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„Vážení a milí spoluob�ané, 
 
toto vydání Javornického ob�asníku vychází 
v dob�, kdy finišují práce na rekonstrukci a 
p�ístavb� Spole�enského a vzd�lávacího 
centra. Po celou dobu realizace investice byly 
podmínky pro �innost školní jídelny, mate�ské 
školy i obecního ú�adu velmi komplikované.  
 
Všem obyvatel�m obce proto d�kuji za 
pochopení a trp�livost. Dokon�ením budování 
SVC dojde ale k výraznému zlepšení 
podmínek pro práci i k poskytování služeb. 
 
P�edpokládali jsme p�vodn�, že nový objekt 
oficiáln� otev�eme do konce kv�tna, ale to 
nebylo možné p�edevším z d�vodu, že se 
nepoda�ilo dohodnout s firmou �EZ na 
v�asném posílení trafostanice. Napojení 
objektu na nové rozvody tak mohlo být 
uskute�n�no až první týden v �ervnu. A poté 
následují dokon�ovací práce v interiéru a 
m�že být požádáno o kolaudaci celého díla. 
Dosavadní provoz jídelny s kuchyní a 
mate�ské školy byl v tzv. zkušebním provozu. 
 
Oficiální otev�ení Spole�enského a 
vzd�lávacího centra pro ob�any Javorníka 
spojené s výkladem a prohlídkou všech prostor 
prob�hne v sobotu 27. �ervna. Sou�ástí 
otev�ení SVC bude vernisáž výstavy fotografií 
Javorníka a okolí. Fotografie profesionálního 
fotografa Miroslava Sychry budou tvo�it trvalou 
výzdobu objektu. Fotografie si bude možné i 
objednat a zakoupit. 
 

 
 
Zveme tímto všechny naše 
ob�any na oficiální otev�ení a 
prohlídku celého objektu 
Spole�enského a vzd�lávacího 
centra v Javorníku v sobotu 
27. �ervna v dob�  od 9.00 do 
12.00 hodin. 
 

Zden�k Bouška 

Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník 

 
Zasedání dne 6.4.2009 
 
1. Pln�ní rozpo�tu obce k 31.3.2009 

- starosta prezentoval výkaz o pln�ní 
rozpo�tu obce k 31.3.2009 zpracovaný 
D. �echalovou 

- podrobn�jší informace byla podána 
k pr�b�hu prací na Spole�enském a 
vzd�lávacím centru 

- zm�nové listy jsou p�ílohou dodatku a 
byli zastupitel�m k dispozici k 
nahlédnutí 

- dle dodatku �. 3 by akce m�la být 
hotova do 31.5.2009 a p�edpokládaný 
termín slavnostních otev�ení celého 
objektu je v záv�ru �ervna 2009   

- celkové náklady na celou stavbu by 
m�ly být dodrženy 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
informaci o pln�ní rozpo�tu obce 
k 31.3.2009  

- zastupitelstvo schválilo uzav�ení 
Dodatku �. 3 ke Smlouv� o dílo 
uzav�ené dne 21.5.2008 mezi obcí a 
firmou OLSPOL s.r.o.; sou�ástí 
Dodatku �. 3 jsou p�ílohy Zm�nové 
listy �. 5, 6, 7a), 7b), 7c), 7d) a 8-13, 
v nichž jsou popsány zm�ny 

- celková cena Smlouvy o dílo �iní po 
zm�nách 11.943.735,18 K� v�. DPH  

- zastupitelstvo uložilo starostovi 
p�ipravit na p�íští zasedání 
zastupitelstva rozp. opat�ení �. 1 

Pro: 8 Proti: 0  Zdrželo se: 0 
 
2. R�zné 
 
a) Rezignace �lenky zastupitelstva 

- starosta informoval zastupitele o 
rezignaci Evy Kašparové, která se ke 
dni 28.2.2009 vzdala svého mandátu 
zastupitele v Zastupitelstvu obce 
Javorník 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
rezignaci Evy Kašparové na �lenství 
v Zastupitelstvu obce Javorník ke dni 
28.2.2009 

 
b) Školská rada 

- místostarostka podala návrh na 
složení školské rady p�i p�ísp�vkové 
organizaci „Základní škola, Javorník 
61, okres Svitavy“ 

- zastupitelstvo schválilo školskou radu 
ve složení: Odstr�ilová, Žá�ková, 
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Rejmanová, Kinclová, Janderová, 
Bulvová 

Pro: 8 Proti: 0  Zdrželo se: 0 
 
c) Personální zm�ny 

- starosta informoval zastupitele 
s novými propo�ty úvazk� 
v p�ísp�vkové organizaci „Základní 
škola, Javorník 61, okres Svitavy“ a 
v prostorách „Spole�enského a 
vzd�lávacího centra Javorník“ 
v souvislosti s blížícím se dokon�ením 
stavebních prací 

- starosta navrhnul posílení školní 
jídelny o úvazek 0,62 pro pomocnou 
kucha�ku (p�edpoklad va�ení 50-60 
ob�d�) 

- dále výrazn� vzrostou prostory OÚ na 
úklid a podle propo�t� to bude 
odpovídat úvazku cca 0,3 (dosud 0,12) 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
informaci starosty o pot�eb� 
zam�stnání pracovní síly dle 
p�edchozího up�esn�ní k 1.6.2009 a 
pov��ilo starostu projednáním této 
otázky s vedením ZŠ a MŠ 

- zastupitelstvo rozhodlo ud�lit ZŠ 
Javorník výjimku z po�tu žák� pro 
školní rok 2009/2010 a zavázalo se 
dofinancovat chyb�jící neinvesti�ní 
náklady 
 
Pro: 8 Proti: 0  Zdrželo se: 0 

 
 

Seriál k úsporám elekt�iny 
v domácnostech 

 
V jednotlivých dílech seriálu jsme psali o tom, 
jak šet�it rychle a tém�� bez náklad�, jak šet�it 
s drobnými investicemi a vhodnou investicí. 
V dnešním vydání se budeme v�novat tématu 
„Nechte spo�it spot�ebi�e“. 
 

Šet�ete už p�i nákupu 

Energetické štítkování je viditelné ozna�ování 

energetických spot�ebi�� štítky s údaji o 

výrobci, modelu výrobku, jeho m�rné spot�eb� 

elektrické energie, a o jeho dalších d�ležitých 

parametrech jako je ú�innost praní, 

odst�e�ování, mytí, sušení, spot�eba vody, 

doba oh�evu vody, tepelné ztráty a další 

d�ležité parametry p�ístroje. Cílem štítkování je 

usnadnit spot�ebitel�m orientaci mezi 

množstvím nabízených výrobk� p�i nákupu 

nového spot�ebi�e a zárove� vytvo�it tlak na 

výrobce, aby vyvíjeli a dodávali na trh 

energeticky úsporné spot�ebi�e. Štítek 

obsahuje za�azení výrobku podle energetické 

náro�nosti do sedmi kategorií a to od 

úsporných s nízkou spot�ebou, až po nejmén� 

úsporné s vysokou spot�ebou. Kategorie jsou 

znázorn�ny barevnými pruhy a ozna�eny 

písmeny A až G.  

Seznam energetických spot�ebi��, pro které je 

stanovena povinnost energetického štítku : 

• automatické pra�ky 

• bubnové suši�ky prádla 

• pra�ky kombinované se suši�kou 

• elektrické chladni�ky, mrazni�ky a jejich 

kombinace 

• my�ky nádobí 

• elektrické trouby 

• elektrické oh�íva�e vody 

• zdroje sv�tla 

• p�ed�adníky k zá�ivkám 

• klimatiza�ní jednotky 

Každý výše uvedený spot�ebi� má vyhláškou 

stanovené náležitosti a technické informace, 

které musí být na štítku uvedeny. Kategorie A 

zahrnuje nejlepší a nejúsporn�jší výrobky, 

které jsou v pr�m�ru o polovinu lepší, než 

výrobky kategorie C a D, které jsou uvád�ny 

jako standardní. Kategorie F je již o  25 % 

horší než standard. Pro chladni�ky, mrazni�ky 

a jejich kombinace se používají t�ídy A+, A++. 

Chladni�ky a mrazni�ky musí mít ve t�íd� A+ 

spot�ebu energie minimáln� o 25 % nižší, než 

je spot�eba energie spot�ebi�� t�ídy A. A 

nap�íklad spot�ebi�e t�ídy A++ budou 

dosahovat mén� než 30 % spot�eby energie 

spot�ebi�� t�ídy D. Za�azení výrobku do 

p�íslušné kategorie pomáhá �erná šipka, která 
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je umíst�na proti n�kterému pruhu a ozna�ena 

p�íslušným písmenem. 

P�ibližná ro�ní spot�eba 
nej�ast�jších spot�ebi�� (v kWh/rok) 

 Staré  Nov�jší  Úsporné  
Osv�tlení    

žárovky 60W, 5 ks, 2 
hodiny denn� 219   

žárovky 60W, 3 ks, 2 
hodiny denn�  131  

úsporné zá�ivky 15W 
(60W), 2 ks, 2 hodiny 
denn� 

 22  

úsporné zá�ivky 15W 
(60W), 5 ks, 2 hodiny 
denn� 

  55 

        
Praní, mytí       

pra�ka energetické t�ídy 
C s 4 cykly týdn� 275   

pra�ka energetické 
t�ídy B s 4 cykly týdn�  231  

pra�ka energetické 
t�ídy A s 4 cykly týdn�   187 

my�ka 8 sad, energetické 
t�ídy B s 4 cykly týdn� 170   

my�ka 8 sad, energetické 
t�ídy A s 4 cykly týdn�  145 145 

Chlazení    
chladni�ka 180l, 
energetické t�ídy C 237   

chladni�ka 180l, 
energetické t�ídy B 305   

kombinovaná chladni�ka 
(180l) s mrazákem (90l), 
energetické t�ídy A 

 311  

kombinovaná chladni�ka 
(180l) s mrazákem (90l), 
energetické t�ídy A++ 

  230 

     
Va�ení    

rychlovarná konvice 70 70 70 
elektrický sporák 1460 1460 1460 
     

Zábava    
televize s klasickou 
obrazovkou 400W, v 
provozu 5 h denn� 

730   

LCD televize s p�íkonem 
250W, v provozu 5 h 
denn� 

 456 456 

video s p�íkonem 100W, 
v provozu 1 h denn� 37 37 37 

v�ž s p�íkonem 20W, v 
provozu 2 h denn� 20 20 20 

 Staré  Nov�jší  Úsporné  
po�íta� + CRT monitor s 
p�íkonem 350W, v 
provozu 2 h denn� 

256   

po�íta� + LCD 280W, v 
provozu 2 h denn�  204  

notebook s p�íkonem 
100W, v provozu 2 h 
denn� 

  73 

     

Ostatní    
vysava�, žehli�ka, fén 500 500 500 
ob�hové �erpadlo ÚT, 
120W, 5000 h/rok 600   

ob�hové �erpadlo ÚT, 
40W, 5000 h/rok  200 200 

     
celkem 4879 3787 3433 

úspora v % 0% 22% 30% 

 
Životní jubilea 

V kv�tnu a �ervnu r. 2009 oslavovali �i budou 
oslavovat tito jubilanti: 

 
60 let 

Marie D�DI�OVÁ 
Eva PE�INOVÁ 

Petr KULKA 
 

65 let 
Josef PULDA 

 
75 let 

Miroslav HOUDEK 
 

82 let 
Josef KALA 

 
84 let 

Miloslav KOSEK 
 

93 let 
Stanislav NOVOTNÝ 

 

 
 

Na zdraví! 
 

Oslavenc�m p�ejeme dobré zdraví, lásku 
nejbližších a hodn� optimismu. 
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Výzva majitel�m ps� 
(slovo starosty) 

 
Téma voln� pobíhajících ps� bylo n�kolik let 
nej�ast�jším tématem Ob�asníku. 
V posledních letech se zdálo, že jsme všichni 
pochopili, že je t�eba své psy zajistit tak, aby 
nepobíhali voln� po obci. Ale v posledních 
m�sících se situace dramaticky zhoršila. 
Pobíhajících ps� je neustále n�kolik. Stížností 
p�ibývá. Psi otravují d�ti MŠ a ZŠ na 
procházkách, ale i další ob�any. Došlo i 
k nep�íjemným st�et�m. A nacházení psích 
exkrement� na všech možných místech v obci 
se slušným ob�an�m také ur�it� nem�že líbit. 
 
Tento �lánek píši v ned�li 7.6. dopoledne na 
základ� n�kolika p�ipomínek, a tak jsem se 
rozhodl projet se v 8.15 h po obci a podívat se, 
zda se mi poda�í n�jaké psy vyfotit. B�hem 15 
minut jsem po obci potkal hned n�kolik ps�. 
Vím, stejn� jako v�tšina z nás, že po obci 
potkáváme i další.  
 
Na prvních dvou snímcích jsou nezajišt�ní psi. 
Pání�kové by možná namítli, že jejich pejsci 
jsou hodní a nikomu nic neud�lají. Ale pravidla 
jsou - a musí být - jasná. Obecn� závazná 
vyhláška volné pobíhání ps� nedovoluje. 
Pokud nedojde k náprav�, jsme povinni 
stížnosti ob�an� p�edat p�estupkové komisi ve 
Svitavách a správní poplatek a stanovená 
pokuta jsou jist� zbyte�ným výdajem.  
 
Žádáme tedy d�razn� všechny majitele ps�, 
aby je zabezpe�ili proti volnému pobíhání a p�i 
procházkách po obci je vodili na vodítku. 
V�tšina majitel� dokazuje, že to jde. 
 
Na prvních dvou snímcích jsou zachyceni psi, 
které jsem zastihl bez zajišt�ní. 
 

 
 
 

 
 
A v té samé dob� jsem potkal majitelku pejsk�, 
která m�la své milá�ky �ádn� zabezpe�ené. 
Jaký to rozdíl v p�ístupu. 
 

 
 

Umíme si vážit v�cí? 
 
Tímto �lánkem se obracíme p�edevším na d�ti, 
mládež a jejich rodi�e. V�tšina z nás má jist� 
radost, že se nám všem spole�n� pom�rn� 
da�í budovat hezkou a p�ív�tivou obec 
s možnostmi pohodového žití. Nemalé 
prost�edky jsme investovali do rekrea�n� 
sportovního areálu B�ezinka, �ady odpo�ivných 
míst po obci, instalovala se spousta lavi�ek, 
d�tských proléza�ek a hodn� úsilí se v�nuje 
údržb� zelen� atd. Ale je k vzteku, když je 
potom práce ni�ena. Dopravní zna�ky jsou 
nesmysln� otá�eny, sv�tla rozbíjena, lavi�ky a 
stoly po�ezány, ni�eny, frajérsky se sedí na 
stolech a zablácené boty se �istí na lavi�kách 
apod. Alarmující je dokonce to, že 
v autobusových zastávkách a v B�ezince 
ob�as nacházíme i injek�ní st�íka�ky! Od �eho 
asi jsou? 
 
Na fotografii je posezení u B�ezinky. Snad je 
vid�t, že krytina je olámaná, na st�eše je 
naházený št�rk a st�l je po�ezán. Již n�kolikrát 
bylo posezení opravováno.  
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Žádáme tímto d�ti a mládež z Javorníka: 
„Chra�me si tyto v�ci, slouží nám všem. A 
pokud to d�lají ti, kte�í do obce p�ijížd�jí t�eba 
ze Svitav, nedovolme jim to!“  
A rodi�e prosíme: „Promluvte na toto téma 
ob�as se svými ratolestmi. Doma bychom to 
jist� nedovolili. Všímejme si více, co se d�je 
okolo nás a nebu�me apati�tí.“ 
 

Z pera dopisovatel�... 
 
Po kratší odmlce se op�t ozval náš �astý 
dopisovatel Josef Ju�ík. Sv�j p�ísp�vek nazval: 
 
Zm�na �as� 
Z moudrosti minulých generací �erpá i 
generace naše. Rozvoj vesnice vyžaduje nové 
p�ístupy a nová rozhodnutí. Pro nové 
obyvatele je snad vhodné zmínit alespo� 
n�které skute�nosti. 
Nelze nezmínit úplnou zm�nu rázu obce. P�i 
osídlování obyvateli z celé �SR se jednalo o 
vesnici s rozvinutým zem�d�lstvím. Zpo�átku 
s malovýrobou, pozd�ji s velkovýrobou. Tu 
dnes p�ipomínají jen pole a louky. Živo�išná 
ani p�idružená výroba v Javorníku neexistují. 
Proto i skladba obyvatel se tomuto trendu 
p�izp�sobila. 
 
Budovatelské úsilí, zejména v minulosti, však 
obyvatele neopustilo. Vystav�n byl obecní 
vodovod, zpevn�ny místní komunikace, 
elektrifikace – stará byla zmodernizována. 
Vý�et je ale obsáhlejší... 
Vedení obce ani ob�any nenechává klidným 
zachování p�edškolního i školního za�ízení. 
V mate�ské škole se rozší�ilo vyva�ování i pro 
cizí strávníky. Ti jsou spokojeni. Ale, zatímco 
n�kolik rodi�� ze Svitav dopravuje svoje d�ti 
do za�ízení v obci, tak zase naopak Javorni�tí 
svoje ratolesti vozí do škol ve Svitavách. Mají 
pro to jist� své d�vody. Je to i d�sledek 
jednogenera�ního bydlení. Prarodi�e bydlí 
samostatn� a jejich pomoc s výchovou vnou�at 

je ztížená. Snad se situace v budoucnu bude 
m�nit a d�ti budou navšt�vovat školní aktivity 
v míst�. 
 
Nová nep�ehlédnutelná akce, p�ístavba 
Obecního ú�adu, je grandiózní. Stojí za 
zmínku, a noví obyvatelé ji ji snad p�ijmou 
s povd�kem, že budova (d�íve Místního 
národního výboru) byla vystavena pro chudé 
ob�any z vesnice. P�vodní obyvatelé – 
sudetští N�mci – se starali o ty, kte�í m�li 
v Javorníku „domovské právo“. Po skon�ení 
vále�ných útrap bylo zrušeno. Tak se objekt 
stal sídlem MNV, pozd�ji Obecního ú�adu. 
V budoucnu to bude Spole�enské a vzd�lávací 
centrum. Je to tém�� nutnost, nebo� 
pohostinství bylo zprivatizováno a nyní slouží 
jinému ú�elu. A pro spolkovou �innost �i 
setkávání klubu d�chodc� a podobné aktivity 
v obci odpovídající prostory dosud chyb�ly. 
Možná, ba zcela jist� senior�m schází 
postávání ko�ských povoz� (i kravských), 
pozd�ji traktor� i aut, která p�ijížd�la 
z traktorové stanice k „raportu“ a rozjížd�la se 
do polí a jinam! I z prostranství kolem 
hospodá�ských budov zmizelo drobné 
zví�ectvo i dr�bež. Ale v dobrém, a též ve zlém 
p�ibylo psích milá�k�! Na zeleninové zahrádky 
též není vábný pohled. Pokud ješt� existují. 
 
Za zmínku stojí i prodejna Jednoty. Noví 
ob�ané ji jist� budou využívat, až budou starší, 
a t�eba na zaslouženém odpo�inku. Dnešní 
trend se podle mého názoru od supermarket� 
pomalu odklání a mnozí kupující se rad�ji 
nechají obsloužit v útulném obchodním centru 
naší vesnice. 
 
Je t�eba si p�át, aby se ustálily a zakotvily i 
nové sousedské vztahy, nebo� technika je 
nerozvine, ale my sami osobními kontakty. To 
se m�žeme u�it u našich p�edk�. Je to v nás. 
M�žeme to zm�nit. A t�eba p�i oficiálním 
otev�ení SVS. 
 
P�ísp�vek jsem nazval „Zm�na �as�“. 
Vyjád�ím se tedy také k letnímu a zimnímu 
�asu. Kdybych m�l možnost ovlivnit 
p�edsedání �eska Evropské unii, podal bych a 
snažil se prosadit návrh na posunutí �asu 
pouze o p�l hodiny. Tento kompromis by 
vy�ešil zm�ny �asu na ja�e a na podzim. A již 
by vlaky ani tažní ptáci nemuseli v budoucnu o 
jednu hodinu m�nit bezd�vodn� naádražích a 
na trase sv�j jízdní a letový �ád! �as by se již 
nem�nil a z�stal by jen SEE� = 
St�edoevropský ekonomický �as!... (Na v��né 
�asy) 

Josef Ju�ík 
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Co vy ostatní na to? Názory jsou jist� r�zné. 
Byli bychom moc rádi, kdyby dopisovatel� 
p�ibývalo. Zkuste zve�ejnit své názory t�eba na 
d�ní v obci.  
 

Volby do Evropského 
parlamentu 

 

 
 
5.-6.6.2009 prob�hly volby do Evropského 
parlamentu. Jaké byly výsledky v Javorníku? 
 
Z 295 zapsaných voli�� p�išlo k volbám a 
odevzdalo platné hlasy 90, tj. 30,51 %. 
Výsledky byly následující: 
 
ODS  27 hlas� 30,00 % 
�SSD  26  28,88 
KS�M  17  18,88 
 
KDU-�SL   6    6,66 
V�ci ve�ejné   4    4,44 
NEZÁVISLÍ   3    3,33 
Suverenita   3    3,33 
 
SNK Evropští   2    2,22 
demokraté 
 
Demokratická 
Strana Zelených 1    1,11 
Volte Pr.Blok   1    1,11 
 
 
A kdo byl úsp�šný v okolních obcích? 
 
Kukle 
ODS   12 50,00 % 
"STAR.A NEZ.- 
VAŠE ALTERNATIVA"   3 12,50 
KS�M     2   8,33 
Dem.Str.Zelených   2      8,33 
 
Mikule� 
 
�SSD   24 53,33 % 
KS�M     5 11,11 
KDU-�SL    4   8,88 

 
Svitavy 
 
�SSD   1 015 29,50 
ODS      831 24,15 
KS�M      555 16,13 
 

 
 
D�tský den se tentokrát uskute�ní v sobotu 
20.6. v B�ezince od 14.00 hodin. B�hem 
odpoledne prob�hnou tradi�ní sout�že pro d�ti 
a nebude chyb�t ani ukázka svitavských 
hasi�� s p�nou.  
 

 
Loni d�ti také malovali... 

 

 
 
Letos se uskute�ní jubilejní X. ro�ník turnaje 
v malé kopané v B�ezince v sobotu 11.7.2009. 
Dostane se náš tým na „bednu“?  
 

 
Snímek našeho družstva je z r. 2008 

 
Na ob� akce zveme naše ob�any i jejich 
p�átele. Ob�erstvení zajišt�no. 


