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JAVORNICKÝ OB ASNÍK
Z jednání Zastupitelstva
obce Javorník
Výtah ze zápisu ze zasedání dne 27.2.2006

1. Za azení ZŠ do rejst íku škol
- místostarostka M. Janderová zd vodnila
návrh na zm nu z izovací listiny ZŠ
Javorník do rejst íku škol a p edložila ke
schválení její nové zn ní
- zastupitelstvo zrušilo platnost dosavadní
z izovací listiny Základní školy, Javorník
61, okres Svitavy
- zastupitelstvo schválilo zm nu z izovací
listiny Základní školy, Javorník 61, okres
Svitavy v úplném zn ní pod názvem
Základní škola a Mate ská škola
Javorník, okres Svitavy

z d vodu hluku – mezní hranicí bude
izofona ur ená Hygienickou stanicí)
- zastupitelstvo schválilo po ízení zm ny . 2
Územního plánu obce Javorník
3. Dispozice s majetkem obce
-

-

2. Zm na . 2 Územního plánu obce Javorník
- starosta p edložil návrh zm ny . 2
Územního plánu obce (ÚPO) Javorník:
o lokalitu 9 zm nit na ve ejnou zele
(p íp. zem d lské nebo rekrea ní
využití)
o lokalitu G rozší it na celou parcelu
o lokalitu 7 zm nit na stavební pozemek
o ást pozemku na louce Cenerových
za adit mezi stavební pozemky
o pozemek zahrady manžel
Ške íkových za adit mezi stavební
parcely

starosta
seznámil
zastupitele
s
op tovnou žádostí manžel Pešlových o
odkoupení p ilehlých p.p. . 1220/3 a
117/4 s odkazem na již d íve p ijaté
usnesení zastupitelstva z r. 1994, kdy
byl prodej již schválen, ale z d vodu
problém se zam ením byla realizace
posunuta na dobu až po dokon ení
pozemkových úprav
zastupitelstvo
potvrdilo
platnost
usnesení z 29.6.1994 o prodeji
zastupitelstvo schválilo uzav ení kupní
smlouvy mezi obcí Javorník a manželi
Pešlovými o prodeji p.p. . 1220/3 a
117/4 za celkovou cenu 5.985 K (35
K /m2)

4. R zné
a) Dopravní stavby Svitavy požádaly o
odkoupení p ilehlých pozemk
k Schindlerovu háji a U Jelena
(p.p. . 1182, 757/2, 765/1 a 523/39)
-

zastupitelstvo uložilo starostovi zajistit
zve ejn ní zám ru prodeje p.p. . 1182,
757/2, 765/1 a 523/39 na ú ední desce a
zadat vypracování znaleckého posudku

b) zastupitelstvo vzalo na v domí
informaci o ustavujícím zasedání valné
hromady Místní ak ní skupiny Svitava,
kterou podal V.Martens
o pozemek manžel Kotasových za adit
mezi stavební parcely
o zm nit stavební parcelu 137/13 za OÚ
na využití ve ve ejném zájmu (obecní
objekt, stanovišt kontejner , d tské
h išt )
o lokalitu 1 p esunout k hlavní silnici ve
stejném rozsahu - z d vodu problém
s dopravním napojením p esunout
pozemek k istému bydlení blíže
k silnici II.t ídy (dodržet vzdálenost

c) zastupitelstvo schválilo dopln ní rady
školy o Marii Jankovou

Životní jubilea
V tomto vydání zve ej ujeme jubilanty m síc
duben a kv ten:

Ladislav BEDNÁ
75 let
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R žena KALOVÁ
75 let
Stanislav NOVOTNÝ
90 let
Všem oslavenc m p ejeme dobré zdraví,
lásku nejbližších a hodn optimismu.

Pokud budeme chtít platbu dan provést b žnou
složenkou, pošta tuto platbu zpoplatní.
Nadále lze dan
platit p evodem z
bankovního ú tu i v pokladn finan ního
ú adu hotov (pouze v pond lí a ve st edu
od 8 do 11 a od 13 do 15.30 hodin).

Ptáci v okolí Javorníka
Do tohoto vydání ob asníku jsme dostali hezký
p ísp vek Adama Kašpara, který velmi rádi
otiskujeme.

Na zdraví!

Placení daní z nemovitostí
(P ísp vek dodala Eva Šimková)

Na p elomu dubna a kv tna se budou op t
rozesílat složenky na da
z nemovitostí.
V p edchozích letech jsme mohli tuto da
zaplatit p evodem z ú tu, v pokladn finan ního
ú adu nebo klasicky složenkou na pošt . Pro
letošní rok nedostaneme klasické poštovní
poukázky, ale zvláštní da ovou složenku. Za
placení touto složenkou nebude pošta vybírat
žádný poplatek. Znamená to, že zaplatíme
pouze
ástku odpovídající naší da ové
povinnosti.

„Jednoho jasného rána po výlovu rybníka
Rosni ky jsem se vydal pozorovat ptáky. Št stí
mi p álo a já se potkal s jedním dalším
nadšencem, jenž mi oznámil, že u splavu jsou
ch ástalové. Obul jsem tedy gumáky, na krk
zav sil dalekohled a vyrazil. Po krátké, ale
namáhavé cest ,... no ona to ani tak nebyla
cesta, jako spíš prodírání rákosem. Naše úsilí
ovšem bylo odm n no. Po bahn po apkávali
dva ch ástalové vodní. Nádherní modro-šedí
ptáci s dlouhým erveným zobákem. Za chvíli
však zmizeli a my se už chystali k odchodu.
Když v tom jsem koutkem oka zahlédl pravý
klenot. Po blátivém b ehu se procházel mr avý
ch ástal malý. Jeho elegantní t lí ko se
pohupovalo na úzkých nožkách. Byli jsme od n j
snad jen 2 metry! Úžasný zážitek...“

Da ové složenky se dají použít pro všechny
druhy daní, ale nelze jimi platit penále, pokuty
ani platby spojené s exekucí.
Na všech poštách jsou k dispozici prázdné
da ové složenky v etn seznam
ísel a
p ed íslí ú t finan ních ú ad . P i použití této
složenky je t eba vyplnit:
ástku, adresu
odesílatele, variabilní symbol = rodné íslo (bez
lomítka), íslo ú tu finan ního ú adu, na který
platbu posíláme a zak ížkovat p íslušný druh
dan .
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Ch ástal vodní

viz 1)

Náš nejb žn jší ch ástal.Ozývá se adou
bru ivých a k u ivých zvuk . Hnízdí
v rákosí.

Ch ástal kropenatý

viz 2)

Ch ástal polní

viz 3)

Ch ástal malý

viz 4)

O n co menší než ch ástal vodní.
Zp sobem života se od sebe neliší.

Žije na loukách a polích. Má protáhlejší
t lo. Hnízdí v nížinách.

Velmi vzácn se vyskytující pták, žijící u
vody. Ozývá se kve, kve, kve.

Nález klí e
U domku p. Radka Malého (p ed B ezinkou) se
našel klí ek od auta (možná Felicie). Pokud
klí ek tedy n kdo postrádá, je na obecním
ú ad .

Informace ze ZŠ a MŠ
Z mimoškolních aktivit v m síci b eznu
vybíráme:
- Od 2. b ezna za al v ZŠ pracovat kroužek
anglického jazyka, který vede Pavla
Odstr ilová, která studovala rok v USA.
- 23. b ezna se poprvé uskute nila „Škola na
ne isto“ pro p edškolá ky z Javorníka. Jde o

hraní si na školu, povídání se staršími d tmi
atd.
- V záv ru m síce se v celé škole uskute nila
tradi ní literární sout ž, ve které nejlepších
výsledk dosáhli Kuba Malý, Iva Drejslarová a
Berenika Požárová.
- P t žák 4. a 5. ro níku se zú astnilo ve
svitavské knihovn „Noci s Andersenem“. Byla
to velice zajímavá akce, na které ú astníci
museli prokázat literární znalosti.
- Žáci t etí t ídy vydali první íslo asopisu
Javorní ek. N které lánky napsali na po íta i
a n které rukou. Krasopisn píšící je Iva
Drejslarová.
Od 1. ledna 2005 platí Nový školský zákon,
který p ináší adu zm n. Jde o to, aby d ti
byly samostatn jší a dokázaly se orientovat
a uplatnit v sou asném sv t . Protože naše
škola musí zpracovat školní vzd lávací
programy, pot ebuje k tomu pomoc rodi .
K tomu byl zpracován dotazník, o jehož
vypln ní a odevzdání prosíme rodi e,
protože odpov di mohou vyu ujícím pomoci
p i hledání nových forem práce.

Odpady stokrát jinak ...
I
tentokrát
máme
n kolik
informací
k problematice sb ru a t íd ní odpad .
- Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
v obci p istaveny 5. 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 16. kv tna od 15.30 h
(postupn bude vozidlo pod kaplí, u prodejny
a u B ezinky).
- Sb r starého železa bude oznámen po
up esn ní termínu, ale m l by prob hnout
v kv tnu.
- Kontejner na zelený odpad je za obecním
ú adem. Jak jsme již d íve informovali, obec
by v rámci projektu sb rných dvor m la
získat ješt letos dva kontejnery na zelený
odpad a jeden na stavební su z prost edk
Evropské unie. Zatím se ale musíme spokojit
pouze s jedním.
- N kolik m síc jsou v obci i bílé kontejnery
pouze na bílé sklo. Do zelených kontejner
na sklo pat í barevné sklo. Na míst , kde
není bílý kontejner, je samoz ejm možné do
zelených kontejner dávat i sklo bílé. Zatím

Javornický ob asník – tiskovina Obecního ú adu Javorník. Povoleno pod .j. 144/91, registrovaná zna ka RK OkÚ 4/R14
z 13.6.1991. Zodp. redaktor Mgr. Zden k Bouška. íslo vydání 2/2006. Toto íslo vyšlo v dubnu 2006. Cena 24 K na rok.

4

JAVORNICKÝ OB ASNÍK
máme v obci 2 bílé kontejnery a t etí by m l
být po ízen v brzké dob .
- Výrazné investice obce do kontejner jsou
jist už znát, a tak v tšina obyvatel již využívá
žluté kontejnery na plasty (jsou na všech
sb rných místech v obci).

Dojde k prodloužení tenisového kurtu, který
nemá dosud odpovídající rozm r.
T etí sobotu v kv tnu by se m l v B ezince
uskute nit sportovní šestiboj smíšených
dvojic. Bližší informace formou letá k
budou v as rozeslány.

Je starosta poradcem
ministra?
(odpov

- Na všech sb rných místech jsou i modré
kontejnery na papír.
- Ob ané, kte í zjistí, že jsou n které kontejnery
plné, se mohou obrátit p ímo na p. echala
nebo na OÚ, aby bylo urychlen zajišt no
vyvezení kontejner .
- Dnem 1.3. zahájilo LIKO SVITAVY a.s. odb r
autovrak na provozovnách sb rných surovin
ve Svitavách, Litomyšli a v Poli ce. P ijímané
autovraky nesmí obsahovat dodate n
vložené p edm ty a nep edvídatelné ho lavé
látky, které mohou vážn ohrozit bezpe nost
práce. Bližší podmínky odb ru autovrak lze
získat v LIKO SVITAVY a.s. i na Obecním
ú ad v Javorníku.

Co se p ipravuje?
V t chto dnech za ínají práce v B ezince
související s instalací proléza ek, které p es
zimu vyráb l p. Vladimír echal. Budeme
rádi, když p i vlastní instalaci pomohou
rodi e d tí, které budou proléza ky využívat.
Instalován bude i „Ruský kuželník“.

starosty)

„V minulých dnech jsem byl dotázán, zda je
pravda, že jsem poradcem ministra a zda to je
tajné. Protože jako starosta jsem ve ejnou
osobou, dovolím si tedy touto cestou sd lit, jak
to tedy je.
Od kv tna 2005, kdy se ministrem pro místní
rozvoj stal Radko Martínek, jsem skute n jeho
externím poradcem. Pan ministr má n kolik
poradc stálých (tzv. na plný úvazek) a n kolik
externích poradc
k r zným oblastem jeho
innosti (nap . ke strukturálním fond m EU,
k problematice
ve ejného
a
neziskového
sektoru, bytové politice, cestovnímu ruchu,
ve ejným financím, regionálnímu rozvoji apod.).
Hlavní mojí náplní je zpracovávání stanovisek
k projednávaným dokument m ve vlád (v pátek
odpoledne mn p ijdou mailem podklady do
vlády a nejpozd ji do pond lí rána musí být
stanoviska zase mailem zp t v Praze na
ministerstvu). Jsem také za Ministerstvo pro
místní rozvoj lenem dozor í rady MUFIS, a.s.
(Municipální finan ní spole nost, a.s. – ta
vznikla na základ mezivládní dohody eské
republiky a USA v r. 1994 ke zprost edkování
úv r obcím a m st m v R z prost edk USA).
lenství v dozor í rad je bez nároku na
odm nu.“

Jaro je zde

Po velmi dlouhé a tuhé zim p evzalo
vládu jaro. Všichni se snažíme provést jarní
úklid na zahradách i kolem svých dom .
D kujeme mnoha ob an m, že p isp li k úklidu
zimního posypu, který z stal na místních
komunikacích. Obecní ú ad tentokrát k úklidu
využil i služeb Správy a údržby silnic ze Svitav,
která nám pomohla silnice zamést. Samoz ejm
to nejde dokonale, ale p eci jen to pomohlo.
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I s pomocí d tí ze zdejší školy p. echal
provedl úklid B ezinky. Mrzí ale, že po
podzimním velkém úklidu a pro ezu k ovin a
terénních úpravách v celém areálu B ezinky se
našli ob ané, kte í na vyklizená místa op t
navezli odpad a posekanou trávu. Domníváme
se, že obec d lá pom rn dost pro to, abychom
takovéto v ci v obci d lat nemuseli. Kontejner
je už v obci dostatek. Neni me tak práci
druhých. V íme, že se to už opakovat nebude.
V opa ném p ípad by obecní ú ad musel
p istoupit v souladu se zákonem k nep íjemným
postih m. A to nechce ani OÚ, ale jist ani
samotní ob ané. Snad nám skute n všem jde
o to, abychom m li p knou obec všude, a nejen
doma na zahrad .
Se
za ínajícím
zahrádka ením
provádíme na zahradách r zné práce. Bu me
k sob ohleduplní a volme k hlu n jší innosti
( ezání, broušení, ...) as, v n mž nebudeme
rušit sousedy hlukem, kou em
i jinými
nep íjemnými pr vodními jevy.

A není samoz ejm možné parkovat na
komunikacích tak, aby bylo brán no pr jezdu
dalších aut (komunikace podél zahrádek
k hájence). Stejn tak není možné parkovat
v udržovaných zelených plochách (nap . u
rybníka a v trojúhelnících na k ižovatkách).

Parkovat na tráv ? NE!

Cvi ení žen a dívek
I práv uplynulou zimu využily mnohé javornické
ženy a dívky k pravidelnému cvi ení v t locvi n
místní základní školy. Cvi ení vedla Marie
Janková a cvi enkami byly ženy a dívky r zných
v kových kategorií. A p estože cvi ení není
ur ené pro nejmenší d v átka, tak když není
hlídání, maminka si svou ratolest vezme
s sebou.
Vážený pane, v ned li odpoledne rad ji NE!

Na snímku paní Jelínkové se tak vedle sebe
objevila její dcerka s paní Zbytovskou.

Dalším problémem je stání a parkování
osobních automobil v obci. Bohužel, místní
komunikace máme velmi úzké a s parkováním
aut je to velký problém.
Zna ná
ást automobilist
to ale
vy ešila a u svých domk si na obecních
pozemcích zpevnila stání pro vozidla. To OÚ
podporuje. Vyzýváme proto další spoluob any –
motoristy, aby si na p ilehlých obecních
pozemcích po p edchozí dohod s obecním
ú adem tato místa upravili tak, aby parkovací
místa vypadala lépe než vyježd né koleje
v tráv .
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