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JAVORNICKÝ OB ASNÍK
Z jednání Zastupitelstva
obce Javorník
Výtah ze zápisu ze zasedání dne 27.2.2006

4. Ob anské sdružení MAS Svitava – stanovy,
p ihláška
-

1. Záv re ný ú et obce Javorník za r. 2005
-

-

zastupitelstvo schválilo bez výhrad
záv re ný ú et obce v souladu
s ustanovením §17 zák. . 250/2000 Sb.,
o rozpo tových pravidlech územních
rozpo t v posledním zn ní
bylo uloženo starostovi p edložit
zprávu auditora do zastupitelstva na
nejbližším zasedání po jejím zpracování

2. Rozpo et obce Javorník na r. 2006
-

-

starosta doporu il n kolik zm n oproti
p vodnímu návrhu (povýšení výdaj o
54 tis. K na nákup kontejner , 100 tis.
K na projektovou dokumentaci OÚ, 35
tis. K na nákup pozemk a n které
další menší úpravy)
ZO schválilo rozpo et obce na r. 2006

3. innost výbor a komisí v r. 2005 – ústní
informace p edsed
Martens - kontrolní výbor
- zápisy jsou odevzdávány, byla kontrolována
ada inností v obci v etn kontrolní innosti
v ZŠ, komise má 3 leny

-

starosta seznámil zastupitele s d vodem
vzniku ob anského sdružení MAS
Svitavy, jeho stanovami a navrhl
schválení vstupu do sdružení –
podmínka p ípadného získání dotací
z programu LEADER+
zastupitelstvo pov ilo V. Martense
zastupováním obce p i jednáních s MAS
Svitava s tím, že na p íští zasedání
zastupitelstva p edloží bližší informace

5. R zné
a) Zm na . 2 Územního plánu obce
- starosta uvedl d vody, pro by m la být
zahájena práce na zm n . 2 ÚPD obce
- zastupitelstvo schválilo zadání Zm ny
. 2 Územního plánu obce a
zpracovatele AUA Praha
b) Dopis obce Karle – v trné elektrárny
- obec Karle uvažuje o výstavb v trných
elektráren na katastru obce Karle a žádá
o souhlas i obec Javorník, která je
ú astníkem územního ízení
- zastupitelstvo nemá námitek proti
zám ru obce Karle ve v ci výstavby
v trných elektráren

Krištofová - finan ní výbor
- 3 lenky, zápisy zpracovány, zam ení na
rozpo et obce, dotace obcí na žáky
Boušková - školská, kulturní a sociální komise
- 7 len , klub d chodc , jubilanti, zele , kácení
strom , kulturní a sportovní akce, Vítání
ob ánk , kronika, Pam tní kniha
echal - komise výstavby a místního
hospodá ství
- zam ení na údržbu ve ejných prostor, zimní
údržba komunikací, ve ejné osv tlení
- zastupitelstvo vzalo informace p edsed na
v domí a vyslovilo pod kování všem
p edsed m

c) Dopis ob an k problematice dopravy v obci
- starosta seznámil zastupitele s dopisem,
který nebyl podepsán, ale je p ísp vkem
do diskuse k dané problematice na
základ výzvy v Javornickém ob asníku
- zastupitelé vzali dopis na v domí s tím,
že na p íštím zasedání se zastupitelstvo
bude touto problematikou zabývat
z pohledu konkrétních opat ení po
p edchozí konzultaci s odborníky
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d) Žádost ZO SOP Zelené Vendolí
- starosta seznámil zastupitele se žádostí o
finan ní p ísp vek na innost záchranné
stanice pro handicapované živo ichy
- zastupitelé schválili p ísp vek ZO
SOP Zelené Vendolí ve výši 5 tis. K
e) Internetizace obecní knihovny
- do 15.3.2006 je poslední možnost
požádat o dotaci na internetizaci obecní
knihovny, což je podmínkou pro její
budoucí podporu ze strany M stské
knihovny ve Svitavách
- zastupitelé souhlasili s podáním žádosti
o dotaci a pov ili p eds. komise
školství, kultury a sociálních v cí
zpracováním žádosti

Životní jubilea
V tomto vydání ob asníku p ejeme jubilant m 1.
tvrtletí r. 2006. Pro up esn ní uvádíme, že
zve ej ujeme ob any, kte í mají jubileum v 60,
65, 70, 75, 80 a dále po jednom roce.
Nezve ej ujeme ty ob any, kte í si to nep ejí.
Od tohoto vydání budeme uvád t pouze dožité
roky bez p esného data narození.

V ra FU ÍKOVÁ
75 let
Libuše KOSKOVÁ
75 let
Marie VRÁTILOVÁ
83 let
Všem oslavenc m p ejeme dobré zdraví,
lásku nejbližších a hodn optimismu.

f) Dopis obce Hradec nad Svitavou
- starosta seznámil zastupitele s nabídkou
obce Hradec nad Svitavou, která
spo ívá v tom, že obec Javorník m že
získat v Hradci nad Sv. byt v nov
budovaném DPS za podmínky
p ísp vku obce ve výši 260 tis. K
- zastupitelstvo neprojevilo zájem o
získání bytu v DPS v Hradci nad
Svitavou
g) Na ízení vlády k odm ování zastupitel
- starosta seznámil zastupitele s novým
na ízením vlády k odm ování
zastupitel (došlo k navýšení) a
doporu il neprovád t žádné zm ny
v odm ování
- zastupitelé vzali informaci na v domí
h) Dispozice s majetkem obce
-

kupní smlouva mezi obcí a p. Daliborem
Vytešníkem – zastupitelstvo schvaluje
uzav ení kupní smlouvy na odkoupení
p.p. . 105 za cenu 35 K /m2

-

prodej p.p. . 523/10 manžel m
Rozlívkovým – platí usnesení ZO ze
dne 7.5.2002

Na zdraví!

P ísp vek ze ZŠ a MŠ
Obec každoro n
vydává pom rn
velké
finan ní prost edky na provoz školských
za ízení. Je t eba ale pod kovat vedení školy,
že se mu v pr b hu minulých let da ilo získávat
adu sponzorských dar . Zde je n kolik
konkrétních p íklad :
- zahradní nábytek
- pr lezky pro školní zahradu
- seka ka na trávu
- pr b žn 10 ks po íta
- vysava
- drobné upomínkové p edm ty
- ob erstvení na akcích pro d ti
- sponzorský servis po íta ové síti
- obložení t locvi ny a další práce
v hodnot 45 tis. K
- 2 altány na školní zahradu
- nábytek, záclony a záv sy do t íd
- r znobarevné nát ry školních lavic
- instalace nových tabulí v obou t ídách
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-

isti parket
várnice na aj pro zajišt ní denního
pitného režimu d tí
r zné dopl kové pot eby pro vyu ování,
role papír
pravidelné
zajiš ování
úklidových
prost edk

Vítání ob ánk
Další Vítání ob ánk se uskute nilo v sobotu
11. února 2006. P ivítána byla Terezka
Krištofová.

Nové kontejnery budou dovezeny na známá
t i sb rná místa v obci v nejbližších dnech.
Žádáme ob any, aby do kontejner dávali
pouze plasty (v etn igelit a krabic od
mléka a džus – tzv. tetra pack). Plastové
lahve sešlapávejte.

Obec má elektronickou
ú ední desku
Jak ukládá zákon, obec Javorník má z ízenou
elektronickou ú ední desku. Kdo má tedy p ístup
na internet, m že na webových stránkách obce
sledovat vyv šování ú edních dokument . Sta í
tedy vstoupit na titulní stranu adresy:
www.obecjavornik.cz
a zde najdete odkaz Ú ední deska.

Na snímku se nad Terezkou sklání rodi e
Ani ka a Dušan Krištofovi.

Kontejnery na plasty
Již v minulém vydání jsme informovali o zám ru
rozší ení sb rných míst na odpady o kontejnery
na plasty. K tomuto kroku se zastupitelstvo
rozhodlo proto, že došlo ke zvýšení ceny pytl
na 2,50 K (doposud je OÚ prodává za 1 K ).
Druhým d vodem je vyšší výkupní cena plast
z kontejner , než když se separuje do pytl .
V íme, že možnost vhazovat plasty do
kontejner
kdykoliv bude ob any vítána.
Samoz ejm do vy erpání pytl na plasty je
možné je používat a dávat je ke kontejner m na
plasty.

Ob ané také mohou
ešit n které své
požadavky sm rem k obecnímu ú adu bez
osobní návšt vy. Jde nap . o žádosti o povolení
kácení strom , povolení drobné stavby, ohlášení
stavební úpravy, žádost o trvalé užívání
komunikace atd. V souladu se zákonem tak
mohou u init tzv. elektronickým podáním na
elektronickou podatelnu obce. Zatím to sice
využije asi málokdo, protože k tomu pot ebují
ob ané tzv. elektronický podpis, ale tato
možnost
v Javorníku
existuje.
Adresa
elektronické podatelny je:
podatelna@obecjavornik.cz
Upozor ujeme, že obec je povinna vy izovat
v souladu se správním ádem taková podání,
která jsou elektronicky podepsána. Zájemc m
podáme bližší informace na obecním ú ad
nebo se lze dotázat na mailové adrese:
javornik.obec@tiscali.cz .

D ti se mohou t šit,
ale nejen ony ...
Zam stnanec obce p. Vladimír echal v zimním
období mj. pracuje v bývalé „hasi ce“ na výrob
proléza ek pro d ti. Budou umíst ny na dvou
místech, a to v B ezince v blízkosti kurtu na
volejbal a p ed B ezinkou u Koskových
v prostoru, kde je odpo inkové posezení pro
p ší a cyklisty. Už v tuto chvíli m žeme d ti
navnadit, že proléza ky budou p kné a
zajímavé.
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z nejpostižen jších míst vyvezen nákladními
auty.

Toto je inspirace pro d ti – tak n jak by to m lo
vypadat, možná i v tší!

T ší nás n kolik pochvalných reakcí našich
ob an , ale také nás mrzí jeden velmi kritický a
jízlivý mail, který byl zaslán na OÚ. Ano,
uznáváme, že ne vždy bylo vše v po ádku tak,
jak si p ejeme my všichni v obci. Do budoucna
musí obecní ú ad lépe zabezpe it dobrou
pr jezdnost na všech místních komunikacích,
nejen na hlavním pr tahu. To je zcela
oprávn ný požadavek. I když to sice nemusí
nikoho zajímat, je možné ale na druhou stranu
íci, že ješt po átkem b ezna by byli na mnoha
ulicích ve Svitavách i v mnoha okolních obcích
rádi za silnice jako v Javorníku.

A aby se také mohli t šit dosp lí a t eba i
d chodci, p ipravuje se instalace „Ruského
kuželníku“, který si bude moci zahrát kdokoliv.
Budou u n ho lavi ky, takže si ti, kdož rádi
chodí po obci na procházky, budou moci zpest it
sv j volný as.

V souvislosti s výrobou proléza ek rádi
touto cestou vyslovujeme pod kování za
vydatnou pomoc panu Luboši Knotkovi
a panu Ji ímu Chladilovi, zdejším
podnikatel m. Technické možnosti a
vybavení obce je omezené, proto jsme
uvítali ochotu pomoci od jmenovaných
podnikatel .

D kujeme...

Zimní údržba komunikací
Letošní zima byla mimo ádn náro ná i na
údržbu místních komunikací. Takové množství
sn hu už dlouho nepamatujeme. Bylo docela
obtížné udržet naše silni ky pr jezdné. B žný
traktor s radlicí na to nesta il a n kolikrát musel
obecní ú ad zajiš ovat t žší techniku. Párkrát
jsme také využili služeb Správy a údržby silnic a
alespo hlavní pr tah jsme nechali projet tzv.
„šípákem“ a jejich pomoc jsme uvítali i p i
zimním posypu. A protože už nebylo kam
vyhrnovat
sníh,
musel
být
alespo

Fotografie ze 4.3.2006.

A ješt reakce na jednu kritickou poznámku,
která íká, že bude asi lepší, když si ob ané
budou uklízet sníh sami.
Co se týká odklízení sn hu u svého domku a
vyhrnutí místa na parkování apod., v tšina
ob an to považuje za samoz ejmé a použití
hrabla na sníh nemá za nic mimo ádného. Ale
n komu to asi p ipadá jako nepat i ná práce a
rad ji parkuje svoje auto tak, že to provoz na
silnici spíše komplikuje.
S radostí ale m žeme íci, že se drtivá v tšina
obyvatel snaží okolí svého domku udržovat i
v zim . Za to všem pat í velký dík.

Už aby bylo jaro, že?
Každý z ob an se už letos po neobvykle
dlouhé dob t ší na jaro. Doufejme, že bude
p íjemné.
ekají nás zahrádky, p íroda,
sportovišt . Chceme, aby naše okolí bylo nejen
hezké na pohled, ale aby spl ovalo celou adu
funkcí – od ozdravné po odpo ivnou a relaxa ní.
A to za nás neud lá nikdo jiný než my sami.
Zele a stromy nás za pé i odm ní p íjemným
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stínem, kv tiny a ke e kv ty plnými barev a
v ní.
A když projížd jící cyklisté
i turisté na
procházce pochválí p kné prost edí, pot ší to
každého. Starejme se o stromy, nalézejme
k nim vztah, pe ujme o p írodu.

•
•

•

pr kazu, vkladní knížky, šeku, losu,
sázenky, geometrického plánu, rysu a
technické kresby,
jestliže se p edložený opis (kopie)
neshoduje s originálem,
jestliže je listina psána v jiném než
eském nebo slovenském jazyce a
neovládá-li pov ený pracovník jazyk,
v n mž je listina po ízena,
jsou-li v listin , která se vidimuje,
zm ny, dopl ky, vsuvky nebo škrty,
které by mohly zeslabit její v rohodnost.

Ú ad neprovede legalizaci:
•

jde-li o podpis na listin , která
neobsahuje žádný text.

Nem že-li fyzická osoba íst nebo psát, provede
pov ený pracovník legalizaci pouze za ú asti
dvou sv dk . Svou p ítomnost stvrdí sv dci
podpisem v ov ovací knize.
Jak a kam se obrátit
M žete podat ústní žádost o vidimaci nebo
legalizaci na OÚ v Javorníku.
Takto vidí a krásn namaloval jeden z nejv tších strom
v Javorníku Adam Kašpar ze 7. t . ZŠ (strom u Koskových).

Ú AD NENÍ LABYRINT
V této nové rubrice bychom rádi zve ej ovali
praktické informace z oblasti ve ejné správy a
zákon . Dnes jsme si vybrali:

Vidimace a legalizace
Tyto pojmy asi pro mnohé z tená zní skoro
jako sprostá slova, ale p ed p ejímáním cizích
slov se ne a ne schovat.
Tak tedy v zte, milí tená i, že vidimace =
ov ování shody opisu nebo kopie s listinou a
legalizace = ov ování pravosti podpisu.

Vidimaci a legalizaci provádí pov ený
pracovník v ú edních místnostech ú adu –
v Javorníku to je podle nového správního ádu
p. Dana echalová. Je-li žadatelem fyzická
osoba, která se ze zdravotních nebo jiných
d ležitých d vod nem že dostavit na ú ad,
m že pov ený pracovník provést legalizaci i na
jiném vhodném míst .
Co musíte p edložit
K vidimaci na ú ad p edložte:
•
•

K legalizaci na ú ad p edložte:
•

Kdo podává žádost? Fyzická osoba.
Ú ad neprovede vidimaci:
•

opisu (kopie) ob anského pr kazu,
vojenského pr kazu, pasu a jiného

prvopis nebo ov ený opis listiny,
kopii nebo opis po ízený z listiny.

•

pr kaz totožnosti (platný ú ední pr kaz
vydaný státním orgánem, který
obsahuje jméno, p íjmení, rodné íslo
nebo nelze-li je zjistit, datum narození
žadatele),
listinu, na níž se osoba p ed pov eným
pracovníkem vlastnoru n podepsala,
nebo podpis na ní uvedený uznala
za vlastní.
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Jízdní ád

Poplatky
Správní poplatky iní:
•
•

za ov ení každého podpisu na listin
(legalizace) 30 K ,
za ov ení opisu nebo kopie listiny
(vidimace) 30 K za každou zapo atou
stranu.

Od konce r. 2005 platí nový jízdní ád. Na p ání
mnohých spoluob an jej sice se zpožd ním,
ale p eci otiskujeme na konci vydání tohoto
ob asníku.

Lh ty pro vy ízení
Lh ty pro vy ízení nejsou stanoveny.

Pokud má kdokoliv z obce n jaký nápad, co by
bylo dobré do Javornického ob asníku
otisknout, neváhejte a své p ání nám na OÚ
sd lte osobn , p íp. vho te do schránky na OÚ.

A na záv r n co ze sportu

V Javorníku máme adu hokejist , kte í hrají M stskou hokejovou ligu ve Svitavách. V ro níku 20052006 hrálo 9 „Javorni ák “ za HC Mikule . Toto mužstvo skon ilo na vynikajícím 2. míst . A to
n která mužstva m la ve svých adách hokejisty, kte í v minulých letech hráli, a nebo by mohli ješt
hrát krajskou hokejovou ligu. Mezi javornické hrá e adíme ty, kte í zde hokejov vyrostli, i když nyní
bydlí mimo Javorník. Další „Javorni áci“ hráli za další mužstva – M.Uher, F.Janda a P.Šimek.

Javorni tí hrá i: v horní ad J.Ju ík, S.Samek, Z.Bouška, kle ící Z.Bulva, M.Ju ík, J.D di , M.Pe áz, R.Ju ík a
Z.Šesták. Poznáte je?
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