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Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník 

 
Zasedání dne 4.9.2008 
 
1. Transformace vodohospodá�ské 
infrastruktury 
 

- starosta seznámil zastupitele 
s obsáhlými podkladovými materiály 
k transformaci vodohospodá�ské 
infrastruktury: 
- d�vodovou zprávou k transformaci 

zpracovanou ing. Markem Antošem, 
jednatelem svazku obcí Skupinový 
vodovod Svitavy a JUDr. Janou 
�epelkovou 

- p�ehledem n�kterých právních 
norem, ze kterých vyplývá nutnost, 
aby m�sto Svitavy m�lo v�tšinu ve 
Skupinovém vodovodu p�ed a p�i 
uzav�ení nové provozní smlouvy 

- právními normami, které garantují, 
že obce neztratí majetek, který vloží 
do svazku 

- právními normami nepoužitelnými na 
situaci m�sta Svitavy 

- záznamem z jednání k p�ipravované 
transformaci ze dne 30.7.2008 

- zakladatelskou listinou o založení 
spole�nosti s ru�ením omezeným 
(Vodárenská Svitavy s.r.o.) 

- návrhem nového úplného zn�ní 
stanov svazku obcí Skupinový 
vodovod Svitavy ú�inných od zá�í 
2008  

 
 
Zastupitelstvo obce 
 
A)  bere na v�domí: 
 

1. zprávu o postupu transformace 
vodohospodá�ské infrastruktury 
Skupinového vodovodu Svitavy, m�sta 
Svitavy a s.r.o. VODA A SPORT, 
jejímž cílem je zajišt�ní podmínek pro 
�erpání podpory z Opera�ního 
programu Životní prost�edí do oblasti 
vodovod�, kanalizace a �OV  

2. skute�nost, že provoz vodovodu, 
kanalizace a �OV bude do konce roku 
2009 zajiš�ovat stávající provozovatel 
infrastrukturního vodohospodá�ského 
majetku VHOS a.s. Moravská T�ebová 

3. �asový harmonogram krok� 
k vytvo�ení provozní spole�nosti 
Vodárenská Svitavy s.r.o. a zajišt�ní 

provozování infrastrukturního majetku 
vodovodu, kanalizace a �OV od 
1.1.2010 

 
B) schvaluje zám�r :  
 

1. z�ízení spole�nosti Vodárenská 
Svitavy s.r.o. tak, aby od 1.1.2010 
v souladu s platnými právními p�edpisy 
a podmínkami p�ijatelnosti 
vodohospodá�ských projekt� pro 
Opera�ní program Životní prost�edí 
provozovala vodovod, kanalizaci a 
�OV 

2. zm�ny stanov dobrovolného svazku 
obcí Skupinový vodovod Svitavy tak, 
že místo stávajících 10 hlas� se po�et 
hlas� rozší�í na 11, p�i�emž každá 
obec bude mít 1 hlas jako doposud a 
m�sto Svitavy bude mít nov� 6 hlas� 

3. vkladu majetku vodovod� do 
dobrovolného svazku obcí Skupinový 
vodovod Svitavy za podmínek § 38 
zákona �. 250/2000 Sb. o 
rozpo�tových pravidlech územních 
rozpo�t� v platném zn�ní. Ten stanoví, 
že majetek vložený obcí do 
hospoda�ení svazku obcí z�stává ve 
vlastnictví obce a nelze jej p�evést na 
orgány svazku    

  
C) požaduje :        
 

1. zpracovat návrh zm�ny stanov svazku 
tak, že bude obsahovat garance obce 
k vloženému majetku, v�etn� zajišt�ní 
pé�e o tento majetek a podmínky 
k jeho vydání v p�ípad� zániku �lenství 
obce ve svazku nebo p�ípadného 
zániku svazku  

2. ú�ast zástupc� obcí dobrovolného 
svazku obcí Skupinový vodovod 
Svitavy v dozor�í rad� provozní 
spole�nosti Vodárenská Svitavy s.r.o.    

 
 
 
2. Pln�ní rozpo�tu obce v r. 2008 – 
rozpo�tové opat�ení �. 2 

- zastupitelé byli seznámeni s pln�ním 
rozpo�tu obce k 31.8.2008, které je 
p�íznivé, a informaci vzali na v�domí 
bez výhrad 

- schválení rozpo�tového opat�ení �. 2 
bylo p�esunuto na další zasedání 
z d�vodu požadavku na up�esn�ní 
odhadu o�ekávaného proinvestování 
financí na akci SVC Javorník (d�ležité 
pro reálný odhad �erpání úv�ru) 
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3. R�zné 
 
P�ísp�vek rodi��m d�tí ze ZŠ 

- zastupitelstvo v souladu s již d�íve 
p�ijatým usnesením rozhodlo, že 
p�ísp�vek ve výši 5 tisíc K� na jednoho 
žáka bude vyplácen ve dvou 
pololetních splátkách po 2,5 tis. K�, a 
to první m�síc každého pololetí 

 

Jak se volilo v Javorníku 
a okolí? 

 

 
 
17.–18.10.2008 prob�hly volby do Zastupitel- 
stva Pardubického kraje. V Javorníku byly 
následující výsledky: 
 
Po�et zapsaných voli��:  286 
Po�et odevzdaných obálek: 136 
Po�et platných hlas�:  135 
Volební ú�ast v %:  47,55 
 
Po�adí volebních stran v Javorníku: 
�SSD       62  45,9 % 
KS�M       33  24,4 % 
ODS       23  17,0 % 
Koalice pro PK        8    5,9 % 
Strana zelených       3    2,2 % 
Strana drobných      3    2,2 % 
živnostník�  
Volte Pravý blok      1    0,7 % 
Demokracie        1    0,7 % 
D�lnická strana –     1    0,7 % 
za zruš. popl.  
ve zdravotnictví 
 
Ve Svitavách volili takto: 
�SSD   46,20 % 
Koalice pro PK  17,57 % 
ODS   13,94 % 
KS�M   13,77 % 
 
Hlasy dostalo ješt� 12 volebních stran, ale ani 
jedna z nich nep�ekonala 5 %. 
 
V obci Kukle byly výsledky takovéto: 
ODS  53,33 % (16 voli��) 
�SSD  23,33 % (7) 
KS�M  10,00 % (3) 
Zelení  10,00 % (3) 
 
 

A jak to dopadlo v Mikul�i? 
�SSD  58,66 % 
KS�M  18,66 % 
ODS    6,66 % 
Koalice pro PK   5,33 % 
 

Také jste nadávali p�i 
vyú�tování elekt�iny? 

 
V minulých dnech jsme do domácností dostali 
od firmy �EZ vyú�tování elekt�iny za uplynulý 
rok a jak jsme zjistili, v�tšina z nás nadávala 
(n�kte�í p�ímo zu�ili) na vysoké doplatky v �ádu 
tisíc�. Loni v�tšin� odb�ratel� snížila firma 
�EZ zálohy, v m�síci vyú�tování m�sí�ní 
platbu neinkasovala a v pr�b�hu roku 
oznámila, že zvyšuje cenu elektrické energie o 
jednociferné % podle kraje. A výsledek?  
Dostaneme fakturu, ve které aby se �ert 
vyznal. A když si ud�láme propo�et a 
porovnání ceny za kWh (na fakturu nám radši 
napíšou spot�ebu v megawathodinách, 
abychom m�li ješt� v�tší problém), vyjde nám 
nár�st zna�n� vyšší než bylo p�vodn� 
avízováno..  
 
Proti takovému kolosu sice nic nezm�žeme, 
ale mohli bychom si �íci, co d�lat, abychom 
více šet�ili elektrickou energii. Pokusíme se 
tedy v ob�asníku uvád�t n�které návody, jak 
šet�it. 
 
Jak m�žeme ušet�it? 
 
ŠET�IT RYCHLE A BEZ NÁKLAD� 
 

Chladni�ka 

Ideální teploty dosta�ující k uchování 
potravin jsou u ledni�ky + 5°C, u 
mrazni�ky - 18°C, nižší teplota znamená 
vyšší spot�ebu. 

Chladni�ka pat�í na chladn�jší místo, s každým 
stupn�m navíc nad 20°C vzroste její spot�eba 
o cca 6%. Chladni�ka by proto m�la být v 
místnosti umíst�na co nejdále od zdroj� tepla. 
Není vhodné ani p�íliš vlhké místo, vysokou 
vlhkostí vzroste spot�eba energií až o 4%. 
Také p�ílišná námraza na výparníku tepeln� 
izoluje a tím snižuje chladící výkon. Námraza 
v�tší než 3mm zvyšuje spot�ebu energie až o 
75%. 

Samoz�ejmostí by m�la být co nejkratší doba 
p�i otvírání dve�í chladni�ky �i mrazni�ky.  
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Potraviny uvnit� systematicky uspo�ádejte, a� 
je nemusíte zbyte�n� dlouho hledat. 
Neukládejte do ledni�ky teplé pokrmy, 
zabráníte tím tvo�ení námrazy. 

P�i nákupu nové ledni�ky se vyplatí investovat 
do té s energetickou t�ídou A, p�íp. A+, �i A++. 
Stojí sice více než ledni�ka t�ídy B, ale rozdíl 
se vám vrátí díky nižší spot�eb�. Pokud máte 
ledni�ku starší deseti let, vážn� uvažujte o 
po�ízení nové. 

Pokud opouštíte sv�j byt �i d�m na delší dobu 
(nap�íklad na dovolenou), doporu�uje se 
chladni�ku vyprázdnit, vypnout a nechat 
otev�ené dve�e. 

Mikrovlnná trouba 

Mikrovlnné trouby jsou ideální p�i 
p�íprav� menšího množství jídla, kdy 
krom� své rychlosti i zna�n� ušet�í 
elektrickou energii ve srovnání s 
b�žným sporákem. 

Mikrovlnné trouby, které mají zabudovaný gril, 
m�žete výhodn� využít i pro pe�ení a grilování 
– dosáhnete tak stejného efektu jako v 
klasické troub�, ovšem s menší spot�ebou. V 
mikrovlnné troub� nepoužívejte nádobí 
obsahující kov. Ten totiž odráží mikrovlny a tím 
snižuje ú�innost. 
 

My�ka nádobí 

P�i menším zapln�ní my�ky m�žete 
použít program pro polovi�ní pln�ní, 
který myje jen nádobí v horním koši a 
spot�eba vody i energie je tak nižší. 

D�ležitým prvkem je vybrání správného 
mycího programu. Standardní pro normáln� 
zašpin�né nádobí, pro nádobí zašpin�né jen 
lehce posta�í program úsporný. Málo špinavé 
nádobí vyzkoušejte v my�ce umýt p�i teplot� 
vody místo standardních 65 na 50 °C - pokud 
se to osv�d�í, budete tím šet�it energii, �as a 
tedy i peníze. Nejúsporn�jší je, aby my�ka byla 
p�ed spušt�ním vždy plná. My�ka nádobí v 
porovnání s ru�ním mytím nádobí pod tekoucí 
vodou rovn�ž ušet�í tém�� 60% 
vody.Všeobecn� výhodn�jší jsou rovn�ž 
my�ky na 12, �i 14 sad nádobí. 

P�íšt� budeme pokra�ovat. 
 

Životní jubilea 
 
V zá�í a �íjnu oslavovali �i budou oslavovat tito 
jubilanti: 

 
Marie POLÁKOVÁ 

 65 let 
 

Marie KADLECOVÁ 
 87 let 

 
Ljuba PAVLÍ�KOVÁ 

 84 let 
 

Marie DOLNÍ�KOVÁ 
 84 let 

 
 

 
 

Na zdraví! 
 

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

Výzva 
 
�EZ Distribuce, a.s. nám poslal následující 
Výzvu ke kácení a oklešt�ní stromoví a jiných 
porost� pro majitele a uživatele pozemk�. 
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D�vodem je zabezpe�ení provozu rozvodného 
za�ízení, zajišt�ní bezpe�nosti osob, kvalitní 
dodávky elekt�iny a snížení ztrát v sítích na 
základ� zákona �. 458/2000 Sb., energetický 
zákon, a zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� 
p�írody a krajiny, v platném zn�ní. 
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Oklešt�ní (o�ez) d�evin prosím provád�jte 
tak, aby: 

- nejmenší vzdálenost od vodi�� nízkého 
nap�tí byla alespo� 1 m u holých vodi��; 
0,5 m u izolovaného vedení od ovocných 
strom� a 0,3 m u izolovaného vedení od 
lesních a ostatních strom� s uvažováním 
ro�ního p�ír�stku, 

- v ochranném pásmu vedení vysokého 
nap�tí, tj. pod vedením a 7 m (10 m u 
za�ízení postaveného do konce roku 1994, 
mimo lesní pr�seky) na každou stranu od 
krajních vodi��, dosahovaly porosty 
maximální výšky 3 m a minimální 
vzdálenost v�tví od vodi�� byla 2 m u 
holých vodi�� a ovocných strom� izol. 
vedení; 0,5 m u izol. vedení lesních a 
ostatních strom� a u záv�sných kabel� u 
ovocných strom�; 0,3 m u záv�sných 
kabel� lesních a ostatních strom� 
s uvažováním ro�ního p�ír�stku, 

- v ochranném pásmu vedení 110 kV, tj. 
pod vedením a 12 m (15 m u za�ízení 
postaveného do konce roku 1994) na 
každou stranu od krajních vodi�� 
dosahovaly porosty maximální výšky 3 m 
a minimální vzdálenost v�tví od vodi�� 
byla 3 m s uvažováním ro�ního p�ír�stku. 

 
P�i práci prosím dodržujte bezpe�né 
vzdálenosti od vodi�� pod nap�tím dle �SN 
EN 501 10-1 ed. 2. Odstra�ování stromoví, p�i 
kterém by mohla být ohrožena bezpe�nost a 
funk�nost vedení, provád�jte pouze se 
souhlasem spole�nosti �EZ Distribu�ní služby, 
s.r.o. 
 
Pokud nedodržíte uvedený termín, provede 
oklešt�ní, p�ípadn� odstran�ní d�evin 
spole�nost �EZ Distribu�ní služby, s.r.o. 
 
D�kujeme Vám za spolupráci.“ 
 
 

P�ísp�vek dopisovatele 
 
Následující p�ísp�vek není sice podepsán 
jménem, ale redakci ob�asníku je autor znám. 
Ale na jeho p�ání jméno nezve�ej�ujeme. 
Nejde ovšem o jméno, ale o obsah. Ten je 
následující:  
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Pozvánka na besedu  
o zdraví 

 
V hotelu U Jelena se ve �tvrtek 30. �íjna 2008 
uskute�ní ve 14.30 h beseda o zdraví a vlivu 
životního prost�edí na zdraví �lov�ka. 
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P�ednášet bude fizioterapeut Mgr. Tesa� 
z Brna. 
 
Program: 
- v�k a nemoci 
- lepší spánek, myšlení a životní energie 
- problémy a bolesti pohybového aparátu 
- jsou léky jediným �ešením? 
- dotazy a odpov�di 
 
Pro všechny ú�astníky je p�ipraveno chutné 
ob�erstvení. 
 
Organizátorem je Roman Suchochleb, tel. 
775 313 912. 
 
 

Zahrada a právo 
 
Navazujeme na téma z minulého vydání 
ob�asníku, ve kterém jsme se v�novali plot�m 
a v�tvím p�es n�j.  
 
Hlu�ný ve�írek 
Co jednomu voní, to m�že druhému páchnout 
– slavnosti spojené s grilováním jsou ob�as 
d�vodem k sousedskému sporu. Právní úpravy 
jsou ale velkorysé. Grilování je b�žná �innost, 
kterou sousedé zpravidla musejí strp�t. § 127 
Ob�anského zákoníku však �íká, že majitel 
„nesmí nad míru p�im��enou pom�r�m 
obt�žovat sousedy... popílkem, kou�em, 
plyny, parami...“ P�ísn�jší pravidla mohou být 
stanovena pro obyvatele byt� uvnit� 
soust�ed�né zástavby. 
Co se tý�e hluku, platí: respektování no�ního 
klidu od 22.00 do 7.00. Návšt�vníci ve�írku 
jsou povinni ztišit se po 22.00 na b�žný 
hovor v místnosti – a to znamená být velmi 
potichu. 
 

 
 
R�st plevele 
Povinností majitele pozemku je zabránit ší�ení 
plevel�, které jsou ozna�eny jako karanténní. 
Do této skupiny pat�í nap�íklad bolševník 

obrovský. Krom� toho musejí vlastníci 
pozemk� hospoda�it tak, aby nepoškozovali 
okolní pozemky. To se týká i ší�ení plevel�. Je-
li vaše zahrada ohniskem plevel�, které se ší�í 
po okolních zahradách, m�li byste co 
nejrychleji zjednat nápravu. Budete-li používat 
herbicidy, zajist�te, aby ošet�ení nezasáhlo 
sousední zahradu a postarejte se, aby 
s ošet�enými rostlinami nep�išly do styku d�ti a 
zví�ata. Ani na vlastním pozemku nesmíte 
hubit volné rostoucí chrán�né druhy rostlin. 
Tuto problematiku upravuje zákon 334/1992 
Sb. nebo § 127 Ob�anského zákoníku. 
 

Spalování a pálení 
Co je a co není dovoleno 

 
V posledním období jsme na obecním ú�ad� 
zaznamenali n�kolik stížností ob�an� na 
obt�žování spalováním nedovolených 
komponent jak na otev�ených ohništích, tak 
v stacionárních zdrojích (kamnech a kotlích).  
 
Uvedeme zde n�kolik citací ze zákon�: 
 
§ 3 odst. (5) zák. �. 86/2002 Sb., o ochran� 
ovzduší: 
V otev�ených ohništích, zahradních krbech 
nebo v otev�ených grilovacích za�ízeních lze 
spalovat jen d�evo, d�ev�né uhlí, suché 
rostlinné materiály a plynná paliva ur�ená 
výrobcem, p�i�emž uvedená paliva nebo 
materiály nesm�jí být kontaminovány 
chemickými látkami. Obec m�že obecn� 
závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro 
spalování rostlinných materiál� podle § 50 
odst. 3 písm. a) nebo jejich spalování zakázat, 
pokud zajistí jiný zp�sob pro jejich odstran�ní 
podle zvláštního právního p�edpisu. 
 
§ 50 odst. (2) písm. d): 
Obecní ú�ad kontroluje dodržování povinnosti 
podle § 3 odst. 5 a za jejich porušení ukládá 
pokuty (od 500 do 150 000 K�). 
 
§ 12 odst. (1): 
Povinnosti provozovatel� malých stacionárních 
zdroj� zne�iš�ování: 
e) dodržovat p�ípustnou tmavost kou�e a 
p�ípustnou míru obt�žování zápachem a 
neobt�žovat kou�em a zápachem osoby ve 
svém okolí a obydlené oblasti, 
f) zajiš�ovat prost�ednictvím oprávn�né osoby 
m��ení ú�innosti spalování, m��ení množství 
vypoušt�ných látek a kontrolu stavu 
spalinových cest u spalovacích zdroj�, a to 
nejmén� jedenkrát za 2 roky, a odstra�ovat 
zjišt�né závady do 2 m�síc� od jejich zjišt�ní, 
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pokud se s obecním ú�adem nedohodnou 
jinak; tuto povinnost plní provozovatelé u 
zdroj� spalujících tuhá paliva od jmenovitého 
výkonu 15 kW a u zdroj� spalujících plynná 
nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného 
výkonu 11 kW; za oprávn�nou osobu se 
považuje držitel živnostenského oprávn�ní 
v oboru kominictví, 
g) oznámit obecnímu ú�adu provedení 
povinného m��ení a kontroly podle písmene f) 
a jejich výsledky do 10 dn� od data jejich 
uskute�n�ní 
 
Domníváme se, že bychom se k sob� 
navzájem m�li skute�n� chovat ohledupln�. 
Na obecním ú�ad� bychom velmi neradi museli 
p�istupovat k pokutám. Máme zde postaveny 
domy, chceme zde v�tšinou žít celý život, tak 
pro� bychom si navzájem m�li soužití 
znep�íjem�ovat. A nebo n�komu opravdu není 
dáno a není pomoci? 
 

Odpady 
 
- Kontejnery na velkoobjemový odpad 

budou v obci p�istaveny v pátek  31. �íjna na 
víkend. P�ipomínáme, že do kontejner� na 
velkoobjemový odpad nepat�í plasty, sklo, 
papír, stavební su�, nebezpe�ný odpad, 
pneumatiky ani železo �i zelený odpad. 

- Mobilní svoz nebezpe�ného odpadu se 
v Javorníku uskute�ní v pátek 31. �íjna 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. 

 
Ob�ané Javorníka mohou obsluze svozových 
vozidel zdarma odevzdat nap�. tyto odpady: 
baterie, akumulátory, nádoby od sprej�, zahradní 
chemie, mazací oleje a tuky, �edidla a barvy, léky a 
teplom�ry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a 
prysky�ice, detergenty (odmaš�ovací prost�edky), 
fotochemikálie, pesticidy (p�ípravky na hubení 
hmyzu, hlodavc�, plevelu, odstra�ování plísní), 
zá�ivky a výbojky atd. 
 

Parkování v obci 
 
V minulosti jsme se již tomuto tématu v�novali. 
Je t�eba si ale ur�ité zásady p�ipomenout. 
 
V obci máme bohužel úzké místní komunikace. 
I když se p�i jejich opravách ší�ka v celé délce 
rozši�ovala minimáln� o p�l metru (zpravidla 
ale o metr), je to po�ád nedosta�ující. O to 
složit�jší je parkování. Již n�kolikrát jsme se 
snažili vysv�tlit, že bez problém� povolujeme u 

každého domu zpevn�ní parkovacího místa i 
na pozemcích obce. Mnoho obyvatel to již 
využilo. Není ale možné, aby se parkovalo na 
místech, kde se snažíme udržovat p�kné a 
p�íjemné prost�edí. Proto apelujeme na 
všechny �idi�e, aby respektovali tento p�ístup. 
 
Chceme další evropské peníze 

 
Obec Javorník využila další výzvy k podávání 
žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova. 
Podali jsme žádost o dotaci na projekt:  

Zlepšení dopravní a technické 
infrastruktury a vzhledu obce Javorník 

 
Sou�ástí projektu je oprava místních 
komunikací (zejména k hájence), nákup 
mobiliá�e (parkové lavi�ky, odpadkové koše, 
stojany na kola), vybudování oplocení u MŠ, 
projekt úpravy a ozelen�ní r�zných míst v obci, 
zpevn�ní  ploch pro parkování a sb�rná místa 
pro kontejnery na odpad, digitáln� kódovaný 
bezdrátový rozhlas a nákup techniky pro 
údržbu zelen�. 
Celkové náklady projektu jsou rozpo�továny ve 
výši 4.765.000 K�. 
 

Letošní dota�ní úsp�šnost 
 
V r. 2008 byla obec Javorník mimo�ádn� úsp�šná 
v získávání dotací. Z Programu rozvoje venkova 
jsme získali 100 tis. K� na opravu místní 
komunikace u Cenerových, p�es 70 tis. K� jsme 
získali z téhož programu prost�ednictvím 
Mikroregionu Svitavsko na nákup proléza�ek na 
d�tské h�išt� v centru obce a 11,8 mil. K� na SVC 
Javorník z Programu rozvoje venkova �R 
(p�ísp�vek EU z toho �iní 8,855 mil. K� a národní 
zdroje 2,951 mil. K�). 
 

Kuchy� v SVC již v novém 
 
V minulém �ísle JO jsme informovali o tom, že by 
k zahájení nového školního roku m�la být hotova 
rekonstrukce školní jídelny. To se poda�ilo. Její 
supermoderní vybavení již odpovídá 21. století. 
 

 


