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Zápisy ze zasedání 
 

19.12.2016 
 
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                       
K. Matušovskou a M. Obra 

 
4. Plnění rozpočtu obce 
k 30.11.2016 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník 
k 30.11.2016 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.836 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 4.505 
tis. Kč a na upravený rozpočet 
výdajů 8.349 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 7.666 
tis. Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet -3.514 tis. Kč 
skutečnost -3.161 tis. Kč 

- na základě dosavadního vývoje 
hospodaření a předpokládaného 
plnění ke konci roku předložil 
starosta ke schválení rozpočtové 
opatření č. 4 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 30.11.2016 (usn. č. 7/2016-
4a) a schválilo rozpočtové 
opatření č. 4 (usn. č. 7/2016-
4b) 

 
5. Rozpočet obce Javorník na 
r. 2017 
- návrh rozpočtu obce na rok 2017 

v paragrafovém znění byl řádně 
zveřejněn na úřední desce OÚ 

Javorník i na webových 
stránkách obce – elektronické 
úřední desce 

- zastupitelé obdrželi předem 
kromě paragrafového třídění 
také návrh položkového 
rozpočtu obsahujícího 
porovnání jednotlivých položek 
od r. 2011 vč. předpokladu r. 
2016 a vlastního návrhu na r. 
2017 

- starosta doporučil schválit 
rozpočet 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočet obce Javorník na r. 
2017 (usn. č. 7/2016-5a) a 
uložilo zveřejnit jej na 
webových stránkách obce (usn. 
č. 7/2016-5b) 

 
6. Nařízení vlády ČR 37/20013 
- změna 
- starosta seznámil zastupitele 

s Nařízením vlády č. 37/2003 
Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, ve 
znění pozdějších předpisů 

- doposud platí usnesení 
k vyplácení odměn ze dne 
14.12.2015 

- od počátku r. 2017 je navrženo 
vyplácet odměny v objemu 75 % 
možné výše dle metodického 
pokynu MV ČR, odboru dozoru 
a kontroly veřejné správy 

- zastupitelstvo stanovilo 
měsíční odměnu za výkon 
funkce neuvolněného starosty, 
neuvolněného místostarosty, 
předsedů výborů a komisí a 
ostatních členů zastupitelstva ve 
výši 75 % z maximální možné 
výše dle přílohy č. 1 nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů bez 
nutnosti přijímat další usnesení 
v případě pozdějších změn 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb.                       
(usn. č. 7/2016-6) 

 
7. Různé 
 
a) Žádost města Svitavy - 
kasino 
- zastupitelstvo města Svitavy si 

vyžádalo stanovisko obce 
Javorník k žádosti o 
provozování kasina v hotelu 
Schindlerův háj 

- zastupitelstvo obce Javorník již 
na předchozích zasedáních 
přijalo usnesení vč. obecně 
závazné vyhlášky, kterým na 
celém území katastru obce 
zakazuje provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných 
her  

- protože hotel Schindlerův háj 
leží na hranici katastru obce 
Javorník s městem Svitavy, 
zastupitelstvo obce Javorník 
nesouhlasí s provozováním 
kasina v Schindlerově háji 

- (usn. č. 7/2016-7a) 
 
b) Smlouva o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti 
- zastupitelům byla předložena 

smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, kterou 
předložila firma ČEZ Distribuce, 
a.s., IČ 24729035 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti 
mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí 
Javorník a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-
2015115/VB/02 Javorník, 
Havlová, RD 523/43 – nové OM 
(manželé Doskočilovi) (usn. č. 
7/2016-7b) 

     

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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20.3.2017 
 
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. Výsledek hospodaření obce 
za r. 2016 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník 
k 31.12.2016 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 5.101.550,00 Kč 
je skutečnost po konsolidaci 
5.116.895,25 Kč a na upravený 
rozpočet výdajů 8.256.036,00 
Kč je skutečnost po konsolidaci 
8.011.427,22 Kč  

- saldo hospodaření na upravený 
rozpočet -3.154.486,00 Kč je 
skutečnost -2.894.531,97 Kč; na 
pokrytí schodku přijala obec 
úvěr ve výši 3.000.000 Kč a 
splaceno bylo ke konci roku 
38.462,00 Kč 

- na běžných účtech u ČS a ČNB 
měla obec k 31.12.2016 celkem 
1.933.527,03 Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 31.12.2016 bez připomínek 
(usn. č. 1/2017-4a) a uložilo 
starostovi předložit ke schválení 
závěrečný účet obce za r. 2016 
na nejbližší zasedání 
zastupitelstva po zveřejnění na 
úředních deskách obce (usn. č. 
1/2017-4b) 

   
5. Plnění rozpočtu obce 
k 28.2.2017 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník 
k 28.2.2017 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.689 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 1.004 
tis. Kč a na upravený rozpočet 

výdajů 4.228 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 563 
tis. Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet 462 tis. Kč 
skutečnost +440 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 28.2.2017 bez připomínek 
(usn. č. 1/2017-5a) a 
schválilo rozpočtové opatření 
č. 1, kterým byly příjmy zvýšeny 
o 706.161 Kč a výdaje byly 
zvýšeny o 706.205 Kč (usn. č. 
1/2017-5b) 

   
6. Rozpočtový výhled obce 
Javorník 
- starosta předložil zastupitelům 

rozpočtový výhled na období 
2017 – 2020 a o plnění 
podmínek zákona o rozpočtové 
odpovědnosti 

- obec podmínky plní a bude plnit 
v souladu se zákonem 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočtový výhled obce Javorník 
na období let 2017 - 2020 (usn. 
č. 1/2017-6)  

   
7. Dispozice s majetkem obce 
- starosta informoval zastupitele o 

prvním jednání s realitní 
kanceláří Reality GAIA, spol. s r. 
o., která zprostředkovává 
Jednotě Havlíčkův Brod prodej 
objektu Jednoty v Javorníku 

- zatím se velmi rozchází 
představa obce a prodávajícího o 
ceně – obec nabídla nejdříve 
800 tis. Kč a prodejní cena je 
nyní 2.250 tis. Kč 

- po případném nákupu obcí bude 
nutné investovat další 
prostředky do rekonstrukce a 
zajistit provozovatele 

- někteří případní provozovatelé 
nejsou ochotni platit za 
pronájem (ani symbolický) a 
naopak si představují, že obec 
bude provoz prodejny dotovat 
měsíčně 10 – 15 tis. Kč 

- starosta vyzval jednotlivě 
zastupitele, aby se k možné 
koupi objektu vyslovili 

- zastupitelstvo pověřilo starostu 
k dalšímu jednání s realitní 
kanceláří Reality GAIA, spol. s r. 
o.    (usn. č. 1/2017-7a) 

 

- zastupitelstvo na svých 
zasedáních dne 25.4., 30.5. a 
21.11.2016 projednávalo návrh 
Lesů ČR na odkup pozemku p.č. 
1186/1 v k. ú. Javorník u Svitav 

- záměr dispozice byl řádně 
vyvěšen na úřední desce, ale 
konkrétní usnesení 
zastupitelstvo odložilo 

- protože po upřesnění 
skutečného zaměření pozemku 
se skutečně jedná o pozemek 
pod komunikací, starosta opět 
předložil ke schválení návrh na 
prodej uvedeného pozemku 
(jedná se o pozemek ostatní 
komunikace západně od 
Schindlerova háje o velikosti 176 
m2)  

- Lesy ČR nabízí cenu 30 Kč/m2 
- zastupitelstvo souhlasilo 

s prodejem uvedeného 
pozemku, ale za minimální cenu 
100 Kč/m2 a pověřilo starostu 
k dalšímu jednání    (usn. č. 
1/2017-7b) 

 
8. Různé 
 
a) Dodatek č. 15 ke smlouvě č. 
09/2001/O s firmou LIKO 
Svitavy 
- zastupitelstvo schválilo 

uzavření Dodatku č. 15 ke 
smlouvě č. 09/2001/O s firmou 
LIKO Svitavy a.s., kterým je 
stanovena výše roční ceny za 
nakládání s komunálním 
odpadem na rok 2017 (usn. č. 
1/2017-8a) 

      
b) Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací (karta PRVK 
Javorník) 
- starosta seznámil zastupitele 

s průběhem jednání, která 
probíhají ke zpracování karet 
PRVK obcí, které nemají 
vybudovanou kanalizaci 

- v závěru loňského roku vyzval 
starosta odbor životního 
prostředí MěÚ ve Svitavách 
k řešení povolení budování 
domovních čističek a vypouštění 
odpadních vod do povrchových 
vod – to souvisí s tím, že SFŽP 
vypsal dotační titul na budování 
DČOV v obcích, kde je 
neekonomické budovat centrální 
kanalizace (náklady na 
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obyvatele se nevejdou do limitu 
stanoveného SFŽP) 

- následně ved. odboru ŽP MěÚ 
ve Svitavách vyvolal jednání se 
starosty obcí Skupinového 
vodovodu Svitavy a firmou ERV 
Ekologický rozvoj a výstavba 
s.r.o. Jaroměř, která pro 
Pardubický kraj aktualizuje 
karty PRVK obcí 

- v obci máme nyní v evidenci 147 
čísel popisných, z nich 9 již 
neexistuje, na 10 čp. nikdo 
nebydlí, na dalších pěti čp. není 
nikdo hlášen k TP, takže 
v současnosti máme v obci 119 
obydlených čp. 

- v obci je nyní cca 20 % obyvatel 
napojeno na kanalizaci ve 
Svitavách a cca 120 obyvatel má 
DČOV 

- k odkanalizování zbývá cca 180 
obyvatel 

- zastupitelstvo schválilo postup 
jednání starosty a pověřuje jej 
k dalšímu jednání s primárním 
cílem budování DČOV (usn. č. 
1/2017-8b) 

     
c) Žádosti o příspěvek – 
Městská knihovna ve 
Svitavách, Zelené Vendolí, 
Seniorcentrum Svitavy 
- obec obdržela žádosti o 

příspěvek od výše uvedených 
žadatelů 

- zastupitelstvo schválilo 
poskytnutí ročního příspěvku na 
nákup výměnného fondu ve výši 
do 5 Kč na jednoho obyvatele a 
pověřuje starostu uzavřením 
smlouvy o sdružování 
prostředků na nákup 
výměnného fondu pro knihovny 
v regionu Pardubice s Městskou 
knihovnou ve Svitavách, 

zastoupenou její ředitelkou  
(usn. č. 1/2017-8c1) 

- zastupitelstvo schválilo 
poskytnutí příspěvku ve výši 2 
tis. Kč pro záchrannou stanici 
volně žijících živočichů při ZO 
ČSOP Zelené Vendolí (usn. č. 
1/2017-8c2) 

- protože Seniorcentrum Svitavy 
poskytuje sociální služby 
obyvatelce obce Javorník p. 
Anežce Slámové, zastupitelstvo 
schválilo poskytnutí 
finančního daru pro rok 2017 ve 
výši 10 tis. Kč Seniorcentru 
Svitavy s.r.o.    (usn. č. 1/2017-
8c3)  

      
d) Protokol o kontrole ZŠ a MŠ 
– Česká školní inspekce 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výsledky uskutečněné kontroly 
České školní inspekce v ZŠ a MŠ 
Javorník (Protokol o kontrole a 
Inspekční zpráva) 

- výsledky kontroly jsou velmi 
příznivé; jediná drobnější 
připomínka byla k tomu, že 
z chybně nastaveného výpočtu 
Spotřebního koše nebylo možné 
zkontrolovat, zda je ve školní 
jídelně pro jednotlivé věkové 
skupiny strávníků zajištěno 
optimální plnění výživových 
norem 

- všechny ostatní kontroly jsou 
bez připomínek:  

1. kontrola vydání, obsahu a 
zveřejnění školních řádů MŠ 
a ZŠ a vnitřních řádů ŠD a ŠJ  
2. kontrola souladu školního 
vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání 
s Rámcovým vzdělávacím 
programem 

3. kontrola bezplatného 
poskytování podpůrných 
opatření dětem a žákům se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami 
4. kontrola plnění 
odpovědnosti školského 
zařízení za poskytované 
stravovací služby 
5. kontrola stanovení a 
dodržování podmínek pro 
poskytování školního 
stravování 
6. hodnocení podmínek 
vzdělávání 
7. hodnocení průběhu 
vzdělávání 
8. hodnocení výsledků 
vzdělávání 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí Protokol o kontrole a 
Inspekční zprávu České školní 
inspekce (usn. č. 1/2017-8d) 

    
e) Doručování pošty občanům 
s trvalým pobytem na OÚ 
- místostarostka M. Janderová 

podala informaci o neúměrném 
narůstání přebíraných 
poštovních zásilek občanů, kteří 
mají trvalý pobyt nahlášen na 
OÚ a zásilky si ve velké většině 
nevyzvedávají 

- na základě výše uvedeného 
místostarostka navrhla řešit tuto 
záležitost s Českou poštou tak, 
aby zásilky zůstávaly na poště 

- zastupitelstvo schválilo 
odmítnutí přijímání poštovních 
zásilek pro občany s trvalým 
pobytem na čp. 26 a uložilo 
místostarostce 
informovat Českou poštu o 
rozhodnutí zastupitelstva (usn. 
č. 1/2017-8e) 

 
 
 
 
    
 
 

Cvičení žen a dívek  
 
Krátká zpráva 
 
Informujeme všechny ženy a dívky, 
že každé úterý od 18:30 h probíhá 
v tělocvičně ZŠ cvičení. Zájemkyně 

jsou vítány. Bližší informace podá 
Pavla Štěrbová. Tak neváhejte a 
něco pro sebe dělejte…

AKTUALITA 
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Kdo slaví jubileum? 
 

V prvních čtyřech měsících tohoto roku slaví svá jubilea následující občané: 
 
 
VĚRA FUČÍKOVÁ  86 LET 
JOSEF JUŘÍK   82 LET 
PAVLA HAVRDOVÁ  89  LET 
ANEŽKA JUŘÍKOVÁ  84 LET 
LIBUŠE KOSKOVÁ  86 LET 
JAROSLAV CENER  70 LET 
ANEŽKA SLÁMOVÁ  83 LET 
ALENA PETROVÁ  70 LET 
ADOLF DĚDIČ   75 LET 
VLADIMÍR ČECHAL  60  LET 
BOHUMIL ZICH   65 LET 
 
 
 
 
        Poznámka: 

        Kdo si nepřeje zveřejnění, uváděn není! 

 
 
              Na zdraví! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co se v obci dělo od minulého vydání JO? 
 
Vánoční koncert 
 
21. prosince se v kapli N. Trojice 
uskutečnil tradiční vánoční koncert, 
na kterém vystoupil Franta Černý 
s přáteli. Kaple byla opět plná.  
Protože Fr. Černý vystoupil v Javorníku  
podvacáté, byl na koncertě zapsán  
do Pamětní knihy obce a obdržel 
pamětní plaketu obce. 
 
Druhý tradiční vánoční koncert souboru 
Červánek se z důvodu nemoci tentokrát 
neuskutečnil. Náhradou připravujeme 
letní vystoupení souboru v areálu Březinka. 
O termínu budeme včas informovat. 

JUBILANTI 

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

Z AKCÍ V OBCI 
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Tříkrálová sbírka 
 
„V době 1. 1. 2017 – 15. 1. 2017 
proběhla v celé naší republice 
nejrozsáhlejší sbírka roku, 
Tříkrálová sbírka. 
 
V Javorníku koledovala 1 skupinka.  
Dovolte mi, abych Vás touto cestou 
seznámila s výsledky a hlavně 
poděkovala všem, kteří se na této 
sbírce jakýmkoli způsobem podíleli. 
Ať už organizačně, či jako štědří 
dárci nebo jako koledníci, kteří 
věnovali svůj volný čas, aby přinesli 
lidem radost, požehnání a také 
možnost pomoci potřebným. Na 
Svitavsku se vydalo do terénu 99 
skupinek. 
Díky těmto bojovníkům s mrazy se 
zde vykoledovalo 7.147,--.  Celkem 
bylo na Svitavsku vybráno 453. 
553,--.  
Sbírkou získané finanční 
prostředky byly bezprostředně po 
sečtení odeslány na účet Charity 
České republiky a dále budou dle 
přesně stanoveného klíče rozděleny 
a použity na financování 

konkrétních projektů z oblasti 
sociálních služeb a humanitární 
pomoci. Jejich větší část, 58%, se 
přitom vrací do míst, kde byly 
získány, v našem případě na 
Svitavsko. Rádi bychom tyto 
prostředky použili na přímou 
pomoc a na bezbariérové 
zpřístupnění nového objektu 
Charity Svitavy nejen pro klienty. 
V budově budou umístěny různé 
dílny a prostory pro dramaterapii. 
Ještě jednou děkujeme Vám a 
občanům Vaší obce za spolupráci. 
 

Miriam Holubcová 
Koordinátor Tříkrálové sbírky 

Charita Svitavy“ 
 
V Javorníku koledovaly Aneta 
Zemanová, Eliška Bryšková a 
Karolína Benešová pod vedením 

Marie Janderové. Všem moc 
děkujeme.

 
 
Sáňkařské závody 
 

V neděli 22. ledna 2017 
se za příznivých 
sněhových podmínek 
uskutečnily na 
„Kincláku“ sáňkařské 
závody.  
Zúčastnilo se jich 
kolem 100 účastníků 
(soutěžících i diváků). 
Závodních posádek 
bylo 34. 

 
 
Vítání občánků 
 
V sobotu 4.3.2017 byly ve 
Společenském a vzdělávacím centru 
přivítány do života tři děti: Václav 

Padyásek, Ella Svobodová a 
Magdalena Zichová. Akce proběhla 
za vysoké účasti rodinných 

příslušníků všech tří dítek a ve 
velmi příjemné atmosféře (viz.  
fotografie na titulní straně JO).

 

Máme radost, že organizované akce jsou vesměs úspěšné a hojně navštěvované. Více 
fotografií z jednotlivých akcí najdete na webových stránkách obce www.obecjavornik.cz . 

http://www.obecjavornik.cz/
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Z donucení, ale rád napsal Miloš Peňáz 
 
Zamyšlení 
 
Přesně nevím, od kterého roku se 
scházejí občané naší vesnice 
v důchodovém věku na Klubu 
důchodců. Je ale pravda, že i 
v minulém režimu se podobné akce 
konaly.  Bylo spíše sporadické, že si 
MNV nebo ObV (občanský výbor) 
tyto lidi pozval a pobesedoval 
s nimi. Od vzniku Obecního úřadu 
v r. 1990 se dá hovořit o 
systematické práci s důchodci, 
posléze jako pravidelné. Jedna 
takováto akce se určitě konala a 
existují fotografie, které jsem tam 
pořídil (viz přiložená fota). 
Je dobře, že se lidi scházejí, že si 
mají co povídat, a že se vůbec 
mohou někde sejít. Hospodu ani 

obchod nemáme, takže zbývá 
jenom Klub důchodců a zasedací 
místnost v budově Obecního úřadu. 
Průměrná účast v roce 2015 byla 
16,8, v roce 2016 malinko stoupla 
na 18,1 důchodců. Stále je ale dost 
občanů, kteří by se mohli 
zúčastňovat pravidelných schůzek 
každé první úterý v měsíci (ve 14 
hod). 
Když vynechám nemocné a méně 
pohyblivé, tak mě vychází, že by se 
naše řady mohly rozrůst až o 20 
lidí. 
Kde hledat důvody neúčasti u 
těchto lidí. Je to nevyhovující, 
nedostatečná, anebo snad špatná 
náplň jednotlivých schůzek?  Nebo 

jsou to osobní důvody, vzájemná 
nevraživost, těžko říct. Vždyť 
někteří z těchto lidí už do Klubu 
v minulosti chodili. 
Pokud jde o náplň schůzek, určitá 
možnost se nabídla při instalaci 
televize a přehrávacího zařízení. 
Z řad členů byl zájem o 
přírodopisné a cestovatelské 
pořady, které jsem nabízel ze své 
tvorby. Jedna skupina měla zájem 
to sledovat, druhá se nerušeně 
bavila dál, bez ohledu na ty druhé. 
Samozřejmě nejsme ve škole, 
abychom seděli a ani nedutali, 
popř. s rukama za zády. Na druhé 
straně to svědčí také o tom, že lidi si 
mají stále co říct, a to je taky dobře.

 

 

Josef Juřík tentokrát třikrát 
 
Humorný příběh z minulosti 
 
Dobu po vánočních svátcích a 
oslavách Nového roku hospodáři 
„vítali“. Byl to čas výmlatu obilí 
uskladněného ve stodolách. 
Tak i já, se skupinou družstevnic, 
jsem byl ustanoven na statku u 
pana Marince mlátit oves. Bylo 
nutno připravit mlátičku, 
elektromotor, pytle a práce začala. 

Koncem týdne se výmlat chýlil ke 
zdárnému konci. Já, mlátičkář, 
jsem odebíral pytle a všiml jsem si, 
jak pracovnice Emílie Vašíková ze 
sebe s nepříčetným pohledem 
začala strhávat oděv. Kabát, svetr a 
již došlo i na svrchní prádlo! 
Já, panic, jsem byl zděšen a 
zaskočen. Sice jsem se bránil 

„striptýzu“, ale když se kolem 
shromáždili další, ustala, ale jen na 
chvíli. Začala znova ve svlékání, a tu 
jsme postřehli na rameni malý 
hrbolek. To myška – cestovala po 
těle vyděšené paní až na rameno. 
Vyhnali jsme ji a zhluboka si 
všichni oddechli! Z práce již do 
oběda ale nebylo nic!

Z PERA DOPISOVATELŮ 
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Předjaří – zamyšlení „NA DOHODU“ 
 
Příroda se probouzí a s ní i zahrada. 
Již vidím dvě ovečky, jak naproti 
spásají trávu. ALE NE! To je 
sekačka v rukou hospodáře, ale i 
tráva! Kam s ní? 
Dříve bylo obvyklé pomáhat si mezi 
vesničany – praxe dnes již málo 
známá… Majitel stáda ovcí 
přenechal „NA DOHODU“ dvě 

ovečky majiteli zahrady. Ten přes 
léto ovečky vypásl a na podzim byla 
jedna pro něho a druhá pro 
majitele… Praxe a možnost jistě 
užitečná. Ovce je stádové zvíře, a 
tak proto dvě ovečky. 
To platilo i pro vepře. Dvě selata na 
dohodu. Jedno mně a druhé tobě! 

Otázka zní: Kdy se mladá generace 
vrátí k přírodě? Je to i otázka 
zahrádek – zelenina, ovoce, 
brambory. Květiny – ty frčí. I túje… 
Různé epidemie – ptačí chřipka, aj. 
i u rostlin, škůdci, sucho a další 
varují. Doufáme, že se nám to 
vyhne. Problém přece mají hlavně 
„třetí“ země. Je to ale pravda?

 
 
Potřebujeme v obci prodejnu? 
 
Vzpomínám si, jak jsem kdysi psal 
do Občasníku, abychom více 
využívali místní prodejnu. Nestalo 
se! Novousedlíky nemůžeme 
vinit… Ale starousedlíci, zejména, 
též nejprve nakoupili 
v hypermarketu a v našem obchodě 
dokupovali pouze drobnosti. To byl 
začátek konce Smíšeného zboží 
v Javorníku – tam, kde se plánoval i 
prodej výsekového masa. Tak byla 
prodejna uzpůsobena i půdorysem. 
Holt – měli jsme to řešit opačně a 
nejdříve nakupovat u nás. Úplně se 
vytratila kdysi běžná praxe 
nakoupit nejprve v Javorníku, a co 

zde nebylo, koupit druhý den ve 
Svitavách, případně se zeptat u 
sousedů a surovinu si vypůjčit. To 
jsme však zase u sousedských – 
vesnických – vztahů.  
Ono jezdit autem do Svitav na 
nákup od jednoho hypermarketu 
k druhému kvůli různým slevám ve 
výsledku až tak velkou úsporu 
nepřinese – i pohonné hmoty něco 
stojí. 
A tak obchod skončil, jak skončil. 
Dnes běhají všichni vesničané pro 
zboží do Svitav autobusem nebo na 
kole a jsou snad i spokojeni? Ruku 
na srdce – kdy jste byli u souseda 

na návštěvě? – dříve běžné… A on u 
vás? A jsme doma. 
Stačí třeba jemu zavřít slepice, když 
se nevrací dlouho z města (kina, 
bowlingu, plesu). Tak máme 
prodejnu, vystavenou i s pomocí 
občanů, na prodej. Může z ní být 
„Klub dobré zábavy“ či „Kasíno“. 
 
A na závěr poznámka – když jsem 
končil členství v Jednotě (do 
Havlíčkova Brodu jsem nechtěl), 
ptala se mě paní Sokolová, proč u 
vás v prodejně tak náhle poklesly 
tržby?  
Odpoví někdo???

 
 
 
 
 
 
 

Informace knihovnice 
 
O spolupráci se ZŠ a MŠ 
 
Březen máme zažitý jako Měsíc 
knihy, čtenářů a informací. V naší 
knihovně se proto objevili nejen 
stálí čtenáři, ale především děti.  
A to ty nejmenší, které by se mohly 
stát příštími pravidelnými 
návštěvníky.  
A začínáme prohlížením, hledáním 
zajímavostí a zábavou. 
Díky pedagogickému vedení se děti 
z naší MŠ s knihovnou setkávají už 
v nejmladším věku. 
Pozadu nezůstala ani místní 
základní škola. Družina se přišla 
podívat na nové knihy pro děti a 
mládež, žáčci si vyplnili krátký kvíz.  

Doufám, že 
alespoň pár z nich 
zůstane knize 
věrných.      

J. Boušková 

 

KNIHOVNA 

Není nutné hned se vrhnout do četby, ale vypěstovat si ke 
knize pěkný vztah. 



 

9 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

 
 
 
 
 

Jaro je v plném proudu 
 
Udržujme společně pořádek v obci 
 
Jaro k nám vtrhlo naplno a všude 
kolem se míhají lidé na zahradách a 
vychutnávají si první pěkné dny. 
Kromě zahrádkářů se probudili i 
stavebníci a čilý ruch tak vládne i 
na obecních cestách. Buďme tedy 
navzájem ohleduplní a trpěliví.  
 
A právě ohleduplnost se 
předpokládá, když vynášíme odpad 
do kontejnerů.  

Pokud nedodržíme zásady, co kam 
patří, riskujeme, že firma LIKO 
kontejner nevyveze.  
Zjistíme-li, že kontejner je plný, 
nenechávejme odpad u kontejneru, 
bude rozházený všude kolem.  
V obci máme tři sběrná místa, 
největší nepořádek bývá u 
Březinky. Další a neméně důležitá 
informace se týká samotné 
Březinky. Jistě jste si všimli nového 

hřiště, které si už někteří i 
vyzkoušeli.  
V současné době se zabýváme 
novým ozeleněním a výsadbou 
nových dřevin. Původní zeleň 
tvořily náletové stromy (vrba, olše), 
většina z nich byla silně poškozená 
a proschlá. Na doporučení 
odborníků ze zahradnické firmy 
byly vykáceny a prostor bude nově 
osázen kulturními dřevinami.

 
 
 
 
 
 
 
 

Jak budeme využívat Březinku 
 
Něco k pravidlům využívání areálu 
 
Vybudování nového víceúčelového 
hřiště si vyžádalo vykácení celkem 
cca 160 většinou náletových 
stromů. Po dokončení výstavby 
hřiště se nyní zabýváme novou 
vhodnou výsadbou zeleně. Část 
bude řešena nyní na jaře a část na 
podzim. 
Většinu budoucích uživatelů hřiště 
a celého areálu ale zajímají 
podmínky jeho využívání. Podrobné 
podmínky jsou nyní upřesňovány 
v Provozním řádu Sportovního 
areálu Březinka, který bude po jeho 
schválení v zastupitelstvu zveřejněn 
na webových stránkách obce i 
přímo v Březince. Nyní můžeme 
uvést základní zásady, které jsou 
pro všechny uživatele závazné. 
Správcem víceúčelového hřiště je 
Petr Hirka a na údržbě celého 
areálu Březinky se podílejí Vladimír 
Čechal a Petr Hirka. 

Výtah z připraveného 
Provozního řádu: 
- Vstup na jednotlivá sportoviště je 

bez omezení věku. Za děti do 18-ti 
let zodpovídají rodiče 

- Sportovní areál je otevřen 
celoročně  

- Rezervace celého areálu na tel. 
čísle: 777 614 319 (Ladislav 
Čechal) 

- Rezervace hřiště s umělým 
povrchem na tel. č.: 602 691 435 
(Petr Hirka) 

- Využívání víceúčelového hřiště při 
běžném sportování je pro 
obyvatele Javorníka zdarma, pro 
obyvatele bez trvalého pobytu 
v Javorníku je 100 Kč/h; bližší 
podrobnosti budou v Provozním 
řádu 

- Vstup na hřiště s umělým 
povrchem pouze v čisté obuvi 
(tarfová obuv, lisované kopačky, 

tenisky s hladkým povrchem 
podešve) 

 
Návrh Provozního řádu bude 
v těchto dnech zveřejněn na 
webových stránkách obce a je 
možné jej připomínkovat do jeho 
schválení v zastupitelstvu (možné 
konzultovat i osobně na OÚ). 
Chceme znát názory veřejnosti a 
hlavně budoucích uživatelů 
k obsahu pravidel. 
 
Ještě dodáváme, že v některých 
případech bude možná individuální 
dohoda zejména u pravidelně se 
opakujícího využívání 
víceúčelového hřiště.  
 
K tomu ale očekáváme diskusní 
připomínky ještě před schválením 
Provozního řádu.

 
 

Z KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL BŘEZINKA 
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Připravované akce 
 
I když je nové víceúčelové hřiště již 
využíváno, připravuje se jeho 
oficiální slavnostní otevření 
zorganizováním „Sportovního dne“, 
na kterém bude pro všechny 
návštěvníky připraveno bohaté 
občerstvení (Javorničtí zdarma). 
Očekáváme, že si občané všech 
věkových kategorií vyzkouší 
jednotlivé sporty, které je možné na 
novém hřišti provozovat (nohejbal, 
fotbal, košíková, tenis, volejbal).  O 
termínu budeme včas informovat, 
chceme akci zorganizovat za 
předpokladu pěkného počasí. 
 

Sportovní a kulturní 
komise mají do konce 
letošního roku v plánu 
opět celou řadu akcí: 
8.4. Javornická bábovka 
30.4. Čarodějné rejdění 
duben - Sportovní den 
– otevření Březinky 
17.6. Dětský den 
15.7. Javornický pohár 
– fotbal 
26.8. Rozloučení 
s prázdninami 
září - Volejbalový turnaj 
říjen - Drakiáda 
 

listopad - Strašidýlkování 
prosinec - Rozsvěcení vánočního 
javoru, vánoční koncerty 
     

Poznámka: může dojít ke změně termínu. Konkrétní informace budou podávány především formou letáků do 
všech domácností, případně zasláním sms nebo zveřejněním na webových stránkách obce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z uskutečněných i připravovaných aktivit 
 
Co jsme dělali? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZŠ A MŠ INFORMUJE 

Moc se nám líbilo znázorňování vesmíru a velmi poutavá byla návštěva truhlářské dílny. 
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Ve zkratce 
 

 Úspěšný projekt „Podpora MŠ, ZŠ Javorník“ je spolufinancován Evropskou unií 
ve výši 466.791 Kč. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního a základního 
vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů. 

 Dotace je poskytována prostřednictvím MŠMT z programu EU Evropských 
strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. 

 Děkujeme firmě FIPO-CZECH s.r.o. za sponzorský dar ve výši 1000 Kč. 
 ZŠ a MŠ Javorník vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 

 
 

Společně jsme u rybníčku měli zajímavou akci „Vyhánění zimy“ a úžasné zážitky máme 
z hraní bowlingu ve Svitavách. 

ZŠ a MŠ Javorník vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2017 /2018 dne 9. května 2017 
v 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 hodin.  
Zákonný zástupce podá písemnou žádost k přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání 
– formuláře jsou k dispozici v MŠ a na webových stránkách školy. Součástí žádosti je i 
vyjádření dětského lékaře. Dále vyplní evidenční list (možné vyzvednout v MŠ). Při zápisu 
předloží rodný list dítěte a prokáže se občanským průkazem. 

Těšíme se na Vás  
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