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Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník 

 
Od posledního vydání ob�asníku se 
zastupitelstvo sešlo dvakrát: 
 
Zasedání dne 15.5.2006: 
 
1. Zm�na �. 2 Územního plánu obce Javorník 
– pr�b�h prací 
 

- starosta p�edložil první zpracované 
podklady – kompletní zadání zm�ny �. 2, 
hlavní výkres, limity využití území, 
p�ehledku díl�ích zm�n a vyhodnocení 
d�sledk� na zem�d�lský p�dní fond 

- zastupitelstvo schválilo první verzi 
podklad� s p�ipomínkou k ploše �. 3 
(vy�adit místní komunikaci mezi 
Tylichovými a Krištofovými a protáhnout 
komunikaci �. 3 až k Císa�ovým) 

- zastupitelstvo schválilo uzav�ení smlouvy 
o dílo (zakázkové �íslo 16/2006) mezi 
obcí Javorník a AUA Praha na zpracování 
dokumentace Zm�ny �. 2 Územního plánu 
obce za cenu 101.150 K� v�etn� DPH 

 
2. Pln�ní rozpo�tu obce Javorník v r. 2006 
 

- starosta p�edložil dosavadní pln�ní 
rozpo�tu obce k 30.4.2006 

- podrobná informace byla podána 
k pr�b�hu prací v areálu B�ezinka, které 
byly spojeny s rozší�ením tenisového 
kurtu, instalací proléza�ek pro d�ti a 
dalšími úpravami 

 

 
D�ti mají nyní v B�ezince skoro ráj... 

 
- vzhledem k dosavadnímu vývoji 

hospoda�ení starosta doporu�il p�ijetí 

rozpo�tové zm�ny (mj. z d�vodu 
získaných dotací Pardubického kraje) 

- ZO schválilo rozpo�tovou zm�nu �. 2 
 
5. R�zné 
 
a) Žádost o sd�lení stanoviska obce k zám�ru 
výstavby RD 

- starosta seznámil s dopisem p. Milana 
Ondrá�ka a dalších �ty� ob�an� Svitav, 
kte�í požádali zastupitelstvo o sd�lení 
stanoviska obce k jejich zám�ru stav�t 
v souladu s územním plánem obce 
v blízkosti hájenky naproti zahrádkám 

- stále platí zám�r zastupitelstva využít 
uvedenou lokalitu pro p�ípadnou výstavbu 
obecních byt� ve dvojdomcích 

- pozemky jsou dosud vlastnictvím p. 
Ladislava Vomo�ila a rozhodující pro 
jejich využití bude to, komu je p. Vomo�il 
prodá 

- k diskusi navržená možná �ešení: 
. obec podá konkuren�ní nabídku p. 

Ladislavu Vomo�ilovi na odkoupení 
pozemk� pro výstavbu obecních byt� 
– k jednání bude pov��en starosta 

. v p�ípad� neúsp�šného jednání s p. 
Vomo�ilem bude obec postupovat 
v souladu s územním plánem 

. pokud nebude obec vlastníkem 
pozemk�, nebude investovat do 
inženýrských sítí, které jsou pro 
výstavbu rodinných domk� nutné 

. p�ed vydáním souhlasu obce 
k p�ípadné individuální výstavb� musí 
být vy�ešeno komunika�ní napojení 
lokality, zp�sob �išt�ní odpadních vod, 
p�ivedení rozvodu elektrického vedení 
a  výstavba trafostanice, p�íp. další 
požadavky vyplývající ze stavebního 
�ízení 

 
- zastupitelstvo vzalo na v�domí dopis p. 

Milana Ondrá�ka  a dalších �ty� žadatel� 
- zastupitelstvo schválilo postup podle 

navržených �ešení a pov��ilo starostu 
jednáním s p. Ladislavem Vomo�ilem  

 
b) Dispozice s majetkem obce 

- prodej parcely 1234/27 manžel�m 
Neumanovým (bylo zve�ejn�no na ú�ední 
desce) 
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- zastupitelstvo schválilo prodej p.p. �. 
1234/27 manžel�m Neumanovým za cenu 
35 K�/m2 

 
- žádost o odkoupení �ásti p.p. �. 1234/22 

manžel�m Ške�íkovým 
- zastupitelstvo uložilo starostovi zve�ejnit 

zám�r o odkoupení na ú�ední desce 
 
- zastupitelstvo obce schválilo prodej p.p. 
�. 523/39, 757/2, 765/1 a 1182 firm� 
Dopravní stavby Svitavy a.s. za 
dohodnutou cenu 200 tis. K� (ú�ední 
odhad 150.620 K�) 

 
- zastupitelstvo schválilo koupi p.p. �. 

56/10, 56/5, 56/12, 847/10 od Jaroslava a 
Vladimíra Dvo�ákových a Ji�iny Válkové 
za dohodnutou cenu 20 tis. K�  

 
c) Volby do Poslanecké sn�movny Parlamentu 
�R 

- starosta a p. �echalová seznámili 
zastupitele se stavem p�íprav pr�b�hu 
voleb v naší obci 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí informaci 
o pr�b�hu p�íprav pr�b�hu voleb v obci 
Javorník 

 

 
 

d) Rozbor hospoda�ení Mikroregionu Svitavsko 
za rok 2005 

- zastupitelstvo projednalo rozbor 
hospoda�ení Mikroregionu Svitavsko a 
vzalo jej na v�domí bez p�ipomínek 

 
e) Informace pro Zastupitelstvo obce Javorník 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí informaci 
p. Jana Pešla dle dopisu ze dne 2.4.2006 

 
f) Informace o podání žádosti o získání dotace 
na rekonstrukci Spole�enského a vzd�lávacího 
centra 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí informaci 
o pracích na podání žádosti o dotaci 
 

Zasedání dne 19.6.2006: 
 
1. Pln�ní rozpo�tu obce Javorník v r. 2006 

- zastupitelé byli informováni o pln�ní 
rozpo�tu k 31.5.2006 

- starosta spolu s ú�etní p�edložili návrh 
rozpo�tové zm�ny �. 3, která reaguje na 
aktuální vývoj rozpo�tu 

- zastupitelstvo schválilo rozpo�tovou 
zm�nu �. 3 

 
2. P�íprava opravy místní komunikace 

- v souladu s dlouhodobým zám�rem 
kompletní opravy místních komunikací 
bude i letos pokra�ováno v úseku nad 
kaplí 

- starosta navrhl oslovit t�i firmy k podání 
nabídky – EVT Svitavy, SÚS 
Pardubického kraje (Cestmistrovství 
Svitavy), Ing. Zden�k Pavlík 

- zastupitelstvo uložilo starostovi oslovit 
jmenované firmy k podání nabídky na 
opravu místní komunikace v úseku nad 
kaplí 

 
3. Dispozice s majetkem obce 

- zastupitelstvo již d�íve schválilo nákup 
p.p. �. 137/13 (za OÚ) od sl. Ingrid 
Petrové 

- zastupitelstvu je p�edložen návrh kupní 
ceny ve výši 35 K�/m2 

- zastupitelstvo schválilo uzav�ení kupní 
smlouvy mezi obcí Javorník a Ingrid 
Petrovou ze Svitav na pozemkovou 
parcelu �. 137/13 za cenu 35 K�/m2  

 
4. R�zné 
 
a) Stanovení po�tu �len� zastupitelstva do 
komunálních voleb 2006 

- starosta podal informaci o 
p�edpokládaném termínu komunálních 
voleb, které by m�ly prob�hnout spolu 
s volbami do jedné t�etiny Senátu 
pravd�podobn� koncem �íjna 2006 
(oficiální termín ješt� není stanoven) 

- stanovení po�tu �len� zastupitelstva je 
d�ležité pro volební strany, které budou 
p�ipravovat kandidátky – navrženy jsou 
dv� varianty, a to 7 nebo 9 �len� ZO 

- zastupitelstvo stanovilo po�et �len� 
Zastupitelstva obce Javorník pro letošní 
volby na 9  
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b) Dopravní situace v obci – nákup dopravních 
zna�ek 

- starosta informoval o jednání s Policií 
�R, na základ� kterého bude v obci 
Javorník na místních komunikacích 
v nejbližších m�sících použit radar m��ení 
rychlosti v r�zné denní �asy 

 

 
 
- protože jeden �idi� z obce hájí svou 

bezohlednou rychlou jízdu po obci, kterou 
ohrožuje zdraví malých d�tí, tím, že na 
vjezdu do obce u Knotkových není zna�ka 
bytová zóna, dojde k její instalaci 
v nejbližší dob� (v�etn� dalších zna�ek) 

- k problematice vybudování zpomalova- 
cích retardér� se zastupitelstvo vrátí po 
vyhodnocení uvedených opat�ení 

- zastupitelstvo schválilo starostou 
navržená opat�ení ke zlepšení dopravní 
situace 

 
c) Záv�re�ný ú�et dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Svitavy za rok 2006 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí návrh 
záv�re�ného ú�tu dobrovolného svazku 
obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 
2005 

 
d) Malí�ské práce v ZŠ 

- ZŠ vznesla požadavek na vymalování 
n�kterých prostor školy v pr�b�hu letních 
prázdnin 

- je p�edloženo n�kolik nabídek: p. Vojta ze 
Svitav, p. Bá�a ze Svitav a p. Záme�ník z 
Mikul�e 

- zastupitelstvo souhlasí s provedením 
malí�ských prací od p. Záme�níka (podal 
nejvýhodn�jší nabídku) v základní škole 
s tím, že škola p�edloží návrh financování 
z rozpo�tu ZŠ (prioritn� bude posouzeno, 
zda schválená dotace ZŠ bude sta�it na 
uvedené výdaje – teprve v p�ípad� 

pot�eby bude rozpo�et ZŠ posílen dotací 
obce) 

 
e) Internetizace obecní knihovny 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí informaci 
o internetizaci obecní knihovny a získané 
dotaci Pardubického kraje ve výši 25 tis. 
K� 

- zastupitelstvo uložilo starostovi 
informovat ob�any o možnosti využívání 
ve�ejného internetu v Javornickém 
ob�asníku 

 
f) Informace o MAS Svitava 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
„Informaci pro �leny �. 2/2006“ ze 
7.6.2006 (týká se �len� Místní ak�ní 
skupiny Svitava) 

 
g) Územní plán obce – zm�na �. 2 – informace 
o pr�b�hu prací 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí informaci 
starosty o pr�b�hu prací na zm�n� �. 2 
Územního plánu obce Javorník (všechny 
navrhované zm�ny po posledním zasedání 
zastupitelstva byly zpracovateli zaslány) 

 
h) Informace VHOS o anonymním dopise 

 

 
 

- starosta seznámil zastupitele s dopisem 
VHOS, a.s. Moravská T�ebová ze dne 
29.5.2006, který se týkal anonymního 
dopisu „obyvatel Javorníka“ 
upozor�ujícího na neoprávn�né �erpání 
vody z obecního hydrantu dne 14.5.2006 

- VHOS doložil ú�etní doklad ze dne 
11.5.2006 o zaplacení �erpané vody 
p�edem 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí informaci 
VHOS , a.s. Moravská T�ebová ze dne 
29.5.2006 

 
i) Ceník za pronájem areálu B�ezinka 

- zastupitelstvo schválilo ceník za 
pronájem areálu B�ezinka a p�j�ování 
obecních v�cí 

 
j) Problematika školství 

- v posledním období se projevuje 
nep�íznivý trend, kdy rodi�e malých 
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školák� up�ednost�ují svitavské ZŠ na 
úkor naší školy v Javorníku 

- zastupitelstvo pov��ilo dva zastupitele – 
�leny Rady školy – V.Martense a 
M.Jankovou spolu s místostarostkou 
M.Janderovou a s p�edsedkyní školské 
komise J. Bouškovou provedením 
pr�zkumu mezi rodi�i malých d�tí, co je 
p�í�inou tohoto trendu 

- dále jim zastupitelstvo uložilo informovat 
p�íští zasedání zastupitelstva o výsledku 
pr�zkumu a p�ipravit návrh �ešení 
vedoucí ke zlepšení situace 

 

Životní jubilea 
 
V tomto vydání zve�ej�ujeme jubilanty m�síc� 
�erven, �ervenec a srpen: 
 

Marie STROLENÁ 
 85 let 

 
Marie FU�ÍKOVÁ 

70 let 
 

Ji�ina VALACHOVÁ 
70 let 

 
Miloslav KOSEK 

 81 let 
 

Marie PROKEŠOVÁ 
83 let 

 
Anna D�DI�OVÁ 

65 let 
 

František EHRENBERGER 
 65 let 

 
Lubomír POSPÍŠIL 

70 let 
 

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

 

 
 

Na zdraví! 

Informace ze ZŠ a MŠ 
 
Z mimoškolních aktivit v m�síci dubnu a 
kv�tnu vybíráme: 
- Díky ochot� ing. Malého navštívili d�ti 

jazykovou u�ebnu ve Svitapu ve Svitavách. 
Žáci m�li možnost vid�t výuku prost�ednictvím 
moderní techniky. 

- 21. dubna si d�ti p�ipomn�li Den Zem� 
s absolvováním zajímavého testu. 

- 25. dubna následoval výlet k pramen�m �eky 
Svitavy spojený se sledováním nau�né tabule 
a p�ipomenutím krásného starého zvyku 
otvírání studánek. 

- Na záv�r dubna si škola zorganizovala rej 
�arod�jnic s opékáním bu�tík�. 

- V mate�ské škole byl duben zam��en na 
bezpe�nost provozu a chování chodc�. 

- Nejmenší také navšt�vovali školní t�locvi�nu a 
zahájily plavecký výcvik. 

- Po�átkem kv�tna p�ipravila škola vystoupení 
v Klubu d�chodc� ve Svitavách, ve zdejší MŠ 
a v MŠ na V�trné ve Svitavách s pohádkou 
Ferda Mravenec. 

- 18. kv�tna uspo�ádala MŠ Besídku pro 
maminky ke Dni matek. 

 
 
 

Nová služba pro podnikatele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informa�ní místa pro podnikatele - zadávání 
požadavk� z webu 
 
Od 1. �ervna 2006 mají podnikatelé možnost 
obrátit se se svým problémem na InMP 
(informa�ní místo pro podnikatele) nejen 
osobn�, telefonicky �i e-mailem, ale i 
prost�ednictvím elektronického formulá�e 
umíst�ného na adrese http://inmp.komora.cz, 
zde krom� samotného požadavku vyplní i své 
kontaktní údaje a zvolí libovolné RM (registra�ní 
místo), na které je požadavek poté odeslán. 
Zárove� si podnikatel zvolí zp�sob obdržení 
odpov�di na sv�j dotaz – písemn� na jím 
zadaný e-mail nebo si �ešení osobn� vyzvedne 
na RM (kontaktní údaje na RM obdrží v e-mailu 
potvrzujícím p�ijetí jeho požadavku). Více 
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informací o projektu InMP získáte na internetové 
adrese http://www.komora.cz nebo 
prost�ednictvím RM ve Svitavách a jeho 
expozitur v Litomyšli, Moravské T�ebové a 
Poli�ce – http://www.ohksvitavy.cz, tel.: 
461 568 239, fax: 461 568 240, e-mail: 
RMSvitavy@inmp.cz. 
 
 

Okénko dopisovatel� ... 
 

Po menší odmlce zde máme op�t p�ísp�vek 
nejpiln�jšího javornického dopisovatele p. 
Josefa Ju�íka: 
 
 
Apel 
 
Mnohým lépe zní slovo VÝZVA! O �em je �e�? 
V naší vesnici existuje Klub d�chodc�. Je to 
chvályhodná organizace – seskupení. 
Problémem ale je, že po�et setkávajících se 
klesá! Zatímco v r. 1996 byl po�et pravidelných 
ú�astník� 25, tak v r. 1998 nás již bylo 40. Poté 
se snižovala ú�ast na m�sí�ních setkáních na 
35, 30 a na posledním setkání nás – ob�an� 
t�etího v�ku – bylo mén� než 30. 
 
Nejsme s tím spokojeni. Obecní ú�ad dle 
možností p�ispívá finan�n�, i poskytnutím 
místnosti se zázemím. Klub organizuje zájezdy i 
jiné akce. Podtrhuji, že nyní je v plánu zájezd na 
hrad Karlštejn. 
 

 
 
Je nabíledni, že ne každý m�že, a� už 
z finan�ních �i zdravotních d�vod�, se zájezd� 
�i setkání ú�astnit. Avšak jsou v naší p�kné obci 
novousedlíci, ba i zahrádká�i! I t�m je adresován 
tento apel. Je sice pravda, že jsou v�tšinou 
mladí, ale i oni se mohou zú�ast�ovat – více – 
jiných spole�enských akcí. Nap�. v B�ezince. Je 
dob�e, že mnozí tak již �iní! 
 

Za situace, kdy místní pohostinství nám 
starousedlík�m i novousedlík�m zrušila 
neviditelná ruka trhu, tím více je v naší moci své 
spole�enské aktivity zvyšovat a i zušlech�ovat! 
 
Propagace KD je v sou�asné dob� v prodejn�, 
vyv�šením oznámení. Víme také, že zna�ná 
�ást ob�an� novo i starousedlík� prodejnu málo 
navšt�vuje. Z pragmatických d�vod�. Proto ani 
o existenci setkávání ob�an� t�etího v�ku, ba 
ani druhého v�ku v B�ezince nemá potuchy. 
První v�k – školku a školu – nechávám bez 
komentá�e. Ti chodí a zú�ast�ují se akcí 
vícemén� „povinn�“. 
 
Výzvy – týkají se všech, kte�í se cht�jí podílet na 
aktivitách naší vesnice ve všech sférách. 
 
P.S. 
Ob�ané, je Vám známo, že chyb�ly pouze t�i 
hlasy, aby ú�ast ve volbách v naší vesnici byla 
77 %? Ten „závazek“ jsem za nás dal loni na 
stránkách našeho ob�asníku. O tento 
„neúsp�ch“, nemýlím-li se, nás p�ipravili mladí – 
ješt� nevyzrálí ob�ané z našeho okolí. I já jich 
mám kolem sebe n�kolik. Snad p�íšt� dosp�jí. 
Šli-li by, nemusely volby skon�it patem. 
Dojemné i motivující byly záb�ry v médiích, kdy 
osmdesátiletí i starší neváhali a voleb se 
zú�astnili. Ví, co je život... 
 
 

Zamyšlení starosty 
 
„V posledním období jsme na obecní ú�ad dostali 
n�kolik anonymních dopis�, které reagovaly na 
aktuální problémy z pohledu autor�. Jedním 
problémem je neukázn�nost �idi�� na místních 
komunikacích a druhým neoprávn�né �erpání vody 
z místního vodovodního �adu. K ob�ma témat�m se 
podrobn�ji vyjad�ujeme v samostatných �láncích. 
 
Já si dovolím vyjád�it se k tématu jak p�istupovat 
k anonymním dopis�m. Reagovat na n�? Nebo je 
vhodit do koše a v�bec se jimi nezabývat? 
 
Sám za sebe mohu �íci, že m� v první �ad� zajímá 
obsah, zda má svoji opodstatn�nost a skute�n� by na 
problém m�lo být n�jak reagováno. Ale na druhou 
stranu odmítám formulace, že pisatel mluví jménem 
obyvatel Javorníka. Pokud je tomu skute�n� tak, pro� 
se všichni nepodepíší? Nebo žijeme po�ád v dob�, že 
sv�j názor nem�žeme �íci nahlas? 
 
Zastupitelé i další ob�ané obce mohou snad potvrdit, 
že respektuji právo na jakýkoliv názor a že se 
skute�n� držím toho, že i když má n�kdo jiný, i 
protich�dný názor, chci, aby byl p�i rozhodování brán 
v potaz i takovýto postoj. Nikdo z nás si nesmí myslet, 
že má vždy na danou v�c ten nejsprávn�jší pohled. 
Každý z nás zpravidla posuzuje ur�itý problém ze 
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svého úhlu pohledu. Ale jsem p�esv�d�en, že bychom 
se m�li daleko �ast�ji pokoušet o to, abychom 
posuzovali i konfliktní situace i z pohledu ostatních. 
Jako starosta se nevyhýbám žádnému tématu 
k diskusi, ale odmítám �ešit problém pouze s jednou 
stranou konfliktu.  
 
Proto m� mrzí, když na obecním ú�ad� dáváme šanci 
diskutovat k problém�m nap�. v ob�asníku, e-mailem 
�i p�i posezení u kávy k ur�itému tématu, a ti, co mají 
p�ipomínky, nereagují, nep�ijdou. Chci d�lat 
otev�enou obecní politiku. Jsem z pozice starosty 
p�ipraven využívat i jiné formy diskuse s ob�any. 
Sta�í n�jaké navrhnout. 
 
Již v r. 1991 jsme v zastupitelstvu rozhodli o vydávání 
Javornického ob�asníku. Byli jsme mezi obcemi 
okresu Svitavy první, kte�í se zaregistrovali. Cílem 
vydávání ob�asníku je od prvopo�átku snaha o 
otev�ené informování o d�ní v obci, o práci 
zastupitelstva a nic nesmí být d�láno utajen�. Po�ád 
si myslím, že takováto tiskovina m�že být ve�ejnou 
diskusní platformou, v které se m�že kdokoliv z obce 
vyjad�ovat k jakýmkoliv problém�m v obci. Jen 
kdybychom se nau�ili toho více využívat. 
 
Snad všichni, co máme v Javorníku trvalé bydlišt�, 
zde chceme žít v pohod�, chceme být hrdi na svou 
obec a chceme spolu vzájemn� co nejlépe vycházet. 
Pro� si otravovat život. Proto slovy p�edchozího 
dopisovatele, který se mimochodem �asto vyjad�uje 
svými slovy k r�zné problematice, a n�kdy s ním 
t�eba úpln� nesouhlasím, apeluji na nás všechny 
v obci, bu�me k sob� otev�ení, ohleduplní a snažme 
se v klidu �ešit to, co nás pálí. Bydlím v Javorníku rád 
a t�ší m�, že je zde drtivá v�tšina, která to myslí 
opravdu dob�e (i ti anonymové).“ 
 

Jak v obci dopadly volby 
 
2. – 3. �ervna prob�hly volby do Poslanecké 
sn�movny Parlamentu �R. A jaké byly výsledky 
v naší obci? 
 
Z 302 zapsaných voli�� se jich voleb zú�astnilo 
230, tj. 76,16 %. Po�adí volebních stran bylo 
následující: 
 
�SSD    82 hlas� 
ODS    60 
KS�M    55 
Strana zelených  12 
KDU-�SL   12 
Strana zdravého rozumu   3 
SNK Evropští demokraté   1 
Právo a spravedlnost ...    1 
Nezávislí demokraté    1 
Nezávislí     1 
4 VIZE – www.4vize.cz    1 
 
 

Dopis VHOS, a.s. M.T�ebová 
 
Dopisem ze dne 29.5.2006 informoval VHOS, 
a.s. Moravská T�ebová obecní ú�ad o 
obdrženém anonymním dopisu, pod kterým byli 
podepsáni „obyvatelé Javorníka“. Protože 
pracovníci VHOSu považují podn�t za d�ležitý a 
nev�d�li, komu mají odpov�d�t, požádali náš 
obecní ú�ad o informování st�žovatele formou 
v obci obvyklou. 
 
Dopis z Javorníka upozor�oval jednak na 
pravd�podobn� neoprávn�né �erpání vody 
z hydrantu do soukromého bazénu a jednak na 
to, že uvedený hydrant je od zimy rozbitý a 
nikdo s tím nic ned�lá. 
 
V dopise VHOSu se mj. uvádí: 
„...Po prov��ení dopisu odesílatel� potvrzují, že 
14.5.2006 byl skute�n� provád�n odb�r vody 
z požárního hydrantu ob�anem Javorníka. Nešlo 
ale o neoprávn�ný odb�r, protože odb�r 27 m3 
byl uhrazen �ástkou 578 K� p�edem, a to 
11.5.2006 (kopii dokladu jsme obdrželi). Odb�r 
bude pokra�ovat i v pr�b�hu �ervna dle 
požadavku odb�ratele, samoz�ejm� pod 
dohledem odpov�dného pracovníka VHOS, a.s. 
 

 
 
Co se týká rozbitého hydrantu, ten je funk�ní, 
pouze byl odsunut poklop na uzáv�ru, 
pravd�podobn� p�i odklízení sn�hu. Tuto 
závadu pracovníci provozu ve Svitavách 
odstraní v nejbližším období.“ 
 
Jsou retardéry dobrou obranou 

proti neukázn�ným �idi��m? 
 
Úvodem je nutno uvést, že problematika 
bezpe�nosti na místních komunikacích je 
kontroverzním tématem zásluhou toho, že jsou 
n�kte�í motoristé velmi neukázn�ní a ohrožují 
bezpe�nost chodc�, cyklist� a p�edevším d�tí. 
 
Jak proti neukázn�ným �idi��m se n�kolikrát 
radili i �lenové zastupitelstva. Je t�eba �íci, že 
názory na �ešení nejsou jednotné ani u nich, 
natož mezi ob�any obecn�. Lze se jist� 
shodnout, že nejlepší by bylo, kdyby každý 
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dodržoval p�edpisy. Ale už to tak u �ech� �asto 
je, že normální je p�edpisy a zákony porušovat. 
 
Z d�vodu okamžité reakce na n�kolik 
konkrétních podn�t� byly zp�t instalovány 
retardéry v lokalit� U Jelena. Bohužel, ukazuje 
se, že retardéry omezují hlavn� slušné �idi�e, 
kte�í k pomalé jízd� retardéry nepot�ebují. A 
ostatní �idi�i  „…...“ (jejich charakteristiku si 
dopl�te sami) bez n�jakého zpomalení retardéry 
objedou na úkor poškození udržovaných 
pozemk� p�ed rodinnými domky. Proto se na 
míst� v sobotu 1.7. narychlo zorganizovala 
sch�zka n�kolika ob�an� k vyjasn�ní postoj�. 
P�edpokládané �ešení je následující.  
 
Ve spolupráci s Policií �R bude v r�zných 
denních �asech m��ena rychlost. Obec zjistí 
možnosti zakoupení takových retardér�, které 
budou šetrn�jší v��i p�ejížd�jícím aut�m. Po 
vzoru n�kterých obcí a m�st (nap�. Poli�ky) 
budou retardéry nainstalovány až ke kraj�m 
komunikace tak, že v prost�ed silnice bude 
umožn�n pr�jezd jedním kolem. Retardéry by 
m�ly být nainstalovány od jara do podzimu, tj. 
v dob� zvýšeného provozu chodc� a d�tí. Vedle 
retardér� budou instalovány p�ekážky 
zabra�ující objížd�ní retardér�. Ve spolupráci 
s ob�any v r�zných �ástech celé obce bude 
posouzena instalace retardér� i mimo lokalitu U 
Jelena. O tomto zp�sobu �ešení a p�ípadn� 
dalších opat�eních musí ale rozhodnout 
zastupitelstvo. D�ležitou podmínkou je i 
dostatek financí pro navržené �ešení. 
 
 

Nový ceník 
 
Jak je uvedeno již v zápisu ze zasedání 
zastupitelstva, byl schválen nový ceník služeb 
obce: 
 
Ceník za pronájem B�ezinky pro cizí 
zájemce: 
 
Celý areál v�etn� bu�ky (mimo tenis. kurt)
 500 K�/den 
 
Tenisový kurt     
 300 K�/den 
   50 K�/hod 
 
Volejbalový kurt    
 200 K�/den 
   20 K�/hod 
 
Fotbalové h�išt� + p�ístavek   
 300 K�/den 

Fotbalové h�išt�      
   50 K�/hod 
 
Ceník za pronájem B�ezinky pro místní 
zájemce: 
 
Celý areál v�etn� bu�ky (mimo tenis. kurt)
 300 K�/den 
 
Tenisový kurt:   
   50 K�/rok 
 
Volejbalový kurt    
 zdarma 
           
Fotbalové h�išt� + p�ístavek   
 zdarma 
 
Ruský kuželník      
 zdarma 
 
Ceník za p�j�ování obecních v�cí: 
 
Skládací žeb�ík    
 50 K�/den 
 
Souprava lavice – st�l   
 20 K�/den 
 
Židle      
   3 K�/den 
 
St�l      
   5 K�/den 
 
Poznámka: den = rozumí se každý zapo�atý, 
pokud není nájem za hodinu 
 
Ceník platí od 20.6.2006! 

 
Z prob�hlých akcí 

 
V kv�tnu se v B�ezince uskute�nila velmi p�kná 
akce „Šestiboj smíšených pár�“. Za p�kného 
po�así a velké ú�asti sout�žících ve v�ku bez 
omezení (sout�žili jak dvacátníci, tak 
padesátníci) se soupe�ilo ve volejbalu, házení 
na basketbalový koš, kopání fotbalových penalt 
a házenká�ských trestných hod�, p�etahování 
lanem a ve st�elb� ze vzduchovky. 
Vyvrcholením akce bylo spole�né sledování 
semifinále v Mistrovství sv�ta v ledním hokeji na 
velkoplošném plátn�. Ob�erstvení pro sout�žící 
i p�íchozí diváky bylo po celý den zajišt�né. 
Následující snímky p�ipomínají sportovní klání 
v r�zných disciplínách. 
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Další úsp�šnou akcí byl v sobotu 24.6. „D�tský 
den“. Velký úsp�ch m�la p�na od hasi��, ale i 
další program. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


