevřeli jarní bránu. 

Všem přejeme příjemný konec zimy 

a ještě hezčí nástup jara. 

 

Závěrem bychom chtěli vyjádřit 

poděkování panu Čechalovi a panu 

Bryškovi za zhotovení nového 

krmítka pro ptáčky na naši školní 

zahradu. S dětmi budeme 

pozorovat, jak si ptáčci 

pochutnávají na dobrotách, které 

nasypeme do krmítka. 

 

Z. Rejmanová 

vedoucí učitelka MŠ

 

 

 

Pozorní čtenáři si jistě všimli, že aktivity v našich školských zařízeních jsou 
skutečně pestré, zajímavé a kvalitní a garantují výchovu a vzdělávání na 
skutečně profesionální úrovni. Jsme si toho ale vždy dobře vědomi? 
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Ze života seniorů 
 

Svaz postižených civilizačními chorobami 
 

Nedávno jsem v Občasníku 

apeloval a seznámil občany 

s organizací „Svaz postižených 

civilizačními chorobami“ ve 

Svitavách.  

Jsem v organizaci zaevidován od 

r. 1967. Tehdy bylo z Javorníka a 

Kukle kolem  dvaceti členů. 

Dnes se blíží k nule. Přitom 

členů ZO SPCCH ve Svitavách je 

více než 500! 

Do naší obce se přistěhovali noví 

obyvatelé, a tak proto opakuji – 

je možno se přihlásit. 

Organizace žije bohatým 

kulturním životem, a i vlastní 

setkávání pomáhá psychice 

dotyčných osob. Zájezdy do 

Polska či Maďarska jsou 

oblíbené a žádané. Též i akce 

v okolí Svitav.  

Obecní úřady blízkých obcí 

různými finančními částkami 

činnost ZO SPCCH podporují, 

což nám v činnosti pomáhá. ZO 

tím členům sponzoruje jejich 

aktivity (návštěvy divadel, kina a 

další společenské akce). 

 

A tak, i když televize a tisk 

mnohým dostačuje, vězte, že 

setkávání s vrstevníky – 

spoluobčany – je potřebné a 

chvályhodné. 

A malá poznámka – Klub 

důchodců v Javorníku 

v posledním období zaznamenal 

nové „mladé“ seniory a jistě se 

odváží i další. Jste tedy zváni – 

„tam i tam“! 

 

Josef Juřík

 

 

  

Různé zprávy a informace 
 

Novela obecně závazné vyhlášky o odpadech 

Zastupitelstvo obce Javorník se 

na svém zasedání dne 16.2.2015 

usnesením č. 1/2015-9b usneslo 

vydat na základě § 17 odst. 2 

zákona č.185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o odpadech“), a v 

souladu s § 10 písm. d) a § 84 

odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „ zákon o 

obcích“), Obecně závaznou 

vyhlášku obce Javorník č. 

1/2015. 

Vyhláška nabývá účinnosti 

1.4.2015. Vyhláška je v plném 

znění na webových stránkách 

obce, případně je možné ji získat 

na OÚ.

 

Termíny mobilního svozu odpadů 

Dle harmonogramu LIKO 

Svitavy a.s. jsou stanoveny 

termíny mobilního svozu 

nebezpečného odpadu pro obce 

Javorník, Mikuleč a Kukle v r. 

2015 na pátky 5.6. a 9.10. 

V obou případech je čas 

orientačně stanoven na 15:30 h 

pod kaplí a následně u Jednoty a 

Březinky. V uvedené termíny 

budou také přistaveny 

kontejnery na velkoobjemový 

odpad. 

PŘÍSPĚVEK DOPISOVATELE 

VE ZKRATCE 
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Poděkování 

V minulých dnech ukončila paní 

Božena Marková svoji pracovní 

činnost jako kuchařka školní 

jídelny v Javorníku. Za její 

dlouholetou práci pro naše děti i 

mnohé dospělé a seniory jí 

děkujeme a po odchodu do 

důchodu jí přejeme, ať si 

užívá další dlouhé roky ve 

zdraví!

 

 

 

Informace komise životního prostředí 

V březnu na pozvání OÚ přijela z 

pardubické Agentury ochrany 

přírody paní Fišarová.  

Spolu s členy komise životního 

prostředí prošla obec a posoudila 

zdravotní stav vytipovaných  

stromů.  

Ani jeden neshledala v kritickém 

stavu a ve zprávě naznačila, jak 

stromy ošetřit. 

Pokud jde o stromy na soukromém 

pozemku, domluví se členové 

komise s každým vlastníkem 

individuálně. 

Končí doba vegetačního klidu a 

kácet se mohou už jen život nebo 

majetek ohrožující porosty. Při 

každém takovém zásahu je nutné si 

uvědomit, jak dlouho roste strom, 

jak je důležitý pro klima kolem nás.

 

Jarní úklid 

Konec zimy je snad tady a jaro už 

vlastně začalo. Proto se Obecní 

úřad obrací na všechny ochotné 

spoluobčany s apelem - pomozte 

s úklidem kolem vašich domů, 

zahrad a pozemků. Často stačí 

pouze vzít koště, kolečko a lopatu, 

zamést zimní posyp na krajnici 

místní komunikace a vodícím pásku 

podél vlastního domu a hned to 

vypadá jinak. Ty nejkřiklavější 

úseky jsou postupně čištěny, ale 

pomoc  nás všech je vítaná.  

Všem dobrovolníkům předem 

děkujeme, že jim vzhled naší obce 

není lhostejný. 

OÚ také děkuje brigádníkům, kteří 

pomohli při úklidu Březinky a 

prořezání poškozených a 

vyvrácených stromů.

 

 

Nová televize v malém sále SVC 

Ve Společenském a vzdělávacím 

centru byla v malém sále 

instalována nová plochá televize. 

Využívat by ji měl např. Klub 

důchodců na svých schůzkách 

k prohlížení fotografií z obce či 

pouštění filmů, podobně děti z MŠ 

či ZŠ, a nebo zastupitelé 

k prezentaci materiálů při zasedání 

zastupitelstva.

 

Soutěž o nejpilnějšího čtenáře – informace z knihovny 

Na základě počtu výpůjček jsem 

vyhodnotila zvlášť dospělé a děti. 

Mezi dospělými nejpilněji četl pan 

Josef Jandera a hned po něm paní 

Josefa Sotonová. Skokankou roku 

mezi dospělými čtenáři se stala 

paní Božena Peňázová, která do 

knihovny chodí teprve rok.  

Těší mě, že i mezi dětmi rostou 

náruživí čtenáři a čtenářky. 

Tentokrát byly čtenářky pilnější. 

Nejčastěji si chodí půjčovat knihy 

Eliška Obrová a Barborka Bulvová. 

Všichni jmenovaní byli odměněni 

malou pozorností a knihou 

věnovanou Obecním úřadem v 

Javorníku.  

 

Věřím, že kniha zůstane i nadále 

nedílnou součástí trávení volného 

času nejen dospělých, ale i dětí. 

 

Jarmila Boušková 

 

Nález dětské cyklistické helmy a brýlí 

Na OÚ je k vyzvednutí nalezená dětská cyklistická helma a brýle. 
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