
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Javornický pohár ve volejbalu  
získalo letos toto družstvo Javorníka.

Listopad 2012 
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vydávaný Obecním 
úřadem Javorník 
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Zápisy z minulých zasedání 
 

30.7.2012  
 
1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání Z. Bouška 

určil zapisovatelem Marii 
Janderovou 

 
2. Schválení programu 
zasedání zastupitelstva 
obce 
- zastupitelstvo schválilo 

program zasedání 
zastupitelstva obce  

 
3. Schválení ověřovatelů 
zápisu 
- zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu Františka 
Havlíčka a Blanku Bulvovou  

 
4. Hospodaření obce 
k 30.7.2012 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 
plnění rozpočtu obce 
Javorník k 30.7.2012 Fin 2-
12M 

- na upravený roční rozpočet 
příjmů ve výši 3.162 tis. Kč je 
skutečnost 2.110 tis. Kč a na 
upravený rozpočet výdajů 

2.807 tis. Kč je skutečnost 
1.694 tis. Kč 

- letošní plánovaná výše 
splátek úvěru je 500 tis. Kč, 
skutečnost je 437,4 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu 
obce k 30.7.2012  

 
5. Dispozice s majetkem 
obce 
- starosta informoval 

zastupitele o jednání s panem 
Tomášem Komorousem o 
pozemcích v obci Javorník, 
které vlastní jeho matka 

- jednání byl přítomen také Jiří 
Hevera, soudní znalec oboru 
ekonomiky v odvětví ceny a 
odhady nemovitostí a 
autorizovaný technik ČKAIT 
pro pozemní stavby, kterého 
na jednání přivedl Tomáš 
Komorous 

- T. Komorous žádá zastupitele 
o změnu Územního plánu 
obce Javorník – zařadit jeho 
pozemky do zastavitelné části 

obce, dále chce znát názor na 
možnost směny pozemků 

- dále má požadavek na 
posílení připravované 
trafostanice na zálohu pro 
případnou výstavbu RD na 
jeho pozemcích a na zajištění 
posílení připojovacího kabelu 

- k návrhům proběhla diskuse 
- zastupitelstvo pověřilo 

starostu k dalšímu jednání 
s p. Tomášem Komorousem  

 
6. Různé 
 
a) Vystoupení p. Adolfa 
Hendrycha  
- na základě připomínek p. 

Hendrycha proběhla bouřlivá 
diskuse a výsledkem je 
potvrzení dříve přijatého 
usnesení k této problematice 

- dle domluvy p. Čechala a 
Hendrycha bude přistavěn 
kontejner na odklizení 
skácených tújí a náhradou 
budou z rozpočtu obce 
zakoupeny nové túje 

 
 

8.10.2012  
 
1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání Z. Bouška 

určil zapisovatelem Marii 
Janderovou 

 
 
2. Schválení programu 
zasedání zastupitelstva 
obce 
- zastupitelstvo schválilo 

program zasedání 
zastupitelstva obce  

 

3. Schválení ověřovatelů 
zápisu 
- zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu Marii 
Jankovou a Ladislava 
Bednáře  

 
4. Hospodaření obce 
k 30.9.2012 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 
plnění rozpočtu obce 

Javorník k 30.9.2012 Fin     
2-12M 

- na upravený roční rozpočet 
příjmů ve výši 3.162 tis. Kč je 
skutečnost 2.730 tis. Kč a na 
upravený rozpočet výdajů 
2.807 tis. Kč je skutečnost 
2.220 tis. Kč 

- letošní plánovaná výše 
splátek úvěru je 500 tis. Kč, 
skutečnost je 481,1 tis. Kč 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu 
obce k 30.9.2012  

 
5. Rozpočtové opatření č. 2 
- podle dosavadního vývoje 

jednotlivých příjmových i 
výdajových položek předložil 
starosta návrh rozpočtového 
opatření č. 2 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočtové opatření č. 2 
(usn. č. 5/2012-5a) 

 
6. Informace k financování 
obecní knihovny 
- starosta seznámil zastupitele 

s dopisem ředitelky Městské 
knihovny ve Svitavách, který 
se týká předpokládaného 
financování v r. 2013 

- s ohledem na probíhající 
úsporná opatření, nárůst 
DPH a celkovou 
ekonomickou situaci státu, 
obdržela Krajská knihovna 
v Pardubicích od svého 
zřizovatele na výkon 
regionálních služeb pro rok 
2012 pouze 64 % částky, 
která jí byla původně 
přidělována v letech 2010   
a 2011, což valnou měrou 

ohrozilo zejména nákup 
výměnného fondu 

- starosta podal návrh, aby 
zastupitelstvo odsouhlasilo 
roční příspěvek obce Městské 
knihovně ve Svitavách na 
nákup výměnného fondu  

- zastupitelstvo schválilo 
poskytnutí ročního příspěvku 
Městské knihovně ve 
Svitavách na nákup 
výměnného fondu ve výši do 
5 Kč na jednoho obyvatele 

 
6. Různé 
 
a) Dopis Vladimíra 
Martense Zastupitelstvu 
obce Javorník 
- zastupitelé byli seznámeni 

s dopisem Vladimíra 
Martense 

- dle Zákoníku práce není 
v kompetenci zřizovatele 
zasahovat do personální 
práce ředitele příspěvkové 
organizace 

- v reakci na dopis Vl. 
Martense zastupitelstvo 
vyjádřilo p. ředitelce Pavle 
Odstrčilové v její práci 
maximální podporu a v její 

činnosti neshledalo žádné 
pochybení 

 
b) Dopis Adolfa Hendricha 
k dopravnímu značení 
- zastupitelé byli seznámeni se 

stížností p. Hendricha na 
špatné a nebezpečné značení 
místních komunikací v obci 
Javorník 

- zastupitelstvo uložilo M. 
Obrovi a Vl. Čechalovi 
prověřit celý systém 
dopravního značení spolu 
s dopravním inženýrem 
Policie ČR ve Svitavách a 
připravit pro jednání 
zastupitelstva návrh řešení 

 
c) Provozní řád tělocvičny 
ZŠ Javorník 
- zastupitelstvo schválilo 

Provozní řád tělocvičny ZŠ 
Javorník 

 
d) Jmenování zástupce 
zřizovatele do Rady školy 
ZŠ a MŠ Javorník 
- zastupitelstvo jmenovalo na 

další funkční období do Rady 
školy ZŠ a MŠ Marii 
Janderovou a Jarmilu 
Bouškovou 

 

5.11.2012  
 
1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání Z. Bouška 

určil zapisovatelem Marii 
Janderovou 

 
 
2. Schválení programu 
zasedání zastupitelstva 
obce 
- zastupitelstvo schválilo 

program zasedání 
zastupitelstva obce  

 
3. Schválení ověřovatelů 
zápisu 
- zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu Marii 
Jankovou a Vladimíra 
Čechala  

 
 
4. Smlouva se Skupinovým 
vodovodem Svitavy 

- starosta seznámil zastupitele 
s rozhodnutím členské 
schůze Skupinového 
vodovodu Svitavy. která i 
letos na návrh starosty 
Javorníka schválila finanční 
dar členským obcím, 
tentokrát ve výši 40 tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření Darovací smlouvy 
mezi Skupinovým 
vodovodem Svitavy a obcí 
Javorník na částku 40 tis. Kč  

 
6. Různé 
 
a) Smlouva s Městskou 
knihovnou ve Svitavách 
- dle usnesení z minulého 

zasedání zastupitelstva byla 
předložena Smlouva o 
sdružování prostředků na 
nákup výměnného fondu pro 

knihovny v regionu 
Pardubice mezi obcí 
Javorník a Městskou 
knihovnou ve Svitavách 
(příspěvek 5 Kč na 1 
obyvatele a rok) 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření „Smlouvy o 
sdružování prostředků na 
nákup výměnného fondu pro 
knihovny v regionu 
Pardubice“ 

   
b) Problematika 
dopravního značení v obci 
Javorník 
- Miroslav Obr na základě 

usnesení posledního 
zasedání zastupitelstva 
provedl společně 
s dopravním inženýrem 
Policie ČR ve Svitavách 
prohlídku stavu dopravního 
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značení v obci Javorník 
přímo na místě 

- M. Obr podal informaci o 
závěrech prohlídky a 
doporučení dopravního 
inženýra, které je 
zpracováno graficky na 
mapě obce 

- návrh předpokládá zrušení 
dopravního značení v celé 
obci s tím, že bude pouze 
doznačena bytová zóna, 
budou podle možností řešena 
další parkovací místa a v 
budoucnu budovány 

zpomalovací retardéry 
z dlažebních kostek 

- zastupitelstvo schválilo 
provedení změn 
v dopravním značení podle 
doporučení dopravního 
inženýra Policie ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo slaví jubileum? 
 

V posledním čtvrtletí letošního roku zveřejňujeme tyto jubilanty: 
 
FRANTIŠEK HAVLÍČEK   75 let 
ANEŽKA HOUDKOVÁ   75 let 
ZBYSLAV FEDRSEL   83 let 
ALŽBĚTA ŠPLOUCHALOVÁ  82 let 
MILOSLAVA KINCLOVÁ  65 let 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Na zdraví! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Něco z historie  
 

Vzpomínání Josefa Juříka 
 
První osídlování Javorníka 
vznikalo v r. 1317… V dolní části 
obce byly močály. To dokládají 
nálezy kořenů kolem Obecního 
úřadu. Vnímavý občan to 
zaregistroval při pracích na 
stavbě vodovodu před více než 
30 lety.  
Z toho důvodu se domy 
situovaly na vyvýšených místech 

s pevným podložím. Dokladem 
je i náš dům č. 22 (dříve 30). 
Podkladem je ostrůvek tvrdého 
pískovce. Obdobně tomu je i na 
„Ácinku“ u č. 2 (Hertlovi a 
Stopkovi). Z původních 
roubenek se zachovala jen jedna 
pana Hendrycha. Ostatní, 
společně s nejstaršími domy, 
byly již zdemolovány. Výčet je 

obsáhlý a něco řekne pouze 
pamětníkům – Habrtka, 
Suparičovo, Kocandovo, 
Schindlerka, Vrabcovka a 
bezejmenné domy na horním 
konci obce. 
 
Ovšem, některé starší se 
dochovaly a postupně se 
rekonstruují (např. Dědičovo – 

JUBILANTI 

Všem uvedeným oslavencům 
přejeme pevné zdraví, radost 
ze života a stále dobrou 
náladu. 

OKÉNKO DOPISOVATELE 
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nyní Fr. Černý), jiné čekají na 
„akci“. Buršovo, Jana Juříka, 
Třešňákovo a další i novější. 
 
Výše zmíněná roubenka i další 
budovy se stavěly v blízkosti 
obecní cesty. To určovalo i 
budoucí šíři asfaltové vozovky. 
Mnozí občané museli „uskočit“ 
s hranicí plotů, což se tehdy 
neobešlo bez emocí, dnes již 
většinou nežijících vlastníků. 
Právě i roubenka je „jablkem 
sváru“. Běžný občan vnímá 
problém řady tújí při okraji 
vozovky i s ohledem na nové 
osadníky a zejména přespolní.  
I cizí zavítají do Javorníka a past 
za zatáčkou by mohla skončit i 
tragicky. 
Ale zpět k „dávnověku“. 
Generální rekonstrukce naší 
„dvaadvacítky“ není výjimečná, 

ale přesto. Pod eternitem 
střechy mě zaujal dřívější um 
řemeslníků. Kompletně! 
Zednické práce, klenuté detaily 
nad dveřmi, okny, sklepy či 
stropy. Převážně z kamene, 
případně z nepálených cihel. 
Zaujalo mě spojování konstrukcí 
dřevěnými hřeby, přesto vazba 
byla pevná dodnes! 
 
Zlatá ruční práce kovářů – 
kramle, skoby, různé spoje, 
hřebíky ručně kované… Ovšem 
otázka dřevokazného hmyzu – 
to je jiné „kafe“. V současné 
době účinné nátěry, impregnace 
a riziko je eliminováno na 
minimum. Červotoči nemají 
šanci. Dnešní řemeslníci se 
mohou s předchůdci měřit 
hlavně díky nové technice a 
moderním technologiím. 

Vzpomínám si na dobu před II. 
světovou válkou, kdy otec 
postavil domek (bylo mně 5 let). 
Otec nám po dostavbě řekl: 
„Děti, važte si toho, prší na naši 
střechu!“ A déšť bubnoval. Po 
sedmdesáti letech jsou tam 
dosud…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charita Svitavy 
 

Centrum denních služeb pro seniory 
 
 

 
Obyvatelům Svitav a 
okolních obcí nabízí Charita 
Svitavy registrovanou sociální 
službu - Centrum denních 
služeb pro seniory, 
která pomáhá lidem již od roku 
2003. Tato služba je 
určena seniorům nad 65 let a 
lidem se zdravotním postižením 
či s chronickým onemocněním 
nad 50 let, kteří nechtějí 
nebo nemohou přes den 
zůstat sami doma.  
Do centra přicházejí uživatelé 
ráno a odpoledne se vrací zpět 
do svých domovů. Během 
pobytu u nás mají možnost se 
setkat s jinými lidmi, popovídat 

si a zajímavým způsobem prožít 
svůj volný čas. 
Centrum dále zajišťuje pomoc 
při osobní hygieně, 
stravu, dopravu do centra a 
zpět. Zabezpečuje doprovod při 
procházkách, návštěvách 
bohoslužeb či kulturních akcích. 
V rámci aktivizace si uživatelé 
mohou zazpívat s doprovodem 
hudebního nástroje, zatancovat 
si, upéci si něco dobrého, 
vyzkoušet si aranžování květin, 
či si zacvičit na rotopedu. 
K využití je i canisterapie, 
masáž, hydromasáž a perličková 
koupel. K dispozici je i zahrada k 
pěstování rostlin či k odpočinku. 

Služba je otevřena od pondělí 
do pátku od 7:00 do 16:00 
hodin.  
 
Centrum se nachází 
v bezbariérovém zařízení 
Světlanka na ulici Jungmannova 
6 ve Svitavách v budově bývalé 
mateřské školy naproti krytému 
bazénu. 
  
Podrobnosti naleznete na našich 
internetových stránkách:  
www.svitavy.caritas.cz  
  

Bc. Vendula Pešková 
Sociální pracovnice Charity 

Svitavy
 

Na současném č. 22 
eternit a šindele 
sloužily více než 100 
let. 

Josef Juřík 

ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI - SVĚTLANKA 

http://www.svitavy.caritas.cz/
http://www.svitavy.charita.cz/
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Podzim v mateřské škole 
 

Zajímavé aktivity nejmenších 
 
Začátek září byl ve znamení 
vítání nových dětí, seznamování 
s prostředím mateřské školy, 
kamarády i paní učitelkami. 
V mateřské škole se vzdělává 24 
dětí ve věku od 3 do 7 let. Děti 
jsou velice šikovné a moc se jim 
ve školce líbí. Velcí kamarádi 
pomáhají těm mladším a daří se 
jim to. Každý den je něco 
nového, zajímavého, učíme se 
básničky, zpíváme a můžeme se 

pochlubit pěknými 
výtvory, které zdobí 
interiér naší školičky. 
Podzim je období plné 
barev, krásy a příprav 
na zimu. Proto jsme 
pro děti připravili 
ovocnou slavnost, 
uspořádali výstavku 
ovoce a zeleniny 
spojenou s vytvářením 
ovocných pochutin. Poděkování 
patří rodičům, kteří produkty na 
naší výstavku donesli. Děti se 
tak měly možnost seznámit s 
cizokrajnými a málo známými 
druhy ovoce a zeleniny.  
„Putování se skřítkem 
Podzimníčkem“ -  tak zněl 
název naší podzimní akce 
spojené s naučnými vycházkami 
do podzimní přírody. Děti 
sbíraly barevné listy, hledaly 
stopy, stavěly domečky pro lesní 

zvířátka a plnily 
zajímavé úkoly 
skřítka Lesánka. 
V rámci 
spolupráce 
s mysliveckým 
sdružením 
Svitava jsme 
navštívili 
bažantnici u 
Pavlů. Děkujeme 
paní Bulvové za zprostředkování 

návštěvy a zajímavé 
vyprávění o chovu a 
péči o bažanty. 
V podzimních 
měsících k nám opět 
zavítalo divadélko 
Jojo a Trubadur se 
svými pohádkami. 
V měsíci říjnu 
zahájilo činnost 

několik zájmových kroužků: 
 taneční a pohybový 

kroužek 

 angličtina hrou 

 veselá flétnička 

 logopedická prevence 

K tradičním aktivitám školky 
patří pravidelná cvičení 
v tělocvičně ZŠ. 
 Nadále jsme věrni tradici dílen 
rodičů a dětí, a tak i ta podzimní 

proměnila třídu ve skutečnou 
dílnu, kde pracovali malí i velcí. 
Rodiče pomáhali svým dětem 
vyrobit „ podzimníčka“, někdo 
dlabal a vyřezával dýni, jiní zase 
vytvářeli různé podzimní 
dekorace. Po celou dobu 
podzimní dílničky vládla veselá 
a příjemná nálada. Děti byly 
spokojené, nadšené, že tam mají 
své rodiče a všichni jsme si 

pěkné tvůrčí odpoledne 
plně užívali. Na akci 
rodiče přinesli i malé 
občerstvení a spoustu 
sladkostí a dobrot pro 
děti. Na závěr jsme udělali 
společné posezení, děti si 
pochutnávaly na 
dobrůtkách a maminky 
měly možnost popovídat 
si mezi sebou i s paní 
učitelkou.  
A konečný výsledek 

podzimní dílničky byl tím 
nejlepším, co mohlo být, 
spoustu radosti, smíchu 
a nadšení z nových a nápaditých 
výrobků.  Nemáme jen šikovné 
děti, ale také maminky! Na 
konec proběhlo společné focení 
a výstavka výtvorů.  Akci bych 
shrnula jako velmi příjemnou, 
užitečnou a plně využitelnou pro 
rodiče i jejich děti. 

                                                                                               
Za MŠ Z.Rejmanová

 

PŘÍSPĚVEK MŠ 
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Poslankyně z Javorníka 
 

Květa Matušovská 
 
Ing. Květa Matušovská poskytla sponzorsky dary na některé akce naší komise pro mládež. Spolu 
s předsedou komise Danem Císařem tak Květě Matušovské děkujeme. 
 

 
Paní poslankyně požádala o zveřejnění následujícího poděkování: 
 
„Ráda bych všem občanům obce Javorník poděkovala za podporu, kterou vyslovili v krajských a 
senátních volbách straně KSČM“. 
 

Placená inzerce! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strašidýlkování 
 
Novodobá tradice pokračuje 
 
 
 
V sobotu 24.11.2012 se 
v Březince uskutečnilo již 
poněkolikáté 
Strašidýlkování.  
 
Děti přišly ve velmi 
povedených maskách a 
s krásně vydlabanými 
dýněmi.  
 
Připravena byla spousta 
odměn a občerstvení – 
teplý čaj a opékaly se 
buřty. 
 
Je jen škoda, že nepřišlo 
více dětí.  
 
                                 Dan Císař 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Z AKCÍ V OBCI 
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Volejbalový turnaj 
 
Javorník zvítězil 
 
Fotografie na titulní straně 
připomněla, že se v září 
uskutečnil další ročník 
volejbalového turnaje.  
 
V Březince se v sobotu 8. září 
sešlo celkem pět smíšených 
družstev – JAVORNÍK, 
VALDEK, SVITAVY, 
OPATOVEC a kombinovaný tým 
JAVOSVIT. 

Naše družstvo si vedlo výtečně a 
za krásného počasí si celodenní 
klání opravdu vychutnalo a 
překvapivě zvítězilo, přestože 
mělo v kombinovaném složení 
pouze dva muže oproti 
některým dalším týmům se 
třemi či dokonce čtyřmi muži. 
Turnaj měl opravdu velmi 
dobrou úroveň a přítomní diváci 

byli kvalitou turnaje mile 
překvapeni.  
 
V průběhu celého dne bylo jak 
pro hráče, tak další diváky 
zajištěno pestré občerstvení. Na 
své si přišly i mnohé děti. 
Skutečně to byla povedená akce. 
Díky patří organizátorům.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Každé družstvo získalo nějakou cenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O každý míč se bojovalo velmi 
urputně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítězné družstvo s cenami včetně trik se symboly obce Javorník. 
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Dopravní značení v obci 
 
Připravují se změny 
 
Na minulých zasedáních 
zastupitelstva se několikrát 
projednávala dopravní situace 
v obci a připomínky 
k dopravnímu značení (viz. zápis 
z jednání zastupitelstva – 
stížnost Adolfa Hendrycha).  
Protože se jedná o velmi citlivou 
záležitost, probíhala jednání 
s Policií ČR. Na její doporučení 
přijalo zastupitelstvo zásadní 
rozhodnutí. Proto dojde 
postupně k následujícím 
změnám, z nichž vyjímáme (jsou 
v souladu se současným 
trendem snižovat počty 
dopravních značek): 
 
- místní komunikace budou 

nadále součástí bytové zóny, 
proto dojde k doplnění 
chybějících značek 
označujících bytovou zónu na 
vjezdu i výjezdu 

- protože jsou v současné době 
některé křižovatky na 
místních komunikacích 
značeny a ostatní ne, dojde 
k odstranění svislých DZ 
v celé obci (kromě označení 
obce a bytové zóny) 

- na kritických místech bude 
zvažováno vybudování 
zpomalovacích retardérů 
z dlažebních kostek (v 
žádném případě nebudou 
používány mobilní kovové 
retardéry) 

- budou vytipována místa na 
vybudování nových 
parkovacích míst v obci 
(počítá se mj. s označením 
parkovacích míst na tzv. staré 
silnici) 

- na některých místech budou 
žluté čáry, kde bude 
zdůrazněn zákaz parkování 

 

Je třeba říci, že instalování 
každé nové dopravní značky i na 
místních komunikacích musí být 
odsouhlaseno DI Policie ČR.  
 
Byla také zvažována alternativa 
doznačení všech křižovatek 
v obci, protože některé 
křižovatky značeny jsou a jiné 
nejsou, což způsobuje 
nejasnosti. S instalací dalších 
značek ale Policie ČR 
nesouhlasí. Proto bylo 
rozhodnuto odstranit dopravní 
značky. Musíme tak všichni 
oprášit pravidlo přednosti 
zprava. 
Zastupitelstvo mělo 
k projednávání této 
problematiky písemné 
stanovisko DI Policie ČR ve 
Svitavách vč. mapy dopravního 
značení obce Javorník.

 
 
 
 
 
 
 
 

Dojde ke zvýšení poplatku 
 
Připravuje se nová obecní vyhláška o odpadech 
 
V letošním roce byla schválena 
novela zák. č. 565/1990, o 
místních poplatcích, která se 
týká zejména maximální výše 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních 
odpadů z 500 Kč na 1.000 Kč. 
Zastupitelstvo obce schválí 
novou vyhlášku o odpadech na 
svém prosincovém zasedání tak, 
aby od poloviny prosince mohli 

občané platit poplatky již na rok 
2013. Představenstvo LIKO 
Svitavy a.s. již stanovilo 
poplatek na rok 2012 ve výši 612 
Kč. To může být ještě upraveno 
v případě, že bude schválena 
změna výše DPH. Uvedenou 
částku bude platit obec firmě 
LIKO za každého obyvatele a 
rekreační objekt. Do 
Zastupitelstva obce Javorník 
půjde ale návrh na snížení 
poplatku minimálně o 

rozpočítaný příjem obce za 
tříděný odpad. O výsledné 
schválené výši poplatku v obci 
Javorník budou občané 
informováni prostřednictvím 
úředních desek na SVC a 
internetu a také zprávou SMS. 
Je třeba ale také uvést, že obec 
Javorník kromě stanoveného 
poplatku společnosti LIKO platí 
značné částky za svoz a likvidaci 
zeleného odpadu, stavební suti a 
velkoobjemového odpadu. 

AKTUALITY 

CO NOVÉHO KOLEM LIKVIDACE ODPADŮ? 
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Aktuality 
 
Úprava veřejného prostranství Na Kopci 
 
V minulých dnech byla upravena veřejná plocha se  zanesenou a zarostlou sběrnou vodní nádrží Na 
Kopci. Byly provedeny terénní úpravy s napojením na dešťovou kanalizaci. Dokončení ozeleněním bude 
provedeno v jarních měsících příští rok. Celkové náklady činily 110 tis. Kč a prostřednictvím 
Mikroregionu Svitavsko jsme na tuto akci získali dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 
ve výši 40 tis. Kč. Na snímcích je stav před a po provedených úpravách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vánoční koncerty 
 
Letošní vánoční koncerty v kapli N. Trojice v Javorníku budou v těchto termínech: 
Ve čtvrtek 13.12. vystoupí soubor Červánek v 18:00 h a v úterý 18.12. Chvála Bohu s Frantou Černým 
v 17:00 hodin. Pro všechny účastníky bude připraven tradiční punč. Vstupné jako vždy dobrovolné. 

V této souvislosti musíme připomenout, že pro svážení listí a pořezaných 
drobných větví z prořezů stromů a keřů na obecních veřejných plochách si 
obec nechává speciálně přistavovat kontejnery. Ale bohužel, než stačíme tyto 
kontejnery naložit, už je okamžitě naplní někteří obyvatelé odpadem ze 
svých zahrad. Prosíme tedy touto cestou o využívání kontejnerů na všech 
stálých sběrných místech a do mimořádně přistavovaných kontejnerů nic 
nedávali. Děkujeme za pochopení. 

VE ZKRATCE 
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