
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Žáci naší základní školy mají z výletu 
do Prahy spoustu krásných zážitků…

Červenec 2012 

Časopis 
vydávaný Obecním 
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Zápisy z minulých zasedání 
 

11.6.2012  
 
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 Marii 
Jankovou a Miroslava Obra  

 
4. Hospodaření obce 
k 31.5.2012 a rozpočtové 
opatření č. 1 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 
plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31.5.2012 Fin 2-
12M 

- na roční rozpočet příjmů ve 
výši 3.078 tis. Kč je 
skutečnost 1.400 tis. Kč a na 
rozpočet výdajů 2.692 tis. Kč 
je skutečnost 1.056 tis. Kč 

- letošní plánovaná výše 
splátek úvěru je 500 tis. Kč, 
skutečnost je 243,7 tis. Kč 

- podle dosavadního vývoje 
jednotlivých příjmových i 
výdajových položek předložil 
starosta návrh rozpočtového 
opatření č. 1 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí výsledek 
hospodaření obce k 31.5.2012 
a schválilo rozpočtové 
opatření č. 1 (usn. č. 
4/2012-4a) 

5. Dispozice s majetkem 
obce 
- zastupitelstvo schválilo 

bezúplatný převod p.p. č. 
1146/4, 1169/2, 1203/3, 
1203/5, 22 z Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových na obec 
Javorník 

- zastupitelstvo schválilo 
podání žádosti o odkup p.p. 
č. 1081/7  

 
6. Dopravní situace v obci – 
stanovisko Dopravního 
inspektorátu Policie ČR ve 
Svitavách 
- zastupitelé byli seznámeni 

s písemným stanoviskem 
Dopravního inspektorátu 
Policie ČR ve Svitavách 

- na základě odborného 
stanoviska zastupitelstvo 
rozhodlo o odstranění 
porostu vzrostlých tújí 
v zatáčce u Hendrychových a 
náhradě novou výsadbou 
s tím, že záležitost bude 
projednána s p. Adolfem 
Hendrychem, který túje 
vysadil (usn. č. 4/2012-6a) 

- zastupitelstvo dále 
neschválilo instalaci dvou 
dopravních bezpečnostních 
zrcadel na křižovatce 
místních komunikací u Pavlů 
a v zatáčce u Kulkových 
(usn. č. 4/2012-6b) 

- podrobné odborné 
zdůvodnění je k dispozici 
k nahlédnutí na OÚ (z něho 
vyjímáme: „Při dodržení 
všech pravidel v obytné a 
pěší zóně (tj. rychlost do 20 
km/h, jízda při pravém 
okraji, jízda se zvýšenou 
opatrností atd.) je průjezd 
zatáčkou v uvedeném místě 
stejný jako při vzájemném 
vyhýbání vozidel na rovném 
úseku komunikace. I kdyby 
zde zrcadlo umístěno bylo, 
styl jízdy a projetí zatáčkou 
se nemění.“) 

 
7. Zpráva o výsledku 
kontroly plateb pojistného 
na veřejné zdravotní 
pojištění 
- dne 21.3.2012 provedlo 

Územní pracoviště 
Všeobecné zdravotní 

pojišťovny České 
republiky kontrolu 
plateb pojistného na 
veřejné zdravotní 
pojištění a 
dodržování 
povinností plátce 
pojistného 
- při kontrole nebyla 
zjištěna žádná závada 
- zastupitelstvo 
vzalo na vědomí 
zprávu o výsledku 
kontroly plateb 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 



 

3 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění bez 
připomínek (usn. č. 
4/2012-7a) 

 
8. Různé 
 
a) Ceník pronájmů 
tenisového kurtu  
- správcem tenisového kurtu je 

Jaroslav Hakl, který na 
základě zkušeností z jeho 
pronájmu doporučil stanovit 
nový ceník; zastupitelstvo 
návrh projednalo 

- zastupitelstvo schválilo 
ceny pronájmu následovně: 

obyvatelé obce Javorník 30 
Kč/hod. a ostatní 80 Kč/hod. 
– snížení  ceny či její 
odpuštění může být 
umožněno těm, kdo 
odpracují stanovený počet 
brigádnických hodin na 
úpravě kurtu (usn. č. 
4/2012-8a) 

 
b) Výjimka z počtu žáků ZŠ  
- zastupitelstvo rozhodlo 

udělit ZŠ a MŠ Javorník 
výjimku z počtu žáků pro 
školní rok 2012/2013 a 
zavázalo se dofinancovat 
chybějící neinvestiční 

náklady (usn. č. 4/2012-
8b) 

 
c) Informace o návrhu 
malého školního arboreta 
- P. Odstrčilová informovala 

zastupitele o návrhu 
vybudování malého arboreta 
na zahradě ZŠ 

- ZŠ podá žádost o dotaci MŽP 
ČR na realizaci malého 
školního arboreta 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci Pavly 
Odstrčilové a návrh 
podporuje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo slaví jubileum? 
 

Ve třetím čtvrtletí máme v obci podle stanovených kritérií pouze dva jubilanty: 
 
MILADA NESROVNALOVÁ 60 let 
DALIBOR VYTEŠNÍK  60 let 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Na zdraví! 
 
 

Ze stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR ve Svitavách: 
 
„Místní komunikace v obci Javorník jsou označeny svislým trvalým značením IP26a, 
IP26b jako obytná a pěší zóna. V obytné a pěší zóně se provoz řídí podle § 39 zák. č. 
361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že řidič smí jet rychlostí 
nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům 
silničního provozu, tudíž i chodcům, kteří smějí používat pozemní komunikaci v celé její 
šířce. Toto musí mít řidič vjíždějící do této zóny na paměti.“ 

JUBILANTI 

Oběma oslavencům přejeme pevné 
zdraví, radost ze života a stále 
dobrou náladu. 
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Zamyšlení nejčastějšího přispěvatele  
 

Reakce na akci „Den dětí v Březince“ 16. června 
 
Jediné slovo: BŘEZINKA. Pro 
nejmladší generaci se stává 
pojmem. Děti na ulici se vesele 
svěřují: „Jdeme do Březinky, 
jsou tam hasiči!“ 
 
A tak si maně vzpomínám na 
svoje mládí… Školní povinnosti, 
poté pomoc v hospodářství. To 
poslední dnes dětem „nehrozí“. 
Ošidné je, že si hledají jiné 
aktivity. A právě sport u nás 
v Březince je tou nejlepší 
aktivitou oproti nebezpečnému 
hraní na automatech či 
podlehnutí návykovým látkám. 
Mají rodiče, ale i mládež, dost 

sil, možností a odvahy „svodům“ 
světa se ubránit? 
 
Ještě dnes si živě vzpomínám na 
svoje mládí, na různá zákoutí, 
kde jsme si jako děti hrály. Jak 
v Písečném, mé rodné obci, tak i 
v Javorníku. Jistě mají podobné 
vzpomínky i moji vrstevníci. To 
se vybaví i dnešním dětem 
v budoucnosti. Je třeba dělat vše 
pro to, aby to byly hlavně 
vzpomínky příjemné. A tak i já 
s manželkou, vnuky – HURÁ do 
BŘEZINKY. Jsou tam též 
všichni sousedi (?). A hlavně 
organizátoři. I počasí se 
vydařilo. 

 

P.S.  Kdo nesportuje, jistě uvítal 
možnost pohovořit si se 
spoluobčany. Kdy jindy se jim to 
naskytne?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z PERA DOPISOVATELŮ 

Poslední roky se 
děti nejvíce těší 
na pěnu od 
hasičů. To se 
skutečně vyřádí a 
je to vděčné 
sousto i pro 
přítomné 
fotografy – 
amatéry. 
 
Děkujeme také 
mnoha 
sponzorům, kteří 
věnovali na 
Dětský den 
spoustu drobných 
cen a dárků. 
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Zpráva Policie ČR  
 

Další smutný příběh – okradený senior 
 
Ve čtvrtek 28. června krátce po 
třinácté hodině vyslala dozorčí 
služba svitavského obvodního 
oddělení policejní hlídku do 
jedné z obcí nedaleko Svitav, 
kde mělo dojít ke krádeži peněz. 
Až na místě policisté zjistili, k 
čemu vlastně došlo. 
Je až neuvěřitelné, s jakou 
drzostí si pachatel počínal. Bylo 
krátce před třináctou hodinou, 
když zřejmě otevřenými dveřmi 
vešel až do kuchyně. Tam se 
právě nacházel i majitel domu. 
Ze strany cizího muže následně 
zazněl dotaz, zda nemá pán na 
prodej nějaký železný šrot a pak, 
zda jej pustí na toaletu. Když se 
ho snažil majitel domu 

vyprovodit s odmítnutím, 
povšimnul si venku stojícího 
vozidla béžové barvy se dvěma 
dalšími muži. 
I přesto ale na chvíli ztratil 
senior cizího vetřelce z očí, a to 
když mu šel pro toaletní papír, 
který muž požadoval. Nakonec 
si jej stejně nevzal, jelikož náhle 

zmizel nejen on, ale i 
posádka pravděpodobně 
béžového vozu. Mohlo se 
jednat o starší typ Dacie. 
Jelikož se toto chování 
zdálo být hodně podezřelé, 
šel se senior podívat po 
bytě. Záhy zjistil, že byl 
okraden. Zmizela mu 
nemalá finanční hotovost. 

Nyní policie hledá muže 
vysokého asi 170 centimetrů 
plnoštíhlé postavy s krátce 
střiženými černými vlasy. Měl 
světlou pleť, mluvil česky, bez 
přízvuku. Mohlo mu být něco 
mezi 35 – 40 lety. Na sobě měl 
oblečenu modrou košili a tmavé 
kalhoty.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Turistický portál  
 

Destinační společnost Východní Čechy  
 
Na webových stránkách obce Javorník je nově odkaz na oficiální turistický portál Pardubického kraje 
(www.vychodni-cechy.info). Tento portál získal 1. místo v kategorii nejlepší turistický portál v soutěži Velká cena 
cestovního ruchu 2011/2012 i další ocenění. Turistům poskytuje kompletní informace o kraji, tipy na výlety, 
možnosti ubytování apod. 
 

POZOR NA ZLODĚJE! 

Jak se takovým případům bránit? 
 Důležité je zamykat! 

 Nevpouštět cizí osoby do bytu či domu! 

 Pokud se přeci jen snaží neznámá osoba vetřít do domu, okamžitě volejte policii! 

INFORMACE PARDUBICKÉHO KRAJE 

http://www.vychodni-cechy.info/
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Závěr školního roku měly děti úžasný 
 

Z nejzajímavějších akcí  
 

 Úspěch ve IV. kole 
přírodovědné oblastní 
soutěže, kterou pořádal DDM 
Svitavy. Natálie Žáčková 
zabodovala v poznávání 
rostlin a v kategorii 5. 
ročníků se umístila na 
krásném 3. místě. 

 V přírodovědné soutěži v 
poznávání živočichů 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! 

 Projekt Moderní škola v 
rámci programu „EU - 
Peníze školám" úspěšně 
prošel procesem hodnocení. 
Základní škola v Javorníku 
tak získá 333 774 Kč, které 
využije k rozvoji čtenářské a 
informační gramotnosti žáků, 

vzdělávání pedagogických 
pracovníků a k inovaci a 
zkvalitnění výuky pomocí 
nového ICT vybavení 
(interaktivní tabule, 
notebooky, počítače a další). 

 Vítězové soutěže „Věnuj 
mobil a vyhraj výlet pro svou 
třídu" na tiskové konferenci v 

Praze. Kromě víkendového 
pobytu dle vlastního výběru 
od společnosti T-Mobile 
získali jako sponzorský dar 
notebook a žáci také dostali 
drobné dárky – podrobná 
fotodokumentace je na 
webových stránkách ZŠ ve 
fotogalerii.

 
 
 

Účast na tiskové konferenci v Praze – odpovědi našich účastníků 
 
Vítek: „Vyšel jsem 299 schodů 
na Petřínskou rozhlednu. To 
bylo super.“ 
Kája: „Mně se v Praze nejvíce 
líbil Karlův most, protože byl 
elegantně postavený.“  
Martin: „Chrám svatého Víta 
byl pěkný. Líbilo se mi, jak byl 
velký a jak na něm byly chrliče. 
A další nádhera bylo Národní 
divadlo.“ 
Filip: „Já jsem si užil metro a 
cestu vlakem. Taky Pražský hrad 
byl pěkný.“ 
Míša: „Mně se nejvíce líbila 
Petřínská rozhledna, protože 
jsem poprvé viděl chrám 

svatého Víta z 60m výšky. Byl to 
zážitek, na který nikdy 
nezapomenu.“  
Eliška: „Mně se líbilo na 
Karlově mostě, protože tam byly 
pěkné obrázky a viděla jsem 
veliké lodě.“  
Románek: „Mně se v Praze 
líbil orloj, protože tam byly 
krásné postavičky. A výstava o 
Igráčkovi byla fajn.“  
Natálka: „Nejvíce se mi líbil 
Pražský hrad, protože byl krásný 
a vyfotili jsme se tam se stráží, 
která se nemohla hýbat. Líbila 
se mi tam také socha T.G. 
Masaryka. Byly tam také chrliče 

na chrám sv. Víta, které byly 
také moc pěkné. Nejvíce jsem si 
užila rozhlednu, která měla 299 
schodů. Byly tam také 
dalekohledy, kterými jsem se 
podívala na Národní divadlo, na 
Pražský hrad a na krajinu. A 
dole byla zajímavá výstava 
Igráčků.“ 
 
Pavla Odstrčilová: „Mně se 
v Praze nejvíce líbila tisková 
konference, kde jsem mohla být 
hrdá na žáky, kteří skvěle 
reprezentují nejenom naši školu, 
ale i obec, ve které žijí.“

 

ZPRÁVY ZE ŠKOLY 
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Z třídenního školního výletu za 1. místo v ČR ze 420 soutěžících škol 
 
Naši žáci zažili nezapomenutelný školní výlet spojený s řadou žážitků. Proto nám dovolte, abychom Vám 
nastínili průběh naší cesty.

Moravský kras, Vyškov:  

Punkevní jeskyně včetně projížďky na lodičkách, ve vláčku a lanovkou k vyhlídce do propasti Macocha, 
Zoopark a Dinopark Vyškov. 

 

Brno:  

Cesta parníkem na hrad Veveří, ZOO Brno, Bongo, ubytování v penzionu s jízdárnou. 
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Javornický pohár 2012 
 

Letos náš tým opět „na bedně“  
 
V sobotu 21.7.2012 se v Březince 
uskutečnil 3. ročník turnaje 
v malé kopané o „Javornický 
pohár“, který navazuje na 
dřívějších 10 ročníků turnaje „O 
pohár starosty“. Výsledky 
dokládá níže uvedená tabulka.  
 
Javorník sice neobhájil loňské 
prvenství, ale 2. místo je 

úspěchem. Na turnaji byli také 
vyhlášeni nejlepší hráči 
jednotlivých mužstev: Javorník 
– Pavel Juřík, Lazaret – Milan 
Křížek, MeadWestvaco – Jarda 
Mach, Mikuleč – Martin 
Ondráček a Rehau – Petr 
Šmerda. 
Nejlepším hráčem turnaje byl 
vyhodnocen Standa Samek 

z našeho týmu, nejlepším 
střelcem Milan Křížek 
z MeadWestvaco a nejlepším 
brankářem Ivo Holas z Lazaretu. 
 
Pěkné ceny věnovala obec 
Javorník a dalším sponzorem, 
který věnoval ceny 
nejúspěšnějším hráčům, byl 
KOPA Sport Hradec Králové.

 

2012 LAZARET JAVORNÍK MIKULEČ SVITAVY MEADWESTVACO Skóre Body Pořadí 

LAZARET   2 :1 5 : 0 2 : 0 2 : 1 11:4 8 1 

JAVORNÍK 1 : 2   2 : 1 4 :1 4 : 3 11:7 6 2 

MIKULEČ 0 : 5 1 : 2   0 : 3 0 : 1 1:11 0 5 

SVITAVY 0 : 2 1 : 4 3 : 0   1 : 2 5:8 2 4 

MEADWESTVACO 1 : 2 3 : 4 1 : 0 2 : 1   7:7 4 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na prvním snímku je tým Javorníka a 
na druhém organizátoři turnaje a zároveň 
členové týmu Milan Peňáz a Zdeněk Bulva 
předávají cenu pro nejlepšího hráče turnaje  
Standovi Samkovi. 
 

ZE SPORTU 
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Salvia Svitavy – z poskytovaných služeb 
 

Právní poradna
 
Navazujeme na téma z minulého občasníku 
 
Pracovně právní záležitosti 
- je nutné se telefonicky 
objednat (461 535 324) 
Služba je určena pro osoby se 
zdravotním postižením a jejich 
rodinné příslušníky.  

Pomáháme osobám se 
zdravotním postižením a jejich 
rodinným příslušníkům s 
řešením jejich osobních a 
pracovních záležitostí, do 
kterých se dostanou a k jejichž 

vyřešení je potřeba odborného 
pracovníka - právníka. 
 
 
Služba je poskytována 
bezplatně.

 
 
Sociální poradenství 
 
1. základní sociální poradenství 
2. odborné sociální poradenství 
 
Základní sociální poradenství 
poskytuje osobám potřebné 
informace přispívající k řešení 
jejich nepříznivé sociální situace.  
 
Sociální poradenství je základní 
činností při poskytování všech 

druhů sociálních služeb, 
poskytovatelé služeb  jsou povinni 
tuto činnost zajistit. 
 
Odborné sociální poradenství 
je poskytováno se zaměřením na 
potřeby osob se zdravotním 

postižením, osob chronicky 
nemocných a seniorů.  
 
Součástí odborného poradenství je i 
půjčování pomůcek.

 
 
Poslání služby 
 
Pomoc osobám se zdravotním 
postižením, seniorům, osobám 
chronicky nemocným a jejich 

rodinným příslušníkům 
zvládnout jejich nepříznivou 

sociální situaci, ve které se 
momentálně vyskytli.

 
 
Cílová skupina 
 
Osoby s místem bydliště v 
okrese Svitavy: 
1. se zdravotním postižením bez 

věkového omezení 

2. s chronickým onemocněním 
bez věkového omezení 

3. senioři bez věkového omezení  
4. a jejich rodinní příslušníci 

 
Roční kapacita: 120 kontaktů 
a 180 intervencí

 
 
Cíl služby 
 
Cílem sociálního poradenství je 
umožnit osobám se zdravotním 
postižením, osobám chronicky 

nemocným, seniorům a jejich 
rodinným příslušníkům, kteří se 
dostali do nepříznivé sociální 

situace, řešit tuto situaci s 
odbornou pomocí pokud možno 
samostatně.

 
 
Principy sociálního poradenství 
 
Bezplatnost: 
Sociální poradenství je zásadně bezplatné. 

ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI 

http://www.salvia.cz/
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Diskrétnost: 
Nic, co se v poradně zjistí od 
uživatele, včetně informace o 
tom, že poradnu navštívil, 
nebude, bez výslovného 

souhlasu uživatele, předáno 
nikomu mimo středisko 
sociálních služeb Salvia. 
Uživatel může vystupovat 

anonymně, sociální poradce i 
organizace jsou vázáni 
mlčenlivostí, není-li to v rozporu 
s platnými právními předpisy.

 
Nestrannost: 
Služby sociální poradenství jsou 
poskytované všem lidem bez 
rozdílu rasy, pohlaví, 
zdravotního postižení, sexuální 

orientace, politické příslušnosti, 
světonázorové orientace, 
sociálního statusu apod. Pomoc 
a rady jsou poskytovány bez 

předpojatosti a zaujatosti a bez 
ovlivnění vlastními názory, 
politickým a náboženským 
přesvědčením poradce.

 
 
Kritéria pro poskytování služby 
 
1. Bydliště v regionu 

/okrese/ Svitavy 
(Svitavsko, Litomyšlsko, 
Poličsko, 
Moravskotřebovsko) 

 
2. Pro všechny osoby se 

zdravotním postižením, 
chronickým 

onemocněním a seniory 
bez rozdílu 

 
 ochota spolupracovat 
 ztížená sociální situace 
 vlastní rozhodnutí 

zájemce - vstupní 
rozhovor 

 zdravotní postižení, 
chronické onemocnění 
nebo stáří 

 souhlas s používáním 
osobních údajů (pokud 
to bude potřeba) 

 ochota rodinných 
příslušníků 
spolupracovat

 
 
Pokračování informací o službách Salvie Svitavy si můžete přečíst v příštím vydání občasníku. 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování 
 

V mateřské škole mají hit poslední doby
 
 
 
 
 
Dovolujeme si touto cestou 
poděkovat místnímu 
podnikateli panu Miroslavu 
Škeříkovi, který věnoval 
zdejší mateřské škole 
sponzorský dar – 
trampolínu. Moc si toho 
vážíme a ještě jednou 
děkujeme.
 
 
 
 
 
 
 
 

VE ZKRATCE 


