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Zápisy ze zasedání 
 

29.8.2016 
 
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 M. Jankovou a 
B. Bulvovou 

 
4. Plnění rozpočtu obce 
k 31.7.2016 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník 
k 31.7.2016 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.551 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 2.984 
tis. Kč a na upravený rozpočet 
výdajů 7.966 tis. Kč je skutečnost 
po konsolidaci 2.545 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet -3.415 tis. Kč skutečnost 
+439 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
plnění rozpočtu obce k 31.7.2016 
(usn. č. 5/2016-4) 

   
5. Realizace projektů v r. 2016 

a) Výstavba ČOV a navazující 
kanalizace u ZŠ 

- po složitých jednáních a 
komplikacích došlo konečně 
k vydání souhlasu MěÚ ve 
Svitavách a výstavba bude 
zahájena firmou SAVOS I. s.r.o. 
Litomyšl 

- celková cena vč. projektu by měla 
být 282 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informaci o průběhu projektu 
výstavby ČOV a navazující 
kanalizace u ZŠ  
(usn. č. 5/2016-5a) 

b) Rekonstrukce koupelny a 
WC bytu v ZŠ 

- dílo bylo dokončeno a předáno; 
celková cena 263 tis. Kč 

 
c) Převěšení zvonů v kapli N. 
Trojice vč. instalace el. 
pohonu 

- dílo je dokončeno; celková cena 
vč. provedení el. přípojky 127 tis. 
Kč 

 
d) Víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem (VSH) 

- starosta podal informaci o 
průběhu stavby – vše probíhá dle 
smlouvy o dílo 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
dosavadní průběh realizace díla 
(usn. č. 5/2016-5d) 

 
e) Veřejné prostranství u 
VSH 

- jak již dříve starosta informoval 
zastupitelstvo, prostřednictvím 
Mikroregionu Svitavsko obdrží 
obec dotaci na úpravu veřejného 
prostranství u Březinky ve výši 
39.759 Kč – Mikroregion nakonec 
získal od Pardubického kraje 300 
tis. Kč, o které se rozdělí sedm 
obcí ze šestnácti 

- starosta předložil zastupitelům 
zpracovanou koordinační situaci 
řešení veřejného prostranství, 
která řeší mj. odstranění pařezů, 
příjezdovou komunikaci, 
parkovací stání pro pět osobních 
aut a úpravu a osetí plochy; 
osázení stromy a keři bude řešeno 
samostatně 

- rozpočet od EVT Stavby s.r.o. činí 
244.817 Kč vč. DPH 

- dodatečně vznikl požadavek na 
zhotovení přístupové pěšinky do 
Březinky kolem hřiště 

- zastupitelstvo schválilo realizaci 
akce „Úprava veřejného 
prostranství u Víceúčelového 
sportovního hřiště“ firmou EVT 
Stavby s.r.o. Svitavy v ceně 

244.817 Kč vč. DPH 
prostřednictvím Mikroregionu 
Svitavsko 

 
f) Oprava místní komunikace 
u Knotkových 

- dílo je dokončeno 
- starosta předložil zastupitelům ke 

schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo s firmou SÚS Pardubického 
kraje č. SMLD-
14/1108/HOČ/86/2016, protože 
při realizaci díla bylo nutné 
provést následující vícepráce: 
propojení dešťové kanalizace, 
hutnění po el. přípojce vč. 
materiálu, provedení drenáže a 
snížení nivelity komunikace 
v celkové ceně 83.170 Kč bez DPH 

- celková cena díla tak činí 645.103 
Kč vč. DPH 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se 
SÚS Pardubického kraje, kterým 
se navýšila celková cena 
rekonstrukce místní komunikace 
u Knotkových na částku 645.103 
Kč vč. DPH (usn. č. 5/2016-5f)  

g) Oprava místní 
komunikace u Prokešových 

- starosta předložil zastupitelům 
smlouvu o dílo na opravu místní 
komunikace u Prokešových se 
SÚS Pardubického vč. cenové 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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nabídky ve výši 108.710 Kč vč. 
DPH 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 
Smlouvy o dílo se SÚS 
Pardubického kraje č. SMLD-
36/1108/HOČ/86/2016 na 
realizaci opravy místní 
komunikace u Prokešových v ceně 
108.710 Kč vč. DPH (usn. č. 
5/2016-5g)  

 
h) Rekonstrukce ústředního 
vytápění v ZŠ 

- dílo je dokončeno; celková cena 
vč. projektu 524 tis. Kč 

 
ch) Rozpočtové opatření č. 2 

- na základě dosavadního vývoje 
rozpočtu obce a realizace projektů 
bylo zastupitelům předloženo 
rozpočtové opatření č. 2 a 
aktualizovaný seznam 
projektových záměrů 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočtové opatření č. 2 a 
aktualizovaný seznam 
projektových záměrů obce 
Javorník (usn. č. 5/2016-5ch) 

 
6. Zpráva o uplatňování ÚP 
Javorník 
- po projednání dotčenými orgány 

předložil MěÚ Svitavy ke 
schválení Zprávu o uplatňování 
Územního plánu obce Javorník  

- zastupitelstvo obce schválilo 
Zprávu o uplatňování Územního 
plánu Javorník za období       
05/2012 – 05/2016 (usn. č. 
5/2016-6) 

 
7. Dispozice s majetkem obce 
- ke zveřejnění záměru dispozice 

s majetkem obce byl zastupitelům 
předložen následující návrh: p.p. 
č. 1234/17 – ostatní plocha; část 
p.p. č. 490/1 – trvalý travní 
porost; p.p. č. 1220/7 – ostatní 
plocha 

- zastupitelstvo schválilo záměr 
prodeje výše uvedených pozemků 
(usn. č. 5/2016-7) 

 
8. Žádost firmy Auto Square 
s.r.o. 
- firma Auto Square s.r.o. požádala 

obec Javorník o povolení 

provozování kasina v hotelu U 
Jelena 

- zastupitelé obdrželi písemné 
podklady k projednání 

- zastupitelstvo neschválilo 
udělení souhlasu k provozování 
kasina v hotelu U Jelena               
(usn. č. 5/2016-8) 

 
9. Dodatek k pachtovní 
smlouvě ZOD Opatovec 
- zastupitelům byl předložen 

Dodatek k pachtovní smlouvě se 
ZOD Opatovec 

- Dodatkem je zvyšováno nájemné 
o 500 Kč/ha 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 
Dodatku k pachtovní smlouvě se 
ZOD Opatovec (usn. č. 5/2016-
9) 

   
10. Posouzení obecních budov 
z hlediska potřeby PENB 
- starosta seznámil zastupitele 

s povinností obce nechat si 
zpracovat PENB (posouzení 
energetické náročnosti budov) u 
obecních budov 

- povinnost se týká ZŠ a 
Společenského a vzdělávacího 
centra 

- zastupitelé obdrželi cenovou 
nabídku firmy PKV, Pražákova 
1008/69, Brno, Štýřice, IČ 
28149785 

- za zpracování posudku obou 
budov je cena 15.198 Kč vč. DPH 

- zastupitelstvo schválilo 
objednání posouzení budov ZŠ a 
SVC z hlediska potřeby PENB u 
firmy PKV Brno, IČ 28149785                                                                  
(usn. č. 5/2016-10) 

   
11. Charita Svitavy – žádost o 
příspěvek 
- Charita Svitavy, IČ 47490462, 

požádala obec o příspěvek na 
částečné krytí režijních nákladů 

- Charita Svitavy poskytuje v r. 
2016 sociální službu „Světlanka – 
centrum denních služeb“ jednomu 
občanu obce Javorník 

- zastupitelstvo schválilo 
poskytnutí Charitě Svitavy 
příspěvek ve výši 5 tis. Kč                             
(usn. č. 5/2016-11) 

 
 

12. Různé 
 
a) Výsledek kontroly HZS 
Pardubického kraje 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí 

Protokol o výsledku kontroly 
obce, provedenou HZS 
Pardubického kraje 

 
b) Protokol o zkoušce kvality 
odpadních vod 
- v médiích (MF, iDnes) se 

v minulých dnech objevil článek, 
který se vyjadřoval k problému, že 
na rybníku Rosnička je letos opět 
zákaz koupání 

- v článku bylo mj. řečeno, že 
jedním z negativních vlivů je to, že 
obec Javorník není 
odkanalizovaná na centrální ČOV 

- nezávisle na tomto článku nechal 
starosta provést v dubnu t.r. 
rozbor odtokové vody z Javorníka 

- dle Protokolu o zkoušce ze dne 
7.4.2016 se hodnoty sledovaných 
parametrů pohybují v rozmezí 9 -
14 % limitních hodnot 

- ukazuje se, že desítky domovních 
čističek v obci výrazně pomohly 
kvalitě odpadních vod 
odtékajících z Javorníka; o tom 
svědčí např. i to, že na rybníčku 
v dolní části obce se již netvoří 
výrazný zelený povlak a 
v rybníčku je život, což ještě před 
několika lety tak nebylo 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
Protokol o zkoušce č. 2815/2016 
zpracovaný Orlickou laboratoří, 
s.r.o., Česká Třebová 

 
c) Výsledky jednání s 
operátory 
- starosta seznámil zastupitele 

s tím, jak je řešen požadavek obce 
na zlepšení kvality signálů 
mobilních operátorů 

- díky sdílení sítí O2 a T-Mobile i 
investici do pokrytí lokalit 
nejrychlejší mobilní sítí dojde do 
konce r. 2016 ke zkvalitnění 
signálu v 17 obcích, mezi nimiž je i 
naše obec 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
zprávu Pardubického kraje se 
stanoviskem k pokrytí území 
mobilním signálem 
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21.11.2016 
 
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 M. Jankovou a 
B. Bulvovou 

  
4. Plnění rozpočtu obce 
k 30.10.2016 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník 
k 30.10.2016 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 4.586 tis. Kč je 
skutečnost po konsolidaci 4.071 
tis. Kč a na upravený rozpočet 
výdajů 8.422 tis. Kč je skutečnost 
po konsolidaci 6.853 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet -3.836 tis. Kč skutečnost 
-2.782 tis. Kč 

- na základě dosavadního vývoje 
hospodaření a předpokládaného 
plnění ke konci roku předložil 
starosta ke schválení rozpočtové 
opatření č. 3 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
plnění rozpočtu obce k 30.10.2016 
(usn. č. 6/2016-4a) a schválilo 
rozpočtové opatření č. 3 (usn. č. 
6/2016-4b) 

   
5. Návrh rozpočtu obce 
Javorník na r. 2017 
- starosta předložil zastupitelům 

návrh rozpočtu obce na rok 2017 
v paragrafovém i položkovém 
znění  

- zastupitelstvo schválilo návrh 
paragrafového znění rozpočtu 
obce Javorník na r. 2017  a 
uložilo návrh rozpočtu zveřejnit 
na úředních deskách obce a 
následně ho předložit ke schválení 
na příští zasedání zastupitelstva 
(usn. č. 6/2016-5) 

 
6. Územní studie – lokalita Z1 
a Z6 
- zastupitelům byl předložen návrh 

územní studie lokalit Z1 a Z6 

- zastupitelé v diskusi podali 
několik připomínek k zapracování 

- zastupitelstvo uložilo starostovi 
zajistit u architekta zapracování 
všech připomínek u lokality Z6                       
(usn. č. 6/2016-6) 

 
7. Dispozice s majetkem obce 
- od minulého zasedání 

zastupitelstva byl na úřední desce 
obce zveřejněn záměr prodeje p.p. 
č. 1234/17 – ostatní plocha; část 
p.p. č. 490/1 – trvalý travní 
porost; p.p. č. 1220/7 – ostatní 
plocha 

- zastupitelstvo schválilo prodeje 
výše uvedených pozemků v ceně 
35 Kč/m2 (usn. č. 6/2016-7a) 

- dále byla zastupitelům předložena 
smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi manželi 
Doskočilovými a obcí Javorník 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi manželi 
Doskočilovými a obcí Javorník 
(usn. č. 6/2016-7b) 

 
8. Obecně závazná vyhláška č. 
1/2016 o regulaci provozování 
loterií a jiných podobných her 
- zastupitelstvo schválilo obecně 

závaznou vyhlášku č. 1/2016 o 
regulaci provozování loterií a 
jiných podobných her, na základě 
které se na celém území obce 
zakazuje provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných 
her (usn. č. 6/2016-8) 

 
9. Obecně závazná vyhláška č. 
2/2016 o místním poplatku za 
odpady na r. 2017 
- starosta předložil ke schválení 

obecně závaznou vyhlášku obce 
Javorník č. 2/2016, dle které bude 
poplatek za jednoho obyvatele i 
nadále 600 Kč 

- obec bude hradit svozové firmě 
LIKO Svitavy, a.s. za jednoho 
obyvatele 624 Kč; rozdíl zaplatí 
obec, která navíc platí svážení 
zeleného odpadu, stavební suti a 
přistavení kontejnerů na 
velkoobjemový odpad 

- zastupitelstvo schválilo obecně 
závaznou vyhlášku obce Javorník 
č. 2/2016, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů na r. 2017  
 (usn. č. 6/2016-9) 

   
10. Různé 
 
a) Dopis Lesy ČR 
- zastupitelstvo na svých 

zasedáních dne 25.4. a 30.5.2016 
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 

- starosta opět předložil ke 
schválení návrh na prodej 
uvedeného pozemku (jedná se o 
pozemek přilehlý k lesní 
komunikaci - západně od 
Schindlerova háje) o velikosti 176 
m2) 

- zastupitelstvo neschválilo 
prodej pozemku p.č. 1186/1 v k. ú. 
Javorník u Svitav  
(usn. č. 6/2016-10a) 

 
b) Informace o dosud 
poskytnutých dotacích obcím 
prostřednictvím Mikroregionu 
Svitavsko 
- zastupitelé byli informováni o výši 

dosud poskytnutých dotací obcím 
z Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje 

- obec Javorník dosud obdržela 
čtyři dotace v celkové výši 212.978 
Kč a ze 17 obcí a svazku je svým 
objemem sedmá v pořadí 

- Zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informaci o dosud poskytnutých 
dotacích obcím prostřednictvím 
Mikroregionu Svitavsko 

 
c) Nájemné z bytu na r. 2017 
- zastupitelstvu byl předložen návrh 

na úpravu výše nájemného v bytě 
ZŠ na r. 2017 (dosud činilo 
nájemné 2.765 Kč měsíčně – 
z toho 2.470 čisté nájemné + 235 
vodné) 

- návrh ke schválení je 3.050 vč. 
vodného (z toho 2.780 čisté 
nájemné + 270 Kč vodné) 

- zastupitelstvo schválilo výši 
nájemného pro byt v ZŠ vč. 
vodného ve výši 3.050 Kč měsíčně 
s účinností od 1.1.2017 

) 
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d) Darovací smlouva 
Skupinového vodovodu 
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. 6/2016-10d) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Kdo slaví jubileum? 
 
V měsících září - prosinec tohoto roku slaví svá jubilea následující občané: 
 
MIROSLAV OBR   60 LET 
MIROSLAV HOUDEK  60  LET 
JOSEFA SOTONOVÁ  75 LET 
MIROSLAV OMASTA  60  LET 
JINDŘIŠKA PAVLŮ  60 LET 
FRANTIŠEK KYSELÝ  60  LET 
 
            Na zdraví! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Co je nového v knihovně? 
 
Informace knihovnice 
 
Od počátku r. 2017 se opět rozroste 
knižní fond naší malé knihovny. 
V r. 2016 jsme od obce dostali 10 
tis. Kč na nové knihy, které jste si 
zčásti již mohli zapůjčit a další byly 
doplněny v těchto dnech. 
Snažím se doplňovat nové 
vycházející tituly. Pokud někdo 

potřebuje knihu ke studijním 
účelům, mohu je zapůjčit ve 
Svitavách. 
Ráda bych také připomněla těm, 
kteří mají problém se zrakem, že 
mohu zajistit také čtené, tzv. 
audioknihy ze svitavské knihovny. 

Seznam knih mohu poskytnout 
v knihovně nebo jej najdete na 
webu Městské knihovny Svitavy. 
Všem občanům, nejen čtenářům, 
přeji hezké Vánoce a šťastný celý 
nový rok 2017, nejlépe s pěknou 
knihou z naší knihovny. 

Jarmila Boušková
 

 

JUBILANTI 

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

OBECNÍ KNIHOVNA 
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Vesnické vztahy 
 
Napsal nám opět Josef Juřík (senior) 
 
Vše se vyvíjí… Dříve jsme vystačili se 

vztahy sousedskými, rodinnými i 

milostnými. Dnes je to málo! Druhé a 

třetí netřeba vysvětlovat. Avšak prvé, to 

je složité. Vycházejme z dob 

soukromých hospodářů a hospodyněk… 

 

Tehdy potřeboval každý každého. 

Bezzemek hospodáře – sedláka, sedlák 

bezzemka i domkáře. Tyto výrazy a 

pojmy budou mladší generaci asi 

neznámé. Ale nezapomeňme! I v mé 

rodné obci Písečném, by i v novém 

domově v Javorníku byl zbudován 

Obecní dům. Ti nejchudší tam nalezli 

útočiště (i mezi válkami). 

Další „vymožeností“ této epochy bylo 

stravování chudých, nemajetných – 

dnešní bezdomovci. Ale ti spí pod 

mosty i jinde na papírových krabicích… 

Stravovali se tak, že chodili pořídkou 

(pozn. vydavatele – tento pojem nám 

dal zabrat, tak jsme se podívali na 

stránky Ústavu pro jazyk český 

Akademie věd ČR – pořídkou znamená 

mj. „chodí na stravu dům od domu“). 

Takže každý den v jiné domácnosti 

dostali jídlo. Tak tomu bylo i v naší 

obci. 

 

V poslední době slyšíme v médiích o 

tom, že by se měly podporovat tzv. 

„rodinné firmy“. Ty v minulosti, ale 

věřím, že i v současnosti, přispívaly a 

mohou přispívat k rozvoji pozitivních 

vesnických vztahů. V naší obci, dle 

mne, je možno do definice „rodinná 

firma“ zařadit zemědělce p. Kincla. A co 

říkáte – může to ovlivňovat vesnické 

vztahy? Já myslím, že ano. 

A dostáváme se k titulku. Sousedské 

vztahy jsou již překonané? 

Názorně jsme viděli, kdo má zájem o 

vztah k vesnici a k sousedům při 

rozsvěcování vánočního javoru letos, 

roku 2016. Kolik tam bylo dětí, 

mladých, seniorů. Kdy jindy se v 

Javorníku sejdou v takovém počtu? No 

hádejte – snad v Březince při 

sportovních a společenských akcích. 

 

Právě filmový záznam z letošních akcí 

jsme viděli na vánočním Klubu 

důchodců. Bylo to až dojemné. Bohužel, 

mohlo by ho navštěvovat více seniorů. 

Hezky jsme se bavili při bohaté tombole 

a vzorně připraveném občerstvení. 

Navštívila nás také vedoucí kuchyně 

s apelem, že můžeme využívat jídelnu 

ke stravování, a že by snad bylo i možné 

rozvážet obědy až do domu. Strava je 

dietní (vaří se dětem), vhodná všem. 

 

A tak ať žijí a vzkvétají vesnické vztahy.  

Josef Juřík

 
 
 
 
 
 
 

Čistý komín 
 
Kdy je tmavý kouř vycházející z komína normální? 
 
Během roztápění kotle dochází k většímu úniku emisí a tak i zákon určuje výjimku, kdy prvních 30 minut po 
roztápění může tmavost kouře překročit přípustnou normu tmavosti. Po první půlhodině by nicméně kouř již měl 
splňovat parametry dané zákonem. 
 
Podobných otázek a návodů, jak přispět k tomu, aby se odstranilo vypouštění zdraví škodlivých látek, jak měřit 
tmavost kouře apod., se lze dočíst např. na webových stránkách www.cisty-komin.cz . 
 
Revize kotlů na tuhá paliva 
 
S koncem roku 2016 se přiblížil termín 

pro povinné revize kotlů na pevná 

paliva. Vyplývá to ze zákona o ochraně 

ovzduší, podle kterého každý majitel 

resp. provozovatel kotle na pevná 

paliva je povinen si do 31. 12. 2016 

nechat zkontrolovat technický 

stav kotle a mít o tom doklad.  

Konkrétně se v § 17 odst. 1 písm. h) 

zákona o ochraně ovzduší uvádí, že 

provozovatel spalovacího stacionárního 

zdroje na pevná paliva o jmenovitém 

tepelném příkonu od 10 do 300 kW 

včetně, který slouží jako zdroj tepla pro 

teplovodní soustavu ústředního 

vytápění, je povinen provádět jednou za 

dva kalendářní roky revizi kotle. Revize 

musí být provedena prostřednictvím 

Z PERA DOPISOVATELE 

NĚCO Z EKOLOGIE 

http://www.cisty-komin.cz/
http://zpravy.idnes.cz/kontrola-kotlu-musi-byt-podlozena-dukazy-fga-/domaci.aspx?c=A151103_154723_domaci_fer


 

7 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

osoby, která byla proškolena výrobcem 

spalovacího stacionárního zdroje a má 

od něj udělené oprávnění k jeho 

instalaci, provozu, údržbě a kontrole 

technického stavu zdroje. Doklad o 

kontrole musí být předložen na 

vyžádání obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností. Dokladem je 

potvrzení, že je kotel instalován, 

provozován a udržován v souladu s 

pokyny výrobce a zákonem o ochraně 

ovzduší.  

Provozovatelem zdroje je právnická 

nebo fyzická osoba, která kotel 

skutečně provozuje. V případě 

nejasností je za provozovatele určen 

vlastník spalovacího stacionárního 

zdroje.  

Pokud provozovatel kotle 

neprovede jednou za dva roky 

kontrolu technického stavu a 

provozu kotle nebo nepředloží na 

vyžádání obecnímu úřadu potvrzení o 

provedení kontroly, vystavuje se 

riziku uložení pokuty do výše 

20.000 Kč pro fyzickou osobu 

nepodnikající nebo do výše 50.000 Kč 

pro podnikající fyzickou nebo 

právnickou osobu.  

 

Požadovat předložení dokladu o 

provedení této kontroly může 

obecní úřad s rozšířenou 

působností od 1. 1. 2017.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od konce prázdnin byla v obci řada akcí 
 
Rozloučení s prázdninami 
 
Na závěr prázdnin se uskutečnila hezká rozlučka s prázdninami s programem v areálu Březinka s výjezdem malých 
i velkých cyklistů po lesních cestách k „Písečáku“ a „Památníku včelích matek“. Zakončení s opékáním párků bylo 
v areálu Březinka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 

Osoby odborně způsobilé k revizi kotlů v Pardubickém kraji najdete např. 
na webové adrese: http://aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=PAK 

Z AKCÍ V OBCI 

http://aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=PAK
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Vítání občánků 
 
24. září byl ve Společenském a vzdělávacím centru obce přivítán další nový občánek Josífek  Menšík. Letos tak byli 
v Javorníku přivítáni tři občánci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drakiáda 
 
Letošní Drakiáda se uskutečnila 9. října. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strašidýlkování 
 
Populární a oblíbené Strašidýlkování se letos uskutečnilo 
5. listopadu.  
K vidění byly zajímavé masky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vánoční Klub důchodců 
 
Již na titulní straně 
občasníku je fotografie 
z vánočního setkání seniorů, 
na kterém si mj. účastníci 
losují z dárků, které si 
všichni přinesou.  
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Rozsvěcení vánočního javoru 
 
První adventní víkend byly ve městech a obcích rozsvěcovány vánoční stromy, často s nějakým programem. 
Poslední roky tomu tak je i v Javorníku. Dne 28.11. vyšel v Svitavském deníku článek, ve kterém se psalo i 
rozsvěcení v Javorníku. Odkaz na článek je: 
 http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-lide-se-setkali-u-vanocnich-stromecku-20161128.html 
 
Větší část článku se věnovala Javorníku a zde ji otiskujeme: 
 

Poněkud netradiční setkání se konalo v obci Javorník. Dalo by se říci, že v této obci mají unikátní vánoční stromek. 
Nejedná se jako ve většině případů o smrk nebo borovici. Už potřetí se totiž obyvatelé této obce na Svitavsku sešli 
u vánočního javoru. „Prvotní nápad byl, že rozsvítíme smrk u hlavní silnice. Nechtěli jsme však být jako ostatní. Ve 
znaku obce máme javor, tak jsme rozhodli, že rozsvítíme právě tento strom. Originální nápad našel odezvu i u 
obyvatel obce,“ řekl starosta Javorníku Zdeněk Bouška. 
 
Kdo si chce tento netradiční symbol Vánoc prohlédnout, tak se musí vydat k obecnímu úřadu. 
 
Jako na mnoha dalších místech se i v Javorníku sešli lidé v přátelském duchu a i zde byl pro ně připraven kulturní 
program, o který se postaraly děti ze základní a mateřské školy. „Byli jsme požádáni, abychom zazpívali koledy. 
Nám to přišlo docela málo, a tak jsme se rozhodli secvičit celé představení,“ sdělil ředitel základní školy Jiří 
Konopáč. Ten také prozradil, že se vše podařilo secvičit během jednoho týdne. Rychlá příprava rozhodně neubrala 
na radosti zejména rodičům, kteří se přišli podívat, jak jejich děti secvičily vánoční příběh, ve kterém nechyběli 
andělé, Tři králové i pastýři s ovečkami. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adventní čas si všichni můžeme také  
zpestřit na vánočním koncertu 
v kapli Nejsvětější Trojice v Javorníku 
ve středu 21.12.2016 v 18:00 hodin, kdy vystoupí 
Franta Černý s přáteli! 
 

Velké poděkování za přípravu a průběh celé akce patří také kulturní a sportovní komisi.  
A za pečení a výzdobu nádherných perníčků, které obdrželi spolu s přáníčkem k Vánocům 
všichni účastníci (kterých bylo mimochodem cca 300!), děkuji úžasným javornickým 
ženám. 

Zdeněk Bouška 

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-lide-se-setkali-u-vanocnich-stromecku-20161128.html
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ZŠ a MŠ děkuje Honebnímu společenstvu Svitavy se sídlem Javorník 45 za sponzorský dar ve výši 5000 Kč a firmě 
Zookee s.r.o. se sídlem Milady Horákové 46, Svitavy za sponzorský dar ve výši 25 000 Kč. 
Více informací o aktivitách školy a školky na www.zsms-javornik.cz nebo na facebooku. 
 

 
 
 
Milé děti, mládeži,  
Vážení a milí spoluobčané, 
 
jménem svým i jménem  
ostatních členů zastupitelstva  
a pracovníků OÚ   
Vám přeji šťastné a veselé prožití Vánoc  
a do nového roku 2017  
pevné zdraví a mnoho pracovních  
a rodinných úspěchů  
a dětem mnoho radosti  
a dobré kamarády. 
 
   Zdeněk Bouška  
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