
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V Javorníku příchod jara takto vesele  
oslavují každoročně jako první Houdkovi 

Duben 2012 
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Zápisy z minulých zasedání 
 

26.3.2012  
 
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  
F. Havlíčka a B. Bulvovou  

 
4. Hospodaření obce 
k 29.2.2012 
- zastupitelé byli seznámeni 

s průběžným stavem 
hospodaření obce za první 
dva měsíce roku 2012  

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o 
hospodaření obce 
k 29.2.2012  
(usn. č. 2/2012-4) 

 
5. Úhrada nákladů za 
dojíždějící žáky do Svitav 
- město Svitavy předložilo obci 

Javorník smlouvu o úhradě 
neinvestičních výdajů za žáky 
ZŠ pro školní rok 2011-2012, 
ve které jsou vyčísleny 
náklady na jednoho žáka po 
odečtu odpisů a státní dotace 
ve výši 5.365 Kč 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy o úhradě 
neinvestičních výdajů mezi 
městem Svitavy a obcí  
 

 
Javorník pro školní rok 2011- 
2012 na 22 dojíždějících žáků 
v celkové výši 118.030 Kč 
(usn. č. 2/2012-5) 

 
 
6. Stav podání žádostí o 
dotace 
- starosta informoval 

zastupitele o stavu podání 
žádostí obce Javorník o 
dotace na zateplení budovy 
ZŠ a opravu kopule kaple N. 
Trojice 

- v případě zateplení ZŠ byly 
v závěru loňského roku 
zpřísněny některé parametry 
pro energetický audit, proto 
musel být ještě přepracován 
(cena 15.400 Kč) 

- firma Europoint podala za 
obec Javorník žádost hned na 
počátku lhůty pro podávání 
žádostí (29.2. – 30.4.2012), 
což bylo důležité, protože pro 
velký přetlak žádostí byl 
příjem žádostí předčasně 
ukončen 

- schvalovací proces má trvat 
celkem 6 měsíců 

- ve věci opravy kopule kaple 
N. Trojice starosta seznámil 
zastupitelstvo s kritérii 
hodnocení žádostí 

- v případě posílení šance na 
získání dotace by bylo 
potřeba investování dalších 
několika desítek tisíc Kč a 
aktuální rozpočtový výhled 
obce na nejbližší dva roky je i 
s ohledem na nižší daňové 
příjmy napnutý, proto žádost 
nebyla podána; oprava 
kopule bude tak realizována 
finančně méně náročným 
způsobem (výměnou 
poškozených eternitových 
šablon) 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci starosty 
ke stavu podání žádostí o 
dotace bez připomínek  
(usn. č. 2/2012-6) 

 
 
7. Různé 
 
a) Záměr dispozice 
s majetkem obce 
- starosta předložil návrh 

dispozice s majetkem obce – 
prodej p.p. č. 370/2 o 
velikosti 288 m2 (jedná se o 
pozemek, který užívají řadu 
desítek let jako zahradu 
manželé Peňázovi) 

- zastupitelstvo schválilo 
záměr prodeje p.p. č. 370/2 a 
uložilo úkol zveřejnit záměr 
dispozice dle zákona o obcích 
na úředních deskách obce; Z: 
starosta  
(usn. č. 2/2012-7a) 

 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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23.4.2012  
 
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  
P. Odstrčilovou a L. Bednáře  

 
4. Územní plán obce 
Javorník 
- MěÚ Svitavy, odbor výstavby, 

jako pořizovatel Územního 
plánu Javorník předkládá 
Zastupitelstvu obce Javorník 
v souladu s ustanovením § 
54, odst. 1 zák. č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění návrh 
vydání Územního plánu 
Javorník (s textem 
PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU byli 
zastupitelé seznámeni) 

- zastupitelstvo bylo také 
seznámeno s úplným 
„Návrhem rozhodnutí o 
námitkách a vypořádání 
připomínek uplatněných 
k návrhu Územního 
plánu Javorník 
(upravený a posouzený)“ 

- Zastupitelstvo obce Javorník: 
a) schvaluje rozhodnutí 
o námitkách a vypořádání 
připomínek dle návrhu 
(usn. č. 3/2012-4a) 
b) vydává v souladu s § 6, 
odstavec (5) písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a 
stavebním řádu (stavební 
zákon), za použití § 43 
odst. 4 stavebního zákona, 
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 

500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, 
územně plánovací 
dokumentaci a způsobu 
evidence územně 
plánovací činnosti, § 171 
zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád formou 
opatření obecné povahy 
Územní plán Javorník 
(usn. č. 3/2012-4b) 

 
5. Dispozice s majetkem 
obce 
- na minulém zasedání 

schválilo zastupitelstvo 
záměr prodeje p.p. č. 370/2 o 
výměře 288 m2 (jde o část 
dlouhodobě užívaného 
pozemku Peňázovými jako 
součást jejich zahrady) 

- záměr byl řádně vyvěšen na 
úředních deskách obce 

- zastupitelstvo schválilo 
prodej p.p. č. 370/2 o výměře 
288 m2 manželům 
Kišacovým za cenu 35 Kč/m2, 
poplatky spojené s realizací 
smlouvy vč. daně z převodu 
nemovitosti hradí v souladu 
s dřívějším rozhodnutím 
kupující (usn. č. 3/2012-5) 

 
 
6. Různé 
 
a) Revokace usnesení 
1/2012-7b ze dne 13.2.2012  
- dne 13.2.2012 schválilo 

zastupitelstvo uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí 
na zřízení věcného břemene 
s ČEZ Distribuce, a.s., která 
se týká návrhu trasy 
kabelového vedení VN pro 
plánovanou trafostanici 
v obci Javorník 

- protože při jednání s dalšími 
vlastníky pozemků, po 
kterých má vést nové vedení 
VN, nedošlo k dohodě, je 
předložen nový návrh 

- obec se vyjadřuje pouze 
k vedení VN po pozemcích 

obce, které bude vedeno 
v zemi 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření upravené smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene 
mezi obcí Javorník a ČEZ 
Distribuce (usn. č. 3/2012-
6a) 

 
 
b) Informace o provedené 
kontrole OSSZ Svitavy  
- dne 12.4.2012 byla provedena 

kontrola plnění povinností 
v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného na 
sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 

- při kontrole nebyla zjištěna 
žádná závada 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí protokol č. 
249/12/668 o provedené 
kontrole OSSZ ve Svitavách 
ze dne 12.4.2012, která 
konstatovala, že nebyla 
zjištěna žádná závada 

 
 
c) Řešení bezpečnosti na 
místních komunikacích – 
dopis ing. Neumana  
- p. Čechal podal informaci o 

plnění úkolu ze zasedání 
zastupitelstva dne 13.2.2012 

- je domluvena prohlídka 
místních komunikací 
k posouzení bezpečnosti 
účastníků silničního provozu 
s policistou Ing. Pavlišem 
(dopravní inženýr, který má 
na Policii ČR dopravní 
bezpečnost na starosti) – Z: 
p. Čechal 

- návrh opatření bude 
následně předložen 
zastupitelstvu 

- starosta bude o způsobu 
řešení informovat ing. 
Neumana 
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RŮŽENA KALOVÁ   81 LET 
BOHUMIL ZICH   60 LET 
LIBUŠE BEDNÁŘOVÁ 80 LET 
STANISLAV NOVOTNÝ 96 LET 
JOSEF PAVLŮ  60 LET 
JANA KRIŠTOFOVÁ  60 LET 
MILOSLAV KOSEK  87 LET 
 
 
 
            Na zdraví! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění na svoz odpadů 

Poznačte si datum 11.5.2012 
 

UPOZORNĚNÍ!!! 
 
V pátek 11. května bude v obci 
zajištěn mobilní svoz 
nebezpečného odpadu.   
Přibližně v 15.30 h přijede 
příslušné vozidlo ke sběrnému 
místu u kaple, následně před 
prodejnu Jednoty a nakonec ke 
sběrnému místu u Březinky. 

Příklad odebíraných 
nebezpečných a ostatních 
odpadů :   
 
televize, ledničky, vyjeté oleje, 
olejové filtry, odpadní chemie, 
odpady z barev a rozpouštědel, 
pesticidy, akumulátory a 
monočlánky, nádoby znečištěné 
škodlivinami, textílie a sorbční 

materiály znečištěné nebezpečnými 
látkami, zářivky, pneumatiky, 
asfaltové lepenky ... 
 
A v pátek 11. května budou také 
na celý víkend na všech třech 
sběrných místech v obci přistaveny 
kontejnery na velkoobjemový 
odpad.

 
 

 
 

JUBILANTI 

Ve druhém čtvrtletí letos 
oslavují svá jubilea vlevo 
uvedení spoluobčané. 
Všem přejeme dobré 
zdraví a kolem sebe samou 
radost a pohodu  

ODPADY 

Důrazně upozorňujeme, že do kontejnerů nepatří např. pneumatiky, azbest, eternit a další 
nebezpečný odpad. Při nedodržení těchto pokynů nemusí být kontejnery vyvezeny. A 
stejně tak nebudou vyvezeny v případě jejich přeplnění. Pokud bude potřeba, kontejnery 
necháme po vysypání opětovně přistavit. Proto dodržujte pokyny. Děkujeme. 
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Eliška z  1. ročníku používá 

znakovou abecedu, aby napsala 

své jméno. 

 
 
 
 
 

Základní škola informuje 

Začátek roku 2012 v ZŠ Javorník 
 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK STÁLE PŘIJÍMÁ ŽÁKY DO 1. ROČNÍKU PRO 

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. 

 V přírodovědné soutěži v poznávání živočichů, která se konala ve Fabrice, se 

mezi žáky z okresu Svitavy umístil Karel Vaniš ze 4. ročníku na 2. místě a 

Natálie Žáčková z 5. ročníku na 5. místě. Oběma gratulujeme ke krásnému 

výsledku! (Soutěže se zúčastnily ZŠ Riegrova, nám. Míru, Opatovec, Březová 

nad Svitavou, Brněnec). 

 
První měsíce roku 2012 jsou za 
námi a s tím i mnoho aktivit. 
K lednu patřily sněhové 
radovánky a sáňkařská 
odpoledne. Od 7. února děti a 
žáci zahájili společný plavecký 
výcvik. Plavání také 
odstartovalo Týden zdraví v ZŠ a 

hned následující den proběhlo 
bruslení na „Kulkáči“. O den 
později se žáci pod vedením 
metodika prevence věnovali 
aktivitám pod názvem „Stop 
kouření“, při kterých nechyběla 
ani dramatická výchova a různá 
videa. V základní škole byl 
poslední týden v únoru ve 
znamení zajímavého tématu: 
„Na všech světadílech můžeme 
najít různé kamarády.“ Celý 
týden byl rozdělen na dvě části. 
V první z nich jsme se věnovali 
stáří a handicapům lidí. Žáci si 
vyzkoušeli, jaké to je, když je 
někdo slepý a bavili jsme se o 
tom, jak lze takovým lidem 
pomoci. V tomto směru jsme se 
zapojili i do veřejné sbírky Život 
dětem, kterou naši žáci a jejich 
rodiče finančně podpořili. Ve 
druhé části týdne jsme se 
zaměřili na multikulturalismus a 
lidi různé barvy pleti.  
V březnu žáci základní školy 
uspěli v přírodovědné soutěži ve 
Fabrice ve Svitavách a také se 
účastnili mezinárodní 

matematické soutěže Klokánek. 
V základní škole proběhl i čtvrtý 
ročník Karnevalového juchání v 
tělocvičně školy, na který přišly i 
děti z MŠ.

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
V ZŠ se pro žáky a občany obce 
konala Velikonoční dílna. 
Pletli jsme pomlázky a zdobili 

vajíčka zajímavou technikou. 
Dílnu vedl pan Češka ze Svitav a 
za to mu velice děkujeme.

 

NAPSALI NÁM 
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Na závěr bych ráda zmínila, že 
se nám v základní škole 
postupně daří obnovovat 
zastaralejší vybavení díky 
projektu Recyklohraní a 
sponzorským darům.  
Posledním sponzorským darem 
bylo pianino a klavírní stolička 

od pana Češky 
(www.nabytek-
ceska.vyrobce.cz).  
 
Ráda bych také poděkovala paní 
Odstrčilové, která ušila nové 
závěsy do třídy, kde nám 
zkrášlují prostředí pro výuku.  

Další novinkou je „učebna 
v přírodě“, kterou zhotovil pan 
Čechal na školní zahradě.  
Novou tabuli s počítadlem a 
lavice využijeme k výuce na 
čerstvém vzduchu za příznivého 
počasí. Za všechny dary i pomoc 
děkujeme.

 

Úspěch na republikové úrovni 
 
Naše základní škola je 
dlouhodobě zapojena do 
vzdělávacího programu 
Recyklohraní, ve kterém už 
v loňském roce uspěla ve sběru 
mobilních telefonů. V letošním 
školním roce se nám ale 
podařilo dosáhnout ještě lepšího 
výsledku.  
 
V soutěži Recyklohraní se 
žáci naší školy umístili na 
19. místě z 881 škol z celé 
České republiky a 

v Pardubickém kraji jsme 
obsadili   1. místo! 
Podařilo se nám nasbírat nejvíce 
elektroodpadu v Pardubickém 
kraji ve velké podzimní soutěži. 
Získali jsme 10 000 bodů, což 
odpovídá asi 10 000 Kč, za které 
jsme objednali vybavení do 
školy. Pořídili jsme nové 
žíněnky, volejbalové a 
basketbalové míče, digitální 
fotoaparát, mapu Obří svět, 
ale i drobnosti jako 
voskovky či křídy. Oceňuji 

snahu žáků, kteří se tímto učí 
chránit životní prostředí a velice 
si cením snahy rodičů a dalších 
občanů Javorníka, kteří nám se 
sběrem pomáhali, a pomohli 
tedy i k tak krásnému výsledku.  
Ing. Čermák z Odboru životního 
prostředí ve Svitavách a zástupci 
Recyklohraní přijeli do naší 
školy, aby nám předali certifikát 
za vítězství v Pardubickém kraji. 
 

Mgr. Pavla Odstrčilová,  

ředitelka ZŠ a MŠ Javorník

 

      A ještě jeden úspěch

Naše ZŠ skončila 1. ze 420 škol v 
České republice v soutěži Věnuj 
mobil. Vítězná třída vyhrává 
zážitkový víkendový pobyt v 
České republice dle výběru 
výherce, takže naši žáci se mají 
na co těšit (a my již víme, že 
pojedou na dohodnutý víkend 
do Prahy) 

Termín předávání dárkových 
šeků na tiskové konferenci za 
vítězství v II. ročníku projektu 

Věnuj mobil a vyhraj výlet pro 
svou třídu byl stanoven na úterý 
15.5. 2012, od 10:00 hodin, v 
Praze. Pro děti bude zajištěno 
občerstvení, předpokládaná 
doba akce jsou 2 hodiny času.  

U této příležitosti si v 
odpoledních hodinách děti 
prohlédnou Václavské a 
Staroměstské náměstí, Karlův 
most a Pražský hrad, popř. další 
památky.

 
 

Dobře se mají i děti v mateřské škole 

Jak se žije v naší školce? 
 
Školní rok je v plném proudu, a 
tak bych se s Vámi chtěla podělit 
o to, co jsme s dětmi během 
roku podnikali a co nás ještě 
čeká. 
 
Začátek roku jsme zahájili 
aktivitami podporujícími zdraví 

dětí a ozdravnými pobyty 
v solné jeskyni ve Svitavách. 
Tato nadstandardní aktivita se 
projevila v poklesu nemocnosti 
dětí. V současné době probíhá 
plavecký výcvik a blíží se jeho 
závěr. Děti budou za svoji 
šikovnost a odvahu odměněny  

„ Mokrým vysvědčením“.  
 
V průběhu celého roku 
realizujeme různé tématické 
vycházky, při kterých 
pozorujeme změny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích. 
Každou středu chodíme cvičit do 
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tělocvičny základní školy, kde je 
to moc príma.  

Z kulturních aktivit bych zmínila 
zhlédnutí tanečního vystoupení 
dětí ZUŠ ve Fabrice, divadelní 
představení v divadle Trám a 
malé divadélko Jojo, které za 
námi přijíždí se svými 
pohádkami. Se staršími dětmi 
jsme zavítali do muzea ve 
Svitavách na interaktivní 
výstavu obrazů malíře Jana 
Zrzavého a před Vánocemi na 
výstavu Vánoční inspirace.  
 
Děti z naší školičky pěknými 
básničkami obohacují kulturní 
program při vítání nových 
občánků obce. 
 
V rámci dopravně bezpečnostní 
akce BESIP nás navštívila paní 
poslankyně Matušovská a 
předala nám různé materiály 
s dopravní tematikou a dětem 
reflexní vestičky. Pěkného 
počasí jsme využili k návštěvě 
dopravního hřiště, kde se děti 
seznámily se základními 
dopravními značkami, 
ohleduplnou jízdou na kole a 
správným způsobem 
přecházení.    
 
V loňském roce se nám osvědčil 
projekt „Barevné dny ve školce“, 
a tak v této aktivitě pokračujeme 
i letos. V říjnu jsme uspořádali 
oranžový den, v lednu bílý den, 
v dubnu nás čeká hnědý den a 
v květnu růžovofialový den. 
Cílem tohoto projektu je naučit 
děti poznávat barvy různými 
způsoby, zkrátka prožitkem. 

Naplánovali jsme také ovocný 
den, kde si děti samostatně 

připravily jablečný 
kompot a ovocné 
jednohubky. 
 
Ve školce se také děti 
seznamují s cizím 
jazykem a to v kroužku 
Hrajeme si 
s angličtinou. Tato 
výchovně vzdělávací 
aktivita probíhá pod 
vedením paní učitelky 
Lucky Hnátové. 
 

Radostnou atmosféru 
v předvánočním čase jsme si 
zpestřili barborkovým dnem, 
kde nás na zahradě u Bulvových 
čekalo kromě třešňových 
větviček i sladké překvapení. 
Svou návštěvou nás mile potěšili 
Mikuláš s čertem, kterým děti 
zazpívaly písničky, přednesly 
básničky a za odměnu dostaly 
od Mikuláše balíčky plné dobrot. 
Velice zdařilá a inspirativní byla 
tvořivá dílna pro děti a rodiče 
zaměřená na tvorbu a zdobení 
adventních věnců. Slavnostní 
vánoční besídku pro rodiče jsme 
uspořádali společně s žáky 
základní školy. Závěr roku patřil 
již tradiční a velmi oblíbené 
vycházce ke krmelcům s 
myslivci a rodiči. Sněhové 
nadílky jsme využili k zimním 
sportům a hrám dětí. Děti se 
značně vydováděly při 
radovánkách v iglů na zahradě u 
Jandových. 

V únoru jsme navštívili Obecní 
knihovnu, prohlédli jsme si 
prostory Společenského a 
vzdělávacího centra obce a 
pobesedovali s paní knihovnicí. 
Masopustní období jsme oslavili 
účastí na karnevalovém juchání 
v základní škole, kde děti se 
svými kamarády a rodiči prožily 
příjemné odpoledne. 
 
Na jarní období chystáme oslavu 
Dne Země, vycházku k pramenu 
Svitavy a naučnou stezku, 
čarodějnický den, návštěvu 
dopravního hřiště, besídku pro 
maminky k svátku a další 
divadelní představení.  
 
Den dětí oslavíme kouzelnickým 
představením pana Krejčího pod 
názvem Školička kouzel, kde 
děti prožijí zábavné chvíle plné 
neuvěřitelných kouzel.  
 
Ke konci školního roku tradičně 
patří školní výlet, který 
plánujeme do Dinoparku 
Vyškov, dále pak rozloučení 
s předškoláky a poslední noc ve 
školce.  
 
Na závěr bych chtěla poděkovat 
rodičům a všem příznivcům naší 
školky za obětavou spolupráci, 
rodičům Korosovým za 
zapůjčení fotoaparátu na školní 
akce, panu Čechalovi, který nám 
zhotovil velkou tabuli 
s počítadlem a panu Škeříkovi za 
trampolínu, kterou nám věnoval 
jako sponzorský dar.  

 
 
Fotografie 
z jednotlivých 
akcí naleznete 
ve fotogalerii 
na webových 
stránkách 
školy.  

                                                                                              
 

Za MŠ 
Z. Rejmanová
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Ze statistiky 

Strom života v obci Javorník k 28.4.2012 
 
Níže otiskujeme graf, na kterém můžete vidět, jaký je podíl mužů a žen v Javorníku v jednotlivých 
věkových kategoriích. Na vysvětlenou: např. ve věku 30-35 let je v Javorníku 21 žen a 17 mužů. Také 
můžete např. vyčíst, že nejvíce mužů je v obci ve věku pětatřiceti až čtyřiceti let (19).  
Aktuálně je k 28.4.2012 v evidenci 394 obyvatel obce Javorník. 

 

Ze sociální oblasti 

Středisko sociálních služeb Salvia 
 
Ve Svitavách vykonává velmi 
prospěšnou a ne vždy 
dostatečně oceněnou činnost 
Středisko sociálních služeb 
Salvia.  
Služby, které poskytuje, jsou: 
osobní asistence, respitní péče 

v dom. prostředí, právní 
poradna, sociální poradenství, 
prodej kompenzačních pomůcek 
a půjčovna, doprava, euroklíč, 
dobrovolnictví, zpravodaj 
Svítání, vánoční setkání osaměle 

žijících seniorů, konzultační 
činnost, pečující osoby.  
V několika příštích číslech 
občasníku otiskneme bližší 
informace k uvedeným službám. 
Tentokrát to je téma Osobní 
asistence.

 
 

Upozornění rodičům 

Věnujme se bezpečnosti dětí 
 
S nastupujícím jarem využívají 
děti i sportovně rekreační areál 
Březinka s několika sportovišti a 
prolézačkami. Prosíme rodiče, 

aby své děti řádně poučili o 
chování a dodržování 
bezpečnosti v celém areálu.  
Zvláštní pozornost zasluhuje 

používání fotbalových branek. 
Dohled nad dětmi mají 
především rodiče. Děkujeme za 
pochopení.

 

VE ZKRATCE 
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Vítání občánků 
 

Letos poprvé 
 
V sobotu 24. března proběhlo první letošní Vítání občánků. Do Pamětní knihy obce byly zapsány dvě 
děti – Karolína Ondříčková a Charlotte Korosová.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Přípitek na zdraví obou dětí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování 
 

Chceme hezkou obec 
 
 
Obecní úřad děkuje všem našim občanům, kteří si na jaře uklidili nejen „za plotem u sebe“, ale také 
„před plotem“ a ochotně zametli i část komunikace před vlastními domy po zimní údržbě.  
 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

ZÁVĚREM 
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Salvia Svitavy - z poskytovaných služeb  

Osobní asistence 
 

Osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je terénní služba poskytována osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a 

činnostech, které osoba potřebuje. 
 

Poslání služby: 
Pomáhat osobám se zdravotním postižením, seniorům, osobám chronicky nemocným, aby mohli zůstat v domácím 

prostředí, měli stejné možnosti, stejné zázemí a obdobný přístup ke vzdělání jako jejich zdraví vrstevníci a vést je k 

samostatnosti. 
 

Cílová skupina: 
1. Osoby se zdravotním postižením - od 1 roku věku s místem bydliště v okrese Svitavy 

2. Osoby s chronickým onemocněním - od 1 roku věku s místem bydliště v okrese Svitavy 
3. Senioři bez věkového omezení s místem bydliště v okrese Svitavy (senioři, kteří pomoc potřebují z důvodu 

chronického onemocnění, zdravotního postižení, krátkodobé omezení hybnosti např. po úrazech, operacích a pod). 

 

Cíl služby: 
Kompenzovat osobám zdravotní postižení, chronické onemocnění nebo stáří, aby tyto osoby mohly žít tak, jak si 
představují v prostředí, na které jsou zvyklé. 

 

Časový rozsah poskytování služby: 
PO – PA obvykle 7,00-18,00 nebo dle požadavku uživatele 

SO, NE a svátky – 1 x denně v rozsahu od 1 hodiny a více (osobní asistentka dochází do domácího prostředí uživatele 
pouze jednou denně) 

Službu poskytujeme i 24 hodin denně dle požadavku uživatele. 

 
Služba osobní asistence zahrnuje tyto základní činnosti:  
 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 
b) pomoc při osobní hygieně 

 

c) pomoc při zajištění stravy 
 

d) pomoc při zajištění běžného chodu domácnosti 
 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 
Tyto informace o činnostech jsou pouze orientační. Bližší upřesnění činností bude provedeno při jednání se zájemcem o 

službu a potom v individuálním plánu. 
 

Kde službu objednat: 
Středisko sociálních služeb Salvia, Wolkerova alej 18/92, Svitavy, 

telefon: 461 535 324  

e-mail: salvia@salvia.cz, fnukalova@salvia.cz, zerzanova@salvia.cz      
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