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JAVORNICKÝ OB ASNÍK
Z jednání Zastupitelstva
obce Javorník
Od
posledního
vydání
ob asníku
se
zastupitelstvo
sešlo
dvakrát.
Z obou
p etiskujeme zápis.
Ustavující zasedání dne 6.11.2006:

1. Ur ení zapisovatele a ov ovatel zápisu
ídící ustavujícího zasedání Z.Bouška
ur il zapisovatelem Marii Janderovou
- zastupitelstvo zvolilo ov ovateli zápisu
E. Kašparovou a V. echala
2. Kontrola osv d ení o zvolení
- zapisovatelka volební komise voleb do
zastupitelstva obce Dana
echalová
p edala všem zastupitel m osv d ení o
zvolení do zastupitelstva
3. Složení slibu len zastupitelstva obce
- podle § 69, odst. 2 zákona o obcích
složili všichni zvolení zastupitelé slib
p edepsaného zn ní, který stvrdili svým
podpisem na spole ný arch, jenž je
nedílnou sou ástí zápisu z ustavujícího
zasedání
4. Jednací ád zastupitelstva
- zastupitelstvo vzalo na v domí návrh
Jednacího ádu Zastupitelstva obce
Javorník a odložilo jeho projednání na
p íští zasedání

-

zastupitelstvo zvolilo starostou Zde ka
Boušku
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0
na funkci místostarosty kandidovali
Marie Janderová a Vladimír Martens
zastupitelstvo zvolilo místostarostou
Marii Janderovou
Pro: 7 Proti: 1 Zdrželo se: 1
zastupitelstvo zvolilo za p edsedu
finan ního výboru Blanku Pavl a za
p edsedu kontrolního výboru Vladimíra
Martense
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se:0

5. R zné
- odm ování len zastupitelstva
- v souladu s na ízením vlády . 50/2006
o odm nách za výkon funkce len m
zastupitelstev schválilo zastupitelstvo
odm ny v dosavadní výši
Zasedání dne 12.12.2006

1. Pln ní rozpo tu obce Javorník v r. 2006
- zastupitelé byli informováni o pln ní
rozpo tu k 30.11.2006
- starosta spolu s ú etní p edložili návrh
rozpo tové zm ny . 5
- zastupitelstvo schválilo rozpo tovou
zm nu . 5
2. Návrh rozpo tu na r. 2007
- zastupitelé obdrželi p edem podrobný
písemný návrh rozpo tu obce na r. 2007
- zastupitelstvo schválilo návrh rozpo tu
obce na r. 2007 a uložilo starostovi
zabezpe it zve ejn ní návrhu rozpo tu
na ú ední a elektronické desce obce a
v Javornickém ob asníku

5. Volba volební komise
- zastupitelstvo rozhodlo, že volba
starosty a místostarosty bude probíhat
tajnou volbou
Pro: 5 Proti: 4 Zdrželo se: 0

3. Jednací ád zastupitelstva
- zastupitelé m li p edem k dispozici
písemný návrh Jednacího ádu
- zastupitelstvo schválilo Jednací ád
Zastupitelstva obce Javorník

6. Volba starosty, místostarosty a p edsed
výbor
- na funkci starosty kandidoval Zden k
Bouška a Vladimír echal

4. Pravidla pro práci výbor a komisí
- starosta informoval zastupitele o
sch zce p edsed výbor a komisí obce,
která prob hla 27.11.2006, na které byly
p edsed m p edány popisy inností
výbor a komisí
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-

-

-

-

-

krom
finan ního a kontrolního
výboru, jejichž p edsedové byli zvoleni
na p edchozím zasedání, budou v tomto
volebním období v obci pracovat t i
komise, a to komise výstavby a
místního
hospodá ství
(p edseda
V. echal), komise pro mládež a
životní
prost edí
(p edsedkyn
E.Kašparová) a komise sociáln
spole enská (p edsedkyn J.Boušková)

zastupitelstvo vzalo na v domí
popisy
inností finan ního a
kontrolního
výboru,
komise
výstavby a místního hospodá ství,
komise pro mládež a životní
prost edí
a
komise
sociáln
spole enské

zastupitel m starosta dále p edložil
návrh pravidel pro práci výbor a
komisí
zastupitelstvo obce na návrh starosty
schválilo ve funkcích p edsed komisí
Vladimíra echala, Evu Kašparovou a
Jarmilu Bouškovou
zastupitelstvo dále schválilo za leny
finan ního výboru Jaroslavu Joskovou a
Helenu Krištofovou a za
leny
kontrolního výboru Marii Tylichovou a
Old icha Tesa e
zastupitelstvo také schválilo pravidla
pro práci výbor a komisí

5. R zné
a) Stanovení poplatku za provoz systému
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a odstra ování komunálních odpad
– Vyhláška . 1/2006
- starosta informoval o jednáních dozor í
rady a p edstavenstva LIKO Svitavy a.s.
a rozhodnutí o stanovení poplatku na
rok 2007, který bude LIKO obcím
ú tovat na jednoho obyvatele; ten je
stanoven ve výši 498 K
- zastupitelstvo souhlasilo s návrhem
snížit pro obyvatele obce Javorník
uvedený poplatek z výnosu, který obec
získala v r. 2006 od spole nosti
EKOKOM za separování odpad
- zastupitelstvo schválilo poplatek na rok
2007 ve výši 465 K
- zastupitelstvo
schválilo
obecn
závaznou vyhlášku obce Javorník .

1/2006 (o odpadech), kterou se ruší
vyhláška obce Javorník . 4/2001 o
místním poplatku za provoz systému
shromaž ování,
sb ru,
p epravy,
t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad
(o odpadech)
v pozd jším zn ní
b) Prodej motorové seka ky VARI s
p íslušenstvím
- zastupitelstvo
schválilo
prodej
motorové
seka ky
VARI
s
p íslušenstvím p. Vladimíru Zemanovi
za cenu 5.000 K
c) Ud lení výjimky z po tu žák ZŠ Javorník
- zastupitelstvo schválilo ud lení výjimky
z po tu žák ZŠ Javorník a zárove se
zavázalo
dofinancovat
p ípadné
chyb jící neinvesti ní náklady
d) Stanovení ceny ob du pro cizí strávníky
- zastupitelstvo schválilo cenu jednoho
ob du pro cizí strávníky od 1.1.2007 ve
výši 42 K
e) Informace o zm n jízdního ádu
- zastupitelstvo vzalo na v domí
informaci o uplatn ní požadavku obce
na zm nu zastávky autobusu U Jelena
v 6.33 hodin v novém jízdním ádu od
10.12.2006
f) Vyhláška o istot a po ádku
- zastupitelstvo schválilo komisi ve
složení M.Janderová, V. echal a
B.Pavl , která p ipraví novelu obecní
vyhlášky o istot a po ádku a uložilo
p edložit ji do 31. b ezna 2007

Životní jubilea
V minulém ob asníku jsme uvád li jubilanty do
konce íjna. V listopadu a prosinci máme v obci
pouze jednoho jubilanta:
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Jízdní ád

Josefa SOTONOVÁ
65 let
Oslavenkyni p ejeme dobré zdraví, lásku
nejbližších a hodn optimismu.

Od 10. prosince 2006 do 8.12.2007 platí
nový jízdní ád na lince Litomyšl – Svitavy a
obrácen .. Již tradi n jej pro velký zájem
otiskujeme jako sou ást ob asníku. Jsme rádi,
že se nám poda ilo uplatnit alespo jeden
požadavek a ranní spoj do Svitav v 6.33 h bude
zastavovat na zastávce U Jelena. Dosud
zastavoval pouze na zastávce Javorník, škola.

Okénko dopisovatel ...

Na zdraví!

Výsledky voleb
Sice jsme již na ú ední desce i na webových
stránkách zve ejnili, jak naši ob ané volili
v letošních komunálních a senátních volbách,
ale protože toto je první vydání ob asníku od
voleb, shrnujeme volby i v n m.
Volby do Zastupitelstva obce Javorník:
Z 301 voli jich volilo 180, tj. 59,80 %. Sdružení
pro obec Javorník získalo 95,72 % hlas a
kandidáti KS M získali 4,28 % hlas . V novém
zastupitelstvu jsou tito zastupitelé: Ladislav
Bedná (nový), František Havlí ek, Blanka Pavl
(nová), Helena Krištofová, Eva Kašparová
(nová), Vladimír
echal, Vladimír Martens,
Marie Janderová a Zden k Bouška.

Dnešní p ísp vek napsala Eva Kašparová, nová
lenka zastupitelstva a p edsedkyn komise pro
mládež a životní prost edí:

STRAŠIDÝLKOVÁNÍ
P vodn keltský svátek oslavy mrtvých,
jehož tajemné kouzlo spo ívalo v p íslibu
znovuzrození, dal postupem asu vzniknout
svátku všech svatých, u nás „duši ek“, a p enesl
se i do sv ta (Helloween).
Také v „JAVOROVÉM KRÁLOVSTVÍ“
prob hla v podve er 3. listopadu oslava
strašidel a duch . Spolu se soumrakem se
v B ezince sešla malá „strašidla“ se svými rodi i
a p inesla nádhern vy ezané dýn .

Volby do Senátu Parlamentu R:
V 1. kole ze 300 zapsaných voli
jich volilo
165, tj. 55,00 %. Výsledky byly následující:
Václav Koukal
65 hlas , tj. 39,87 %
Miroslav Popelka
53 hlas , tj. 32,51 %
Ji í Havel
23 hlas , tj. 14,11 %
Miroslav Krej í
22 hlas , tj. 13,49 %
Ve 2. kole bylo zapsáno 302 voli
p išlo 72 voli , tj. 23,84 %:
Václav Koukal
Miroslav Popelka

a k volbám

41 hlas , tj. 56,94 %
31 hlas , tj. 43,05 %

Jakmile padla tma, tak arod jnice
Kanim ra a Hadim ra svolaly d ti k sob a
vypráv ly jim o malých a velkých strašidýlkách.
Když Kanim ra p i arovala houf kvílejících a
dovád jících strašidel, která p išla d ti
pozdravit, zp sobila strašidla takový povyk, že
je Hadim ra musela zahnat zp t do lesa.
Malé skupinky d tí a rodi
arod jnice
postupn odvád ly k za arovanému lesu. Tam
na všechny ekala cesti ka sv týlek, hlídaná
divou ženou, hejkalem a bludi kami. Každý, kdo
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prošel kouzelným lesem a splnil všechny úkoly,
byl sladce odm n n. Sv telná cesta p ivedla
odvážlivce až ke „strážc m pokladu“, z n hož si
d ti sm ly ást odnést.Na konci lesa pak bílé
brýlaté strašidlo posílalo d ti zp t do B ezinky,
kde na n ekal horký aj a ope ený bu tík.
Všem state ným arod jnice p edaly
diplom za odvahu a dva kouzelné zlaté o íšky
s p ekvapením, a protože letos nebylo možné ze
všech úžasných dýní vybrat tu nejúžasn jší,
rozhodly se, že ocení všechny a rozd lily d tem
zbytek pokladu.
Snad to byla kouzla nebo áry, ale
obrovský m síc, zalévající celý
erstv
zasn žený kraj st íbrným sv tlem, spolu
s ervenými sv týlky dodal ve eru skute n
pohádkovou atmosféru.

nás všech je spole n p ispívat k po ádku
v obci. Jist se ani v budoucnu nevyhneme
sporným problém m. Ale p ejme si, abychom si
vzájemn
um li naslouchat, porozum t a
abychom um li pochopit, že nejde vždy vyhov t
všem.
Milí spoluob ané, d ti i dosp lí,
v Javornickém ob asníku jste v pr b hu roku
informováni o všem podstatném, co se v obci
d je, o em jedná a rozhoduje zastupitelstvo,
p íp. zde otiskujeme názory n kterých z vás –
tená . Chceme v tom samoz ejm pokra ovat
i nadále. Budu moc rád, když budeme stránky
ob asníku brát za jakousi názorovou platformu,
na které m žeme vzájemn ve ejn diskutovat o
tom, co nás pálí, co chceme pochválit, co
bychom cht li ešit jinak než dosud apod. Jako
lov ka, který ob asník píše, m bude moc
t šit, když bude p ísp vk od vás – tená – co
nejvíce. Stále se u me otev enosti. Nadávat za
rohem umí každý, ale ve ejn a kulturn
diskutovat …?“

Jaká je budoucnost školy?
Jedním z velmi t žkých úkol , který stojí
p ed novým zastupitelstvem, je rozhodování o
budoucnosti zdejší základní školy. V tomto
lánku uvádíme n která fakta, která budou
d ležitými faktory p i rozhodování o budoucnosti
školy.
arovný les se uzav el s posledním zhaslým
sv týlkem a otev e jej až další kouzlo p íští rok.
Všem strašidl m d kujeme za ochotu a
p ejeme jim, aby brzy rozmrzla.
P ÍŠTÍ ROK SE VŠEMI ODVÁŽLIVCI
NA SHLEDANOU!
arod jnice

Slovo starosty
„Milí tená i, nejd íve si dovolím jménem
svým i ostatních len nového zastupitelstva
pod kovat za d v ru velké v tšiny voli .
Zastupitelstvo, ve kterém jsou t i noví
zastupitelé, chce zachovat kontinuitu a
pokra ovat ve snaze uvážlivého rozvoje obce.
Protože asto jsou sliby chyby, tak se nebudu
uchylovat k vý tu toho, co budou chtít
zastupitelé dokázat.
Ale alespo jeden slib si neodpustím.
V zastupitelstvu jsme všichni zajedno v tom, že
chceme vést obec tak, aby byl každý obyvatel
Javorníka rád, že zde žije. V íme, že zájmem

• Ve školním roce 2006/2007 navšt vuje
zdejší ZŠ celkem 21 žák – p ed n kolika
lety se po et pohyboval kolem 30 žák .
• 1. ro ník – 2 žáci
(oba z Javorníka)
2. ro ník – 4 žáci
(3 z Javorníka)
3. ro ník – 1 žák
(není z Javorníka)
4. ro ník – 6 žák
(5 z Javorníka)
5. ro ník – 8 žák
(4 z Javorníka)
• V Javorníku je nyní 31 d tí, které by mohly
navšt vovat zdejší ZŠ, ale 17 d tí chodí do
svitavských škol a 14 do Javorníka.
• P íští školní rok skon í v Javorníku 8 žák ,
ale do 1. t ídy je p edpoklad nástupu jednoho
žáka z Javorníka.
• Pokud není dostate ný po et d tí v ZŠ, je
obec povinna hradit ást mzdových náklad
školy.
• V minulých m sících n kte í pov ení
lenové zastupitelstva a školské komise
zjiš ovali d vody, pro rodi e dávají d ti do
svitavských škol. Poznatky budou využity p i
posuzování budoucnosti ZŠ.
Z výše uvedených fakt moc optimistický
pohled na budoucnost školy není. Problematika
školství bude projednávána v zastupitelstvu na
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po átku roku 2007. Ješt p ed tím vyzýváme
ob any, a zejména rodi e, jichž se to týká, aby
sv j p ípadný názor sd lili na OÚ
i
kterémukoliv zastupiteli.
A budoucnost ZŠ dopadne jakkoliv, nic to
nezm ní na zám ru rekonstruovat a rozší it
budovu OÚ na spole enské a vzd lávací
centrum. Mate ská škola s jídelnou by se m la
významn
modernizovat. Zám r va it pro
zájemce z obce platí a v rozpo tu obce na p íští
rok je již po ítáno se zahájením nákupu nového
vybavení kuchyn . První ob dy zájemc m
budou prodávány již od po átku ledna 2007.

Vodné na rok 2007
V minulých dnech projednával svazek
obcí cenu vodného na p íští rok. Provozovatel
Skupinového vodovodu Svitavy VHOS, a.s.
Moravská T ebová požadoval zvýšení ceny
vodného z 21,40 K na ástku 23,20 K v .
DPH za 1 m3. Dosavadní cena nebyla od r.
2004 navyšována.
Je pravda, že dochází postupn
k výraznému nár stu ceny el. energie, ale i
dalších položek kalkula ního vzorce. P esto
lenové Skupinového vodovodu návrh VHOS
odmítli a schválili navýšení pouze na ástku
22,40 K . Navýšení o 1 K je v položce
nájemné. To je ástka, kterou Skupinový
vodovod inkasuje od provozovatele VHOS, a.s.
na sv j investi ní rozvoj a rozsáhlejší opravy.
Z této ástky svazek obcí také hradí i splátky
p j ky Státnímu fondu životního prost edí,
kterou svazek obdržel na vybudování nových
vodních zdroj v minulých dvou letech. Investice
stála cca 50 mil. K a svazek na tuto akci získal
40 % dotaci a 40 % p j ku. je t eba také dodat,
že v minulých letech neustále dochází k poklesu
spot eby vody. Ješt p ed dv ma lety se
p edpokládal objem fakturované vody o 85 tis.
kubík více než je letošní skute nost.
Bližší informace lze získat na OÚ u
starosty, který zastupuje obec ve svazku obcí
Skupinový vodovod Svitavy.

Odpady
Pro rok 2007 dochází k výraznému
nár stu náklad na svoz a likvidaci odpad . Za
uložení sm sného odpadu na skládku se
zvyšuje cena o 125 K za 1 tunu odpadu (ze
zákona je nár st o 100 K a zbytek je infla ní
r st). Sou asná cena je tedy 795 K /t. Cenu
také negativn ovliv uje r st cen pohonných

hmot, zejména nafty. Nové propo ty ukázaly
reálné navýšení ceny v rámci spole nosti LIKO
Svitavy na ástku 508,50 K .
Starosta obce Z.Bouška, který je
p edsedou dozor í rady LIKO Svitavy,
prosazoval stanovení výsledné ceny pod 500
K . Po velké diskusi se s tímto návrhem
ztotožnila v tšina
len
DR a následn
p edstavenstvo schválilo na doporu ení dozor í
rady cenu 498 K na ob ana, která bude ze
strany LIKO Svitavy ú tována v r. 2007 obcím.
V naší obci zastupitelstvo již n kolik let
uplat uje zásadu, že peníze, které obec získá
z t íd ní odpad od spole nosti EKOKOM, jsou
použity na snížení výsledné ceny poplatku
z odpad , kterou platí ob ané.
Je také t eba uvést, že obec neplatí
pouze poplatky za ob any, ale také hradí
odvážení a ukládání zeleného odpadu a další
p istavování kontejner
na velkoobjemový
odpad.

Výsledná cena poplatku za svoz a
likvidaci odpad v obci Javorník bude v r.
2007 ve výši 465 K (snížení o 33 K ). Jsme
rádi, že se v naší obci da í stále lépe t ídit
odpady a m že tak být snižován poplatek oproti
cen stanovené spole ností LIKO Svitavy.

Návrh rozpo tu na rok 2007
Sou ástí dnešního vydání ob asníku je i
návrh rozpo tu obce na rok 2007. Do
definitivního schválení rozpo tu na po átku r.
2007 mohou ob ané podávat návrhy na zm ny
rozpo tu.
Obec má požádáno o dotaci na
rekonstrukci a p ístavbu budovy OÚ a MŠ p ímo
ze státního rozpo tu, který je schvalován
v Poslanecké sn movn Parlamentu R. Bude
záležet na jejím rozhodnutí, zda dotaci získáme
nebo ne. Pokud bude dotace schválena, bude
muset dojít k úprav rozpo tu. V této chvíli to je
ale p ed asné.
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Stravování pro ve ejnost
V minulém vydání JO jsme informovali o
zám ru va it ob dy ve zdejší školní jídeln
zejména pro d chodce, ale i další zájemce. Va it
se za ne od po átku ledna 2007. Zastupitelstvo
již schválilo cenu jednoho ob da, která bude
init 42 K . Cena vychází z p íslušných sm rnic
a skute ných náklad .

„GOLF CUP“ podruhé
V sobotu 4. listopadu i p es nep íze
po así a sn hovou nadílku prob hl 2. ro ník
akce „Golf cup 2006“.
Sout žící si užili hodn pohybu i legrace
a už se t ší na p íští rok, kdy slavný golfista
Tiger Woods p islíbil ú ast za podmínky trošku
lepšího po así. Uvidíme, jak si s tím po adatelé
poradí.

Konec roku se blíží …
Vážení a milí spoluob ané,
s blížícím se koncem roku se snad
všichni t šíme na Vánoce a dobrou
pohodu.
Dovolte mi proto pop át Vám jménem
svým i ostatních len zastupitelstva
a pracovník OÚ klidné a pohodové
prožití Vánoc a d tem rozzá ené o i
ze strome ku i dárk .

Váno ní koncerty
Dalšími tradi ními akcemi v obci jsou
váno ní koncerty ve zdejší kapli Nejsv t jší
Trojice. A tradi ní jsou i vystupující soubory.
V sobotu 16.12. v 17.00 hodin vystoupí
Franta erný a Chválabohu a v ned li 17.12.
v 18.00 hodin zde bude koncertovat p vecký
sbor svitavských u itel a jejich kamarád
ervánek. Vstupné je op t dobrovolné. Všichni
návšt vníci obou koncert se mohou také t šit
na vyhlášený javornický pun ...

A do nového roku 2007 p eji Vám
všem pevné zdraví a mnoho rodinných
a školních i pracovních radostí.
A již tradi n se budu opakovat
s p áním, a nám cinkají zvonky št stí
na cestách z Javorníka i zp t.
Zden k Bouška, starosta

Vítání ob ánk
V sobotu 16.12.2006 se na OÚ uskute ní další
Vítání ob ánk . P ivítány by m ly být t i d ti.
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