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Zápis z minulého zasedání 
 

4.3.2013  
 
 
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 Marii 
Jankovou  

 
4. Dispozice s majetkem obce  
- zastupitelstvo schválilo 

prodej stavební parcely č. 
250/2 v k.ú. Javorník u 
Svitav o výměře 2 m2 za cenu 
35 Kč/m2 Vladimíru a 
Magdaleně Bartoňovým; 
veškeré náklady spojené 
s realizací kupní smlouvy 
hradí kupující 

 
5. Zateplení budovy ZŠ  
- firma EUROPOINT dodávky 

staveb s.r.o. Pardubice na 
základě již dříve uzavřené 
smlouvy s obcí Javorník 
podala v minulých dnech 
opětovně žádost o poskytnutí 
dotace na zateplení budovy 
ZŠ 

- zastupitelstvo schválilo 
realizaci akce „Zateplení 
základní školy – obec 
Javorník“ dle zpracované 
projektové dokumentace a 
energetického auditu 
nezávisle na výsledku dotační 
žádosti; v případě 
neschválení dotace bude akce 
realizována za pomoci úvěru 
– to bude řešeno až po 
provedeném výběru 
dodavatele díla 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření mandátní smlouvy 
č. B110024/2013 s firmou 
AXIOM engineering s.r.o. 
Pardubice k realizaci 
výběrového řízení na 
dodavatele díla podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek 
v hodnotě 40.000 Kč + DPH 

- složení komise k otevření 
nabídek uchazečů a k jejich 
vyhodnocení a výběr 
stavebních firem k oslovení 
bude provedeno na příštím 
zasedání zastupitelstva 

 
6. Různé 
 
a) Brány památek dokořán 
- starosta seznámil zastupitele 

se stavem příprav akce 
“Brány památek dokořán“ 

- „Brána památek dokořán“ se 
uskuteční 20. dubna se 
zakončením v Javorníku – 
areálu Březinka 

v odpoledních hodinách. 
Budou zde otevřeny stánky 
s občerstvením, postaveno 
pódium pro vystoupení dvou 
kapel, atd. 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o 
připravované akci 

    
b) Žádost Charity Svitavy 
- zastupitelstvo obdrželo dopis 

od ředitelky Charity Svitavy 
s žádostí o příspěvek na 
činnost 

- Charita Svitavy poskytuje 
sociální službu i občanům 
okolních obcí, proto se na 
tyto obce obrací s žádostí o 
finanční pomoc 

- zastupitelstvo schválilo 
příspěvek Charitě Svitavy ve 
výši 5 tis. Kč 

 
c) Otevírací doba obchodu 
- Pavla Odstrčilová byla 

pověřena několika občany 
k projednání připomínek 
k otevírací době prodejny 
Jednoty a sortimentu zboží 

- zastupitelstvo pověřilo 
členky zastupitelstva Pavlu 
Odstrčilovou a Marii 
Janderovou a předsedkyni 
sociálně společenské komise 
Jarmilu Bouškovou 
k projednání připomínek 
s vedením Jednoty ve 
Svitavách   

 
 
 
 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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Kdo slaví jubileum? 
 

Ve druhém čtvrtletí letošního roku slaví tito naši občané: 
 
 
 
 
VLASTIMIL DĚDIČ  70 LET 
RŮŽENA KALOVÁ  82 LET 
ZDENĚK HUSÁK  60  LET 
LIBUŠE BEDNÁŘOVÁ  81 LET 
STANISLAV NOVOTNÝ 97 LET 
BOŽENA FEDRSELOVÁ 75 LET 
ZDENĚK ŠPLÍCHAL  70 LET 
MILOSLAV KOSEK  88 LET 
JIŘÍ ĎULÍK   65 LET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Na zdraví! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charita Svitavy 
 
Ve Světlance radostněji 
 
Stáří a nemoci přinášejí do 
našich dnů mnohdy beznaděj. Je 
nám doma samotným smutno, 
ledacos již nezvládáme bez 
pomoci druhých, nechceme být 
na obtíž, ale rádi bychom ještě 
něco dokázali, byli platnými 
členy společnosti. Mnohdy ani 
nemůžeme zůstat sami doma, 
zapomínáme, trápí nás různé 

choroby, mohlo by to být pro 
nás nebezpečné. 
 
Ti, kteří vyzkoušeli nabídku 
Světlanky - centra denních 
služeb, které provozuje Charita 
Svitavy, mohou vyprávět. 
Mohou vyprávět již nejen o 
smutných dnech bez návštěvy, o 
ubývající paměti i odcházení 
fyzických sil. Mohou vyprávět 

především o tom, co jim 
společenství v tomto denním 
centru přineslo, a jak se rádi 
vrací. 
 
Na Světlance se mohou podle 
chuti účastnit různých aktivit 
(pěstování bylinek na zahradě, 
výroby v dřevodílně, vycházek, 
předčítání, cvičení paměti i 
cvičení v tělocvičně vybavené 

JUBILANTI 

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

ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI - SVĚTLANKA 

http://www.svitavy.charita.cz/
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speciálním nářadím vhodným 
pro osoby se zdravotním 
postižením, pro seniory apod.). 
Mohou také využít moderní 
koupelnu se zdvihacím 
zařízením, perličkovou lázní a 
hydromasáží. Mohou docházet 
každý den (nebo dopravu 
zajistíme vlastním speciálně 
upraveným vozem, vhodným i 
pro osoby na invalidním 
vozíku), ale také je možnost 
návštěvy jednou, dvakrát týdně, 

podle individuálních potřeb a 
zájmů každého. Provoz  je 
v pracovní dny od 7 do 18 hodin. 
 
Cílová skupina, tedy ti, kterým 
je zařízení určeno, jsou osoby od 
19 let, lidé s chronickým 
onemocněním, se zdravotním 
postižením, senioři. Světlanka je 
zařízení rodinného typu. 
Setkávají se zde mladí s těmi 
dříve narozenými a jejich 
společná setkání nepřináší 

žádný problém. Naopak se 
navzájem obohacují. 
 
Den otevřených dveří bude až 
v září, přijďte se podívat hned. 
Nejlépe po-čt 8 – 16 hod. 
Navštivte také náš web: 
www.svitavy.caritas.cz, kde je 
m.j. umístěna virtuální 
prohlídka zařízení. 
 

Blanka Homolová 
Ředitelka Charity Svitavy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Na výstavě      Na zahradě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Na procházce u Rosničky 
 

http://www.svitavy.caritas.cz/
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Brány památek dokořán 
 
Víkend zdraví 
 

Termín konání:  20. dubna – 21. dubna  

Místo konání:  Svitavy, Javorník, Hradec nad Svitavou, Vendolí 

 
Svazek obcí Mikroregion Svitavsko připravil pro občany dvoudenní program, který je zaměřen na poznávání 

památek a přírody ve Svitavách a okolních obcích a nabízí možnost v rámci zahájení turistické sezóny 

„protáhnout“ své tělo a strávit pěkné chvíle s rodinou a přáteli. 

 
Sobota 20. dubna  

Sobotní program je sestaven tak, 

aby vyhovoval jak cyklistům, tak i 

pěším turistům. Připraveny jsou 

trasy různé obtížnosti, zaměřené 

pro všechny věkové skupiny.  

 

Harmonogram pěších tras: I., II. 

Společný start (I., II) 9:00 – 10:00  

začátek akce před kostelem 

Navštívení Panny Marie na 

svitavském náměstí - prohlídka 

kostela. 

 

Pěší trasa I.: 10:00 – 15:00 - pěší 

přechod do Javorníka (délka 6,5 

km)   

Jedná se o zážitkovou trasu pro 

děti, která je vytvořena svitavským 

turistickým oddílem TOM Zálesáci.  

 

Pěší trasa II.: 10:00 – 15:00 - pěší 

přechod do Javorníka (délka do 

10 km)  

Trasy vedené  Klubem českých 

turistů Svitavy a Ditou Urbánkovou 

budou směřované k rybníku 

Rosnička a dále povedou lesními 

cestami na hřiště v Javorníku.  

 

Dita Urbánková bude mít od 9 do 

10 hodin stanoviště před kostelem 

Navštívení Panny Marie ve 

Svitavách. Celou hodinu se bude 

věnovat návštěvníkům, půjčovat 

Nordic Walkingové hole a povede 

odborný výklad k této sportovní 

aktivitě.   

 

Harmonogram cyklotras: A, B 

Společný start (A+B): 9:00 – 10:00   

začátek akce před kostelem  

Navštívení Panny Marie na  

svitavském náměstí            

Prohlídka kostela Navštívení Panny 

Marie. 

 

Cyklotrasa A: (délka  6,5 km) 

10:00 – 15:00 - přejezd do 

Javorníka  

Kratší trasa povede zadní cestou 

lesem do Javorníka.   

 

Cyklotrasa B: (délka do 23 km) 

10:00 – 14:00 - Hradec nad 

Svitavou   

Hradec nad Svitavou - návštěvníci 

budou mít možnost prohlédnout si 

kostel sv. Kateřiny a zhlédnout 

každou celou hodinu krátké 

představení místní základní školy.  

 

10:00 – 14:00  - Vendolí –

Bonanza, Vendolská lípa, 

Muzeum řemesel, kostel sv. 

Ondřeje 

Vendolská zastávka se rozděluje 

na několik částí. Vše začne v 

Bonanze (občanské sdružení 

věnující se aktivitám s koňmi) dále 

se bude pokračovat k Vendolské 

lípě u hasičské zbrojnice, kde bude 

možnost se občerstvit, do Muzea 

venkovských řemesel a vše uzavře 

návštěva kostela sv. Ondřeje.  

 

Společný závěr (I, II, A, B): 11:00 

– 17:30 -  Javorník - javornické 

hřiště v areálu Březinka, kostel 

Nejsvětější Trojice v Javorníku a 

ZŠ Javorník 

V Javorníku se od 11:00 hodin 

každou celou hodinu bude konat 

prohlídka kostela Nejsvětější 

Trojice a návštěva místní základní 

školy. Ve škole bude k nahlédnutí 

kronika obce Javorník, školní 

kronika ZŠ Javorník od r. 1970 a 

školní kronika bývalé ZŠ v Mikulči 

od r. 1945 do r.1979. Návštěvníci si 

budou moci prohlédnout budovu 

školy a její vybavení. Dále bude 

umožněno nahlédnout do života 

školy prostřednictvím 

videozáznamů a fotografií z akcí 

školy.  

 

Od 15 hodin je na hřišti připravena 

kulturní akce za doprovodu dvou 

hudebních kapel. V 15:00 vystoupí 

kapela TRILOBAJT, kapela LOS 

HONGOS vystoupí v 16:30. 

K dispozici bude malé podium, 

lavičky a stánky s občerstvením. 

 

Každý, kdo získá na stanovištích 

razítko, může se v Javorníku těšit 

na drobný dárek věnovaný městem 

Svitavy. Razítkovat se bude 

kartička s mapou, kterou si 

návštěvníci akce vyzvednou na 

startu. 

 

Neděle 21. dubna  

V prostorách historické 

Ottendorferovy knihovny budou 

AKCE MIKROREGIONU SVITAVSKO 

http://mikroregion.ordis.cz/
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probíhat přednášky týkající se 

zdraví.  

 

Ottendorferova knihovna  

9:30   Přednáška na téma 

Zdravého životního stylu začne 

(Ing. Dita Urbánková, Ph. D.)  

11:00 Přednáška na téma Zdravé 

výživy (Mgr. Jiří Pavlíček) 

 

Park Jana Palacha 

13:00 Cesta do hlubin země, kde 

budou pro děti vytvořena různá 

zábavná stanoviště. (pořádá MC 

Krůček) 

14:00 a v 15:00 pověst Langerovy 

vily v běžně nepřístupných 

prostorách vily (historický klub 

Záviš).

 

 
 
 
 
 
 
 

COOP Jednota v Javorníku 
 
Máme zájem na zlepšení 
 
Před rokem jsme již psali o situaci v naší prodejně. V příspěvku p. Josefa Juříka bylo poukázáno 
na problémy s provozováním malých prodejen na vesnicích. Obecní úřad i Zastupitelstvo obce 
Javorník se na základě připomínek občanů zabývaly možností zlepšení zásobování a úrovní 
prodejny . Na základě rozhodnutí zastupitelů obce došlo ke schůzce s vedením prodejny a COOP 
Jednoty ve Svitavách a bylo rozhodnuto provést průzkum mezi občany obce. Výsledky lze shrnout 
následovně. 
 
Anketní lístky byly rozdány do 
všech javornických domácností. Na 
Obecní úřad v Javorníku  se vrátilo 
45% vyplněných dotazníků. 
 
Z odevzdaných dotazníků 98% 
respondentů si přeje zachování 
prodejny. 
Struktura odpovědí vyjádřila 
nespokojenost zákazníků 
především v těchto směrech: 
 
Většině lidí nevyhovuje krátká 
otevírací doba, především 
v odpoledních hodinách. 
Pro zákazníky je důležité 
zachování a rozšíření 
základních potravin, na druhém 
místě je požadováno drogistické 
základní zboží a zkušenostmi 
ověřené (třeba i sezónní ) 
průmyslové zboží dle 

individuálních objednávek, na 
což byli občané dříve zvyklí. 
 
Ke konkrétním požadavkům, 
které se objevily ve více jak 30% 
odpovědí: 
 
V mnoha odpovědích zazněl 
požadavek většího množství 
pečiva a jeho druhů. Rozšíření 
sortimentu mléčných výrobků 
bylo další častou připomínkou. 
Ve více jak 60% se lidé pozastavili 
nad minimem ovoce a zeleniny, 
přejí si lepší zásobení a stejné 
ceny jako ve svitavských 
prodejnách. 
 
Z dotazníku vyplynula 
nespokojenost se zásobováním, 
z čehož se odvíjí i odliv zákazníků.   

Místním lidem chybí akční zboží, 
pružné reagování na požadavky 
prodejny a vzhledem ke kupní síle 
zákazníků se podivují nad vyššími 
cenami než ve Svitavách. 
 
Nabízí se také větší spolupráce 
s místní ZŠ a MŠ, školní jídelnou. 
Pro zachování místní prodejny jsou 
i zastupitelé obce a jsou připraveni 
pomoci.

 
Závěry anketního průzkumu byly předány vedení Jednoty ve Svitavách i v prodejně. Očekáváme, že zaznamenáme 
ze strany Jednoty vstřícnost a snahu všechny uvedené připomínky řešit a situaci v naší prodejně zlepšit. I když je 
jasné, že většina obyvatel bude velké nákupy provádět spíše ve Svitavách, přeci jen můžeme pomoci tím, že sami 
přispějeme ke zlepšení větší četností našich nákupů v javornické prodejně. Zkusme to. Děkujeme za pochopení. 
 

JAKÉ JSOU VÝSLEDKY ANKETY 

JAVORNICKÝ OBČASNÍK – tiskovina Obecního úřadu Javorník. Povoleno pod. č.j. 144/91, registrační číslo MK 
ČR E 12023 z 18.5.2001. Zodp. redaktor Mgr. Zdeněk Bouška. Měsíc vydání 4/2013. Cena 24 Kč na rok. 


