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JAVORNICKÝ OB ASNÍK
Z jednání Zastupitelstva
obce Javorník
Zasedání dne 28.2.2007
1. Rozpo et obce na r. 2007
- starosta p edložil ke schválení návrh
rozpo tu s drobnými zm nami oproti
schválenému návrhu z 12.12.2006,
který byl zve ejn n na ú ední desce
obce a v Javornickém ob asníku
- zastupitelstvo schválilo rozpo et obce
na rok 2007
2. Informace o pr b hu prací na zm n . 2
Územního plánu obce
- starosta podal informaci o stavu prací
na zm n . 2 Územního plánu obce
- Agrourbanistický ateliér Praha zpracoval
dle nového stavebního zákona textovou
i grafickou ást zm ny . 2 ÚPO, kterou
starosta prezentoval
- starosta
odjede
1.3.2007
spolu
s pracovníkem M Ú Svitavy ing.
Vyjídá kem na Krajský ú ad do
Pardubic ke konzultacím, zda je s t mito
podklady možné již vypsat ve ejné
projednání ve ejnou vyhláškou
- zastupitelstvo
vzalo
na
v domí
informaci o pr b hu prací na zm n . 2
Územního plánu obce Javorník
- zastupitelstvo v souladu s § 6 odst. 5,
písm. f) zák. . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) ve vazb na § 49 odst.
1 a § 53 odst. 1 téhož zákona, ur uje
Zde ka
Boušku
spoluprací
s po izovatelem p i zpracování zm ny .
2 ÚPO Javorník v souladu se shora
uvedenými ustanoveními stavebního
zákona
- zastupitelstvo schválilo podání žádosti
o po ízení zm ny . 2 ÚPO Javorník
v souladu s § 6, odst. 1, písm. c, zák. .
183/2006
Sb.,
stavební
zákon,
M stskému ú adu Svitavy – odboru
výstavby
5. R zné
a) Na ízení vlády . 614/2006 o odm nách
len m zastupitelstev
- zastupitelstvo projednalo na ízení vlády
. 614/2006 a výklad k jeho realizaci a
schválilo odm ny zastupitel m v etn
p edsed výbor a komisí v nižších
ástkách než umož uje toto na ízení –

konkrétní rozpis je p ílohou zápisu ze
zasedání zastupitelstva
b) Problematika školství
- zastupitelstvo pov ilo M. Janderovou
a E. Kašparovou úkolem svolat rodi e
p edškolních d tí a rodi e d tí, které
navšt vují 1. – 4 ro . ZŠ ve Svitavách
na sch zku
T: 15.3.2007
Zasedání dne 26.3.2007
1. Problematika školství v obci Javorník
- zastupitelé
byli
seznámeni
s následujícími materiály: Informace o
jednáních s rodi i žák
a p edškolák
(zpracovali Bouška, Janderová, Kašparová), Koncepce ZŠ a MŠ
(Sekaninová) a Ekonomika ZŠ –
výhled 2007-2008 (Sekaninová)
- uvedené materiály jsou p ílohou zápisu
- k uvedeným
podklad m
prob hla
diskuse za ú asti editelky ZŠ
- zastupitelstvo
vzalo
na
v domí
informaci o jednáních s rodi i žák a
p edškolák , kterou p edložil starosta
obce
- zastupitelstvo vzalo na v domí materiál
editelky ZŠ Javorník Mgr. Ji iny
Sekaninové „Koncepce ZŠ a MŠ
Javorník pro p íští období“ v etn
plánovaných úvazk
- zastupitelstvo povolilo výjimku z po tu
žák v jednotlivých t ídách ZŠ Javorník
na školní rok 2007-2008

2. Spole enské a vzd lávací centrum –
rekonstrukce a p ístavba
- starosta informoval o posledních
jednáních souvisejících s projektem
rekonstrukce
a
p ístavby
Spole enského a vzd lávacího centra
v obci Javorník
- projektant
ing.
Šafá
p ipravuje
rozd lení projektu na 2 etapy tak, aby
mohla být realizována nejd íve první
etapa a následn druhá; toto rozd lení
umož uje požádat o získání další
dotace na 2. etapu
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-

-

zastupitelstvo schválilo objednání
p epracování projektové dokumentace
v etn rozpo tu stavebních úprav a
p ístavby
Spole enského
a
vzd lávacího centra na dv etapy u ing.
Šafá e
zastupitelstvo schválilo za realizátora
výb rového
ízení na dodavatele
stavební
ásti
investice
firmu
Techprojekt s.r.o., Jilemnického 437,
Ústí nad Orlicí za cenu 41.650 K v .
DPH a pov ilo starostu Zde ka
Boušku jednáním s firmou k zadání a
p íprav výb rového ízení

5. R zné
a) Pr b h prací na zm n . 2 Územního
plánu obce Javorník
- zastupitelstvo
vzalo
na
v domí
informaci starosty o pr b hu prací na
zm n
. 2 Územního plánu obce
Javorník (21.3.07 prob hlo na OÚ
v Javorníku projednání návrhu zm ny .
2 ÚPO Javorník, které svolal M Ú
Svitavy.
Ten
je
podle
nového
stavebního
zákona
po izovatelem
územních plán obcí ve svém správním
obvodu. Nyní b ží 30 denní lh ta
k p ipomínkám
dot ených
orgán .
Následn budou p ipomínky zpracovány
do písemných i grafických podklad
teprve poté bude vyhlášeno ve ejné
projednání)
b) Nabídka firmy EMPEMONT Valašské
Mezi í í
- starosta
seznámil
zastupitele
s nabídkou firmy EMPEMONT na
informa ní panel pro m ení rychlosti
vozidel (ceny radar se pohybují mezi
71.370 K až 129.692 K v . DPH) a
navrhnul zastupitel m uvažovat o
instalování radaru místo retardér , které
nesplnily sv j ú el – k problematice
dopravy v obci se zastupitelstvo ješt
vrátí
c) Souhlas se zapojením území obce do
regionu, kde p sobí MAS Svitava
- zastupitelé se seznámili s dopisem
Místní ak ní skupiny Svitava a
v souladu s pravidly Programu rozvoje
venkova Mze R vyslovili souhlas se
zapojením území obce Javorník do
regionu, v n mž p sobí Místní ak ní
skupina Svitava

d) Dispozice s majetkem
- zastupitelstvo souhlasilo s podáním
žádosti Ú adu pro zastupování státu ve
v cech majetkových o bezúplatný
p evod p. . 22 v obci Javorník, k.ú.
Javorník u Svitav
e) Kontrola spln ní úkolu ze zasedání dne
12.12.2006 k novele obecní vyhlášky o
istot a po ádku 2/2001
- po posouzení stávající vyhlášky není
t eba novelu p ijímat

Životní jubilea
V této rubrice pravideln uvádíme jubilanty za
období dvou až t í m síc . Na základ d ív jší
dohody neuvádíme ty jubilanty, kte í si to
nep ejí. A ješt pro up esn ní p ipomínáme, že
jsou uvád na jubilea 60, 65, 70, 75, 80, a dále
každý
rok.
V tomto
vydání
ob asníku
zve ej ujeme oslavence za m síce duben,
kv ten a erven:

Josef LAVI KA
70 let
Libuše BEDNÁ OVÁ
75 let
Stanislav NOVOTNÝ
91 let

Na zdraví!

Josef KALA
80 let
Miloslav KOSEK
82 let
Oslavenc m p ejeme dobré zdraví, lásku
nejbližších a hodn optimismu.
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Vyhlášení hejtmana
I když sucha již z ejm pominula, m že k nim dojít
znova. Od 2. kv tna t.r. platí až do odvolání vyhlášení
hejtmana Pardubického kraje o období zvýšeného
nebezpe í vzniku požáru. Toto vyhlášení vychází z
Na ízení Pardubického kraje
. 1/2006, které
stanovuje podmínky k zabezpe ení požární ochrany
v dob zvýšeného nebezpe í vzniku požáru.
Uvedené na ízení je k nahlédnutí na OÚ v Javorníku.
Všem
ob an m
alespo
p ipomínáme,
že
v uvedeném období je každý ob an povinen
dodržovat zvýšenou opatrnost (nap . v místech se
zvýšeným nebezpe ím vzniku požáru je zakázáno
rozd lávat nebo udržovat otev ený ohe , kou it,
odhazovat ho ící nebo doutnající p edm ty, vjížd t
motorovými vozidly na lesní, polní cesty a suché
travní porosty, odebírat vodu ze zdroj pro hašení
požár
k jiným ú el m a používat zábavnou
pyrotechniku a jiné obdobné výrobky).

Varování

1.1.2008 zaniká povolení
k odb ru a vypoušt ní vod
Stejný titulek byl i v minulém vydání
ob asníku. Protože se uvedená problematika
týká v tšiny obyvatel Javorníka, i tentokrát
uvádíme obsáhlejší informace. ada informací
se v r zných podobách opakuje, ale jak se íká:
„Opakování – matka moudrosti“.
Protože pov eným ú adem pro obec
Javorník je M Ú Svitavy, uvádíme i informace
p evzaté od odboru životního prost edí M Ú.
Povinnost vlastnit povolení k odb ru a
vypoušt ní vod je uložena vodním zákonem.
Smyslem tohoto opat ení je mít p ehled o využití
vody, aby bylo možné vodu jako cenný p írodní
zdroj chránit. Za povolení, p ípadn prodloužení
se nic neplatí.
Všichni odb ratelé by si m li ohlídat dva
d ležité termíny – 1. ervenec 2007 a 1. leden
2008.
K 1. lednu 2008 zaniká platnost
povolení odb ru povrchových nebo podzemních
vod a vypoušt ní odpadních vod, která byla
vydána a nabyla právní moci do 31. prosince
2001. Povolení vydaná po 1. lednu 2002 nadále
platí. Pokud u p íslušného vodoprávního ú adu

podá žadatel nejpozd ji do 1. ervence 2007
žádost o prodloužení stávajícího platného
povolení, m že být p i spln ní zákonných
podmínek jeho platnost prodloužena.
P íklady odb ru a vypoušt ní – studna,
vrt, povrchový tok využívaný pro odb r vody
k zalévání, i zavlažování, k napájení zví at,
k napoušt ní rybník , sádek, líhní, provozu
ve ejného koupališt , k výrob um lého sn hu a
následn vypoušt ní odpadních vod z domácích
istíren, z provoz my ek aut, penzion apod.
Povolení není t eba, pokud je voda
kone nému uživateli dodávána nebo odvád na
prost ednictvím vodárenské
i kanaliza ní
spole nosti, obcí apod., tedy ve v tšin
stávajících p ípad odb ru. Povolení k odb ru
podzemní vody ze zdroje ur eného pro
individuální zásobování domácnosti vodou
z stávají také v platnosti. Povolení pak není
pot eba, pokud se k odb ru povrchové vody
nevyužívá technické za ízení (nap . erpadlo),
nebo se zdroj nevyužívá a využívat nebude.
Nadále bez poplatk jsou odb ry vody,
které nep ekro í 500 m3 m sí n , nebo 6 000
m3 ro n , což jsou pro individuální využití vod
prakticky nep ekro itelné limity.
Více informací lze p ípadn získat na
bezplatné
informa ní
lince
ministerstva
zem d lství 800 101 197 a na internetových
stránkách www.zanikpovoleni.cz, kde jsou
k dispozici také veškeré formulá e ke stažení i
diskusní fórum s poradenským servisem. Letáky
ministerstva se základními údaji jsou vyv šeny
na ú edních deskách ORP Svitavy a obcí.
Postup pro získání platného povolení odb ru
vody :
Žadatel podá vypln nou žádost a k ní
p iloží vypln ný formulá STUDNA – Pasport
studny (formulá lze získat na OÚ v Javorníku, i
ho lze stáhnout z webových stránek m sta
Svitavy.
K žádosti
p ipojí
kopii
výpisu
z vlastnictví a katastrální mapku s vyzna ením
polohy studny ( ervené kole ko – odhadem
zakreslené do katastrální mapky).
Takto p ipravenou žádost m že žadatel
podat na M Ú Svitavy odbor životního prost edí
vodoprávní ú ad – Ing. Koš ar tel. 461 550 250.

Vypoušt ní odpadních vod

Doposud se v médiích v nuje daleko více
pozornosti zániku povolení k odebírání vody ze
studen, ale daleko v tšího po tu ob an se
bude týkat problém likvidace odpadních vod.
Ten, kdo má u domku jímku (žumpu), má
jedinou možnost likvidace – vyvážet obsah do
isti ky odpadních vod. Majitelé septik (3
komory) mohou požádat o povolení vypoušt ní
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a za ur itých podmínek lze povolení získat.
K této problematice jsou na internetových
stránkách Ministerstva zem d lství bližší
informace a odpov di na nej ast jší otázky. Ty
v následující ásti otiskujeme:

7.

Nikoliv, pro veškeré vypoušt ní odpadních vod do
vod povrchových nebo podzemních vždy bylo
pot ebné („papírové“) povolení.
8.

1.

V jakých p ípadech je t eba k vypoušt ní
odpadních vod povolení?

Povolení vodoprávního ú adu (zásadn obecního
ú adu obce s rozší enou p sobností) je t eba
v p ípad , že jsou odpadní vody vypoušt ny p ímo do
vod povrchových (vodní tok, rybník) nebo v p ípad ,
že jsou odpadní vody vypoušt ny do vod podzemních
(p es p dní vrstvy).
2.

Kdy se jedná o vypoušt ní odpadních vod do
vod podzemních?

O vypoušt ní odpadních vod do vod podzemních se
jedná v p ípad , že p dou prosakující odpadní vody
mohou zne istit nebo ohrozit podzemní vody.
V naprosté v tšin p ípad tomu tak je (jde o tzv.
nep ímé vypoušt ní odpadních vod do vod
podzemních). Každé vypoušt ní musí vodoprávní
ú ad posuzovat individuáln (nap . s ohledem na
pís ité/jílovité podloží). V pochybnostech je pot ebné
zpracování hydrogeologického posudku.
3.

Platí pro vypoušt ní odpadních vod také
„zlomový“ rok 1955?

Za jakých podmínek lze prodloužit platné
povolení k vypoušt ní odpadních vod?

Stávající povolení k vypoušt ní odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních lze podle § 9 odst. 4
vodního zákona
. 254/2001 Sb. na návrh
oprávn ného prodloužit v p ípad , že se nezm nily
podmínky, za kterých bylo povolení ud leno.
Vodoprávní ú ad jej m že prodloužit tehdy, pokud
nedošlo v míst vypoušt ní ke zm n p írodních
podmínek (hydrologických, ekologických). Pokud
vodoprávní ú ad povolení neprodlouží, je t eba žádat
o nové povolení podle požadavk vyhlášky .
432/2001 Sb. Povolení nelze prodloužit v p ípad , že
vodní zákon . 254/2001 Sb. vydání povolení pro
danou innost v bec neumož uje – tzn. nelze
prodloužit povolení k vypoušt ní odpadních vod do
vod podzemních z jiných nemovitostí než jsou
rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci.

Je možné vypoušt t odpadní vody p ímo do
vod podzemních?

Vypoušt ní odpadních vod p ímo do vod podzemních
(nap . potrubí zaúst né p ímo do zvodn ) je
zákonem zakázáno a je tedy nelegální.
4.

V jakých p ípadech lze povolit (nep ímé)
vypoušt ní odpadních vod do vod
podzemních?

Toto povolení m že vodoprávní ú ad vydat pouze
v p ípad vypoušt ní odpadních vod z jednotlivých
rodinných dom a staveb k individuální rekreaci (§ 38
odst. 4 vodního zákona). Vypoušt ní odpadních vod
do vod podzemních z jiných nemovitostí povolit nelze,
pokud by k n mu docházelo, jde o nelegální innost.
5.

Musí mít povolení k vypoušt ní odpadních
vod fyzické osoby (ob ané) i právnické
osoby?

Z hlediska pot ebnosti mít povolení v tomto rozdíl
není. Povolení pot ebuje každý, kdo odpadní vody
vypouští do vod povrchových nebo podzemních. Liší
se samoz ejm vlastní obsah povolení.
6.

Když budeme v obci dodržovat zákony, mohli bychom mít
krásný rybník po celý rok. A nebo se nám líbí následující
obrázek s odklízením zeleného povlaku?

Od kdy je pot ebné mít povolení k vypoušt ní
odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních?

Povinnost mít povolení k vypoušt ní odpadních vod
do vod povrchových nebo podzemních není nov
zavedenou povinností, tuto povinnost ukládal už
zákon o vodním hospodá ství . 11/1955 Sb. [§ 8
odst. 1 písm. b)] i vodní zákon . 138/1973 Sb. [ § 8
odst. 1 písm. c)]. V sou asné dob ji ukládá § 8 odst.
1 písm. c) vodního zákona . 254/2001 Sb. Jde tedy o
povinnost, která trvá už p es 50 let.

9.

Kdy je pot ebné povolení k vypoušt ní
odpadních vod ze septiku?

(Septik je za ízení sloužící k p ed išt ní odpadních
vod, ze kterého jsou odpadní vody vypoušt ny bu
p ímo do vodního toku nebo pr sakem do podloží.
Naproti tomu žumpa je stavba sloužící pouze ke
shromaž ování odpadních vod (bezodtoková jímka),
nikoliv k jejich išt ní, a odpadní vody z ní tedy nelze
p ímo vypoušt t, ale musí být vyváženy na OV.)
Povolení je pot ebné v p ípad , kdy jsou odpadní
vody ze septiku vypoušt ny p ímo do vod
povrchových a dále v p ípad , že jsou odpadní vody
vypoušt ny pr sakem do vod podzemních (p ípady,
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kdy se jedná o vypoušt ní do vod podzemních viz.
výše). Jsou-li odpadní vody ze septiku vypoušt ny do
sb rného systému zaúst ného do vod povrchových,
povolení není pot ebné. Pro za ízení ur ená k
individuálnímu išt ní odpadních vod (tj. i septiky), ze
kterých vy išt ná odpadní voda odtéká do sb rného
systému, platí emisní limity dané kanaliza ním ádem
tohoto systému (smlouva s provozovatelem).
Povolení k vypoušt ní odpadních vod do vod
povrchových je t eba až v míst zaúst ní sb rného
systému do vod povrchových (adresátem tohoto
povolení je obvykle obec).
10. Kdy lze užívat odpadní vody ze septiku nebo
žumpy k zalévání?
Užívat odpadní vody k zalévání zahrad apod. lze
pouze v p ípad , že tyto vody nemohou vniknout do
vod podzemních ani je ohrozit (jedná se zejména o
ochranu podzemních vod v blízkých studnách).
Pokud by ke zne išt ní i ohrožení podzemních vod
došlo, jedná se o nedovolené vypoušt ní odpadních
vod do vod podzemních, za které lze uložit pokutu.
Pokud odpadní vody nemohou zne istit ani ohrozit
vody podzemní, lze zalévání provád t a není k tomu
zapot ebí žádné povolení.
Doporu ujeme informovat se u p íslušného
vodoprávního ú adu (obecní ú ad obce s rozší enou
p sobností) ohledn
hydrologických podmínek
v míst vypoušt ní, tj. zda se v konkrétním p ípad
jedná i nejedná o vypoušt ní odpadních vod do vod
podzemních (v pochybnostech bude zapot ebí
zpracovat hydrogeologický posudek).

nebo naše d ti a posléze vnuci na houby i jen na
procházku, jist by s radostí kvitovali upravenou
cestu. Nabízí se Kosova zmola, Zichova cesta u
Bu iny, vjezdy do lesa po celém katastru Javorníka.
Mnohé již bylo u in no. Houdkova cesta, za
Zbytovskými a Kinclovými jsou vozovky zpevn ny.
Ale za Obrovými nebo za Pavlovými je „pole
neorané“. Je to sice nám t, ale jist
hodný
k zamyšlení. i ne?
P.S.
T eba nyní demolice domu p. Kocandové. ekn te,
nebylo by možné projekt úpravy extravilánu vesnice
zahájit? T eba jen v plánu?!
Josef Ju ík

Odpady
Krom
b žného svážení obsahu popelnic
organizuje obecní ú ad tradi n
i svoz
nebezpe ného odpadu a p istavení kontejner
na velkoobjemový odpad, ale také sb r starého
železa:

11. Je možné získat finan ní dotaci na po ízení
domovní istírny odpadních vod?
Tato možnost zatím není. Dotace jsou poskytovány
pouze obcím, a to na v tší akce (obecní OV, obecní
kanalizace).

Okénko dopisovatel ...
Extravilán
Také vzpomínáte? S jarem hospodá i procházeli poli
a sledovali r st osení. Dnes by asi p išli k úhon ,
minimáln s pohmožd nou kon etinou. N komu se
toto téma bude zdát banální, ale práv jsme u „jádra
pudla“.
I za starých – minulých – as hospodá i a vesni ané
zvelebovali také prostory za humny. Upravovali cesty
i chodníky v polích. Stále vás n kolik nechápe? Ve
vsi dochází k demolicím i jiným zásah m do terénu.
P íkladem m že být bývalá Marincova rokle. Kdo by
dnes ekl, že nyn jší pole byla jedna velká jáma. A
tak k v ci: Materiál, pevný, zcela jist by se dal využít
ke zpevn ní a úprav polních cest. Zemina zase
k vypln ní nerovností v terénu. Avšak je t eba
koordinátora a hlavn mechanizaci a jisté finan ní
prost edky.
V nyn jší konzumní a konkuren ní spole nosti však
není p íliš prostoru na tyto aktivity (d íve akce Z aj.).
Mnozí možná mávnou rukou, ale až p jdeme my,

- Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
v obci p istaveny v pátek 18. kv tna na
víkend. Znovu p ipomínáme, že do kontejner
na velkoobjemový odpad nepat í plasty, sklo,
papír, stavební su , nebezpe ný odpad ani
železo i zelený odpad.
- Mobilní svoz nebezpe ného odpadu se
v Javorníku uskute ní také v pátek 18. kv tna
od 15.30 h (postupn bude vozidlo pod kaplí,
u prodejny a u B ezinky). Nebezpe ný odpad
se p edává osobn na míst . Není tedy
možné ho na sb rných místech skladovat
dop edu.
- Sb r starého železa prob hne ve stejném
víkendu v ned li 20.5.2007. Staré železo
shromaž ujte jako obvykle p ed svými domy.
Pokud to jenom trochu jde, snažte se staré
železo shromaž ovat se sousedy na jednom
míst . Nakládání je pak jednodušší.
D kujeme.
- Kontejner na zelený odpad je za obecním
ú adem. Již d íve jsme informovali, že bychom
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JAVORNICKÝ OB ASNÍK
do obce m li získat další dva kontejnery
prost ednictvím
Mikroregionu
Svitavsko
z prost edk Evropské unie. V minulých dnech
se kone n po velkých peripetiích poda ilo
do ešit výb rová
ízení na dodavatele
investice, Státní fond životního prost edí vše
odsouhlasil, a tak je již jen otázkou asu, kdy
kontejnery budou dodány. V íme, že to bude
již v nejbližších m sících.

Šestiboj smíšených dvojic
V sobotu 19. kv tna 2007 se v areálu B ezinka
uskute ní II. ro ník Šestiboje smíšených dvojic.
Sraz je v 8.00 hodin a zájemci se p ihlašují
telefonicky nebo osobn do 15.5.2007 u Evy
Šimkové, Javorník 84, tel. 608 271 149.

•

•

Snímek je z I. ro níku v r. 2006

Páry se utkají v t chto disciplínách:
Volejbal
Fotbal
Házená
Basketbal
Tenis
P etahování lanem

•

Startovné 100 K na dvojici. V B ezince bude
k dispozici ob erstvení.
Zveme diváky a p íznivce sportu a zábavy, aby
p išli sout žící povzbudit a pobavit se.

Ve zkratce
• Zasílání zpráv obecního ú adu formou SMS
na mobilní telefony v obci zatím využívá 72
ob an . Ješt stále je dost obyvatel, kte í
mobil mají, ale zprávy, které jsou zdarma,
dosud nedostávají. Opravdu vy, kterých se to
týká, informace nechcete?
• Práce na dokon ení Zm ny . 2 Územního
plánu obce Javorník již finišují. Nový
stavební zákon ale její dokon ení pozdržel.

•

Po izovatelem
územn
plánovacích
dokumentací již není sama obec, ale
pov ený ú ad, v našem p ípad M stský
ú ad ve Svitavách. P estože p ístup jeho
pracovníka ing. Vyjídá ka je k obci Javorník
velmi vst ícný, n které kroky nelze urychlit.
Když v záv re né fázi nebudou n jaké
závažné p ipomínky zainteresovaných stran,
mohla by Zm na . 2 být schválena n kdy na
po átku prázdnin. P ipomínáme, že zm ny
byly v ob asníku již popsány v dubnovém
vydání r. 2006 a n kte í obyvatelé se byli
informovat na konkrétn jší informace. Do
definitivního schválení Zm ny . 2 toho
mohou využít i další zájemci o informace.
V minulých týdnech se žáci zdejší školy
zú astnili výstavy v M stském muzeu ve
Svitavách – LEGO, exkurze ve svitavské
knihovn ,výstavky knih ve škole a navštívili
obecní knihovnu a seznamovali se s prací na
internetu.
V záv ru
každého
m síce
absolvovali žáci výuku anglického jazyka
v jazykové u ebn ve Svitapu ve Svitavách.
V obci
jsme
zaznamenali
n kolik
nedovolených zásah na zeleni, která roste
na obecních pozemcích poblíž cest a dom .
Velmi d razn
upozor ujeme, že bez
souhlasu obecního ú adu (komise pro
mládež a životní prost edí, která má k tomu
pov ení) toto nelze a p vodc m hrozí
vysoká pokuta. Podle vyjád ení pracovník
Agentury ochrany p írody je také mimo ádn
nebezpe né nepovolené o ezávání korun
velkých strom , zejména spodních v tví. To
výrazným zp sobem narušuje stabilitu t chto
strom a p i neodborném zásahu dochází ke
zhoršení jejich zdravotního stavu.
Zastupitelstvo rozhodlo o p epracování
projektové dokumentace Spole enského a
vzd lávacího centra s cílem snížit rozpo et o
3-4 mil. K
a zreálnit tak možnost
uskute n ní velkorysého zám ru. Na jedné
stran by byla škoda nevyužít dotace, kterou
nám
schválila
Poslanecká
sn movna
Parlamentu R a na druhou stranu je možné
na dofinancování p ijmout pouze takový
úv r, aby nedošlo k finan ním problém m
obce v p íštích letech.
Ke zlepšení podmínek života d tí p ispívá
jist instalování dalších proléza ek v obci.
Letos byly postaveny v blízkosti základní
školy, dopln ny v areálu B ezinka a nyní
probíhají práce na jejich vybudování
v blízkosti mate ské školy. Protože jsou
proléza ky stav ny na ve ejných plochách
v obci, upozor ujeme, že za bezpe nost d tí
p i hrách na proléza kách zodpovídají sami
rodi e.
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