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Poznáte, kde je toto místo? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obecní knihovna vyhlašuje soutěž „Poznáte, kde je toto místo?“ 
Bližší informace jsou uvedeny v samostatném příspěvku. 
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Vážení čtenáři, 
  
v současné době, kdy nám komplikuje život pandemie koronaviru, jsou samozřejmě zastaveny různé 
veřejné aktivity. A tak do dnešního Občasníku máme méně informací z akcí. Přesto Javornický 
občasník vychází, i když po čtyřech měsících, ale v omezeném rozsahu. Děkujeme za pochopení. 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisy ze zasedání  
 

23.12.2019 
 
1. Určení zapisovatele 
- Řídící zasedání J. Juřík určil 

zapisovatelem Blanku Bulvovou. 
 

2. Schválení programu zasedání 
zastupitelstva obce 

- Zastupitelstvo schválilo program 
zasedání zastupitelstva obce. 
  

3. Schválení ověřovatelů zápisu 
- Zastupitelstvo obce schválilo za 

ověřovatele zápisu T. Kadlece a    
E. Juříkovou. 
 

4. Stanovení výše odměny 
zastupitelů obce, předsedů 
výborů a komisí 

- Dne 9.12.2019 došlo k novele 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb o 
výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků - 
navýšení dosavadních odměn o 
10%. Byla předložena tabulka s 
nově stanovenými odměnami. Ve 
všech případech max. 75% možné 
výše. Tabulka je nedílnou součástí 
zápisu jako příloha č.1. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
stanovené výše odměn. 
 

5. Plnění rozpočtu obce Javorník 
k 30.11.2019, rozpočtové 
opatření č. 6/2019 

- Zastupitelé obce byli starostou 
seznámeni s výkazem pro 

hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 30.11.2019   Fin 2-12M. 

- Na roční upravený rozpočet příjmů 
ve výši 6.978.685 Kč je skutečnost 
po konsolidaci 6.523.645,87 Kč. 

- Na upravený rozpočet výdajů 
6.350.835 Kč je skutečnost po 
konsolidaci 4.641.099,69 Kč. 

- Saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet 627.850 Kč skutečnost 
1.882.546,18 Kč. 

- Současně bylo předloženo ke 
schválení rozpočtové opatření č. 
6/2019. 

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu a schválilo 
rozpočtové opatření č. 6/2019. 

 
 
 

2.3.2020 

1. Určení zapisovatele 
- Řídící zasedání J. Juřík určil 

zapisovatelem Blanku Bulvovou. 
 

2. Schválení programu zasedání 
zastupitelstva obce 

- Zastupitelstvo schválilo program 
zasedání zastupitelstva obce. 
  

3. Schválení ověřovatelů zápisu 
- Zastupitelstvo obce schválilo za 

ověřovatele zápisu T. Kadlece a        
L. Bednáře. 
 

4. Informace o kontrole OSSZ 
Svitavy 

- Účetní Dana Čechalová 
informovala o provedené kontrole 
OSSZ Svitavy sociálních odvodů 
obce za r. 2017, 2018, 2019. 
Kontrolou nebyly zjištěny závady.  

- Zastupitelé obce vzali výsledky 
kontroly OSSZ Svitavy na vědomí 
bez připomínek. 
 

5. Projednání dodatku ke smlouvě 
se spol. Beta-projekt, s.r.o.  

- Dne 25.3.2019 uzavřela obec 
Javorník se spol. Beta projekt, 
s.r.o. Pavlovova 43, Svitavy, p.s.č. 
568 02, IČ: 64257614, smlouvu na 
zpracování projektové 
dokumentace k výstavbě 
technické a dopravní 
infrastruktury pro 5 rodinných 
domů v obci Javorník, lokalita Z6, 
parcelní číslo 717/14 a p.č. 
1231/3. 

- Dodatek ke smlouvě obsahuje 
nově reálně odhadnuté termíny 
dokončení předmětu plnění 
k 30.4.2020. Původní odhady byly 

objektivně narušeny ze strany 
třetích osob. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
dodatek ke smlouvě se spol. Beta 
projekt, s.r.o. a pověřilo starostu 
obce k jeho podpisu. 
 

6. Smlouva o zřízení věcného 
břemene, služebnosti - oprávněné 
ČEZ Distribuce a.s.    

- Spol. ČEZ Distribuce a.s. předložila 
obci k uzavření smlouvu o zřízení 
věcného břemene – služebnosti. 
Předmětem smlouvy je právo 
oprávněné umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy pro 
nemovitost Javorník č.p. 18 – 
hájenka. Dotčené pozemky p.č. 
259/25 a p.č. 1220 v k.ú. obce 
Javorník u Svitav. Obci Javorník 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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vzniká právo na jednorázovou 
náhradu ve výši 1 000 Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavřít předmětnou smlouvu. 
Současně pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy. 
   

7. Dispozice s majetkem obce - 
pronájem pozemků v majetku 
obce Javorník p.č. 1234/14 a p.č. 
1234/16 v katastru obce Javorník 
u Svitav 

- Starosta seznámil zastupitele obce 
se žádostí p. Jana Kloudy, bytem 
Javorník 76, o pronájem obecních 
pozemků p.č. 1234/14 a p.č. 
1234/16 ostatní komunikace. 
Pozemky jsou dlouhodobě 
oploceny a užívány u domu č. 76.  

- Starosta předložil zastupitelům 
obce ke schválení záměr obce 
pronajmout obecní pozemky p.č. 
1234/14 a p.č. 1234/16.v katastru 
obce Javorník. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
záměr obce pronajmout obecní 
pozemky p.č. 1234/14 a p.č. 
1234/16 v katastru obce Javorník.   
 

8. Dispozice s majetkem obce – 
úprava výměr pozemků, určených 
pro výstavbu rodinných domů ve 
stavební lokalitě Z6 – u Březinky  

- V rámci přípravy projektu výstavby 
místní komunikace ve stavební 
lokalitě Z6 bylo zjištěno, že pro 
řádné a bezpečné umístění místní 
komunikace v terénu a její údržby 
je potřebné nově upravit prostor 
v okolí dané komunikace.  

- S ohledem na objektivně nově 
zjištěné skutečnosti a na 
doporučení projektanta starosta 
navrhuje upravit plochu nově 
navržených parcel.  

- U parcely č. 717/23 na 977 m
2
.  

- U parcely č. 717/24  na 1042 m
2
.  

- U parcely č. 717/25  na 1247 m
2
.  

- U parcely č. 717/26 na 1460 m
2
.  

- U parcely č. 717/29 na 852 m
2
. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
předložený návrh řešení pro 
usazení místní komunikace ve 
stavební lokalitě Z6 u Březinky. 

 
9. Projednání uzavření smlouvy se 

spol. TENDERA partners, s.r.o. 
- TENDERA partners, s.r.o. 

předložila obci smlouvu o změně 
poskytovatele služby správy 
profilu zadavatele veřejných 
zakázek. TENDERA partners s.r.o. 
by tímto převzala závazky za spol. 
Erste Grantika Advisory a.s., se 
kterou obec uzavřela smlouvu na 

danou službu dne 13.5.2016. Erste 
Grantika Advisory a.s  se dále 
touto činností nezabývá. Profil 
zadavatele veřejných zakázek je 
pro obec povinný ze zákona. Roční 
odměna pro společnost činí 6 000 
Kč bez DPH. 

- Starosta obce doporučil její 
schválení. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavřít smlouvu o změně 
poskytovatele služby správy 
profilu zadavatele se spol. 
TENDERA partners, s.r.o. Syrovice 
424, PSČ 664 67 Syrovice, IČ: 
08668477 a pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy. 
 

10. Směrnice pro stanovení kritérií 
pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání ZŠ a MŠ Javorník pro 
školní rok 2020/2021. Podmínky 
přijetí dítěte k plnění povinné 
školní docházky do ZŠ a MŠ 
Javorník pro školní rok 2020/2021 

- Ředitel Základní školy a Mateřské 
školy Javorník, okres Svitavy, 
předložil ke schválení zřizovateli 
neziskové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník, okres Svitavy, 
dokumenty „Směrnice pro 
stanovení kritérií pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání ZŠ  a  
MŠ  Javorník“ a „Podmínky pro 
přijetí dítěte k plnění povinné 
školní docházky do ZŠ a MŠ 
Javorník, okres Svitavy, pro školní 
rok 2020/2021“. Dokumenty jsou 
nedílnou součástí zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce. 

- Zastupitelé obce schválili oba 
dokumenty. 

 
11. Projednání dodatku ke smlouvě 

s firmou Černohlávek 
- Firma Černohlávek, zajišťující pro 

obec kontejnery a odvoz 
tříděného odpadu - jedlé oleje a 
tuky, předložila obci dodatek ke 
smlouvě, uzavřené mezi subjekty 
dne 25.9.2019 v souladu s usn. č. 
5/2019-8. V dodatku je vyjádřena 
změna právní subjektivity 
z podnikající fyzické osoby 
Černohlávek, na spol. Černohlávek 
Group s.r.o. Rovněž je navýšen 
poplatek za manipulaci na 500 Kč 
bez DPH za 1 ks popelnice na rok. 
Pro obec to znamená 1.500 Kč bez 
DPH na rok. Ostatní ujednání se 
nezměnily. 

- Starosta obce navrhnul schválit 
daný dodatek k předmětné 
smlouvě. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavřít dodatek ke smlouvě, jak je 
výše navrženo a pověřilo starostu 
k podpisu dodatku ke smlouvě. 

  
12. Různé 
 
a) Mikroregion Svitavsko – rozpočet 
na r. 2020 a střednědobý rozpočtový 
výhled na r. 2021-2023 
- Rozpočet na rok 2020 a 

střednědobý výhled rozpočtu na 
roky 2021 -2023 Mikroregionu 
Svitavsko byl řádně vyvěšen na 
úřední desce obce a je 
k nahlédnutí na OÚ.  

- Zastupitelé obce vzali na vědomí 
informaci o rozpočtu na rok 2020 
a střednědobém výhledu rozpočtu 
na roky 2021-2023 Mikroregionu 
Svitavsko. 

 
b) Schválení finančního příspěvku na 
činnost Charita Svitavy, Salvia, 
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o., 
Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR z.s., Záchranná 
stanice volně žijících zvířat Vendolí 
- Obec Javorník požádaly o 

poskytnutí finančního příspěvku 
na svoji činnost tyto organizace:  

- Charita Svitavy, Hřbitovní 2257/1, 
Svitavy, 568 02, příspěvek       
5.000 Kč. 

- Salvia Středisko sociálních služeb 
Salvia,z.ú, Wolkerova alej 92/18 
Svitavy, 568 02, příspěvek       
2.000 Kč. 

- Seniorcentrum města Svitavy 
s.r.o., T.G.Masaryka 7/33A, 
Svitavy, 568 02, příspěvek    
10.000 Kč.  

- Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR z.s., Wolkerova 
alej 92/18, Svitavy, 568 02, 
příspěvek 2.000 Kč. 

- Záchranná stanice volně žijících 
zvířat Vendolí, Vendolí 42, 569 14, 
příspěvek 2.000 Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
finanční příspěvky spol. Charita 
Svitavy, Salvia a Seniorcentrum 
města Svitavy s.r.o., Svaz 
postižených civilizačními 
chorobami v ČR z.s. a Záchranná 
stanice volně žijících zvířat Vendolí 
dle předložených návrhů a 
pověřilo starostu k podpisu 
daných smluv. 

 
c) Dopravně-bezpečnostní situace na 
silnici II/366, oprava kaple, 
revitalizace rybníčku, Informace 
z Odboru životního prostředí Svitavy 
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Silnice II/366 v obci: 
- Dne 14.1.2020 na žádost obce p. 

Matušovská zajistila osobní 
schůzku s náměstkem hejtmana a 
předsedou dopravního výboru 
Pardubického kraje p. Kortyšem. 
Současně se schůzky v Litomyšli 
účastnil i starosta obce Mikuleč p. 
Dvořák. Závěr z jednání: obce by 
měly samostatně zajistit na vlastní 
náklady projekt na vjezdové brány 
(ostrůvky) do obcí a podat žádost 
o dotaci na Státní fond dopravní 
infrastruktury. Následně si vše 
převezme kraj, resp. Správa a 
údržba silnic PK. Provede 
zhotovení a financování díla. 
V případě získání dotace doplatí 
rozdíl mezi dotací a cenou díla. 
V případě nezískání dotace, dílo 
uhradí celé.  

- V části U Jelena byly akceptovány 
některé připomínky obce 
k doplnění bezpečnostních prvků 
na silnici. Budou zapracovány a 
financovány v rámci celkové 
opravy živičného povrchu mezi SY 
a obcí - U Jelena (má se jednat o 
osvětlení autobusové zastávky - 
do SY, doplnění dopravního 
značení, včetně optické 
psychologické brzdy a je 
předpoklad snížení rychlosti 

v inkriminovaném úseku          
ze 70  km/h na 50 km/h). 

 
Kaple Nejsvětější trojice: 
- Byla podána žádost o dotaci na 

opravu věžičky na Pardubický kraj. 
V případě získání dotace by 
rozpočtová skladba opravy zněla: 
celkové náklady: 79.981 Kč, 
dotace: 63.984,80 Kč, výdaj obce: 
15.996,20 Kč. 

- Současně byla podána žádost na 
opravu kříže (sošky) u kapličky na 
Ministerstvo zemědělství. Při 
získání dotace by rozpočtová 
skladba zněla: celkové náklady: 
243.000 Kč, dotace: 170.100 Kč, 
výdaj obce: 72.900 Kč. 

 
Revitalizace rybníčku: 
- Předpokládaný časový 

harmonogram: 
- duben 2020 – získání stavebního 

povolení 
- květen 2020 – vyhlášení dotační 

výzvy - podání žádosti o dotaci 
Min. zemědělství ČR + výběrové 
řízení na zhotovení díla 

- srpen 2020 – vyhodnocení žádosti 
o dotaci 

- po získání dotace zahájení 
revitalizace rybníčku, termín 
zhotovení díla: podzim-zima 2020 

Informace z odboru životního 
prostředí Svitavy 
- Odbor životního prostředí Svitavy 

se pro r. 2020 zabývá přípravou 
harmonogramu provádění kontrol 
v obci Javorník na užívání jímek se 
splaškovou vodou. 

- Zastupitelstvo obce informace 
vzalo na vědomí. 

 
d) Smlouva s Městskou knihovnou ve 
Svitavách 
- Městská knihovna ve Svitavách, 

Wolkerova alej 92/18, Svitavy,  
568 02, nabídla obci Javorník 
uzavření smlouvy o sdružování 
prostředků na nákup výměnného 
fondu pro knihovny v regionu 
Pardubice. Doba trvání smlouvy je 
stanovena od 1.1.2020 do  
31.12.2020. Součástí smlouvy je 
poskytnutí finančního příspěvku ze 
strany obce Javorník.   

- V rámci schváleného rozpočtu 
obce na r. 2020 je navržen finanční 
příspěvek ve výši 2.000 Kč. 

- Zastupitelé obce schválili uzavření 
smlouvy dle výše uvedených 
kritérií včetně výše finančního 
příspěvku. Současně pověřili 
starostu k podpisu smlouvy.

 

 

 

 

Kdo slaví tentokrát? 
 

Letošní oslavenci od ledna do května 

VĚRA FUČÍKOVÁ   89 LET 
JOSEF JUŘÍK   85 LET 
VLASTIMIL NOVOTNÝ  82 LET 
BOŽENA MARKOVÁ   65 LET 
ANEŽKA SLÁMOVÁ   86 LET 
ALENA PEKAŘOVÁ   65 LET 
LIBUŠE BEDNÁŘOVÁ  88  LET 
JAROSLAV ZICH   65  LET 
BOŽENA FEDRSELOVÁ  82 LET 

 

 

 

 Na zdraví! 

Poznámka: Kdo si zveřejnění nepřeje, není zde uváděn. 

JUBILANTI 

Všem oslavencům 
přejeme pevné zdraví, 
radost ze života a stále 
dobrou náladu. 

https://pixabay.com/cs/photos/kv%C4%9Btina-kv%C4%9Btinov%C3%A9-rostlin-p%C5%99%C3%ADrody-3176562/
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Solidarita funguje 
 

Tříkrálová sbírka byla úspěšná i letos 

Ve dnech 3.1. a 4.1. 2020 proběhla v 
naší obci Tříkrálová sbírka. Jménem 
obce i Charity Svitavy děkujeme všem 
občanům, kteří přispěli na charitativní 
činnost. Výtěžek ve výši 12.288 Kč byl 
předán neziskové organizaci Charita 
Svitavy, Hřbitovní 2257/1, Svitavy 568 
02, IČ:47490462. Poděkování také 

patří organizátorům sbírky -  
místostarostce Blance Bulvové, 
předsedkyni komise pro 
kulturu Lence Obrové a 
rodičům dětí za přípravu 
kostýmů. Zvláštní poděkování 
si zaslouží naši králové, které 
vidíte na přiložené fotografii. 

Barborka Bulvová, Eliška Obrová, Rozárka 
Bulvová, Lukáš Obr 

 

 

 

 

Starosta k pandemii koronaviru 
 

Informace o doporučení Ministerstva vnitra 

Vážení spoluobčané,  
všichni vnímáme složitou zdravotně - 
bezpečnostní situaci, která je v naší 
republice. A nejen u nás. Situace se 
neustále mění a věřme, že k lepšímu. 
Jedno ale zůstává. Nařízení vlády ČR 
klade jasný důraz na dodržování 
přísných hygienických opatření. V 
souvislosti s činností veřejné správy 
dochází ke zpřísněnému režimu 
pohybu v budovách. Obecně však platí 

základní opatření: 1. Omezení 
osobního kontaktu s adresáty veřejné 
správy na nezbytně nutnou úroveň a 
2. Upřednostňování písemného, 
elektronického či telefonického 
kontaktu před osobním kontaktem, 
platby provádět bezhotovostním 
způsobem. Od 20.4.2020 Obecní úřad 
Javorník již funguje standardním 
způsobem vč. úředních hodin.  

S odkazem na nařízení vlády ČR přesto 
prosím zvažte, zda Vaši žádost lze 
vyřídit jinak než osobní návštěvou 
úřadu. Pro více informací můžete 
využít tel. 724 184 827 (starosta), e-
mail: javornik.obec@tiscali .cz, číslo 
účtu obce Javorník: 
1283335349/0800.  
Děkujeme za pochopení. 

Josef Juřík, starosta
 

PODĚKOVÁNÍ 

Finanční prostředky získané sbírkou byly bezprostředně po sečtení odeslány na účet Charity 
Česká republika. Dále budou dle přesně stanovených pravidel rozděleny a použity na financování 
konkrétních projektů z oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci. Z celkové částky bude mít 
Charita Svitavy k dispozici 65%. Tuto část by Charita Svitavy ráda použila na nákup schodolezu 
pro Charitní pečovatelskou službu pro snadnější přesun hůře pohyblivých osob a dále na 
pomoc rodinám s dětmi. 

AKTUÁLNÍ TÉMA 
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Poděkování OÚ Javorník 

V období vyhlášeného nouzového 
stavu je povinností nás všech nosit 
roušky. Ne každý má možnost si sám 
roušky ušít nebo si je někde koupit. 
Proto je třeba poděkovat všem, kteří 
roušky šijí např. celé rodině či 
známým.  

Zvláštní poděkování si v Javorníku 
zaslouží paní Marie Pelikánová, 
která ušila spoustu roušek, které 
následně obecní úřad roznesl 
seniorům.  
 

DĚKUJEME!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznáte, kde je toto místo? 
 

I v době nouzového stavu můžeme soutěžit 

Na titulní straně Občasníku je 
fotografie jednoho místa na veřejném 
pozemku v obci Javorník.  
Obecní knihovna vyhlašuje soutěž: 
 
„Poznáte, kde je toto místo?“. 
Kdo má chuť si zasoutěžit, stačí toto 
místo najít a poté předat tuto 
informaci se svým kontaktem na 

Obecní úřad do knihovny. Termín 
uzávěrky předání odpovědí je do 
pondělí 22.6.2020. Ze správných 
odpovědí bude vylosován výherce, 
který obdrží poukázku na nákup knihy 
nebo knih v hodnotě 500 Kč. Losování 
proběhne veřejně 22. června v 16:30 h 
v obecní knihovně. 

Jarmila Boušková, knihovnice
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co skrývala kupole? 
 

Už máme přeložený text ze svitků 

Jak jsme již dříve informovali, v kupoli (možné je i v kopuli) věže naší kaple byl 
nalezen svitek s textem v němčině (tzv. pamětní zápis).  
Jak je vidět z obrázku, bylo po více než 100 letech obtížné text rozluštit. Proto 
byl nález předán Mgr. Michalovi Severovi, odbornému radovi, vedoucímu 
oddělení a archiváři Státního okresního archivu v Litomyšli, který zajistil 
restaurování svitků a text přeložil. Doslovné znění je následující: 
 
Věž byla postavena v roce 1914 a také zvětšena škola.  
Události roku 1914  
Zavraždění páru následníků trůnu arcivévody a arcivévodkyně von Hohenberg 28. června v Sarajevu.  
O měsíc později 28. července následovala válka a vyhlášení následujícím státům: 1. srpna Německa Rusku  
3. srpna Německa Francii  
4. srpna Belgii  
5. srpna R-U Rusku  
6. srpna Srbsko Německu  
11. srpna Černá Hora Německu  
12. srpna Anglie Rakousku  
Současné obecní zastupitelstvo: Starosta: Bernhard Bittner  
Obecní radové: Johann Ficker starší, Johann Krönes čp. 38  

SOUTĚŽ OBECNÍ KNIHOVNY 

KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
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Členové výboru: Franz Demele čp. 53, Joha Ficker ml., Johan Krönes čp. 2, Leopold (…), Bernahrd Gilk (?), Anton Felke  
Obecní sekretář: (…) Schauer  
Řídící učitel: Rudolf Oberhauer  
Hostinský – dědičný rychtář: (…) Brix  
Nota Bene: Klempířský mistr, který umísti na místo kříž Rudolf (…) z Kukle.  
V Javorníku …  
20. srpna (1914) ráno naposled vydechla jeho svatost papež Pius X.  
Stavební mistr W. Ryšavý ze Svitav, tesařský mistr Franz Pachl, klempířský mistr Johann Haas. Malíř a zlatník Carl Langer.  
(…) Emil (…)  
Svitavy 27. srpna 1914.  
Spojenci ve válce 1914. Císař František Josef a císař Wilhelm, vládce Rakousko-Uherska – vládce Německa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nakládání s odpady 
 

Vyjádření ředitele LIKO Svitavy a.s. 

 
Počet nemocných a počet těch, kteří 
jsou v karanténě, neustále stoupá. 
Naše společnost zajišťuje služby v 
oblasti nakládání s odpady. Výpadek 
ve svozu odpadu by měl vážné 
důsledky a náhrada zaměstnanců při 
masivnějším průniku nákazy 
koronaviru dovnitř naší společnosti by 
se jen těžko zajišťovala. Možnosti, jak 
se s pandemickým virem „setkat“, 
mají naši pracovníci dvě. Pohybují se 
jednak ve veřejném prostoru a jsou v 
kontaktu s lidmi; za druhé, „berou do 
rukou“ odpady. V prvním případě se 
na nás vztahuje stejné riziko jako 
běžně pro každého člověka. Pro druhý 
případ platí, že zatím neexistuje žádný 
důkaz, že by došlo k nakažení či 
přenosu viru COVID-19 skrze přímý, 
nechráněný kontakt během nakládání 
s infekčním odpadem. Tuto cestu 
nákazy však není možné zcela vyloučit. 
I v tomto případě v rámci prevence 
pochopitelně platí dodržování 
hygienických zásad našich 
zaměstnanců. Žádáme však 
spoluobčany, aby byla dodržována 
některá opatření při nakládání s 
odpady i z jejich strany. Tato opatření 

se týkají potencionálně 
kontaminovaného odpadu z 
karantény osob. 
Veškerý odpad (včetně roušek a 
kapesníků) od osoby v karanténě by 
měl být uložen v plastovém pytli na 
odpady. Plastové pytle by měly mít 
minimální tloušťku 0,2 mm. Po 
naplnění by pytel měl být pevně 
zavázán a na povrchu ošetřen 
desinfekčním prostředkem. Až poté 
může být odpad uložen do běžného 
kontejneru na odpad. Vzhledem k 
tomu, že je potřeba na maximální 
míru omezit nebezpečí přenosu 
nákazy při manipulaci s odpadem, 
doporučujeme v této situaci u osob 
pobývajících v karanténě nebo v 
domácím léčení, aby přechodně tito 
lidé přestali využívat systému 
tříděného sběru a všechen odpad 
raději ukládali do nádoby na 
komunální odpad. Tříděný sběr 
prochází třídičkami a berou jej do 
rukou zaměstnanci těchto zařízení. 
(Komunální odpad je v této době z 
většiny pálen v zařízení na energetické 
využití odpadu a riziko přenosu nákazy 
z tohoto zdroje je minimální). 

Připomínáme, že jde o přechodné 
opatření týkající se pouze občanů, 
kteří by tímto způsobem mohli rozšířit 
nákazu koronaviru, v žádném případě 
se nejedná o krok ke zrušení tříděného 
sběru. 
Pro obce ve své svozové oblasti 
zajišťujeme mobilní svoz odpadu. 
Teoreticky by nemělo dojít k tomu, 
aby osoba v karanténě donášela 
odpad na stanoviště mobilního sběru, 
přes to v této souvislosti apeluji na 
občany Vašich obcí, aby ti, kteří  se 
nacházející/budou nacházet  
v karanténě, těchto svozů 
nevyužívali... Zároveň se budeme 
snažit vyhnout situacím, kdy ke 
svozovým vozidlům budou přímo 
docházet občané s odpady. Budeme 
se snažit (díky k mimořádné situaci 
poněkud v rozporu s tím, o co jsme v 
minulosti usilovali ...) upřednostňovat  
nakládku již nashromážděného 
odpadu bez přítomnosti dodavatelů 
odpadu - občanů obce. (Jde zejména o 
to, zabránit shromažďování většího 
počtu lidí ...). 
 

Ing. Josef Gestinger, ředitel 
 

A jak to bude se svozem nebezpečného odpadu? 

 
Dle původního rozpisu měl být svoz 
nebezpečného odpadu 29. května. 
K tomu ale v tomto termínu nedojde. 
Předpokládá se, že se uskuteční 
později a termín bude včas zveřejněn. 
Protože ale v termínech svozu 
nebezpečného odpadu v obci tradičně 

zajišťujeme přistavení kontejnerů na 
velkoobjemový odpad, tak je 
domluveno, že ve dnech 29.5.-31.5. 
kontejnery přistaveny budou. A to na 
všech třech známých svozových 
místech (pod kaplí, před bývalou 
Jednotou a u Březinky).

 

LIKO SVITAVY 
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Pochopitelně žádná sláva 
 

Alespoň Klub důchodců 

 
Na začátku roku to ještě stihli senioři a 7. ledna se setkali na svém pravidelném setkání. Při dobrém občerstvení se také 
dobře bavili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
         Důchodci před koronavirem… 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A důchodci v době koronaviru… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán dalších akcí v r. 2020 

 

Předsedkyně dvou komisí, které organizují většinu obecních akcí – Lenka Obrová a Anička Krištofová – mají připraven plán 

akcí na celý rok. Ale vzhledem k současné situaci, kdy nevíme, jak dlouho bude nouzový stav trvat, ho zveřejňovat 

nebudeme – termíny se budou měnit. Věříme ale, že to už snad nebude tak dlouho trvat a zase se budeme moci společně 

bavit. Informace obdržíte včas. 

Děkujeme za pochopení a trpělivost. 

A CO AKCE V OBCI? 

JAVORNICKÝ OBČASNÍK – tiskovina Obecního úřadu Javorník. Povoleno pod. č.j. 144/91, registrační číslo  

MK ČR E 12023 z 18.5.2001. Zodp. redaktor Mgr. Zdeněk Bouška. Měsíc vydání 4/2020. Cena 24 Kč na rok. 


