
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drakiáda1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poděkování za dlouholetou údržbu křížku  
a okolí na lesní cestě do Svitav  

patří p. Josefu Peřinovi!

Červenec 2017 

Časopis 
vydávaný Obecním 
úřadem Javorník 



 

2 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

 
 
 
 
 

Zápisy ze zasedání 
 

15.5.2017 
 
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                       
M. Jankovou a K. Matušovskou 

 
4. Plnění rozpočtu obce 
k 30.4.2017 
- zastupitelé byli seznámeni 

zastupitelé byli seznámeni 
s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník 
k 30.4.2017 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 5.395 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 2.056 
tis. Kč a na upravený rozpočet 
výdajů 4.934 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 1.379 
tis. Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet +461 tis. Kč 
skutečnost +677 tis. Kč 

- obci se i letos podařilo získat 
dotaci na úpravu veřejného 
prostranství prostřednictvím 
Mikroregionu Svitavsko 
z Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje – tentokrát 
to bude 56.250 Kč 

- rozpočtovým opatřením č. 2, 
které bylo předloženo 
zastupitelům, bude mj. řešeno 
vybudování dalšího parkovacího 
místa u Březinky za pomoci výše 
uvedené dotace a výsadba 
stromů, keřů a dalších rostlin 
v okolí nově vybudovaného 
víceúčelového sportovního 
hřiště (realizátorem bude 
Okrasná školka Strakov) 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 30.4.2017 bez připomínek 
(usn. č. 2/2017-4a) a 
schválilo rozpočtové opatření 
č. 2, kterým byly příjmy zvýšeny 
o 26.000 Kč a výdaje byly 
zvýšeny o 10.000 Kč (usn. č. 
2/2017-4b) 

 
5. Závěrečný účet obce 
Javorník za r. 2016 
- závěrečný účet obce Javorník za 

r. 2016 byl řádně vyvěšen na 
úředních deskách obce 

- obec hospodařila v r. 2016 se 
záporným saldem 2.895 tis. Kč, 
který byl kryt přijatým úvěrem a 
zůstatek na BÚ obce u ČS a ČNB 
byl v celkové výši  1.933.527,03 
Kč 

- příspěvková organizace obce ZŠ 
a MŠ Javorník hospodařila v r. 
2016 s přebytkem 109.948,46 
Kč 

- zastupitelstvo obce schválilo 
celoroční hospodaření obce, 
účetní závěrku obce a její zřízené 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník, závěrečný účet obce a 
její zřízené příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Javorník za 
rok 2016 včetně zprávy 
nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2016 bez 
výhrad (usn. č. 
2/2017-5a) a 
dále schválilo 
použití 
hospodářského 
výsledku ZŠ a 
MŠ na tvorbu 
rezervního 
fondu (usn. č. 
2/2017-7b) 

 
6. Provozní řád 
Sportovního 
areálu Březinka 
- zastupitelům byl 

předložen návrh Provozního 
řádu Sportovního areálu 
Březinka 

- po zkušenostech z užívání může 
dojít k úpravě Provozního řádu 

- zastupitelstvo schválilo 
Provozní řád Sportovního areálu 
Březinka    (usn. č. 2/2017-6) 

 
7. Oficiální otevření 
víceúčelového sportovního 
hřiště 
- starosta informoval zastupitele o 

přípravě sportovního dne, 
kterým bude oficiálně otevřeno 
víceúčelové sportovní hřiště 

- sportovní den se uskuteční 
v sobotu 27.5.2017 a v jeho 
rámci proběhnou ukázkově 
všechny sporty, které lze na 
novém hřišti provozovat (tenis, 
fotbal, nohejbal, volejbal, 
basketbal, softbal, líný tenis 
apod.) 

- v rámci sportovního dne bude 
pro všechny aktivní i pasivní 
účastníky připraveno 
občerstvení – všichni obyvatelé 
s trvalým pobytem v obci 
Javorník obdrží zdarma lístky 
na občerstvení  

- sponzory akce jsou Česká 
spořitelna (darovala obci 15 tis. 
Kč), EVT Stavby Svitavy a 
v neposlední řadě obec Javorník 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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- zastupitelstvo schválilo 
uskutečnění oficiálního otevření 
víceúčelového sportovního 
hřiště    (usn. č. 2/2017-7) 

 
8. Dispozice s majetkem obce 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výsledkem jednání o možné 
koupi objektu Jednoty 

- v souladu se stanoviskem 
zastupitelstva (minulé zasedání) 
podal starosta novou nabídku na 
koupi uvedeného objektu a 
původní nabídku 800 tis. Kč 
zvýšil na 1.200 tis. Kč 

- firma, která je pověřena 
k prodeji objektu Jednoty, 
Reality GAIA, spol. s r.o., snížila 
cenu na 2.000 tis. Kč 

- zatím se tedy stále rozchází 
představa obou stran o ceně 
objektu, i když k určitému 
sblížení došlo 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o jednání 
s realitní kanceláří Reality 
GAIA, spol. s r. o. a v případě 
snížení prodejní ceny se k tomu 
zastupitelstvo vrátí   (usn. č. 
2/2017-8a) 

- zastupitelé dále obdrželi 
upravenou územní studii 
lokality Z6 

- Blanka Bulvová, předsedkyně 
finančního výboru, a Dana 

Čechalová, pověřená 
k administrování dispozice 
s majetkem obce, připravily 
zastupitelům návrh na prodej 
čtyř pozemků k výstavbě RD 

- zastupitelstvo schválilo záměr 
dispozice s majetkem - prodej 
části p.p. č. 717/13 a 717/14    
(usn. č. 2/2017-8b) 

 
9. Změna Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje – karta 
PRVK pro obec Javorník 
- starosta předložil zastupitelům 

změnu Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Pardubického kraje 

- materiál zpracoval jednatel 
Skupinového vodovodu Svitavy 
a obsahuje důvodovou zprávu, 
proč je změna předkládána 

- návrh je v souladu s tím, co 
zastupitelstvo již schválilo na 
svém zasedání 20.3.2017 

- zastupitelstvo schválilo návrh 
na změnu Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje pro obec 
Javorník. Předmětem změny je 
možnost zajištění likvidace 
odpadních vod pomocí 
domovních čistíren s přepady do 
kanalizace a trativodů a v 
místech s nevhodným 
odvedením odpadních vod 

zajištění zasakování 
předčištěných vod (usn. č. 
2/2017-9) 

 
10. Různé 
 
a) Žádosti o příspěvek – 
Středisko sociálních služeb 
Salvia, z.ú. a Linka bezpečí, 
z.s. 
- obec obdržela žádosti o 

příspěvek od výše uvedených 
žadatelů 

- zastupitelstvo schválilo 
poskytnutí příspěvku ve výši 2 
tis. Kč pro Středisko sociálních 
služeb Salvia, z.ú., Wolkerova 
alej 92/18, Svitavy (usn. č. 
2/2017-10a) 

 
b) Darovací smlouvy – Česká 
spořitelna 
- zastupitelé byli seznámeni 

s uzavřenou smlouvou s Českou 
spořitelnou, na základě které 
obec obdrží 15.000 Kč na akci, 
související s vybudováním 
víceúčelového sportovního 
hřiště 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření darovací smlouvy 
s Českou spořitelnou, a.s.                        
(usn. č. 2/2017-10b) 

     

 
 
3.7.2017 
 
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. Plnění rozpočtu obce 
k 30.6.2017 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník 
k 30.6.2017 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 5.421 tis. Kč je 

skutečnost po konsolidaci 3.111 
tis. Kč a na upravený rozpočet 
výdajů 4.944 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 2.130 
tis. Kč  

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet +477 tis. Kč 
skutečnost +981 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 30.6.2017 bez připomínek 
(usn. č. 3/2017-4a) a 
schválilo rozpočtové opatření 
č. 3, kterým byly příjmy zvýšeny 
o 16.400 Kč a výdaje byly 
zvýšeny o 42.000 Kč (usn. č. 
3/2017-4b) 

   
5. Nájemní smlouva s firmou 
Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 
- zastupitelům byl předložen 

návrh nájemní smlouvy na 
pronájem pozemku parc. č. 

1289, vedeném v katastru 
nemovitostí v k.ú. Javorník u 
Svitav, obci Javorník, zapsaný 
na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Pardubický kraj, 
katastrální pracoviště Svitavy 

- záměr pronájmu byl řádně 
vyvěšen na úředních deskách 

- na pronajatém pozemku bude 
umístěna základová stanice 
veřejné komunikační sítě, tj. 
technologický objekt a stožár 
pro umístění antén T-Mobile a 
O2 

- po vybudování stožáru tak dojde 
k výraznému zlepšení příjmu 
mobilního signálu v obci 
Javorník 

- zastupitelstvo obce schválilo 
uzavření nájemní smlouvy 
s firmou Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. (roční 
nájemné bude ve výši 60 tis. Kč) 
(usn. č. 3/2017-5) 



 

4 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

6. Územní studie Z1, Z6 
Javorník 
- zastupitelům byla předložena 

Územní studie Z1, Z6 Javorník, 
kterou zpracoval architekt Ing. 
Vojtěch 

- v úvodu starosta navrhl provést 
několik úprav, které se týkají 
omezení přípustného využití 
ploch (vypustit možnost 
výstavby bytových domů, 
objektů stravování, veřejné 
správy a administrativy), dále 
omezení podmíněně 
přípustných staveb (vypustit 
stavby pro řemeslnou výrobu a 
služby mající charakter výroby) 
a upravit výškovou regulaci 
zástavby (snížit max. na 1 NP + 
podkroví) a max. výšku hřebene 
střechy nastavit na 8 m nad 
terénem; u splaškových vod 
doplnit možnost odkanalizování 
pomocí DČOV a u zásobování 
elektrickou energií doplnit 
informaci o již vybudovanou 
čtvrtou trafostanici v blízkosti 
parcely č. 717/14 u Z6 

- zastupitelstvo schválilo 
Územní studii Z1, Z6 Javorník s 
připomínkami    (usn. č. 
3/2017-6)  

   
7. Dispozice s majetkem obce 
(řešení inženýrských sítí 
v lokalitě Z6, kritéria pro 
prodej stavebních parcel – 
zastupitelé mohou předložit 
vlastní návrhy) – projednáno 
jako č. 5 
- starosta předložil zastupitelům 

návrh, aby ještě před prodejem 
parcel v lokalitě Z6 byly 
vybudovány ke všem parcelám 
přípojky vody a elektrické 
energie a dále zpevněná 
komunikace  (položení asfaltové 
vrstvy by bylo řešeno až po 
dokončení výstavby RD) 

- k tomu bude třeba nechat 
zpracovat projekt 

- vzhledem k diskusím, které 
vyvolalo jednání 
k připravovanému prodeji 
stavebních parcel v lokalitě Z6, 
informoval starosta o tom, že po 
konzultaci s právníky Krajského 
úřadu v Pardubicích, stanovisku 
Mgr. Jany Hamplové (právní 
poradna časopisu Moderní obec 
– září 2016) a konzultaci na 
MěÚ ve Svitavách může obec při 
dispozici s majetkem obce 

stanovit jisté zásady prodeje, 
které mohou zvýhodnit určitou 
skupinu žadatelů; ale ty musí 
být řádně zdůvodněné písemně, 
a to nejlépe v zápise ze zasedání, 
v usnesení ZO a stanovených 
zásadách (lze tak např. 
upřednostnit žadatele, kteří mají 
trvalé bydliště v obci nebo 
alespoň své kořeny v obci – ve 
veřejném zájmu je dokonce 
povinností obce v samostatné 
působnosti pečovat o 
uspokojování potřeb svých 
občanů především v oblasti 
bydlení; do kritérií ale nelze 
zařadit čas podání žádosti o 
koupi nemovitosti - pozemku) 

- co se týká ceny pozemků, je 
třeba vědět, jaká je cena obvyklá 
v daném místě; to lze odvodit od 
cen v okolních obcích nebo na 
základě znaleckého posudku 

- v zákoně o obcích  - § 39, odst. 2, 
je uvedeno: „Při úplatném 
převodu majetku se cena 
sjednává zpravidla ve výši, která 
je v daném místě a čase obvyklá, 
nejde-li o cenu regulovanou 
státem. Odchylka od ceny 
obvyklé musí být zdůvodněna, 
jde-li o cenu nižší než obvyklou. 
Není-li odchylka od ceny 
obvyklé zdůvodněna, je právní 
jednání neplatné.“ 

- pokud chce zastupitelstvo 
schválit zásady prodeje a způsob 
stanovení cen, musí to podle 
právního výkladu definovat 
předem 

- na základě dohody na minulém 
zasedání vyzval starosta 
zastupitele k předložení 
vlastních návrhů na způsob 
prodeje stavebních parcel 
v lokalitě Z6 (aktuálně je 
realizováno geodetické zaměření 
parcel), na jejichž základě bude 
na další zasedání zastupitelstva 
předložen dokument „Zásady 
prodeje pozemků a stanovení 
jejich ceny v obci Javorník“ 

- zastupitelstvo uložilo:  
- připravit návrh na 

zpracování projektu výstavby 
přípojky vody, el. energie a 
komunikace do příštího 
zasedání zastupitelstva (usn. 
č. 3/2017-7a)  

- předložit na příští zasedání 
zastupitelstva dokument 
„Zásady prodeje pozemků a 
stanovení jejich ceny v obci 

Javorník“ při respektování 
námětů dnešního zasedání       
(usn. č. 3/2017-7b) 

 
8. Závěrečný účet DSO 
Skupinový vodovod Svitavy 
- zastupitelé byli seznámeni se 

závěrečným účtem 
dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Svitavy za 
rok 2016, který byl vyvěšen na 
úředních deskách obce 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí zprávu o výsledku 
kontroly hospodaření a 
závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Skupinový vodovod 
Svitavy za rok 2016 bez 
připomínek               (usn. č. 
3/2017-8) 

 
 
 
 
 
9. Změna Stanov DSO 
Skupinový vodovod Svitavy 
- stávající stanovy svazku jsou 

platné od 1.10.2014. Od poslední 
změny stanov zbudovaly obce 
Koclířov a Vendolí nové části 
vodovodních řadů, a to v rámci 
přípravy výstavby rodinných 
domů 

- rozšíření a specifikace seznamu 
majetku vložený obcemi 
Koclířov a Vendolí do 
hospodaření svazku obcí je 
jedinou změnou stanov svazku 

- zastupitelstvo schválilo změnu 
stanov dobrovolného svazku 
obcí Skupinový vodovod Svitavy 
dle předloženého návrhu a 
pověřuje starostu - svého 
zástupce v dobrovolném svazku 
obcí, aby pro tuto změnu na 
členské schůzi hlasoval (usn. č. 
3/2017-9) 

 
10. Různé 
 
a) Žádost - Bartoňovi 
- zastupitelstvo obdrželo od 

manželů Vladimíra a Magdaleny 
Bartoňových žádost o koupi 
stavební parcely 

- všichni zastupitelé byli se 
žádostí seznámeni za účasti 
Vladimíra Bartoně 

- zastupitelstvo vzalo jeho žádost 
na vědomí  (usn. č. 3/2017-
10a) 
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Kdo slaví jubileum? 
 

V květnu až srpnu letošního roku slaví svá jubilea následující občané: 
 
 
LIBUŠE BEDNÁŘOVÁ  85 LET 
JOSEF PAVLŮ   65 LET 
MARIE FUČÍKOVÁ  81 LET 
JANA KRIŠTOFOVÁ  65 LET 
MILAN ŠIMEK   60 LET 
HELENA ONDŘÍČKOVÁ 60 LET 
DALIBOR VYTEŠNÍK  65 LET 
LUBOMÍR POSPÍŠIL  81  LET 
DANA ŠPLOUCHALOVÁ 60 LET 
 
 
 
 
 
        Poznámka: 

        Kdo si nepřeje zveřejnění, uváděn není! 

 
              Na zdraví! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příspěvky Josefa Juříka 
 
Tak to vidím já!  A Vy? 
 
Velmi mně chybí, a 
nejenom mně, prodejna 
v obci. Řada občanů, i noví 
usedlíci, by se rádi podíleli 
na životě vesnice. Ovšem 
má to háček. Hospoda, klub 
či bar, nic z toho zde není… 
 
A přitom je zde velká 
nevyužitá budova 
smíšeného zboží Jednoty. 
Ta chátrá, ztrácí na ceně. Proto 
prodávající musí slevit a kupující 

musí přidat. To je zákon trhu. 
Nastavená cena není tabu. 

Chceme, aby budovu někdo 
koupil a přestavěl ji na jiný účel? 
Třeba byty? 
 
Vzato nestranně – cena milion 
dvěstěpadesát tisíc Kč by mohla 
být přijatelná pro obě strany.  
Doufejme, že v brzké době získá 
budovu někdo (obec, podnikatel, 
obchodní firma?), kdo zde 
obnoví prodejnu a možná 

k tomu i hospůdku.  
Uvidíme…

Josef Juřík 

 
 

JUBILANTI 

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

Z PERA DOPISOVATELŮ 
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Život a čas – historie nemlčí… 
 
Máme za sebou výročí osvobození 
Československa v r. 1945. Sleduji se 
zájmem, jak se tehdejší události 
prezentují historiky a dalšími 
občany… 
Jako účastník a svědek těchto 
událostí k tomu mohu také něco 
říci! Jistě více než ti, kterým je 
čtyřicet nebo méně let, ale na 
obrazovce či v tisku se, řeknu to 
jemně, předvádí… S tím souvisí i 
rok 1946. Odsun a osídlování 
pohraničí – Sudet! 
Únor 1946 mám vryt v paměti, 
neboť na základě „DEKRETU o 

vlastnictví půdy“ ze dne 1.2.1946 
byla rodičům Gustavu a Marii 
Juříkovým přidělena do vlastnictví 
usedlost č. 30. Uvedený úkon byl 
velkým zlomem v životě mém  i 
mnoha a mnoha dalších obyvatel 
Československa z vnitrozemí.  
Důležité je připomenout, že mladá 
generace nemá o tomto aktu vůbec, 
ale vůbec žádné povědomí! I můj 
vnuk, nyní v reálném kapitalismu, 
má utkvělou představu, že nás, 
Československou republiku, v r. 
1945 osvobodila Americká armáda. 

Po mém vysvětlení připustil, že si to 
ověří! 
Dokonce zpochybnil, že při našem 
osvobozování z jha fašismu padlo 
144 tisíc rudoarmějců. Naproti 
tomu skutečnost, že zahynulo „jen“ 
několik desítek amerických vojáků, 
zpochybnil také! 
Samozřejmě, jsou to čísla v rámci 
diskuse dvou generací. 
Originální Dekret mám uschován a 
tak jsem jeho kopii předal na OÚ. 
Jeho část je zde pro zajímavost 
otištěna:
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Pravdou však je, že občané 
z vnitrozemí zabydleli vesnici. Pole, 
lesy i vesnice – vše bylo řádně 
spravováno původními obyvateli. 
Nemnoho stavení má původní 
osídlence. Některá zanikla, byla 
zbourána. Zanikla i náves, původně 
s několika rybníčky (u školy, 
Prajslerových). Nový „Kulkáč“ však 
dominuje vesnici (pozn.  mnozí 
občané už ani název Kulkáč 
neznají).  
 
Nepodařilo se zachovat hostinec, 
ani slavný zájezdní „U Jelena“. Ten 

čeká na znovuvzkříšení. Potraviny, 
původně dva obchody, potom 
Jednota, neodolaly konkurenci. Též 
čeká jako „Jelen“. Kaplička díky 
vedení obce „přežívá“, i když ve 
změněné činnosti.  
Ovšem výstavba nových domů 
vesnici zvelebila a původně 
zemědělská lokalita se změnila 
v satelit města Svitavy. 
 
Ale přeci jen se ještě vrátím 
k Dekretu. V textu jsou myšlenky a 
ideje, které se mnohde nenaplňují… 
Půda je rozkradena a nemalá část 

patří zahraničním vlastníkům. Kdo 
to dopustil???  
A též neslouží k zajištění 
soběstačnosti národa. Zejména 
orná půda se v Česku často 
nevyužívá k výše uvedeným 
účelům, ale staví se na ní různé 
stavby, obchodní centra, sklady, 
nové fabriky (staré osiřely), rozlehlá 
pole solárních panelů či se pěstují 
velké žluté lány řepky olejné… 

Josef Juřík 
 
A co na to čtenáři? Nechcete  
reagovat?

 

 
 
 
 
 
 
 

Co se v obci dělo od minulého vydání JO? 
 
Javornická bábovka – 8.4.2017 
 
Po úspěšném prvním ročníku 
Javornické bábovky se letos  
opět uskutečnila tato zajímavá akce 
pod názvem „Javornická bábovka 
2017“.   
Vlastní soutěže se zúčastnilo 16 
soutěžících  a daleko více 
ochutnavačů (přes 50), kteří svým 
hlasováním rozhodli o nejchutnější 
bábovce.  

V první řadě ale nešlo o umístění, 
ale o pobavení se. Krásné 
odpoledne se všem účastníkům 
velmi líbilo a už se těší na další 
ročník. 
Všichni návštěvníci měli možnost 
ochutnat velmi rozličné druhy 
bábovek – s javorovým sirupem, 
sojovo – kokosovou, tvarohovo – 
mrkvovou, pivní, makovou, 

čajovou, perníkovou, s červeným 
vínem, stracciatellu, s kokosem a 
čokoládou, olejovou, mramorovou, 
tvarohovou.  
Nakonec  ve II. ročníku Javornické 
bábovky nejvíce uspěli tři soutěžící 
– Radka Bočková (třená), Dušan 
Krištof (slaninová) a Katka 
Kadlecová (veselá) – všichni tři jsou 
na snímku s cenami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z AKCÍ V OBCI 
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Čarodějné rojení – 30.4.2017 
 
Letošní Čarodějnické rojení 
proběhlo posledního dubna za 
pěkného, byť chladnějšího počasí. 
Účast byla vskutku pěkná a děti i 
dospělí si pálení čarodějnice užili. 

Kromě spálení čarodějnice na 
hranici byly pro děti připravené 
různé soutěže. A samozřejmě bylo 
pro všechny zúčastněné připraveno 

občerstvení (pro děti zdarma, pro 
dospělé za peníze ).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportovní den – 27.5.2017 
 
V sobotu 27.5.2017 zorganizoval 
Obecní úřad Javorník "Sportovní 
den", kterým bylo oficiálně 
otevřeno Víceúčelové sportovní 
hřiště s umělým povrchem.  
 
Zájemci bez rozdílu věku si mohli 
vyzkoušet řadu sportů, které je 
možné na novém hřišti provozovat - 
tenis, nohejbal, volejbal, basketbal, 

líný tenis či fotbal. Připravena byla i 
ukázka moderní tréninkové 
jednotky svitavské přípravky, kde 
jedním z trenérů je Luděk Hnát a 
čtyři hráči z Javorníka. 
 
Věříme, že Sportovní den v 
krásném prostředí a za nádherného 
počasí přispěje ke zvýšenému 
zájmu o sportovní aktivity zejména 

dětí a mládeže z Javorníka. Pro 
účastníky bylo připraveno výborné 
občerstvení a všichni si Sportovní 
den opravdu užili.  
 
Hlavním sponzorem Sportovního 
dne byla Česká spořitelna, která 
věnovala 15 tis. Kč a dalšími 
sponzory byla obec Javorník a 
firma EVT Stavby Svitavy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

Klub důchodců – 15.6.2017 
 
Po roce se javorničtí senioři opět 
pobavili v Březince s harmonikáři. 
Při hezkém počasí a dobrém 

občerstvení s tradičním opékáním 
špekáčků se akce vydařila. Škoda 
jen, že se neschází více seniorů.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den dětí 
 
Letošní javornický Den dětí  se 
uskutečnil v sobotu 17.6.2017. Jeho 
přípravy začaly mnoho týdnů 
předem, abychom představili dětem 
v pořadí další krásný den. Naší 
snahou bylo navázat na osvědčené 
soutěže a zároveň připravit něco 
nového.  
Tentokrát mohli děti i jejich rodiče 
nově vyzkoušet vodní nafukovací 
válec, házet talířem na terč, pokusit 

se namalovat obrázek pohledem do 
zrcadla, které obrátilo vnímání 
pravé strany na stranu levou. 
S oblibou se setkalo zatloukání 
hřebíků do polena, střílení ze 
vzduchovky nebo malování 

domečků a následné lepení do 
mapy Javorníka.  
Vedle těchto soutěží nechyběla řada 
dalších, jako například chůze na 
chůdách, malování obličejů, 
rozdávání heliových balonků nebo 
jízda na koloběžkách. 
Den dětí začal vystoupením taneční 
skupiny Scarlet v době, kdy se začal 
na hřiště snášet slabý déšť. Po 
soutěžích k nám přijeli Hasiči, aby 
předvedli pneumatickou techniku, 
využívanou při vyprošťování 
posádky auta. Součástí této akce 
byla možnost vyzkoušet si osobně 

práci s těmito přístroji. Pěnu jsme 
si nechali na příhodnější den - už 
tak byly všichni zmáčení až až… 

Přestože nás tentokrát po celé 
odpoledne provázel déšť, děti si 
odpoledne jistě užili, neboť se jich 
sešlo kolem stovky. Rodiče je 
pečlivě sledovali z malého 
přístřešku při popíjení čaje a 
ochutnávání dobrot, které byly 
dílem ochotných sousedů. 
Celá tato akce je vždy malý zázrak, 
neboť o aktivity se již po mnoho let 
stará kolem dvaceti lidí se snahou  
zvládnout organizaci na jedničku 
zcela nezištně. Přál bych všem, kteří 
se podobných akcí standardně 
nezúčastňují nebo kriticky hodnotí, 
aby našli odvahu a přišli se někdy 
podívat. Uvidí, že zde žije mnoho 
pozitivně smýšlejících sousedů.  
Dělat veřejné aktivity není vůbec 
jednoduché, a ti, co se na nich 
podílí, jsou javorničtí srdcaři.  
Velký obdiv si zasloužíte vy všichni, 
kteří jste si udělali čas a přišli 
s dětmi či bez nich, abyste načerpali 
energii ze štěstí v očích dětí i přes 
kapky deště. 
Těšíme se na všechny při další 
aktivitě zvané „Rozloučení 
s prázdninami“, která se uskuteční  
v sobotu 9. září 2017 od 14.00 hod 
v prostorách sportovního areálu 
Březinka a přilehlých loukách. 
 

Petr Hirka 
předseda komise pro mládež
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Javornický pohár 2017 
 
V sobotu 15.7. se v Březince 
uskutečnil 8. ročník turnaje v malé 
kopané „Javornický pohár 2017“, 
který navazuje na dřívějších 10 
ročníků turnaje „O pohár starosty“.  

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, z 
toho byla i letos dvě mužstva z 
Javorníka.  
Zajímavostí je, že se na tomto 
turnaji udělují za vítězství dva body 

a nikoliv tři, jak je to v současnosti 
obvyklé. 
Připomínáme, že loni bylo družstvo 
Javorník II na 1. místě a Javorník I 
na druhém.

  

Konečná tabulka turnaje 2017 vypadá následovně: 

    

   1.  LST   5   4   1    0   7 : 2 9 

   2. Banda  5    3    2   0 4 : 0 8 

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

   4. Lazaret  5 2 1 2 9 : 7 4 

   5. Javorník I  5    1    0     4 7 : 12 2 

   6. Split   5    0    0   5 2 : 10 0 

 

 
Na turnaji byli vyhodnoceni nejlepší hráči celého 
turnaje i jednotlivých družstev.  
 
Nejlepším obráncem turnaje byl vyhodnocen David 
Juřík z týmu Javorník I a dále z našich hráčů získali 
ocenění Miroslav Slavík z Javorníka I a Luděk Hnát 
z Javorníka II. 
 
Hlavním sponzorem turnaje byla jako tradičně obec 
Javorník.

 
Na snímku jsou hráči týmu Javorník II. 

 
 
 
 
 
 
 

Psi a odpady – stálý problém 
 
Stížnosti se opakují 
 
V poslední době jsme na OÚ obdrželi několik stížností na volně 

pobíhající psy. Dokonce došlo několikrát k zakousnutí koček na 

veřejném prostranství, kde nesmí volně pobíhat psi bez dozoru a 

bez vodítka. Upozorňujeme, že v případě dalších stížností bude OÚ 

nucen předat řešení přestupkové komisi MěÚ Svitavy. 

 

Další problémy máme s tím, že někteří nechápající spoluobčané 

nechávají pytle s odpady u kontejnerů a pak to dopadá jako na 

snímku u Březinky. Zde k tomu dochází opakovaně. To opravdu 

nejde pochopit, že když jsou kontejnery plné, že je potřeba počkat 

na jejich vyprázdnění? A když je kontejner na bílé sklo plný, lze 

bílou lahev hodit do barevného, ale ne naopak! 
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