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Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník 

 
Zasedání dne 9.9.2009 
 
1. Výb�r dodavatele díla „Bezdrátový 
rozhlas“ 

- na výzvu zadavatele obce Javorník 
podaly cenovou nabídku dv� firmy:  
 
1. TECHSONIC Ji�í K�enek, Zašová 211, 
756 51 Zašová, provozovna Palackého 
470, Valašské Mezi�í�í – nabídková cena  

268.583 K� v�. DPH + bonus: 

� �

� I.varianta - modul pro 
ovládání pomocí telefonu 
  (cca 30.000,-K�)
 - modul pro rozesílání sms 
 - modul: záznamník poslední hlášení 
 
 II.varianta - p�enosný 
ozvu�ovací systém DAS100 
   (cca 20.000,-K�) 

 
2. TEWIKO systems s.r.o., Dr. Milady 
Horákové 185/66, 460 06 Liberec – 

nabídková cena        
 

269.202 K� v�. DPH + bonus: 
 
P�enosný ozvu�ovací systém v hodnot� 
20.000 K� 
 

- zastupitelé porovnali nabídky a rozhodli 
p�id�lit zakázku firm� TECHSONIC Ji�í 
K�enek, Zašová 211, 756 51 Zašová, 
provozovna Palackého 470, Valašské 
Mezi�í�í a pov��ili starostu uzav�ením 
smlouvy o dílo s touto firmou 

 
Pro:   8 Proti:   0 Zdrželo se:   0 

 
2. R�zné 
 
a) Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace – Czech POINT 

- starosta seznámil zastupitele s pr�b�hem 
realizace  vybavení kontaktního místa 
Czech POINT na OÚ v Javorníku 

- zastupitelstvo schválilo „Podmínky 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, které 
stanovují pravidla pro zabezpe�ení 
provozu kontaktního místa ve�ejné správy 
Czech POINT 

- zastupitelstvo také schválilo uzav�ení 
dohody mezi obcí Javorník a firmou 

Zden�k Hejkal – Profylaktika, kterou se 
firma zavazuje �ádn� uchovávat veškerou 
dokumentaci související s realizací 
p�edm�tu dodávky v�etn� ú�etnictví o 
p�edm�tu dodávky do 31.12.2021 

 
Pro:   8 Proti:   0 Zdrželo se:   0 

 
Zasedání dne 2.11.2009 
 
1. Pr�b�h realizace akce „Zlepšení dopravní 
a technické infrastruktury a vzhledu obce                                      
Javorník“ 

- starosta podal podrobnou informaci o 
pr�b�hu realizace projektu 

- oplocení d�tského h�išt� je provedeno 
 

 
 

- technika pro údržbu zelen� je zakoupena 
- v t�chto dnech se dokon�ují povrchy 

komunikací a pokládání zámkové dlažby 
na parkovací místa a plochy pro 
kontejnery (bude dokon�eno v tomto 
týdnu) 

 

 
Komunikace k hájence 

 
- po dokon�ení zpevn�ných ploch se 

za�nou realizovat všechny �innosti 
spojené s osázením zelen� a bude 
instalován mobiliá� (lavi�ky, odpadkové 
koše, stojany na kola) 

- v týdnu od 9.11. do 13.11. bude 
realizován digitáln� kódovaný bezdrátový 
rozhlas 
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- byla p�edložena struktura financování 
jednotlivých díl�ích akcí projektu: celkové 
výdaje projektu dle dohody se Státním 
zem�d�lským interven�ním fondem by 
m�ly �init 4,765 mil. K�, dle dosavadního 
pr�b�hu prací by m�ly být skute�né 
výdaje 4,227 mil. K� 

- starosta na základ� všech informací 
podal návrh na uzav�ení smlouvy o 
dota�ním managementu s firmou 
GRANTIKA �S, a.s. – návrh smlouvy byl 
p�edložen; v rámci dota�ního 
managementu budou �ešeny p�ípadné 
zm�ny smluvních podmínek se SZIF 
(posunutí termínu podání žádosti o 
dotaci, zm�ny �ástek ve struktu�e kód� 
�inností apod.) 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí informaci 
o pr�b�hu realizace akce „Zlepšení 
dopravní a technické infrastruktury a 
vzhledu obce Javorník“ a schválilo 
uzav�ení smlouvy o dota�ním 
managementu s firmou GRANTIKA �S, 
a.s. na �ástku 15 tis. K� bez DPH 

 
Pro:   8 Proti:   0 Zdrželo se:   0 

 
2. Pln�ní rozpo�tu obce k 31.10.2009 a 
rozpo�tové opat�ení �. 2 

- zastupitelé byli seznámeni s pln�ním 
rozpo�tu obce k 31.10. dle výkazu „40“ 

- starosta p�edložil návrh na úpravu 
rozpo�tu – rozpo�tové opat�ení �. 2 - 
s výkladem 

- v d�sledku finan�ní krize jsou nejvíce 
sníženy da�ové p�íjmy, a to oproti 
p�vodn� schválenému rozpo�tu o 520 tis. 
K� 

- upravený rozpo�et po�ítá s inkasem 
dotace na SVC po celkovém vyú�tování 
do konce letošního roku (v�etn� DPH 
prost�ednictvím PGRLF) a možným 
posunutím platby díla SÚS PK na po�átek 
r. 2010 

- propad da�ových p�íjm� bude �ešen 
�asovým posunem inkasovaných dotací, 
výší mimo�ádné splátky úv�ru v záv�ru 
roku a regulací z�statku na b�žném ú�tu 
v t�íd� financování 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí pln�ní 
rozpo�tu obce k 31.10.2009 a schválilo 
rozpo�tové opat�ení �. 2 

 
Pro:   8 Proti:   0 Zdrželo se:   0 

 
3. Provozování obecní knihovny a ve�ej- 
ného internetu 

- po konzultacích v M�stské knihovn� ve 
Svitavách starosta zastupitelstvu 

doporu�il ponechat Knihovní �ád obecní 
knihovny, který platí od r. 2002; výp�j�ní 
doba je každou st�edu v dob� od 16:00 
do 18:00 h (dle dosavadních zkušeností s 
využíváním knihovny to je dostate�né – 
pokud ale dojde ke zvýšenému zájmu, 
bude možné výp�j�ní doby rozší�it) 

- p�edložen byl Provozní �ád ve�ejného 
internetu; ve�ejný internet je provozován 
soub�žn� s obecní knihovnou 

 

 
Místnost s ve�ejným internetem  

 

- zastupitelstvo schválilo výp�j�ní dobu 
v obecní knihovn� každou st�edu od 
16:00 do 18:00 h 

- zastupitelstvo schválilo Provozní �ád 
ve�ejného internetu 

 
Pro:   8 Proti:   0 Zdrželo se:   0 

 
2. R�zné 
 
a) Informace o zm�n� uznatelnosti DPH u 
dotací EU prost�ednictvím SZIF 

- starosta informoval zastupitele o 
zm�nách v proplácení DPH u dotací 
z Programu rozvoje venkova 

- Státní zem�d�lský a interven�ní fond 
zaslal obci zvací dopis k podpisu dodatku 
ke smlouv� o dotaci na SVC z d�vodu, že 
DPH bude zp�tn� propláceno z národních 
zdroj� prost�ednictvím PGRLF (smluvn� 
bude �ešeno v tomto týdnu) 

- proto dosud nebyla p�evzata žádost o 
proplacení dotace po celkovém 
vyú�tování díla SVC (GRANTIKA �S 
p�ipravila žádost o Zm�nu �. 4, která se 
týká zm�ny struktury kód� v d�sledku 
toho, že DPH není uznatelným nákladem, 
a proto nem�že být z evropských pen�z 
hrazeno) 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí informaci 
o zm�nách v proplácení DPH u dotací 
z Programu rozvoje venkova 1. – 5. kola 
p�íjm� žádostí 

 
Pro:   8 Proti:   0 Zdrželo se:   0 



                         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 4/2009. Cena 24 K� na rok. 
4 

 
 

 

 
b) Vyú�tování dotace Czech POINT 

- starosta informoval o mailu Ing. Heleny 
Mertové z Centra pro regionální rozvoj 
�R, pobo�ky pro NUTS II Severovýchod 
v Hradci Králové a požadavku na úpravu 
usnesení zastupitelstva ze dne 15.6.2009 
týkajícího se výb�ru firmy Profylaktika 

- dle požadavku musí být p�ímo uvedeno, 
že kritériem byla nejnižší nabídková cena 

- zastupitelstvo schválilo úpravu zn�ní 
usnesení zastupitelstva ze dne 15.6.2009 
dle požadavku pobo�ky CRR �R pro 
NUTS II Severovýchod v Hradci Králové 

 
Pro:   8 Proti:   0 Zdrželo se:   0 

 
c) Prodej majetku obce 

- vzhledem k tomu, že v rámci dotace 
z Programu rozvoje venkova byl 
zakoupen nový zahradní traktor, je podán 
návrh na prodej starého zahradního 
traktoru zn. Honda  

- zastupitelstvo schválilo zám�r prodeje 
zahradního traktoru Honda 
prost�ednictvím firmy Sedlá�ek 

 
Pro:   8 Proti:   0 Zdrželo se:   0 

 
d) Vnit�ní sm�rnice MŠ 
     Zastupitel�m byl p�edložen následující 
návrh vnit�ní sm�rnice MŠ: 

1. Úplatu za p�edškolní vzd�lávání 
na jeden m�síc a jedno dít� zvýšit 
na 100,-K� (nyní 70,- K�) 

2. V p�ípad� omluvené nep�ítomnosti 
v MŠ v délce celého kalendá�ního 
m�síce zvýšit na 70,- K� (nyní 40,- 
K�) 

3. D�tem, které navšt�vují MŠ 
omezenou dobu, tzn. 5 dní 
v m�síci, poskytovat p�edškolní 
vzd�lávání bezúplatn� (nyní také). 

4. D�tem p�ed prvním rokem školní 
docházky a d�tem s odkladem 
školní docházky se poskytuje 
p�edškolní vzd�lání bezúplatn� 

 
- zastupitelstvo schválilo Vnit�ní sm�rnici 

MŠ Javorník s platností od 1.1.2010 
 

Pro:   8 Proti:   0 Zdrželo se:   0 
 
e) Provozní �ád o používání školní zahrady 

- Mate�ská škola p�edložila prost�ed- 
nictvím starosty ke schválení návrh 
Provozního �ádu o používání školní 
zahrady 

- zastupitelstvo schválilo Provozní �ád o 
používání školní zahrady 

 
Pro:   8 Proti:   0 Zdrželo se:   0 

 
f) Složení komise pro mládež 

- p�edseda komise pro mládež Daniel Císa� 
p�edkládá návrh na nové složení komise 

- zastupitelstvo schválilo komisi pro 
mládež ve složení: Bc. Daniel Císa�, Petr 
Hirka, Pavel Vost�el, Eva Šimková, Mgr. 
V�ra Kopecká 

 
Pro:   8 Proti:   0 Zdrželo se:   0 

 

Seriál k úsporám elekt�iny 
v domácnostech 

V tomto seriálu jsme dosud vybírali r�zné rady 
a návody, jak šet�it elektrickou energii, které 
jsou dostupné na internetu. Podle odezvy 
�tená�� je tato rubrika pozorn� sledována. 
Dobrých rad asi nikdy není dost. A pen�z už 
v�bec ne. 
Z toho, o �em jsme již psali, se pokusíme 
shrnout �asté otázky k domácím spot�e- 
bi��m: 

Šet�ete už p�i nákupu: 

Víte, že … 

… moderní my�ky ušet�í proti ru�nímu mytí 
nádobí až 40 procent energie vynaložené na 
pot�ebný oh�ev vody a výsledek je obvykle 
výrazn� lepší? 

… chladni�ky nebo mrazni�ky s energetickým 
štítkem A+ mají minimáln� o 25 procent nižší 
spot�ebu energie, než ty ze t�ídy A? 

… úsporná zá�ivka se stejným sv�telným 
výkonem jako klasická žárovka má �ty�ikrát 
nižší spot�ebu elekt�iny? 

… moderní LCD televize mají až o 40 procent 
nižší spot�ebu, než televize s klasickou 
obrazovkou? 

… pro snazší orientaci na internetu existuje 
n�kolik portál�, které se zabývají porovnáním  
spot�eby energie jednotlivých spot�ebi��? Pro 
porovnání doporu�ujeme navštívit 
www.uspornespotrebice.cz  

… Skupina �EZ vám zap�j�í monitor spot�eby 
energie a na základ� jeho vyhodnocení vám 
doporu�í nejvýhodn�jší variantu spot�ebi�e? 
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Pro zákazníky �ady Exclusive je tato služba 
zdarma. 

Ušet�ete správnou regulací: 

Víte, že … 

… když v zim� v místnostech, které 
nevyužíváte, snížíte teplotu na „nezámrzných“ 
6 - 8 stup�� Celsia, šet�íte p�i dobré izolaci 
domu až 75 procent elekt�iny na vytáp�ní? 

… samostatná regulace vytáp�ní pro každou 
místnost domu zajiš�uje nejen optimální 
tepelný komfort, ale i v�tší hospodárnost? 

… p�i pe�livém nebo ješt� lépe 
automatizovaném �ízení teploty v jednotlivých 
místnostech domu podle jejich využití a denní 
doby lze ušet�it až 30 procent tepla? 

P�íšt� si zopakujeme otázky k vytáp�ní a 
oh�evu vody. 
 

Vodárenská Svitavy s.r.o. 
Od posledního vydání ob�asníku jsme obdrželi 
dva p�ísp�vky k problematice nového 
provozování vodovodu a kanalizace ve 
Svitavách a p�ilehlých obcích. Protože se to 
bezprost�edn� týká i našich obyvatel, 
zve�ej�uje oba p�ísp�vky (druhý je v záv�ru). 
 
Od 1. ledna 2010 dochází ve Svitavách a 
v obcích Javorník, Kamenná Horka, Karle, 
Koclí�ov a Vendolí ke zm�n� provozovatele 
vodovodu a kanalizace. M�sto Svitavy 
založilo obecní provozní spole�nost 
Vodárenská Svitavy s.r.o., která nahradí 
stávajícího provozovatele VHOS a.s. 
Moravská T�ebová.  
Jediným d�vodem pro zm�nu byla snaha 
zajistit m�stu i obcím skupinového vodovodu 
p�ístup k dotacím Opera�ního programu 
Životní prost�edí - jedinému programu, v rámci 
kterého je m�st�m a obcím umožn�n p�ístup 
k dotacím z EU. Zám�rem bylo získat finan�ní 
prost�edky na obnovu a další rozvoj vodovodu, 
kanalizace a �istírny odpadních vod. Jedná se 
o majetek, který byl m�stu v roce 1994 
p�eveden po ukon�ení �innosti státního 
podniku Vodovody a kanalizace. Technický 
stav vodovod� a kanalizací je pro stá�í a 
použití nekvalitních materiál� velmi 
neuspokojivý. Dochází tak ke ztrátám pitné 
vody, k úniku odpadních vod do vod 
podzemních a naopak i pr�saku podzemní 

vody do kanaliza�ního systému, což zp�sobuje 
problémy v �istírn� odpadních vod.  
Práv� s �istírnou bude spojena rozsáhlá 
investice, nebo� m�sto Svitavy musí zajistit 
spln�ní p�ísných limit� �išt�ní odpadních vod 
po roce 2010. Na rekonstruované �istírn� pak 
bude umožn�no �išt�ní odpadních vod i z obcí 
Hradec nad Svitavou, Kamenná Horka, 
Vendolí a Radim��, kde plánují vybudování 
kanalizace. Již nyní je �ást území z obce 
Javorník a Hradec nad Svitavou svedeno na 
tuto �istírnu odpadních vod.  
S rozvojem je spojeno zbudování dalších dvou 
zdroj� pitné vody, které rozší�í možnost využití 
odb�ru kvalitní vody pro obce sdružené ve 
Skupinovém vodovodu Svitavy (Svitavy, 
Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclí�ov a 
Vendolí). 
Podmínky Opera�ního programu Životní 
prost�edí však byly schváleny tak, že smlouva 
s provozovatelem nevyhovovala pravidl�m 
�erpání podpory z programu. Jedinou 
možností bylo provozovat vodovod a 
kanalizaci obecní spole�ností nebo vyhlásit 
výb�rové �ízení na nového provozovatele. 
Výb�r nového provozovatele je však zna�n� 
složitý a nákladný. Navíc by se novým 
provozovatelem s nejv�tší pravd�podobností 
stala jedna z nadnárodních spole�ností.  
S ohledem na zájmy odb�ratel� i vlastník� 
vodárenského majetku byla proto zvolena 
cesta vytvo�ení obecní provozní spole�nosti 
Vodárenská Svitavy s.r.o. Tento model je 
dlouhodob� odzkoušen p�i fungování 
spole�nosti LIKO SVITAVY a.s., zajiš�ující 
svoz a likvidaci komunálního odpadu. Že byl 
tento postup úsp�šný, sv�d�í p�id�lená dotace 
na rekonstrukci �istírny odpadních vod ve výši 
111,7 mil. K�.  
Ve fázi posouzení je rovn�ž žádost o dotaci na 
nové zdroje pitné vody. Podpora tohoto 
projektu by m�la být uvoln�na ze zdroj� 
ministerstva zem�d�lství.                   
Od poloviny minulého roku jsou podnikány 
postupné kroky k realizaci p�echodu od 
stávajícího provozovatele tak, aby odb�ratelé 
prakticky nezaznamenali zm�nu. Výjimkou 
bude samoz�ejm� pot�eba uzav�ít novou 
smlouvu o provozování s Vodárenskou Svitavy 
a ukon�it smlouvu se stávajícím 
provozovatelem. Rovn�ž budou provedeny 
mimo�ádné odpo�ty vodom�r�, a to v m�síci 
zá�í a �íjnu a poté op�tovn� na p�elomu 
letošního a p�íštího roku. Pozitivní zm�nou 
bude z�ízení „zákaznického centra“ 
v prostorách kulturního domu Fabrika ve 
Svitavách s možností parkování a 
bezbariérovým p�ístupem. 
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Berte prosím tento �lánek jako úvodní 
informaci. V p�íštích �láncích budou další 
informace ke zp�sobu uzavírání 
odb�ratelských smluv, personálním obsazení, 
nabídce služeb nového provozovatele a 
mnoho dalšího.  

Marek Antoš  
jednatel svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy 

 

Z pera dopisovatel�... 
Tentokrát máme hned n�kolik p�ísp�vk�, a to 
nejen od pravidelného dopisovatele J. Ju�íka. 
 

Do naší školky se t�ší i rodi�e 
   Za�al nový školní rok a my jsme p�emýšleli, 
�ím d�tem pobyt v naší nové školce ud�lat 
ješt� zajímav�jší a veselejší. Naplánovali jsme 
proto �adu zajímavých akcí a �inností,  p�i 
kterých si d�ti rozši�ují svoje v�domosti, zájmy, 
zkušenosti, a do kterých se mohou zapojit i 
rodi�e. Jedná se nap�íklad o r�zné tematické 
vycházky, besedy, sportovní hry, návšt�vy 
solné jeskyn�, plavání, výlety, divadla, kroužek 
angli�tiny, výtvarné tvo�ivé dílny, nocování ve 
školce.  
Spolupráce s rodinou pat�í u nás k prioritám. 
Za�íná již p�i prvním kontaktu v adapta�ním 
období, kdy rodi� s dít�tem z�stává ve školce 
tak dlouho, jak je to pro dít� optimální. Již 
v lo�ském roce v pr�b�hu rekonstrukce školky 
jsme museli spoléhat na velmi úzkou 
spolupráci s rodi�i a pomoc p�i celkové 
organizaci provozu MŠ. Našla se i ochotná 
maminka paní Iva Jandová, která nám velmi 
pomohla s návrhy interiéru a celkovou 
výzdobou mate�ské školy.  
Velice si cením zájmu rodi�� o d�ní v mate�ské 
škole, o mimoškolní aktivity, o pomoc p�i 
zásobování školky výtvarným materiálem a 
r�zných druh� sponzorství, a také pomoci 
rodi�� p�i realizaci organiza�n� náro�ných 
akcí. Velmi m� pot�šila ú�ast a nadšení rodi�� 
na naší 1. podzimní tvo�ivé díln� pro d�ti a 
rodi�e, která se konala minulý týden. D�kuji 
všem ochotným rodi��m, jejichž pomoc a 
spolupráce je velkým obohacením života 
v naší školce. 

Zdenka Rejmanová 
u�itelka MŠ 

 
 

Podzimní výtvarná dílni�ka pro 
rodi�e a d�ti 

Ve �tvrtek 29. �íjna se v naší mate�ské školi�ce 
uskute�nila první výtvarná dílni�ka pro rodi�e a 
d�ti na téma halloween. Zú�astnilo se n�kolik 
maminek a také jeden tatínek. 

 
Každý p�inesl r�zn� veliké dýn�, cukety a 
r�zné p�írodní materiály. Také paní u�itelka 
m�la spoustu materiál� a pom�cek, které jsme 
použili. Velké dýn� jsme vydlabali a dozdobili. 
Z malých jsme vyrobili r�zné podzimní 
postavi�ky jako nap�íklad všelijaké lesní 
sk�ítky, sk�ítka cuke�áka, velkého ježka a další. 
Také d�ti se zapojily do vyráb�ní a moc se jim 
da�ilo. Každé dítko si vyrobilo postavi�ku 
z brambor. Veliké vydlabané dýn� jsme si 
nakonec rozsvítili a d�ti byly nadšeny. 
  

 
 
Všechny výrobky nám paní prodava�ka 
vystavila ve výloze zdejšího obchodu. 
Myslím, že se tato akce všem zú�astn�ným 
líbila. D�kujeme paní u�itelce za tuto podzimní 
dílni�ku a t�šíme se na další. 

                                                          Za rodi�e 
Lucie Hnátová 

 
 

Život vesnice 
Myslím si, že se �tená� rád seznámí 
s novotami svého okolí, a� se p�ímo problémy 
a životem vesnice nezabývá. 
Mladí mají svoje – diskotéky, sportovní aktivity, 
vzd�lávání… 
St�ední generace je zase zam�stnána 
p�edevším výchovou d�tí a zejména 
zam�stnáním. 
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A senio�i, pokud p�ímo nepomáhají s výchovou 
vnou�at, mají omezený výb�r aktivní 
seberealizace. 
 
Naši obec máme v�tšinou již „p�e�tenou“. Ale 
u soused� – v obci Kukle, bývalé osad�, dnes 
vesnici, si výstavbou nezadají ani s naší obcí.  
 
V Javorníku rostou nové domy jako houby po 
dešti. My starší si pamatujeme, jak se 
v minulosti m�nily stáje v garáže, budovaly se 
koupelny, úst�ední vytáp�ní… Dnešním 
trendem je zateplování obydlí a zkrášlování 
prost�edí. 
 
Ale zp�t k soused�m. V Kukli pokra�uje 
výstavba rodinných domk�, úprava 
komunikací. Snad zde chybí samostatný objekt  
obecního ú�adu. A jak se píše i v celostátním 
periodiku – Kon�ická – spole�enský život 
v Mikul�i i Kukli je velmi r�znorodý. A asi 
výhodou je, že v Mikul�i mají hostinec. 
 
Stejn� se však vra�me „dom�“. Op�t se 
obnovila �innost Klubu d�chodc� a je 
pot�šitelné, že se �lenská základna rozši�uje o 
nové �leny! N�kte�í se dokonce angažují ve 
Svitavách ve Svazu postižených civiliza�ními 
chorobami, který má tém�� 500 �len� a zabývá 
se r�znými aktivitami ve prosp�ch nás, senior� 
ze Svitav a okolí. Zejména nyní p�ed zimním 
obdobím m�jme na pam�ti solidární pomoc 
starším a osam�lým spoluob�an�m. 
 

Josef Ju�ík 
 

Co se p�ipravuje? 
 
V sobotu 14. listopadu v 15.30 hodin 
organizuje komise pro mládež již tradi�ní 
Strašidýlkování.  

 
 

D�ti, ale i rodi�e, už se t�šte. Op�t se dob�e 
pobavíte a možná se budete i troši�ku 
strachovat. A nezapome�te se na to dob�e a 
správn� obléknout a vezm�te si s sebou nap�. 
vydlabanou dýni �i jinou podobnou zeleninu, 
do které budete moci vložit sví�ku. D�ležitý je 
také lampiónek �i baterka. Však vy už všichni 
dob�e víte, co a jak.  
Nechte se p�ekvapit a p�ekvapte druhé. 
 

Váno�ní koncerty 
V letošním roce se po dvou letech snad op�t 
uskute�ní ve zdejší kapli dva koncerty. 
Op�tovn� vystoupí skupina svitavských 
hudebník� kolem Franty �erného 
z �echomoru „Chvála Bohu“ a v��íme, že se 
poda�í zajistit i oblíbený �ervánek. 
 
Soubor Chvála Bohu vystoupí ve �tvrtek 17.12. 
Hodina bude up�esn�na, stejn� tak p�ípadný 
termín vystoupení �ervánku. 
 

 
Na vyhlášený pun� se t�ší diváci i ú�inkující 

 

Co se uskute�nilo? 
 
Komise pro mládež v ned�li 25.10. uspo�ádala 
oblíbenou Drakiádu. Ú�ast byla p�kná. A i 
když tém�� bezv�t�í létání drak� nep�álo, 
všichni ú�astníci se dob�e bavili. 
 

 
Ilustra�ní foto z Javorníka 

 

N�co k odpad�m 
Obecní ú�ad p�ipravil na víkend od 13.11. do 
15.11. p�istavení kontejner� na velkoobjemový 
odpad. 
- P�ipomínáme, že do kontejner� na 

velkoobjemový odpad nepat�í plasty, sklo, 
papír, stavební su�, nebezpe�ný odpad, 
pneumatiky ani železo �i zelený odpad. 
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- V této souvislosti žádáme ob�any, aby do 
kontejneru na stavební su�, který je v obci 
p�istaven trvale, skute�n� nic jiného 
nedávali. A stejn� tak do kontejner� na 
zelený odpad neházejte nic, co tam nepat�í. 
D�kujeme za pochopení. A kontejnery 
zavírejte. Nap�. u kontejner� na papír 
(modré) jsou knoflíky, které je pot�eba p�ed 
zav�ením zmá�knout. Zjistili jsme, že to �ada 
obyvatel neví, a proto kontejnery z�stávají 
n�kdy otev�ené. 

 

Nové smlouvy o dodávce 
vody – výzva ke 
spolupráci 
Marek Antoš 
 
V minulém p�ísp�vku jsme Vás informovali o 
zm�n� provozovatele vodovodu a kanalizace 
ve Svitavách, Javorníku, Kamenné Horce, 
Karli, Koclí�ov� a Vendolí. Od ledna p�íštího 
roku se novým provozovatelem stává obecní 
provozní spole�nost Vodárenská Svitavy s.r.o. 
a nahradí tak stávajícího provozovatele VHOS 
a.s. Moravská T�ebová.  
Tato zm�na vyvolává mimo jiné i pot�ebu 
uzav�ení smluvního vztahu mezi novým 
provozovatelem a odb�rateli. Celkový po�et 
smluv o dodávce vody a odvád�ní odpadních 
vod je p�ibližn� 4.000. Odb�rateli jsou 
jednotliví obyvatelé, spole�enstva vlastník� 
bytových jednotek, bytová družstva, majitelé 
rodinných �i bytových dom�, firem a 
provozoven.  
S ohledem na vysoký po�et smluv byly již od 
m�síce �íjna doru�ovány odb�ratel�m 
dotazníky k p�íprav� nových smluv (v 
Javorníku zajiš�oval pan �echal). Následné 
uzav�ení t�chto smluv je nutnou podmínkou 
pro dodávku pitné vody a odvád�ní odpadních 
vod. Proto si Vás dovolujeme požádat o 
spolupráci. Sepisování smluv bude probíhat 
stejným zp�sobem jako u dotazník�. Po 
kontrole údaj� doru�te prosím Vámi 
potvrzenou smlouvu na náš obecní ú�ad, 
p�ípadn� do zákaznického centra ve Fabrice 
na Wolkerov� aleji, na podatelnu m�stského 
ú�adu Svitavy na ul. T.G. Masaryka 25 �i 
Dvo�ákova 3 nebo do Informa�ního centra na 
nám�stí Míru ve Svitavách.  
Zákaznické centrum ve Fabrice m�žete od 
�íjna navštívit v ú�ední dny, a to v pond�lí a ve 
st�edu od 7:30 do 11:45 a od 12:30 do 17:00 
hodin.  
Bližší informace o �innosti nové provozní 
spole�nosti m�žete získat i na webových 
stránkách: http://www:vodarenskasvitavy.cz 

Životní jubilea 
 
V minulém ob�asníku jsme uvád�li 9 jubilant�, 
ale v listopadu a prosinci podle stanovených 
kritérií nemáme v obci ani jednoho jubilanta. 
Tak si musíme po�kat na po�átek p�íštího 
roku. 
 

Zlepšení dopravní a 
technické infrastruktury a 

vzhledu obce Javorník 
 

 
V titulku je název projektu, který je v t�chto 
dnech v obci realizován. Jak jsme již d�íve 
informovali, projekt je realizován za pomoci 
dotace z EU. Smlouvu o dotaci má obec 
uzav�enu se Státním zem�d�lským a 
interven�ním fondem. Dotace je poskytnuta na 
základ� na�ízení Rady (ES) �. 1290/2005 o 
financování Spole�né zem�d�lské politiky, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, na základ� 
na�ízení Rady (ES) �. 1698/2005 o podpo�e 
pro rozvoj venkova z Evropského 
zem�d�lského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a na 
základ� Programu rozvoje venkova �R na 
období 2007 – 2013. 
 
V rámci projektu jsou v naší obci realizovány 
tyto aktivity: 
- rekonstrukce 4 místních komunikací u 
hájenky, u Markových, p�ed ZŠ a u v�elína 
- bezdrátový rozhlas 
- nákup a instalace mobiliá�e (lavi�ky, stojany 
na kola, odpadkové koše 
- parkové úpravy a výsadba rostlin 
- nákup techniky na zele� 
- zpevn�ní ploch pod kontejnery a pro 
parkování 
 
Dotace je ve výši 90 % uznatelných náklad�. 
 

Op�tovná výzva 
I když bude vybudován nový bezdrátový 
rozhlas, možnost zasílání obecních SMS na 
mobily ob�an� z�stane významnou formou 
informování. N�kdy je vhodné informovat 
pouze n�které ob�any. Vyzýváme tedy ty 
obyvatele, kterým zatím nejsou zasílány 
obecní SMS a o tuto formu mají zájem, o 
nahlášení �ísla mobilního telefonu na OÚ. 


