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Zápisy ze zasedání 
 

26.10.2015 
 
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 Miroslava 
Obra a Daniela Císaře  

 
4. Plnění rozpočtu k 30.9.2015  
- zastupitelé byli seznámeni s 

výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník k 
30.9.2015 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.054 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 3.285 
tis. Kč a na upravený rozpočet 
výdajů 4.281 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 2.103 
tis. Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet -226 tis. Kč 
skutečnost +1.182 tis. Kč 

- na základě dosavadního vývoje 
hospodaření předložil starosta 
ke schválení rozpočtové opatření 
č. 4 dle položek (schvaluje se ale 
rozpočtové opatření v 
paragrafovém znění) 

- úprava se týká následujících 
změn:   

(a) Příjmy zvýšení o 22 
tis. Kč: daňové příjmy 
+12,0 tis. Kč, pronájem 
kanalizace (§ 2310) +7,0 
tis. Kč, sběr a odvoz 
komunálních odpadů 
(EKOKOM)  (§ 3722) +3,0 
tis. Kč 

(b) Výdaje snížení o 121 
tis. Kč: silnice (§ 2212)    
-56,0 tis. Kč, MŠ (§ 3111) 
+30,0 tis. Kč, veřejné 
osvětlení (§ 3631) -30,0 
tis. Kč, činnost místní 
správy (§ 6171) -65,0 tis. 
Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 30.9.2015 bez připomínek  

usn. č. 5/2015-4a 
- zastupitelstvo schválilo 

rozpočtové opatření č. 4 
v paragrafovém znění (do 
položek bude upraveno podle 
upřesnění)  

 usn. č. 5/2015-4b 
 
5. Veřejnoprávní smlouva 
s městem Svitavy - cyklostezka 
- starosta předložil zastupitelům 

ke schválení veřejnoprávní 
smlouvu s městem Svitavy o 
poskytnutí dotace 

- dle této smlouvy činí příspěvek 
obce Javorník částku 253.587 
Kč, tj. 24 % skutečných nákladů 
vynaložených na realizaci 
projektu 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace s městem 
Svitavy, na základě které podíl 
obce činí 253.587 Kč (usn. č. 
5/2015-5) 

 
6. Akce na prosinec 2015 
- zastupitelé byli seznámeni 

s přípravou akcí v závěru roku – 
strašidýlkování, rozsvěcení 
vánočního stromku a vánoční 
koncerty 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o přípravě 
akcí v závěru roku (usn. č. 
5/2015-6) 

7. Různé 
 
a)  Dopis Natálie Císařové 
- starosta seznámil zastupitele 

s mailem Natálie Císařové, ve 
kterém navrhuje zorganizování 
vánoční půlnoční mše v kapli N. 
Trojice za spolupráce obce a 
Církve bratrské 

- zastupitelstvo souhlasí s 
bezplatným zapůjčením kaple N. 
Trojice Církvi bratrské 
k zorganizování půlnoční mše 
24.12.2015 bez finanční 
spoluúčasti obce 

- garantem za obec bude Daniel 
Císař           (usn. č. 5/2014-7a) 

     
b)  Dispozice s majetkem obce 
- manželé Libor a Lenka 

Rozlívkovi požádali o odprodej 
přilehlých pozemků p.č. 490/1 a 
523/7, příp. jejich částí 
(v těsném sousedství 
s pozemkem Fedrselových) 

- zastupitelstvo nesouhlasí se 
záměrem prodeje pozemků p.č. 
490/1 a 523/7, ani jejich částí
             (usn. č. 5/2014-7b)  

    
c)  Darovací smlouva se 
Skupinovým vodovodem 
- starosta seznámil zastupitele 

s návrhem darovací smlouvy se 
Skupinovým vodovodem 
Svitavy, na základě které obec 
Javorník obdrží 20 tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření Darovací smlouvy mezi 
Skupinovým vodovodem Svitavy 
a obcí Javorník na částku 20 tis. 
Kč                (usn. č. 5/2014-7c) 

  

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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14.12.2015 

 
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                       
K. Matušovskou a M. Jankovou 

 
4. Plnění rozpočtu obce 
k 30.11.2015 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník 
k 30.11.2015 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.076 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 3.970 
tis. Kč a na upravený rozpočet 
výdajů 4.160 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 3.173 
tis. Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet -83 tis. Kč 
skutečnost +796 tis. Kč 

- na základě dosavadního vývoje 
hospodaření předložil starosta 
ke schválení rozpočtové opatření 
č. 5 dle položek (schvaluje se ale 
rozpočtové opatření 
v paragrafovém znění) 

- úprava se týká následujících 
změn:   

(c) Příjmy zvýšení o 325,9 
tis. Kč:                                          
daňové příjmy +287,2 tis. Kč, 
dotace +30,0 tis. Kč, 
sběr a odvoz komunálních 
odpadů (EKOKOM)  (§ 3722) 
+6,5 tis. Kč, 
činnost místní správy            
(§ 6171) +1,3 tis. Kč 

 
(d) Výdaje snížení o 364,9 

tis. Kč:   
silnice (§ 2212)  -28,6 tis. Kč, 
úpravy vodních toků  
 (§ 2333)  -11,0 tis. Kč 
ZŠ  (§ 3111)        -290,0 tis. Kč 
sportovní zařízení (§ 3412)
  -3,3 tis. Kč 

veřejné osvětlení (§ 3631) 
  -22,0 tis. Kč 
sběr a svoz TKO (§ 3722) 

-3,0 tis. Kč 
zastupitelstvo (§ 6112) 
  -3,0 tis. Kč 
činnost místní správy               
(§ 6171)  +1,0 tis. Kč 
finanční operace                   
(§ 6310) -5,0 tis. Kč 

    
- zastupitelstvo vzalo na 

vědomí plnění rozpočtu obce 
k 30.11.2015 bez připomínek 
  usn. č. 6/2015-4a 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočtové opatření č. 5 
v paragrafovém znění (do 
položek bude upraveno podle 
upřesnění)    
               usn. č. 6/2015-4b
   

5. Rozpočet obce na r. 2016 
- návrh rozpočtu obce na rok 

2016 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. 2010 vč. předpokladu r. 
2015 a vlastního návrhu na r. 
2016 

- starosta doporučil schválit 
rozpočet 

- starosta dále předložil ke 
schválení rozpočtový výhled 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočet obce Javorník na r. 
2016 (usn. č. 6/2015-5a) a 
schválilo rozpočtový výhled 
obce Javorník s výhledem do r. 
2018 (usn. č. 6/2015-5b) a 
uložilo oba dokumenty 
zveřejnit na webových stránkách 
obce (usn. č. 6/2015-5c) 

 
6. Vyhláška o odpadech – 
poplatek na r. 2016 
- starosta předložil ke schválení 

obecně závaznou vyhlášku obce 
Javorník č. 2/2015, dle které 
bude poplatek za jednoho 
obyvatele 600 Kč 

- obec bude hradit svozové firmě 
LIKO Svitavy, a.s. za jednoho 

obyvatele 624 Kč; rozdíl zaplatí 
obec, která navíc platí svážení 
zeleného odpadu, stavební suti a 
přistavení kontejnerů na 
velkoobjemový odpad 

- zastupitelstvo schválilo obecně 
závaznou vyhlášku obce 
Javorník č. 2/2015, o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních 
odpadů    
               (usn. č. 6/2015-6) 

 
7. Kupní smlouva s Úřadem 
pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 
- dne 22.6.2015 zastupitelstvo již 

schválilo záměr odkoupit 
pozemky pod autobusovými 
zastávkami 

- Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových připravil 
kupní smlouvu, kterou starosta 
předložil zastupitelstvu ke 
schválení (kupní cena 4.000 Kč) 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření kupní smlouvy č. 
29/15/HSYM-KS s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových za podmínky, že 
poplatníkem daně z nabytí 
nemovité věci bude prodávající 

(usn. č. 6/2015-7)  
  
8. Smlouva o právu provést 
stavbu – manželé Jiří a Věra 
Karlíkovi 
- manželé Jiří a Věra Karlíkovi, 

Antonína Slavíčka 648/34, 
Svitavy, požádali o uzavření 
smlouvy o právu provést stavbu 
„Zpevněná komunikace a 
napojení inženýrských sítí na 
pozemku p.č. 259/25 v souladu 
s dokumentací pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení 
RD manželů Karlíkových na 
pozemku p.č. 259/28 a 259/33 
k.ú. Javorník u Svitav“ 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu s manželi 
Karlíkovými Antonína Slavíčka 
648/34, Svitavy podle 
předložené žádosti 

(usn. č. 6/2015-8) 
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9. Smlouvy s obcemi Mikuleč a 
Kukle o příspěvcích na ZŠ a 
MŠ 
- starosta předložil zastupitelům 

ke schválení připravené smlouvy 
s obcemi Mikuleč a Kukle o 
příspěvku na činnost naší ZŠ a 
MŠ  

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smluv o příspěvcích na 
ZŠ a MŠ s obcemi Kukle a 
Mikuleč 

(usn. č. 6/2015-9) 
 
10. Různé 
 
a)  Vodné a stočné na r. 2016 
- starosta seznámil zastupitele 

s připravovanou změnou výše 
stočného a vodného na r. 2016 

- stočné bude schvalováno v Radě 
města Svitavy dne 15.12.; stočné 
v r. 2015 bylo ve výši 38,99 
Kč/m3 vč. DPH a nová cena by 
měla být 41,58 Kč (tj. navýšení o 
2,59 Kč) 

- vodné bude schvalováno ve 
Skupinovém vodovodu Svitavy 
dne 23.12.; vodné v r. 2015 bylo 
33,66 Kč/m3 vč. DPH a nová 
cena by měla být 34,04 Kč (tj. 
navýšení o 0,38 Kč) 

- průměrná roční spotřeba na 
jednoho obyvatele je 32 m3  

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o 
připravované změně vodného a 
stočného na r. 2016 

        (usn. č. 6/2015-10a) 
   
b)  Smlouva o dílo na projekt 
víceúčelového hřiště 
- starosta seznámil zastupitele 

s návrhem smlouvy o dílo na 
zpracování projektu 
víceúčelového hřiště s umělým 
povrchem 

- cena za zpracování projektové 
dokumentace je ve výši 34.460 
Kč vč. DPH 

- v případě potřeby vypracování 
položkového rozpočtu a výkazu 
výměr pro výběrové řízení na 
dodavatele díla nabízí firma 
SINGRAF cenu 12.400 Kč 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy o dílo na 
zhotovení projektové 
dokumentace na víceúčelové 
sportovní hřiště s firmou 
SINGRAF – projekční kancelář 
Moravská Třebová vč. 
vypracování položkového 
rozpočtu a výkazu výměr pro 
výběrové řízení na dodavatele 

díla v celkové ceně díla 46.860 
Kč vč. DPH   
         (usn. č. 6/2015-10b)  

 
c) Nařízení vlády o odměnách 
za výkon funkce členům 
zastupitelstev (předpis č. 
37/2003 Sb. ve znění nařízení 
vlády 52/2015 Sb.) 
- odměny zastupitelům obce vč. 

předsedů výborů a komisí jsou 
v obci Javorník dosud vypláceny 
podle schválení na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva dne 
10.11.2014 

- 16.3.2015 schválila vláda ČR 
novelu nařízení o odměnách, ale 
zastupitelstvo na svém zasedání 
dne 20.4.2015 rozhodlo 
neupravovat výši odměn a 
ponechat ji na předchozí úrovni 
až do konce r. 2015 

- od počátku r. 2016 je navrženo 
vyplácet odměny ve výši 75 % 
možné výše se zaokrouhlením 
dle přílohy – stanovení odměn 
je dle metodického pokynu MV 
ČR, odboru dozoru a kontroly 
veřejné správy 

- zastupitelstvo schválilo výše 
odměn dle přílohy  
 (usn. č. 6/2015-10c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo slaví jubileum? 
 

V prosinci slaví své jubileum jeden náš občan 

 
 
FRANTIŠEK HOUDEK  60  LET 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Na zdraví! 
 
 

JUBILANTI 

Oslavenci přejeme pevné 
zdraví, radost ze života a 
stále dobrou náladu. 
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Děti se před Vánocemi činily 
 
Příspěvek ředitele ZŠ a MŠ 
 
Na lidové zvyky a tradice 

nezapomínají ani děti v 

mateřské a základní škole 

Javorník.  

 

V listopadu se konala ve 

škole tematická výuka 

zaměřená na svátek sv. 

Martina, kde nechybělo ani 

hledání svatomartinského 

pokladu či výroba 

lucerniček. Koncem měsíce se 

uskutečnila tradiční výroba 

adventních věnců, která proběhla 

ve spolupráci školních a školkových 

dětí. Adventní čas byl zahájen 

rozsvícením vánočního stromku v 

Javorníku za zpěvu koled a 

krátkého divadelního představení 

Živý betlém (viz. foto). 

 

Začátkem prosince 

zavítal do školky 

Mikuláš s čertem. 

Děti dostaly za své 

básničky a písničky 

bohatou nadílku. 

Škola se v tento den 

proměnila v čertovskou školu 

pod vedením čertice Heleny.  

 

Součástí vzdělávání je také 

spolupráce s obcí. Příkladem je 

návštěva výstavy fotografií o 

historii Javorníku v místní 

knihovně nebo vystoupení dětí 

mateřské školy v Klubu 

důchodců.  

Ve středu 9. prosince navštívili 

žáci a předškolní děti vánoční 

výstavu ve svitavském muzeu. A 

pak už se s velkou chutí pustili do 

pečení vánočního cukroví, výzdoby 

tříd a přípravy na další společnou 

akci s názvem Vánoční dílna, která 

proběhla v prostorách školy ve 

středu 16. prosince. 

 

 Přejeme vám příjemné prožití 

vánočních svátků a pevné zdraví v 

novém roce. 

Jiří Konopáč 
 

 
 

 

INFORMACE ZŠ A MŠ 

Na první fotografii jsou děti mateřské 
školy s Mikulášem a čertem a druhý 
snímek je z Vánoční dílny v ZŠ, kde 
byly děti ze ZŠ a MŠ i se svými rodiči. 
Další pěkné fotografie najdete na 
webových stránkách školy:  
www.zsms-javornik.cz . 

http://www.zsms-javornik.cz/
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Javorník v proměnách času 
 
Zajímavá akce se povedla 
 
V týdnu od pondělí 23.11 do 28.11. 
t.r. se uskutečnila výstava 
amatérských fotografií doplněná 
promítáním videí z nedávné 
historie i současnosti naší obce.  
 
Akci připravila knihovnice Jarmila 
Boušková spolu s Milošem 
Peňázem. Jako nadšený amatér – 
fotograf zpracoval z fotografií 
přibližně posledních čtyřiceti let 
zajímavá dokumentární videa.  

Počáteční nejistota, zda vynaložené 
úsilí na přípravu výstavy bude 
k něčemu, byla brzy vystřídána 
překvapivým zájmem občanů 
Javorníka. V průběhu týdne 
přicházely na výstavu desítky 
návštěvníků. Mnozí výstavu 
dokonce navštívili několikrát. 
Úžasné bylo pozorovat, jak řada 
pamětníků zejména na starších 
fotografiích poznávala naše 
spoluobčany, kteří již mezi námi 

nejsou nebo vypadají již úplně 
jinak. Zájem byl také o srovnávací 
fotografie různých částí obce, které 
porovnávaly proměny obce, či 
dokumentovaly záplavy např. v 80. 
letech minulého století. 
 
 Máme radost, že se výstava 
povedla. Velké poděkování patří 
zejména oběma hlavním 
organizátorům – Jarmile Bouškové 
a Miloši Peňázovi.

 

 

 
 
 

FOTOGRAFIE DOKUMENTUJÍ 
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Franta Černý s přáteli 
 
Koncert již proběhl 
 
V sobotu 20.12.2015 se uskutečnil 
první ze dvou letošních vánočních 
koncertů. Vystoupil Franta Černý se 
svými muzikantskými přáteli. 
Kromě známých vánočních koled 
zahráli i několik méně známých 
písní včetně jedné z nedávno 
natočeného CD skupiny Čechomor. 

Humorně a pohodově naladěný 
koncert navštívilo velké množství 
návštěvníků z Javorníka a okolních 
obcí. Zaznamenali jsme diváky ze 
Svitav, Opatovce, Kuklí, Mikulče, 
Janova. Všichni se výborně bavili a 
mnozí si i pěkně zazpívali. 

Na koncertě se podával již 
vyhlášený javornický punč a dětem 
výborný čaj. A už se těšíme na další 
koncert.  
A ještě dovětek: Franta Černý 
v Javorníku vystoupil poprvé 
22.12.1995.  
Takže letos to bylo 20. výročí!

 

 
 
 
 

VÁNOČNÍ KONCERTY 

Pozor! Další koncert je již 
v úterý 22.12.2015 a 
vystoupí na něm 
svitavský pěvecký sbor 
Červánek. Začátek 
koncertu je v 17:30 h 
opět v kapli Nejsvětější 
Trojice. Přijďte si 
zpříjemnit předvánoční 
čas. 
A na Štědrý den se také 
uskuteční „PŮLNOČNÍ“ 
a pozvánka je vedle 
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Vážení a milí, 
ráda bych Vám za zastupitele 
KSČM popřála v tento vánoční čas, 
aby se skutečně povedlo, že se 
zastavíte, a vychutnáte si dárečky.... 
Dárek pod stromečkem není 
hodnocený podle ceny, ale podle 
srdce, které mu dárce věnoval pro 
Vás, když ho připravoval. To je ta 
pravá hodnota dárku, byť malého a 
skromného. Polevte po tom 
celoročním shonu, nalijte si sklenku 
dobrého vína, kávu či čaj. A nebo 
toho, co máte rádi, uvelebte se v 
pohodlném křesle a odpočívejte, 
dívejte se na pohádky, jsou tak 

krásné, pravdivé, ale ne ze života. 
Přeji vám krásný vánoční čas v 
kruhu nejbližších, přátel a 
známých, které máte rádi a oni mají 
rádi vás, a to bez výhrad. 
 
 A do roku 2016, co si přát?  
Nastávající rok ať je alespoň trochu 
dle Vašich přání, která nosíte v 
sobě. Nezapomínejte také hlavně na 
sebe. Ono je moc hezké, věnovat se 
druhým, dávat jim svou lásku a 
pozornost, ale nechte si ji také 
trochu pro sebe, kdyby se náhodou 
nenašel nikdo, kdo by ji chtěl 
věnovat Vám. Přeji Vám hlavně 

zdraví. To zdraví se totiž nedá 
koupit, nedá se někde „vylobovat“, 
nedá se ani půjčit či darovat, to si 
musíme zkrátka hýčkat sami. Tak 
na to myslete po celý příští rok, ať 
vydržíte další nasazení.  
 
A ještě jedno malé přání, i když je 
moc důležité, abyste měli vždy po 
ruce přítele, který Vás respektuje 
takového jaký jste, protože je to Váš 
přítel, takový má cenu zlata, tak ať 
je alespoň ve Vaší blízkosti jeden, 
když ne více. 

Ing. Květa Matušovská, poslankyně a 

zastupitelka obce Javorník

 
 
 
 
 
 
 
 

Vánoční Klub důchodců 
 
Tentokrát byl již 8. prosince 
 
V předvánoční čas se pravidelně 
schází i zdejší Klub důchodců. I za 
přispění obce si senioři zpříjemnili 

svoje setkání, na kterém besedovali, 
tradičně losovali bohatou tombolu, 
promítli si video z fotografické 

výstavy a také se dobře 
občerstvovali. Klub je otevřen i 
dalším seniorům.

  
 

 
 
 
 

PŘÁNÍ POSLANKYNĚ 

Z DALŠÍCH AKCÍ 
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Několik informací 
 
Dopis ke svozu odpadů na konci roku 
 
Dovolte mi, abych Vás touto cestou 
seznámil s průběhem svozu 
komunálního odpadu na konci 
letošního roku.  
 
V svozové oblasti naší společnosti 
nedojde při svozu k žádným 
změnám nebo přesunům, v každé 
obci budou popelnice sváženy v 

řádném termínu bez ohledu na to, 
půjde-li o svátek. 
Zároveň připojuji upozornění, 
týkající se přelomu roků 
2015/2016, kdy se setkávají dva 
liché týdny (53. v roce 2015 a 1. v 
roce 2016).  Svoz směsného 
komunálního odpadu bude v tomto 
období realizován beze změny  

čtrnáctidenní periody. Pro občany 
ve Vaši obci to znamená, že se v 
roce 2016 v rámci čtrnáctidenního 
svozu komunálního odpadu plynule 
naváže na rok 2015. Dojde tedy 
pouze k „přesunu“ svozu z lichého 
týdne na týden sudý. 
 

Josef Gestinger, LIKO Svitavy
 
 
Jak bude svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v r. 2016? 
 
LIKO Svitavy předem určuje více 
než 100 termínů pro svozy 
nebezpečného odpadu ze všech 
obsluhovaných obcí a měst. Pro 
Javorník jsou stanoveny dva 

termíny. První je 3.6.2016 a druhý 
7.10.2016. V obou případech se 
jedná o pátky a čas svozu je 
stanoven od 15:30 h postupně od 
parkoviště u kaple, dále obchod 

Jednoty a nakonec u Březinky. 
V daný termín samozřejmě 
objednáme i přistavení kontejnerů 
na velkoobjemový odpad na celý 
víkend.

 
 
Strašidýlkování 2015 
 
Milí sousedé, 
v sobotu 7. listopadu se nad 
Březinkou zešeřilo a během pár 
chvil se sneslo k zemi několik 
desítek strašidýlek – dětí, 
převlečených do nápaditých 
kostýmů.   
Prvním úkolem všech bylo předvést 
dovednosti a kreativitu při 

vyřezávání dýní. Poté se děti 
seskupily, abychom vyhodnotili 
nejoriginálnější kostým. Některé 
byly opravdu velmi originální, o 
čemž se můžete přesvědčit na 
uvedených fotografiích, které 
dokládají, že ani nepříznivé počasí 
nezabránilo pěkné účasti. 

Po předání odměn a diplomů se 
děti za úplné tmy  vydaly do lesa 
plném pohyblivých světýlek, 
bubáků a hodných víl. Po šťastném 
návratu si všichni užili příjemné 
pohody u ohně a jak jinak – 
pohádce o strašidýlkách.  

Petr Hirka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VE ZKRATCE 
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Rozsvěcení vánočního javoru 
 
I letos byla velká účast 
 
 
Za účasti více než 200 účastníků se 
28.11.2015 uskutečnilo podruhé 
společné rozsvěcení vánočního 
javoru.  
Slavnostní zahájení letošního 
adventu osvěžily krásným 
programem děti ze zdejší ZŠ a MŠ 
pod vedením ředitele J. Konopáče a 
vedoucí učitelky MŠ Z. Rejmanové. 
Hudební doprovod doplnili Míša 
Janková s Martinem Juránkem.  
Každý účastník se mohl zahřát 
čajem nebo grogem a s sebou si 
odnést přáníčko od obce 
s perníčkem.  

Perníčky upekly javornické 
ženy střední a starší generace 
a jejich zdobení provedly 
ženy mladší kategorie. Vždy 
je velkým potěšením, když 
funguje spolupráce mladší, 
střední i starší generace. A 
úžasný výsledek této 
spolupráce dokumentuje foto 
perníčků. 
Velké poděkování tak patří 
organizátorkám akce pod 
vedením Máši Jankové.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vážení a milí spoluobčané, 
 

jménem svým i jménem ostatních členů zastupitelstva  
a pracovníků OÚ  Vám přeji šťastné a veselé prožití Vánoc  
a do nového roku 2016 pevné zdraví a mnoho pracovních  

a rodinných úspěchů a dětem mnoho radosti  
a dobré kamarády. 

 
     Zdeněk Bouška 

KONEC ROKU SE BLÍŽÍ 
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