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Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník 

 
Zasedání dne 27.12.2006 
 
Program:  
 
Zm�na �. 2 Územního plánu obce Javorník 

- zastupitelé byli informováni o 
projednání návrhu zadání zm�ny �. 2 
ÚPO Javorník a došlých stanoviscích 
dot�ených orgán� a institucí 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
stanovisko nad�ízeného orgánu (Krajský 
ú�ad Pardubického kraje, odbor 
strategického rozvoje, odd�lení 
územního plánování) ze dne 14.12.2006, 
�.j. 52721/2006/OSRK OÚP 

- na základ� ustanovení § 20 odst. 7 a § 
31 odst. 2 stavebního zákona, ve smyslu 
ustanovení § 84 odst. 2 písm. b/ zákona 
�. 128/2000 Sb. zastupitelstvo schválilo 
zadání zm�ny �. 2 ÚPO Javorník 
 

 

Životní jubilea 
 
V m�sících únoru a b�eznu máme v obci tyto 
jubilanty: 
 

Miloš ZBYTOVSKÝ 
 70 let 

 
Jaroslav CENER 

 60 let 
 

Alena PETROVÁ 
 60 let 

 

 
 

Na zdraví! 
 

Marie VRÁTILOVÁ 
84 let 

 

Adolf D�DI� 
65 let 

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

 
 

Varování 
1.1.2008 zaniká povolení 

k odb�ru a vypoušt�ní vod 
 

Pro� práv� datum 1.1.2008 ? V prosinci 2003 
p�ijal Parlament �eské republiky zákon �. 20/2004 
Sb., kterým se m�nil vodní zákon (�. 254/2001 Sb.). 
Voda p�edstavuje v dnešní dob� jeden 
z nejcenn�jších p�írodních zdroj�. Proto i nakládání 
s ní musí odpovídat princip�m 21. století. Zákon �. 
20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozd�ji od 1.1.2008 
bude tento požadavek spln�n i v rámci �eské 
republiky. 

Odb�r podzemních a povrchových vod 
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou 
vodu, musí mít pro takovou �innost povolení 
p�íslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního 
ú�adu (pro nás M�Ú Svitavy) nebo podle p�edchozích 
právních p�edpis�. 
  
Povolení k odb�ru povrchové vody není t�eba, 
pokud k odb�ru nevyužívá zvláštního technického 
za�ízení, pro jehož provoz je t�eba dodávat 
elektrickou, mechanickou nebo jinou energii. 
  
Povolení k odb�ru není rovn�ž pot�eba, pokud je 
odebraná voda dodávána t�etí osobou jako „zboží“ 
(nap�. vodárenskou spole�ností, která si pro svoji 
�innost povolení zajiš�uje sama, apod.). 
  
Povrchová voda je voda, která se p�irozen� 
vyskytuje na zemském povrchu (�eky, potoky, 
rybníky, jezera, voda v odstavných ramenech vodních 
tok�, apod.), pop�. po p�echodnou dobu m�že téci i 
pod povrchem (nap�. zatrubn�ný potok), nebo naopak 
v nadzemních vedeních (nap�. akvadukt). 

  
Podzemní voda je voda, která se p�irozen� vyskytuje 
pod zemským povrchem v zemských dutinách a 
zvodn�lých vrstvách. Podzemní voda se m�že jímat 
ve studních �i vrtech (typy studní: kopaná studna, 
vrtaná studna, zá�ezy apod.). 
  
Povolení k p�ímému odb�ru podzemních nebo 
povrchových vod se m�že dotýkat nap�. následujících 
subjekt�: 
  
• drobných živnostník� – zahradnictví, my�ky, 

�išt�ní ulice apod.  
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• fyzické osoby v zem�d�lských usedlostech  – 
dobytek, chov drobného zví�ectva, zalévání, mytí 
apod.  

• zem�d�lc� – zavlažování, napájení zví�at  
• rybníká�� – odb�r vody pro napoušt�ní rybník�, 

sádek, líhní, vodních nádrží  
• provozovatel� ve�ejných koupališ� 

(napoušt�ní)  
• provozovatel� lyža�ských areál� (zasn�žování 

= výroba sn�hu vodními d�ly)  
• fyzických osob – odb�r podzemní vody (pitné �i 

užitkové ú�ely); odb�r povrchové vody (zalévání, 
WC, apod.)  

• a dalších.  
  
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu 
bez p�íslušného povolení, vystavuje se sank�nímu 
postihu (pokut�), která m�že �init v p�ípad�: 
  

• fyzické osoby až 50 000 K�  
• právnické osoby nebo fyzické osoby 

podnikající až 10 000 000 K�  
  

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost t�ch 
povolení k odb�ru povrchových nebo podzemních 

vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 
31. prosince 2001. 

  
Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále. 

  
Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která 

nabyla právní moci až po 31.12.2001, jsou také 
stále platná. 

  
Vypoušt�ní odpadních vod 
Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod 
povrchových nebo podzemních, musí mít povolení 
p�íslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního 
ú�adu, vydané podle vodního zákona nebo podle 
p�edchozích právních p�edpis�. 
  
Povolení není pot�eba, pokud jsou odpadní vody 
likvidovány (nap�. odvád�ny do ve�ejné kanalizace 
nebo vyváženy ze žumpy apod.) kanaliza�ní 
spole�ností, která má povinnost zajistit si pro svou 
�innost p�íslušné povolení. 
  
Vodoprávní ú�ad je pro obec Javorník odbor 
životního prost�edí M�Ú Svitavy, který má na starosti 
vodní hospodá�ství.  
  
Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných, 
pr�myslových, zem�d�lských, zdravotnických nebo 
jiných stavbách, dále voda použitá v za�ízeních nebo 
dopravních prost�edcích, a má zm�n�nou jakost (tzn. 
složení nebo teplotu). M�že to být i jiná voda 
odtékající z výše uvedených staveb nebo za�ízení �i 
dopravních prost�edk�, pokud m�že ohrozit jakost 
povrchových nebo podzemních vod. Jedná se nap�. o 
vodu z WC, my�ky, pra�ky apod. 
Povolení k vypoušt�ní odpadních vod do vod 
podzemních nebo povrchových vod se tak m�že 
dotýkat nap�. následujících subjekt�: 

• drobných živnostník� – p�ed�išt�né odpadní 
vody (nap�. vody z technologie, my�ky aut, 
penziony, malé �istírny odpadních vod apod.); 

• obcí - �istírny odpadních vod;  
• fyzických osob – domovní �istírny odpadních 

vod apod.;  
• a dalších.  
  
Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových 
nebo podzemních bez p�íslušného povolení, 
vystavuje se sank�nímu postihu (pokut�), která m�že 
�init v p�ípad�: 
  
• fyzické osoby až 50 000 K�  
• právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající 

až 10 000 000 K�  
  

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost t�ch 
povolení k vypoušt�ní odpadních vod do vod 

povrchových nebo podzemních, která byla 
vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 

2001. 
  

Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále. 
  

Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která 
nabyla právní moci až po 31.12.2001, jsou také 

stále platná. 
  
 
Nové povolení 
Pokud budete chtít i po zániku Vašeho stávajícího 
povolení k odb�ru podzemní nebo povrchové vody, 
pop�. k vypoušt�ní odpadních vod, s vodami nakládat, 
musíte legalizovat nakládání s vodami podáním 
žádosti o vydání nového povolení. Formulá� 
žádosti obdržíte na p�íslušném vodoprávním ú�adu 
nebo na OÚ Javorník. V elektronické podob� jsou tyto 
formulá�e ke stažení na internetu (nap�. na 
www.svitavy.cz nebo na www.zanikpovoleni.cz ) 
  
Správní �ízení, tzv. vodoprávní �ízení, bude zahájeno 
dnem, kdy Vaši žádost obdrží v�cn� a místn� 
p�íslušný vodoprávní ú�ad.  
  
Na vydání povolení k nakládání s vodami není právní 
nárok. Je t�eba také po�ítat s délkou zákonné lh�ty 
pro posouzení Vaší žádosti, která je platnými 
právními p�edpisy stanovena až na 3 m�síce a m�že 
být v p�ípad� opravných prost�edk� i delší. Proti 
rozhodnutí o povolení/nepovolení se m�žete odvolat. 
  
Pokud nebude ke dni 1. ledna 2008 pravomocn� 
rozhodnuto o Vaší žádosti tak, že Vám bude 
povolení ud�leno, nelze po tomto datu s vodou 
požadovaným zp�sobem nakládat. A to až do 
doby, kdy Vám bude povolení pravomocn� 
ud�leno. 
  
Lze tedy pouze doporu�it v�asné podání žádosti o 
vydání nového povolení ! 

 
www.zanikpovoleni.cz  
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Okénko dopisovatel� ... 
 
Máme radost, že se dopisovatelé stále �ast�ji ozývají 
a píší. Máme ale jednu malinkou prosbi�ku. Kdo má 
možnost psát na po�íta�i, m�žete své p�ísp�vky 
posílat mailem na adresu javornik.obec@tiscali.cz . 
Ušet�í to práci s p�episem. D�kujeme. Dnes 
otiskujeme následující p�ísp�vky: 
 
 
„Vážení p�átelé, 
 
rádi bychom reagovali na informaci o tom, že 
existence základní školy v naší obci je, vzhledem 
k ubývajícímu po�tu žák� v ní, ohrožena. 
 
V pond�lí 29.1.2007 jsme se – rodi�e školou 
povinných d�tí – zú�astnili sch�zky se starostou a 
místostarostkou obce. Krom� jiného jsme si tam 
navzájem zprost�edkovan� sd�lili i d�vody n�kterých 
rodi��, kte�í vozí své d�ti z Javorníka do škol ve 
Svitavách již od první t�ídy. A práv� t�m bychom 
cht�li vzkázat, že jejich obavy z toho, že zdejší škola 
své žáky dostate�n� nep�ipraví na 2. stupe� ZŠ ve 
m�st� nebo pro p�ijetí na víceleté gymnázium, jsou 
zbyte�né. Praxe ukazuje, že d�ti, které mají 
p�edpoklady úsp�šn� zvládnout u�ivo a další 
požadavky školy, nemají po odchodu z Javorníka 
žádné problémy ani dále ve Svitavách �i pozd�ji na 
vysokých školách. Dokladem za všechny m�že být 
absolventka zdejší školy Pavla Odstr�ilová, která 
v rámci studia na osmiletém gymnáziu ve Svitavách 
vyhrála náro�ný konkurz na ro�ní studijní pobyt 
v USA. A celá �ada dalších bývalých žák� ZŠ 
v Javorníku úsp�šn� studuje �i studovalo na 
st�edních a vysokých školách. 
 

 
 
… a pro ty d�ti, které z n�jakých d�vod� vyžadují více 
pozornosti pedagoga, nebo-li tzv. individuální p�ístup, 
je takováto malá škola rodinného typu ideálním 
�ešením. Chápeme, že rodi�e takto ope�ovávaného 
žá�ka mohou mít obavy z toho, zda jejich dít� 
pozd�ji, v 6. t�íd�, tu zm�nu zvládne a obstojí 
v drav�jším prost�edí mnohdy i 30ti �lenného 
kolektivu. Tady bychom však cht�li p�ipomenout, že 
dít�ti už je tehdy minimáln� 11 rok�, je mnohem 
vyzrálejší a odoln�jší než když mu bylo o 5 let mén�. 
V mnoha situacích si už automaticky hrav� poradí 
samo a krom� toho – cht�jí-li to rodi�e, pak spolužáci 
z 1. stupn� mohou sed�t v jedné lavici i dále ve 
Svitavách, a potom už je úpln� zbyte�né mluvit o 
stresu z nového prost�edí. 

Rádi bychom zd�raznili, že i my chceme pro své d�ti 
jenom to nejlepší. Také máme ambice, aby pozd�ji 
studovaly na výb�rových školách a také si 
uv�domujeme, jak je d�ležité, aby p�edtím dostaly ty 
nejlepší základy a m�ly potom na �em stav�t. Proto 
jsme pro n� zvolili místní školu. Myslíme si totiž, že je 
správné a pro n� prosp�šné, jim zárove� dop�át co 
nejdelší období bezstarostnosti, d�tství bez 
zbyte�ných stres�, bez p�íliš radikálních zm�n, 
kterým se dá p�edejít. Nap�. tím, že dít� kon�ící 
p�edškolní docházku dáme do školy, kde je 
pochopení pro smutek po plyšácích i prostor pro 
citlivý p�ístup zkušené u�itelky. Kde se dbá na 
pozvolný návyk školním povinnostem, pracuje se s 
(mnohými proklínanými, ale již nezbytnými) po�íta�i, 
ale kde má p�irozené místo i každodenní b�hání po 
školní zahrad�, vycházky do lesa, �i sportování 
v B�ezince, protože všude je to blízko. 
 
Bohužel, rodi��, kte�í sdílí tentýž názor, je 
v Javorníku a blízkých vesnicích dost málo (a 
nekompenzuje to ani nezanedbatelný zájem t�ch, 
kte�í sem dojížd�jí ze Svitav). A skute�n� hrozí, že i 
my, kte�í nechceme posílat své d�ti ve v�ku od 6 do 
11 let do Svitav, k tomu budeme donuceni. To 
o�ekávání, zda ano �i ne, je pro nás smutné i proto, 
že víme, že už nikdy v budoucnu by se zde zrušená 
ZŠ neotev�ela. 
 
Základní škola v Javorníku nevyhlašuje „Dny 
otev�ených dve�í“, protože možnost prohlédnout si ji a 
ú�astnit se vyu�ování, nabízí po celý školní rok. 
Chcete-li se p�esv�d�it na vlastní o�i, zda je to, co 
tady tvrdíme, pravda, m�žete této nabídky kdykoliv 
využít. Telefonní �íslo do ZŠ Javorník je 
461 532 585.“ 
 

Za rodi�e, kte�í se zú�astnili 
sch�zky dne 29.1.2007 

Lenka Žá�ková 
 

 
 
 
OÁZA 
 
Zdejší Klub d�chodc� p�ivítal nový rok 2007 na 
tradi�ním váno�ním setkání spojeném s tombolou. A 
tradi�n� nás také navštívil starosta obce Zden�k 
Bouška. I on p�isp�l do losování za obecní ú�ad, i 
osobn�, hodnotnými dárky. Mj. i keramikou s motivem 
naší obce. 
 
Mrzí nás, kte�í chodíme do klubu pravideln�, že 
nových p�átel Klubu d�chodc� je pramálo. Naopak 
n�kte�í již do klubu nechodí. Snad je odrazuje n�kolik 
schod� do klubovny. V této souvislosti se sluší 
p�ipomenout ve�ejnosti – ob�an�m – o plánu rozší�it 
budovu OÚ. Plánovaná investice v hodnot� p�es 12 
mil. K� je grandiózní. V objektu se po�ítá i se 
spole�enskou místností v suterénu budovy, kterou 
budou moci využívat práv� senio�i, aby nemuseli 
chodit po schodech. 
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Ve výše uvedeném nadpisu se skrývá možnost 
odebírání ob�d� v mate�ské škole. Cena je cca 42 
K�. V situaci, kdy ve vesnici není restaurace (pouze 
hotel U Jelena), tak toto �ešení alespo� z �ásti 
nahrazuje pot�ebu n�kterých z nás. A d�ležité je i to, 
že p�ispívá ke komunikaci mezi ob�any, nejen mezi 
seniory. Též s „novousedlíky“, i když pouze na 
chodb� „Oázy“. Setkání se spoluob�any, které 
nevidíte i rok, pot�ší. I to je chvályhodné. Rozhodnutí 
obce umožnit zájemc�m o stravování ve školní 
jídeln� p�ispívá nejen k finan�ním úsporám obce, ale 
�ad� ob�an� (a zejména d�chodc�m) usnadní 
námahu s p�ípravou ob�d� b�hem celého roku. 
 
A ješt� poznámku: 
Mladí mají též své programy. I žáci. S juniory však 
držíme krok. V n��em je možná i p�edstihujeme – 
zájezdy, které pravideln� organizuje náš aktivní Klub 
d�chodc�. Do St�eleckého klubu bychom však už 
nešli!  

Josef Ju�ík 
 
 
 
P�edja�í 
 
Letošní zima nebyla tak krutá a bohatá na sníh, zato 
nás obda�ila �astými vichry, dokonce orkánem. Bez 
škody se to bohužel neobešlo. Rozbitá st�echa, 
finan�ní škody a samoz�ejm� strach z další možné 
nehody. 
 
Ur�it� si mnozí všímaví ob�ané uv�domili, co 
všechno se v údržb� zelen�, po�ádku a úpravy obce 
v posledních letech ud�lalo. Mohli jste zaznamenat 
stálé pracovní nasazení zam�stnance obce p. 
�echala a jeho pomocník� (ti mimochodem pracují 
bezplatn� – jako brigádníci, protože obec nemá 
prost�edky na zam�stnávání dalších pracovník�). 
 
Máme v B�ezince nové proléza�ky, porost v areálu je 
stále udržován, prosv�tlen, objevily se nové 
plakátovací plochy, zlepšují se i místa pro kontejnery 
na odpad. Mnozí si už zvykli vyvážet odpad ze 
zahrady do kontejneru na zelený odpad, který je 
umíst�n za OÚ. B�hem letoška by m�ly p�ibýt za 
pomoci pen�z z Evropské unie další dva – jeden ke 
škole a druhý k B�ezince.  Pak by už nikdo nem�l 
vyvážet uschlé muškáty mezi borovice nebo na kraj 
lesa zakládat n�co podobného hnojišti. 
 
Na jaro se už všichni t�šíme, nedo�kav� vytahujeme 
o�ima první rostlinky a hledáme zelené lístky. Ale 
p�edja�í je také obdobím, kdy se množí žádosti o 
kácení strom�. Není divu. Výkyvy po�así nás vyd�sily 
natolik, že se snažíme omezit rizika možných nehod. 
Pokud se jedná o rizikový strom – komise pro životní 
prost�edí (p�edsedkyn� Eva Kašparová) problémy 
ur�it� d�lat nebude. 
 
Jde-li však o kácení stromu pouze kv�li padajícímu 
listí, už nejde o rizika, ale o naše pohodlí.  
 

Zkusme si p�edstavit, jak dlouho roste strom o výšce 
5 – 8 m. Jeden lidský �ivot. A minimáln� 4 lidem 
dodává dostatek kyslíku svou korunou. Zvažme tedy 
kácení. A zvažujme i výsadbu druhu strom� do 
blízkosti dom�, do velké zahrady, do malé zahrady. 
 
Co hovo�í pro jehli�nany? Bezúdržbový r�st, 
minimální zne�išt�ní okolí, žádné listí. Stejný vzhled 
b�hem vegetace i v zim�. 
Co hovo�í pro listná�e? Málokterý strom  je pro �eské 
venkovské prost�edí tak typický jako listná� – javor, 
lípa, b�íza, dub, buk, jírovec a �ada dalších. Listná� je 
oproti jehli�nanu krásn�jší ve svém rozli�ném vzhledu 
b�hem roku: 
- v zim� teskní s námi holými v�tvemi 
- na ja�e se radujeme z pupen� a kv�t� 
- v lét� nám dop�ává p�íjemný stín 
- na podzim rozvern� hý�í barvami a zasypává nás 
listy 

 

 
 
Není to dostate�ný výkon od jednoho stromu? Nem�li 
bychom tedy jednou za rok s chutí pohrabat listí a 
vy�istit si korytiny? 
 
Venkov je venkovem nejen klidem, ale také 
množstvím vzrostlé zelen�.  
 
A ješt� jeden apel. Prosíme rodi�e d�tí, které 
využívají B�ezinku ke svým hrám, aby s nimi 
pohovo�ili o šetrném chování v��i za�ízením v areálu.  
Na podzim byly vysázeny mladé duby a buky, te� na 
ja�e je množství stromk� vytrhaných a op�rné ty�e 
zmizely.  
 
Domníváme se, že nejde o starší d�ti, ale o malé, 
snad ješt� nerozumné školáky. B�ezinka je pro n� i 
pro nás. M�žeme být na ni pyšní a cenit si toho, že 
máme kde sportovat a bavit se. 
 

Jarmila Boušková 
 
 

Novinky kolem ob�anských 
pr�kaz� 

 
Od 1.1.2007 skon�ila platnost dosavadních 
žádostí o vydání ob�anského pr�kazu. Platné 
z�stávají ty, které mají na p�ední stran� 



                         JAVORNICKÝ OB�ASNÍK                
 

 
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 1/2007. Toto �íslo vyšlo v únoru 2007. Cena 24 K� na rok. 
 

6 
 
 

 

možnost zápisu nepovinných údaj� – manželky 
a d�tí. 

V médiích se v sou�asnosti objevují 
nejednozna�né informace o platnosti 
ob�anských pr�kaz�. Do konce roku 2006 platily 
ob�anské pr�kazy, které byly vydány do 
31.12.1996. Koncem roku 2007 skon�í 
platnost ob�anským pr�kaz�m vydaným do 
31.12.1998. Výjimkou jsou ob�anské pr�kazy 
ob�an� narozených p�ed 1.1.1936. Pokud tento 
ob�anský pr�kaz má dobu platnosti bez 
omezení, je v n�m vyzna�eno státní ob�anství a 
obsahuje platné údaje (rodinný stav ob�ana – 
vdovec, rozvedený a správný údaj o míst� 
trvalého pobytu) z�stává i nadále v platnosti.  
Pokud ob�an sv�j pr�kaz ztratí nebo mu bude 
odcizen, m�že si požádat i o ob�anský pr�kaz 
s kratší dobou platnosti. V krátké lh�t� (v�tšinou 
do druhého dne) mu bude vydán ob�anský 
pr�kaz s dobou platnosti 1 m�síc. Na tento 
nelze cestovat do zahrani�í a správní poplatek 
�iní 100,- K�. Ke své žádosti musí ob�an doložit 
2 fotografie a doklady ov��ující data zapsaná 
v pr�kazu (rodný list, oddací list, úmrtní list 
manžela, pop�. rozsudek o rozvodu). Zárove� 
s touto žádostí musí každý ob�an podat žádost 
o nový ob�anský pr�kaz se strojov� �itelnou 
zónou. K žádosti musí doložit 1 fotografii a 
správní poplatek 100,- K� (za ztracený �i 
odcizený). 

Pro obec Javorník je p�íslušným 
pov��eným ú�adem, u kterého lze požádat o 
vydání nového ob�anského pr�kazu, M�stský 
ú�ad ve Svitavách. 
 

Ovocná poezie 
 
V hodinách literárního �tení d�ti ve zdejší ZŠ 
skládaly básni�ky o ovoci. Jakub Malý vydal 
moc hezký sborní�ek s jednotlivými básni�kami, 
ze kterých zve�ej�ujeme: 
 
Denisa Kinclová 
Ovoce 
 
Ovoce se blýská 
jako malá b�ízka, 
malá, velká jablí�ka 
k tomu n�jaká hrušti�ka. 
 

Tereza Peka�ová 
Hruška 

 
Hrušti�ka na strom� dozrává, 

jako by se na m� usmála. 
Je celá barevná: 

�ervená, žlutá a zelená. 
 

Jakub V. Malý 
Ovoce 
 
Ovoce s jeho vitamíny 
dát si na chu� nejsem líný. 
 
Mám rád �ervené jablko, 
nemusím pro n�j daleko. 
P�iberu k n�mu hrušku, pochutnám si víc než trošku. 
 
A k tomu banán, pomeran�, jah�dka, 
to je úplná lah�dka. 
 

Iva Drejslarová 
Jablo� 

 
Spadlo jablko z jablon�, 

koukni, jak je �ervené. 
Malé, velké jablí�ko 

koulí se jak klubí�ko. 
 

Keramika Javorník 
 
Cht�li byste obdarovat své p�íbuzné �i známé 
n��ím, co jim bude p�ipomínat Javorník? Chcete 
doma pít kávu z hrní�ku s motivem Javorníku? 
A nebo byste m�li zájem o keramická 
štamprdlátka, p�llitr, vázu na suché kv�ty �i 
talí�ek, tužkovník, zvone�ek, stojánek na 
ubrousky apod.? Pak si m�žete z níže uvedené 
nabídky vybrat a na obecním ú�ad� zakoupit �i 
objednat. Tisk fotografií není dostate�n� kvalitní, 
ale snad nabídku rozlišíte. 
 

 
 
Ceník zleva: 
 
hrnek ru�ní keramický  80 K� 
hrnek porcelánový  65 K� 
štamprdlík   38 K� 
hrnek mazel   58 K� 
váza na suché kv�ty  70 K� 
hrnek rovný keramický  80 K� 
tužkovník   90 K� 
štamprdlík béžový  45 K� 
korbel litý               105 K� 
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Ceník zleva: 
 
zvonek ru�ní velký  55 K� 
zvonek litý velký   40 K� 
zvonek litý malý   40 K� 
zvonek malý   26 K� 
zvone�ek béžový   25 K� 
zvone�ek bílý   25 K� 
popelní�ek   40 K� 
 
 

 
 
 
Ceník zleva vzadu: 
 
váza na suché kv�ty       70 K� 
váza na suché kv�ty obto�ená such.1 120 K� 
váza na suché kv�ty obto�ená such.2 120 K� 
váza na suché kv�ty     70 K� 
 
zleva vp�edu: 
 
popelní�ek      40 K� 
talí�ek       70 K� 
držák ubrousk� nebo vizitek    60 K� 
 

Ve zkratce 
 
• P�ipomínáme, že v obecní knihovn� v ZŠ je 

p�ístupný ve�ejný internet. Možnost využívání 
si m�že každý domluvit s p. Odstr�ilovou. 

• Od 1.1.2007 za�ala platnost nového 
stavebního zákona, podle kterého již nemá 
stavební komise žádné pravomoci 
v p�enesené p�sobnosti a veškeré úkony 
provádí odbor výstavby M�Ú ve Svitavách. 
To se týká i ohlášení, povolování drobných 
staveb �i stavebních úprav. Bližší informace 
zve�ejníme v dalších �íslech ob�asníku. 

• Ve st�edu 28.2.2007 se uskute�ní v 19.00 
hodin další zasedání Zastupitelstva obce 
Javorník. Hlavním bodem programu bude 
schválení rozpo�tu obce na rok 2007. 

• V záv�ru lo�ského roku prob�hly ve zdejší 
základní škole dv� kontroly – z Hygieny 
Svitavy a �eské školní inspekce.  Ob� 
hodnotily práci školy dob�e – bez p�ipomínek. 

• Stále více ob�an� obce si nechává posílat 
aktuální informace obecního ú�adu formou 
SMS na sv�j mobil. Protože je obecní 
rozhlas v nevyhovujícím stavu, je posílání 
SMS vedle ob�asníku nejd�ležit�jším 
informa�ním zdrojem. Ti, kte�í dosud 
neprojevili zájem o obecní esemesky, mají 
jednoduchou možnost nahlásit své �íslo na 
mobil na OÚ. Zd�raz�ujeme, že SMS hradí 
obec – pro ob�any je tedy zasílání zdarma. 

• Další možností dostat se k informacím o obci 
jsou webové stránky www.obecjavornik.cz , 
p�ípadn� si zájemci mohou nechat posílat 
zprávy na mailovou adresu. sta�í ji oznámit 
bu� na OÚ nebo p�ímo na mail 
javornik.obec@tiscali.cz . 

• V obci pracují dva výbory – finan�ní (p�eds. 
Blanka Pavl�) a kontrolní (p�eds. Vladimír 
Martens). 

• S požadavky, týkající se problematiky údržby 
obce (osv�tlení, ve�ejná prostranství a zele�, 
svoz a likvidace odpad�, údržba místních 
komunikací apod.) a p�j�ování obecního 
majetku dle pravidel schválených 
zastupitelstvem, se mohou ob�ané obracet 
na p�edsedu komise místního hospodá�ství 
Vladimíra �echala. 

• Povolování kácení strom� a celou 
problematiku životního prost�edí, ale také 
organizování r�zných akcí pro d�ti a mládež 
má na starosti komise pro mládež a životní 
prost�edí. P�edsedkyní této komise je Eva 
Kašparová. 

• Poslední komisí je komise sociáln� 
spole�enská. Ta zajiš�uje vedení Kroniky 
obce Javorník a Pam�tní knihy, 
spoluorganizování n�kterých akcí jako jsou 
váno�ní koncerty, �eší problematiku sociální 
v�etn� spolupráce s Klubem d�chodc�, 
zajiš�ování zájezd� apod. P�edsedkyní je 
Jarmila Boušková. 
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• V sobotu 24.2. se v B�ezince uskute�nila 
brigáda. Svážely se hromady nahrabaného 
listí. Pod�kování pat�í všem brigádník�m: 
Oldovi Tesa�ovi, Petru Janderovi, Pavlu 
Vost�elovi, Danu Císa�ovi, Vladimíru 

Zemanovi, Ji�ímu T�eš�ákovi, Vladimíru 
�echalovi a Luboši Knotkovi, který dal 
k dispozici svoje auto s valníkem. Všichni 
brigádni�ili ve svém volném �ase a zdarma.  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A na záv�r n�co ze sportu 

I v sezón� 2006-2007 probíhala ve Svitavách M�stská hokejová liga. V základní �ásti hrálo 8 mužstev. 
Ve t�ech mužstvech hrálo celkem 10 hrá�� z Javorníka. Za družstvo Rumpál's, které skon�ilo na 7. 
míst�, hrají Petr Šimek a Mirek Uher. Na 6. míst� skon�ilo družstvo Kope�ek s javornickým branká�em 
Fandou Jandou. Dob�e si vedlo mužstvo Mikul�e, které reprezentuje nejvíce hrá�� pocházejících z 
Javorníka - Roman a Martin Ju�íkovi, Zden�k Bulva, Milan Pe�áz, Zden�k Šesták, Jarda D�di� a 
veterán Zden�k Bouška.  

Po skon�ení základní skupiny se hrálo systémem play off. Mužstvo Mikul�e v 1. kole vy�adilo 
Kope�ek, ale v boji o postup do finále prohrálo s SKP Svitavy. V sobotu 24.2. v záv�re�ném utkání o 
t�etí místo s lo�ským vít�zem Stap Svitavy byli fandové Mikul�e dlouho v nap�tí, protože Stap na 
za�átku druhé t�etiny vedl již 3:0. Ješt� do konce této t�etiny bylo ale srovnáno na 3:3. T�etí t�etina 
skon�ila bez branek, a tak se prodlužovalo. V prodloužení dala Mikule� dva góly.  

T�etí místo Mikul�e je velkým úsp�chem, protože v pr�b�hu sout�že se tém�� všechna mužstva 
posílila o n�kolik registrovaných hrá�� hrajících vyšší sout�že. Mikule� ale celou sout�ž odehrála 
s neregistrovanými. O významu javornických hrá�� pro družstvo Mikul�e hovo�í i celková st�elecká 
úsp�šnost – Z. Bouška dal 22 gól�, M. Pe�áz 9, M. Ju�ík 7, Z. Bulva 5, R. Ju�ík (obránce) 3, J.D�di� 2 
a Z. Šesták 1. 

 
 
Z Javornických hrá�� jsou na snímku Roman Ju�ík, Zden�k Bouška, Milan Pe�áz, Zden�k Šesták a Jarda D�di�. 
Chybí Martin Ju�ík a Zden�k Bulva. 


