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Zápis z únorového zasedání 
 

13.2.2012  
 
 
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 M. Obra  

 
4. Územní plán obce 
Javorník 
- dne 4.1.2012 se uskutečnilo 

veřejné projednání 
upraveného a posouzeného 
návrhu Územního plánu obce 
Javorník 

- návrh Územního plánu byl 
vystaven ve dnech 16.11.2011 
– 4.1.2012 k nahlédnutí na 
MěÚ ve Svitavách vč. 
dálkového přístupu na 
webových stránkách města a 
současně na OÚ v Javorníku i 
na webových stránkách obce 

- na veřejném projednání za 
přítomnosti zástupců 
zainteresovaných institucí a 
několika občanů vznesl 
požadavek na úpravu 
Územního plánu p. Jan Pešl 
(několik dní před tímto 
zasedáním předal 
zastupitelům svoji prosbu o 
podporu písemně) 

- prosba se týká posunutí 
území na výstavbu RD o cca 
43 metrů (rozšíření na dvě 
řady RD) a rozšíření 
pozemku určeného pro 
sportovní a rekreační aktivity 

- starosta připomenul 
zastupitelům některá fakta 
z předchozích jednání 
k územnímu plánu: 

- 15.5.2006 přijalo 
zastupitelstvo usnesení 
v souvislosti s přístupem 
obce k lokalitě 2; požadavek 
p. Milana Ondráčka a 
dalších čtyř občanů Svitav 
(plocha pro bytovou 
výstavbu u hájenky) – text 
usnesení: 
 obec podá konkurenční 

nabídku p. Ladislavu 
Vomočilovi na odkoupení 
pozemků pro výstavbu 
obecních bytů – k jednání 
bude pověřen starosta 

 v případě neúspěšného 
jednání s p. Vomočilem 
bude obec postupovat 
v souladu s územním 
plánem 

 pokud nebude obec 
vlastníkem pozemků, 
nebude investovat do 
inženýrských sítí, které 
jsou pro výstavbu 
rodinných domků nutné 

 před vydáním souhlasu 
obce k případné 
individuální výstavbě 
musí být vyřešeno 
komunikační napojení 
lokality, způsob čištění 
odpadních vod, přivedení 
rozvodu elektrického 
vedení a  výstavba 
trafostanice, příp. další 

požadavky vyplývající ze 
stavebního řízení 

- starosta dále připomenul r. 
2010, kdy několik občanů 
Javorníka napadlo starostu 
anonymními stížnostmi na 
jeho spolčení s p. Janem 
Pešlem; někteří občané ale 
našli odvahu a přišli své 
připomínky sdělit osobně – 
na tuto kauzu bylo 
v červencovém vydání 
Javornického občasníku z r. 
2010 podrobně reagováno a 
přístup zastupitelstva i 
starosty byl vysvětlen  

- předchozí stanovisko 
zastupitelstva se odvíjelo od 
dlouhodobého záměru obce 
koupit předmětné pozemky 
na výstavbu RD v jedné řadě 
a zajištění plochy pro 
případnou obecní výstavbu 
sportovišť určených pro 
vyžití občanů Javorníka 

- aby starosta vyloučil 
podezření z podjatosti, využil 
§ 83, odst. 2) zák. č. 
128/2000 Sb., v pozdějším 
znění, předem sdělil, že se 
zdrží hlasování ve věci 
vyhovění žádosti 

- na základě diskuse členů 
zastupitelstva a přítomných 
občanů p. Pešl odstoupil od 
požadavku na rozšíření 
plochy na výstavbu RD a 
setrval na žádosti o zvětšení 
plochy na sportovní a 
rekreační aktivity 

- p. D. Císař přednesl 
zastupitelstvu Veřejný 
otevřený dopis adresovaný 
zastupitelstvu obce Javorník 
podepsaný 200 občanů obce 
a majitelů nemovitostí, který 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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vyjadřoval nesouhlas se 
žádostí Jana Pešla ve věci 
rozšíření plochy na výstavbu 
RD 

- zastupitelstvu byl tak 
přednesen návrh na rozšíření 
plochy na sportovní a 
rekreační aktivity 

- zastupitelstvo požadavku 
nevyhovělo (usn. č. 
1/2012 – 4) 

 
Pro: 4 Proti: 4 Zdrželo se: 1  

 
5. Závěrečný účet obce za 
rok 2011 
- starosta předložil 

zastupitelům výkaz Fin 2-12 
M za rok 2011 a zprávu o 
přezkoumání hospodaření 
obce Javorník (provedl KÚ 
Pardubice) ze dne 26.1.2012 

- kontrola nezjistila žádné 
chyby či závady 

- zastupitelstvo schválilo 
závěrečný účet obce 
v souladu s ustanovením § 17 
zák. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů 
v posledním znění bez 
připomínek (usn. č. 
1/2012-5) 

 
6. Závěrečný účet Základní 
školy a Mateřské školy 
Javorník 

- zastupitelstvo projednalo a 
schválilo hospodaření 
příspěvkové organizace ZŠ a 
MŠ Javorník za rok 2011 
(usn. č. 1/2012-6a) 

- příspěvková organizace 
skončila s hospodářským 
výsledkem + 37.055 Kč 

- odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku 11.142 Kč 

- zastupitelstvo schválilo 
ponechání 
hospodářského výsledku 
ve fondu rezerv ZŠ a MŠ 
Javorník (usn. č. 1/2012-
6b) 

 
7. Různé 
 
a) Dopis Ing. Patrika 
Neumana 

- starosta seznámil zastupitele 
s mailem Ing. Patrika 
Neumana, který se týká 
bezpečnosti na místních 
komunikacích, zejména 
v úseku za OÚ 

- zastupitelstvo uložilo komisi 
místního hospodářství 
provést spolu s P. Neumanem 
obhlídku popisovaných 
kritických míst a připravit 
pro zastupitelstvo návrh 
řešení – Z: V. Čechal (usn. č. 
1/2012-7a) 

b) Smlouva o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene 
- starosta informoval 

zastupitele o zpracovávání 
projektové dokumentace na 
stavbu venkovního vedení vn, 
trafostanice a kabelového 
vedení nn pro ČEZ Distribuce 

- k tomu je třeba uzavřít 
smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného 
břemene, protože se 
projektované zařízení dotkne 
i pozemků ve vlastnictví obce 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi obcí 
Javorník a ČEZ Distribuce 

 
c) Podání žádosti o dotaci 
na opravu kaple 
- letos je opětovně vypsaná 

výzva k podávání žádostí o 
dotaci z Programu obnovy 
venkova – kulturní dědictví 
(jde o dotaci z EU) 

- žádosti je možné podávat 
v termínu od 21.3. do 
27.3.2012 a výše dotace je 
90% 

- zastupitelstvo potvrdilo 
platnost usnesení 
zastupitelstva ze dne 
31.1.2011 (usn. č. 2/2011 - 
4a, 4b, 4c) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tříkrálová sbírka 
 

Poděkování 
 
Dovolte mi, abych poděkovala Vám 
a občanům Vaší obce za spolupráci 
při letošním dvanáctém ročníku 
Tříkrálové sbírky, která se konala 
2.-8. ledna 2012. Současně Vás také 

prosím o zveřejnění tohoto 
děkovného dopisu občanům Vaší 
obce. 
Celkový výtěžek činí 336 095 Kč, 
což je o 13 617 Kč více než 

v předchozím roce. V Javorníku se 
letos vykoledovalo 6 627 Kč, tj. o 
579 Kč více než v roce 2011.  
Finanční prostředky získané 
sbírkou byly bezprostředně po 

DOSTALI JSME DOPIS 
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sečtení odeslány na účet Charity 
Česká republika. Dále budou dle 
přesně stanovených pravidel 
rozděleny a použity na financování 
konkrétních projektů z oblasti 
sociálních služeb a humanitární 
pomoci. Z celkové částky bude mít 
Charita Svitavy k dispozici 58%. 
Tuto část by Charita Svitavy ráda 
použila na zakoupení vozu pro 
Charitní pečovatelskou službu, na 
částečnou úhradu přístřešku na 

speciálně upravený vůz ke svozu 
uživatelů (nevejde se do garáže) a 
tradičně na přímou pomoc rodinám 
v sociální nouzi. 
 
Jsem nesmírně ráda, že navzdory 
krizi mají výsledky TS stále 
vzrůstající tendenci. Fotografie 
z koledování, přehled výtěžku dle 
jednotlivých vedoucích skupin a 
obcí, apod. naleznete na našich 
internetových stránkách 

http://www.svitavy.caritas.cz/cs/tr
ikralova-sbirka-2012-82.html.   
 
Ještě jednou děkujeme Vám a 
občanům Vaší obce za spolupráci a 
přejeme Vám hodně zdraví v novém 
roce  
 

Blanka Homolová, ředitelka  

Charita Svitavy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Blahopřejeme našim jubilantům       Na zdraví! 

 
 
VĚRA FUČÍKOVÁ  81 LET 
PAVLA HAVRDOVÁ 84 LET 
LIBUŠE KOSKOVÁ 81 LET 
JAROSLAV CENER 65 LET 
ALENA PETROVÁ 65 LET 
JOSEF BEDNÁŘ 84 LET 
MARIE VRÁTILOVÁ 89 LET 
ADOLF DĚDIČ 70 LET 
 
 
 
 

Vážení spoluobčané, spolu s paní 
místostarostkou se připojujeme 
k poděkování za Vaši ochotu 
přispět na humanitární pomoc. 
 
Také moc děkujeme Kašparovi, 
Melicharovi a Baltazarovi, které 
zastoupily Tereza Kinclová, 
Kristýna Valová a Petra Kinclová 

 
 

Zdeněk Bouška 

JUBILANTI 

V prvních třech měsících t.r. oslavují svá jubilea 
uvedení spoluobčané. Všem přejeme dobré zdraví a 
kolem sebe samou radost a pohodu  

http://www.svitavy.caritas.cz/cs/trikralova-sbirka-2012-82.html
http://www.svitavy.caritas.cz/cs/trikralova-sbirka-2012-82.html
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Vesnická prodejna 
 

Zamyšlení Josefa Juříka 
 
Po roce 1945 zde nejprve 
prodával pan Habart, později se 
prodávalo u Bukáčků a 
následoval Oldřich Kavalír. 
Poměrně honosný obchod na č. 
13 s prostornou terasou. Po 
havárii „švédského kamiónu“ 
byl obchod zdemolován a 
provizorně umístěn 
v pohostinství. Stále byl však 
hojně využíván obyvateli obce. 
 
Situace se nezměnila ani po 
zbudování nové moderní 
samoobsluhy. Ale brzy se 
rozmach zbrzdil. Neujal se 
prodej výsekového masa. 
 
Dnes je situace ještě složitější. 
Velké řetězce pohltily mnohé 
zákazníky. A doplácí na to malé 
prodejny i na vesnicích. Má to 
své  důvody. Smyslem této 
úvahy je ale snaha o uchování 
naší prodejny do budoucna. Své 
vědí i v Mikulči… Záleží na nás 
všech, jak hodně budeme 
prodejnu využívat. 
Ze 150 popisných čísel některé 
občany v prodejně téměř 
neznají. Ani hospoda by 
v orientaci našich občanů asi 
neobstála. Televize vede… Jistě 

to neznamená bojkotovat 
supermarkety, ale něco bychom 
pro oživení prodejny měli 
udělat. Většina zboží v Jednotě 
je z domácích zdrojů a podpora 
českých zemědělců je na místě. 
 
I ti, dnes mladí, zestárnou a 
budou rádi, že mají v obci 
prodejnu. A pojízdnou prodejnu 
bychom snad nechtěli. 
 
A poznámka na konec:  

Chyba malého využívání 
prodejny není jen v nás, že 
nakupujeme v supermarketech, 
ale také velký kus viny je na 
samotné prodejně. Asi všichni 
jsme vypozorovali, že po 
odchodu L. Bandasové do 
Mikulče to jde i se sortimentem 
v prodejně s kopce a problémy 
má i školní jídelna. V obchodě 
chybí spousta zde dříve běžného 
zboží. A to by se mělo asi také 
řešit… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Z PERA DOPISOVATELŮ 

Situace v obchodě skutečně není dobrá a Obecní úřad bude ve věci oživení 
prodejny jednat s vedením COOP Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách. 
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Kácení stromů 
 
Informace Krajského úřadu Pardubického kraje 
 
Dřeviny, zejména pak staré 
stromy s dutinami, bývají velmi 
často místem, kde žije široké 
spektrum vzácných nebo 
dokonce zákonem chráněných 
živočichů. Stromy, především ty 
staré, jsou biotopem ptáků 
hnízdících v dutinách či 
korunách stromů, savců  
 

(netopýrů, plchů, veverek), ale 
také mnoha druhů bezobratlých 
živočichů, především brouků. 
Je důležité si uvědomit, že 
pokácením starého stromu 

nemizí z krajiny pouze strom, 
ale je nenávratně zničeno i 
„obydlí“ výše uvedených skupin 
živočichů. Mnohé druhy bývají 
často úzce vázány na jeden 
konkrétní druh dřeviny, a to 
ještě určitého stáří (stupně 
rozpadu). Neuvážené pokácení 
jednoho stromu může znamenat 
likvidaci celé lokální populace 
určitého hmyzího druhu. 
 
Krajský úřad se 
v posledním období stále 
častěji setkává s případy 
porušení zákona, kdy při 
povolování kácení dřevin 
není brán ohled na zvláště 
chráněné živočichy, kteří 
v daném stromě žijí. 
 
Krajský úřad v této 
souvislosti nabízí ve 
sporných případech 
obecním úřadům pomoc. 
Tímto postupem by mělo dojít 
k tomu, že se sníží nebezpečí 
nezákonného zásahu do 
přirozeného vývoje zvláště 
chráněných druhů. 
 
OBECNĚ KE KÁCENÍ DŘEVIN: 
Samotné kácení dřevin 
rostoucích mimo les je upraveno 

ustanovením §8 odst. 1 zákona, 
dle kterého je ke kácení dřevin 
nezbytné povolení orgánu 
ochrany přírody, není-li 
v zákoně stanoveno jinak.  
 
Kácet dřeviny rostoucí mimo les 
bez povolení lze tehdy, jedná-li 
se o důvody pěstební, to je za 
účelem obnovy porostů nebo při 
provádění výchovné probírky 
porostů, dále při údržbě 
břehových porostů prováděné 
při správě vodních toků, 
k odstraňování dřevin 
v ochranném pásmu zařízení 
elektrizační a plynárenské 
soustavy a z důvodu 
zdravotních. Kácení z těchto 
důvodů musí být oznámeno 
obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností (v 
našem příp. MěÚ Svitavy) 
písemně nejméně 15 dnů 
předem. Ten může kácení 
pozastavit, omezit nebo zakázat.  
 
 
Povolení není třeba dále ke 
kácení dřevin o obvodu 
kmene do 80 cm měřeného 
ve výšce 130 cm nad zemí a 
pro souvislé keřové porosty 
do 40 m2. 

 

 
 
 

NĚCO ZE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Obecní úřad v Javorníku v problematice kácení stromů mimo les spolupracuje 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v Pardubicích. Vždy jednou za 
několik let (zpravidla 2-5) je provedena kontrola evidovaných stromů a na 
základě doporučení Agentury jsou prováděna příslušná opatření.  
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Jaká je naše škola očima odborníků? 
 
Zjištění z kontrolní činnosti České školní inspekce 
 
Obec Javorník jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Javorník 
obdržela Inspekční zprávu o provedené inspekční činnosti, která proběhla v lednu t.r. V tomto 
příspěvku uvádíme výtah z hodnocení hlavních výsledků provedené inspekce v ZŠ: 
 

 Pozitivně hodnoceno 
informování o dění v ZŠ a 
MŠ v Javornickém 
občasníku a na webových 
stránkách www.zsms-
javornik.cz. 

 Organizace vzdělávání je 
v souladu s právními 
předpisy, umožňuje realizaci 
vzdělávacího programu. 

 ZŠ nabízí žákům klidné 
prostředí, vzdělávací 
nabídku se všeobecným 
zaměřením, kvalifikovaně 
vedenou výuku anglického 
jazyka. Podněcuje žáky 
k vnímavému a citlivému 
přístupu k přírodě a přispívá 
k utváření zdravého 
životního stylu. 

 Disponibilní hodiny ZŠ 
využila zejména k posílení 
českého jazyka a 
matematiky. 

 Zřetelný byl individuální 
přístup a pomoc při 
obtížnějších úkolech. 
Nechyběla vhodná a účinná 
motivace, povzbudivé 
hodnocení jednotlivých 
kroků. Střídání různých 
aktivit, metod a forem práce  

 přispělo k udržení 
pozornosti žáků. Účelné 
zařazení relaxačních prvků a 
činností mimo lavici příznivě 
ovlivňovalo vzdělávání a 
atmosféru hodin.  

 Podporována a uplatněna 
byla vzájemná pomoc 
spolužáků, starších žáků 
mladším. 

 V rámci anglického jazyka 
žáci dokázali porozumět 
základním frázím a využít je 
v rámci jednoduché 
konverzace. Pozitivem bylo 
vedení výuky v anglickém 
jazyce. 

 Starší žáci vyhledávali 
informace na internetu, 
pracovali s textem a obrázky 
a následně je dokázali 
uplatnit v krátké prezentaci. 

 Rozvoji čtenářské 
gramotnosti a podpoře 
zájmu žáků o knihy se 
pedagogové věnují např. akcí 
„Čtu sobě a kamarádům pro 
radost“. 

 ZŠ vede žáky k ekologickému 
myšlení a ochraně životního 
prostředí praktickými 
aktivitami. Žáci se např. 

starají o rodinku morčat a 
druhým rokem jsou žáci 
zapojeni do celostátní 
soutěže Recyklohraní (9. 
místo ze 421 zapojených škol 
v ČR). 

 Preventivní strategii 
k předcházení vzniku 
sociálně patologických jevů 
ZŠ zařazuje do jednotlivých 
předmětů. K rozvoji 
osobnosti žáků a podpoře 
zdravého životního stylu 
přispívá pravidelně 
realizovaný plavecký výcvik, 
zařazování tematických 
exkurzí a výletů, návštěvy 
kulturních programů. 

 Žáci jsou průběžně 
seznamováni s pravidly a 
zásadami bezpečnosti a 
ochrany zdraví. K posílení 
v této oblasti přispěla např. 
beseda dětí s policií či 
preventivní akce žáků 
„evakuace budovy“. 

 Ředitelka školy postupně 
v dílčích krocích realizuje 
koncepční záměry stanovené 
při nástupu do funkce.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACE Z JAVORNICKÉ ŠKOLY 

Hodnocení základní školy je velmi 
příznivé. Pozorně si přečtěte 
jednotlivá zjištění. Odpovídá to tomu, 
v jaké škole chceme mít své potomky? 
Myslíme si, že ano. 

http://www.zsms-javornik.cz/
http://www.zsms-javornik.cz/
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Staňte se mistry svého oboru 
 

Příspěvek krajské radní pro školství 
 
Milí žáci,  
 
blíží se jeden z nejdůležitějších 
kroků ve vašem životě. Chvíle, kdy 
se spolu se svými rodiči budete 
rozhodovat o budoucím profesním 
zaměření a vybírat si ten 
nejvhodnější obor vzdělávání. A to 
nejen s ohledem na vaše studijní 
předpoklady, praktické dovednosti 
a schopnosti, ale i na potřeby naší 
společnosti na trhu práce.  
 
Máte hlavu na to, abyste dělali 
i rukama. Staňte se tedy žáky 
střední odborné školy nebo 
učiliště. Učte se a vyučte se 
tomu, co vás baví, dělejte 
práci, která vás uživí.  
 
Pardubický kraj přizpůsobil 
nabídku oborů vzdělávání ve 
středních školách počtu žáků 
vycházejících z 9. ročníků 
základních škol a především 
aktuální poptávce zaměstnavatelů a 
názoru odborné veřejnosti.  

Pardubický kraj zavedl systém 
stipendií v oborech, které si trh 
práce žádá nejvíce. Jejich seznam je 
konzultován s úřadem práce, 
hospodářskou komorou i svazy 
zaměstnavatelů. Při hodnocení 
klademe největší důraz na 
úspěšnost žáků v praktických 
dovednostech. 
Pardubický kraj také nabízí 
nové unikátní a žádané obory 
vzdělávání 
Mechanik plastikářských strojů 
(SOU Svitavy) 
Průmyslová ekologie (Střední 
průmyslová škola chemická 
Pardubice) 
Montér vodovodů a kanalizací a 
obsluha vodárenských zařízení (SŠ 
stavební a VOŠ stavební Vysoké 
Mýto) 
O vzdělané lidi v těchto oborech 
mají velký zájem společnosti s 
velkým potenciálem. Uvedené 
obory jsou zařazeny do systému 
stipendií a například obor 
Mechanik plastikářských strojů se 

těší stejné podpoře jak ze strany 
kraje, tak i ze strany společnosti 
REHAU Moravská Třebová. Už žáci 
prvního ročníku tak budou pobírat 
dvojí stipendium. 
Pardubický kraj intenzivně 
jedná se svazy podnikatelů a 
příslušnými ministerstvy v 
potravinářství, v dopravě a v 
dalších resortech. Na základě těchto 
jednání jsou uzavírány sektorové 
dohody, a to i na úrovni 
jednotlivých odborných škol a 
konkrétních zaměstnavatelů. 
Milí žáci, vážení rodiče, přeji vám, 
aby vaše rozhodnutí při výběru 
oboru vzdělávání bylo správné a 
přineslo mladé generaci pocity 
naplnění, úspěchu a v budoucnu i 
existenční jistoty a společenskou 
prestiž. 
 

Vaše  
Jana Pernicová 

členka Rady Pardubického kraje  
zodpovědná za školství, kulturu a 

památkovou péči
 
 
 
 
 
 

Účast na akcích obce 
 

V minulém období se občas stávalo, že si některé děti či rodiče stěžovali na špatnou informovanost o 
konání akcí v obci. Proto připomínáme, že jsou pravidelně zasílány SMS zprávy všem, kdo oznámí na 
OÚ své číslo a nově si můžete požádat o zasílání mailových zpráv na adrese: javornik.sport@seznam.cz. 
Tuto adresu obhospodařuje komise pro mládež 
 
Něco z historie 
 

Zajímavé je porovnání osídlování obce Javorník po II. světové válce. Ještě v r. 1930 měl Javorník 432 
obyvatel, 1.12.1945 to bylo 517 obyvatel, o rok později 375 a v květnu 1947 měl Javorník 372 obyvatel.  
V r. 1990 měla obec 289 obyvatel a současný aktuální stav je 391 obyvatel. 
 

OSLOVUJEME VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY ZŠ A JEJICH RODIČE 

PÁR INFORMACÍ NA ZÁVĚR 
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