
 
 
 
 
 
 

 
 

Březen 2023 

   

Obnova veřejného prostranství v Březince 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V rámci projektu „Obnova veřejného prostranství v obci Javorník“ probíhají 
práce v areálu Březinky. Výsledkem bude nové zázemí pro sportovní areál. 
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Zápisy ze zasedání  
 

13.2.2023

1. Projednání žádosti o poskytnutí 
finančního daru – Seniorcentrum 
města Svitavy s.r.o.  

- Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. 
požádalo obec Javorník o finanční 
dar ve výši 10.000 Kč. Starosta 
navrhuje finanční dar poskytnout. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
Seniorcentru města Svitavy 
finanční dar ve výši 10.000 Kč. 
 

2. Projednání žádosti o odkup 
pozemků v majetku obce Javorník 

- Společnost ARGO Development 
s.r.o. IČ: 01748432, Jaurisova 
515/4, Michle, 140 00, Praha 4, 
požádala o odkup pozemků 
v majetku obce Javorník, p.č. 1274 
a p.č. 1233/15 v k.ú. obce Javorník 
u Svitav. 

- Starosta obce navrhuje neschválit 
záměr prodeje předmětných 
pozemků.  

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
záměr prodeje pozemků p.č. 1274 
a p.č. 1233/15 v k.ú. obce Javorník 
u Svitav. 

 
3. Plnění rozpočtu obce Javorník 

k 31.12.2022 
- Zastupitelé obce byli starostou 

seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31.12.2022  Fin 2-12M. 

- Roční rozpočet příjmů po 
konsolidaci: 9.824.378,66 Kč, 
skutečnost 9.843.270,38 Kč. 

- Roční rozpočet výdajů po 
konsolidaci: 11.749.003,69 Kč, 
skutečnost 10.592.225,04 Kč. 

- Saldo hospodaření je mínus 
748.954,66 Kč. 

- Zastupitelé obce plnění rozpočtu 
vzali na vědomí. 
 

4. Informace k plánované 
revitalizaci Javornického potoka 

- Starosta informoval zastupitele, že 
dne 30.1.2023 proběhla druhá 

schůzka subjektů dotčených 
záměrem revitalizace 
Javornického potoka (úsek od 
vodoteče v severní části obce, od 
silnice II/366, přes úsek pod 
hájenkou a louku až k soutoku 
s pramenem řeky Svitavy U 
Křížku). Investorem je Povodí 
Moravy s.p. Plánovaná revitalizace 
se měla týkat pouze vodoteče a 
toku na louce za hájenkou. Zde 
mají vzniknout meandry a tůňky.  

- Starosta účastníky schůzky 
opětovně žádal, aby do 
revitalizace byla zahrnuta i střední 
část v obci - pod hájenkou 
(předešlá schůzka dne 14.6.2022). 
Je zde  vyústění potrubí toku 
z rybníka a vyústění meliorace 
z louky pod budovami bývalého 
družstva (vedle Březinky). Obě 
potrubí jsou ucpána, celá část toku 
je v havarijním stavu. 

- Starosta rovněž vyslovil nesouhlas 
s připravovaným řešením úpravy 
vodoteče. Ta má spočívat ve 
změně umístění toku do údolnice. 
To by znamenalo zábor orné půdy 
soukromých vlastníků ve prospěch 
nového meandračního pásu min. 
10 m širokého. Také by došlo 
k likvidaci obou přechodových 
mostků na vodoteči - souběžných 
se silnicí II/366 a ve středové části 
vodoteče. Starostou bylo navrženo 
řešení: rozšířit a pročistit stávající 

koryto vodoteče na úkor pozemků 
v majetku státu. Rozšířit záměr 
údržby - úpravy terénu i nad silnicí 
II/366. 

- V rámci následných jednání bylo 
Povodím Moravy s.p. přislíbeno, 
že středová část toku pod 
hájenkou bude zahrnuta do oprav. 
Otázka rozsahu prací u vodoteče 
není rozhodnuta. 

- Zastupitelé vzali informaci na 
vědomí. 
 

5. Informace k plánované změně 
dopravního značení na silnici 
II/366 v obci Javorník 

- Na základě podnětu ze strany 
obce Policie ČR schválila 
navrženou změnu značení na 
silnici II/366 v úseku u přechodu 
pro chodce u autobusových 
zastávek U Školy. Mělo by dojít 
k výměně dopravních značek za 
nové s reflexním pozadím, přesun 
některých značek na vhodnější 
místo. Jako zcela nová úprava 
bude v nástřiku vodorovné 
dopravní značky „Optická 
psychologická brzda“ před 
přechodem pro chodce. 

- V současné době je materiál ve 
schvalovacím správním řízení u 
správního orgánu odboru dopravy 
MěÚ Svitavy. 

- Zastupitelé vzali informaci na 
vědomí.

 
 

 
 

 
 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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20.3.2023 

 
1. Projednání Směrnice pro 

stanovení kritérií pro přijímání 
dětí k předškolnímu vzdělávání 
při překročení kapacity ZŠ a MŠ 
Javorník a podmínky pro přijetí 
dítěte k plnění povinné školní 
docházky do ZŠ a MŠ Javorník pro 
rok 2023-2024 

- Ředitel ZŠ a MŠ J. Konopáč 
předložil zastupitelům obce 
k seznámení Směrnici pro 
stanovení kritérií pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání při 
překročení kapacity ZŠ a MŠ 
Javorník, okres Svitavy, pro rok 
2023-2024. A dále předložil 
Podmínky přijetí dítěte k plnění 
povinné školní docházky do ZŠ a 
MŠ Javorník, okres Svitavy, pro rok 
2023-2024.  

- Zastupitelstvo obce uvedené 
dokumenty (Směrnici a Podmínky) 
schválilo. 
 

2. Dispozice s majetkem obce – 
projednání záměru směny 
pozemků 

- Starosta obce předložil 
zastupitelům souhlasné stanovisko 
vlastníka pozemku p.č. 1232/12 
Ant. Houdka s bezúplatnou 
směnou svého pozemku za 
pozemek v majetku obce p.č. 
1233/13 vše v k.ú. obce Javorník u 
Svitav. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
záměr bezúplatné směny pozemků 
p.č. 1232/12 v majetku Ant. 
Houdka, za pozemek p.č. 1233/13 
v majetku obce Javorník, vše v k.ú. 
obce Javorník u Svitav. 

 
3. Dispozice s majetkem obce – 

projednání souhlasu se zřízením 
zástavního práva 

- Vlastníci pozemku p.č. 717/33 
Markéta a Robert Nechvátalovi 
požádali obec o souhlas se 
zřízením zástavního práva 
k předkupnímu právu obce 
Javorník na pozemek p.č. 717/33 
v k.ú. obce Javorník u Svitav ve 
prospěch Raiffeisen stavební 
spořitelny a.s. Zástavní právo by 
bylo zřízeno za účelem poskytnutí 
hypotečního úvěru na výstavbu 
rodinného domu na předmětném 
pozemku. Předložené znění 
souhlasu je nedílnou součástí 
zápisu ze zasedání. 

- Zastupitelstvo obce souhlasilo se 
zřízením zástavního práva 

k pozemku p.č. 717/33 v k.ú. obce 
Javorník v předloženém znění. 
 

4. Projednání žádosti o změnu 
Územního plánu obce Javorník 

- Bc. Linda Vrabcová požádala o 
změnu Územního plánu obce 
Javorník. Změna by se měla týkat 
navýšení výměry zastavitelnosti 
pozemku v zahrádkářské oblasti. 

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
provést změnu Územního plánu 
obce Javorník. 
 

5. Projednání  smlouvy s Městskou 
knihovnou ve Svitavách 

- Starosta obce předložil 
k projednání a schválení smlouvu 
s Městskou knihovnou ve 
Svitavách na poskytnutí finančního 
příspěvku pro r. 2023. Starosta 
obce navrhuje poskytnout 2.000 
Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
poskytnutí finančního příspěvku 
Městské knihovně ve Svitavách ve 
výši 2.000 Kč. 

 
6. Projednání cenových nabídek a 

výběr dodavatele na traktorový 
nosič kontejnerů 

- Starosta obce předložil 
k projednání cenové nabídky na 
traktorový nosič kontejnerů a dva 
kontejnery na zelený odpad. 
Nabídky jsou přílohou zápisu ze 
zasedání.  

- Jako nejvýhodnější byla vybrána 
cenová nabídka firmy Ing. Vojtěch 
Musil, Rudolec 95, Nové Veselí, 
592 14, s cenou 555.753 Kč za 
předmět nákupu. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
kupní smlouvu s firmou Ing. 
Vojtěch Musil, Rudolec 95, Nové 
Veselí,  592 14, na nákup 
traktorového nosiče kontejnerů a 
dva kontejnery na zelený odpad 
s celkovou cenou 555.753 Kč za 
předmět nákupu. Současně 
pověřilo starostu k podpisu 
smlouvy. 
 

7. Projednání Dohody o poskytnutí 
dotace - SZIF 

- Starosta obce předložil 
k projednání Dohodu o poskytnutí 
dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR na zhotovení projektu 
Obnova veřejného prostranství 
v obci Javorník ve výši 1.040.600 
Kč. Dotace by byla poskytnuta SZIF 

ČR prostřednictvím realizované 
dotační výzvy MAS Svitava č. 7 - 
Základní služby a obnova vesnice 
ve venkovských oblastech.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
Dohodu o poskytnutí dotace ze 
strany SZIF ČR, Ve Smečkách 
801/33, Praha, 110 00, RO Hradec 
Králové, Ulrichovo nám. 810, 
Hradec Králové, 500 02 obci 
Javorník, na projekt Obnova 
veřejného prostranství v obci 
Javorník. 
 

8. Dispozice s majetkem obce – 
projednání smlouvy o nájmu 
prostor Společenského centra 
v obci Javorník 

- Firma Chladil-interiéry s.r.o. 
předložil nájemní smlouvu o 
nájmu prostor objektu 
Společenského centra Javorník 
105 (bývalé prodejny). Doba 
nájmu od 21.3.2023 do 30.5.2023, 
cena 5.000 Kč měsíčně. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
nájemní smlouvu na prostory 
objektu Společenského centra, 
Javorník 105 s nájemcem firmou 
Chladil-Interiéry s.r.o. Drtinova 
557/10, Praha 5, 150 00, IČ: 
24282260. 

 
9. Plnění rozpočtu obce k 28.2.2023, 

rozpočtové opatření č. 1/2023 
- Zastupitelé obce byli starostou 

seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 28.2.2023  Fin 2-12M. 

- Roční rozpočet příjmů 6.652.000 
Kč, skutečnost 1.427.203,90 Kč 

- Roční rozpočet výdajů 6.652.000 
Kč, skutečnost 762.428,27 Kč. 

- Saldo hospodaření je 664.775,63 
Kč. 

- Bylo předloženo rozpočtové 
opatření č. 1/2023. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
rozpočtové opatření č. 1/2023. 

 
10. Různé 
a) Informace o plánované 

revitalizaci Javornického potoka 
- Starosta obce informoval 

zastupitele o plánované 
revitalizaci vodního toku pod 
hájenkou. Akce plánuje Povodí 
Morava s.p. na červenec-srpen 
2023. Obec je povinna zajistit úklid 
celého území pro pohyb těžké 
techniky a uložení vytěžené 
zeminy. Znamená to prořez a 
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odvoz větví, keřů, některých 
kmenů vč. již popadaných tlejících 
kmenů.  

- Zastupitelé obce vzali informaci na 
vědomí. 

 
b) Informace o průběhu výstavby 

nového zázemí v Březince 
- Starosta obce informoval 

zastupitele, že dne 7.3.2023 byly 
v Březince namontovány 
kontejnerové buňky. Dalším 
krokem bude vybudovat chodník 
kolem buněk a parkoviště. V plánu 
jsou celkové terénní úpravy 
prostor vč. výměny dětských 
herních prvků. Na většinu prací je 
žádáno o dotaci. 

- Zastupitelé obce vzali informaci na 
vědomí. 

c) Pravidla prodeje pozemků a 
stanovování jejich ceny v obci 
Javorník 

- Zastupitelé obce projednali 
stávající dokument Pravidla 
prodeje pozemků a stanovování 
jejich ceny v obci Javorník 
z 25.9.2017. Celosvětová 
hospodářská situace, která 
ovlivnila i ČR, je v roce 2023 zcela 
jiná, než která byla v době 
schvalování dokumentu. 
Zastupitelé se shodli, že dokument 
bude upraven. 

 
d) Informace k proběhlé inspekční 

činnosti České školní inspekce 
- Starosta obce informoval 

zastupitele, že ve dnech 25.1. až 
26.1.2023 byla provedena ve 

smyslu § 174 odst. 2 zák. č. 
561/2004Sb, o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, inspekční 
činnost u právnické osoby Základní 
škola a Mateřská škola Javorník, 
okres Svitavy.  

- Inspekční zpráva a Protokol o 
kontrole je k nahlédnutí na obci 
Javorník. 

- Základem hodnocení obou 
dokumentů je, že nebyly shledány 
žádné závady. Úroveň 
vzdělávacích programů je v ZŠ i MŠ 
na vysoké úrovni. 

- Zastupitelé obce vzali informaci na 
vědomí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tentokrát slavili a slaví…  
 

Letošní oslavenci od ledna do dubna 

 

JOSEF JUŘÍK   88 LET 
ZDENĚK VRABEC   70 LET   
VLASTA VOMOČILOVÁ  75 LET 
ANNA NOVOTNÁ   80 LET 
ANEŽKA SLÁMOVÁ   89 LET 
MARTA MACHÁLKOVÁ  60 LET 
MARIE POSPÍŠILOVÁ  80 LET 
VLADIMÍR BARTOŇ  70 LET 
HELENA KUTHANOVÁ  75 LET 
ADOLF DĚDIČ   81  LET 
JOSEF JANDERA   75 LET 
JARMIL SLÁMA   65 LET 
ROSTISLAV HERTL   60 LET 
ZDENĚK HUSÁK   70 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/


 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 

Odpověď na dotazy  
 

Revitalizace vodního toku pod hájenkou 

 
 V měsících červenec a srpen r. 2023 
proběhne celková údržba vodního 
toku v části pod hájenkou.  
Vlastník - Povodí Moravy s.p. - tak 
učiní po několikaletém apelu ze strany 
obce. Nebude to ale zadarmo. Na obci 
je, aby celý tok, ale i prostor kolem 
toku, vyčistila. Tím bude potřeba 
umožnit těžké technice pohyb a 
vytvořit úložiště pro vytěženou 
zeminu. Znamená to vyřezat a odklidit 
větve, keře, některé kmeny stromů.     

Jedná se o poměrně rozsáhlou údržbu 
toku. Je to součást projektu celkové 
revitalizace Javornického potoka. Na 
konci procesu by měly na louce v 
úseku od hájenky k retenční nádrži 
vzniknou meandry.  
Plánovaná je také úprava vodoteče 
mezi poli v severní části obce.  
 
V nejbližší době obec zajistí potřebné 
práce a vše odstraní. Problémem 
bude, jak se zbavit větších větví a 

padlých, tlejících kmenů. Takovou 
dřevní hmotu není možné dávat na 
skládku zeleného odpadu. Ani žádné 
jiné skládky to nechtějí.  
 
Proto obec vyzývá občany:  
Pokud bude kdokoliv chtít, tuto dřevní 
hmotu si může zdarma vytěžit. 
Zájemci se mohou přihlásit na obci.  
 
Děkuji za pochopení.    

Josef Juřík, starosta
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace nejen pro čtenáře  
 

Nejpilnější čtenáři – vyhodnocení r. 2022 

 
Tradičním Měsícem knihy býval 
březen, nově je Měsícem internetu a 
nejnověji Měsícem čtenářů. Budeme 
tedy styloví. 
Na základě počtu výpůjček jsem 
vyhodnotila dospělé. Bohužel dětí 
navštěvuje knihovnu velmi málo. 
Oceněním je tedy jen pochvala a 
přání, aby i v tomto roce navštěvovaly 
zdejší knihovnu. Aby v ní nacházeli 
poutavé knihy nejen dospělí, ale i 
mladí a malí čtenáři. 
Z dospělých návštěvníků jsem podle 
počtu výpůjček vyhodnotila tyto 
nejpilnější čtenáře:    
Božena Peňázová - 25 knih za rok  
Mirka Vrabcová - 19 knih  

Josef Jandera - 18 knih  
Všichni tři získali od Obecního úřadu 
poukaz na knihu dle vlastního výběru v 
hodnotě 500 Kč. 
  
Upozorňuji, že naše knihovna je malá, 
ale knih pro své čtenáře má dostatek. 
Pravidelně je obohacována 
nejnovějšími tituly z výměnného 
fondu Městské knihovny Svitavy.  
 
Také díky obci Javorník každoročně 
nakupuji knihy nové, většinou jde o 10 
až 15 knih. A že to není levná 
záležitost, si uvědomují všichni, kteří si 
občas nějakou knihu koupí.               
 

Já věřím, že četba zůstane i nadále 
nedílnou součástí trávení volného 
času. Hlavně děti by měly být vedeny 
ke čtení, neboť jde o nejsnadnější 
získávání poznatků a dovedností, 
schopnosti soustředit se, rozvíjet 
fantazii, slovní zásobu, umět vyprávět, 
sdělovat si zážitky, formulovat své 
myšlenky. 
 
Přáním do roku 2023 je samozřejmě 
zdraví a pro čtenáře zdejší knihovny 
brzké vylepšení knihovního prostředí v 
novém komunitním centru. 
    
   
 Jarmila Boušková

 

Vyfoť Javorník – nová soutěž místní knihovny 

 
Vyfoťte pěkné nebo oblíbené místo 
v naší obci a jejím okolí a pošlete do 
konce září na adresu: 

bouskovajarka@seznam.cz nebo 
vložte do obálky s adresou Knihovna a 
vhoďte do schránky na OÚ. 

Bude-li dostatek snímků, uspořádáme 
výstavku a nejlepší oceníme.

 
 

SLOVO STAROSTY 

OBECNÍ KNIHOVNA 

mailto:bouskovajarka@seznam.cz
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Kluby důchodců 
 

Senioři se opět sešli třikrát 

 
Od minulého vydání Občasníku se naši 
senioři setkali jako už tradičně každý 
měsíc vždy první úterý v měsíci. 
Všechna setkání probíhala v pohodové 
a družné zábavě, samozřejmě 
s příjemným občerstvením.  
Na březnovém setkání došlo 
k vyhodnocení nejpilnějších čtenářů za 
rok 2022. 
Přiložená fotografie dokumentuje 
vyhodnocení soutěže. Kupón 

v hodnotě 
500 Kč 
předala 
vítězné 
Boženě 
Peňázové 
knihovnice 
zdejší 
knihovny 
Jarmila 
Boušková.

 
 

Tříkrálová sbírka 
 

Poděkování 

 
Počátkem ledna t.r. 
proběhla celostátní 
Tříkrálová sbírka.  
V Javorníku se vybrala 
rekordní částka 16.468 Kč. 
Tentokrát se o to zasloužily 
dvě skupinky pod vedením 
Lenky Obrové a Blanky 
Bulvové.  
Děkujeme tímto všem 
„králům“ (Bára a Rozárka 
Bulvovy, Eliška Obrová, 
Terezka a Kuba Havelkovi, 
Lukáš Obr), ale i občanům – 
dárcům.  
Dopis s poděkováním 
Charity Svitavy je v plném 
znění přístupný na webu 
obce. 
 

 
 

Vítání občánků 
 

Uvítány byly tři děti 

 
V sobotu 25.2.2023 se na OÚ v Javorníku 
uskutečnilo Vítání občánků se zápisem do 
Pamětní knihy obce Javorník. Přivítány byly 
Viktorie Čechalová, Sebastian Setnička a 
Artur Štosek. Všem dětem přejeme klidný 
život v rodinném prostředí. 

Z PROBĚHLÝCH AKCÍ 
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Javornické pečení  
 

Peče celý Javorník 

 
V minulých letech se v obci soutěžilo v pečení 
bábovek. 
 
Tentokrát kulturní komise pod vedením Lenky Obrové 
soutěž inovovala a vypsala soutěž v pečení 
z kynutého těsta. 
 
Pečete či vaříte z kynutého těsta např. knedlíky,  
vánočky, buchty, koblihy, koláče, pizzu, karásky, velikonoční  
zajíčky, mazance, briošky a další? 
 
Pokud ano, tak neváhejte, pečte a přijďte se pochlubit a pobavit. 
Nejde o výhru, ale o zábavu! 
 
 

 
 

Připomínáme  
 

Jarní úklid 

 
Velká většina našich občanů si udržuje 
kolem svého bydliště pořádek. 
Nicméně prosíme všechny 
spoluobčany o udržování pořádku 

nejen za plotem, ale i před ním či za 
domem. S příchodem jara naše 
aktivita sílí, proto toho využijme a 
přispějme všichni k pěknému vzhledu 

obce. A jistě opět kolem domu 
najdeme různé zbytečné předměty, 
které můžeme vložit do příslušných 
nádob či kontejnerů na tříděný odpad.

  
 

Svoz odpadů 

 
Znovu uvádíme, že svozy nebezpečného odpadu a přistavení kontejnerů  
na velkoobjemový odpad budou 26. května 2023 a 29. září 2023.  
Nezapomeňte toho využít. 
 
 

Způsob platby poplatků 

 
V minulém vydání Občasníku jsme 
prosili, abyste poplatky hradili pokud 
možno bezhotovostně bankovním 
převodem na účet obce č. 
1283335349/0800. Protože se 
objevovaly opakované dotazy 
k platbám, tak znova připomínáme: 

Do variabilního symbolu uvádějte číslo 
popisné a do zprávy pro příjemce druh 
poplatku.  
Jedná se o tyto poplatky:  
odpady 720 Kč/osobu,  pes 80 Kč, 
druhý a další pes 120 Kč, Občasník 
roční předplatné 24 Kč.  

 
Protože je ale řada občanů, kteří 
elektronické bankovnictví 
nevyužívají, tak mohou provádět i 
nadále hotovostní platby přímo na 
OÚ.

 
 

CO SE PŘIPRAVUJE 

VE ZKRATCE 
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Byl by zájem o kompostéry? 

 
Protože se objevil dotaz, zda by obec 
mohla získat dotaci na kompostéry 
pro domácnosti, odpověď obce je 

následující. Pokud se projeví ze strany 
občanů výraznější zájem, bude se tím 
zastupitelstvo zabývat.  

Případné požadavky adresujte na 
Obecní úřad v Javorníku.

 
 
 
 
 
 
 
 

Javornický občasník před 30 lety 
 

Pokračujeme v připomínání života v Javorníku 

 
Uvádíme několik příspěvků, které byly uvedeny v Javornickém občasníku počátkem roku 1993 (přetiskujeme doslovný text 
z tehdejšího vydání). 
 

Informace obvodního lékaře 
 
Vzhledem k nastupující privatizaci ve zdravotnictví je nutné provést v regionu Svitavy 

REGISTRACI PACIENTŮ U OBVODNÍCH LÉKAŘŮ. 
Abychom usnadnili našim občanům registraci, bude tato registrace pro zájemce zorganizována dne 13.1.1993 na OÚ 
v Javorníku od 15:00 do 17:00 h. Nezapomeňte s sebou vzít rodné číslo. 
Dále připravujeme účast pana MUDr. Polácha na příštím Klubu důchodců, kde vysvětlí systém zdravotní péče. 
 

Možná nevíte, že… 

 
Další pokračování doslovné citace z knihy Svitavy a jejich kraj autora Jana Kopeckého z r. 1947: 
 
„…Historických památek kromě malé kaple N. Trojice v obci není. Tato byla postavena v r. 1847 na místě staré, zasvěcené 40 
mučedníkům. Z okolí se dochovalo několik pověstí, opřádajících skutečné nebo smyšlené události. Kříž v lukách za hájenkou 
postavil prý občan, který se tam octl v nebezpečí života. V lese nedaleko kříže pramení řeka Svitava. O pískovcovém balvanu 
nad jejím pramenem se vypráví, že pochází z hradu Hellenstejnu. Do jeptiščiny studánky za obcí k Ostrému Kameni skočila 
prý dcera pána z Ostrého Kamene – jeptiška – a to z marné lásky k synu rytíře z Hellenstejnu. Obrázek v lese „U Jelena“ 
připomíná prý vraždu jednoho javornického občana, který ve Svitavách obehrál o trhu „handlíře“. Proti restauraci U Jelena je 
na svitavském katastru malý hájek „Šibeňák“, kde se konávaly popravy. S odsouzencem na poslední cestě před popravou 
stavili se prý v hostinci, kde mu dali naposled najíst. O tom, jak mu chutnalo, pověst nic neříká.“ 
 

Různé (výtah některých bodů) 
 
 Z výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1991: v obci bylo 294 obyvatel (148 muži, 146 ženy), počet domů 89 (z toho 83 

obydlených), počet bytů 103, z toho 75 bytů mělo ústřední či etážové topení na pevná paliva, 27 bytů samostatná kamna 
na pevná paliva a 1 byt el. vytápění. Vybavenost bytů: mraznička 38, automatická pračka 21, barevný televizor 64, 
telefon 12, osobní automobil 39. 

 Upozornění! 
Protože se množí potřeby občanů na vyřizování záležitostí týkajících se pozemků, upozorňujeme všechny obyvatele, že 
každou druhou středu v měsíci bude v úředních hodinách na OÚ kromě starosty a místostarostky přítomna p. Čechalová 
speciálně k pozemkovým věcem. Proto této možnosti využívejte. 

 Každá domácnost je povinna si do 30.9.93 pořídit alespoň jednu popelnici. Vyvážení popelnic bude organizováno 
společností LIKO Svitavy. Upozorňujeme, že od 8. dubna budou popelnice vyváženy vždy ve čtvrtek a pouze s nalepenou 
známkou. 

 Rozhodnutí starosty: Je možné, aby se v odůvodněných případech domluvili sousedi na zakoupení popelnice dohromady 
(zejména méně početné domácnosti nebo důchodci). V tomto případě však počet občanů, kteří budou mít společnou 
popelnici, nesmí překročit čtyři. 

 Odvoz kontejnerů bude hradit obec! 
   

OPĚT NĚCO Z HISTORIE 
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