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Zápis z posledního zasedání 
 

7.9.2015 
 
 
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  
Blanku Bulvovou a Marii 
Jankovou  

 
4. Plnění rozpočtu k 31.8.2015  
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník 
k 31.8.2015 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.034 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 2.873 
tis. Kč a na upravený rozpočet 
výdajů 4.190 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 1.860 
tis. Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet +155 tis. Kč 
skutečnost +1.014 tis. Kč 

- výrazně vyšší přebytek 
hospodaření oproti rozpočtu je 
z důvodu realizace a fakturování 
některých plánovaných akcí až 
ve 2. pololetí roku 

- na základě dosavadního vývoje 
hospodaření předložil starosta 
ke schválení rozpočtové opatření 
č. 3 dle položek (schvaluje se ale 
rozpočtové opatření 
v paragrafovém znění) 

- úprava se týká následujících 
změn:   

(a) Příjmy zvýšení o 20 
tis. Kč: daňové příjmy 
+18,0 tis. Kč, činnost 
místní správy  (§ 6171) +2 
tis. Kč 

(b) Výdaje zvýšení o 91 
tis. Kč: úpravy drobných 
vodních toků (§ 2212) 
+40,0 tis. Kč, MŠ (§ 3111) 
+26,0 tis. Kč, sběr a svoz 
komunálních odpadů (§ 
3722) +25,0 tis. Kč 

 
- zastupitelstvo vzalo na 

vědomí plnění rozpočtu obce 
k 31.8.2015 bez připomínek  

(usn. č. 4/2015-4a) 
- zastupitelstvo schválilo 

rozpočtové opatření č. 3 
v paragrafovém znění (do 
položek bude upraveno podle 
upřesnění  

 usn. č. 4/2015-4b) 
 
5. Dispozice majetkem obce  
- starosta předložil zastupitelům 

ke schválení smlouvu o 
bezúplatném převodu majetku 
s Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových; jedná se 
o pozemkovou parcelu č. 
1232/3, ostatní plocha (chodník 
u autobusové zastávky ZŠ směr 
Litomyšl) 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových o bezúplatném 
převodu majetku č. 
40/15/HSYM-BP 

 (usn. č. 4/2015-5) 
 
6. Žádost zapsaného spolku 
Lidé v Lese 
- zastupitelé obdrželi žádost 

zapsaného spolku Lidé v Lese 
pro lesní klub pro děti Napísek o 

příspěvek na nákup nových 
kamen 

- zastupitelstvo schválilo 
zakoupení kamen zapsanému 
spolku Lidé v Lese pro lesní klub 
pro děti Napísek ve výši 5 tis. Kč  

(usn. č. 4/2015-6) 
 
7. Investiční záměry - příprava 
- na zasedání ZO dne 16.2.2015 

schválilo zastupitelstvo 
dokument pod názvem Seznam 
projektových záměrů obce 
Javorník 

- o aktuálním stavu příprav u 
některých z uvedených akcí 
podal zastupitelům informaci 
starosta 

- zastupitelstvo jej vzalo na 
vědomí bez připomínek  

(usn. č. 4/2015-7)  
 
8. Informace ze schůzky 
k odklonu tranzitní nákladní 
dopravy 
- starosta informoval zastupitele  

o jednání, které proběhlo na 
odboru dopravy MěÚ Svitavy; 
jednání bylo vyvoláno na 
základě žádosti podané JUDr. 
Davidem Švecem z Javorníka 

- žádost podepsaná skupinou 
občanů obcí Javorník, Mikuleč a 
Kukle a z ul. Pražská, Svitavy 
upozorňuje na neúnosné 
zatížení silnice č. II/366 a 
požaduje odklon tranzitní 
nákladní dopravy ze silnice č. 
II/366 v úseku od křižovatky se 
silnicí č. I/35 (Mikuleč) po 
křižovatku se silnicí č. I/34 
(Svitavy) 

- na schůzku bude navazovat další 
jednání na úrovni Pardubického 
kraje  

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o jednání ve 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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věci odklonu tranzitní nákladní 
dopravy ze silnice č. II/366 
v úseku od křižovatky se silnicí 
č. I/35 (Mikuleč) po křižovatku 
se silnicí č. I/34 (Svitavy) 

(usn. č. 4/2015-8) 
 
9. Nabídka malované mapy 
- starosta informoval zastupitele o 

nabídce firmy Malované mapy, 
s.r.o. ze Zlína umístit prezentaci 
obce Javorník na malované 
mapě regionu Svitavsko (cena je 
stanovena dle rozsahu 
prezentace) 

- zastupitelstvo neschválilo 
podání objednávky na 
prezentaci obce Javorník na 
malované mapě regionu 
Svitavsko    

(usn. č. 4/2015-9) 

 
10. Cyklostezka Svitavy - 
Javorník 
- kompletní rekonstrukce stezky 

byla již dokončena 
- město Svitavy jako investor 

zatím nemá konečné vyúčtování 
akce vč. dotace Pardubického 
kraje, proto zatím není 
předložena ke schválení 
smlouva mezi městem Svitavy a 
obcí Javorník na úhradu podílu 
obce Javorník  

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o realizaci 
díla „Cyklostezka Svitavy – 
Javorník“ a uložilo starostovi 
předložit smlouvu s městem 
Svitavy o finančním podílu obce 
Javorník na financování díla 
před vlastní úhradou  

(usn. č. 4/2015-10) 

 
11. Různé 
 
a)  Nákup kontejnerů na plasty 
- protože se opakuje problém 

přeplnění kontejnerů na plasty, 
navrhl starosta zastupitelům ke 
schválení nákup tří nových 

kontejnerů a jejich umístění na 
stávající sběrná místa odpadů 

- předpokládaná cena jednoho 
kontejneru je cca 8 tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo 
zakoupení tří kontejnerů na 
plasty  

(usn. č. 4/2014-11a) 
 
b) Program obnovy venkova 
     2016 
- Mikroregion Svitavsko bude 

podávat žádost o dotaci z POV 
2016 Pardubického kraje, která 
se bude týkat příspěvku na 
úpravy veřejných prostranství 

- dotace může být pouze na akce 
s celkovým rozpočtem do 100 
tis. Kč 

- zastupitelstvo uložilo starostovi 
podat na Mikroregion Svitavsko 
žádost o dotaci na úpravu 
veřejného prostranství u 
Březinky před Kadlecovými   

(usn. č. 4/2014-11b) 
 
c) Informace firmy  
     NAMI-TECH s.r.o. 
- zastupitelé obdrželi mail 

obchodního zástupce firmy 
NAMI-TECH s.r.o. ze Zlína, 
který se týká doplnění informací 
o instalacích zařízení Eltrick 

- součástí mailu je prezentace 
referencí o realizacích 
uvedeného zařízení a nabídka 
účasti na prezentacích 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informaci o mailech firmy 
NAMI-TECH s.r.o.  

(usn. č. 4/2014-11a) 
 
d) Informace ze Skupinového  
      vodovodu Svitavy 
- na zasedání ZO dne 20.4.2015 

byla projednána informace  o 
ztrátách, které činily v celém 
svazku průměr 23,39 % a v obci 
Javorník byly uvedeny vysoké 
ztráty 45,48 % 

- starosta obce Javorník 
požadoval od Vodárenské 
Svitavy s.r.o. prověření důvodů 
a následně došlo k upřesnění 
údajů 

- ztráty v celém svazku jsou 
skutečně v průměru 23,39 %, ale 
v Javorníku jsou ztráty 19,69 %, 
z toho ztráty ve vlastní síti 12,14 
% 

- zastupitelstvo vzalo informaci 
na vědomí  

(usn. č. 4/2014-11d) 
 
e) Žádost o vynětí ze  
    zemědělského půdního  
    fondu 
- starosta seznámil zastupitele o 

jednání na MěÚ ve Svitavách ve 
věci zřízení místní komunikace 
na p. p.č. 523/22 

- tento pozemek je dlouhodobě 
využíván k přístupu na přilehlé 
pozemky jako komunikace, ale 
v Katastru nemovitostí je 
pozemek veden jako trvalý 
travní porost 

- starosta navrhl zastupitelům 
schválit žádost o vynětí ze 
zemědělského půdního fondu 
z důvodu zajištění přístupu 
k přilehlým zemědělským 
pozemkům; vynětí v tomto 
případě by mělo být zdarma, 
pouze bude nutné uhradit 
výpočet odvodů, rozbor půdy a 
jednoduchou projektovou 
dokumentaci na komunikaci (z 
důvodu přiměřených nákladů 
bude požádáno o vynětí nutné 
části p. p.č. 523/22) 

- zastupitelstvo schválilo podání 
žádosti o vynětí ze 
zemědělského půdního fondu 
části pozemkové parcely č. 
523/22 z důvodu zajištění 
přístupu k přilehlým 
zemědělským pozemkům 

(usn. č. 4/2014-11e) 
 

 

 

Věříme, že zakoupení dalších tří kontejnerů na plasty zabrání povalování plastů 
kolem kontejnerů na sběrných místech v obci… 
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Kdo slaví jubileum? 
 

V měsících září až listopad letošního roku slaví tito naši sousedé: 
 
 
 
 
MILAN NESROVNAL  65 LET 
JOSEF ŠPLOUCHAL  60 LET 
VĚRA CENEROVÁ  65  LET 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Na zdraví! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javornický pohár 2015 
 
Javorník měl i letos v turnaji dvě družstva 
 
 
V sobotu 18.7. se v Březince 
uskutečnil již 6. ročník turnaje   
v malé kopané „Javornický 

pohár 2015“, který navazuje na 
dřívějších 10 ročníků turnaje  
„O pohár starosty“.  

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, z 
toho byla i letos dvě mužstva z 
Javorníka.   

 
 

Konečná tabulka turnaje vypadá následovně: 

    

   1.  Lazaret  5   3   2    0   10 : 4 8 

   2. Javorník II  5    2    2    1 7 : 6 6 

   3. Mead Westvaco 5    2 2 1 5 : 2 6 

   4. Dallas  5 1 3 1 7 : 9 5 

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

   6. Split   5    0    1    4 1 : 8 1 

 

 
 

JUBILANTI 

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

Z AKCÍ V OBCI 
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Na turnaji byli vyhodnoceni 
nejlepší hráči celého turnaje 
i jednotlivých družstev.  
 
 
Z našich hráčů získali ocenění 
Zdeněk Bulva jako nejlepší 
hráč mužstva Javorník II a 
David Juřík (nejlepší hráč 
mužstva Javorník I). 
 
 
Hlavním sponzorem turnaje 
byla jako tradičně obec 
Javorník. 
 
Na snímku jsou hráči týmu 
Javorník II, který skončil na 
pěkném druhém místě. 
 
 
 
 
 

Ahóóój prázdniny… 
 
Rozloučení s prázdninami si děti užily 
 
Závěr prázdninových měsíců 
patřil opět krásnému počasí, 
dětem a dospělákům, kteří se 
rozhodli strávit odpoledne 
projížďkou na kole a posezením 
v Březince.  

Kolem třetí odpoledne jsme 
tentokrát vyrazili směr 
Javornické lesy a dál do 
sousední vesničky Kukle. 
Peloton cyklistů se brzy roztrhal 

do úctyhodné vzdálenosti, ale 
protože jsme „jedna rodina“ 
trpělivě jsme na sebe průběžně 
čekali, abychom ke srubu - 
stěžejnímu bodu trasy - dorazili 
společně. 

 
Srub poblíž obce Kukle je nyní v 
majetku Javorníka a jak mnozí 
vědí, byl loni propůjčen k 
užívání spolku „Napísek“, což je 

sdružení několika šikovných a 
ochotných rodičů, kteří zde 
provozují lesní školku pro děti.  
Pod vedením paní Světlany 
Mackové se tak opět probouzí 
zašlá sláva místa, které mnozí 
pamětníci dodnes hájí ve svých 
myslích jako místo zábavy a 
setkání, ale i sportovní střelby.  
 
O historii místa, jeho budování a 
užívání nám přednášel pan 
Josef Juřík (s využitím 
písemných poznámek pana 
Miloše Peňáze). Dále pak 
předvedl několik střelných 
zbraní, které byly nebo  jsou 
využívány Policií ČR.  
 
Na jeho slova navázala paní 
Macková a provedla nás 
současností užívání srubu. Bylo 
pěkné vidět, jak se zvelebuje 
nejen nejbližší okolí, ale i 
interiér.   
 
Milí sousedé, pokud budete 
hledat inspiraci k vycházce, 
vydejte se třeba sem, nebudete 
litovat. 
Po krátké přestávce nás čekala 
cesta domů, vedoucí okrajem  
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lesa a luk k hájence a zpět do 
Březinky. 
Tady si děti vyzkoušely 
oblíbenou jízdu zručnosti, 
hledaly poklady, malovaly 
obrázky z prázdnin, mlsaly 
dobroty, pouštěly balonky a 
nakonec sami opékaly špekáčky.  
 
Odpoledne bylo provázeno 
krásným počasím, písničkami a 
povídáním spokojených sousedů 
a dětí. 
 
O organizaci programu se 
postarala skupinka nadšených 
rodičů, kteří si našli čas, aby 
zabavili nejen sebe a své děti, ale 
vytvořili malý zážitek pro 
všechny -  totiž potkávat se tady 
i jinak než za okny automobilu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Volejbal v roce 2015 
 
Tradice pokračuje 
 
V sobotu 19.9. se na závěr letošní sezóny uskutečnil v Březince úspěšný volejbalový turnaj ve volejbale. 
Všichni účastníci se dobře bavili vč. hlavní organizátorky Zuzky Tesařové – viz. obě fotografie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Už se opět těšíme na další akce a bohatou účast – užívejme si! 
Petr Hirka 
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Drakiáda 
 
Tentokrát jinde 
 
V neděli 4.10.2015 proběhla 
oblíbená Drakiáda, tentokrát na 
louce mezi zemědělským 
areálem a Březinkou. Komise 

pro mládež připravila bohaté 
občerstvení pro všechny 
účastníky a mnoho cen pro 
zúčastněné pouštěče draků. 

Fotografie z úspěšné akce jsou 
k nahlédnutí na webových 
stránkách obce Javorník: 
www.obecjavornik.cz . 

 

 
 

Vítání občánků 
 
Sdílená radost je dvojnásobná radost 
 
V sobotu 3.10.2015 se 
uskutečnilo Vítání občánků.  
 
Přivítána byla dvě děvčátka - 
Elenka Karlíková a Zuzanka 
Pekařová. Slavnostní akt 
proběhl v příjemné atmosféřě.  

S přednesem básniček 
vystoupily děti ze zdejší MŠ pod 
vedením Zdeny Rejmanové.  
Rodiče vítaných občánků 
obdrželi od obce pro své 
ratolesti finančí příspěvek na 
založení vkladní knížky a akce 

byla zakončena besedou nad 
Pamětní knihou obce. 
Hudební doprovod zajistila 
tradičně Míša Janková. 
Vystupujícím dětem i Míše moc 
děkujeme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.obecjavornik.cz/
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Hledáme koledníky 
 
Tříkrálová sbírka 2016 
 
 
Hledáme lidi ochotné stát se 
koledníky, velké i malé. 
 
Vedoucí kolednických skupinek  
i malé „krále.“ 
Pomáhat potřebným lidem 

můžete i tak, že se zapojíte do 
koledování. 
 
Více o Tříkrálové sbírce na 
www.trikralovasbirka.cz . 
 

Na spolupráci se těší: 
Miriam Holubcová,  
pastorační pracovník Charita 
Svitavy 
736 267 381 
miriam.holubcova@svitavy.charita.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úpravy vtoku a výtoku rybníka 
 
Rozpadající koryta opravena 
 
Práce na vtoku, výtoku a opravě břehu provedla 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje. 
Fotografií se ještě vracíme k realizované opravě 
koryta výtoku z našeho rybníka. 
 
 

 
 

 

JAVORNICKÝ RYBNÍK 

Celkové náklady činily cca 220 tis. Kč. 

http://www.trikralovasbirka.cz/
mailto:miriam.holubcova@svitavy.charita.cz
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Usadí se čápi v Javorníku natrvalo? 
 
Přemístění čapího hnízda 
 
V letošním roce se na komíně 
obchodu Jednoty uhnízdili čápi. 
Protože si hnízdo vytvořili na 
komíně, který je v zimě 
používaný, bylo nutné tuto 
situaci řešit. Po konzultaci 
s odborníky bylo potřeba 
přemístit hnízdo do jeho 
stávající blízkosti.  
Proto obec zakoupila vyšší 
betonový sloup, pracovník obce 
pan Čechal vyrobil zařízení na 
přemístění hnízda, které je 
uchyceno na vrchol sloupu a za 
pomoci svitavských hasičů bylo 
hnízdo přemístěno. Na nový 
sloup elektrikář Pisca instaloval 
světlo pro potřeby osvětlení 
Zelené návsi. 
 
A teď budeme netrpělivě čekat, 
zda se zde čápi příští rok 
uhnízdí.
 
 
 
 
 
 
 

Stezka Svitavy - Javorník 
 
Spolupráce přinesla výsledek 
 
Spoluprací města Svitav s obcí Javorník a za přispění 
Pardubického kraje byla provedena rekonstrukce stezky 
Svitavy – Javorník. Cyklisté i chodci si tak užívají nové kvality. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVÁ ATRAKCE V JAVORNÍKU 

KONEČNĚ JSME SE DOČKALI 

Celkové náklady rekonstrukce byly 
1.056.313 Kč, z toho podíl obce 
Javorník 253.515 Kč, tj. 24 % nákladů. 
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Ve zkratce 
 
Informace ze ZŠ 
 
Ve školním roce 2015/2016 
došlo k nárůstu počtu žáků. Ve 
škole je aktuálně 17 žáků.  
Zajímavé akce ve škole a školce 
pokračují i za nového 
zastupujícího ředitele Mgr. 
Jiřího Konopáče. Úspěšnou akcí 
byl např. adaptační pobyt dětí 
„Sherlock Holmes na Ostrém 
Kameni“, ze které je i fotografie.
 
 
 
Schůzka starostů v obci Kukle 
 
Starostové obcí Kukle, Mikuleč, 
Javorník, dále místostarosta 
Svitav P. Čížek a pracovník 
odboru dopravy KÚ Pardubice a 
občan Javorníka David Švec se 

sešli k řešení problematiky 
narůstající dopravy při průjezdu 
uvedenými obcemi a městem 
Svitavy. Výsledkem schůzky je 
shoda, že bude vytvářen tlak na 

vrácení kamiónů ze silnice č. 
II/366 na silnici první třídy I/34 
a dále na přijetí opatření ke 
zpomalení průjezdů uvedenými 
obcemi.

 
 
Beseda v Klubu důchodců 
 
Ve spolupráci javornické 
knihovny s Městskou knihovnou 
ve Svitavách se v Klubu 
důchodců 3.11.2015 ve 14:30 h 
uskuteční krátká beseda. 

Tématem jsou možnosti 
čtenářství s informací o 
moderních technologiích 
(audioknihy, čtečky, půjčování 
mezi knihovnami).  

Besedy se mohou zúčastnit i 
další zájemci, tzn. nejen 
důchodci. Využijte této 
možnosti.

 

NA ZÁVĚR 

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 10/2015. Cena 24 Kč na rok. 

Do konce roku se připravují další akce: Strašidýlkování, Rozsvěcení vánočního 
stromku a vánoční koncerty.  
O přesných termínech a dalších údajích budete včas informováni. 

Už se těšíme na velkou účast! 


