
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

„Den dětí 2015“  
Děti si užily krásné počasí i nové atrakce. 

ČERVEN 2015 

Časopis 
vydávaný Obecním 
úřadem Javorník 



 

2 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

 
 

 

 

Zápisy ze zasedání 
 

20.4.2015 

 

  

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                         
M. Jankovou a K. Matušovskou 

 
4. Závěrečný účet obce 
Javorník za r. 2014 vč. ZŠ a MŠ 
Javorník   
- závěrečný účet obce Javorník za r. 

2014 a účetní uzávěrka obce a 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník za r. 2014 byly řádně 
vyvěšeny na úředních deskách 
obce 

- obec hospodařila v r. 2014 s 
přebytkem 1.596 tis. Kč, z něhož 
bylo použito 1.080 tis. Kč na 
splátky úvěrů a zbytek posílil 
zůstatek na BÚ 

- příspěvková organizace obce ZŠ a 
MŠ Javorník hospodařila v r. 2014 
s přebytkem 108.291,96 Kč; 
hlavním důvodem takto 
příznivého výsledku byla oproti 
minulým rokům velká úspora za 
vytápění budovy (po vyúčtování 
nákladů na plyn bylo škole ze 
zaplacených záloh ve výši 151.950 
Kč vráceno 92.011 Kč) 

- 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 2014 včetně zprávy 

nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2014 bez výhrad  

(usn. č. 2/2015-4) 
 
5. Plnění rozpočtu obce k 
31.3.2015 
- zastupitelé byli seznámeni s 

výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník k 
31.3.2015 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 3.952 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 1.049 
tis. Kč a na upravený rozpočet 
výdajů 3.532 tis. Kč je skutečnost 
po konsolidaci 678 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet 420 tis. Kč skutečnost 
371 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
plnění rozpočtu obce k 31.3.2015 
bez připomínek 

                      (usn. č. 2/2015-4) 
   
6. Rozpočtové opatření č. 1 
- na základě dosavadního vývoje 

hospodaření a připravovaných 
akcí předložil starosta ke 
schválení rozpočtové opatření č. 1 
dle položek (schvaluje se ale 
rozpočtové opatření 
v paragrafovém znění) 

- úprava se týká následujících 
změn:   
a) Příjmy: daňové příjmy + 212,1 

tis. Kč, pronájem kanalizace + 
10 tis. Kč (§ 2310) 

b) Výdaje: stezka SY – Javorník + 
300 tis. Kč (§ 2212), dopadové 
plochy u prolézaček MŠ + 92 
tis. Kč (§ 3111), opravy na 
vtoku a výtoku rybníka + 100 
tis. Kč (§ 3745), počítač OÚ + 
20 tis. Kč (§ 6171), DPPO za 
obec 101,1 tis. Kč (§ 6399) 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočtové opatření č. 1 v 
paragrafovém znění (do položek 
bude upraveno podle upřesnění) 

(usn. č. 2/2015-6) 
 
7. Pozemkové záležitosti 
(Lesní školka, Povodí Moravy, 
Autobusové zastávky, 
Březinka) 
 
Lesní školka 
- zapsaný spolek Lidé v lese 

(provozovatel lesní školky) 
požádal obec Javorník v souladu 
s uzavřenou smlouvou o 
pronájmu o souhlas k vybudování 
přírodního lesního hřiště u srubu 

- hřiště by mělo obsahovat 
interaktivní prvky pro tzv. 
environmentální výchovu, lanové 
centrum, dřevěné prvky od 
mladých sochařů, malé jezírko, 
ptačí budky, kamenné zídky apod. 

- používány budou pouze přírodní 
materiály, žádný beton 

- zastupitelstvo žádost 
projednalo a souhlasilo 
s navrženými úpravami v areálu 
srubu dle žádosti  

(usn. č. 2/2015-7a) 
   
Povodí Moravy 
- Dopravoprojekt Brno a.s. 

zpracovává studii proveditelnosti 
„Studie vodního prostředí na 
Svitavsku“, jejímž investorem je 
Povodí Moravy, s.p. 

- jedna část studie se také zabývá 
územím místního toku pod 
hájenkou a chataři 

- je navržena revitalizace místního 
toku – úprava koryta a 
zpřírodnění toku a dále suché 
nádrže 

- v uvedeném zájmovém území je 
několik vlastníků pozemků, mj. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 



 

3 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

jeden pozemek p.p. č. 1255/1 o 
výměře 244 m2 je ve vlastnictví 
obce Javorník 

- firma Dopravoprojekt požádala 
obec o předběžné stanovisko 
vlastníka pozemku 

- zastupitelstvo nesouhlasilo 
s prodejem uvedeného pozemku, 
ale souhlasilo se záměrem  
stavby 

(usn. č. 2/2015-7b) 
   
Autobusové zastávky 
- starosta informoval zastupitele o 

jednání s ředitelem Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových (ÚZSVM) Václavem 
Olbertem 

- postupně se dávají do pořádku 
nedořešené majetkové vztahy 

- v Javorníku pod dvěma 
autobusovými zastávkami, které 
patří obci Javorník, je pozemek ve 
vlastnictví státu, dále chodník 
podél zastávky u ZŠ p.p. č. 1232/3 
ostatní plocha je také státu 

- OÚ Javorník nevede pasport 
místních komunikací, ale jako 
silniční správní úřad podle § 40 
odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích v 
platném znění pokládá pozemek 
pozemkovou parcelu číslo 1232/3 
ostatní plocha se způsobem 
využití ostatní komunikace v k. ú. 
Javorník u Svitav za místní 
komunikaci 

- zastupitelstvo pověřilo starostu 
k podání žádosti o bezúplatný 
převod p. p. č. 1232/3 ostatní 
plocha v k. ú. Javorník u Svitav 
Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 

(usn. č. 2/2015-7c) 
   
- zastupitelstvo schválilo záměr 

odkoupení pozemků pod 
autobusovými zastávkami u ZŠ na 
p.p. č. 197 (13 m2) a U Jelena p.p. 
č. 198 (11 m2) a pověřilo starostu 
k příslušnému jednání a 
připravení smluv k projednání v 
zastupitelstvu 

(usn. č. 2/2015-7d) 
   

Březinka 
- starosta informoval zastupitelstvo 

o poslední nabídce p. Tomáši 
Komorousovi ve věci pozemků 
v areálu Březinka a blízkém okolí; 
T. Komorous má k jednání 
pověření od vlastníka pozemků, 
kterým je jeho matka 

- na konkrétní cenovou nabídku 
odkupu pozemků p. Komorous 
dne 12.3.2015 odpověděl, že za 
nabídku děkuje, ale v celé věci je 
zastupován realitním makléřem a 
nyní případný prodej pozemků je 
zcela pozastaven 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informaci starosty o poslední 
komunikaci s p. Tomášem 
Komorousem 

 (usn. č. 2/2015-7e) 
  
  
8. Různé 
 
a) Informace komise ŽP k údržbě 

zeleně a kácení stromů 

 
- na základě žádosti OÚ Javorník ze 

dne 24.2.2015 bylo dne 18.3.2015 
provedeno místní šetření a 
posouzení stavu a perspektivy 
vybraných stromů v obci Javorník 
za účasti Ing. Fišarové z Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR, 
regionálního pracoviště 
v Pardubicích, předsedkyně 
komise životního prostředí J. 
Bouškové a člena komise B. Zicha 

- stav posuzovaných stromů je 
vyhovující, žádný nebyl shledán 
jako havarijní; za běžných 
povětrnostních podmínek jsou 
všechny předmětné stromy 
stabilní 

- ve stanovisku jsou u jednotlivých 
stromů doporučeny případné 
ozdravné zásahy 

- kromě uvedeného místního 
šetření byly v Březince označeny 
stromy ke skácení z důvodu jejich 
nevyhovujícího stavu (vyvrácené, 
poškozené, suché apod.); většina 
stromů, které byly prokazatelně 
na pozemku obce, byla 
zpracována na veřejné brigádě 

- následně bylo upřesněno umístění 
zbylých označených stromů, zda 
jsou na pozemku obce; protože se 
jednalo o větší stromy, vydal 
Obecní úřad Javorník jako 
příslušný správní orgán 
rozhodnutí ke skácení tří stromů 

- bohužel, osobní aktivitou občana 
Javorníka byly skáceny i stromy 
na pozemku p. Komorousové, 
přestože ještě před kácením dne 
31.3.2015 byl upozorněn na 
nejasnost hranice pozemků, a že 
končí vegetační období 

- od jednání dotyčného občana se 
komise ŽP i OÚ distancují 

- je třeba ještě dodat, že dne 
8.3.2015 byl p. Tomáš Komorous 
mailem upozorněn na to, že 
v blízkosti ohniště a parketu jsou 
suché stromy, jejichž padající 
větve hrozí úrazem dětí, které se v 
areálu pohybují a že nechceme 
bez jeho souhlasu větve ořezávat 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informaci komise ŽP a souhlasí 
s postupem komise ŽP a OÚ 

(usn. č. 2/2015-8a) 
 
b) aktuální změny v oblasti 
odměňování členů 
zastupitelstev 
- vláda ČR na svém zasedání dne 

16.3.2015 schválila novelu 
nařízení vlády č. 37/20013 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členů 
zastupitelstev 

- na základě tohoto nařízení 
dochází automaticky k navýšení 
odměn uvolněných členů 
zastupitelstev o 3,5 % 

- u neuvolněných členů 
zastupitelstev navýšení o 3,5 % je 
také možné, ale není nárokové; v 
Javorníku dosud platí usnesení 
ZO ze dne 10.11.2014, které říká, 
že výše odměny je u každého 
zastupitele či předsedy komise ve 
výši do 75 % maximálně možné 
odměny podle nařízení vlády 

- pokud by zastupitelstvo nepřijalo 
nové usnesení, podle dosud 
platného by byla odměna u všech 
automaticky zvýšena o 3,5 % 

- starosta doporučil v průběhu 
letošního roku ponechat výše 
odměn v dosud platné výši  

- zastupitelstvo rozhodlo 
ponechat odměny zastupitelů pro 
rok 2015 v dosavadní výši 

  (usn. č. 2/2015-8b) 
  

c) Informace o získané dotaci 
pro obecní knihovnu 
- zastupitelé byli informováni o 

Rozhodnutí MK ČR č.j. 
179/MK-S 3089/2015 OULK o 
poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu na rok 2015 

- o dotaci požádala obec v prosinci 
2014 na nákup nového počítače a 
dotace je ve výši 12.000 Kč 
(dotace může být max. 70 % 
kupní ceny) 

- zastupitelstvo vzalo informaci 
o získané dotaci na vědomí a 
souhlasilo s nákupem počítače 
dle podmínek Rozhodnutí MK ČR 

(usn. č. 2/2015-8c) 
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d) Cenová nabídka SÚS 
Pardubického kraje 
- starosta předložil zastupitelům 

cenovou nabídku SÚS 
Pardubického kraje na opravu 
koryta na výtoku rybníka (25.800 
Kč), opravu koryta na vtoku 
rybníka – odbagrování (13.180 
Kč) a zhotovení čela propustků na 
vtoku do rybníka vč. zhotovení 
čela z lom. kamene (36.200 Kč) 

- celková cenová nabídka je ve výši 
88.580 Kč bez DPH (107.181,80 
Kč vč. DPH) 

- zastupitelstvo schválilo realizaci 
úprav na výtoku a vtoku rybníka 
dle cenové nabídky SÚS 
Pardubického kraje 

(usn. č. 2/2015-8d)  
   
e) Nabídka firmy ELTRICK 
IQC na úsporu el. energie v 
SVC 
- zastupitelé obdrželi předem 

podkladový materiál k posouzení 
- starosta doporučil pověřit 

kontrolní výbor k posouzení 
nabídky 

- zastupitelstvo pověřilo Daniela 
Císaře připravením stanoviska 
k nabídce firmy ELTRICK IQC na 
příští zasedání zastupitelstva  

 (usn. č. 2/2015-8e) 
 

f) Zápis do Pamětní knihy obce 
Javorník 
- starosta navrhl zastupitelům za 

celoživotní práci pro obec 
Javorník zapsat do Pamětní knihy 
obce Javorník pana Františka 
Havlíčka 

- František Havlíček se narodil v r. 
1937 a v Javorníku žije od svých 
žákovských let 

- obyvatelé obce ho znají jako 
mimořádně obětavého a 
pracovitého člověka, který vždy 
dokázal pomáhat tam, kde to bylo 
potřeba, velmi ochotně a nezištně 

- zastupitelstvo schvaluje zapsání 
Františka Havlíčka do Pamětní 
knihy obce Javorník 

(usn. č. 2/2015-8f) 
 
g) Informace k rekonstrukci 
cyklistické stezky Svitavy - 
Javorník 
- starosta informoval zastupitele o 

jednáních s vedením města 
Svitavy ve věci rekonstrukce 
cyklistické stezky 

- po řadě jednání se letos podařilo 
městu Svitavy získat dotaci od 
Pardubického kraje ve výši 50 % 
rozpočtových nákladů 

- celkový rozpočet je ve výši 1.331 
tis. Kč + další společné náklady 
(projektové práce, inženýrská 
činnost) 

- podíl obce Javorník bude 
maximálně 300 tis. Kč s tím, že 
úhrada příspěvku městu Svitavy 
bude provedena až po realizaci 
díla na základě skutečného 
vyúčtování celkových nákladů 

- předpoklad realizace díla ve vazbě 
na výběrové řízení na dodavatele 
díla je druhá polovina letošního 
roku (zahájení prací lze očekávat 
v srpnu t.r.) 

- zastupitelstvo schválilo podíl 
obce na rekonstrukci cyklistické 
stezky do Svitav formou příspěvku 
městu Svitavy do max. výše 300 
tis. Kč 

(usn. č. 2/2015-8g) 
 
h) Informace ze Skupinového 
vodovodu Svitavy týkající se 
ztrát v obci Javorník 
- starosta seznámil zastupitele 

s některými údaji z jednání 
Skupinového vodovodu Svitavy 

- pro Javorník bylo v r. 2014 
čerpáno 18.387 m3 pitné vody, ale 
podle odečtů u jednotlivých 
odběratelů bylo fakturováno 

10.025 m3; tzn., že ztráty činily 
celkem  45,48 % 

- pro porovnání je třeba uvést, že 
ztráty v celém Skupinovém 
vodovodu byly 23,39 % 

- ztráty ostatních obcí SV  byly 
následující: Svitavy 20,42 %, 
Vendolí 40,69 %, Ostrý Kámen a 
Karle 26,06 %, Koclířov a Hřebeč 
48,27 %, Kamenná Horka 34,88 
% 

- v r. 2014 došlo oproti r. 2013 
celkově k navýšení ztrát - v r. 2013 
měl SV celkem 21,16 % a 
v Javorníku byly ztráty 31,65 % 

- důvodů je více, ale jedním z nich 
mohou být neobjektivní odečty 
odběratelů, protože se k nim 
odečítající pracovník nedostane a 
hodnoty hlásí odběratelé sami 

- celá záležitost bude prověřována; 
je nutné upozornit odběratele, že 
případné dopočty mohou být 
docela drahé 

- zastupitelstvo vzalo informaci 
na vědomí a uložilo starostovi 
tuto informaci zveřejnit 
v Javornickém občasníku 

(usn. č. 2/2015-8h) 
 
i) Informace k možnosti 
vybudování nových povrchů 
pod vybranými prolézačkami 
 u MŠ a v Březince 
- zastupitelé byli seznámeni 

s nabídkou firmy Intertech na 
vybudování dopadových povrchů 
pod vybranými prolézačkami u 
MŠ a v Březince 

- zastupitelstvo schválilo pouze 
realizaci pod prolézačkami na 
dětském hřišti MŠ v celkové ceně 
92 tis. Kč vč. DPH 

(usn. č. 2/2015-8i) 
 
k) Zpráva kontrolního výboru 
- D. Císař seznámil zastupitele se 

zprávou kontrolního výboru, která 
se týká rozboru rozhodování obce 
při nákupu silové elektřiny na r. 
2014 a porovnání nové pachtovní 
smlouvy se ZOD Opatovec 
s původní nájemní smlouvou  

- zastupitelstvo vzalo obě zprávy 
na vědomí 

(usn. č. 2/2015-8k) 
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22.6.2015 

 
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 D. Císaře a M. 
Obra 

  
4. Plnění rozpočtu obce 
k 31.5.2015 a rozpočtové 
opatření č. 2  
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník 
k 31.5.2015 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.174 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 1.686 
tis. Kč a na upravený rozpočet 
výdajů 4.146 tis. Kč je skutečnost 
po konsolidaci 1.291 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet +29 tis. Kč skutečnost 
+394 tis. Kč 

- starosta upozornil zastupitele na 
to, že letos poprvé byl objem 
vratek na daňová přiznání občanů 
Javorníka tak velký, že jsme 
v dubnu, v květnu a v prvním 
inkasu v červnu neobdrželi žádné 
částky z daně ze závislé činnosti, 
proto je nutné provést 
rozpočtovou úpravu 

- na základě dosavadního vývoje 
hospodaření předložil starosta ke 
schválení rozpočtové opatření č. 2 
dle položek (schvaluje se ale 
rozpočtové opatření 
v paragrafovém znění) 

- úprava se týká následujících 
změn:   

(a) Příjmy: snížení o 140 tis. 
Kč: daňové příjmy -152,0 tis. 
Kč, dotace knihovna + 12 tis. 
Kč 

(b) Výdaje: zvýšení o 44 tis. 
Kč:            
oprava komunikací -50,0 tis. 
Kč (§ 2212)            
úprava vtoku a výtoku 

z rybníka vč. částečného 
odbahnění a zpevnění břehu
  +180,0 tis. Kč (§ 2333) 

nákup počítače do knihovny 
s dotací +13,0 tis. Kč (§ 3314) 
oprava bezdrátového rozhlasu 
+1,0 tis. Kč (§ 3341)             
péče o vzhled obcí a veřejnou 
zeleň -100,0 tis. Kč (§ 3745) – 
přesun rybník  

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
plnění rozpočtu obce k 31.5.2015 
bez připomínek                   
(usn. č. 3/2015-4a) 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočtové opatření č. 2 
v paragrafovém znění (do položek 
bude upraveno podle upřesnění - 
usn. č. 3/2015-4b)   

 
5. Dispozice s majetkem obce 
- na minulém zasedání dne 

20.4.2015 zastupitelstvo schválilo 
záměr odkoupení pozemků pod 
autobusovými zastávkami u ZŠ na 
p.p. č. 197 (13 m2) a U Jelena p.p. 
č. 198 (11 m2) 

- v souladu se zákonem o obcích byl 
záměr zveřejněn na úřední desce 
obce; žádné připomínky doručeny 
nebyly 

- až bude ze strany ÚZSVM 
připravena kupní smlouva, bude 
následně předložena 
zastupitelstvu ke schválení 

- zastupitelstvo vzalo informaci 
na vědomí (usn. č. 3/2015-5) 

 
6. Cenová nabídka ČEZ na 
příští období 
- zastupitelé obdrželi  předem 

individuální nabídku ČEZ č. 

15008803 na dodávku elektřiny 
pro období 1.1.2016 – 31.12.2017 
(alternativně na období 1.1.2016 – 
31.12.2016) 

- zastupitelstvo schválilo přijetí 
individuální nabídky ČEZ na 
dodávku elektřiny pro období 
1.1.2016 – 31.12.2016 za 
podmínky nastavení cen dle 
nabídky na 2 roky (usn. č. 
3/2015-6) 

 
7. Závěrečný účet Skupinového 
vodovodu Svitavy za r. 2014 
- zastupitelé byli seznámeni se 

závěrečným účtem dobrovolného 
svazku obcí Skupinový vodovod 
Svitavy za rok 2014, který je 
vyvěšen na úředních deskách obce 

- zastupitelstvo jej vzalo na 
vědomí bez připomínek           
(usn. č. 3/2015-7)  

 
8. 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. 3/2015-8) 

   
 
9. Různé 
 
a)  Závěrečný účet 
Mikroregionu Svitavsko za r. 
2014 
- zastupitelé byli seznámeni se 

závěrečným účtem dobrovolného 
svazku obcí Mikroregionu 
Svitavsko za rok 2014, který byl 
vyvěšen na úředních deskách obce  

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
závěrečný účet Mikroregionu 
Svitavsko bez připomínek (usn. 
č. 3/2014-9a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

   

 

 

 
 

Kdo slaví jubileum? 
 

V měsících květen - srpen letošního roku slaví tito naši občané: 

 

 

LIBUŠE BEDNÁŘOVÁ  83 LET 

JAROSLAV ZICH   60 LET 

MARIE JAMBOROVÁ  70 LET 

MILOSLAV KOSEK  90 LET 

VĚRA ĎULÍKOVÁ  60 LET 

ALENA HUSÁKOVÁ  60 LET 

MARCELA BURŠOVÁ  65 LET 

 

    

  
 

 

 

 

 
 

 

Z pestré činnosti 
ZŠ a MŠ vybíráme 
 

Finská návštěva v ZŠ a MŠ 

Naše školy v dubnu 2015 navštívili 
pedagogové z finského města Oulu 
v rámci výměnné stáže. Ředitelka 
školy ve finských školách strávila 
týden v srpnu 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLAHOPŘÁNÍ 

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

Na zdraví! 

ŠKOLSTVÍ V JAVORNÍKU 

javascript: showProductsPicture( '79_66.jpg', 'K svátku', '79' );
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Finští učitelé žákům ukázali fotky z 

Finska, prohlédli si budovy, 

zahrady a arboretum.  

 

Velice se jim líbilo klidné vesnické 

prostředí našich škol, především 

možnost trávit čas na školních 

zahradách, v arboretu a krásném 

prostředí obce. Dále v ZŠ oceňovali 

zaměření na ochranu životního 

prostředí a individuální přístup k 

dětem. 

 

 

 

Schválena závěrečná 

monitorovací zpráva 

projektu EU – Peníze 

školám 

Základní škola obdržela potvrzení o 

schválení závěrečné monitorovací 

zprávy projektu s názvem „Moderní 

škola". Všechny vynaložené výdaje 

ve výši 333 774 Kč jsou považovány 

za způsobilé. Pedagožky školy v 

rámci této dotace vytvořily 192 

digitálních učebních materiálů, 

které využívají při výuce. Dále škola 

z této dotace zakoupila nové ICT 

včetně interaktivní tabule, PC a 

notebooků pro žáky. Škola také 

obnovila knihovní fond o zajímavé 

knihy a pedagožky školy se za 

peníze z dotace účastnily seminářů 

pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků.

 

 

Podána žádost o další dotaci 
Ředitelka školy zpracovala žádost o 

dotaci v rámci dotačního programu 

MŠMT „Podpora zabezpečení 

ochrany škol a školských zařízení.  

V případě schválení dotace škola 

zajistí kvalitní technická 

bezpečnostní opatření v obou 

budovách. Budou v souladu s 

Minimálním standardem 

bezpečnosti a budou předcházet 

mimořádným událostem. Celkový 

rozpočet na realizaci projektu v 

obou budovách činí 76 518 Kč.

 

Co nejvíce venku 

Počasí nám konečně dovoluje trávit 

více času venku, a tak využíváme 

každé chvíle, kdy můžeme být na 

čerstvém vzduchu.  

 

K výuce využíváme školní zahradní 

učebnu a téměř každou velkou 

přestávku trávíme v arboretu.
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Prolézačky u MŠ – nové dopadové plochy 

Na školní zahradě byly pod 

prolézačkami vybudovány nové 

dopadové povrchy ze speciálního 

materiálu v celkové ceně cca 100 

tis. Kč. Komfort a bezpečnost dětí 

se výrazně zlepšily. 

 

Přijímací řízení do MŠ 

Proběhlo přijímací řízení do 

mateřské školy pro školní rok 

2015/2016. Několik posledních let 

jsme nemohli uspokojit zájem ze 

strany všech rodičů z kapacitních 

důvodů.  

 

Nicméně populační křivka klesá a 

v letošním roce všichni zájemci 

mohli být přijati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prvním kole přijímacího řízení 

byly přijaty čtyři děti – dvě děti 

z Javorníka, jedno dítě z Mikulče a 

jedno dítě z Kuklí.  

 

Ve druhém kole přijímacího řízení 

bylo přijato jedno dítě z Mikulče.  

V MŠ máme pro další školní rok 

ještě pět volných míst. V případě 

zájmu se můžete přihlásit v MŠ.

 

Čarodějnický výlet za rytířem Toulovcem z Litomyšle 

30.4.2015 jsme pro naše 

žáky uspořádali zajímavý 

čarodějnický výlet. Celý 

výlet hradila škola z peněz z 

loňského sběru papíru.  

Rytíř Toulovec žáky provedl 

Litomyšlí. Na prohlídce žáci 

zažili velká dobrodružství a 

zábavu. Podívali se do 

tajuplných uliček a na věž 

kostela, kam se normálně 

nesmí. Vyslechli si legendy a 

příběhy slavných osobností, 

zejména o Bedřichu Smetanovi, 

Aloisi Jiráskovi a Boženě 

Němcové. Žáci si také užili i 

střelbu z kuše. Rytíř s žáky 

komunikoval starobylým 

způsobem (bohatec, jurodivá 

dítka) a ptal se jich na základní 

poznatky. To ještě předtím, než 

ho unesl zlý čaroděj a než ho naši 

žáci osvobodili z temného 

zámeckého sklepení.

 

 

Další zajímavé akce 

Měsíce duben, květen a červen byly 
opět naplněny k prasknutí 
zajímavými aktivitami a zážitky. 
Školní arboretum zaplnili dravci, 
čápi, lišky a děti z MŠ i ZŠ si 
vyslechli mnoho informací o životě 
těchto zvířat. Někteří odvážlivci si 
vyzkoušeli i přistání dravce na své 
ruce.  
 
Naši žáci také navštívili představení 
pana Uhlíře ve Fabrice a hned poté 
šli trénovat pravidla silničního 
provozu na dopravní hřiště. Tradicí 
už se stal i pravidelný klavírní 
koncert, který si pouze pro naše 

žáky připravují děti ze ZUŠ Svitavy 
pod vedením paní učitelky 
Fikejzové. Po kulturním zážitku 
následoval zážitek sportovní 
v centru Rarášek, kde žáci 
vyzkoušeli vše od trampolín po 
různé prolézačky.  
 
Dále se v mateřské škole konala 
beseda s Policií ČR. A v pátek 19. 
června naše děti z MŠ i ZŠ vyrazily 
na výlet do Bouzova, kde je čekal 
zajímavý program „Rytíři a 
lapkové“. 
Poslední týden tohoto školního 
roku jsme zakončili v pondělí 

dopoledne naučnou stezkou v lese a 
společně jsme strávili strávili noc ve 
škole. Během této akce jsme opékali 
buřty, předali diplomy za celoroční 
zásluhy, docvičili pohádku na 
besídku, zazpívali písně a ráno 
nechyběla rozcvička a snídaně na 
školní zahradě.  
Pak už nás čekala ve čtvrtek školní 
besídka a v pátek předávání 
vysvědčení.  
 
A ve čtvrtek 25.6. odpoledne se 
uskutečnilo v tělocvičně ZŠ školní 
představení O dvanácti měsíčkách. 
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Ze života MŠ 

Školní rok utekl jako voda a na 

dveře ťukají prázdniny. Proto se 

pojďme prostřednictvím tohoto 

článku podívat do naší mateřinky.  

    

Mateřská škola pracuje podle 

školního vzdělávacího programu, 

který je koncipován tak, aby 

činnosti v něm obsažené děti nejen 

pobavily, ale také rozvíjely jejich 

osobnost po všech stránkách a 

zároveň je připravovaly na další 

etapu dětského života, což je vstup 

do školy. Naší snahou je poskytnout 

dětem prostřednictvím vzdělávací 

nabídky co nejvíce prožitků z 

reálného prostředí, které je 

obklopuje. 

   

 To podstatné o přírodě se 

dovídáme v její bezprostřední 

blízkosti. Snažíme se uplatňovat 

prožitkové a situační učení. V rámci 

ekologické výchovy jsme se v 

jarních měsících věnovali 

nejrůznějším pokusům a 

experimentům. 

Společně jsme si založili 

malou domácí 

zahrádku, kde jsme 

vysévali do truhlíků 

semínka řeřichy, hrachu 

a fazolí. Děti se o 

rostlinky samy staraly, 

poznávaly podmínky 

jejich života a průběžně 

pozorovaly růst a vývoj 

rostlin. Silným 

prožitkem nejen pro 

děti byla „živá motýlí zahrádka“, 

kde jsme měli možnost pozorovat 

několik fází vývoje motýla babočky 

bodlákové. Poutavý, zábavně – 

poučný program se odehrál na 

zahradě ZŠ. Děti a žáci základní 

školy shlédli ukázku zvířat a výcvik 

dravců, při kterém dravci volně 

létají a vrací se zpět na ruku. 

Ukázky byly doplněny zajímavým 

výkladem a velkým zážitkem byl 

přímý kontakt s těmito zvířaty. 

   Následovaly akce, které jsme 

zařazovali s ohledem na roční 

období, svátky a události v průběhu 

roku. Čarodějnický den jsme 

přivítali sportovními aktivitami a 

táborákem v Březině, v červnu jsme 

společně oslavili Den dětí 

soutěžemi na školní zahradě a 

návštěvou hracího centra Rarášek. 

Děti také vystoupily na besídce ke 

Dni matek ve Společenském a 

vzdělávacím centru obce.  

    

Během celého 

školního roku jsme 

shlédli řadu 

kulturních 

představení v KC 

Fabrika, divadle 

Trám či přímo v 

mateřské škole. Děti 

se pobavily u 

loutkových i hraných 

pohádek, líbily se jim 

i hudební pořady a 

klavírní koncert žáků 

ZUŠ.  

 

K tradičním aktivitám školky patří 

exkurze do obecní knihovny. Paní 

knihovnice pro děti připravila 

zajímavé povídání o knihovně a 

knihách a odměnila je pěknými 

obrázky. Děti si mohly prohlédnout 

knihovnu a především dětské 

knihy, které je velice zaujaly. Ze 

zapůjčených dětských knih si ve 

školce čteme před spinkáním 

krásné pohádky. 

   Prevence, předcházení úrazům a 

bezpečnost na silnici, to je časté 

téma, které s dětmi zejména před 

prázdninami probíráme. Proto jsme 

uspořádali besedu s Policií ČR, při 

které se děti seznámily nejen s 

profesí policisty, ale dozvěděly se 

důležité informace pro svoji osobní 

bezpečnost a bezpečnost v 

silničním provozu. Velký ohlas 

měla praktická ukázka policejních 

pomůcek. Možnost sednout si za 

volant blikajícího policejního 

vozidla byla jen sladkou tečkou za 

poučným setkáním s Policií ČR.  Na 

závěr besedy byly děti odměněny 

omalovánkami s dopravní 

tématikou a knihou „Policejní 

pohádky.“ 

   V průběhu školního roku děti 

prožily nezapomenutelné chvíle, na 

které rády vzpomínají. Jednou z 

takových akcí byl školní výlet do 

Bouzova. Společně s žáky základní 

školy jsme navštívili historický 

areál zábavy pod hradem 

Bouzovem, kde jsme měli objednán 

výletní program pro školy „Rytíři a 

lapkové“.  Ještě před začátkem 

divadelního představení si děti 

prohlédly 15 metrů vysokého 

„Trojského koně“ vyrobeného ze 

dřeva. Společně jsme všichni 

vystoupili do jeho břicha a ti starší i 

do hlavy a z velké výšky pozorovali 

krásné okolí hradu Bouzov. V rámci 

divadelního představení se odvážné 

děti zúčastnily rytířského a 

pážecího turnaje a mohly si tak 

vyzkoušet svou šikovnost a 

udatnost. Nejlepší z nich byly 

odměněny „rytířským glejtem“. I 

když po příjezdu do Bouzova nám 

krátce pršelo, za chvíli svítilo 

sluníčko a po dešti nebyla ani 

památka. Po nákupech suvenýrů, 

dobrém obědě a společném 

fotografování na hradním nádvoří 
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jsme se spokojeně a s pěknými 

zážitky vraceli domů.  

  A co nás ještě čeká? Na konci 

měsíce června nocování ve školce, 

stezka odvahy s hledáním pokladu a 

rozloučení s našimi 

předškolačkami, které odcházejí po 

prázdninách do základní školy. 

   Za zmínku zcela jistě stojí i aktivní 

účast učitelek na odborných 

seminářích pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a 

úspěšné zapojení školy do projektu 

v rozvojovém programu Podpora 

logopedické prevence v 

předškolním vzdělávání. Za dotaci 

byly zakoupeny logopedické 

pomůcky a literatura, pět tabletů a 

logopedický program Brepta. 

Uvedené pomůcky využíváme v 

logopedickém kroužku, při 

jazykových chvilkách a v době 

odpoledních klidových činností.  

 Závěrem bych chtěla poděkovat 

rodičům dětí z mateřské školy, kteří 

se aktivně zapojili do života školky, 

a to svou přítomností i aktivní 

pomocí při organizaci akcí pro děti. 

Velký dík patří také zřizovateli 

školy Obci Javorník za finanční 

podporu při vybudování nových 

dopadových ploch pod herní prvky 

na školní zahradě. Tyto kvalitní 

dopadové plochy za speciálního 

materiálu zvýší bezpečnost dětí a 

zpříjemní pobyt na školní zahradě.  

   Všem přejeme příjemné prožití 

letních prázdninových měsíců, 

dostatek sluníčka, odpočinku, 

pohody i dobré nálady. Dětem, 

které odchází do ZŠ co 

nejradostnější start do nové životní 

etapy a Vám rodičům hodně 

trpělivosti, optimismu i nadhledu. 

 

   Zdena Rejmanová, učitelka MŠ

 

Živá motýlí zahrádka v MŠ 

V naší mateřské škole jsme si letos 

poprvé během dubna pořídili 

„motýlí zahrádku“, která podporuje 

vzdělávání dětí ojedinělým 

způsobem. Dalo by se říct, že se děti 

učily formou „škola hrou“. Byla 

nejen pro děti, ale i dospělé 

neobyčejným zážitkem. Rodiče, žáci 

ZŠ společně s učiteli a paní 

ředitelkou se také zúčastnili a 

pozorovali celý vývoj. Každý den 

jsme společně s dětmi se zájmem 

pozorovali probíhající změny. 

Něco málo o motýlí zahrádce a 

průběhu. Housenky pochází z 

hmyzí farmy firmy Insect Lore ve 

Velké Británii, která rozesílá 

housenky 2 x týdně letecky do celé 

Evropy. Děti  

v MŠ pozorovaly na vlastní oči 

několik fází vývoje přírody od 

malých housenek po zakuklení až 

po vylíhnutí překrásných motýlů 

babočky bodlákové. První fází 

vývoje, která trvá cca týden, jsou 

housenky v průsvitné nádobě s 

víčkem opatřené malými dírkami 

pro zajištění přístupu vzduchu 

společně s krmením, kterým se 

postupně vykrmí a zakuklí (tato 

doba je závislá na okolní teplotě a 

intenzitě slunečního světla a platí, 

že čím tepleji, tím rychleji probíhá 

vývoj). Kukly jsme následně za 

pomoci přesunuli opatrně do 

síťky, kde pokračují druhou fází 

vývoje, a kde se proměňují v 

kuklách tzv. metamorfózou a 

následně se začnou líhnout 

motýli (trvá cca týden). Třetí a 

zároveň poslední fází vývoje je 

po cca 3-5 dnech pozorování a 

krmení motýlů jejich 

vypouštění zpět do volné 

přírody. Děti trhaly potravu 

pro motýlky, například květy 

pampelišek a sedmikrásek a 

milé paní kuchařky rozkrájely 

kousky čerstvého ovoce. Když 

se motýlci posilnili sladkým 

nektarem, nezbývalo nic jiného, než 

se s motýlky rozloučit a vypustit je 

ze síťky na vhodném místě. Vybrali 

jsme školní zahradu MŠ. Motýlky 

jsme posledních pár dnů ještě viděli 

na vycházce. 

 

Cílem tohoto 

experimentu bylo nejen 

dětem přiblížit svět 

kolem nás, ale zejména 

přírodní proměnu hmyzí 

říše, kterou by velmi 

těžko někdy viděly. No 

řekněte sami, kdy se 

nám něco takového 

podaří vidět na vlastní 

oči?  

učitelka MŠ Javorník  

Lucie Popová, DiS.

 

Všem dětem přejeme krásné 
prožití prázdnin a dospělým 
příjemně strávenou 
dovolenou. 
 

Za zaměstnance ZŠ a MŠ 
Mgr. Pavla Štěrbová 

ředitelka ZŠ a MŠ Javorník 
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Upozornění 
 

Aktualizace smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod 

 
Vážení zákazníci,  

na základě právní úpravy 
občanského zákoníku, novely 
zákona o vodovodech a kanalizacích 
a jeho prováděcí vyhlášky jsme 
povinni jim přizpůsobit dosavadní 
odběratelské smlouvy. Nezbývá 
nám tedy, než provést aktualizaci 
smluv a staré smlouvy nahradit 

novými. Zákon rozšířil požadavky 
na povinné náležitosti smluv.  

Z tohoto důvodu budeme postupně 
rozesílat předvyplněné formuláře 
dotazníku, které jsme připravili na 
základě technických údajů, z údajů, 
jež máme k dispozici od 
jednotlivých zákazníků a údajů 

veřejně dostupných v katastru 
nemovitostí.  

Po navrácení vyplněného dotazníku 
Vám budou zaslány k podpisu nové 
smlouvy vyhovující platné právní 
úpravě. Nová smlouva zcela 
nahradí dosavadní smlouvu. 
 

Vodárenská Svitavy s.r.o.

 

 

 

 

 

 
Kdo chtěl, bavil se náramně 
 

Čarodějné rojení 
Ve čtvrtek 30.4.2015 

uspořádaly komise 

obce společné 

"Čarodějné rojení 

2015". Fotografie 

dokumentují hezkou 

akci. Více fotografií 

z této a dalších akcí si 

lze prohlédnout na 

www.obecjavornik.cz , 

odkaz „Z akcí v obci“. 

 

DOPIS OBČANŮM 

Celý proces výměn smluv bude dlouhý. Smlouvy se musí stihnout vyměnit do 
roku 2024. Začíná se tento rok, ale přesný harmonogram stanoven není. 
Může se stát, že se k obcím dostaneme až za dva, tři roky. Děkujeme za 
pochopení. 

Jaromír Hurych, ředitel 

Z PROBĚHLÝCH AKCÍ 

http://www.obecjavornik.cz/
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Den dětí 2015 

 
Milí sousedé, 

 

mohlo by se říci, že Den dětí v 

Javorníku vždycky provází krásné 

počasí. Kdopak ví, čím to je? Nebe bylo 

vymetené již od rána, a tak se mnoho 

maminek a tatínků z naší vesničky 

(proměněných v pohádkové bytosti) 

těšilo, že se jejich několikaměsíční 

snaha zpříjemnit společnými silami 

svátek dětí snad setká s kladnou 

odezvou.  

Dětské aktivity začaly krátce po druhé 

hodině odpoledne desítkou soutěží, 

jejichž náplní byla zručnost, odvaha, 

ostražitost i přesnost. Skákání v pytlích, 

botanika, malování nebo lovení rybek..., 

v tom si byly mnohé děti jisté. Ale co 

takhle střelba ze vzduchovky nebo z 

kuše – tady byla velká tlačenice.   

Během odpoledne k nám přijeli lékaři s 

vozidlem záchranné zdravotnické 

služby, aby předvedli své umění. Čas si 

našly i školačky ze ZŠ Riegrova ul. se 

svým tanečním vystoupením. Více než 

30 děvčat pak sklidilo ovace a přidalo 

se ke spoustě dětí, kterých bylo na hřišti 

opravdu jako máku. Pozornost poutala 

obří nafukovací skluzavka. Byla 

příjemným zpestřením hezkého a 

pohodového odpoledne. Hasiči měli 

tentokrát napilno, a tak přijeli s 

pěnovou koupelí až k večeru.  Měli jsme 

tak dost času vylosovat v tombole pěkné 

dárky pro několik desítek dětí. Do toho 

všeho písničky, občerstvení, úsměvná 

setkání a sousedské klábosení na 

lavičkách. 

A protože žijeme v Javorníku, nechyběl 

ani „javorový strom štěstí“, který si děti 

v závěru odpoledne sami ozdobili 

barevnými listy se svými osobními 

vzkazy, které můžete shlédnout na 

obecním úřadu. 

Milí sousedé, nezapomínejte se radovat 

z maličkostí a čas od času si hrajte jako 

děti. Bude nám všem tady líp.  

Děkujeme Vám všem za dobrovolné 

vstupné, obci Javorník a několika 

jednotlivcům za sponzorství.  

 

Přejeme všem krásné léto v Javorníku. 

Členové sportovní a kulturní komise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve zkratce 
 

Víte, že… 

V září na pozici ředitele ZŠ a MŠ Javorník nastoupí nový ředitel Mgr. Jiří Konopáč, DiS. Pan Konopáč nastoupí 

jako zástup za ředitelku Mgr. Pavlu Štěrbovou, která bude čerpat mateřskou / rodičovskou dovolenou. Pan 

Konopáč má dlouholetou pedagogickou praxi a kvalifikaci jak pro základní, tak pro mateřskou školu. Absolvoval 

mnoho zajímavých školení, seminářů i zahraničních stáží. Přejeme mu hodně zdaru do jeho práce. 

 

NA ZÁVĚR 
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