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Zápisy z minulých zasedání 
 

24.2.2014  
 
 
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                    
B. Bulvovou a Vl. Čechala  

 
 

4. Hospodaření obce           
v r. 2014  
- podle pokynů Pardubického 

kraje bude první výkaz 
hospodaření obce zpracován 
za únor 2014 

- starosta obce seznámil 
zastupitele s dosavadním 
plněním rozpočtu s tím, že 
navrhl schválit rozpočtové 
opatření č. 1, kterým se navýší 
příjem § 2310 (pitná voda) o 
25,0 tis. Kč a výdaje v § 3113 
(ZŠ) o 100,0 tis. Kč, § 3399 
(kaple) o 62,0 tis. Kč a § 3631 
(veřejné osvětlení) o 35,0 tis. 
Kč 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočtové opatření č. 1  

(usn. č. 1/2014-4a) 

5. Různé 
 
a) Informace o jednáních 
starosty s firmami 
CENTROPOL ENERGY, a.s. 
a ČEZ, a.s. 
- starosta informoval zastupitele 

o konečných jednáních 
s oběma firmami s tím, že byla 
podána výpověď obce firmě 
ČEZ na odběr elektřiny pro 
SVC a veřejné osvětlení a dle 
dřívějšího usnesení ZO byla 
podepsána smlouva o odběru 
el. energie  v r. 2014 
s CENTROPOL ENERGY, a.s. 
(vzhledem k výpovědní lhůtě u 
ČEZ bude nový odběr od 
1.5.2014) 

- zastupitelstvo vzalo 
informaci na vědomí bez 
připomínek  

           (usn. č. 1/2014-5a) 
   

b) Sdružování finančních 
prostředků na nákup 
výměnného fondu pro 
podporu výkonu 
regionálních funkcí 
knihoven pro rok 2014 
- starosta seznámil zastupitele 

s dopisem ředitelky Městské 
knihovny ve Svitavách, který se 
týká předpokládaného 
financování v r. 2014 

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

stejné výši jako v r. 2013, tj. 5 
Kč na obyvatele 

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

(usn. č. 1/2014-5b) 
 
 
c) Nařízení vlády č. 37/2003 
Sb., v pozdějším znění vč.  
459/2013 Sb. 
- starosta seznámil zastupitele 

s nařízením vlády ze dne 18. 
prosince 2013, které se týká 
odměňování za výkon funkce 
členů zastupitelstev 

- nově je stanovena max. výše 
měsíční odměny starosty ve 
výši 60 % odměny uvolněného 
starosty 

- zastupitelům byla předložena 
podrobná tabulka se 
strukturou možných odměn a 
navržených odměn 

- zastupitelstvo schválilo 
stanovení odměn zastupitelům 
vč. starosty, místostarosty a 
předsedů výborů a komisí 
s platností od 1.3.2014 – 
schválená výše je max. 75 % 
možné odměny  

usn. č. 1/2014-5c) 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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Kdo slaví jubileum? 
 
V prvním čtvrtletí letošního roku slaví tito naši občané: 
 
 
VĚRA FUČÍKOVÁ   83 LET 
PAVLA HAVRDOVÁ   86 LET 

PAVEL ŠVEC    65 LET 

MILAN KUTHAN   70  LET 

ANEŽKA JUŘÍKOVÁ   81 LET 

JAROSLAV PETR   65  LET 

LIBUŠE KOSKOVÁ   83 LET 

ANEŽKA SLÁMOVÁ   80 LET 

MARIE VRÁTILOVÁ   91  LET 

MARIE HAVLÍČKOVÁ   75  LET 

 
 
 
 
 
 
 
    Na zdraví! 

 

 

 

 

 

 

Krátce a stručně 
 

Titulek si napsal sám náš dlouholetý dopisovatel 

 

Naše vesnice žije poklidným 

životem… I když pohostinství 

odnesl čas, zůstal hotel               

U Jelena.  

 

Většina obyvatel je vděčná za 

zachování prodejny Jednoty, a 

také ji přiměřeně využívá. 

Pravdou je, že mnozí pracující 

ve městě ji využívají méně. 

Starší a důchodci prodejnu i 

paní vedoucí chválí! 

A právě zmíněná skupina 

obyvatel, což mnozí ani netuší, 

se každé první úterý v měsíci 

setkává na Obecním úřadě. 

V poslední době v počtu kolem 

dvaceti seniorů. Cestu do 

kolektivu mnozí nemohou 

z různých důvodů nalézt. Tímto 

je zveme mezi nás. 

 

Dříve činné spolky zanikly. 

Např. hasiči, Svaz žen, 

svazarmovci, Červený kříž. 

V bývalé hospodě se 

provozovalo kino, a což mladší 

ani neví – divadelní kroužek. 

Tak aspoň přijďte mezi nás 

seniory v Klubu důchodců! Již 

toto úterý 4. března nebo 1. 

dubna. 

 

„Náročným“ je možné 

připomenout obdobnou 

organizaci ve Svitavách – Svaz 

JUBILANTI 

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

Z PERA DOPISOVATELŮ 
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postižených civilizačními 

chorobami (SPCCH) – dříve 

Svaz invalidů (SI). Sdružuje 

občany s různým postižením. 

Organizuje mj. zájezdy a různé 

aktivity (návštěvy divadel, 

lázeňské pobyty a další…).  

 

Přihlásit se je možné u mne či 

v základní organizaci SPCCH 

Svitavy ve Fabrice každý čtvrtek 

dopoledne. Přijďte mezi nás, 

neváhejte ani vteřinu! 

 

Josef Juřík

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro čtenáře 
 

Co nového v Obecní knihovně v Javorníku? 

 

Knihovna je otevřena každou 

středu od 16:00 h do 17:00 h 

v budově Společenského a 

vzdělávacího centra. 

Pokud by se zvýšil zájem 

čtenářů, mohl by být půjčovní 

čas prodloužen na dvě hodiny. 

Zatím  

však doba postačuje.  

Možná nevíte, že budete-li chtít, 

lze častěji obměňovat a půjčovat 

knihy z Městské knihovny ve 

Svitavách. Stejně tak můžeme 

objednat Vámi žádané tituly, 

třeba i z Vědecké knihovny 

v HK, z jiné knihovny v okolí.  

Přestože je knihovna malá, 

určitě si vyberete Vy i Vaše děti. 

V policích najdete knihy starší, 

novější i úplně nové, zábavné i 

naučné. Především školáci zde 

mohou najít knihy, které jim 

doporučí škola. Mnohé děti si to 

již vyzkoušely, bohužel cestu do 

naší knihovny potom 

zapomněly. 

Již několik let probíhá akce  

„Celé Česko čte dětem“. Proč je 

čtení pro nás tak důležité? 

Má pro každého hned několik 

velkých přínosů: 

1) nevědomky poznáváme 

nové a učíme se 

2) dokážeme lépe formulovat 

své myšlenky 

3) rozvíjíme svou 

představivost 

4) obohacujeme své citové 

vnímání 

5) nalézáme svůj vnitřní svět, 

svou osobnost  

6) rozvíjíme a upevňujeme 

znalost rodného jazyka 

 

Určitě bych našla ještě další 

klady a důvody proč číst, ale 

každý z nás si svou cestu ke 

knize musí nalézt, ať už s rodiči, 

nebo sám prostřednictvím 

nějaké záliby.                                                                

  Jarmila Boušková

…manželka mě doplnila, že v bývalé hospodě se také organizovaly 
taneční zábavy a plesy. Vždyť si někteří tehdy na těchto akcích našli i 
svého životního partnera (a ukazovala na mě ).             Josef Juřík 

ČTETE RÁDI? 

Zvu Vás do naší knihovny. Třeba si vybrat, a nebo na besedu, nebo jen 
k nahlédnutí. Těším se na Vás! 
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Poděkování našim občanům 
 

Vyjímáme z dopisu ředitelky Charity Svitavy 

 

Vážení tříkráloví přátelé, 

 

ráda bych Vám všem touto 

cestou poděkovala za zdar 

letošní tříkrálové sbírky 

v oblasti, kterou spravuje naše 

Charita. 

 

Tváří v tvář všem těžkostem 

sbírka sama a Charita vůbec u 

veřejnosti, dárců i dobrovolníků 

obstála. Toho jsem si vědoma a 

velmi si této přízně vážím.  

Při letošním koledování jsme 

vybrali 387.574 Kč (loni to bylo 

346 tis. Kč). V Javorníku se 

vykoledovalo 7.149 Kč. 

 

Řada z Vás se také na tomto 

pozitivním výsledku osobně 

podílela. Díky všem štědrým 

dárcům a obrovskému nasazení 

dobrovolníků – koledníků 

pomůže výtěžek v humanitární 

oblasti v tuzemsku i zahraničí. 

 

Přímo ve Svitavách a v okolních 

obcích, kde působíme, pak pocítí 

klienti Charity Svitavy pomoc 

zcela konkrétně. Z větší části 

výtěžku pořídíme nový 

automobil, kterého budou moci 

využívat hlavně ti, kteří mají 

potíže se samostatně pohybovat. 

Automobil bude upraven pro 

přepravu osob na invalidním 

vozíku. 

 

V Javorníku patří také zvláštní 

poděkování vedoucí skupinek 

králů paní Marii Janderové a 

samotným králům Karolíně 

Benešové, Karolíně Švendtové, 

Zuzaně Janderové, Tereze 

Kinclové, Michalovi Kinclovi a 

Kristýně Valové (na fotografii 

jsou první tři). 

 

 

Blanka Homolová 

ředitelka Charity Svitavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

http://www.trikralovasbirka.cz/index.php?cmd=banner&id=12
http://www.charita.cz/
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Tradice zůstala neporušena 
 

Tentokrát trošku jinak, ale přesto…  

  

I letos bylo v plánu 

zorganizování dvou vánočních 

koncertů. V období Vánoc se ale 

uskutečnil pouze jeden koncert 

sdružení svitavských hudebníků 

„Chvála Bohu“. Druhý koncert 

pěveckého sdružení Červánek 

z důvodu nemoci několika členů 

na Vánoce být nemohl, ale 

uskutečnil se až 22.1.2014. 

 

Na koncertě „Chvála Bohu“ 

s Frantou Černým z Čechomoru 

byla kaple N. Trojice nabitá za 

rekordní návštěvy nadšených 

posluchačů. Nechyběl tradiční 

punč, a tak všichni odcházeli 

z koncertu velmi spokojeni, i 

když původní plynové topení již 

dosloužilo a muselo být 

operativně zajištěno náhradní 

topidlo. 

 

Na druhý koncert Červánku bylo 

instalováno nové moderní 

vytápění pomocí čtyř 

elektrických panelů a skutečně 

teplota v kapli byla komfortní. 

Takže i druhý koncert se povedl 

a návštěvníci byli spokojeni, i 

když místo tradičního 

javornického punče byl 

připraven jiný, ale také výborný 

nápoj.  

 

Těšte se již na další koncerty. 

Fotografie připomíná vánoční 

koncert „Chvála Bohu“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCERTY V KAPLI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
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Co víš o obci, ve které žiješ? 
 

Soutěž pro všechny děti (od 5 do 15 let) 

 

Hra – soutěž potrvá od 5. března do 18. června. 

Podmínky – zúčastnit se mohou všechny děti uvedeného věku bydlící v Javorníku 

 

1. Začínáme registrací a první otázkou 5. března v Obecní knihovně Javorník od 16:00 h. 

2. Na odpověď máš týden, potom opět ve středu od 16:00 h přijdeš se zodpovězenou otázkou. 

3. Ihned si vylosuješ další otázku na příští týden. 

4. Takto budeš 15 týdnů vždy ve středu plnit úkoly týkající se naší obce. 

5. Vítěz musí odpovědět na všech 15 otázek, aby mohl být odměněn. 

6. Pokud se stane, že onemocníš (budeš někde odjetý), může odpověď přinést někdo z rodičů nebo 

známých. 

 

Celá soutěž je velmi jednoduchá 

a jejím cílem je, abychom znali 

místa, kde bydlíme, hrajeme si a 

procházíme se, potkáváme se se 

sousedy, které mnohdy ani 

neznáme. 

Věřím, že Vás hra pobaví a jaro 

uteče tak rychle, že se ani 

nenadějete a budou tu 

prázdniny. 

 

A na vítěze čekají hodnotné 

ceny, které věnuje obec 

Javorník. 

 

Jarmila Boušková

 

 

 

 

 

 

 

Plán akcí na rok 2014 
 

Informace komise pro mládež a životní prostředí 

 

Kubb sobota 17.5. 15:00 h 

Dětský den sobota 14.6. 13:30 h 

Skalní golf sobota 2.8. 16:00 h 

Volejbal sobota 6.9. 08:00 h 

Drakiáda neděle 18.10. 14:00 h 

Strašidýlkování sobota 8.11. dle upřesnění 

Sáňkařské závody dle počasí 

 

 Dan Císař, předseda komise 

A JEŠTĚ JEDNOU Z KNIHOVNY 

Kulturní komise 
chystá na konec 
dubna čarodějné 
překvapení… 

CO NÁS LETOS ČEKÁ 

Mnozí možná ještě 
nevíte, co se pod 
některými názvy 
skrývá. Nebojte se, 
jde pouze o taškařice 
pořádané pro 
obveselení. Vše bude 
objasněno přímo na 
jednotlivých akcích. 
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Brány památek dokořán 2014 
 

Proběhne slavnostní otevření Památníku včelích matek 

 

Mikroregion Svitavsko, město 

Svitavy a Lesy ČR pro vás 

připravily na sobotu 26. dubna 

2014 program, který je zaměřen 

nejen na poznávání památek a 

přírody, ale nabízí také možnost 

„protáhnout“ své tělo a strávit 

pěkné chvíle s rodinou a přáteli. 

Sobotní program je sestaven tak, 

aby vyhovoval jak cyklistům, tak 

i pěším turistům. Připraveny 

jsou dvě trasy zaměřené pro 

všechny věkové skupiny. Jedná 

se o zážitkovou trasu nejen pro 

děti, která bude vytvořena 

svitavským turistickým oddílem 

TOM Zálesáci a Lesní školkou. 

 

Ve 13:00 hodin proběhne 

slavnostní 

otevření Památníku včelích 

matek.  Památník včelích 

matek připomíná téměř 

zapomenutou včelařskou tradici 

v regionu a je zajímavým 

turistickým cílem s ojedinělou 

architekturou. Památník 

společně vybudovaly uprostřed 

lokality Brand Mikroregion 

Svitavsko a Lesy ČR. Zazpívá 

dětský pěvecký sbor z Poličky. 

 

V Kuklích se ve 14 hodin 

uskuteční slavnostní 

otevření Obecního úřadu 

s informačním centrem.  

 

Od 14:15 hodin je na hřišti 

v Kuklích připravena kulturní 

akce za doprovodu hudební 

kapely BezLimitu. K dispozici 

bude malé pódium, lavičky a 

stánky s občerstvením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKROREGION SVITAVSKO INFORMUJE 

Pěší trasa měří 6,5 
km. Směřuje 
k rybníku Rosnička a 
dále lesními cestami 
k Památníku včelích 
matek a následně do 
obce Kukle. 
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Jarní úklid 
 

Poznámka na závěr 

 

Letošní mírná zima naznačuje, že se jaro blíží. Je vidět, kolik lidí se snaží už pracovat kolem svých 

domů. Využíváme této příležitosti a žádáme všechny spoluobčany, aby se snažili okolí svých domů 

upravit a uklidit tak, aby se nám v Javorníku co nejvíce líbilo. Věříme, že si všichni nepořádek uklidíme, 

starou trávu posekáme, uhrabeme a budeme se těšit z prostředí, ve kterém žijeme. Děkujeme. 

 

Cyklotrasa povede přes obce Koclířov, Dětřichov, Opatov a Opatovec také 
k Památníku včelích matek a do obce Kukle. Trasa měří zhruba 25 km. 

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 2/2014. Cena 24 Kč na rok. 


