
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

Javorník jak jej neznáme. A nebo ano? 
 

Pro fotografy jsou u nás zajímavé motivy… 
 

Září 2013 

Časopis 
vydávaný Obecním 
úřadem Javorník 
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Zápisy z minulých zasedání 
 

29.7.2013  
 
1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání Z. Bouška 

určil zapisovatelem Danu 
Čechalovou 

 
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. Zateplení budovy ZŠ – 
veřejná zakázka na 
dodavatele  
- zastupitelé byli informováni o 

průběhu výběrového řízení na 
dodavatele akce „Zateplení 
budovy ZŠ“ a seznámili se 
s Protokolem z jednání 
hodnotící komise 

- členy hodnotící komise byli 
Mgr. Pavla Odstrčilová, 
Ladislav Bednář, Vladimír 
Čechal, Ing. Zdeněk Pavlík a 
Ing. Jan Limberský 

- v 1. kole veřejné zakázky 
podal nabídku pouze jeden 
uchazeč, proto podle 
podmínek poskytovatele 

dotace, kterým je Státní fond 
životního prostředí ČR, byla 
veřejná zakázka zrušena a 
muselo se výběrové řízení 
opakovat 

- ve 2. kole veřejné zakázky 
podali nabídku dva uchazeči – 
STAVEBNÍ FIRMA 
KLEPOCOL s.r.o. a UNITIP 
spol. s r.o. 

- dle zadávacích podmínek 
mělo hodnocení zakázek dvě 
kritéria – nabídková cena 
s vahou 80 % a lhůta výstavby 
s vahou 20 % 

- v prvním kritériu byla lepší 
firma KLEPOCOL a ve 
druhém firma UNITIP 

- firma KLEPOCOL získala 
celkem 97,14 bodů a firma 
UNITIP získala 81,34 bodů 

- hodnotící komise rozhodla, že 
vítězným uchazečem je 
STAVEBNÍ FIRMA 
KLEPOCOL s.r.o. s 
nabídkovou cenou 1.141.822 
Kč bez DPH a lhůtou výstavby 
7 týdnů 

- zastupitelstvo potvrdilo 
rozhodnutí hodnotící komise a 
schválilo uzavření smlouvy o 
dílo s vítěznou STAVEBNÍ 
FIRMOU KLEPOCOL s.r.o. (č. 
usn. 4/2013-4) 

 

5. Dispozice s majetkem obce 
- zastupitelstvo schválilo 

záměr bezúplatného převodu 
pozemkové parcely č. 400/2 
od Státního pozemkového 
úřadu na obec (parcela tvoří 
součást místní komunikace) 
(č. usn. 4/2013-5a) 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy o 
bezúplatném převodu 
nemovitostí č. 34/13/HSYM-
BP s Českou republikou – 
Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových (č. 
usn. 4/2013-5b) 

- zastupitelstvo schválilo 
záměr prodeje pozemkových 
parcel, které jsou součástí 
pozemků u rodinných domků, 
ale vlastníkem je obec; jedná 
se o p.p.č. 25/3, 272/1, 
1146/4, 272/3, 1287, 1286, 
1291, 226, 472/2, část 717/13, 
1233/12 a 1267/2 (č. usn. 
4/2013-5c) 

- zastupitelstvo uložilo 

schválené záměry zveřejnit na 

úředních deskách obce (č. 

usn. 4/2013-5d)  

   Z: starosta 

 

 

9.9.2013  
 
1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání Z. Bouška určil 

zapisovatelem Marii 
Janderovou 

 

2. Schválení programu 
zasedání zastupitelstva 
obce 

- zastupitelstvo schválilo 
program zasedání 
zastupitelstva obce  

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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3. Schválení ověřovatelů 
zápisu 
- zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu M. Obra a 
L. Bednáře 

 
4. Hospodaření obce 
k 31.8.2013  
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 
plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.8.2013 Fin 2-12M 

- na roční rozpočet příjmů ve 
výši 3.805 tis. Kč je skutečnost 
2.690 tis. Kč po konsolidaci a 
na rozpočet výdajů 3.201 tis. 
Kč je skutečnost 1.976 tis. Kč 
po konsolidaci  

- saldo hospodaření je na 
rozpočet 604 tis. Kč 
skutečnost 713 tis. Kč (z toho 
byl splacen úvěr ve výši 307 
tis. Kč) 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 31.8.2013 a schválilo 
rozpočtové opatření č. 3 
(realizace zateplení ZŠ, opravy 
v MŠ, sportovní zařízení 
v majetku obce, ostatní služby 
a činnost v oblasti sociální 
péče, volby, přijetí úvěru) 

 
5. Zateplení budovy ZŠ – 
průběh realizace a finanční 
zajištění 
- zastupitelé byli seznámeni 

s průběhem prací na zateplení 
budovy ZŠ a způsobem 
financování 

- dle smlouvy o dílo budou 
faktury hrazeny ještě před 
inkasem dotace (první faktura 
ve výši 281 tis. Kč byla již 
uhrazena) 

- na předfinancování dotace a 

částečnou úhradu vlastního 
podílu přijme obec bankovní 
úvěr do výše 1.500 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o průběhu 
prací na zateplení budovy ZŠ 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy o úvěru 
s Českou spořitelnou, a.s. na 
financování zateplení ZŠ 
Javorník ve výši 1.500 tis. Kč 
se splatností do 30.6.2016 a 
zajištěného budoucími příjmy 
obce 

 
6. Dispozice s majetkem 
obce  
- na minulém zasedání 

zastupitelstva byl schválen 
záměr prodeje několika 
pozemkových parcel v k.ú. 
Javorník u Svitav, který byl 
řádně vyvěšen na úředních 
deskách obce 

- zastupitelstvo schválilo 
prodej pozemkových parcel č. 
1286 (0,0033 ha), č. 1291 
(0,0178 ha) a č. 226 (0,0114 
ha) Marii a Augustinovi 
Drábíkovým 

- zastupitelstvo schválilo 
prodej p. p. č. 1287 (0,0118 ha) 
Petru Krištofovi 

- zastupitelstvo schválilo 
prodej p. p. č. 272/3 (0,0923 
ha) Marii a Vlastimilu 
Dědičovým 

- zastupitelstvo schválilo 
prodej p. p. č. 1146/4 (0,0099 
ha) Ing. Tomáši Reicheltovi 

- zastupitelstvo schválilo 
prodej p. p. č. 272/1 (0,1588 
ha) Dušanu Krištofovi 

- zastupitelstvo schválilo 
prodej p. p. č. 1233/12 (0,0021 
ha) Mojmíru Polákovi 

- zastupitelstvo schválilo 
prodej p. p. č. 1267/2 (0,0141 
ha) Šárce a Michalovi 
Kišacovým 

- zastupitelstvo schválilo 
prodej p. p. č. 25/3 (0,0255 
ha) Josefu Bednářovi 

- zastupitelstvo schválilo 
prodej p. p. č. 472/2 (0,2070 
ha) Miroslavu Fedrselovi 

Ve všech uvedených případech 
bude prodej realizován dle 
stejných podmínek, za kterých 
jsou pozemky obcí prodávány 
již řadu let (cena 1 m2 je 35 Kč 
+ ostatní náklady spojené 
s realizací kupní smlouvy vč. 
daně z převodu hradí 
kupující). Zastupitelstvo 
schválilo uzavření kupních 
smluv výše uvedeným 
kupujícím (usn. č. 5/2013 – 
6a) 
 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření darovací smlouvy 
s Mgr. Janem Pešlem, na 
základě které dárce daruje 
obci inženýrskou 
infrastrukturu pro výstavbu 
RD v účetní hodnotě 600.000 
Kč (usn. č. 5/2013 – 6b) 

- zastupitelstvo schválilo 
záměr koupě p.p. č. 259/25 o 
výměře 1.289 m2, na jejíž části 
je i pás místní komunikace 
k hájence a uložilo starostovi 
a místostarostce záměr vyvěsit 
na úřední desce (usn. č. 
5/2013 – 6c) 

 
 
7. Různé 
 
a) Závěrečný účet 
Skupinového vodovodu 
Svitavy 
- závěrečný účet svazku byl na 

zastupitelstvu projednán již 
3.6.2013, ale nyní byla 
k dispozici i zpráva o 
výsledku přezkoumání 
hospodaření 

- zastupitelstvo bere na 
vědomí zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření a 
závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Skupinový 
vodovod Svitavy za rok 2012 

 
b) Dopis Mgr. Jana Pešla 

- zastupitelé byli 
seznámeni s dopisem p. 
Jana Pešla ze dne 
30.8.2013 
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Kdo slaví jubileum? 
 
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku slaví tito naši občané: 
 
 
ZBYSLAV FEDRSEL   84 LET 
JARMILA BOUŠKOVÁ   60 LET 

ALŽBĚTA ŠPLOUCHALOVÁ  83 LET 

MILOSLAV PEŇÁZ   70  LET 

MARIE JANDEROVÁ   65 LET 

VLASTA ŠVECOVÁ   65  LET 

 
 
 
 
 
 
 
  Na zdraví! 

 

 

 

 

 

 

Víte, že… 
 

Statistika jmen 

 

K datu 20.9.2013 jsou v obci nejčastějšími ženskými jmény:  

 

11 -  Jana 

  Marie  

9 - Alena 

8 -  Lenka 

7 -  Eva 

6 -  Anna 

 Jitka 

 

U mužských jmen dominují: 

15 - Josef 

10 - Jan 

 Petr 

9 -  Miroslav 

 Zdeněk 

8 - František 

 Pavel 

7 - Martin 

6 - Jaroslav 

 Jiří 

 David 

 Vladimír 

 

 

 

 

 

 

JUBILANTI 

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

NĚCO ZE STATISTIKY OBYVATEL 

K výše uvedenému 
datu je v obci celkem 
381 obyvatel 
s trvalým pobytem, 
z toho je 185 mužů a 
196 žen. 



 

5 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 
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Strom života 

 

Strom života znázorňuje,  jaká je věková struktura obyvatel. Každý bod grafu zobrazuje počet obyvatel 

v období 5 let, počínaje  věkem, který je na vodorovné ose x. Z grafu tedy vyplývá, že mužů je nejvíce ve 

věku 35 – 40 let a 55 - 60 let, a to po 20 (viz. svislá osa y). Žen je nejvíce ve věku 5 – 10 let a 40 – 45 let, 

a to 18. 

 

Věk  Muži  Ženy 

0 – 5  6  10 

5 – 10  8  18 

10 – 15  8  13 

15 – 20 12  13 

20 – 25 10  8 

25 – 30 15  13 

30 – 35 13  10 

35 – 40 20  14 

40 – 45 18  18 

45 – 50 10  11 

Věk  Muži  Ženy 

50 – 55 13  13 

55 – 60 20  14 

60 – 65 11  9 

65 – 70 5  10 

70 – 75 6  9 

75 – 80 7  5 

80 – 85 1  6 

85 – 90 1  1 

90 – 95 0  1 

95 – 100 1  0 
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Máte doma starý počítač? 
  

Recyklohraní 
 

Cílem soutěže Recyklohraní je 

podpora sběru, opětovného 

využití a recyklace vysloužilých 

počítačů (PC case, desktop, 

notebook). Funkční PC 

projdou repasí a budou 

věnovány charitativním 

organizacím k dalšímu 

použití.

 

Termín konání: 2. 9. – 15. 11. 2013 
 

Shromažďují se kompletní PC = 
se všemi součástmi uvnitř těla 
PC, přístroj nemusí být funkční. 
Nevyžaduje se např. zdroj 

napájení, myš, USB, monitor, 
klávesnice aj. příslušenství. Toto 
není považováno za součást 
kompletního přístroje. PC = PC 

case (klasický velký 
počítač/bedna), desktop (malý 
PC/bedna umístěná na 
pracovním stole), notebook.

 

Děkujeme Vám za pomoc při sběru.  Sběrným místem je  ZŠ Javorník. 

žáci ZŠ Javorník 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masáže v Javorníku 
  

Nepřehlédněte! 

 

Vážení spoluobčané, připravili jsme pro vás službu v podobě masáží, které budou probíhat na Obecním 
úřadu, a to vždy jednou za čtrnáct dní vždy v úterý 12:00 – 18:30 h. Nejbližší datum je 1.10.2013. 
  
Masáže provádí paní Adéla Hanuščáková  a nabízí např. tyto služby: 
 

- masáž záda šíje akční cena 230,- Kč, původně 280,- Kč 
- masáž celé tělo   akční cena 380,- Kč, původně 450,- Kč 
- masáž šíje           akční cena    99,- Kč, původně 125,- Kč 

 
Objednávat se můžete už nyní na tel.: 775 136 073 nebo na mailu:  twigi2@seznam.cz 
  

AKTUALITA ZE ZŠ 

Budeme rádi, když nám pomůžete vyhrát výlet do ZOO Jihlava. 

NOVINKA 

mailto:twigi2@seznam.cz
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Javornický pohár 2013 
  

Javorník tentokrát postavil dvě mužstva 

 

V sobotu 13.7. se v Březince 

uskutečnil 4. ročník turnaje 

v malé kopané o „Javornický 

pohár“, který navazuje na 

dřívějších 10 ročníků turnaje „O 

pohár starosty“.  

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, 

z toho byly poprvé dvě mužstva 

z Javorníka – nově tým juniorů.  

Ani jednomu našemu družstvu 

se nepodařilo navázat na 1. 

místo z r. 2011 nebo na 2. místo 

z loňska.

  

    Konečná tabulka turnaje vypadá následovně: 

    

    1.  Lazaret Svitavy 5   3   2   0   9 : 2 8 

    2. MeadWestvaco 5   3   1    1 8 : 4 7 

    3. Dallas  5   1   4    0 7 : 4 6 

    4. Split   5   1   2    2 3 : 5 4 

    5. Javorník II  jun. 5   1   1    3 4 : 8 3 

    6. Javorník I  5   1   0   4 2 : 10 2 

 

Nejlepšími hráči turnaje byli 

vyhlášeni: 

 

Nejlepší hráč – Lukáš Jukl 

(MeadWestvaco) 

Nejlepší střelec – Zdeněk Fric 

(Lazaret) 

Nejlepší brankář – Ivo Holas 

(Lazaret) 

 

A nejlepšími hráči týmů: 

Javorník I – Zdeněk Bulva 

Lazaret – Petr Křížek 

MeadWestvaco – Jaroslav Mach 

Split – Martin Zedník 

Dallas – František Malinský 

Javorník II jun. – Matěj Zeman 

 

Sponzory turnaje byly obec 

Javorník a KOPA sport Hradec 

Králové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Javorník I junioři      Javorník II 

 

 

 

ZE SPORTU 
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Různé 
  

Na scéně opět psi 
V posledních týdnech jsme v obci 

zaznamenali několik případů 

pokousání psy. Důrazně 

upozorňujeme, že každý vlastník 

psa je povinen jej zabezpečit proti 

volnému pobíhání.  

V této souvislosti připomínáme 

platnost Obecně závazné vyhlášky 

č. 2/2001 obce Javorník o čistotě a 

pořádku (viz. webové stránky obce 

www.obecjavornik.cz)  a otiskujeme 

následující čl. uvedené vyhlášky:

 

Čl. 6 Podmínky chovu zvířat 

 
1. Chovatel je povinen ve vztahu k jím opatrovaným zvířatům: 

a) zamezit volnému pohybu na veřejném prostranství a místních komunikacích, 
b) bezodkladně odstranit případné znečištění, které zvíře na veřejném prostranství způsobí, popř. zajistit dezinfekci  

místa znečištění, 
2. Pohyb psů po obci je povolen pouze na vodítku s doprovázející osobou, 

3. Je zakázáno přivádět nebo přinášet zvířata do prostorů dětských hřišť a pískovišť, do areálu Březinka. Toto ustanovení se 
nevztahuje na psy doprovázející osoby zrakově těžce postižené.  

 

Propagační předměty obce 

Obecní úřad nabízí zájemcům 

prodej hrníčků s motivy obce 

Javorník za pořizovací cenu 120 

Kč/ks. Dokonce je možné na 

požádání vyhotovit hrníčky 

s fotografií, kterou si zájemce sám 

dodá (v elektronické podobě). 

Pokud tedy chcete mít doma takový 

dárek,  a nebo jej chcete někomu 

darovat, využijte nabídky.

 

 

 Změna v dopravním značení 
Již loni v posledním čísle 

Javornického občasníku jsme 

podrobně informovali o jednáních 

k dopravnímu značení v obci 

Javorník. Připomínáme, že 

současný stav, kdy někde značky 

jsou a někde ne, není v pořádku. 

Proto po jednáních s Policií ČR a 

v zastupitelstvu bylo rozhodnuto o 

zrušení dopravního značení v obci. 

Ponecháno a doplněno bude 

označení bytové zóny a vyznačena 

by měla být i parkovací místa, mj. 

na „staré silnici“, protože v bytové 

zóně je parkování na komunikaci 

zakázané!

 

  

 

  

 

 

Odpady, odpady, odpady… 

Opětovně jsou mezi námi tací, kteří vyhazují odpady do nesprávných kontejnerů (např. pneumatiky ve 

stavební suti, peří v zeleném odpadu atd.). Pokud si nejste jisti, kam co vyhodit, informujte se na OÚ. 

Nedisciplinovaností významně narůstají náklady obce. Děkujeme za pochopení. 

VE ZKRATCE 

POZOR! Po odstranění 
dopravního značení 
bude v obci Javorník 
platit přednost zprava! 

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 9/2013. Cena 24 Kč na rok. 

http://www.obecjavornik.cz/

