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Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník 

 

Zasedání dne 1.3.2010 
 
1. Stav realizace akcí dotovaných 
prostřednictvím SZIF 

- starosta informoval zastupitele o stavu 
obou akcí dotovaných prostřednictvím 
SZIF 
 
Společenské a vzdělávací centrum 

- počátkem ledna 2010 proběhla fyzická 
kontrola provedených prací na SVC a 
závěrečná kontrola všech povinných 
písemností, na základě kterých může být 
provedena závěrečná úhrada dotací 

- obec v závěru února již obdržela od SZIF 
dvě části dotací (z EU a národních zdrojů) 
v souhrnné výši 5.376.430 Kč; zbývá ještě 
obdržet dotaci na DPH ve výši cca 1 mil. 
Kč z Podpůrného a garančního rolnického 
a lesnického fondu 

- z části uvedené dotace bude provedena 
mimořádná splátka úvěru 

 

 
 
Zlepšení dopravní a technické 
infrastruktury a vzhledu obce Javorník 

- starosta podepsal dohodu se SZIF o 
posunutí termínu podání žádosti o 
proplacení dotace na 30.6.2010 (to je 
v souladu s informací z jednání 
zastupitelstva obce dne 14.12.2009) 

- starosta připravuje s firmou GRANTIKA 
ČS, a.s. Hlášení o změnách č. 2, kterým 
bude reagováno na změnu struktury 
skutečných nákladů Projektu (celková 
částka bude nižší a dojde ke změnám 
v kódech, které specifikují účelovost 

nákladů) a dílčí změny původního 
Projektu 

- v průběhu dubna a května se 
předpokládá dokončení terénních úprav 
v rámci Projektu 

- starosta dojednal s firmou Správa a 
údržba silnic Pardubického kraje posunutí 
splatnosti faktury o několik měsíců oproti 
smlouvě o dílo z důvodu posunutí 
termínu obdržení dotací 

- zastupitelstvo souhlasilo s dosavadním 
postupem starosty při jednáních se SZIF a 
dodavateli díla a schválilo podání Hlášení 
o změnách č. 2 na SZIF  

Pro: 8       Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
2. Informace k rozpočtu obce na r. 2010 

- vzhledem ke změnám v účetnictví obcí 
budou podle pokynů Pardubického kraje 
podávat obce první účetní uzávěrky za 
měsíc duben 2010  

- dosud nejsou dořešeny softwarovou 
firmou všechny technické problémy 
v programu účetnictví, proto není možné 
podat ucelenou informaci o podrobném 
plnění rozpočtu obce za první dva měsíce 
t.r. 

- starosta podal detailní informaci o 
dosavadním plnění daňových příjmů a 
jejich porovnání s předchozími roky 
(rozpočet obce počítá s dalším poklesem 
proti loňskému roku, a to se zatím 
potvrzuje) 

- v oblasti výdajů jsou realizovány platby, 
které jsou v souladu se schváleným 
rozpočtem 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci 
o dosavadním průběhu plnění rozpočtu 
k 28.2. bez připomínek 

Pro: 8       Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
3. Různé 
 
a) Smlouva o bezúplatném převodu 
nemovitosti č. 84/09/HSYM-BP 

- starosta seznámil zastupitele se 
smlouvou předloženou Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových, která se týká p.p.č. 905/2 
v k.ú. Javorník u Svitav (ostatní 
komunikace …) 
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- zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitosti č. 84/09/HSYM-BP na 
pozemek p.p.č. 905/2 v k.ú. Javorník u 
Svitav mezi Českou republikou - Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a obcí Javorník 

Pro: 8    Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

Karneval ve školce 
 
V úterý 16. února se v naší mateřské 

školičce uskutečnil karneval, kterého se 
zúčastnily téměř všechny děti ze školky se 
svými rodiči, a děti ze základní školy, které 
patřily mezi pozvané hosty.  

 

 
      
Všechny děti se převlékly do krásných masek a 
kostýmů a třída byla během chvilky zaplněna 
různými pohádkovými postavičkami. Přišli 
například kašpárci, vodník, motýlek, víla, 
kominice, pavouček, indiánka, princezny, 
mušketýrka a čarovala i čarodějnice… 

  
Děti si nejen 

zatančily, ale také 
byla připravena 
spousta her a soutěží 
pro malé i větší děti, 
takže si zasoutěžil 
každý a dostal 
sladkou odměnu. 
Soutěžilo se například 
v navlékání korálků, 

namotávání autíček, skocích v pytlích, lovení 
rybek, rovnání zápalek do krabičky, kopech do 
branky a dalších... 

Téměř všichni také 
prolézali strachovým 
pytlem.  
 
Nakonec všechny 
děti dostaly balíček 
a pamětní list. 
Myslím, že se 
karneval podařil, a 
líbil se nejen dětem, 
ale i jejich rodičům.  

                                                                                              
Lucie Hnátová 

 

Tříkrálová sbírka  
- poděkování - 

 

Vážení občané obce Javorník, 
 
srdečně Vám děkuji za Vaši štědrost! V 
Javorníku se při Tříkrálové sbírce 2010 vybralo 
6.565 Kč. Celkový výtěžek v námi spravované 
oblasti činil 311 110 Kč (je to o 30 tis. více než 
v loňském roce).  Podrobný přehled je 
k dispozici na našich internetových stránkách: 
www.svitavy.caritas.cz 
Jsem si vědoma obětavosti koledníků, kteří 
poctivě zpívali dům od domu, byt od bytu, 
v chladu, nepohodě, unavení. Děkuji Vám za 
nezištnou pomoc a slibuji, že tyto prostředky 
využijeme smysluplně, na pomoc potřebným. 
Pro tento rok je naším záměrem k využití 
(pořádající Charitě zůstává  58% 
vykoledovaných prostředků) jednak pomoc 
sociálně slabým rodinám v nouzi, jednak další 
podpora při adopci na dálku děvčátku Dorotie 
Beltinor na Haiti a také částečná úhrada 
rekonstrukce koupelny v centru Světlanka. 
Z výtěžku TS jsme se vzdali části svého výnosu 
a podpořili jsme 50 tis. Kč prostředky 
humanitární pomoci na Haiti. 
O konání tradičního Poděkování tříkrálovým 
koledníkům budou vedoucí skupinek včas 
informováni písemně, ale můžete si již nyní do 
kalendáře zapsat: 29. 5. 2010 – „stodola“ 
farního úřadu ve Svitavách.  Jako vždy se na 
Vás budeme těšit s bohatým kulturním 
programem. 

Blanka Homolová 
ředitelka Charity Svitavy 

http://www.svitavy.caritas.cz/
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K poděkování se připojujeme. Zvláštní dík patří Ivě 
Novákové, Denise Kinclové a jejich kamarádce ze 
Svitav Adéle Hanzlové. 
 

 
 
 

Zápis do MŠ Javorník 
 

Zápis do MŠ Javorník pro školní rok  
2010/2011 se uskuteční 

7. a 8. dubna 2010 od 10 do 16 hod. 
 

Ve dnech zápisu proběhnou 
dny otevřených dveří. 

 
Mateřská škola v rámci základního výchovně 
vzdělávacího programu nabízí dětem 
různorodé aktivity: 

- návštěvy divadelních představení 
- předplavecký výcvik  
- návštěvy solné jeskyně 
- výuku anglického jazyka 
- tvořivé dílny pro rodiče a děti 
- cvičení v tělocvičně ZŠ  
- výlety do přírody 
- karneval, besídky 
- nocování ve školce na závěr 

školního roku 
 

Školka je po rekonstrukci s moderním 
vybavením a množstvím pomůcek pro 
všestrannou realizaci dětí. Součástí školky je 
velká školní zahrada. MŠ má vlastní školní 
kuchyni, která byla vybavena nejmodernějším 
zařízením v souladu s požadavky EU. 
Mateřská škola se snaží maximálně 
spolupracovat s rodiči, aby pobyt jejich dětí 

v MŠ byl co nejpříjemnější, přínosný a 
pozitivně vnímán ze strany rodičů i dětí. 
 
MŠ Javorník přijímá přednostně děti od 2,5 
do 7 let s trvalým pobytem v obci Javorník. 

 
Z. Rejmanová – učitelka MŠ 

 

Kraj uvádí v život nový 
systém pohotovostních 

služeb 
 
Pardubický kraj změnil systém lékařské 
služby první pomoci, a to při zachování 
stávajícího rozsahu a dostupnosti lékařské 
péče.  
 
Tzv. pohotovostní ambulantní služby nahradily 
v krajských nemocnicích současný způsob 
poskytování lékařské služby první pomoci 
(LSPP). K úpravě současného systému vedly 
kraj dlouho diskutovaná nejednotnost, 
finanční náročnost a nedostatečné personální 
zajištění.  
Zajištění těchto pohotovostí probíhá ve 
spolupráci se sdruženími praktických lékařů 
pro dospělé a pro děti a dorost. Na přechodné 
období je služba zajištěna také ve třech 
ambulancích v odlehlých či horských 
oblastech kraje (Červená Voda, Hlinsko a 
Polička), kde se na jejím financování podílejí 
místní samosprávy. V Pardubicích je nadále v 
činnosti ordinace pohotovosti pro dospělé na 
sídlišti Dubina.  
Pardubický kraj zároveň postupně posiluje 
zdravotní záchrannou službu, hodlá rozšířit 
počet stanovišť a posádek v odlehlých částech 
a současnou síť doplní, případně upraví tak, 
aby byla akutní přednemocniční péče zajištěna 
v celém kraji. 
Jedním z důvodů reorganizace pohotovostí 
jsou dlouhodobé personální problémy se 
zajištěním pohotovostní služby, o čemž 
nakonec svědčí dosud neúspěšná jednání 
ředitele Litomyšlské nemocnice s praktickými 
lékaři. 
 
„Systém LSPP se přežil. Cílem nového řešení je 
sjednocení financování, kvalitnější a 
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bezpečnější péče pohotovostních 
ambulantních služeb,“ vysvětluje radní pro 
zdravotnictví Markéta Tauberová. „Pacienti již 
budou mít zcela jasnou představu, na koho se 
v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu 
obrátit. Pohotovostní ambulantní služby 
v nemocnicích disponují potřebnou kapacitou 
vyšetřovacích zařízení a metod, odborné 
zázemí příslušného oddělení a v dosahu jsou 
také ústavní lékárny,“ dodává.  
 
Podle hejtmana Pardubického kraje Radko 
Martínka jsou změny přínosem především 
z hlediska komplexní péče o pacienty. Nové 
řešení zajistí rychlé a důkladné vyšetření 
pacienta a spolu s posílením rychlé záchranné 
služby tvoří základ budoucí zdravotní péče 
typu Emergency. Krajská samospráva si 
přístupu praktických lékařů, kteří poskytují 
pohotovostní služby, velice váží a vyslovuje jim 
i touto cestou poděkování. 
 
Uvedené změny v systému pohotovostních 
ambulantních služeb (PAS) v Pardubickém kraji 
podpořili i zástupci České lékařské komory. 
 

Přehled PAS 
v jednotlivých 

městech 
našeho kraje 

včetně 
ordinační 

doby najdete 
na webových 

stránkách Pardubického kraje. 
 

Z pera dopisovatelů... 
 

Nový trend 
Nedávno v článku „Život vesnice“ byly 
zmiňovány proměny při účelné kolektivizaci 
venkova. Rušení chlévů a objektů na garáže a 
koupelny. Ústřední topení má většina i 
hospodářských stavení. Jsme ale svědky 
nového fenoménu. 
Celé budovy, nejen jejich prostory, již nemají 
opodstatnění v nynější globální ekonomice. 
Jedinec již nemá šanci obstát v cizí konkurenci. 
Mnohé bývalé statky, grunty i menší usedlosti 
jsou redukovány na bytové jednotky, 

vyhovující především tepelným úsporám a 
ekonomickým kritériím. Přispívá k tomu i 
nutnost renovace střešní krytiny, která je 
mnohdy z doby před II. světovou válkou. 
 
A ještě další trend se rýsuje… 
Dříve minimálně dvě třetiny domácností na 
vesnici chovaly domácí zvířata (skot, ovce, 
kozy). A dnes? Ani desetina. Snad králíky, 
slepice – ale hlavně psy a jiné mazlíčky. 
Při pohledu do inzertní rubriky v tisku, shora 
dolů sloupec: obchodování s kočkami, psy a 
jinými exoty. Ta desetina zůstala na užitková 
zvířata. 
 
Nad tímto poznatkem je  nutno se pozastavit a 
zamyslet. Tak především náklady na krmení, 
daně, zdravotní péči. Dále povinnost 
dodržování bezpečnostních a hygienických 
pravidel. 
Možná se mi dobře píše. Psa nyní nevlastním, 
ale 5 koček – toulavých (od koho asi?). Co 
s tím? 
 

 
 

Pro psy, handicapovaná zvířata a další existuje 
spousta útulků. Vnímavému čtenáři – 
občanovi – neuniklo, že v letošní zimě již 
umrzlo přes 20 bezdomovců v České 
republice. Je to špatná vizitka. 
 
Jistě, soud není lehký. Mnozí si to zaviní sami. 
Ale ne všichni. O bližní se neumíme mnohdy 
postarat (ani stát). Dříve – za I. republiky – 
existovalo tzv. domovské právo. 
Jak se potom má jedinec postarat o psy a jinou 
„havěť“? Závěr a soud ponechávám na 
každém z nás! Ale aspoň zabezpečme naše psy 
proti volnému pobíhání. 

Josef Juřík 
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Co se uskutečnilo? 
 

Sáňkařské závody 
 
Letošní zima přála sněhovým radovánkám a 
tak mohly v lednu proběhnout na „Kincláku“ 
tradiční sáňkařské závody. Závody se povedly, 
což dokumentují fotografie. 
 

 
 

 
 

Vítání občánků 
 
V sobotu 6. března se za velké účasti 

rodinných příslušníků ve Společenském a 
vzdělávacím centru uskutečnilo další Vítání 
občánků. V září 2009 jsme přivítali sedm dětí, 
a tentokrát byly tři děti.  

Mezi občany Javorníka byli přivítáni 
Kamila Krištofová, Michaela Klusáková a 
Lukáš Obr. Dojemný recitační příspěvek 
připravily děti ze zdejší mateřské školy pod 
vedením Zdeny Rajmanové. Hudební 
doprovod zajistila již tradičně Míša Janková. 
Všem patří velké poděkování. 

Po skončení oficiální části si 
v příjemném prostředí všichni hezky 
pobesedovali a prohlédli prostory nového SVC. 

 
 

 
 

Životní jubilea 
V lednu až březnu slavili nebo budou slavit tito 
jubilanti: 

75 let 
Josef JUŘÍK 

Josef STEJSKAL 
 

80 let 
Anděla PLESKOTOVÁ 

 

82 let 
Pavla HAVRDOVÁ 

Josef BEDNÁŘ 
 

87 let 
Marie VRÁTILOVÁ 

 
Na zdraví! 

 
Oslavencům přejeme dobré zdraví, lásku 
nejbližších a hodně optimismu. 
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