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Na letošním vánočním Klubu důchodců se senioři navzájem obdarovali 
spoustou dárků. Ať máme na Vánoce všichni, a hlavně děti, také pěkné dárky. 
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Zápisy ze zasedání  
 

Po letošních komunálních volbách se nejdříve uskutečnilo ustavující zasedání, 

kterého se zúčastnili všichni zvolení zastupitelé (výsledky voleb byly uvedeny v minulém Občasníku). 

 

17.10.2022

1. Kontrola osvědčení o zvolení 
zastupitelů  

- Zapisovatelka volební komise 
voleb do zastupitelstva obce Dana 
Čechalová provedla kontrolu 
osvědčení o zvolení do 
zastupitelstva a předala ho všem 
zastupitelům. 
 

2. Slib členů zastupitelstva podle 
zákona o obcích 

- Podle § 69, odst. 2 zákona o 
obcích složili všichni zvolení 
zastupitelé slib předepsaného 
znění, který stvrdili svým 
podpisem na společný arch, jenž je 
nedílnou součástí zápisu 
z ustavujícího zasedání. 

 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
- Zastupitelstvo obce určilo za 

ověřovatele zápisu L. Obrovou a 
M. Kincla. 
 

4. Schválení programu ustavujícího 
zasedání 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
program ustavujícího zasedání 
zastupitelstva obce Javorník. 
 

5. Představení směru chodu obce, 
preferované body v krátkodobém 
a dlouhodobém období 

- Navržený bod byl zařazen na 
žádost zastupitele T. Kadlece. 
Forma tématu je informativní, 
nebude se o něm hlasovat. 

- Sdělení zastupitele je v písemné 
formě přiloženo jako příloha 
k zápisu. 
 

6. Stanovení úvazku starosty 
- Předsedající navrhl, aby členové 

zastupitelstva obce byli uvolněni 
pouze pro výkon funkce starosty 
obce. 

- Zastupitel T. Kadlec podal 
protinávrh, aby starosta obce byl 
neuvolněný. 

- Návrh usnesení: 
- Zastupitelstvo obce schvaluje, že 

výkon funkce starosty obce bude 
neuvolněný člen zastupitelstva.  

- Pro: 3   Proti: 6   Zdrželo se:  0                                                                               
- Usnesení nebylo schváleno. 
- Nyní se hlasuje o návrhu 

předsedajícího, aby členové 
zastupitelstva obce byli uvolněni 
pouze pro výkon funkce starosty 
obce. 

- Návrh usnesení: 
- Zastupitelstvo obce schvaluje, že 

výkon funkce starosty bude 
uvolněný člen zastupitelstva. 

- Pro:  6    Proti: 2   Zdrželo se: 1 
- Usnesení bylo schváleno. 

 
7. Stanovení počtu místostarostů 
- Předsedající navrhuje stanovit 

jednoho místostarostu obce.  
- Zastupitelstvo obce schválilo 

funkci jednoho místostarosty 
obce. 
 

8. Schválení způsobu volby starosty 
a místostarosty 

- Předsedající navrhl veřejný způsob 
volby starosty a místostarosty. 

- Zastupitel T. Kadlec podal 
protinávrh: volbu starosty a 
místostarosty tajnou volbu. 

- Návrh usnesení:  
- Zastupitelstvo obce schvaluje 

tajnou volbu starosty a 
místostarosty. 

- Pro:  4      Proti: 5    Zdrželo se:  0 
- Usnesení nebylo schváleno. 
- Nyní se hlasuje o návrhu 

předsedajícího: veřejný způsob 
volby starosty a místostarosty. 

- Návrh usnesení:  

- Zastupitelstvo obce schvaluje 
veřejný způsob volby starosty a 
místostarosty.   

- Pro: 5   Proti: 4   Zdrželo se: 0 
- Usnesení bylo schváleno. 

 
9. Volba starosty 
- Předsedající upozornil zastupitele 

obce, že nejdříve bude volen 
starosta a po jeho zvolení, 
případně po nezvolení žádného  
kandidáta,  bude přistoupeno  
k volbě  místostarosty.                 
O  jednotlivých kandidátech bude 
hlasováno v pořadí, v jakém byli 
navrženi. Po platném zvolení 
konkrétního kandidáta již nebude 
v hlasování pokračováno. 

- Zastupitel P. Hirka podal návrh na 
zvolení starostou obce T. Kadlece. 

- Návrh usnesení: 
- Zastupitelstvo obce volí starostou 

obce Tomáše Kadlece. 
- Pro:  4     Proti: 5    Zdrželo se: 0 
- Usnesení nebylo schváleno. 
- Na funkci starosty nominovala 

volební strana Sdružení pro obec 
Javorník Bc. Josefa Juříka. 

- Návrh usnesení: 
- Zastupitelstvo obce volí starostou 

obce Bc. Josefa Juříka. 
- Pro: 5     Proti: 4     Zdrželo se: 0 
- Usnesen bylo schváleno. 

 
10. Volba místostarosty 
- Předsedající upozornil zastupitele 

obce, že o kandidátech na 
místostarostu obce bude 
hlasováno v pořadí, v jakém byli 
navrženi. Po platném zvolení 
konkrétního kandidáta již nebude 
v hlasování pokračováno. 

- Zastupitel P. Hirka podal návrh na  
zvolení místostarostou obce 
Tomáše Kadlece. 

- Návrh usnesení: 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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- Zastupitelstvo obce volí 
místostarostou obce T. Kadlece. 

- Pro: 3    Proti: 5    Zdrželo se: 1 
- Usnesení nebylo schváleno. 
- Na funkci místostarosty obce 

nominovala volební strana 
Sdružení pro obec Javorník Blanku 
Bulvovou. 

- Návrh usnesení: 
- Zastupitelstvo obce volí 

místostarostou obce Blanku 
Bulvovou. 

- Pro: 5     Proti: 3     Zdrželo se: 1 
- Usnesení bylo schváleno. 

 
11. Volba předsedů výborů 
- Zastupitel P. Hirka podal návrh 

zvolit za předsedu finančního 
výboru Tomáše Kadlece. 

- Zastupitel T. Kadlec návrh přijal. 
- Zastupitelstvo obce zvolilo za 

předsedu finančního výboru T. 
Kadlece. 

- Zastupitel P. Hirka dále podal 
návrh zvolit za předsedu 
kontrolního výboru Annu 
Krištofovou. 

- A. Krištofová návrh přijala. 
- Zastupitelstvo obce  zvolilo za 

předsedu kontrolního výboru A. 
Krištofovou. 

- Současně zastupitelstvo obce 
uložilo předsedům výborů 
předložit složení výborů v počtu tří 
členů na příští zasedání 
zastupitelstva. 
 

12. Jednací řád Zastupitelstva obce 
Javorník 

- Zastupitelé obdrželi písemně 
dosavadní Jednací řád 
Zastupitelstva obce Javorník. 

- Zastupitelstvo obce potvrdilo 
platnost dosavadního Jednacího 
řádu Zastupitelstva obce Javorník. 
 

13. Odměňování členů zastupitelstva 
a předsedů výborů a komisí 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
poskytování odměn neuvolněné 
místostarostce, zastupitelům 
obce, předsedům výborů a komisí 
od složení slibu zastupitele obce. 

- Dohodou zastupitelů je schváleno 
vyplácení odměn členů 
zastupitelstva v plné výši dle NV č. 
318/2017 Sb. o výši odměn členů 
zastupitelstev územních 
samosprávných celků. Konkrétní 
výše odměn k datu 17.10.2022: 

- Starosta: 48.244 Kč 
- Místostarosta: 26.051 Kč 
- Neuvolněný člen zastupitelstva a 

předs. výboru, komise: 2.894 Kč 

- Neuvolněný člen zastupitelstva a 
člen výboru, komise: 2.412 Kč 

- Neuvolněný člen zastupitelstva: 
1.448 Kč 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
poskytování odměn členů 
zastupitelstva v plné výši 
stanovené NV č. 318/2017 Sb. o 
výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, 
výši odměn za výkon jednotlivých 
funkcí členů zastupitelstev obcí, 
v platném znění. 
 

14. Projednání a výběr zhotovitele 
díla Obnova veřejného 
prostranství v obci Javorník 

- Dne 15.9.2022 byla podána ze 
strany obce výzva k podání 
cenových nabídek na zhotovení 
díla „Obnova veřejného 
prostranství v obci Javorník“. 
Předmětem díla je dodání a 
usazení 4 ks typizovaných 
kontejnerových buněk. Vybavení: 
1x WC, 2x sklad, 1x klubovna.  
Výstavba proběhne v termínu 
březen-červen r. 2023. 

- Obec podala žádost o poskytnutí 
dotace v objemu 1.040.600 Kč. 
Součástí žádosti o tuto dotaci je 
předložení kompletní 
dokumentace k zrealizovanému 
zadávacímu řízení (cenovému 
marketingu) s předpokládanou 
hodnotou zakázky. Termín je 
stanoven do 56. dne od data 
registrace žádosti o dotaci na 
Státní zemědělský intervenční 
fond (SZIF) cestou MAS Svitava. 
Žádost byla zaregistrována 
31.8.2022.  

- Hodnotícím kritériem byla  
stanovena nejnižší cena za 
zhotovení díla při dodržení 
veškerých platných norem. 

- Předložené cenové nabídky: 
- Stavební práce BAWORK s.r.o., 

Hálkova 2138/10, 568 02 Svitavy, 
IČ: 27536718 - 2.637.000 Kč.    

- HIKELE stavební firma s.r.o., 
Svitavská 522/54, 568 02 Svitavy, 
IČ: 26006111 – 1.753.452,65 Kč. 

- Stavební a řemeslnické práce Jan 
Klouda, Javorník 76, 568 02, 
IČ:08276307 – 2.794.212 Kč. 

- Nejnižší cenu nabídla stavební 
firma HIKELE. 

- Starosta obce doporučil vybrat 
firmu HIKELE stavební firma s.r.o. 
za zhotovitele díla. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
stavební firmu HIKELE stavební 
firma s.r.o., Svitavská 522/54, 568 
02 Svitavy, IČ: 26006111 za 

zhotovitele díla „Obnova 
veřejného prostranství v obci 
Javorník“. Současně pověřilo 
starostu k podpisu smlouvy. 
 

15. Schválení pronájmu obecního 
pozemku 

- Stachová Olga předložila žádost o 
pronájem obecního pozemku p.č. 
1220/6. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
pronájem obecního pozemku p.č. 
1220/6 Olze Stachové. Současně 
pověřilo starostu k podpisu 
nájemní smlouvy. 
 

16. Schválení pronájmu obecního 
bytu Javorník č.p. 61 

- Zdeňka Vránová předložila žádost 
o pronájem obecního bytu. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
pronájem obecního bytu Javorník 
61 Zdeňce Vránové. Současně 
pověřilo starostu k podpisu 
nájemní smlouvy. 
 

17. Schválení smlouvy mezi obcí 
Javorník a obcí Mikuleč 

- Starostou obce byla předložena ke 
schválení smlouva mezi obcí 
Javorník a obcí Mikuleč. 
Předmětem smlouvy je finanční 
plnění obce Mikuleč vůči obci 
Javorník v částce 20.000 Kč jako 
kompenzace nákladů připadajících 
na žáky ZŠ Javorník s trvalým 
pobytem v obci Mikuleč za rok 
2022. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
předloženou smlouvu. Současně 
pověřilo starostu k podpisu 
předmětné smlouvy. 
 

18. Plnění rozpočtu obce k 30. 9. 
2022 

- Zastupitelé obce byli starostou 
seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 30.9.2022  Fin 2-12M. 

- Roční rozpočet příjmů po 
konsolidaci: 7.974.804,66 Kč, 
skutečnost 7.610.213,07 Kč 

- Roční rozpočet výdajů po 
konsolidaci: 8.961.147 Kč, 
skutečnost 5.900.842,70 Kč. 

- Saldo hospodaření je 1.709.370,37 
Kč.  

- Zastupitelstvo obce vzalo plnění 
rozpočtu obce k datu 30.9.2022 na 
vědomí. 
 

19. Schválení smlouvy o zřízení 
věcného břemene 

- Starosta obce předložil ke 
schválení smlouvu o zřízení 
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věcného břemene – služebnosti -  
v souvislosti s výstavbou  
distribuční sítě elektrické energie 
pro výstavbu RD (František 
Kysilko) se spol. ČEZ Distribuce a.s. 
Teplická 874/8, Děčín, p.s.č. 405 
02, IČ: 2429035, na pozemku p.č. 
717/14.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
smlouvu o zřízení věcného 
břemene se spol. ČEZ Distribuce 
a.s. Teplická 874/8, Děčín, 405 02, 
IČ: 2429035. Současně pověřilo 
starostu k podpisu smlouvy. 
 

20. Výstavba komunikace ve stavební 
lokalitě Z6 – projednání dodatku 
ke smlouvě 

- Dne 24.1.2022 byla schválena jako 
zhotovitel výstavby komunikace ve 
stavební lokalitě Z6, Správa a 
údržba silnic Pardubického kraje, 
středisko Svitavy, Hlavní 302, 
Svitavy, 568 02. Při provádění 
stavby upozornila firma na značně 
zvýšený objem vody v lokalitě. 
Vzhledem k tomu sděluje, že v 
současnosti navržený stav 
zpevnění komunikace není 
dostatečný. Současně předkládá 
návrh na řešení. Při neschválení 
těchto víceprací nepřevezme 
záruku za dílo. Soupis víceprací je 
nedílnou součástí zápisu ze 
zasedání zastupitelstva.   

- V rámci diskuse bylo zastupiteli 
dohodnuto schválit vícepráce na 
zpevnění komunikace a pověřit 
starostu obce k podpisu dodatku 
ke smlouvě. Přesná částka za 
vícepráce bude sledována ze 
strany obce a stavebního dozoru a 
upřesněna dle konkrétních prací, 
které zhotovitel díla provede. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
vícepráce pro zhotovení díla 
zpevnění účelové komunikace ve 
stavební lokalitě Z6. Současně 
pověřilo starostu k podpisu 
dodatku ke smlouvě. 

 
21. Různé 
a) Projednání stavu místní 

komunikace p.č. 1234/1 
- Starosta obce informoval 

zastupitele o havarijním stavu 
krajnice násypu u místní 
komunikace p.č. 1234/1 a 
pozemku p.č. 120.  

- V daném místě je v délce cca 26 m 
násyp komunikace zpevněn 
betonovou zídkou. Zídka se v délce 
cca 5 m vyvrátila. Tím došlo 
k okamžitému propadu násypu 
mezi pozemkem a komunikací. 
S ohledem na špatný stav 
zpevňovací zídky po celé délce 
hrozí její pád a následný propad 
komunikace a vznik značných škod 
pro obec. 

- Starosta obce navrhuje v co 
nejkratší době nalézt řešení 
vzniklé situace. S ohledem na 
nečekaný stav nelze v současné 
chvíli vyhodnotit a vyvodit nějaké 
řešení. K tématu se následně 
vrátíme na dalších zasedáních. 

 
b) Informace k řešení spojů 

autobusové dopravy v obci 
- Starosta obce informoval 

zastupitele o problematice 
rušených a nevhodně nastavených 
autobusových spojů, která byla 
projednávána dne 13.9.2022 na 
valné hromadě Mikroregionu 
Svitavsko. Bylo dohodnuto, že 
daná problematika bude jednotně 
předložena Pardubickému kraji za 
celý Mikroregion. Obec svůj 
požadavek na zlepšení 
autobusových spojů předala 
předsedovi Mikroregionu Pavlu 
Čížkovi, který byl pověřen 
jednáním. 

- Zastupitelstvo obce vzalo 
informaci na vědomí. 

  
 
 
 
 
 
 

 

28.11.2022 

 
1. Schválení členů finančního a 

kontrolního výboru  
- Zastupitelstvo obce schválilo 

finanční výbor ve složení: Tomáš 
Kadlec, Jaroslava Josková, Lucie 
Hnátová. 

- Zastupitelstvo obce schválilo  
kontrolní výbor ve složení: Anna 
Krištofová, Petr Hirka, Mgr. Petra 
Korbářová. 
 

2. Schválení vyhlášky obce č. 1/2022 
o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství 
na rok 2023 

- Starostou obce byla předložena 
obecně závazná vyhláška obce 
Javorník č. 1/2022 o místním 
poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství na rok 
2023.  

- Pro rok 2022 byl spol. LIKO 
stanoven poplatek za svoz 
komunálního odpadu na 
poplatníka ve výši 852 Kč. 
Poplatek stanovený obcí činil 670 

Kč. Doplatek obce na poplatníka – 
182 Kč. 

- Pro rok 2023 byl spol. LIKO 
stanoven poplatek ve výši 960 Kč. 
Navržená výše poplatku v obci 720 
Kč. Doplatek obce na poplatníka 
240 Kč.   

- Zastupitelstvo obce schválilo 
obecně závaznou vyhlášku obce 
Javorník č. 1/2022 o místním 
poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství na rok 
2023 s výší poplatku 720 Kč na 
poplatníka. 

 
3. Plnění rozpočtu obce Javorník 

k 31.10.2022, rozpočtové 
opatření 

- Zastupitelé obce byli starostou 
seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31.10.2022  Fin 2-12M. 

- Roční rozpočet příjmů po 
konsolidaci: 7.974.804,66 Kč, 
skutečnost 8.168.727,76 Kč. 

- Roční rozpočet výdajů po 
konsolidaci: 8.961.47,00 Kč, 
skutečnost 6.482.537,42 Kč. 

- Saldo hospodaření je 1.686.190,34 
Kč. 

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí hospodaření obce 
k 31.10.2022 a schválilo 
rozpočtové opatření č. 4/2022. 
 

4. Projednání rozpočtu obce 
Javorník na rok 2023, rozpočtový 
výhled obce Javorník do r. 2025 

- Starosta obce předložil rozpočet 
obce Javorník na rok 2023 a 
střednědobý rozpočtový výhled 
obce Javorník do r. 2025. 

- Stanovisko finančního výboru: 
- Finanční výbor doporučuje 

rozpočet obce na r. 2023 a 
střednědobý rozpočtový výhled 
obce Javorník do r. 2025 schválit. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
rozpočet obce Javorník na rok 
2023 a střednědobý rozpočtový 
výhled obce Javorník do r. 2025. 
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5. Projednání rozpočtu ZŠ a MŠ 
Javorník na rok 2023, rozpočtový 
výhled ZŠ a MŠ Javorník do roku 
2025 

- Starosta obce předložil rozpočet 
ZŠ a MŠ Javorník na rok 2023 a 
střednědobý rozpočtový výhled ZŠ 
a MŠ Javorník do r. 2025. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
rozpočet ZŠ a MŠ Javorník na rok 
2023 a střednědobý rozpočtový 
výhled ZŠ a MŠ Javorník do r. 
2025. 

 
6. Smlouva o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene 
- Starosta obce předložil ke 

schválení  smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti,  
v souvislosti  s  výstavbou  
distribuční  sítě  elektrické energie 
pro pozemek p.č. 259/25, p.č. 
1220/1, p.č. 1220/6, se spol. ČEZ 
Distribuce. Jednorázový poplatek 
za zřízení služebnosti činí 2.000 Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene se spol. 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 
Děčín, 405 02, IČ: 2429035. 
Současně pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy. 
 

7. Žádosti o poskytnutí finančního 
příspěvku Salvia Svitavy, Charita 
Svitavy, Světlanka Svitavy, 
Charita Polička 

- Starosta obce předložil žádosti o 
poskytnutí finančního příspěvku 
neziskové organizaci Salvia Svitavy 
ve výši 2.000 Kč, Charitě Svitavy ve 
výši 10.000 Kč, Světlance Svitavy 
ve výši 10.000 Kč, Charitě Polička 
ve výši 2.000 Kč. Doporučil schválit 
příspěveky takto: Salvia Svitavy 
2.000 Kč, Charita Svitavy 5.000 Kč 
a Světlanka Svitavy 5.000 Kč. 
Nedoporučil příspěvek pro Charitu 
Polička. 

- Zastupitelstvo schválilo příspěvky 
tak, jak navrhl starosta a pro 
Charitu Polička příspěvek 
neschválilo. 
 

8. Projednání záměru pronájmu 
obecního pozemku 

- Starostou byl předložen záměr 
pronájmu obecního pozemku p.č. 
1175/1 v k.ú. obce Javorník. 

- Návrh usnesení: 
- Zastupitelstvo obce schválilo 

záměr pronájmu obecního 
pozemku p.č. 1175/1 v k.ú. obce 
Javorník. 

9. Projednání návrhu řešení opravy 
poškozené krajnice místní 
komunikace 

- Na zasedání zastupitelstva dne 
17.10.2022 byla předložena 
problematika poškozené krajnice 
mezi místní komunikací p.č. 
1234/1 a pozemkem p.č. 120. 

- Mezi obcí a vlastníkem pozemku 
byla starostou předjednána 
možnost řešení: vybudovat 
betonovou zpevňující zídku.  

- Zastupitelstvo vzalo informaci na 
vědomí. 
 

10. Dodatek ke směnné smlouvě č. 
2008S22/19 

- Ze strany ČR - Státního 
pozemkového úřadu (SPÚ) - byl 
předložen dodatek č. 1 ke směnné 
smlouvě č. 2008S22/19, schválené 
zastupitelstvem obce dne 5.9.2022 
pod usn.č. 6/2022-9. Dodatek byl 
ze strany SPÚ předložen z důvodu 
chybně předloženého původního 
cenového rozdílu v ceně 
směněných pozemků (ve prospěch 
SPÚ).  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
dodatek č. 1 ke směnné smlouvě 
č. 2008S22/19. 

 
11. Různé 
a) Informace z jednání 

dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Svitavy 

- Starosta obce informoval 
zastupitele o průběhu jednání 
Skupinového vodovodu Svitavy ze 
dne 25.10.2022. Podklady 
z jednání jsou k nahlédnutí na 
obci. Základní informací je návrh 
zvýšení vodného pro rok 2023. Ze 
současné částky 37,96 Kč s DPH, 
na 49,16 Kč/m

3
. Vodné + stočné 

by tak činilo 102 Kč/m
3
. 

- Zastupitelé obce vzali informaci na 
vědomí. 

 
b) Informace k řešení BESIPu na 

silnici II/366 
- Starosta obce informoval 

zastupitele, že dne 1.11.2022 
v budově OÚ Javorník proběhlo 
jednání, týkající se BESIPu na 
silnici II/366. Jednání se zúčastnili 
rodiče dětí, navštěvující ZŠ 
Javorník, zástupci Policie ČR, 
ředitel ZŠ a MŠ Javorník, starosta 
obce Mikuleč a Javorník. Zápis 
z jednání je přílohou zápisu ze 
zasedání. Jednání se uskutečnilo 
na základě podnětu rodičů, aby 
Policie ČR střežila přechod pro 

chodce v obci Javorník v době, kdy 
je užíván žáky. 

- Starosta obce dále sdělil, že obce 
Mikuleč, Kukle, Javorník i Svitavy 
činí průběžně kroky, které směřují 
ke zlepšení BESIPu na silnici II/366, 
zejména na průjezdech 
v dotčených obcích. Plní tak 
uzavřené Memorandum o 
vzájemné spolupráci na zklidnění 
dopravy na silnici II/366 v úseku 
křižovatky I/35-Mikuleč-Svitavy 
z června r. 2018. 

- Zastupitelé obce vzali informaci na 
vědomí. 

 
c) Informace o zřízení komisí a 

jmenování předsedů komisí 
- Starosta obce informoval o 

zřízených komisích v obci Javorník 
a jmenování předsedů komisí. 

- V souladu s § 99 odst. 1), 2) a § 
122 odst. 1,3 Zákona o obcích č. 
128/2000, ve znění pozdějších 
předpisů, byly zřízeny a působí 
komise v obci Javorník: 

- Komise pro ochranu životního 
prostředí: předsedkyně Markéta 
Pelzová s účinností od 17.10.2022. 

- Komise pro kulturu a sociální věci: 
předsedkyně Lenka Obrová  
s účinností od 17.10.2022. 

- Komise pro mládež a sport: 
předseda Josef Rybnikář 
s účinností od 1.12.2022. 

- Komise pro hospodářství: 
předseda Martin Juřík  s účinností 
od 1.1.2019. 

- Komise pro zpravodajství: 
předseda Zdeněk Bouška 
s účinností od 1.1.2019. 

- Komise pro knihovnictví a 
kronikářství: předsedkyně Jarmila 
Boušková s účinností od 1.1.2019. 

- Zastupitelé obce vzali informaci na 
vědomí. 

 
d) Informace k výstavbě nového 

zázemí v Březince 
- Starosta obce informoval 

zastupitele, že v rámci projektu 
Obnovy veřejného prostranství 
v obci Javorník byla vybudována 
vodovodní a kanalizační přípojka. 
Další výstavba plánovaných 4 ks 
vybavených kontejnerových buněk 
je plánována na jarní měsíce r. 
2023. Vše by mělo být hotové 
v červnu r. 2023. 

- Zastupitelé obce vzali informaci na 
vědomí. 

 
e) Informace k výstavbě 

infrastruktury ve stavební lokalitě 
Z6 – Březinka 



 

6 
 

- Starosta obce informoval 
zastupitele o průběhu výstavby 
infrastruktury ve stavební lokalitě 
Z6 – Březinka.  

- V současné době je dokončena 
výstavba vodovodního řadu i 
účelové komunikace. 

- U vodovodního řadu jsou 
realizovány nezbytné zkoušky pro 
kolaudaci. Po kolaudaci bude 
majetek převeden do 

dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Svitavy. 

- U účelové komunikace je 
předpoklad, že po dostavění 
rodinných domů bude upravena 
dalším vhodným povrchem.  

- Zastupitelé obce vzali informaci na 
vědomí. 

 
f) Informace k výstavbě 

odpočinkového místa 

- Starosta obce informoval 
zastupitele o dokončené výstavbě 
odpočinkového místa u ovocné 
aleje u místní komunikace (viz. 
foto) 

- Současně informoval, že se 
připravuje výstavba dalšího 
odpočinkového a vyhlídkového 
místa na kopci nad Kinclovými. 

- Zastupitelé obce vzali informaci na 
vědomí. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kluby důchodců 
 

Senioři se sešli třikrát 

 
Od minulého vydání Občasníku se naši 
důchodci setkali každý měsíc vždy 
první úterý. Nejvíce se samozřejmě 
pobavili na vánočním Klubu 6.12.  
Kolik dárků kdo přinesl, tolik dostal 
losů. Takže každý los vyhrával. Ceny 
byly opravdu pěkné - Od různých lahví 
dobrého moku, domácího medu, 

různých kosmetických balíčků a 
dalších pomůcek do domácnosti, až po 
hodinky či digitální rádio. Řadu dárků 
navíc věnovala i obec. 
K občerstvení bylo výborné cukroví, 
řízky a všelijaké nápoje… 
V minulosti losování prováděli 
pravidelně Fanda Havlíček a Pepa 

Jandera, a letos převzali štafetu Jirka 
Půlkrábek a Mirek Omasta. A každý 
obdarovaný hned dárek rozbalil. Byla 
u toho pěkná zábava. 
 
Velké poděkování na závěr roku patří 
za starost o organizaci Klubů 
důchodců Lence Reicheltové.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strašidýlkování 
 

Velmi povedená akce 

 
Strašidelný večer začal v areálu 
Březinka. Na startu bylo zapsaných 99 
dětí. Po setmění se všichni odvážlivci 
vydali osvětlenou cestou přes louku 
přímo do strašidelného lesa. Děti 
mohly v lese potkat pavouka, 
medvěda, oběšence, pavoučí ženy, 
mrtvé nevěsty, jezinky, bílou paní a 

další strašidla. I přes hustou mlhu, 
která navodila úžasnou atmosféru, se 
všichni odvážlivci vrátili v pořádku do 
cíle, kde je čekal teplý čaj a pohoštění. 
Doufám, že se akce všem líbila a 
zároveň děkuji všem dobrovolníkům, 
kteří se na akci podíleli (viz. foto dále). 

Anna Krištofová

 

Z PROBĚHLÝCH AKCÍ 
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Děkujeme všem 
organizátorům 
strašidelného večera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozsvěcení vánočního javoru 
 

Tradice zahájená r. 2016 pokračuje 

 
V sobotu 26.11. byl opět za velké 
účasti dětí i dospělých rozsvěcen 
vánoční javor.  
Po úvodním slovu starosty Josefa 
Juříka došlo k rozsvícení javoru. 
Následně předvedly děti ze zdejší ZŠ a 

MŠ živý Betlém pod vedením ředitele 
Jiřího Konopáče a dalších 
pedagogických pracovníků. Ti letos 
zorganizovali jarmark, jehož výtěžek 
byl použit na charitu. 
Všem patří poděkování stejně jako 

javornickým ženám pod vedením 
Lenky Obrové, které napekly a 
ozdobily perníčky, připravily pro 
každého účastníka hezké přáníčko k 
Vánocům a uvařily pro všechny 
zúčastněné čaj či čaj s rumem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vánoční koncerty 
 

Jeden již proběhl a druhý je připraven 

 
V neděli 11.12. vystoupil v kapli N. 
Trojice pěvecký sbor Červánek ze 
Svitav pod vedením manželů Karla a 
Heleny Saxových.  
Příjemným pohodovým koncertem 
hezkých písní přispěli k předvánoční 
náladě všech návštěvníků koncertu.  
 
Jak nám sdělili členové souboru, do 
Javorníka jezdí dlouhou dobu velice 
rádi pro tradičně příjemnou 

neformální atmosféru. A oceňují také 
teplo v kapli, s čímž se běžně 
nesetkávají. 
Děkujeme organizátorům za přípravu 
koncertu včetně podávání tradičního 
punče a vánoční výzdobu kaple.  
 
A všem návštěvníkům k Vánocům a do 
nového roku 2023 popřál starosta 
obce Josef Juřík. 
 

 

Další koncert Franty 
Černého z Čechomoru a 
jeho přátel můžeme 
navštívit ve čtvrtek 22.12. 
opět v 18:00 hodin. 
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Na fotografii je soubor Červánek  
na letošním koncertu v kapli 
Nejsvětější Trojice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mělo nebo mohlo by vás zajímat 
 

Svoz odpadů 

 
Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2023 poplatek za svoz odpadů na jednoho občana ve výši 720 Kč.  
Svozy nebezpečného odpadu a kontejnerů na velkoobjemový odpad budou 26. května 2023 a 29. září 2023. 
 

Způsob platby poplatků 

 
Starosta prosí všechny poplatníky, aby poplatky hradili pokud možno bezhotovostně bankovním převodem na účet obce  
č. 1283335349/0800 u České spořitelny.  
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. 
 

Vodné, stočné 

 
V roce 2023 bude vodné ve výši 49,16 Kč/m

3
 vč. DPH (dosud to bylo 37,96 Kč). Ti v Javorníku, kteří jsou napojeni na 

kanalizaci U Jelena, budou příští rok platit stočné ve výši 52,84 Kč/m
3
. Celkem vodné + stočné bude 102 Kč/m

3
. 

 

Volby prezidenta ČR 

 
Volby prezidenta ČR se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023, příp. 2. kolo bude 27. a 28. ledna 2023. V Javorníku bude 
jeden volební okrsek. Volit budeme v zasedací místnosti Obecního úřadu Javorník. 
 

Informace z místní knihovny 

 
Po dvou letech se konečně situace 
uklidnila a mohli jsme se opět setkávat 
v knihovně bez omezení. Bohužel 
přestávka nepodpořila nárůst čtenářů.  
 
Především mladí nyní preferují 
elektronické možnosti čtení knih a 
získávání poznatků, a tak ubylo 
mladých a dětských čtenářů. Přesto se 
snažím do knihovny nalákat nákupem 
nových knižních titulů, obměnou 
knižního fondu z Městské knihovny ve 

Svitavách i ukázkou knih pro malé děti 
a školáky ve spolupráci se školkou a 
družinou místní ZŠ.  
 
Na začátku listopadu proběhla v 
knihovně pravidelná revize, při níž 
bylo vyřazeno množství poškozených 
nebo starých a nečtených knih. Ty byly 
měsíc nabízeny v přízemí Obecního 
úřadu k rozebrání. 
Aby se knihovna rozvíjela nejen z 
hlediska čtení, ráda bych ve spolupráci 

s obcí v budoucnu viděla knihovnu 
jako místo sousedského setkávání, 
besed a výstav v novém komunitním 
centru z bývalého obchodu. Snad se to 
brzy povede.  
 
Přeji hezké vánoční svátky a mnoho 
čtenářských zážitků. Do nového roku 
zdraví a mír.  
 

Jarmila Boušková  
knihovnice

 

VE ZKRATCE 
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Na závěr roku trochu bilance 
 

PF 2023 

 
Vážení spoluobčané 
je tu konec roku 2022. Něco končí, 
něco začíná, bilancuje se minulost, 
plánuje budoucnost.   
Je to rok, kdy proběhly volby 
zastupitelů obce do nového volebního 
období 2022-2026. Chtěl bych Vám 
poděkovat za účast ve volbách, ze 
kterých vzešlo nové zastupitelstvo 
obce Javorník. Tím skončilo volební 
období 2018-2022. Dovolte mi proto, 
abych shrnul nejen rok 2022, ale i celé 
volební období 2018-2022. 
V r. 2018, po nástupu do 
administrativy, jsme nevěděli, co nás 
čeká. Navázali jsme na činnost 
předcházejícího zastupitelstva a 
postupně doplnili své prvky. Vznikly 
tyto zrealizované projekty: 
 
Místní komunikace: 
Výstavba technické infrastruktury ve 
stavební lokalitě Z6 (u Březinky). 
Zpevněná účelová komunikace, 
vodovodní řad s pěti vodovodními 
přípojkami ve výši 3.500 tis. Kč. 
Projektové práce cca 200 tis. Kč. 

Obec zde získala pozemek od 
soukromé osoby, který byl nezbytný 
pro celkovou výstavbu. 
Výstavba technické infrastruktury ve 
stavební lokalitě Z1 (Pastviny). 
Zde obec získala pozemky od 
soukromých osob, které byly nezbytné 
pro výstavbu infrastruktury.  
Výsledkem je první postavený rodinný 
dům. 
Veřejné osvětlení 120 tis. Kč. 
Oprava místních komunikací v obci, 
zejména vymleté vodou a vyježděné 
od těžké techniky 600 tis. Kč. 
 
Sportovní areál Březinka: 
Kanalizační a vodovodní přípojka 
k plánované výstavbě nového zázemí 
– 103 tis. Kč (dotace 100 tis. Kč). 
Výstavba čtyř kontejnerových buněk je 
plánována na jarní období r. 2023. 
Předpokládané náklady 1.700 tis. Kč. 
Zde je zažádáno o dotaci 1.000 tis. Kč. 
 
Vodní hospodářství: 
Odtěžení sedimentů z rybníčku. 
Celkem včetně projektu, zaměřování, 
atp. cca 1.300 tis. Kč. 

Vyčištění protizáplavových prvků nad 
Kinclovými 120 tis. Kč (dotace 48 tis. 
Kč). 
Zakoupení pozemku pro výstavbu 
suchého poldru 17 tis. Kč. 
 
Školství: 
ZŠ nové sanitární zařízení, světelná 
tělesa, malba, izolace základů - celkem 
cca 800 tis. Kč (dotace 40 tis. Kč). 
  
Kultura, volný čas, veřejné 
prostranství: 
Rekonstrukce objektu Jednoty na 
středisko volného času. Projekt 300 
tis. Kč (dotace 200 tis. Kč). 
Interní vybavení 738 tis. Kč (dotace 
590 tis. Kč). 
Restaurátorské práce na křížku u 
kapličky 225 tis. Kč (dotace 157 tis. 
Kč). 
Vysázená ovocná alej  - 100% dotace 
175 tis. Kč. 
Odpočinkové místo u ovocné aleje – 
cca 66 tis. (dotace 25 tis. Kč). 
Nové 4 PC – cca 80 tis. Kč (dotace 15 
tis. Kč do knihovny).

Stav obecních financí: 

rok Příjmy v tis. Výdaje v tis. Splátka úvěru v tis. 

2018 7.249   6.768 594 

2019 7.321   5164 620 

2020 9.182 (prodej st. par.)   6.113 620 

2021 8.442   7.380 620 

2022 (předpoklad k 9.12.) 9.400 10.500 420 

 
Stav na účtech:  k 9.12.2022: 
ČNB  1.223.241 Kč, ČS 6.415.664 Kč. 
 
Výčet byl napsán. Směr budoucích 
projektů je dán Strategickým 
rozvojovým plánem obce Javorník pro 
roky 2021-2031. Není v něm nic jiného 
než potřeby obce. Investice či opravy 
směřující do školy, silnic, kapličky, 
sportoviště, volnočasového střediska, 
veřejného osvětlení. Vše záleží 
zejména na finančních možnostech 
obce.  

Již jsem to zmiňoval a opakovat se, 
není dle mého, žádné klišé. Nic by se 
nepovedlo, nebýt Vás - občanů obce. 
Jste vnímaví k obci. Její problémy Vám 
nejsou cizí. V mnoha případech se 
sami postaráte o nápravu, např. při 
úklidu zeleně. Za to Vám děkuji. Děkuji 
předsedům komisí a všem, kteří se 
aktivně zapojí do kulturních a 
sportovních projektů v obci. Bez jejich 
nasazení ve svém volném čase by  
v obci nevznikaly akce, které 
zpříjemňují náš volný čas. Děkuji 

zastupitelům obce za konstruktivní 
přístup k projednávání problémů 
obce. Všichni vnímáme, že zde 
neřešíme „politická témata“, ale 
docela obyčejné věci, které mají 
pomoci obci v jejím rozvoji. Děkuji 
místostarostce, pracovníkům obce.  
 
Závěrem všem přeji příjemné prožití 
vánočních svátků, štěstí, zdraví a 
plynulý přechod do nového roku 
2023.

 

Hezké Vánoce 2022 a PF 2023! 

SLOVO STAROSTY 
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Javornický občasník před 30 lety 
 

Pokračujeme v připomínání života v Javorníku 

 
Uvádíme několik příspěvků, které byly uvedeny v Javornickém občasníku v závěru roku 1992 (přetiskujeme doslovný text 
z tehdejšího vydání). 
 

POZOR! Očkování proti tetanu 
 
Po dohodě s MUDr. Poláchem proběhne ve dnech 21.9. a 28.9.92 od 15:00 do 16:00 h očkování proti tetanu na Obecním 
úřadě v Javorníku. Chceme tím pomoci níže uvedeným občanům, aby nemuseli na polikliniku do Svitav. Využijte proto 
prvního nebo druhého termínu podle vašich možností. Vezměte s sebou občanský průkaz. (Následoval seznam 102 občanů). 
 

Možná nevíte, že… 
 
V minulém čísle jsme otevřeli tuto rubriku, Dnes tedy navazujeme doslovnou citací z knihy „Svitavy a jejich kraj“ autora Jana 
Kopeckého z r. 1947. Zde je první část: 
 
Javorník, výletní místo Svitaváků 
 Po asfaltové státní silnici ze Svitav na severozápad k Litomyšli přijdeme po příjemné půlhodinové procházce mezi 
košatými stromy k pěkné výletní restauraci Svitaváků „U Jelena“, která náleží k obci Javorníku. Další stavení této obce, 
nazývané Atzink, začínají kousek za hostincem u polní cesty a táhnou se podél ní nedaleko lesa obloukem k státní silnici. 
Kolem ní v jejím záhybu vlastní Javorník tvoří menší skupinu, rozesetou po východním svahu Javornického hřebenu, který ves 
chrání od severozápadu a umožňuje příznivé pěstování ovocných stromů přes nadm. výšku 459 m.n.m. Jeden domek zaběhl 
od obce až k osadě Kukele. 
 Javorník je jednou z menších obcí na Svitavsku. Má jen 103 stavení, z nichž asi 10 starých nevyhovujících je určeno 
k likvidaci. Život v Javorníku je značně závislý na Svitavách, kde má nejbližší železniční stanici, poštu, kostel i hřbitov. Se 
Svitavami je spojení autobusem z Litomyšle, 14 km vzdálené od Javorníku. 
 Nové osídlení proběhlo v r. 1945 hladce, neboť bylo dosti uchazečů a dnes má už Javorník na 350 Čechů, kteří se 
přestěhovali hlavně z Jihomoravských Pavlovic aj. obcí na Novoměstsku, z Boskovska, Litomyšlska a Brněnska. Více než 
polovina jich našla zaměstnání v zemědělství, ostatní dojíždějí většinou za prací do Svitav. Několik nejnutnějších řemeslníků, 
jako kovář, kolář, truhlář a obchodník smíšeným zbožím, obstarávají hlavní potřeby nového obyvatelstva. 
 

Z jednání obecního zastupitelstva (výtah některých bodů) 
 
 Zastupitelstvo pověřilo sociální, školskou a kulturní komisi vyřizováním žádostí o sociální příspěvek. 
 Sledovalo průběh sepisování nájemních smluv týkajících se obecního majetku. 
 Schválilo číslování rekreačních a zahradních chatek 

evidenčními čísly. 
 Obecní zastupitelstvo nesouhlasilo s postupem MěÚ Svitavy 

ve věci změny užívání rekreačního domku na rodinný domek p. 
Bočkové a p. Skřebské. 

 OZ vzalo na vědomí informaci o převzetí akcií České spořitelny 
v hodnotě 20.000 Kčs. 

 Schválilo do budoucna předávání drobných dárků občanům při 
životních jubileích, a to od 70ti let po pěti letech a od 90ti let 
každý rok při výročí narození. 

 Stanovilo poplatek za instalaci velkoplošné reklamy v obci pro 
r. 1993 ve výši 10.000 Kčs. 

 Schválilo proplacení pronájmu ledové plochy ve Svitavách na 
hokejový zápas Javorník – Tabák Svitavy. 
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