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Oprava místní komunikace 
 
V těchto dnech začne oprava dalšího úseku 
místní komunikace – tentokrát od Šplícha- 
lových k mostku. Prosíme o shovívavost 

z důvodu omezení dopravy v tomto úseku. 
Silnička ale uzavřená nebude. Opraveny 
budou i největší výtluky směrem k hájence. 
Kompletní rekonstrukce proběhne až v příštím 
roce s pomocí předpokládané dotace z EU. 

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

Vyhodnocení turnaje v malé kopané „O pohár starosty “, 
konaného dne 19.7.2008 

 
Pořadí mužstev:  1. LAZARET  8 bodů  6:1   
   2. FC MIKULEČ 7  4:0 
   3. Split   6  3:1 
   4. KOBOKO    5  3:3 
   5. JUPITER Javorník 4  4:4 
   6. WESTVACO  0  2:13 
 
Individuální ceny: 
 
Nejlepší branká ř:  Milan Kavalír (Mikuleč) 
Nejlepší obránce:  Martin Hrubý (Lazaret) 
Nejlepší st řelec:  Lukáš Zedník (Split) – 3 góly 
Nejlepší rozhod čí:  Jaroslav Kvapil 
Nejlepší hrá či mužstev:  Westvaco - Martin Kučírek 
    Jupiter  - Standa Samek 
    Lazaret  - Lukáš Holas 
    Split  - Lukáš Zedník 
    KOBOKO - Jakub Komůrka 
    Mikuleč  - Ondřej Ovad 
     
Cena út ěchy pro branká ře s nejvyšším po čtem obdržených gól ů: Luděk Hnát (Westvaco) 
 

 
Na snímku jsou hráči Jupiteru Javorník – další javorničtí hráči hráli v družstvech Westvaco, Lazaret a KOBOKO 

 
 
Sponzo ři turnaje : 
Obec Javorník, Pojišťovna České spořitelny, KOPA Sport Hradec Králové, Česká spořitelna 
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Sled dalších prací je naplánován tak, aby se 
provedla nová přístavba. Po jejím dokončení 
se do nových prostor přesune obecní úřad a 
část mateřské školy (dosavadní prostory v 1. 
patře). Poté se budou moci realizovat všechny 
další plánované práce (rekonstrukce celého 
prvního patra, střechy, fasády a venkovní 
úpravy). 
 
Provoz obecního ú řadu bude nyní 
pokra čovat v dosavadních prostorách. 
Kvůli drobným omezením prosíme ob čany 
o pochopení. D ěkujeme. 
 
 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
 

 
   

KKKooommmiiissseee   ppprrrooo   mmmlllááádddeeežžž   aaa   žžžiiivvvoootttnnnííí   
ppprrrooossstttřřřeeedddííí   

 
pořádá 

 

v sobotu 30. srpna 2008      
   

 turnaj ve volejbale 
„JAVORNÍK 2008“ 

 
Propozice turnaje: 
 
Složení družstev:  
stanoví se na místě podle počtu přihlášených  
 
Přihlášky:  
nahlásit nejpozději do 28.8.2008 u Dana 
Císaře (mobil 608 220 277) nebo E.Šimkové 
(608 271 149) 
 
Herní systém:  
organizátory bude upřesněn na počátku 
turnaje  

Startovné:  
70 Kč  
 
Začátek turnaje:  
8.30-9.00  registrace, hrazení startovného 
9.00 ¨        první utkání 
 
 

Zahrada a právo 
 
Protože občas zaznamenáváme sousedské 
neshody kvůli různým příčinám, otiskneme 
v několika následujících číslech občasníku 
nejčastější důvody sporů a možná řešení. 
 
Větve p řes plot 
Za rostliny, které rostou na zahradě, odpovídá 
jejich majitel. Znamená to tedy, že pokud váš 
vyvrácený strom zničí sousedovi auto, garáž 
nebo střechu, nesete odpovědnost za škodu 
vy. 
Části stromů, které k vám přesahují ze 
sousedního pozemku, smíte odstranit – ne 
však „nešetrně a v nevhodné roční době“. 
Zpravidla to znamená mimo vegetační sezónu 
nebo tak, abyste nenapravitelně nepoškodili 
celý strom. Tuto problematiku upravuje mimo 
jiné § 127 Občanského zákoníku (OZ). 
 

 
 
Plot okolo zahrady 
Většinou platí, že plot zřizuje ten, kdo činností 
ve své zahradě (např. chovem slepic, psa 
apod.) omezuje souseda. Pokud je to nutné, 
může oplocení pozemku vlastníkovi nařídit 
soud. Je-li plot společným vlastnictvím 
sousedů, jsou povinni se podílet na jeho 
údržbě a opravách. Podrobněji o tom 
pojednává §127 OZ. Plot by měl (např. 
materiálem a výškou) odpovídat místním 
zvyklostem, aby dobře zapadl do svého okolí. 
Řešit to např. může i schválená územně 
plánovací dokumentace obce. U nás však 
stavební úřady jen zřídka nařizují, jak má plot 
vypadat. Jste-li na pochybách, obraťte se na 
obecní nebo stavební úřad. 
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4. Různé 
 
a) Průběh prací na SVC Javorník 

- zastupitelstvo vzalo na v ědomí 
informaci o průběhu prací na díle 
„Společenské a vzdělávací centrum 
Javorník“ a souhlasilo  s dosavadním 
přístupem starosty k projednávání 
případných změn stavebních prací 
uvedených ve stavebním deníku 

 
b) Dispozice s majetkem obce 

- zastupitelstvo schválilo  prodej st.p. č. 
233/2 v obci a k.ú. Javorník u Svitav o 
velikosti 1 m2 pod budovou čp. 8 ing. 
Radku Trefnému za cenu 35 Kč/m2 
(platí již dříve stanovené standardní 
podmínky pro prodej obecních 
pozemků) 

 
 

Životní jubilea 
 
V měsících červenci a srpnu máme v obci 
pouze jednoho jubilanta: 

 
Božena PEŇÁZOVÁ 

 65 let 
 

 
 

Na zdraví!  
 

Oslavenkyni p řejeme dobré zdraví, lásku 
nejbližších a hodn ě optimismu. 
 
Ke zveřejňování jubilantů v Javornickém 
občasníku máme stanovena kritéria, o kterých 
jsme již několikrát informovali. 
 
Pokud si to ovšem jubilanti nepřejí, tak 
zveřejňováni nejsou. To na vysvětlenou těm, 
kteří se nás dotazují, proč jsme na toho či 
onoho zapomněli.  
 
 

Výstražné informace ČMHÚ 
 
Asi každý z nás již zaznamenal např. při 
předpovědích počasí v televizi, že Český 
hydrometeorologický ústav vydává tzv. 

výstražné informace, které upozorňují na 
možný příchod silných větrů, bouřek či 
přívalových dešťů. Jistě nebude na škodu 
připomenout si některé rady. 
 
Doporu čení p ři výskytu nebezpe čných jev ů: 
 

 
 
- V důsledku přívalových srážek může dojít k 
prudkému krátkodobému rozvodnění malých 
toků, potoků, nebo i jindy suchých koryt, 
k zatopení sklepů, garáží, níže položených 
bytů, komunikací apod. 
- Při silném dešti dostatečně snížit rychlost 
jízdy autem, při delším trvání deště může dojít 
k průtoku vody přes komunikace. V případě 
krupobití, výrazného zesílení větru či deště i 
zastavit na bezpečném místě. 
-  Pro omezení škod větrem na majetku je 
třeba zabezpečit okna, skleníky, lehčí věci, 
ukotvit stavební jeřáby apod. 
- Zastihne-li nás bouřka v krajině, je třeba 
vyhledat nižší polohy (ale pozor na jejich 
zatopení), nikoli však v blízkosti větších 
stromů, stožárů apod. Nutno dávat pozor i na 
možnost pádu drátů elektrických rozvodů. 
- Při pobytu na vodní hladině (jako plavci, na 
člunu apod.) dostat se co nejrychleji na břeh. 
- V případě zásahu a zranění člověka bleskem 
je zpravidla nezbytné  provést masáž srdce a 
umělé dýchání. 
-  Sledovat vývoj situace a jeho další prognózu 
(zpravodajství veřejnoprávní televize nebo 
rozhlasu, internetové stránky ČHMÚ). 
 
 

Jak probíhají práce na 
Společenském a 

vzdělávacím centru? 
 
V těchto dnech finišují práce v přízemí stávající 
mateřské školy tak, aby mohl být po 
prázdninách zahájen provoz kuchyně a školní 
jídelny dle plánu 25.8.2008. Kuchyň bude 
zbrusu vybavena moderní technologií. 
V provozu bude i nová školní jídelna, byť zatím 
se starším nábytkem (nový bude dokoupen 
v průběhu příštích měsíců).  
 
Pro rodi če je tedy d ůležité, že provoz 
mateřské školy bude zahájen v čas.  
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starostovi záměr prodeje zveřejnit na 
úředních deskách obce 

 
b) Změna ve funkci p ředsedy komise pro 
mládež a životní prost ředí 
- starosta informoval zastupitele o 

provedené změně (dle zákona o obcích je 
funkce předsedy komise v pravomoci rady 
obce, příp. starosty obce) 

- novým předsedou komise je od 1.6.2008 
Daniel Císař 

- zastupitelstvo vzalo na v ědomí  změnu ve 
funkci předsedy komise pro mládež a ŽP 
s platností od 1.6.2008 

c) Úprava koeficientu u dan ě z nemovitostí 
- obec má podle nové zákonné úpravy 

možnost navýšit koeficient pro placení 
daně z nemovitostí (možné koeficienty 
jsou 2, 3, 4, 5) 

- zastupitelé souhlasili  s tím, že 
koeficient zůstane 1 a nebude se 
měnit (to se týká i zemědělské půdy) 

 
 
Zasedání dne 10.7.2008  
 
1. Informace o pr ůběhu díla Spole čenské a 
vzdělávací centrum Javorník  
- starosta podal ústní informaci o průběhu 

realizace díla SVC Javorník  
- zastupitelstvo vzalo na v ědomí  informaci 

o průběhu realizace díla SVC Javorník 
 
2. Rozpo čtové opat ření č. 1 
- zastupitelstvo schválilo  rozpočtové 

opatření č. 1 dle písemné předlohy, kterou 
obdržel každý zastupitel 

- změna rozpočtu v souvislosti s investicí 
SVC Javorník bude provedena 
rozpočtovým opatřením č. 2 až po podpisu 
úvěrové smlouvy na předfinancování akce 
na příštím zasedání zastupitelstva 

 
3. Využití dotací od Pardubického kraje  
- starosta informoval zastupitele o dotacích, 

které obec získala z Programu obnovy 
venkova Pardubického kraje (100 tis. Kč 
na opravu místní komunikace v úseku od 
Cenerových k mostku a necelých 70 tis. Kč 
prostřednictvím Mikroregionu Svitavsko na 
sportoviště) 

- zastupitelstvo bylo také informováno o 
dosavadní úspěšnosti získávání dotací 
jednotlivých obcí Mikroregionu Svitavsko 
z Programu obnovy venkova 
prostřednictvím svazku od r. 2004 

- ze 16 obcí svazku byly zatím úspěšnější 
než Javorník pouze čtyři obce (Svitavy, 
Radiměř, Hradec n.S., Opatovec); za 

Javorníkem jsou mj. Březová n.Sv., 
Vendolí, Koclířov, Opatov atd.) 

- zastupitelstvo schválilo  uzavření smlouvy 
se Správou a údržbou silnic Pardubického 
kraje na opravu místní komunikace 
v úseku od Cenerových k mostku do 
celkové částky 330 tis. Kč 

- zastupitelstvo také schválilo  zalití spár a 
penetračních výsprav již dříve opravených 
komunikací a opravu cesty k hájence za 
celkovou částku do 68 tis. Kč (na cestě 
k hájence bude provedena pouze výsprava 
s tím, že kompletní rekonstrukce by měla 
být realizována v celé délce v příštím roce 
za podmínky získání dotace z evropských 
zdrojů) 

- ve věci dotace na sportoviště pov ěřilo 
zastupitelstvo starostu připravením 
konkrétního záměru na vybudování 
dětského hřiště u mateřské školy 

 
4. Různé 
 
a) Schválení výjimky pro ZŠ 
- zastupitelstvo schválilo výjimku z počtu 

žáků v jednotlivých třídách ZŠ Javorník na 
školní rok 2008-2009 a zavázalo se  
dofinancovat chybějící neinvestiční 
náklady 

 
b) Návšt ěva Senátu Parlamentu ČR 
- starosta připravil se senátorem Václavem 

Koukalem pro zastupitele návštěvu Senátu 
Parlamentu ČR na 21.7. t.r. 

- náklady cesty si hradí každý účastník sám 
 
Zasedání dne 30.7.2008  
 
 
1. Výběr nejvhodn ější nabídky na dodávku 
„Spole čenské a vzd ělávací centrum –  
Technologie kuchyn ě“  

- starosta podal podrobnou informaci o 
zadání výzvy k podání nabídky na 
dodávku technologie kuchyně do SVC 
Javorník a obdržených nabídkách 

- celý proces zadání a vyhodnocení 
nabídek pro obec provedla firma 
RAVEN EU Advisory, a.s. 

- vyhodnocení bylo provedeno 
v souladu s Pravidly, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování 
dotace v rámci Programu rozvoje 
venkova ČR pro období 2007 – 2013  

- zastupitelstvo rozhodlo  o přidělení 
zakázky uchazeči: 

Jind řich Schlesinger - GASTRO komplet , 

M.R.Štefánika 71, Ústí nad Orlicí 562 01, IČ: 
65682254 
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     Vzpomínáme s úctou... 

 

           
 

Ve středu 25. června tragicky zahynula Věra 
Sotonová po pádu větve topolu při mohutné 
vichřici. 
 
Věra Sotonová působila dlouhé roky 
v javornické mateřské škole jako její ředitelka a 
poslední roky po sloučení se základní školou 
v jeden právnický subjekt jako učitelka.  
 
Největším oceněním učitelky mateřské školy je 
to, když ji mají děti rády. A tomu vždycky tak 
bylo. Velmi dobře spolupracovala i s obecním 
úřadem. Javorník jí opravdu přirostl k srdci. 
Byla jednou z nás. 
 
Věro, budeme na Tebe s úctou vzpomínat. 
 

Za občany Javorníka 
Zdeněk Bouška, starosta 

 
 
 

Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník  

 
Zasedání dne 9.6.2008  
 
1. Financování akce Spole čenské a 
vzdělávací centrum Javorník  
- v souladu s usnesením zastupitelstva obce 

ze 14.4. t.r. předložil starosta rozpočtový 
výhled obce Javorník včetně kalkulace 
přijetí úvěru na předfinancování akce 
Společenské a vzdělávací centrum 
Javorník; dle metodiky Státního 
zemědělského a intervenčního fondu ČR 
je možné získat dotaci až po předchozím 
uhrazení faktur dodavatelské firmě a 
následné kontrole financování SZIF (v 
průběhu realizace akce lze jednou čerpat 
maximálně 50 % dotace a zbylou část 
dotace až po dokončení akce) 

- starosta po provedené finanční analýze 
navrhnul přijetí překlenovacího úvěru ve 

výši do 8 mil. Kč s tím, že bude z větší 
části uhrazen z prostředků dotace 

- zastupitelstvo schválilo  rozpočtový výhled 
obce Javorník na roky 2008 - 2011 

- zastupitelstvo obce schválilo  podle § 85, 
písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů uzavření 
smlouvy o přijetí investičního úvěru od 
České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do 
výše 8 mil. Kč na financování investice 
Společenské a vzdělávací centrum 
Javorník se splatností do 4 let a 
zajištěného budoucími příjmy obce  

 
2. Závěrečný ú čet obce Javorník za rok 
2007 
- starosta seznámil zastupitele se Zprávou 

č. 121 o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Javorník za rok 2007 
(Zpráva byla vyvěšena na úřední desce 
obce) 

- zastupitelstvo schválilo  závěrečný účet 
obce v souladu s ustanovením § 17 zák. č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v posledním znění 
s výhradou (zjištěná chyba a nedostatek 
nemá závažnost nedostatků uvedených 
pod písm. c) zákona 420/2004 Sb.) 

 
3. Závěrečný ú čet ZŠ Javorník za rok 2007  
- zastupitelstvo projednalo a schválilo 

hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a 
MŠ Javorník za rok 2007 

- příspěvková organizace skončila 
s hospodářským výsledkem -13,12 tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo  úhradu schodku 
ve výši 13,12 tis. Kč z fondu rezerv ZŠ 

 
4. Závěrečný ú čet Mikroregionu Svitavsko 
za rok 2007  
- zastupitelstvo projednalo  rozbor 

hospodaření Mikroregionu Svitavsko za 
rok 2007 a vzalo jej na v ědomí bez 
připomínek  

 
5. Informace o pln ění rozpo čtu obce 
Javorník v r. 2008  
- zastupitelé byli seznámeni s dosavadním 

vývojem plnění rozpočtu obce k 31.5.2008 
a informaci vzali na v ědomí  

 
3. Různé 
 
a) Záměr dispozice s majetkem obce 
- zastupitelstvo schválilo  záměr prodat st.p. 

č. 233/2 v obci a k.ú. Javorník u Svitav 
(jedná se o 1 m2 pod budovou čp. 8 - 
stávající vlastník p. Trefný) a uložilo 
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