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Toto vydání Javornického ob�asníku 
obdrží i mnohé domácnosti v Mikul�i a Kukli. 
Je to z toho d�vodu, že z t�chto obcí 
navšt�vují d�ti, a nebo mohou navšt�vovat, 
mate�skou nebo základní školu v Javorníku. A 
protože je v ob�asníku tentokrát více informací 
o škole, OÚ Javorník má zájem na jeho 
rozeslání i rodinám v uvedených obcích. Snad 
nám tedy nebudou obyvatelé Mikul�e a Kukle 
spílat za nevyžádanou tiskovinu. 
 
 

Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník 

 
Zasedání dne 4.3.2008 
 
1. Rozpo�et obce na r. 2008 

- schválený návrh rozpo�tu na r. 2008 
ze zasedání zastupitelstva dne 
17.12.2007 byl �ádn� zve�ejn�n na 
ú�edních deskách obce v�. 
elektronické 

- k rozpo�tu nebyla od ve�ejnosti 
podána žádná p�ipomínka 

- drobné úpravy rozpo�tu p�edložil 
starosta 

- zastupitelstvo schválilo rozpo�et obce 
na r. 2008  

 
2. Výb�rové �ízení na dodavatele díla 
Spole�enské a vzd�lávací centrum – zadání 
a jmenování komise 

- starosta p�edložil návrh na 
zorganizování výb�rového �ízení na 
dodavatele akce Spole�enské a 
vzd�lávací centrum 

- starosta dále seznámil zastupitele 
s podkladovými materiály k realizaci 
výb�rového �ízení, které p�ipravila 
firma Raven EU Advisory 

- zastupitelé diskutovali o složení 
výb�rové komise 

- zastupitelstvo schválilo uzav�ení 
smlouvy s firmou Raven EU Advisory 
na zorganizování výb�rového �ízení na 
dodavatele rekonstrukce a p�ístavby 
Spole�enského a vzd�lávacího centra 
v obci Javorník 

- zastupitelstvo schválilo následující 
seznam firem k zaslání zadávacích 
podmínek: Olspol. Svitavy, Klepocol 
Svitavy, EVT Svitavy, Hikele Svitavy a 
MIP Poli�ka 

- zastupitelstvo schválilo komisi pro 
otevírání obálek a vyhodnocení 
výb�rového �ízení ve složení: Ing. 
arch. Jurka, Ing. Pavlík, Ing. Šafá�, 

Mgr. Bouška, Vl. �echal (náhradníci: 
P.�ížek, Ing. Ivan Pešl, Ing. Štefan, Vl. 
Martens, F. Havlí�ek)  

 
3. R�zné 
 
a) Situace v ZŠ 

- 30. ledna prob�hl v ZŠ zápis žák� do 
1. ro�níku a zapsáni byli 3 žáci 

- starosta seznámil zastupitele 
s letá�kem ZŠ, který byl ur�en rodi��m 
budoucích prv�á�k� a navrhnul 
p�ipravení podobného letáku rodi��m 
s cílem propagovat zdejší školu i 
v okolních obcích v�. m�sta Svitavy a 
inzercí ve Svitavském deníku 

- Eva Kašparová navrhla využít 
k propagaci i svitavskou televizi 

- zastupitelstvo pov��ilo M.Janderovou 
a E.Kašparovou p�ipravením 
komplexní reklamní kampan� formou 
letáku, inzerce ve Svitavském deníku a 
svitavské televizi v termínu do 15. 
dubna 2008 

 
b) Projednání možnosti a podmínek 
parkování autobusu 

- zastupitelé byli seznámeni s dopisem 
Aleny Vrabcové, majitelky Autobusové 
dopravy z Litomyšle, ve kterém 
navrhuje výši poplatku za možnost 
parkování na místní komunikaci �. 
1232/2  

- v diskusi byly dva návrhy na výši 
m�sí�ní úhrady za parkování, a to 300 
K� a 400 K� 

- dva hlasy byly pro 400 K� a šest hlas� 
pro 300 K� 

- zastupitelé souhlasí s parkováním 
autobusu majitelky Aleny Vrabcové 
z Litomyšle na místní komunikaci p.p. 
�. 1232/2  za následujících podmínek: 

o autobus bude zabezpe�en 
proti úniku ropných látek 
z autobusu na místní 
komunikaci 

o m�sí�ní úhrada za parkování 
bude ve výši 300 K� 

o parkování bude na míst� 
stanoveném po dohod� s OÚ 
 

c) Žádost firmy JUWI s.r.o. Jablonec nad 
Nisou 

- zastupitelé byli seznámeni s žádostí 
firmy JUWI s.r.o. Jablonec nad Nisou 
ve v�ci vybudování fotovoltaické 
(solární) elektrárny v katastru obce 
Javorník na ploše 9b (viz. Územní plán 
obce) 
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- zastupitelstvo nep�ijalo žádné 
usnesení s tím, že si do p�íštího 
zasedání zajistí více informací 

 
d) Dispozice s majetkem obce 

- zastupitelstvo schválilo prodej 
pozemkové parcely �. 157/2 v obci 
Javorník, k.ú. Javorník u Svitav 
manžel�m Vlastimilu a Marii 
D�di�ovým za cenu 35 K�/m2 (dle již 
d�íve schválených obecných podmínek 
pro prodej pozemk� v obci Javorník) 

 
e) P�ipomínka k nedovolenému pálení 
organického odpadu 

- Blanka Bulvová požádala o �ešení 
p�ipomínky k nedovolenému pálení 
organického odpadu a následnému 
obt�žování obyvatel škodlivými 
zplodinami; zárove� upozornila na 
možnost využívání kontejneru na 
zelený odpad 

- zastupitelstvo uložilo Marii Janderové 
zaslat upozor�ující dopis Hartlovým  

 
Zasedání dne 14.4.2008 
 
1. Výb�rové �ízení na Spole�enské a 
vzd�lávací centrum a jeho financování 

- starosta informoval zastupitelstvo o 
tom, že obec Javorník získala dotaci 
z Programu rozvoje venkova ve výši 
11.807 tis. (dotace je na stavební �ást 
a technologii kuchyn�) 

- starosta seznámil zastupitele se 
záv�ry komise pro výb�rové �ízení na 
dodavatele stavební �ásti (protokol o 
jednání hodnotící komise) 

- výb�rové �ízení stejn� jako zpracování 
podklad� k žádosti o dotaci pro obec 
zajiš�ovala poradenská firma Raven 
EU Advisory  

- zastupitelstvo potvrdilo po�adí 
uchaze�� tak, jak ho stanovila komise 
pro výb�rové �ízení (1. OLSPOL 
Svitavy – 100 bod�, MiP Poli�ka – 
95,58 bod�, KLEPOCOL Svitavy – 
90,27 bod� a EVT Svitavy – 89,13 
bod�) 

- zastupitelstvo uložilo místostarostce 
rozeslat 15.4.2008 oznámení o výb�ru 
nabídky všem p�ihlášeným uchaze��m  

- zastupitelstvo pov��ilo starostu 
k uzav�ení smlouvy o dílo s vít�znou 
firmou OLSPOL Svitavy po uplynutí 
zákonné patnáctidenní lh�ty za 
podmínky, že se žádný uchaze� proti 
rozhodnutí neodvolá 

- zastupitelstvo schválilo jako autorský 
dozor nad realizací projektu Ing. arch. 
Ji�ího Jurku a jako investorský dozor 
Ing. Zde�ka Pavlíka 

- zastupitelstvo schválilo uzav�ení 
Dohody o poskytnutí dotace 
z Programu rozvoje venkova �R a 
pov��ilo starostu k podepsání 
smlouvy 

- zastupitelstvo schválilo uzav�ení 
smlouvy na dota�ní management akce 
s firmou Raven EU Advisory, a.s. 

- vzhledem ke zp�sobu profinancování 
dotace z prost�edk� EU prost�ed- 
nictvím Státního zem�d�lského a 
interven�ního fondu bude nutné 
p�ijmout bankovní úv�r 

- zastupitelstvo uložilo starostovi 
p�ipravit na p�íští zasedání podklady 
k uzav�ení smlouvy o úv�ru od �eské 
spo�itelny, a.s. 

 
2. Informace o pln�ní rozpo�tu obce v r. 
2008 

- zastupitelé byli seznámeni 
s dosavadním vývojem pln�ní rozpo�tu 
obce v r. 2008 a informaci vzali na 
v�domí 

 
3. R�zné 
 
a) Situace v ZŠ 

- E.Kašparová informovala zastupitele o 
vydání letáku k náboru žák� do zdejší 
školy a zastupitelstvo vzalo informaci 
na v�domí 

- starosta p�edložil nový návrh, jak 
pomoci získat d�ti do zdejší školy – 
finan�n� motivovat rodi�e 

- zastupitelstvo schválilo p�ísp�vek 
rodi��m na každého žáka ZŠ Javorník 
od školního roku 2008-2009 ve výši 5 
tis. K�/rok  

 
b) P�íprava podklad� k podání žádosti o 
dotace z Programu rozvoje venkova do 
podzimní výzvy SZIF 

- starosta podal návrh na podání žádosti 
o dotaci z POV do podzimní výzvy na 
následující projekty: místní komu- 
nikace v úseku od Šplíchalových po 
hájenku v�etn� opravy mostku, obecní 
bezdrátový rozhlas a nákup 
mechanizace na údržbu zelen�; o 
dotaci na rekonstrukci hasi�ky bude 
možné požádat až po zpracování 
projektové dokumentace a vydání 
stavebního povolení 
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- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
možnost podání další žádosti o získání 
dotace z Programu rozvoje venkova 
prost�ednictvím implementa�ní agen- 
tury SZIF a pov��ilo starostu 
k p�ipravení konkrétních návrh� pro 
jednání zastupitelstva 

 
c) Na�ízení vlády �R 37/2008 o odm�nách 
za výkon funkce �len�m zastupitelstev 

- zastupitelé byli seznámeni s na�ízením 
vlády �. 37/2008 

- zastupitelstvo schválilo odm��ování 
�len� zastupitelstva dle na�ízení vlády 
�R �. 37/2008 s platností od 1.4.2008 

 
 

Životní jubilea 
 
V tomto vydání ob�asníku uvádíme jubilanty 
m�síc� duben – �erven. P�ipomínáme, že 
uvádíme jubilanty od 60 let po p�ti letech a od 
80 let každý rok. Kdo si nep�eje zve�ejn�ní 
v ob�asníku, tak ho neuvádíme. To na 
vysv�tlenou k n�kterým dotaz�m, že jsme na 
n�koho zapomn�li. 
 

Vlastimil D�DI� 
 65 let 

 
Stanislav NOVOTNÝ 

 92 let 
 

Josef KALA 
 81 let 

 

 
 

Na zdraví! 
 

Miloslav KOSEK 
83 let 

 
Ji�í �ULÍK 

60 let 
 

Oslavenc�m p�ejeme dobré zdraví, lásku 
nejbližších a hodn� optimismu. 

Jaká je budoucnost zdejší 
základní školy? 

 
V posledním období se stále �ast�ji diskutuje o 
perspektiv� javornické školy. Zastupitelstvo 
obce již n�kolikrát deklarovalo sv�j zájem 
udržet školu i p�esto, že mnozí rodi�e 
z Javorníka, Mikul�e i Kukle up�ednost�ují 
školy ve Svitavách. 
 
Opravdu je pro malé žá�ky „mumraj“ 
svitavských škol lepší než rodinné prost�edí 
malé školi�ky s možností individuálního 
p�ístupu? 
 
Aby se zjistily d�vody nedostate�ného zájmu 
rodi�� o javornickou školu, zorganizoval 
obecní ú�ad n�kolik sch�zek s rodi�i a využil i 
dotazníkový pr�zkum. Po vyhodnocení všech 
informací p�ijalo zastupitelstvo i vedení školy 
�adu r�zných opat�ení ke zlepšení podmínek 
pro rodi�e. 
 
Kritika na nízkou úrove� výuky angli�tiny je již 
minulostí. Poda�ilo se získat výbornou 
angli�tiná�ku a ohlasy d�tí i rodi�� jsou velmi 
pochvalné. Takové podmínky nemají na 
mnohých v�tších školách v jiných m�stech. 
 
Rozhovor s u�itelkou Pavlou Odstr�ilovou 
p�inášíme dále. Vyhrát konkurs firmy Westvaco 
z mnoha zájemc� svitavských st�edních škol, 
být vyslán do prestižní st�ední školy v USA na 
ro�ní studijní pobyt, výborn� ho absolvovat a 
následn� složit státní zkoušku z anglického 
jazyka, je jist� výborný p�edpoklad pro 
kvalifikované u�ení cizího jazyka u malých 
d�tí. Je t�eba dodat, že angli�tinu u�í i v MŠ a 
d�tem se to moc líbí. 
 
Objevovaly se i p�ipomínky k provozní dob� 
školní družiny. I v tomto p�ípad� došlo ke 
zlepšení. 
 
Škola má také sv�j program „Zdravá škola“. 
Tento projekt pro zdravý vývoj d�tí je jist� 
chvályhodný. Po realizaci rekonstrukce a 
p�ístavby Spole�enského a vzd�lávacího 
centra bude tyto prostory na n�které akce 
využívat i škola. 
 
Obec podpo�ila perspektivu zdejší školy i tím, 
že zastupitelstvo schválilo finan�ní 
p�ísp�vek ve výši 5 tis. K� na školní rok (tj. 
500 K� na m�síc) rodi��m na každé dít�, 
které bude p�ihlášeno do ZŠ Javorník. Toto 
bude platit od školního roku 2008-2009 a 
zp�sob výplaty schválí zastupitelé na svém 
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dalším zasedání (návrh na výplatu p�ísp�vku je 
pololetn�). P�ísp�vek se bude týkat všech d�tí 
bez ohledu na obec �i m�sto bydlišt�. 
 
Rozhovor  
 
Ptáme se paní u�itelky Pavly Odstr�ilové, která 
studovala na st�ední škole ve m�st� West Haven ve 
stát� Connecticut, kde graduovala a má diplom ze 
st�ední školy. V �eské republice pak složila státní 
jazykovou zkoušku z anglického jazyka. 
 

 
Pavla Odstr�ilová, naše u�itelka angli�tiny 

 
 
1. Jak se Vám u�í anglický jazyk na malot�ídní 

venkovské škole? 
Anglický jazyk na ZŠ Javorník u�ím už tém�� 
rok a moc se mi tu líbí. Vedla jsem zde už p�ed 
dv�ma roky anglický kroužek, takže m� 
spousta d�tí zná už z té doby.  Ve Vaší otázce 
jste zmínila slovo malot�ídní a to je myslím 
klí�ové. Ve t�ídách, kde u�ím anglický jazyk, je 
mén� d�tí, a proto m�žu mít individuální p�ístup 
ke každému z nich. To je p�i výuce nejenom 
cizího jazyka velice d�ležité, protože na rozdíl 
od t�íd, kde je 30 žák�, m�žu s d�tmi více 
procvi�ovat mluvené slovo. Zavedla jsem zde 
angli�tinu hrou. Sou�ástí každé hodiny jsou 
anglické pohybové hry, sout�že a písn�. D�ti si 
zamilovaly Mr. Beana (pana Fazolku), který je 
provází hodinami angli�tiny. Za�ala jsem 
používat i anglické po�íta�ové programy, kde si 

žáci formou hry ov��ují své anglické znalosti. 
Snažím se je seznámit i s mojí zkušeností 
z USA, aby si byli v�domi p�íležitostí, které jim 
cizí jazyk nabízí. D�ti mají angli�tinu 4 hodiny 
týdn�, což je nad rámec b�žných škol, a proto 
m�žu do výuky zahrnout i aktivity, které d�ti 
baví. Na p�ání rodi�� se žáci 1. a 2. ro�níku 
mohou ú�astnit hodin angli�tiny už nyní, i když 
ji mají v osnovách až od 3. ro�níku.  

2. Myslíte si, že škola v Javorníku z Vašeho 
pohledu spl�uje sou�asné trendy, které jsou 
ve školství požadovány? 
Podle mého názoru je škola v Javorníku 
skv�lým p�íkladem toho, jak se systém výuky 
m�ní a v��ím, že mnohým podobným školám 
by mohla být p�íkladem. Na škole se n�které 
p�edm�ty vyu�ují formou hry. Prv�á�ci se u�í 
úpln� jiným zp�sobem než d�íve a snažíme se 
o to, aby se znalosti z jednoho p�edm�tu 
prolínaly s ostatními p�edm�ty.  

3. Domníváte se, že výsledky u�ení na malé 
venkovské škole jsou dále srovnatelné 
s výsledky a v�domostmi žák� m�stských 
škol? 
Jako bývalá ža�ka této školy vím, že 
srovnatelné bezpochyby jsou. Sama jsem 
z javornické školy nastoupila do primy (6.t�ídy) 
na svitavské gymnázium, stejn� tak, jako další 
žáci ZŠ Javorník. Jsem p�esv�d�ena, že žáci 
jsou dob�e, ne-li lépe vybaveni v�domostmi na 
další vyu�ování ve vyšších ro�nících. D�ti na 
malot�ídce mají mnohem v�tší p�íležitost nau�it 
se týmové spolupráci a navzájem se 
respektovat.  

Okénko dopisovatel� 
 
Do tohoto vydání ob�asníku jsme dostali od již 
stálé dopisovatelky ze zdejší školy dva 
p�ísp�vky. Protože vycházíme ob�as, tak 
otiskujeme oba p�ísp�vky. 
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Svoz odpad� 
 
Krom� b�žného svážení obsahu popelnic 
organizuje obecní ú�ad ve spolupráci se 

spole�ností LIKO a.s. Svitavy tradi�n� i svoz 
nebezpe�ného odpadu a p�istavení kontejner� 
na velkoobjemový odpad.  
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Ilustra�ní snímek 

 
- Kontejnery na velkoobjemový odpad 

budou v obci p�istaveny v pátek  16. kv�tna 
na víkend. Znovu p�ipomínáme, že do 
kontejner� na velkoobjemový odpad nepat�í 
plasty, sklo, papír, stavební su	, 
nebezpe�ný odpad ani železo �i zelený 
odpad. 

- Mobilní svoz nebezpe�ného odpadu se 
v Javorníku uskute�ní také v pátek 16. 
kv�tna od 15.30 h (postupn� bude vozidlo 
pod kaplí, u prodejny a u B�ezinky). 
Nebezpe�ný odpad se p�edává osobn� na 
míst�. Není tedy možné ho na sb�rných 
místech skladovat dop�edu. 

- Sb�r starého železa prob�hne ve stejném 
víkendu. Staré železo shromaž�ujte jako 
obvykle p�ed svými domy. Pokud to jenom 
trochu jde, snažte se staré železo 
shromaž�ovat se sousedy na jednom míst�. 
Nakládání je pak jednodušší. D�kujeme. 

 

Spole�enské a vzd�lávací 
centrum 

 
V informacích z jednání zastupitelstva jste jist� 
zaznamenali, že obec byla úsp�šná v žádosti 
o získání dotace z Evropské unie. Dotace je ve 
výši 90% náklad� (tj. 11.807 tis. K�). 
 
Smlouva o dotaci se Státním zem�d�lským a 
interven�ním fondem byla již podepsána a 
v t�chto dnech se bude podepisovat smlouva o 
dílo s dodavatelskou firmou OLSPOL Svitavy, 
která vyhrála výb�rové �ízení na dodavatele 
akce.  
 
Práce budou zahájeny již v pr�b�hu kv�tna a 
akce bude dokon�ena do prázdnin roku 2009. 
 
Upozor�ujeme tedy ob�any na stavební ruch 
v okolí OÚ a MŠ. Podle zadávacích podmínek 
výb�rového �ízení by m�l být provoz MŠ 
omezován pokud možno minimáln� a vlastní 

rekonstrukce provozních �ástí MŠ bude 
situována na prázdniny, kdy bude MŠ zav�ena. 
 
Omezená bude i �innost obecního ú�adu a 
dotkne se to i Klubu d�chodc�. Ale po 
dokon�ení budou podmínky výrazn� lepší než 
dosud. Budete si chtít zorganizovat nap�. 
oslavu padesátin, Zlatou svatbu nebo jinou 
podobnou akci? Už se t�šte. Prostory nového 
Spole�enského a vzd�lávacího centra budou 
ur�eny pro všechny ob�any obce za podmínek 
dodržování stanovených pravidel pro provoz 
objektu. 
 

Zm�na provozu MŠ 
 
Mate�ská škola informuje o zm�n� provozních 
hodin.  
 
Na základ� požadavk� n�kolika rodi�� rozší�ila 
mate�ská škola své provozní hodiny na: 
 

6.15 – 16.00 hodin 
 

Chceme po�ádek? 
 
Tu a tam píšeme v ob�asníku o udržování 
po�ádku v obci, o tom, zda chceme mít svou 
vesni�ku �ím dál hez�í. 
 
Ale ob�as zaznamenáváme, že n�kte�í ob�ané 
cht�jí sice mít hezký sv�j domek a okolí, ale na 
obecním pozemku si d�lají skladišt�. 
V poslední dob� nap�. pracovník obce p�i 
svých pracích objevil vyhozený váno�ní 
stromek v lesoparku U Jelena. Skoro se nám 
zdá, že je pod naši d�stojnost zjiš�ovat, kdo to 
ud�lal. V��íme, že se to už nebude opakovat. 
 
Ke komfortu života v obci p�ispívají i zdánlivé 
mali�kosti. Sedm nov� instalovaných lavi�ek 
v r�zných �ástech obce k tomu jist� p�ispívají. 
 

Brigáda v B�ezince 
 
V sobotu 26. dubna se v B�ezince uskute�nila 
brigáda na úpravu sportoviš�. Chceme touto 
cestou všem pod�kovat. Hlavním iniciátorem 
brigády byl Olda Tesa� a snad ani on ne�ekal, 
že p�ijde 25-30 brigádník�.  
 
Pracovník obce Vl. �echal také provedl 
obnovu betonového stolu na stolní tenis v�etn� 
nového nát�ru, tak tímto informujeme o 
možnosti obnovení hraní tohoto p�kného 
sportu. 
 


