
 

Javornický občasník – tiskovina Obecního úřadu Javorník. Povoleno pod č.j. 144/91, registrovaná značka RK OkÚ 4/R14  

 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdeněk Bouška. Číslo vydání 5/2009. Cena 24 Kč na rok. 
 

 

 

 

Prosinec 2009  
 

 
 

 
 

 
 

 

Vydává Obecní úřad v Javorníku 
 



                         JAVORNICKÝ OBČASNÍK                

 

 

Javornický občasník – tiskovina Obecního úřadu Javorník. Povoleno pod č.j. 144/91, registrovaná značka RK OkÚ 4/R14 

z 13.6.1991. Zodp. redaktor Mgr. Zdeněk B.ouška. Číslo vydání 5/2009. Cena 24 Kč na rok. 

2 
 

 

 

Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník 

 

Zasedání dne 14.12.2009 
 
1. Plnění rozpočtu obce k 30.11.2009 a 
rozpočtové opatření č. 3 

- zastupitelé byli seznámeni s plněním 
rozpočtu obce k 30.11.2009 dle výkazu 
Fin 2-12 

- propad daňových příjmů se prohloubil 
v důsledku finanční krize o více neţ 0,5 
mil. Kč a letos ani nedojde k inkasu 
dotace k projektu SVC 

- starosta také podal informaci o 
posledních jednáních na Státním 
zemědělském a intervenčním fondu 

- u projektu SVC byl z důvodu změny 
způsobu úhrady DPH, kdy DPH není 
uznatelným nákladem, sepsán se SZIF 
dodatek k dohodě o dotaci a musel být 
prostřednictvím Hlášení o změnách č.4 
posunut termín podání ţádosti o 
konečnou platbu dotace (ţádost je jiţ 
podána) a zároveň byly změněny částky 
uznatelných nákladů 

- na počátku ledna 2010 bude provedena 
fyzická kontrola projektu SVC pracovníky 
SZIF a teprve poté bude moci být 
provedena konečná platba dotace  

- u projektu Dopravní a technická 
infrastruktura byl posunut termín podání 
ţádosti o proplacení dotace na 30.6.2010 
(důvodem je to, ţe rozhodující platby 
faktur dodavatelům mohou být provedeny 
aţ po inkasu dotace z prvního projektu 
SVC a konečné terénní úpravy včetně 
dosetí se provedou na jaře příštího roku) 

- na základě všech uvedených informací 
bylo předloţeno rozpočtové opatření č. 3 

- zastupitelstvo schválilo postup starosty 
při jednáních se SZIF, vzalo na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu obce 
k 30.11.2009 a schválilo rozpočtové 
opatření č. 3 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 

 
2. Rozpočet obce na r. 2010 + rozpočtový 
výhled 

- návrh rozpočtu obce na r. 2010 byl řádně 
vyvěšen na úředních deskách obce  

- návrh vychází z porovnání plnění 
rozpočtu v jednotlivých letech od r. 2005 
aţ do očekávané skutečnosti r. 2009 

- starosta předloţil i rozpočtový výhled 
obce do r. 2012 

- zastupitelstvo schválilo rozpočet obce 
Javorník na rok 2010 a rozpočtový výhled 
obce do r. 2012 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 

 
3. Vyhláška o poplatku z odpadů na r. 2010 

- Blanka Bulvová předloţila finančním 
výborem zpracovaný návrh obecně 
závazné vyhlášky obce Javorník č. 
6/2009 o místním poplatku za provoz 
systému shromaţďování, sběru, 
přepravy, třídění, vyuţívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

 

 
ilustrační foto 

 

- po diskusi k některým bodům vyhlášky 
bylo upraveno její konečné znění 

- výše poplatku na r. 2010 je ve stejné výši 
jako v r. 2009 (500 Kč na osobu a rok) 

- zastupitelstvo schválilo obecně 
závaznou vyhlášku obce Javorník č. 
6/2009 o místním poplatku za provoz 
systému shromaţďování, sběru, 
přepravy, třídění, vyuţívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 

 
4. Dohoda s obcí Kukle o změně katastrální 
hranice 

- katastrální hranice mezi obcemi Kukle a 
Javorník v úseku místní komunikace a 
polní cesty vede dosud středem 

- firma GEOVAP, spol. s r.o. Pardubice 
zpracovala návrh změny katastrální 
hranice tak, ţe v jednom úseku bude 
cesta v katastru obce Javorník a ve 
druhém úseku v katastru obce Kukle 

- dotčení vlastníci pozemků se změnami 
souhlasí 

- zastupitelstvo schválilo uzavření dohody 
mezi obcemi Javorník a Kukle  o změně 
katastrální hranice dle předloţených 
podkladů 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
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5. Stanovení nájemného za byt v ZŠ na r. 
2010 

- zastupitelé byli seznámeni s výpočtem 
nájemného z bytu v ZŠ na r. 2010 dle 
zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytu (k výpočtu 
byla pouţita kalkulačka pro jednostranné 
zvýšení nájemného, která je veřejně 
přístupná na webových stránkách MMR 
ČR) 

- zastupitelstvo schválilo měsíční nájemné 
z bytu v ZŠ (plocha bytu 78 m

2
) na r. 

2010 ve výši 2.422 Kč  a vodné ve výši 
215 Kč/měs.  

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 

 
6. Různé 
 
a) Příprava investiční akce „Výtlačný řad 
z prameniště Olomoucká do vodojemu 
Lány“ 

- starosta seznámil zastupitele 
s materiálem Skupinového vodovodu 
Příprava investiční akce „Výtlačný řad 
z prameniště Olomoucká do vodojemu 
Lány“  

- zastupitelstvo obce bere na vědomí 
zařazení projektu dobrovolného svazku 
obcí Skupinový vodovod Svitavy pod 
názvem „Opatření na zlepšení kvality 
pitné vody a dostavba skupinového 
vodovodu Svitavy II. etapa -  Výtlačný řad 
z prameniště Olomoucká do vodojemu 
Lány“ do 13. výzvy Ministerstva ţivotního 
prostředí. O poskytnutí podpory bude 
ţádáno z Operačního programu Ţivotní 
prostředí, investorem bude dobrovolný 
svazek obcí Skupinový vodovod Svitavy 

 
Pro: 8 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 

 

Vodárenská Svitavy s.r.o. 
zahajuje 1. ledna 

 

 
 
Proces uzavírání smluv o dodávce vody novou 
obecní provozní společností Vodárenská 
Svitavy s.r.o. koncem roku 2009 nekončí. Z 
celkového počtu 4.259 smluv jich bylo k 8. 
prosinci uzavřeno 2.082. Prosíme tímto 
odběratele o trpělivost při zdrţení v 

zákaznickém centru. Přes předem dohodnuté 
termíny na uzavření smlouvy dochází, 
vzhledem k velkému počtu zákazníků, k 
tvoření front. Nabízíme Vám proto moţnost 
vyřídit své dotazy elektronicky na e-mailu: 
vodarenskasvitavy@vodarenskasvitavy.cz  
nebo zanecháním poţadavku na záznamníku  
telefonu 461 311 600.  
 
Od 1. ledna 2010 zahajuje Vodárenská Svitavy 
s.r.o. vlastní provozní činnost ve Svitavách, 
Javorníku, Kamenné Horce, Karli, Koclířově a 
Vendolí. Provozní zázemí společnosti bude v 
čistírně odpadních vod v Hradci nad Svitavou. 
Pro zákazníky bude i nadále v provozu 
Zákaznické centrum ve Fabrice. S přelomem 
roku, v rámci změny provozovatele, dojde i ke 
změně pohotovosti pro havárie. Do 31. 
prosince bude pohotovost zajišťovat VHOS 
Moravská Třebová. V lednu bude zajištěna 
pohotovost společností Vodárenská Svitavy 
s.r.o. následovně: 1. - 4. ledna: tel. 602 356 
481, pan Cvrkal;  sudé týdny: tel. 602 356 
485, pan Paclík; liché týdny: tel. 602 307 
329, pan Kuchyňka. 
 
Bliţší informace o činnosti nové provozní 
společnosti a odpovědi na nejčastější dotazy 
můţete získat na webových stránkách: 
http://www:vodarenskasvitavy.cz. Záleţitosti 
ohledně provozu vodovodu a kanalizace 
můţete samozřejmě konzultovat přímo s 
vedením společnosti:  
 
ředitelem Jaromírem Hurychem, tel. 461 548 
273, e-mail: j.hurych@vodarenskasvitavy.cz;  
 
vedoucí ekonomického úseku Helenou 
Karbašovou, tel. 461 311 602, e-mail: 
h.karbasova@vodarenskasvitavy.cz nebo s  
 
vedoucím technického úseku Václavem 
Erbesem, tel. 461 548 273, e-mail: 
v.erbes@vodarenskasvitavy.cz. 

 
  Marek Antoš 

ved. odboru ŢP, MěÚ Svitavy 

 
 

Pro zákazníky - Nejčastější dotazy 
 
Tvrdost vody  
Tvrdost vody označuje celkový obsah solí 
vápníku a hořčíku ve vodě. Tyto minerální soli 
jsou prokazatelně velmi důleţité pro lidský 
organizmus, jejich přítomnost je tedy ţádoucí. 
Oblast Svitav a na ně připojených obcí je 
zásobena z podzemních zdrojů. Voda čerpaná 
z těchto zdrojů, tzv. surová voda, nemusí být 

mailto:vodarenskasvitavy@vodarenskasvitavy.cz
http://www:vodarenskasvitavy.cz
mailto:j.hurych@vodarenskasvitavy.cz
mailto:h.karbasova@vodarenskasvitavy.cz
mailto:v.erbes@vodarenskasvitavy.cz
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ţádným způsobem upravována, aby splnila 
poţadavky na kvalitu pitné vody , kterou 
upravuje právní předpis - vyhláška MZd. č. 
252/2004 Sb. v platném znění. Vyhláška uvádí 
doporučené hodnoty 2-3,5 mmol/l , hodnoty 
naměřené v síti vodovodu se pohybují 
v rozmezí 2,3-3,0 mmol/l, jedná se o vodu 
středně tvrdou aţ tvrdou.  

 
Výměny a odpočty vodoměrů  
Tato činnost je především upravena Zákonem 
o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. : 
"Mnoţství dodávané vody měří provozovatel 
vodoměrem, který je stanoveným měřidlem 
podle zvláštních právních předpisů." Zde je 
především dána lhůta na úřední ověření, tzv. 
přecejchování vodoměrů , která je u vodoměrů 
pro studenou vodu zpravidla 6 let. "Osazení, 
údrţbu a výměnu vodoměru provádí 
provozovatel" - údrţba a výměna vodoměru je 
hrazena z provozních nákladů vodovodu a 
odběratel ji nehradí. V případě osazení 
vodoměru hradí odběratel pouze náklady 
spojené s montáţí vodoměru, vodoměr 
samotný hradí vlastník vodovodu. Ve všech 
případech se jedná o hlavní vodoměry na 
vodovodních přípojkách ne o podruţné. 
"Odběratel je povinen umoţnit provozovateli 
přístup k vodoměru, chránit vodoměr před 
poškozením a bez zbytečného odkladu 
oznámit provozovateli závady v měření". 
Odpočty vodoměrů provádí pracovníci 
provozovatele dle harmonogramů 4x nebo 2x 
ročně u domácností, u vybraných odběrů, 
zejména u výrobních organizací, 1x měsíčně. 
V případě pochybnosti o důvěryhodnosti 
pracovníka provádějícího odpočty poţadujte 
předloţení průkazky zaměstnance současně 
s občanským průkazem, protoţe jsme jiţ 
zaznamenali pohyb falešných odpočtářů.  
 

Z pera dopisovatelů... 
 
Těší nás, ţe v poslední době dostáváme 
krásné příspěvky z mateřské školy.   
 

S radostí do solné jeskyně 
V naší mateřské škole je otuţování a péče o 
zdraví dětí důleţitou součástí našeho školního 
vzdělávacího plánu. Během celého roku 
plánujeme aktivity podporující imunitu a zdraví 
dětí. V letních měsících často pobýváme 
v přírodě, na hřišti v Březince, na školní 
zahradě. V jarních měsících jezdíme plavat do 
krytého bazénu. Pravidelné cvičení 
v tělocvičně ZŠ je jiţ samozřejmostí. 
V letošním roce se naskytla další moţnost, 
která posiluje imunitu a zdraví dětí – solná 

jeskyně. Zvaţovali jsme, zda tuto aktivitu 
zařadit, či nikoli, ala samotná prohlídka nám 
přiblíţila klady solné jeskyně a prostředí nás 
příjemně naladilo.  
 
Vzhledem k tomu, ţe rodiče měli o tuto 
nadstandardní aktivitu pro své děti velký 
zájem, začali jsme dojíţdět do solné jeskyně 
do Litomyšle. Pobyt v solné jeskyni byl pro 
rodiče dětí finančně příznivý. Děti absolvují 10 
návštěv po 60 minutách. Po příchodu do solné 
jeskyně se děti usadí na lehátka a dostanou od 
vedoucího solné jeskyně 3 hádanky „ z oboru“ 
(pohádky, příroda, dokonce i jméno našeho 
pana prezidenta). Kdo uhodne, čeká ho 
odměna. Poté děti poslouchají pohádku nebo 
relaxační hudbu a dýchají nosem vlhký 
vzduch. Zajímají je barevná světla na stěnách 
a zvuky solného jezírka. A potom přicházejí na 
řadu hry s kyblíčky, lopatkami, děti staví hrady 
a kreslí si prstem do soli z Mrtvého moře 
v přírodní formě. 
 

 
 

Díky prostorám, ve kterých se jeskyně 
nachází, je aţ 70 % vlhkost. Tím je jeskyně 
jedinečná. Dýchá se nám skvěle! Všechny děti 
si pobyt v solné jeskyni náramně uţívaly a 
vţdy se těšily na další. Přestoţe tato aktivita 
patřila k organizačně náročnějším, podařilo se 
nám ji zvládnout bez problémů. A teď uţ 
budeme jen sledovat, jak se projevuje pobyt 
v solné jeskyni na procentu nemocnosti. 
 

Myslivci ve školce 
Aby si děti poznatky o přírodě ještě více 
rozšířily a upevnily, pozvali jsme do školky 
myslivce. Jedno dopoledne přišli do školky 
myslivci v uniformách, vybaveni flintou, 
dalekohledy, encyklopediemi a dokonce i 
s pejskem Finem. Dětem se představili a začali 
vyprávět, proč vlastně myslivci jsou, o co 
všechno se starají a co k tomu potřebují. 
Vyprávěli, jak se starají o zvěř v zimě, kdyţ vše 
zapadne sněhem a zvířátka si nemohou najít 
potravu. Myslivci jim nosí do lesa pravidelně 
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seno, obilí, sůl. Děti je pohotově doplňovaly a 
své znalosti prokázaly také tím, ţe 
vyjmenovaly zvířátka, která ţijí v lese. Myslivci 
ke svému vyprávění pouţili encyklopedie, které 
děti velice zaujaly. Zajímavý byl také poslech 
zvuků zvířat z nahrávky. Děti měli za úkol 
poslouchat popřípadě poznat, které zvířátko 
slyší a prohlédnout si ho na obrázku. 
 

 
 

Myslivci vysvětlili dětem, ţe tak jako ony mají 
svůj domov a v něm svůj pokojíček, tak i 
zvířátka mají svůj domov v lese, na poli nebo 
na louce. Děti správně určili, kde zvířátka bydlí 
a co potřebují ke svému ţivotu. 
 
K dalšímu povídání pouţili flintu a dalekohledy 
a děti si je mohly půjčit. Velice zajímavé byly i 
různé trofeje. Děti odhadovaly, z jakého 
zvířátka mohou být. Na závěr myslivci děti 
pochválili, ţe se také starají o zvířátka a ocenili 
jejich znalosti o ţivé a neţivé přírodě. Na 
památku nám darovali krmítka pro ptáčky, 
která nám pan Čechal instaloval na školní 
zahradě.  
 
Dětem se tato beseda velice líbila, proto jsme 
ještě naplánovali společnou vycházku do lesa 
ke krmelcům, která se uskuteční v nejbliţších 
dnech.  
 

 
 

Velké poděkování patří členům Mysliveckého 
sdruţení Svitava panu J. Pavlů a panu Kalovi, 

kteří přišli za dětmi nejen profesionálně 
připraveni, ale své odborné znalosti podali 
dětem velice srozumitelnou a poutavou 
formou. 

                                                                        
Z. Rejmanová, učitelka MŠ 

 
A pozadu nezůstal ani p. Josef Juřík, který 
nám napsal i tentokrát. 
 

Mezilidské vztahy 
 
Dříve narození tento pojem řadí mezi vztahy 
sousedské.  
 
Který občan by přijal na nocleh pocestného? 
20%? 10%? A v minulosti? Pocestný (omšelý 
pojem) zaklepal u dveří a … Dostal najíst a 
bylo-li třeba, i přespal, ač mnohdy v různých 
podmínkách. Na venkově i v seníku, ve stáji. 
 
A dnes? Kdo by tak učinil?... 
 
Ale pozor – osobní zkušenost z poslední doby. 
V období svobody, demokracie, tolerance atd. 
Ve středu obce jsem narazil na vetřelce, který 
se promenádoval po našem domě. 
 
Manţelka v koupelně a já v kuchyni. „Šestý“ 
smysl mi říkal: „ Jdi do verandy“. Málem jsem 
se srazil s mladíkem v koţené bundě. A ţe prý 
někoho hledá. Řekl i jméno. Já se ptám: „A vy 
jste kdo?“  
Prý spolupracovník… 
Tak jsem ho vypoklonkoval, a proto od té doby 
vchodové dveře zamykáme. Zadrţet jej, 

případně zneškodnit, by asi 
nebylo v mé moci.  
To jsou ty sousedské 
vztahy.  
Pocestný – nepocestný. 
Doufejme, ţe bude líp i 
mezi námi. 

 
Poznámka: 
Spoluobčané si jistě vybaví příběhy i z našeho 
okolí. Okradení přímo v bytě. Buďme všímaví! 
 

Josef Juřík 
 

Bezdrátový rozhlas 
 
Hlavní práce na vybudování bezdrátového rozhlasu 
byly dokončeny.  Ještě probíhá ladění ozvučení.  
Ale jednu důleţitou informaci můţeme sdělit uţ 
nyní. Kdo nebude slyšet hlášení z různých důvodů 
(bude třeba mimo Javorník), můţe si kdykoliv 
zavolat na tel. č. 605 752 161 a zde si poslechnout 

poslední hlášení, které v obci proběhlo.  
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Vánoční koncerty proběhly 
 
Předvánoční období nám v Javorníku 
zpříjemnily tradiční koncerty souborů Červánek 
a Chvála Bohu. 
 
Oba koncerty proběhly za pěkné návštěvy. 
První fotografie jsou z koncertu 11.12., na 
kterém vystoupil Červánek. 

 

 
 

 
 
Další snímky jsou z druhého koncertu, který se 
uskutečnil 17.12. a vystoupilo na něm sdruţení 
příleţitostných svitavských hudebníků Chvála 
Bohu v čele s Frantou Černým. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nový rok 2010 se blíží … 
 

Vážení a milí spoluobčané,  
 
dovolte mi popřát Vám jménem svým i 
ostatních členů zastupitelstva a 
pracovníků OÚ klidné a pohodové prožití 
Vánoc a dětem rozzářené oči ze stromečku 
i dárků.  
A do nového roku 2010 přeji Vám všem 
pevné zdraví a mnoho rodinných a 

školních či pracovních 
radostí. A tradičně si 
neodpustím přání, ať 

nám cinkají zvonky 
štěstí na cestách 
z Javorníka i zpět. 

 

    
   Zdeněk Bouška, 

starosta 
 


