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Dne 30.9.2017 byli do Senátu PČR pozváni starostové,  

kteří jsou ve funkci 20 let a více. 
Z rukou předsedy Milana Štěcha a místopředsedy Jiřího 

Šestáka převzali Pamětní list.

LISTOPAD 2017 

Časopis 
vydávaný Obecním 
úřadem Javorník 
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Zápisy ze zasedání 
 

25.9.2017 
 
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 31.8.2017 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník k 31.8.2017 
Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet příjmů 
ve výši 5.438 tis. Kč je skutečnost po 
konsolidaci 4.007 tis. Kč a na 
upravený rozpočet výdajů 4.986 tis. 
Kč je skutečnost po konsolidaci 
2.588 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet +452 tis. Kč skutečnost 
+1.419 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
plnění rozpočtu obce k 31.8.2017 
bez připomínek (usn. č. 
4/2017-4a) a schválilo 
rozpočtové opatření č. 4, kterým 
byly příjmy zvýšeny o 20.300 Kč a 
výdaje byly sníženy o 38.700 Kč 
(usn. č. 4/2017-4b) 

 

5. Odkanalizování odpadních vod 

v Javorníku – dopis Krajského 

úřadu 
- zastupitelé byli seznámeni 

s dopisem odboru životního 
prostředí Krajského úřadu 
Pardubického kraje ze dne 
30.8.2017, ve kterém reaguje na 
předložený Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací PK – odkanalizování obce 
Javorník 

- v dopise je několik připomínek ke 
zpracovanému Plánu (zpracovatel 
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., 
Jaroměř) 

- zastupitelstvo obce pověřilo 
starostu ke svolání schůzky 

s pracovníky odboru ŽP KÚPK 
pokud možno přímo v obci 
            (usn. č. 4/2017-5) 

 

6. Dispozice s majetkem obce 

a) Zásady prodeje stavebních 

parcel v obci Javorník 

- starosta předložil zastupitelům ke 
schválení návrh dokumentu 
„Pravidla prodeje pozemků a 
stanovování jejich ceny v obci 
Javorník“ 

- zastupitelstvo schválilo „Pravidla 
prodeje pozemků a stanovování 
jejich ceny v obci Javorník“ 
s doplněním, že přímo v kupní 
smlouvě bude zřízen tzv. zákaz 
zcizení a zatížení a uložilo zaslat 

všem registrovaným zájemcům o 
koupi stavební parcely schválená 
pravidla s tím, aby podali novou 
žádost v souladu s pravidly 
(konkretizace žádosti) Z:starosta
 (usn. č. 4/2017-6a) 

 

b) Kupní smlouva s Lesy ČR 

- v souladu s usnesením 
zastupitelstva č. 1/2017-7b 
schválilo zastupitelstvo uzavření 

smlouvy s Lesy ČR, s.p., kterou 
obec prodává pozemek p. č. 1186/1 
za cenu 17.600 Kč 

(usn. č. 4/2017-6b) 

 

c) Smlouva o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene - ČEZ 

- zastupitelům byla předložena 
smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouva o právu provést 
stavbu č. IV-12-2016130/VB/2, 
kterou předložila firma ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ 24729035 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 

„Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IV-12-2016130/VB/2 
Javorník, 847/8, Čechal, RD-nové 
OM, kNN“ mezi ČEZ Distribuce, a.s. 
a obcí Javorník (usn. č. 4/2017-6c) 

 

d) Prodej části parcely č. 717/13 

(Škeřík) 

- p. Miroslav Škeřík podal opakovaně 
žádost o koupi části parcely č. 
717/13; po specifikaci a rozměření 
parcely č. 717/13 na jednotlivé 
stavební parcely je požadavek 
konkretizován na p. p. č. 717/22, 
která má velikost 635 m
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- záměr  prodeje byl již projednán na 
zasedání ZO dne 29.7.2013 

- zastupitelstvo schválilo prodej p.p.č. 
717/22 manželům Škeříkovým za 
cenu 45 Kč/m
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(usn. č. 4/2017-6b) 
 

7. Prodejna potravin v obci – jak 

dál 
- od projednání možnosti odkupu 

prodejny Jednoty (viz. ZO Javorník 
dne 15.5.2017) zatím nedošlo 
k žádnému posunu 

- obec naposledy nabídla cenu 1.200 
tis. Kč a realitní kancelář požaduje 
2.000 tis. Kč 

- starosta informoval zastupitele o 
řešení, které našli v obci Květná, 
kde se také na kupní ceně nedohodli 

- po dohodě s organizací Květná 
zahrada obec postavila z lodního 
kontejneru vkusnou jednoduchou 
prodejnu základních potravin, 
nápojů, ale i rychlého občerstvení 
(točená zmrzlina, párky v rohlíku, 
káva), kterou provozuje Květná 
zahrada 

- ta zde i prodává vlastní výrobky 
(hlavně různé sýry) či výrobky 
Řeznictví Štěpánek z Trpína 

- prodejní dobu mají od 6:00 h do 
18:00 každý den a v sobotu 
dopoledne; prodejna je u 
autobusové zastávky a využívají ji i 
projíždějící zákazníci 

- prodejna je v provozu necelý měsíc 
a vývoj tržeb je zajímavý 

- starosta už měl jednání s ředitelem 
Květné zahrady, zda by byli ochotni 
provozovat podobnou prodejnu i 
v Javorníku – zájem je 

- starosta vyzval zastupitele, aby se 
k situaci vyjádřili – jak řešit 
chybějící prodejnu do budoucna 

- zastupitelstvo pověřilo starostu 
k obnovení jednání s Jednotou 
Havlíčkův Brod o koupi prodejny 
Jednoty za cenu již dříve 
deklarovanou s upozorněním na 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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alternativní možnost (viz. Květná) 
(usn.č.4/2017-7) 

8. Různé 

 
a) Žádost o dotaci z POV PK - 
informace 

- starosta informoval zastupitele, že i 
letos požádal prostřednictvím 
Mikroregionu Svitavsko o dotaci 
z Programu obnovy venkova PK o 
dotaci na úpravu veřejného 
prostranství (v minulých letech jsme 
tak získali např. dotace na 
parkovací místa u Březinky či 
úpravu prostranství na kopci nad 
Petrovými) 

- zastupitelstvo vzalo informaci o 
podání žádosti o dotaci z POV PK 

na vědomí a s postupem starosty 
souhlasí  (usn. č. 4/2017-8a) 

 
b) Volby 2017 

- obec obdržela dvě žádosti 
politických stran - OV KSČM a OVV 
ČSSD – o povolení výlepu 
volebních plakátů na plakátovacích 
plochách obce 

- podle zákona nelze plakáty 
politických stran vylepovat 
bezúplatně, proto musí 
zastupitelstvo stanovit cenu výlepu 
v obci 

- zastupitelstvo stanovilo cenu za 

výlepy na plakátovacích plochách 
v obci Javorník ve výši 100 Kč za 
jednu plakátovací plochu (usn. č. 
4/2017-8b) 

      
c) Informace o přípravě budování sítí 
ke stavebním parcelám v lokalitě Z6 

- starosta podal informaci o přípravě 
budování sítí ke stavebním 
parcelám 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 

informaci o přípravě budování sítí 
ke stavebním parcelám v lokalitě Z6 
a schválilo zadání zpracování 

projektové dokumentace 
k vybudování vodovodní přípojky a 
řešení elektropřípojky ve spolupráci 
s ČEZ prostřednictvím 
autorizovaného elektrikáře (Josef 
Pisca)  

  (usn. č. 4/2017-8c) 

     

 
 
6.11.2017 
 
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 31.10.2017 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník k 31.10.2017 
Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet příjmů 
ve výši 5.458 tis. Kč je skutečnost po 
konsolidaci 4.895 tis. Kč a na 
upravený rozpočet výdajů 4.947 tis. 
Kč je skutečnost po konsolidaci 
3.253 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet +510 tis. Kč skutečnost 
+1.643 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
plnění rozpočtu obce k 31.10.2017 
bez připomínek (usn. č. 
5/2017-4a) a schválilo 
rozpočtové opatření č. 5, kterým 
byly příjmy zvýšeny o 383.049 Kč a 
výdaje byly sníženy o 555.273 Kč 
(usn. č. 5/2017-4b) 

   

5. Návrh rozpočtu obce na r. 2018. 
- starosta předložil zastupitelům 

návrh rozpočtu obce na rok 2018 
v paragrafovém i položkovém znění  

- zastupitelstvo schválilo návrh 
paragrafového znění rozpočtu obce 
Javorník na r. 2018  a uložilo 

návrh rozpočtu zveřejnit na 
úředních deskách obce a následně 
ho předložit ke schválení na příští 
zasedání zastupitelstva (usn. č. 
5/2017-5a) 

- zastupitelům byl předložen návrh 
rozpočtového výhledu do r. 2020, 
který reaguje na nové záměry obce 
v souladu s rozpočtem na r. 2018 

- zastupitelstvo schválilo 
aktualizovaný rozpočtový výhled 
obce Javorník na období let 2017 - 
2020 (usn. č. 5/2017-5b) 

 

6. Prodejna potravin  v obci – 

rezervační smlouva na koupi 

objektu 
- starosta seznámil zastupitele 

s průběhem jednání a mailovou 
komunikací s předsedou Jednoty 
COOP Havlíčkův Brod a pověřenou 
realitní kanceláří k prodeji objektu 

- realitní kancelář měla již 
podepsanou rezervační smlouvu 
s podnikatelem ze Slovenska, který 
chtěl v Javorníku otevřít mezisklad 
pro své podnikatelské aktivity 

- po několika jednáních došlo 
k dohodě, že nakonec bude za 
určitých podmínek upřednostněna 
obec: bude schválena rezervační 
smlouva na kupní cenu 1.550 tis. Kč 
a vlastní prodej se uskuteční v lednu 
2018 po vyřízení úvěru obce na 
koupi objektu 

- zastupitelé obdrželi předem 
připravenou Dohodu o rezervaci 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 
Dohody o rezervaci s Reality GAIA, 
spol. s r.o., IČ: 25303091, se sídlem 
Hodonín, Národní třída 16, PSČ: 
695 01, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 
23666, jednající Markétou 
Kolaciovou, na koupi nemovitosti 
specifikované jako: - pozemek parc. 

č. st. 166, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 
105, bydlení, část obce Javorník, 
rozsáhlé chráněné území - pozemek 
parc. č. 137/10, ostatní plocha - 
sportoviště a rekreační plocha 
zapsáno na listu vlastnictví číslo 
250 pro katastrální území Javorník 
u Svitav, obec Javorník, u 
Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrálního pracoviště 
Svitavy 
 (usn. č. 5/2017-6a) 

- zastupitelstvo schválilo podle § 85, 

písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších 
předpisů uzavření smlouvy o přijetí 
úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 
45244782) do výše 1.550.000 Kč 
na koupi nemovitosti dle Dohody o 
rezervaci se splatností do osmi let a 
zajištěného budoucími příjmy obce 
(usn. č. 5/2017-6b) 

   

7. Smlouva o výpůjčce – Lidé 

v lese, z.s. 
- zastupitelé byli seznámeni se 

žádostí organizace Lidé v lese, z.s. 
o prodloužení doby výpůjčky 
z důvodu, aby splnila podmínku pro 
získání dotace na rekonstrukci 
podkroví 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 

smlouvy o výpůjče s Lidé v lese, 
z.s. na dobu do r. 2024 
 (usn. č. 5/2017-7) 

 

8. Různé 

 
a) Odkanalizování obce Javorník – 
informace o schůzce s KÚ 
Pardubického kraje a MěÚ ve 
Svitavách 

- dne 23.10.2017 se na MěÚ ve 
Svitavách uskutečnila schůzka za 
účasti pracovníků odboru ŽP 
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Krajského úřadu Pardubice a MěÚ 
Svitavy,  ředitele Vodárenské 
Svitavy a starosty obce Javorník 

- problematika řešení likvidace 
odpadních vod v Javorníku je 
poměrně komplikovaná a dříve 
schválený záměr zastupitelstva 
zatím odsouhlasený není 

- bylo mj. dohodnuto, že obec 
Javorník provede detailní 
zmapování všech nemovitostí 
v obci 

- do konce t.r. je potřeba zpracovat 
přehled, jak každá nemovitost 
v obci řeší odpadní vody, zda má 
domovní ČOV, septik či jímku, jak 
jsou odpadní vody dále likvidovány 
(vypouštění do vodoteče, trativod či 
vyvážení), zda má příslušné 
rozhodnutí životního prostředí MěÚ 
ve Svitavách 

- dále musíme doložit, kolik je v obci 
funkčních studní, které se používají, 
jak a na co (pitná voda, užitková 
voda) a také bychom měli nechat 

zpracovat hydrogeologický 
průzkum, zda lze řešit vypouštění 
odpadních vod trativodem 

- důležitá informace také je, že 
poslední rok provádí město Svitavy 
rozbory vod, které vtékají v lese do 
retenční nádrže z obce Javorník a 
všechny kontroly hodnotí odpadní 
vody jako v pořádku! 

- OÚ zajistí všechny žádané 
podklady 

- zastupitelstvo vzalo informaci o 
schůzce na MěÚ ve Svitavách na 
vědomí a pověřilo starostu 

zajištěním požadovaných podkladů 
(usn. č. 5/2017-8a) 

 

b) Upřesnění informací k záměru 

prodeje stavebních parcel 

- starosta informoval zastupitele 

s tím, že bylo nutné předělat 

vyměření stavebních parcel 

v lokalitě Z6, protože jedna parcela 

zasahovala po vyměření do kraje 

areálu Březinka 

- dále bylo navrženo stanovit pevný 

termín podání žádostí o stavební 

parcely 

- zastupitelstvo stanovilo termín pro 

uzávěrku žádostí o koupi stávajících 

stavebních parcel na 15.12.2017 

(usn. č. 5/2017-8b) 

  

c) Darovací smlouva – Skupinový 

vodovod Svitavy 

- starosta seznámil zastupitele 

s návrhem darovací smlouvy se 

Skupinovým vodovodem Svitavy, na 

základě které obec Javorník obdrží 

20 tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 

Darovací smlouvy mezi Skupinovým 

vodovodem Svitavy a obcí Javorník 

na částku 20 tis. Kč  (usn. č. 

5/2017-8c)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo slaví jubileum? 
 

V září až prosinci letošního roku slaví svá jubilea následující občané: 
 
 
FRANTIŠEK HAVLÍČEK 80 LET 
MLOSLAVA KINCLOVÁ 70 LET 
JOSEF DYMÁK   60 LET 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 
        Na zdraví! 

 
Poznámka: Kdo si nepřeje zveřejnění, uváděn není! 

 
   
 

JUBILANTI 

Všem oslavencům 
přejeme pevné zdraví, 
radost ze života a 
stále dobrou náladu. 
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Informační mix 
 
Vysvětlení 
 
V letošním roce vychází třetí vydání 
Javornického občasníku. V několika 
minulých vydáních si jistě mnozí 
čtenáři všimli, že přes některé 
stránky byl vytištěn rušivý barevný 
pruh. To bylo způsobeno tím, že při 
větším počtu výtisků a zahřátí 
kopírky se projevila již nižší kvalita 
válce. Bylo tedy nutné se připravit 
na výměnu multifunkční tiskárny a 

uzavřít smlouvu na přijatelné 
podmínky pronájmu. To se také 
stalo a nyní by již měly být tisky 
v pořádku. 
Je třeba také uvést, že cena jednoho 
výtisku občasníku v závislosti na 
počtu stran se pohybuje okolo 25 – 
30 Kč. Proto také vychází občasník 
vždy v době, kdy je dostatek 
podkladů. 

Děkujeme za pochopení.

 
 
Udržování pořádku v obci 
 
Upřímně děkujeme velké většině 
našich občanů, že se snaží v okolí 
svého bydliště udržovat pořádek, 
Sekání přilehlých pozemků a 
prostranství u svých RD, 
shrabování a úklid listí a dalšího 
odpadu je toho důkazem. Ale ještě 

stále je několik takových, kterým je 
přístup k pořádku lhostejný a vzít 
do ruky sekačku, hrábky či kolečko 
s lopatou je asi pod jejich 
důstojnost. A to nemluvě o častém 
nepořádku v okolí kontejnerů na 
odpady. Když jsou plné, tak je 

potřeba počkat na jejich 
vyprázdnění a ne ponechávat 
odpady v jejich okolí napospas 
větru, dešti či psům a kočkám. 
Snažme se tedy všichni přispět 
k pořádku v obci. Chceme zde jistě 
žít spolu co nejdéle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jak jezdit po obci!? 
 
Opětovně se množí stížnosti na to, 
že řada řidičů jezdí po úzkých 
místních komunikacích bez ohledu 
na pravidla, která zde platí. Tato 

informace patří zabedněncům, kteří 
si nedají říct.  
„Žádáme Vás, uvědomte si, že po 
celé obci platí na místních 

komunikacích obytná zóna. 
Chovejte se podle toho a 
nepředvádějte se.“  
Děkujeme za pochopení.

 
 
Připravované akce 
 
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO JAVORU – sobota 2.12.2017 (advent začíná 3.12.2017) 
VÁNOČNÍ KONCERT – ČERVÁNEK – pátek 15.12.2017 
VÁNOČNÍ KONCERT – FRANTA ČERNÝ S PŘÁTELI – pátek 22.12.2017 
 
Ke všem uvedeným akcím budou včas vydány letáčky. 

VE ZKRATCE 



 

6 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR 
 
Ve dnech 20.-21.10.2017 proběhly volby do Poslanecké sněmovny  Parlamentu České republiky a v Javorníku byly 
následující výsledky: 
 

Voliči v seznamu 318 

Vydané obálky 215 

Volební účast 68,32% 

Odevzdané obálky 215 

Platné hlasy 215 

% platných hlasů 100,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesní klub pro děti Napísek 
 
Vysvětlení 
 
Ve školním roce 2016/2017 Lesní 
klub pro děti Napísek (dále jen LK 
Napísek) zahájil svoji „školkovou“ 
činnost.  
Děti od 3 do 7 let navštěvovaly LK 
Napísek v pondělí, úterý a středu 
od 8 do 16 hod, pod vedením dvou 
pedagogických průvodců. Docházka 
se pohybovala v průměru kolem 8 
dětí denně. Čtvrtek patřil klubíku 
pro rodiče s malými dětmi 0 – 4 
roky. 
V prosinci 2016 končil v LK 
Napísek projekt „Úkryt mezi 
stromy“ financovaný Ministerstvem 
životního prostředí a Lesy ČR. 
Cílem projektu byla realizace 

programu environmentální výchovy 
s prvky volné hry v přírodě.  
Program LK Napísek je velmi 
pestrý a probíhá z velké části venku. 
V případě nepřízně počasí a 
odpočinku je zde zázemí dřevěné 
chaty nebo teepee. Děti se 
přirozenou cestou seznamují s 
přírodním prostředím a poznávají 
sebe sama při volné hře i při 
řízených činnostech. Mají k 
dispozici mnohé pomůcky, které 
rozvíjejí jejich činnosti (např. 
pozorovací pomůcky a klíče k 
určování přírodnin, pracovní 
nářadí, bahenní kuchyňka, 
dědečkova dílna, zahrádka a další). 

Každý den má svůj rytmus a řád. 
Svačina, ranní kruh, řízená aktivita, 
volná hra, uklízení, oběd, 
odpočinek, svačina, odpolední 
činnosti. Děti chodí na výpravy do 
okolí a také si společně vaří. 
Součástí programu jsou návštěvy 
profesionálů z různých oborů, které 
dětem ukazují své umění (v tomto 
roce to byli řezbář, myslivec, 
kouzelník, dětská jóga, předení a 
tkaní, sokolník). Na sokolníka se 
přišla podívat i MŠ Javorník. 
Jezdíme s dětmi na výlety, 
pořádáme Tříkrálovou sbírku. 
Součástí činnosti LK Napísek je 
pořádání slavností pro širší 

Pořadí stran: 
Počet 
hlasů % z platných hlasů 

ANO 2011 60 27,91 

Česká pirátská strana 31 14,42 

KSČM 27 12,56 

ČSSD 26 12,09 

SPD - Okamura 24 11,16 

ODS 16 7,44 

KDU-ČSL 12 5,58 

TOP 09 5 2,33 

Starostové a nezávislí 4 1,86 

Strana svobodných 
občanů 2 0,93 

Rozumní 2 0,93 

Strana zelených 2 0,93 

Strana práv občanů 1 0,47 

DSSS 1 0,47 

Realisté 1 0,47 

Cesta odpovědné 
společnosti 1 0,47 

DOSTALI JSME DOPIS 

https://www.napisek.cz/


 

7 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

veřejnost, které vychází z tradic 
našich předků a jsou inspirované 
waldorfskou pedagogikou. Patří 
sem Michaelská rytířská slavnost. 
Svatomartinská slavnost, Vánoční 
slavnost, Vynášení Moreny, Májová 
slavnost. Svatojánskou slavnost 
zastupuje hudebně divadelní 
festiválek Pískohraní.  
O letních prázdninách také 
proběhly dva turnusy příměstských 
táborů. 
Ve školním roce 2016/17 hostil LK 
Napísek i jiné dětské skupiny, které 
si přijeli užít atraktivní prostředí 
klubu, (žáci ze ZŠ TGM Svitavy, děti 

ze zájmové skupiny Path finder 
církve Adventistů sedmého dne, 
děti z SVP Alfa Svitavy). 
Srdečně zveme i občany obce 
Javorník a těšíme se s některými na 
viděnou při dalších akcích, které 
budeme v letošním školním roce 
pořádat. Veškeré akce můžete 
sledovat na Facebooku nebo na 
našich webových stránkách 
www.napisek.cz .  
Činnost LK Napísek se může 
realizovat díky podpoře 
Pardubického kraje, měst Svitavy a 
Litomyšl, obcí Kukle a Javorník a 
dalších firem, které nám poskytly 

různé věcné dary (písek na 
pískoviště, balíky slámy na 
pyramidu a další).   
Velmi si ceníme podpory obce 
Javorník, která nám umožnila 
využívat prostředí starého 
pískového lomu a objekt v místě 
stojící, taktéž i finanční podpory, 
díky které jsme si mohli pořídit 
kamna, koberec a regál. Z celého 
srdce děkujeme a těšíme se na další 
spolupráci. 

 
Mgr. Světlana Kluková

 
 
 
 
 
 
 

Příspěvky Josefa Juříka 
 
Jak se máte? 
Tento pozdrav již „nefrčí“!! Dnes se 
ptáme: Byl jsi volit? I v naší vesnici, 
občané, většina (téměř 70 %) 
splnila občanskou povinnost. Ti, 
kteří zaváhali, jsou spokojeni (!?), 
nežádají změnu. Zarážející je 
rozpolcenost voličů. Polovinu 
z šestnácti stran volili úplně 
zbytečně… To jsou politické strany 
jen „do počtu“! Vždyť 31 
„nápadníků“ – to je k smíchu! 
Je pravda, že u voleb se setkávali 
vesničané, kteří se neviděli i celý 
rok. To byla dobrá skutečnost. 
Mnohé neoslovuje nic.  
Akce v Březince – pro děti, 
důchodce, sportovce, rodinné 
oslavy, ni jiné! 

Jako pamětník vzpomínám na 
davy, přímo procesí obyvatel Svitav 
na trase k zájezdnímu hostinci U 
Jelena. Vozkové, automobilisté i 
cyklisté měli problém se proplétat 
množstvím lidí. Kdeže byla 
cyklostezka – v nedohlednu – 
přiznám svoje utopické přání 
z mládí. Zbudovat stezku pro pěší 
na bázi pojízdného chodníku v obou 
směrech. 
„Davy“ po dvanácté jedním směrem 
k Jelenu a večer zpět. I v našem 
hostinci bylo živo. Včetně tanečních 
zábav, plesů…  
A teď? Již to těžko změníme. 
Obchod, který jsme si nechali 
zrušit, v nedohlednu (naší vinou?). 
Setkávání občanů v plenkách. Ale 

netřeba zoufat. Jsou jiné možnosti 
spolupráce. Vždy platilo: VENKOV 
JEDNA RODINA. 
Budeme mít k sobě blíž. Stačí i 
promluvit se sousedem či 
sousedkou přes plot, na ulici a 
samozřejmě na veřejných akcích. 
Mnozí, jako dříve, se angažují a 
stmelují občany zejména v rámci 
akcí obecního úřadu – Vítání 
občánků, Klub důchodců a jiné. 
Tedy – musíme vytrvat 
v pozitivním myšlení a neusnout 
v nostalgii, nedej Bože v apatii. To 
si přejme navzájem! 
Nashledanou při volbě prezidenta. 
A nebo dříve… 

Josef Juřík st.

 
Ztracená bota 
Níže uvedenou básničku své vnučky Venduly Juříkové jsem nalezl ve sběru papíru a bylo mi líto ji nechat 
„skartovat“ bez oka čtenáře. Soudím, že nemá chybu. A zde je: 
 
Šlo si štěně kolem plotu, 
našlo tam ztracenou botu. 
Bota byla samá díra, 
nešlo na ni přestat zírat. 
 
Když se v botě něco pohlo, 
štěně do ní rychle koplo. 
Najednou se z botičky 
začly plazit tkaničky. 

 
Štěně se jich polekalo 
a hlasitě zaštěkalo. 
Žížaly už nečekaly, 
z boty rychle utíkaly. 
 
Kdepak nějaká tkanička, 
to je přeci žížala Kája a Anička. 
Na tkaničky jen si hrály, 
protože se pejska bály. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Z PERA DOPISOVATELŮ 

http://www.napisek.cz/
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Kdo chtěl, tak se v poslední době nenudil 
 
Vítání občánků 2.9.2017 
 
Sobotní dopoledne 2. září bylo na OÚ věnováno přivítání dalších tří nových občánků - Ester Gruberové, Huga 
Dekréta a Roberta Duczynského. Rodiče si připili se starostou a ceremoniářkou na zdraví jejich dětí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volejbalový turnaj 2.9.2017 
 
Letos poprvé měli volejbalisté 
možnost využít na turnaji souběžně 
dva kurty na hraní zápasů.  
Celodenního turnaje se zúčastnilo 
pět týmů. Osm hráčů a hráček 

pocházejících z Javorníka bylo 
v sestavách čtyř týmů společně 
s hráči ze Svitav a pátým týmem byl 
Opatovec.  

Ve vítězném týmu byla z Javorníka 
Katka Janderová a Eva Šimková ml. 
(viz. foto). 
Hlavním sponzorem turnaje byla 
obec Javorník.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z AKCÍ V OBCI 
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Zakončení prázdnin 9.9.2017 
 
Letošní rok akce proběhla o týden později. Akce měla spíše komornější atmosféru s rodinnými účastmi. 
Děti absolvovaly vědomostní kvíz, soutěž se 6 kontrolami po obci a nakonec byli vítězové oceněni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klub důchodců 3.10.2017 
 
V říjnu si Klub důchodců uspořádal další zajímavou akci. Své osmdesátiny zde oslavil Fanda Havlíček a k poslechu 
a nakonec i k tanci zahráli svitavští harmonikáři, kteří jsou již tradičními hosty některých akcí našich seniorů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drakiáda 15.10.2017 
 
I letos bylo na pouštění draků krásné počasí a tradičně byl sice celý týden vítr, ale na draky téměř ustal. Přesto se 
ukázalo, že naši piloti jsou šikovní a draci létali. Organizátoři akce v čele s Petrem Hirkou připravili příjemné 
občerstvení včetně pečených brambor. 
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Strašidýlkování 31.10.2017 
 
Na letošním Strašidýlkování byla 
hojná účast kolem 80 dětí a 
dospělých. 
Všechny děti, které byly v 
převlecích a s dýní, získaly pamětní 
list s pečetí "Javorniční srdcaři". 

Následně absolvovaly tradiční 
cestu, po lese sbíraly indicie a v 
závěru luštily tajenku. Po jejím 
vyluštění získaly přístup k pokladu. 
Na stánku byly sladké dortíky, 

ozdobené marcipánovými dýněmi, 
strašidýlky, pavučinami... 
Účastníkům se akce moc líbila. 
Děkujeme obětavým 
organizátorům.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více fotografií z jednotlivých akcí pořádaných komisemi obce najdete na webových stránkách obce. 
 
 
Svatomartinský průvod 9.11.2017 
 
Základní škola a mateřská škola 
Javorník zorganizovala zajímavou 
akci – Svatomartinský průvod. 
V rámci průvodu procházeli 
účastníci za Poutníkem 

plamínkovým značením cesty, plnili 
několik úkolů, naučili se písničku a 
tu nakonec u hájenky zazpívali za 
doprovodu kytary sv. Martinovi na 
koni.  

Spoustu fotografií z této akce 
najdete na Facebooku ZŠ. Že se 
akce líbila, svědčí hojná účast nejen 
dětí, ale i dospělých.
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