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Tak trošku rarita – prvními vítanými občánky  
r. 2016 byla miminka členek zastupitelstva!

Březen 2016 

Časopis 
vydávaný Obecním 
úřadem Javorník 
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Zápisy ze zasedání 
 

7.3.2016 
 
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 
Vl. Čechala 

 
4. Oprava znění usnesení ze 
dne 14.12.2015 
- zastupitelstvo dne 14.12.2015 

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 

- daň v tomto případě činí 5 % z 
kupní ceny, tj. 200 Kč 

- v uvedené smlouvě je ale 
uvedeno, že vklad do katastru 
nemovitostí provede Úřad pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových, a to činí u dvou 
pozemků pod autobusovými 
čekárnami 2.000 Kč 

- v případě uzavření smlouvy bez 
výše uvedené podmínky tedy 
obec ušetří 1.800 Kč 

- zastupitelstvo souhlasilo se 
změnou (revokací) usnesení č. 
6/2015-7 ze dne 14.12.2015 a 
schválilo uzavření smlouvy s 
Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových bez 
podmínky                                    
(usn. č. usn. č. 6/2015-7) 

 
5. Výsledek hospodaření obce 
za r. 2015 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 

rozpočtu obce Javorník 
k 31.12.2015 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.402.100,00 Kč 
je skutečnost po konsolidaci 
4.521.600,67 Kč a na upravený 
rozpočet výdajů 3.794.600,00 
Kč je skutečnost po konsolidaci 
3.460.811,73 Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet 607.500,00 
Kč skutečnost 1.060.788,94 Kč; 
z uvedeného přebytku byla 
částka 215.819 Kč použita na 
splacení dlouhodobého úvěru 

- na běžných účtech u ČS a ČNB 
měla obec k 31.12.2015 celkem 
1.866.521,00 Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 31.12.2015 bez připomínek 
(usn. č. 1/2016-5a) a uložilo 
starostovi předložit ke schválení 
závěrečný účet obce za r. 2015 
na nejbližší zasedání 
zastupitelstva, které bude po 
provedené kontrole hospodaření 
obce Krajským úřadem 
Pardubického kraje (usn. č. 
1/2016-5b) 

 
6. Plnění rozpočtu obce 
k 29.2.2016 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník 
k 29.2.2016 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.139 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 722 
tis. Kč a na upravený rozpočet 
výdajů 4.139 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 444 
tis. Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet 0,- tis. Kč 
skutečnost +278 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 29.2.2016 bez připomínek 
(usn. č. 1/2016-6a) 

7. Stav přípravy projektů obce 
- je zpracován detailní rozpočet 

na kompletní rekonstrukci 
ústředního vytápění ZŠ vč. 
nového kotle projektantem 
Jaroslavem Přikrylem ze Svitav 

- realizace rekonstrukce bude 
provedena v období prázdnin 

- zastupitelstvo uložilo starostovi 
připravit na příští zasedání 
zastupitelstva min. dvě nabídky 
k výběru dodavatele     (usn. č. 
1/2016-7a) 

- k připravovanému záměru 
výstavby čističky a navazující 
kanalizace u ZŠ předložil 
starosta ke schválení smlouvu o 
dílo s Ing. Josefem Puldou 

- předmětem dodávky je 
vypracování dokumentace na 
ČOV u ZŠ v Javorníku vč. 
vyřízení povolení vodoprávního 
úřadu MěÚ Svitavy 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy o dílo 
02/2016 s Ing. Puldou                     
(usn. č. 1/2016-7b)  

- třetím projektem v budově ZŠ je 
rekonstrukce koupelny bytu 

- starosta spolu s Pavlou 
Štěrbovou předložil dvě nabídky 
k realizaci – 1. firma Bedřich 
VEČEŘE, stavební práce a 
interiéry, Svitavy – cena 264.977 
Kč vč. DPH a 2. firma PEM 
trade s.r.o. Svitavy – cena 
236.404 Kč 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy o dílo s firmou 
PEM trade s.r.o. Svitavy      
(usn. č. 1/2016-7c) 

- starosta dále předložil 
zastupitelům cenovou nabídku 
firmy IMPULS-B, s.r.o.,              
Zd. Štěpánka 1779/17, 708 00 
Ostrava - Poruba na převěšení 
stávajících zvonů v kapli N. 
Trojice vč. instalace el. pohonu 
lineárním motorem; rozpočet po 
slevě 7 % činí 84.825,30 Kč bez 
DPH (102.639 Kč vč. DPH) 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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- zastupitelstvo schválilo 
nabídku firmy IMPULS-B 
v celkové ceně 102.639 Kč vč. 
DPH (usn. č. 1/2016-7d) 

- starosta podal informaci o stavu 
přípravy projektu víceúčelového 
hřiště s umělým povrchem 

- projektová dokumentace je 
zpracována 

- sloučené územní a stavební 
řízení k povolení stavby bylo 
stavebním úřadem MěÚ Svitavy 
vypsáno 1.3.2016 (žádost byla 
podána 18.2.2016) 

- součástí projektu je i vykácení 
stromů, které může být 
provedeno až po vydání 
stavebního povolení 

- v současné době není vypsán 
žádný dotační titul na získání 
dotace 

- zda bude možné realizovat 
projekt letos nebo příští rok 
bude závislé na časovém 
průběhu stavebního řízení a 
možnosti vykácení stromů a 
následně může být vypsáno 
výběrové řízení na dodavatele 
díla; rozhodující stanovisko by 
mělo přijmout zastupitelstvo na 
příštím zasedání 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o stavu 
přípravy projektu víceúčelového 
hřiště s umělým povrchem a 
uložilo starostovi připravit na 
příští zasedání zastupitelstva 
konkrétní postup pro realizaci 
této akce (usn. č. 1/2016-7e) 

- rekonstrukce místní 
komunikace u Knotkových by 
měla být realizována ve 2. 
čtvrtletí 2016 

- na příští zasedání zastupitelstva 
starosta předloží dvě cenové 
nabídky a poté zastupitelstvo 
rozhodne o dodavateli (usn. č. 
1/2016-7f) 

- starosta předložil zastupitelům 
rozpočtový výhled obce do r. 
2019, který obsahuje i 
připravovanou realizaci investic 
r. 2016 v objemu 4.550 tis. Kč 
s použitím úvěru ve výši 3.000 
tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočtový výhled obce Javorník 
do r. 2019 (usn. č. 1/2016-7g) 
a pověřilo starostu k podání 
žádosti o úvěr u České 

spořitelny, a.s. (usn. č. 
1/2016-7h) 

 
8. Plánované akce komise pro 
mládež 
- předseda komise pro mládež 

Petr Hirka předložil 
zastupitelům plán akcí na 
letošní rok a požádal zastupitele 
o stanovisko k některým 
návrhům 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informaci o plánu akcí komise 
pro mládež  

 
9. Smlouva o zajištění 
likvidace biologicky 
rozložitelného komunálního 
odpadu 
- svoz a likvidaci komunálního a 

nebezpečného odpadu zajišťuje 
v obci Javorník firma LIKO 
SVITAVY a.s. 

- biologicky rozložitelný odpad 
řeší firma se subjekty, které se 
zpracováním a likvidací tohoto 
odpadu zabývají a mohou 
biologický odpad zpracovávat i 
pro jiné obce 

- z tohoto důvodu předložil 
starosta ke schválení uzavření 
Smlouvy o zajištění likvidace 
biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu s firmou 
MEZILESÍ spol. s r.o. 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření Smlouvy o zajištění 
likvidace biologicky 
rozložitelného komunálního 
odpadu s firmou MEZILESÍ 
spol. s r.o., Sklené 93, IČ 
47471182 

                 (usn. č. 1/2016-9) 
 
10. Žádost firmy 
MONTPROJEKT a smlouva o 
uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí s firmou ČEZ 
Distribuce, a.s. 

- firma MONTPROJEKT, a.s., 
Arnošta z Pardubic 2082, 531 17  
Pardubice, zpracovává pro ČEZ 
Distribuce projekt vybudování 
elektropřípojky pro budoucí 
stavbu RD p. Daniela Knotka 

- protože uvedená přípojka vede i 
přes pozemkové parcely č. 
1234/1 (ostatní plocha) a 1207 
(ostatní plocha) na LV č. 10001 
v k.ú. Javorník u Svitav, obec 
Javorník, je potřeba k vydání 
stavebního povolení uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí 
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

- zastupitelstvo schválilo 
předloženou Smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu číslo                           
IV-12-2014268/VB/01 s názvem 
Javorník, 238/1, Knotek, RD 
nové OM, kNN 

                          (usn. č. 1/2016-10) 
 
11. Různé 
 
a)  Dodatek č. 14 ke smlouvě  
č. 09/2001/O s firmou LIKO 
Svitavy 
- zastupitelstvo schválilo 

uzavření Dodatku č. 14 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 2016 (usn. č. 
1/2016-11a) 
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Kdo slaví jubileum? 
 

V prvních čtyřech měsících tohoto roku slaví svá jubilea následující občané: 
 
 
VĚRA FUČÍKOVÁ  85 LET 
JOSEF JUŘÍK   81 LET 
PAVLA HAVRDOVÁ  88  LET 
HANA JADRNÁ   60 LET 
ANEŽKA JUŘÍKOVÁ  83 LET 
JITKA PEŠLOVÁ   60 LET 
LIBUŠE KOSKOVÁ  85 LET 
ANEŽKA SLÁMOVÁ  82 LET 
LIBUŠE ZICHOVÁ  60 LET 
ALENA HOUDKOVÁ  65 LET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Na zdraví! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komise životního prostředí 
 
Jaro v plném proudu 
 
Po celou zimu a období vegetačního 
klidu komise životního prostředí 
plnila své úkoly – vyřizovala žádosti 
o kácení stromů (u každé musí 
místo navštívit a posoudit vhodnost 
zásahu), posuzování zdravotního 
stavu stromů konzultovala 
s odborníky z Pardubic, případné 
stížnosti na konání občanů proti 
pořádku předávala kompetentním 
úředníkům či zastupitelům. 
Naštěstí jen velmi málo našich 
spoluobčanů se chová tak, aby si na 

ně druzí museli stěžovat. Vždy je 
nejlepší se sousedsky domluvit, než 
se vláčet po úřadech. Zde bych se 
chtěla zastavit u nové akce, která 
proběhne v Březince.  
 
Bude zde vykácena část vzrostlých 
stromů, což bude v průběhu dubna 
po obdržení stavebního povolení. 
Vše je s vědomím úřadů. Stromy a 
keře jsou náletové (vrby a olše, pár 
ostatních) a značně zdravotně 
poškozené. V projektu se počítá 

s novou výsadbou, a to kulturních 
keřů a stromů. 
 
Konečně nastává vlídnější část roku 
a podle hemžení na zahradách se už 
mnozí z nás nemohli dočkat. Už 
kutáme, hrabeme a vytahujeme 
očima první lístky a květy.  
Zametáme chodníky, dokonce 
někteří zametou i část silnice před 
svým domem, neboť chodníky u nás 
nemáme. Za to jim patří dík. Stejně 
milé je, když se občané starají i o 

JUBILANTI 

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

KOMISE INFORMUJÍ 
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plochu kolem parkoviště, kde 
parkují svá auta. Stačí čas od času 
vytrhnout plevel, odstřihnout suché 
větve a trávy. Obec sice zaměstnává 
pracovníka na sekání trávy a 
údržbářské práce, ale ten nemůže 
stihnout vše.    
 A tak všem ochotným moc 
děkujeme.  
  
Vzhled obce se neodvíjí jen podle 
stavu silnice a obecních budov, ale 

podle pořádku třeba u kontejnerů 
na odpad. A tam jsou rezervy. Snad 
každý soudný člověk pozná plný 
kontejner, nebude tam tedy cpát  
nenacpatelné, aby to létalo všude 
kolem. Nebo nebude nechávat věci 
stát kolem, ale počká, až se odpad 
vyveze. Stejným problémem je 
odvoz nebezpečného odpadu. Před 
každým svozem je upozorňováno, 
co do nebezpečného odpadu patří. 
Měl by s tímto odpadem dotyčný 

vyčkat příjezdu vozu LIKA. Pokud 
sám nemůže, požádá souseda. 
Někdo by u toho měl být. Naše obec 
vychází všemožně vstříc občanům, 
aby likvidace odpadů byla 
bezproblémová. 
  
Za komisi životního prostředí přeji 
všem obyvatelům příjemné jaro a 
úspěšný pěstitelský rok.                             
 

J. Boušková, komise ŽP
 
 

Kulturní komise 
 
Vítání občánků 
 
V sobotu 20.2.2016 se uskutečnilo 
Vítání občánků. Přivítány byly 
dvě děti - Zuzanka Matušovská a 
František Štěrba.  
Zajímavostí je, že obě matky jsou 
zastupitelkami obce. 

Slavnostní akt proběhl ve velmi 
příjemné atmosféřě. Děti z MŠ pod 
vedením Zdeny Rejmanové 
obohatily slavnostní den svým 
vystoupením a hudební doprovod 
tradičně zajistila Míša Janková. 

Rodiče vítaných občánků obdrželi 
od obce pro své ratolesti finančí 
příspěvek na založení vkladní 
knížky a akce byla zakončena 
besedou nad Pamětní knihou obce.
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Komise pro mládež a sport 
 
Děti si i letos přijdou na své 
 
Komise připravuje v letošním roce 
opět celou řadu akcí. Kromě 
tradičních oblíbených akcí a soutěží 
chce komise zorganizovat nové 
aktivity, jako např. „Javornická 
bábovka“, „Zájezd do divadla“ nebo 
obnovit cvičení a další.  
 
Ke každé připravované akci bude 
informování zajišťováno pomocí 

letáčků a zasílaných sms. Při této 
příležitosti připomínáme, že kdo 
ještě nedal k dispozici své mobilní 
číslo k zasílání informativních sms, 
může tak kdykoliv učinit. 
 
Ve zprávě ze zasedání zastupitelstva 
je mj. informace o připravované 
výstavbě víceúčelového hřiště 
v areálu Březinka. Pokud k tomu 

skutečně dojde letos tak, jak je to 
připravováno, může dojít 
k určitému omezení využívání 
celého areálu. Ale to by mělo být 
minimalizováno a nemělo by to 
významně ohrozit organizaci 
různých akcí, či běžné sportování. 
Popis toho, co by se mělo budovat, 
je zveřejněn na webových stránkách 
obce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Život a zdraví 
 
Psáno v Odborném léčebném ústavu v Jevíčku v březnu 2016 
 
Ještě před rokem bylo jinak. Dnes 
se na zdraví dívám z jiné stránky. 
Nejsem jediný, kdo prošel vraty 
Léčebny. 
 
Dnes pozoruji svět očima 
uzdraveného pacienta. „Cesta“ 
trvala celých šest týdnů. A setkal 
jsem se s mnoha zajímavými lidmi 
– osobnostmi! Ve Svitavách na 
interně čtyři dny, následně pobyt 
v Odborném léčebném ústavu 
v Jevíčku. 
 
Hned první den jsem se setkal 
s primářem Mamadeu Dia, 
původem z Afriky. Vystudoval 
v Československu. Mluví dobře 
česky, se slovenským přízvukem. 
V dobách společného státu hodně 
cestoval s dalšími studenty po 
Slovensku. A manželka je Slovenka 
jako ta moje. Mají dvě děti. Když se 
usadil v Česku, začínal ve Svitavách. 
Zná hostinec U Jelena a okolí. 
Hned jsme byli kamarádi… Ale 

potkal jsem se s mnoha dalšími 
zajímavými lidmi – z Brna 
Šumperka, Litoměřic či z Trpína 
atd. 
 
A největší šok jsem zažil, když jsem 
na inhalaci viděl jméno Paclíková. 
Zbystřil jsem! A opravdu, manželka 
Mojmíra Paclíka ze školy 
v Javorníku (otec Mojmíra byl 
dlouholetý pan řídící ve zdejší 
škole). Domluvili jsme se. Sestra 
Mojmíra – Vlasta Fajmanová – žije 
v Americe. I Mojmír si na mě 
vzpomněl. Je ročník 1949. Je tedy 
pravda, že se nesetkávají hory 
s horami, ale LIDÉ s LIDMI! Nyní 
jsem šťastný a zdravý a těším se 
domů. 
 
Můžu tedy říci: Chraňme si své 
zdraví! O to víc je s podivem, co 
dokáží někteří mladí. Kolik jich 
skončilo pod koly vlaku, kolik na 
přechodech a kolik v opojení drog. 
Prostě hazardování se svým 

životem. Mohl bych se např. 
rozepsat o tom, jak si dnešní mladí 
váží, či spíše neváží rodinného 
života. A ptám se, jaké by to bylo ve 
Svitavách na „autobusáku“, kdyby 
zde nepostávalo tolik studentů a 
hlavně studentek s cigaretou 
v ústech (kdo ví, co v těch 
cigaretácg je zabaleno)? No, 
KRÁSNĚ! 
 
A dovětek: Kolik z mladých si tento 
článeček přečte? Nu, asi žádný. To 
proto, že v Česku není jediný deník, 
který by se touto problematikou 
pravidelně zabýval. Podle mě to byl 
deník Špígl pana Froňka, než jej 
koupil „bílý kůň“ pan Beer. Za 
týden byl z deníku týdeník, za 14 
dní měsíčník a za měsíc vydávání 
deníku skončilo! Kdepak asi jsou 
tiskařské stroje? Jak jinak – za 
kopečkama. Stejně jako slévárny, 
cukrovary a téměř vše. I orná a 
lesní půda (i když se nedá odvézt)… 

Josef Juřík, senior
 

 
 

Z PERA DOPISOVATELŮ 
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Knihovna se opět hlásí 
 
Vyhodnocení nejaktivnějších čtenářů 
 
I když slyšíme stesky na to, že se 
obecně málo čte, naše malá 
knihovna si na nezájem čtenářů 
nemůže stěžovat. Pochopitelně 
mohli bychom půjčovat jednou 
tolik, ale klasik říká: nemusí pršet, 
jen když kape. A tak mě potěší, když 
se staví děti jen tak se podívat, co 
v knihovně máme, a odejdou 
s několika půjčenými knihami. 
Ráda pomohu sehnat knihu, o niž 
má čtenář zájem. A mrzí mě, když 
je na několik měsíců rezervovaná, a 
tudíž nedostupná. Stává se to ale 
jen zřídka. 
 

Letos knihovna ocenila opět 
nejpilnější čtenáře, kteří budou 
odměněni pěknou knihou. 
Mezi dospělými četli nejvíce Božena 
Peňázová (75 výpůjček),  Josefa 
Sotonová (66 výpůjček) a  Josef 
Jandera (63 výpůjček). 
Bohužel letos mohu pochválit jen 
pár dětí za občasnou návštěvu 
knihovny. Je jich však méně než 
vloni. 
Pochvalu si zaslouží Rozárka 
Bulvová a Štěpán Juřík, kteří se 
občas v knihovně rozhlédnou a 
některou z knih si půjčí.

 
Jak pracuje místní knihovna? 
 
V knihovně máme registrováno 70 
čtenářů. V tomto počtu jsou však i 
ti, kteří navštívili knihovnu jednou 
nebo dvakrát kdysi a od té doby 
jejich průkaz pouze statisticky 
navyšuje naše čtenářské řady.  
 
V rámci inventarizace budu tedy 
pasivní majitele průkazu vyřazovat 

a žádat je o případné vrácení knih. 
Není výjimkou i několikaletá 
výpůjčka. S tím souvisí i změna 
půjčovních pravidel. Určitě to 
nebude změna nijak výrazná, bude 
však počítat s určitým postihem při 
překročení doby půjčených knih 
bez jejich prodloužení. Všechny 
další změny budou předloženy 

zastupitelstvu obce ke schválení. 
Javorník je sice malá obec, ale 
určitě ne nudná. Knihovna 
spolupracuje s kulturní komisí 
obce, s místní MŠ a ZŠ.  
 
Všem, kteří navštěvují knihovnu, 
přeji hezké čtenářské zážitky. 

Jarmila Boušková
 

 
Jarní soutěž javornické knihovny (nejen pro malé čtenáře) 
 
1. Namaluj, vyfoť nějaký javornický 
motiv – strom, krajinu, dům,… 
 
2. Napiš povídku, příběh, historku 
nebo básničku týkající se života 
v Javorníku. 
 
3. Přijď alespoň 2krát během 
měsíců duben, květen, červen do 
Obecní knihovny v Javorníku a půjč 

si knihu dle svého výběru, anebo se 
jen v knihovně rozhlédni – máme 
tu nejen knihy, ale i časopisy. 
 Můžeš si tu prohlédnout i přečíst, 
co Tě zaujme. 
 
4. Pokus se být ilustrátorem nebo 
autorem komiksu. Stačí krátký 
příběh, anekdota, zážitek.

 
 

Lesní školka 
 
Lesní klub pro děti Napísek jde do školky 
 
Lesní klub pro děti Napísek 

připravuje od září nový provoz. 

Fungujeme již třetím rokem. 

Z Brlenky jsme se přesunuli do 

lepšího zázemí mezi Kuklemi a 

Javorníkem. Za tu dobu jsme zkoušeli 

různé podoby fungování, získávali 

zkušenosti a vzdělávali se. Rok 2016 

je pro nás rokem nového začátku. Od 

září nabízíme rodičům pro děti od 3 

do 7 let třídenní výchovně vzdělávací 

program v režimu podobném, jako 

mají klasické 

školky. 

Zachován bude i 

klubík pro 

rodiče s dětmi 

0–3 roky. 

Nejlepší práce odevzdané do 
15. června budou odměněny 
hodnotnými cenami od obce 
Javorník. 



 

8 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

Chystáme besedy (o termínech 

budeme informovat), kde podrobněji 

vysvětlíme koncept školek blízkých 

přírodě a představíme nový provoz. 

Rozšíříme náš tým o nové pedagogy. 

V roce 2016 jsme podpořeni z fondu 

Ministerstva životního prostředí, 

kterému se líbil náš projekt „Úkryt 

mezi stromy“.  

Smyslem projektu je vrátit rodičům a 

dětem něco, co z jejich životů velmi 

mizí – přirozenou volnou hru a volný 

pobyt v přírodě. Za podporu 

děkujeme i obci Javorník.  

 

Více informací najdete 

na www.napisek.cz  nebo FB "Lesní 

klub pro děti Napísek". 

Letní příměstské tábory Lesního 

klubu pro děti Napísek 

 

Termíny: 4. – 8. 7. a 1. – 5. 8. 2016 

Náplň: Hudebně výtvarné činnosti, 

poznávání přírody 

 

Bližší informace: Světlana Macková 

777 442 994

 
 
 

Tříkrálová sbírka 
 
Poděkování 
 
Vážený pane starosto, vážení občané 
obce Javorník, koledníci, 
 
v době 2. 1. 2016 – 14. 1. 2016 proběhla 
v celé naší republice nejrozsáhlejší 
sbírka roku, Tříkrálová sbírka. Dovolte 
mi, abych Vás touto cestou seznámila 
s výsledky a hlavně poděkovala všem, 
kteří se na sbírce jakýmkoli způsobem 
podíleli. Ať už organizačně, či jako 
štědří dárci nebo jako koledníci, kteří 
věnovali svůj volný čas, aby přinesli 
lidem radost, požehnání a také možnost 
pomoci potřebným.  

Na Svitavsku se vydalo do terénu 93 
skupinek. V Javorníku se letos 
vykoledovalo  7.111,-- Kč.  
Celkem bylo vybráno 413. 493,-- Kč.  
 
Sbírkou získané finanční prostředky 
byly bezprostředně po sečtení odeslány 
na účet Charity České republiky a dále 
budou dle přesně stanoveného klíče 
rozděleny a použity na financování 
konkrétních projektů z oblasti sociální 
služeb a humanitární pomoci. Jejich 
větší část se přitom vrací do míst, kde 

byly získány, v našem případě na 
Svitavsko.   
Rádi bychom tyto prostředky použili na 
přímou pomoc a na získání nového 
svozového vozu pro klienty Charity 
Svitavy 
 
Koledníky zveme:  

21. 5. 2016 14.00 do farní Stodoly 

Svitavy na Tříkrálové poděkování. 

 

Miriam Holubcová, Charita Svitavy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A na závěr ve zkratce 
 

 Přílohou občasníku je aktuální jízdní řád autobusů a Rozpis pohotovostních služeb stomatologů. 
 Pro Javorník jsou stanoveny dva termíny svozu nebezpečného odpadu. 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. 

Děkujeme našim třem 
kolednicím, kterými byli 
„královničky“ Eliška 
Bryšková, Karolína Benešová 
a Kristýna Valová. 
Poděkování také patří 
vedoucí skupinky – Marii 
Janderové. 
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