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Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník 

 
Zasedání dne 30.6.2007 
 
1. Rozbor hospoda�ení Mikroregionu 
Svitavsko za rok 2006 

- zastupitelstvo projednalo rozbor 
hospoda�ení Mikroregionu Svitavsko za rok 
2006 a vzalo jej na v�domí bez 
p�ipomínek 

 
2. Hospoda�ení ZŠ v r. 2006 

- zastupitelstvo projednalo a schválilo 
hospoda�ení p�ísp�vkové organizace 
ZŠ a MŠ Javorník za rok 2006 

- p�ísp�vková organizace skon�ila 
s hospodá�ským výsledkem + 39.507,39 
K� 

- zastupitelstvo schválilo p�evedení 
hospodá�ského výsledku ve výši 
39.507,39 K� do fondu rezerv (z 
minulých let byl z�statek na RF 
18.060,02 takže k 1.1.2007 je v RF 
57.567,41K�) 

 
3. Záv�re�ný ú�et obce za rok 2006 v�etn� 
auditu 

- starosta seznámil zastupitele se 
Zprávou �. 107/07 o výsledku 
p�ezkoumání hospoda�ení obce 
Javorník za rok 2006 

- zastupitelstvo schválilo záv�re�ný ú�et 
obce v souladu s ustanovením § 17 zák. 
�. 250/2000 Sb., o rozpo�tových 
pravidlech územních rozpo�t� 
v posledním zn�ní s výhradami (zjišt�né 
chyby a nedostatky nemají závažnost 
nedostatk� uvedených pod písm. c) 
zákona 420/2004 Sb.) 

 
 
Zasedání dne 9.7.2007 
 
1. Spole�enské a vzd�lávací centrum – 
rekonstrukce a p�ístavba 

- jednání se zú�astnil Ing. arch. Ji�í Jurka 
- starosta nejd�íve informoval o 

dosavadním pr�b�hu prací – je 
zpracována studie nové verze projektu 

- Ing. Jurka p�edstavil studii a seznámil 
p�ítomné se svou nabídkou následných 
prací na projektu v�etn� výb�rového 
�ízení na dodavatele rekonstrukce  

- zastupitelstvo revokovalo usnesení 
zastupitelstva ze dne 26.3.2007 
týkající se Spole�enského a 
vzd�lávacího centra 

 
Pohled na budoucí objekt – severní pohled 

 
- zastupitelstvo schválilo objednání 

realiza�ní dokumentace na projekt 
Spole�enské a vzd�lávací centrum u 
Ing. arch. Jurky 

- zastupitelstvo schválilo za realizátora 
výb�rového �ízení na dodavatele 
stavební �ásti investice Ing. arch. Jurku 
za cenu do 38 tis. K� v�. DPH a 
pov��ilo starostu Z. Boušku jednáním 
s ing. Jurkou k zadání a p�íprav� 
výb�rového �ízení 

 
2. Zm�na �. 2 Územního plánu obce Javorník 
– informace o aktuálním stavu 

- starosta podal informaci o aktuálním 
stavu: je zpracovaná textová i grafická 
�ást zm�ny �. 2 

- M�Ú Svitavy jako po�izovatel zm�ny má 
p�ipravené Ve�ejné projednání o 
upraveném a posouzeném návrhu zm�n 
�. 2 ÚPO Javorník 

- 13.7. bude rozesláno oznámení a 
vyhláška o ve�ejném projednání Zm�ny 
�. 2, které prob�hne 31.8. na OÚ 
v Javorníku 

- vyhláška bude zve�ejn�na na ú�ední 
desce OÚ i na webových stránkách 
obce (elektronická ú�ední deska) 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
informaci o aktuálním stavu prací na 
Zm�n� �. 2 ÚPO Javorník 

 
3. R�zné 
 
a) Pln�ní rozpo�tu obce k 30.6.2007 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
informaci starosty o pln�ní rozpo�tu 
obce k 30.6.2007 a schválilo 
rozpo�tový výhled do r. 2010 obsahující 
plánovaný úv�r na dofinancování 
projektu Spole�enské a vzd�lávací 
centrum 
 

b) Oprava místní komunikace – výb�r 
dodavatele 

- výzva k podání nabídky byla poslána 
22.6.2007 SÚS Pardubice, provoz SY-
La�nov a ing. Zde�ku Pavlíkovi 

- nabídky lze podat do st�edy 18.7.2007 
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- zastupitelstvo schválilo pracovní 
skupinu k vybrání dodavatele na opravu 
místní komunikace ve složení V.�echal, 
L.Bedná�, F.Havlí�ek, B.Bulvová, 
Z.Bouška 

 
c) Informace o kontrole Správy sociálního 
zabezpe�ení, provedené 13.6.2007 na OSSZ 
ve Svitavách  

- neukládají se žádná opat�ení k náprav� 
- zastupitelstvo bere informaci na 

v�domí 
 
d) Záv�re�ný ú�et obce za rok 2006 v�etn� 
auditu 

- starosta seznámil zastupitele se 
Zprávou �. 107/07 o výsledku 
p�ezkoumání hospoda�ení obce 
Javorník za rok 2006 

- zastupitelstvo schválilo záv�re�ný ú�et 
obce v souladu s ustanovením § 17 zák. 
�. 250/2000 Sb., o rozpo�tových 
pravidlech územních rozpo�t� 
v posledním zn�ní s výhradami (zjišt�né 
chyby a nedostatky nemají závažnost 
nedostatk� uvedených pod písm. c) 
zákona 420/2004 Sb.) 

 
e) Dispozice s majetkem obce 

- zastupitelstvo schválilo podání žádosti 
na Pozemkový fond o bezúplatný 
p�evod pozemkové parcely 523/37 
v k.ú. Javorník u Svitav 

 
- zastupitelstvo nesouhlasilo s prodejem 

té �ásti pozemkové parcely �. 22 
(vlastník Ú�ad pro zastupování státu ve 
v�cech majetkových), která zasahuje do 
místní komunikace a souhlasilo 
s podáním žádosti o bezúplatný p�evod 
na obec Javorník ze dne 4.4.2007 

 
 
Zasedání dne 10.9.2007 
 
 
1. Zm�na �. 2 Územního plánu obce Javorník 
– informace o aktuálním stavu 

- starosta podal informaci o aktuálním 
stavu: 31.8.2007 prob�hlo na OÚ 
ve�ejné projednání Zm�ny �. 2 a 
všechny d�íve uplatn�né p�ipomínky 
byly do Zm�ny �. 2 zapracovány 

- starosta dále seznámil zastupitele 
s návrhem opat�ení obecné povahy ke 
Zm�n� �. 2 Územního plánu obce 
Javorník, který p�edkládá po�izovatel 
(M�Ú Svitavy) 

- do p�edání všech grafických i 
písemných materiál� obsahujících 
Územní plán obce Javorník v�etn� 
Zm�n �. 1 a �. 2 aktualizuje zpracovatel 
Agrourbanistický ateliér Praha grafické 
zpracování o nejaktuáln�jší mapový 
podklad 

- zastupitelstvo  vydává opat�ení 
obecné povahy, týkající se Zm�ny �.2 
Územního plánu obce Javorník 

 
2. Pr�b�žné pln�ní rozpo�tu obce – 
rozpo�tové opat�ení �. 1 

- zastupitelé byli seznámeni s pln�ním 
rozpo�tu obce k 31.8.2007 

- zastupitelstvo schválilo rozpo�tové 
opat�ení �. 1 

 
3. Spole�enské a vzd�lávací centrum – 
rekonstrukce a p�ístavba 

- zm�na projektové dokumentace, kterou 
zpracovává architekt Jurka, je p�ed 
dokon�ením 

- obec musí odmítnout p�ijetí dotace ve 
výši 3.5 mil. K�, která byla zásluhou 
poslance Martínka p�id�lena obci p�i 
schvalování státního rozpo�tu na r. 
2007, protože není možné splnit 
podmínky Ministerstva financí �R: do 
konce r. 2007 provést krom� zm�ny 
projektu výb�rové �ízení na dodavatele 
stavby a proinvestovat celou dotaci tak, 
aby do 31.12.2007 byl zkolaudován 
funk�ní celek 

 

 
Pohled na budoucí objekt – východní pohled 

 
- starosta informoval o jednání s 

nejúsp�šn�jší poradenskou firmou na 
�eském trhu Raven EU Advisory, která 
p�edložila obci Javorník velmi zajímavou 
nabídku: na základ� o�ekávané výzvy 
dota�ního programu EU „Program 
obnovy venkova“, která by m�la být 
zve�ejn�na v �íjnu t.r., zpracuje obci 
kompletní žádost o dotaci až do výše 90 
% náklad� a celková cena služby 
nep�esáhne 100 tis. K� s tím, že 80 % 
ceny obec zaplatí až po získání dotace 

- možnost získat na uvedenou investici 
zdroje z prost�edk� Evropské unie je 
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daleko výhodn�jší než p�vodní zám�r 
(podíl obce bude výrazn� nižší a s ním i 
p�ípadné zadlužení obce) 

- zastupitelstvo schválilo uzav�ení 
smlouvy mezi obcí Javorník a firmou 
Raven EU Advisory ke zprost�edkování 
žádosti o dotaci na rekonstrukci a 
výstavbu Spole�enského a 
vzd�lávacího centra v Javorníku 

 
3. R�zné 
 
a) Obecn� závazná vyhláška �. 1/2007 

- zastupitelstvo schválilo obecn� 
závaznou vyhlášku obce Javorník �. 
1/2007, kterou se m�ní a dopl�uje 
vyhláška obce �. 2/2003 o místních 
poplatcích 
 

b) Oprava místní komunikace 
- starosta seznámil zastupitele o výb�ru 

dodavatele stavby v souladu 
s usnesením zastupitelstva ze dne 
9.7.2007 

- Vl. �echal seznámil zastupitele 
s pr�b�hem prací 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
informaci o pr�b�hu prací na oprav� 
místní komunikace v úseku od hasi�ky 
ke Kinclovým bez p�ipomínek 

 
c) Dispozice s majetkem obce 

- zastupitelstvo schválilo za�azení p.p. �. 
22 v k.ú. Javorník u Svitav do kategorie 
místních komunikací dle § 40, odst. 5, 
písm. c), zák. �. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném 
zn�ní 

 
 
 

Životní jubilea 
 
Tentokrát zve�ej�ujeme jubilanty, kte�í slavili 
nebo budou slavit v m�sících srpen, zá�í a �íjen: 
 

Mat�j PLÍSKA 
 75 let 

 
R�žena KULKOVÁ 

 90 let 
 

Marie KADLECOVÁ 
 86 let 

 

 
 

Na zdraví! 
 

Ljuba PAVLÍ�KOVÁ 
83 let 

 
František HAVLÍ�EK 

70 let 
 

Anežka HOUDKOVÁ 
70 let 

 
Marie DOLNÍ�KOVÁ 

83 let 
 

Jaroslav VOMO�IL 
65 let 

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

Stravování ve školní jídeln� 
 
Již v minulém školním roce �ada ob�an�, 
zejména z �ad d�chodc�, využívala možnosti 
odebírat ve zdejší školní jídeln� ob�dy. 
Postupn� dochází ke zlepšování vybavení 
kuchyn�. Obec uvolnila a dále uvolní velké 
finan�ní prost�edky na zlepšení kuchy�ské 
technologie (sporák, škrabka na brambory, 
nádobí, my�ka apod.). K radikální modernizaci 
dojde s p�ipravovanou rekonstrukcí 
Spole�enského a vzd�lávacího centra.  
 
Již v sou�asné dob� umož�uje kapacita školní 
jídelny navýšit po�et cizích strávník� z �ad 
ob�an� Javorníka. Noví zájemci se mohou 
k odb�ru ob�d� p�ihlásit p�ímo v mate�ské 
škole. 
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Co je nového kolem 
odpad�? 

 
V sou�asné dob� je na území okresu Svitavy 
realizován projekt „Integrovaný systém 
nakládání s odpady – sb�rné dvory Svitavska“. 
Jedná se o rozsáhlý projekt, ve kterém je 
zapojeno 34 obcí. Projekt je spolufinancován EU 
a SFŽP v rámci Opera�ního programu 
Infrastruktura. Cílem projektu je zkvalitn�ní 
služeb v oblasti nakládání s odpady a dosažení 
lepší dostupnosti t�chto služeb pro ob�any 
zapojených obcí. 

V souvislosti s tímto projektem dochází i 
k rekonstrukcím stávajících provozoven. 
Stavební práce si ovšem vynutily jejich do�asné 
uzav�ení. Uzav�ení se týká mj. Sb�rných surovin 
Svitavy (V zahrádkách – u nádraží �D). 

Odb�r odpadu se však nezastaví a p�esune se 
po dobu rekonstrukce do jiných provozoven. 

Svitavy ( náhrada za uzav�ení 
Sb�rných surovin ) 

Odpady m�žete dle druhu odevzdávat v t�chto 
provozovnách :  
 
Sb�rný dv�r Tolstého 13 (sídlo firmy): 

- nebezpe�né odpady 
- recyklovatelné plasty 
- elektroza�ízení (televize, monitory, ledni�ky, 

apod.) 
- pneumatiky 

           
 
Provozní doba: Po, St, �t, Pá ... 6.00 – 14.00 
  Út ..................... 6.00 – 16.30 
 
P�ekladišt� SKO (Olomoucká ul. – areál za 
m�stem, výjezd sm�r Olomouc) 

- objemný odpad 
- asfaltové lepenky 
- plasty 
- eternit 
- sklo 

Provozní doba: Po, Út, St, Pá ... 6.00 – 13.30 
  �t ..................... 6.00 – 15.30 
 

Mezi 34 obcemi okresu Svitavy, které se zapojily 
do projektu podpo�eného dotacemi EU a 
Státního fondu životního prost�edí je i naše obec 
Javorník. I když se realizace celého složitého 
projektu z r�zných d�vod� �asov� posunula, na 
sb�rném míst� u obecního ú�adu je již nový 
kontejner na stavební su�. K tomu máme 
upozorn�ní!  
 
Do kontejneru je možné dávat pouze stavební 
su� z r�zných boura�ek a oprav dom�. 
V p�ípad�, že ob�ané nebudou dodržovat tento 
pokyn, LIKO nebude kontejner vyvážet a  
obecní ú�ad bude nucen kontejner p�emístit na 
uzav�ené místo. Kontejnery z dotací Evropské 
unie jsou p�ísn� ú�elov� ur�ené a p�i 
nedodržování ú�elu dotace hrozí její vrácení. 
Bohužel, již p�i prvním p�istavení se v kontejneru 
objevil r�zný jiný odpad v�etn� nebezpe�ného 
odpadu, pneumatik, plast� apod. 
 
 

 
Ilustra�ní foto 

 
 V��íme však, že jsme v obci na takové úrovni, 
že k porušování uvedeného pokynu již nebude 
docházet. Za pochopení d�kujeme. 
 
Jsme také jednou z mála obcí, která má již t�etí 
sezónu kontejner na zelený odpad. Velmi se to 
osv�d�ilo, a to i p�esto, že obec za vyvezení 
každého kontejneru platí kolem 1,5 tis. K�. Moc 
d�kujeme obyvatel�m za disciplinovanost, že do 
tohoto kontejneru skute�n� dávají pouze zelený 
odpad. P�vodn� jsme m�li dostat další takové 
kontejnery v pr�b�hu léta z dotace EU, ale 
realizace se pon�kud pozdržela. K rozvozu 
kontejner� dochází teprve v t�chto dnech. 
Jeden bude umíst�n u plakátovací plochy 
v blízkosti hlavní silnice v horní �ásti obce a 
druhý na sb�rném míst� u B�ezinky. Obec dále 
usiluje o získání dalších dvou kontejner� na 
plasty tak, aby na všech sb�rných místech 
v obci byly dva. 
 
V��íme, že uvedenými opat�eními výrazn� 
zkvalitníme komfort ke zlepšení a udržování 
po�ádku v obci. Toho lze ale dosáhnou pouze za 
pochopení nás všech v obci.  
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A ješt� jedna poznámka: 
N�kolik našich ob�an� si zvyká neoprávn�n� 
skladovat r�zné v�ci na obecním pozemku 
(stavební materiál, palivové d�evo a další). 
P�itom dokonce hrozí poškození zelen�.  
 
Užívání obecního pozemku je možné pouze 
se souhlasem obecního ú�adu a po zaplacení 
stanoveného poplatku, p�íp. uzav�ení 
nájemní smlouvy za pronájem ve�ejného 
prostranství �i obecního pozemku. 

 

 
 
Každý by si m�l uv�domit, že obec je  
vlastníkem pozemk� se stejnými právy jako 
vlastník – ob�an. A asi by se žádnému obyvateli 
nelíbilo, kdyby na jeho pozemku kdokoliv bez 
jeho souhlasu skladoval n�jaký sv�j materiál. 
 
A ješt� podzimní svážení odpad�... 
 
Krom� b�žného svážení obsahu popelnic bude 
tradi�n� i letos na podzim svoz nebezpe�ného 
odpadu, p�istavení kontejner� na velkoobjemový 
odpad, ale také sb�r starého železa: 
 

 
 
- Kontejnery na velkoobjemový odpad budou 

v obci p�istaveny v pátek  2. listopadu na 
víkend. Znovu p�ipomínáme, že do kontejner� 
na velkoobjemový odpad nepat�í plasty, sklo, 
papír, stavební su�, nebezpe�ný odpad ani 
železo �i zelený odpad. 

- Mobilní svoz nebezpe�ného odpadu se 
v Javorníku uskute�ní také v pátek 2. 
listopadu od 15.30 h (postupn� bude vozidlo 
pod kaplí, u prodejny a u B�ezinky). 
Nebezpe�ný odpad se p�edává osobn� na 
míst�. Není tedy možné ho na sb�rných 
místech skladovat dop�edu. 

- Sb�r starého železa prob�hne ve stejném 
víkendu 3. �i 4. listopadu 2007. Staré železo 
shromaž�ujte jako obvykle p�ed svými domy. 
Pokud to jenom trochu jde, snažte se staré 

železo shromaž�ovat se sousedy na jednom 
míst�. Nakládání je pak jednodušší. 
D�kujeme. 

 

Informace k telefonnímu 
automatu 

 
Dne 27. zá�í obdržel obecní ú�ad zprávu 
následujícího zn�ní: 
 
„... v obci Javorník �.p. 60 (u základní školy) 
provozuje spole�nost Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. v sou�asné dob� mincovní 
telefonní automat tel. �. 461 530 014. Vzhledem 
k tomu, že služba není ve�ejností využívána, 
bude v 2. pololetí 2007 provedena vým�na za 
kartový automat...“ 
 

 
Ilustra�ní foto 

 

Apel na rodi�e 
 
V poslední dob� op�t zaznamenáváme n�které 
negativní projevy d�tí a mládeže zejména 
v areálu B�ezinka, u proléza�ek �i na 
odpo�ivných místech, ale také v autobusových 
�ekárnách. 
 
Dochází k poškozování obecního majetku 
(vyrývání kreseb, ni�ení lavic a stol�, oplocení 
tenisového kurtu, drobným krádežím – nap�. 
n�kolika desítek karabinek od stínících plachet 
na kurtu atd.) a dokonce také ob�as nacházíme 
na r�zných místech v obci injek�ní st�íka�ky...  
 
Odpo�ivná místa v obci samoz�ejm� slouží 
k posezení nejen obyvatel Javorníka, ale i 
projížd�jících návšt�vník� obce. Ale pouze t�ch, 
kte�í se zde budou chovat slušn�. A bohužel, 
n�kte�í mladí ze Svitav a okolí, kte�í jezdí za 
d�tmi a mládeží v obci, pravidla slušnosti 
nedodržují. Upozor�ujeme rodi�e na tento fakt a 
v��íme, že máme spole�ný zájem �ešit uvedené 
problémy. Pan �echal, který je pov��en 
k provád�ní kontrol po�ádku po obci, nem�že 
vše postihnout. Proto apelujeme zejména na 
rodi�e, ale i na další dosp�lé v obci, aby si 
všímali, co d�lají jejich d�ti a ostatní. Jedin� 
spole�ným výchovným p�sobením m�žeme 
eliminovat negativní projevy d�tí a mládeže 
v obci. Chceme dále zlepšovat podmínky pro 
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smysluplné využívání volného �asu d�tí a 
mládeže. Ale p�edevším samotné d�ti by m�ly 
mít zájem vše udržovat v po�ádku. 
 
 

P�ísp�vky ze ZŠ 
 
Nový školní rok je již v plném proudu. K jeho 
zahájení ve zdejší škole jsme dostali n�kolik 
p�ísp�vk�, které otiskujeme. 
 

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

Za�átek roku na naší škole 
 
Letošní školní rok za�al pro prv�á�ky naší školy 
netradi�ním zp�sobem. Již se u�í podle nového 
školního vzd�lávacího programu, který jsme 
zpracovávali v pr�b�hu uplynulého školního 
roku. Snažili jsme se sestavit program, který 
bude zam��en na dovednosti žák� a jejich 
individuální pot�eby. Kladli jsme d�raz na 
r�znorodé vzd�lávací postupy, odlišné metody a 
formy výuky. A to vše s cílem naplnit naši 
dlouhodob�jší koncepci bezstresové školy. Na 
základ� praktických zkušeností budeme tyto 
dokumenty dále upravovat i aktualizovat. 
 
Vzd�lávací program naší školy obsahuje 
zajímavé projekty zejména z oblasti 
environmentální výchovy (týkající se životního 
prost�edí). Je v nich kladen d�raz na týmovou 
práci i zvýšenou aktivitu žák�, a to nejen ve 
vyu�ovacím procesu. 
 
N�které z t�chto projekt� byly zpracovány ve 
spolupráci s mate�skou školou a o jejich 
realizaci budeme pr�b�žn� informovat. 
 

za ZŠ Z. Rejmanová 
 

---------------------------------------------- 
 
Zahájení nového školního roku se za obec 
zú�astnila �lenka zastupitelstva a p�edsedkyn� 
komise pro mládež a životní prost�edí Eva 
Kašparová.  
 
První školní den 
 
Tak jako všechny školy, i naše malá javornická 
školi�ka p�ivítala po prázdninách své žá�ky. 
 
Velký den to byl hlavn� pro dva nové prv�á�ky,  
Natálku Žá�kovou a Martina Ned�lu, které spolu 
s jejich rodi�i p�ivítala paní u�itelka Rejmanová 
a paní �editelka Sekaninová. Celé zahájení 
nového školního roku prob�hlo v pohodové 
rodinné atmosfé�e. Ve t�íd� paní u�itelky 

Rejmanové se hned první den zpívalo a bylo 
veselo. D�ti dostaly nové u�ebnice, sešity, 
barvy, pastelky, … ale hlavn� je �eká spousta 
nových zážitk� a spole�né práce.  
                 
Novou tvá�í školy na výuku anglického jazyka  je 
Pavla Odstr�ilová (zásluhou své výborné 
angli�tiny ji firma Westvaco vyslala na ro�ní 
studijní pobyt do USA). D�ti ješt� první den 
nau�ila pár anglických slov a krátkou anglickou 
písni�kou rozpohybovala celou t�ídu a ukázala, 
že cizí jazyk m�že být docela zábava. 
 

 
                  
Všem d�tem p�ejeme úsp�šný školní rok, 
spoustu nových v�domostí a radosti z u�ení.  
 

Eva Kašparová 
 

----------------------------------------------------- 
 
P�ísp�vek jedné z žáky� 
 
Na zá�í jsem se t�šila hodn�. Hlavn� na nové 
prv�áky.  
 
Naše nová paní u�itelka angli�tiny je Pavla 
Odstr�ilová. Nau�ila nás hodn� anglických her a 
písní. Zatím hlavn� opakujeme ze 4. ro�níku, 
ale už píšeme i testy. V ostatních p�edm�tech 
s paní �editelkou Sekaninovou a paní u�itelkou 
Rejmanovou probíráme rovnice, hodn� �teme, 
kreslíme, zpíváme, u�íme se magnetickou sílu 
atd. 
 
Naši prv�áci jsou moc šikovní. Nau�ili se n�kolik 
krásných básni�ek a písmenek. Odpoledne 
v družin� relaxujeme v�tšinou na školní zahrad� 
a také u po�íta��. Ve �tvrtek 20.9. jsme byli na 
exkurzi ve Svitavské knihovn�. Je to tam moc 
p�kné. Paní knihovnice nám ukázala, jak se 
knihy rozd�lují. Nap�. na knihy nau�né a 
pohádky, na knihy pro dosp�lé, pro d�ti a pro ty 
nejmenší. �ekla nám také spoustu zajímavých 
v�cí.  
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V pond�lí 24.9. jsme navštívili koncert Jaroslava 
Uhlí�e a potom dopravní h�išt�. Všem se to 
líbilo. Už se t�ším na další školní akce. 
 

Iva Drajslerová 
 

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

Zm�na otevíracích hodin  
ve zdejším obchod� 

 
V javornické prodejn� Jednoty dochází od 
po�átku �íjna t.r. ke zm�n� otevíracích hodin: 
 
 
Po 7.30 – 12.00 12.30 – 16.00 
Út 7.30 – 12.00 12.30 – 16.00 
St 7.30 – 12.00 odpoledne zav�eno 
�t 7.30 – 12.00 12.30 – 16.00 
Pá 7.30 – 12.00 12.30 – 16.00 
So 8.30 – 11.30 každý týden 
 
 
 

Obecn� závazná vyhláška 
1/2007 

 
Na základ� p�ipomínky z provedeného auditu 
kontrolní skupinou Krajského ú�adu Pardubice 
schválilo Zastupitelstvo obce Javorník obecn� 
závaznou vyhlášku �. 1/2007, kterou se m�ní a 
dopl�uje vyhláška obce Javorník �. 2/2003 o 
místních poplatcích. 
 
Zastupitelstvo obce Javorník vydává dne 
10.9.2007  podle ustanovení § 1 písm.h/ a § 15 
zákona �íslo 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a 
v souladu s ustanovením § 10 písmeno a/ a § 
84 odst. 2 písmeno i/ zákona �íslo 128/2000 
Sb., o obcích (obecní z�ízení), tuto obecn� 
závaznou vyhlášku: 
 

�l. 1  
 
Vyhláška obce �. 2/2003  v odd. II. �l. 1 bodu 7 
se m�ní a dopl�uje takto: 
 
Poplatek se platí za psy starší 3 m�síc�, vyjma 
ps� užívaných k doprovodu nebo ochran� osob 
nevidomých, bezmocných a držitel� pr�kazek 
ZTP-P (zvlášt� t�žce postižený s pr�vodcem). 
 

�l. 2 
 
Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem 10.9.2007 
 

Co se p�ipravuje? 
 
Komise pro mládež a ŽP i letos p�ipravuje již 
tradi�ní akce: Drakiádu, Strašidýlkování a III. 
ro�ník tzv. skalního golfu „Golf cup Javorník 
2007“. P�ipravuje se i pravidelné cvi�ení žen a 
dívek. 
 
Konkrétní termíny budou v�as zve�ejn�ny 
pomocí leták� a zpráv SMS, které rozesílá 
obecní ú�ad. Komise termíny vyhlásí dle 
p�íznivých p�edpov�dí po�así. 
 

 
Snímek z I. ro�níku Golf cupu (8.10.2005) 

 

Šet�ení v zem�d�lství 
„ZEM 2007“ 

 
Obec Javorník byla pro r. 2007 vybrána pro 
aktualizaci údaj� o zem�d�lských prvovýrobcích 
získaných z celoplošného zem�d�lského 
s�ítání. Šet�ení prost�ednictvím tazatel� provádí 
�eský statistický ú�ad výhradn� u fyzických 
osob – aktivních zem�d�lc�, kte�í obhospoda�ují 
minimáln� 1 ha p�dy nebo 300 m2 skleník� a 
pa�eniš�, �i chovají 1 ks skotu, nebo 2 ks prasat, 
nebo 4 ks ovcí a koz, nebo 50 ks dr�beže, nebo 
100 ks králík� �i kožešinových zví�at. 
Šet�ení se provádí u �lenských zemí EU podle 
na�ízení Komise (ES). 
 
Vlastní zjiš�ování v Javorníku prob�hne od 1. 
zá�í do 15. listopadu 2007. 
 
 

Pro� je dobré sázet stromy 
(P�evzatý p�ísp�vek) 

 
Soužití �lov�ka a stromu bylo až donedávna 

velmi t�sné. Nebylo snad usedlosti, které by 
nedominoval vzrostlý strom, a� už to byl o�ech, který 
odpuzoval obtížný hmyz od chlév� a maštalí, nebo 
lípa skýtající stín, a také kv�ty na lé�ivý �aj. Teprve 
v posledních letech se zdá, jako by se lidé a stromy 
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odcizovali. „Modernímu“ �lov�ku vadí, že ze strom� 
opadává listí, které ucpává okapové žlaby a 
„zne�iš�uje“ okolí našich domov�. Proto jsme stále 
�ast�ji sv�dky kácení vzrostlých strom� a jejich 
nahrazování mén� „škodlivými“ zakrslými kultivary. 
S tím, že je to na úkor kvality životního prost�edí, si 
�lov�k hlavu moc neláme. Poj�me si tedy zopakovat, 
�ím je živý strom �lov�ku užite�ný. 

P�edn� obohacuje vzduch o kyslík a váže 
kysli�ník uhli�itý, který je jedním ze skleníkových 
plyn�. Stoupající množství skleníkových plyn� 
v ovzduší p�itom hrozí nep�íjemnými zm�nami 
klimatu. Stromy poskytují stín, zvlh�ují a ochlazují 
vzduch. 

Vzrostlé stromy zbavují vzduch polétavého 
prachu. Jeden hektar smrkového lesa dokáže vázat 
32 tun popílku, hektar dokonce dvakrát tolik. 

Vzrostlá zele� pohlcuje hluk. Hustý zelený 
pás dokáže snížit hlu�nost prost�edí o desítky 
procent. 

Stromy zabíjejí choroboplodné zárodky 
podobn� jako antibiotika a n�které, nap�íklad o�ešák, 
do zna�né míry odpuzují nep�íjemný hmyz. Jsou 
zdrojem lé�ivých substancí, prysky�ic a silic. 

Stromy, zejména lesní porosty, zadržují vodu 
v krajin�. P�i velkých deštích les nasákne jako houba 
a vláhu uvol�uje postupn�. Tím zabra�uje vzniku 
povod�ových vln. V povodích s velkou lesnatostí jsou 
povodn� vzácným jevem. 

Stromy zpev�ují p�du. To dob�e v�d�li už 
naši p�edkové, proto na hráze rybník� sázeli duby a 
proto také vysazovali stromo�adí podél cest. 
 

 
Víte, které místo v Javorníku je na snímku? 

 
Je dokázáno, že stromy kladn� ovliv�ují 

lidskou psychiku. Proto lépe p�ijímáme krajinu 
s lesíky, remízky, mezemi a solitérními stromy než 
krajinu holou, lesa zbavenou. 

Z uvedeného prostého vý�tu vyplývá, že 
každý jednotlivý vzrostlý strom si zaslouží naši pé�i a 
ochranu. Je totiž naším spojencem, pomocníkem a 
ochráncem zárove�. 
 

Z prob�hlých akcí 
 
V letních m�sících prob�hlo v B�ezince n�kolik 
zajímavých akcí. Velmi úsp�šný byl turnaj ve 
volejbale, který uspo�ádala komise pro mládež a 
životní prost�edí 25. srpna.  

Celodenního turnaje se zú�astnilo celkem šest 
družstev, která byla složena z hrá�� Javorníka a 
Svitav. 
 

 
 
Na snímku zleva jsou n�kte�í javorni�tí hrá�i: 
Radka Vost�elová, Petr Kašpar, Lá�a Tylich, 
Simona Císa�ová a Zuzka Tesa�ová. 
 
V sobotu 21. �ervence se uskute�nil již 8. ro�ník 
turnaje v minikopané „O pohár starosty“.  
Poprvé se zú�astnilo družstvo Mikul�e. Jejich 
vystoupení bylo velmi sympatické a jeho hrá�i 
nazna�ili, že se s nimi bude muset v budoucnu 
po�ítat. Práv� mužstvo Mikul�e ve svém 
posledním zápase rozhodlo o po�adí na prvních 
dvou místech, protože dokázalo remizovat 
s favoritem turnaje – družstvem Lazaretu. a tím 
ho odsunulo na druhou p�í�ku. Kone�né po�adí 
turnaje bylo následující: 
 
1. KOBOKO  7 bod� 5:1   
2. Lazaret  7 5:2 
3. Split   6 5:4 
4. Jupiter Javorník 4 4:4 
5. Westvaco  4 3:6 
6. FC Mikule�  2 1:6 
 

 
 

Na fotografii je družstvo Jupiter Javorník, které 
tentokrát na „bednu“ nedosáhlo – skon�ilo �tvrté. 

Snad p�íšt�... 


