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Letošní únor a březen přeci jen přinesl sníh a led. 

Je jen škoda, že toho kluci či chlapi nevyužívali  
k hraní hokeje. To by se ještě před několika lety nestávalo.

Březen 2018 

Časopis 
vydávaný Obecním 
úřadem Javorník 
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Zápisy ze zasedání 
 

18.12.2017 
 
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 

28.2.2018 
- zastupitelé byli seznámeni s 

výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník k 28.2.2018 
Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet příjmů 
ve výši 5.340 tis. Kč je skutečnost po 
konsolidaci 984 tis. Kč a na 
upravený rozpočet výdajů 6.094 tis. 
Kč je skutečnost po konsolidaci 
2.071 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet +754 tis. Kč skutečnost 
+1.088 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
plnění rozpočtu obce k 28.2.2018 
bez připomínek (usn. č. 
1/2018-4a) a schválilo 
rozpočtové opatření č. 1, kterým 
byly příjmy zvýšeny o 87.521 Kč a 
výdaje byly zvýšeny o 48.275 Kč 
(usn. č. 1/2018-4b) 

 

5. Zákaz podomního prodeje 

v obci Javorník 
- zastupitelé předem obdrželi návrh 

Nařízení obce Javorník č. 1/2018, 
které řeší zákaz podomního prodeje 
na území obce Javorník  

- zastupitelstvo schválilo Nařízení 
obce Javorník č. 1/2018, kterým se 
vymezuje zákaz podomního a 
pochůzkového prodeje na území 
obce Javorník (usn. č. 1/2018-5)  

 

6. Stanovení složení výběrové 

komise k prodeji stavebních 

parcel 
- na základě dříve rozeslaných dopisů 

zájemcům o koupi parcely v lokalitě 

Z6 k výstavbě RD byl k 31.1.2018 
uzavřen seznam žadatelů – po výzvě 
všem žadatelům k upřesnění žádostí 
dle schválených Pravidel do 
31.1.2018 je celkem evidováno 14 
žádostí (původně 17 žádostí) 

- stanovení pořadí zájemců bude 
provedeno podle dříve schválených 
Pravidel prodeje pozemků a 
stanovování jejich ceny v obci 
Javorník 

- starosta navrhl, aby výběrová 
komise, která předloží 
zastupitelstvu ke schválení návrh 
vybraných žadatelů, byla ve složení: 
Blanka Bulvová, předsedkyně 
finančního výboru, Dana Čechalová, 
pracovnice OÚ, která má v popisu 
práce agendu dispozice s majetkem 
obce a dále po jednom zástupci 
volebních stran „Sdružení pro obec 
Javorník, SNK“ a „Komunistická 
strana Čech a Moravy“ 

- zastupitelstvo schválilo výběrovou 
komisi k prodeji stavebních parcel v 
lokalitě Z6 ve složení: předsedkyně 
komise Blanka Bulvová, členové 
Daniel Císař, Marie Janderová a 
Dana Čechalová - návrh komise 
bude předložen na příštím zasedání 
zastupitelstva (usn. č. 1/2018-6) 

 

7. Informace k prodejně potravin 

v obci 
- starosta informoval o provedené 

platbě za koupi objektu prodejny 
COOP Jednoty Havlíčkův Brod 

- vklad do katastru nemovitostí byl 
proveden a vlastníkem je již obec 
Javorník 

- v současné době probíhají jednání o 
budoucím provozování prodejny 
s ředitelem Květné zahrady, z.ú. 
Květná Mgr. Ferdinandem 
Raditschem 

- v průběhu března by měl být 
připraven návrh stavebních úprav, 
který bude řešit zprovoznění části 
objektu na prodejnu s pultovým 
provozem a do budoucna by měl být 
řešen další prostor objektu 

- v prodejně by měl být zabezpečen 
prodej základních potravin, 
možnost posezení u kávy, zajištění 
prodeje rychlého občerstvení (např. 
párek v rohlíku) či v letních 
měsících prodej zmrzliny – 

podobný rozsah již od loňska 
provozuje Květná zahrada v obci 
Květná 

- před otevřením obchodu bude 
nutné provést stavební úpravy 

- k provozování prodejny bude 
uzavřena nájemní smlouva pouze za 
symbolickou cenu (jiné subjekty, 
které by přicházely v úvahu 
k otevření prodejny – např. 
Jednota, Hruška, Quanto – 
požadují dotaci provozu v řádu 
desítek tis. Kč měsíčně) 

- na příští zasedání zastupitelstva 
předloží starosta konkrétní návrh 
stavebních úprav pro zprovoznění 
obchodu a jeho vybavení 

- zastupitelstvo souhlasí 
s dosavadním postupem při 
jednáních ve věci zprovoznění 
prodejny a pověřuje starostu 
k jejich pokračování (usn. č. 
1/2018-7) 

 

8. Memorandum o vzájemné 

spolupráci na zklidnění dopravy 

na silnici II/366 v úseku 

křižovatky I/35 Mikuleč - Svitavy 
- zastupitelé obdrželi předem 

písemné znění memoranda, které je 
připraveno na základě předchozích 
jednání zainteresovaných stran 

- zastupitelstvo podporuje návrh 
řešení ke zklidnění dopravy na 
silnici II/366 v úseku křižovatky 
I/35 Mikuleč – Svitavy v duchu 
předloženého Memoranda
 (usn. č. 1/2018-8) 

 

9. Různé 

 
a) Žádosti o finanční příspěvky 
Zelené Vendolí, Městská 
knihovna ve Svitavách, 
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, 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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zastoupenou její ředitelkou  (usn. 
č. 1/2018-9a1) 

- zastupitelstvo schválilo poskytnutí 
příspěvku ve výši 2 tis. Kč pro 
záchrannou stanici volně žijících 
živočichů při ZO ČSOP Zelené 
Vendolí (usn. č. 1/2018-9a2) 

- protože Seniorcentrum Svitavy 
poskytuje sociální služby obyvatelce 
obce Javorník p. Anežce Slámové, 
zastupitelstvo schválilo poskytnutí 
finančního daru pro rok 2018 ve 
výši 10 tis. Kč Seniorcentru Svitavy 
s.r.o.    (usn. č. 1/2018-9a3) 

 
b) Složení mandátu zastupitele 
obce 
- Mgr. Pavla Štěrbová z důvodu 

změny trvalého bydliště oznámila 
složení mandátu zastupitele obce 
k 31.3.2018 

- prvním náhradníkem za volební 
stranu Sdružení pro obec Javorník, 
SNK podle výsledku voleb z října 
2014 je Ladislav Bednář 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
složení mandátu zastupitele Mgr. 
Pavly Štěrbové k 31.3.2018 a 
informaci, že novým zastupitelem 

bude od 1.4.2018 Ladislav Bednář
 (usn. č. 1/2018-9b) 

      
c) Informace ke GDPR 
- starosta informoval zastupitele o 

nové zákonné úpravě ve věci 
ochrany osobních dat, která vejde 
v platnost 25.5.2018 

- GDPR je dosud největší soubor 
pravidel na ochranu osobních dat a 
přichází z EU jako reakce na rychlý 
technologický rozvoj 

- GDPR je závazné pro všechny, kdo 
shromažďují nebo zpracovávají 
osobní údaje fyzických osob žijících 
v EU 

- Nařízení změní přístup ke 
zpracování a k uchování osobních 
údajů; je rovnocenné ve všech 
státech EU a všude stejně 
vymahatelné bez ohledu na velikost 
firmy a přináší nová pravidla, která 
bude potřeba nejen dodržet, ale i 
prokazovat jejich plnění 

- příprava na GDPR zahrnuje několik 
fází  

- je potřeba zjistit, kde osobní údaje 
uchováváme, jak s nimi pracujeme a 

k jakému účelu jsou používána. Dále 
se zhodnotí rizika při zpracování a 
uchování dat. Poté se mohou 
navrhnout řešení a procesní změny 
ke splnění podmínek nařízení 

- bude nutné si nechat zpracovat 
potřebný audit a následně mít 
smluvně zajištěného tzv. pověřence 

- starosta dosud prosazuje variantu 
řešit povinnosti kolem GDPR spolu 
s dalšími obcemi prostřednictvím 
Mikroregionu Svitavsko – 
v současné době se řeší 
nejvýhodnější nabídky 

- zastupitelstvo souhlasí 
s navrženým postupem řešení 
GDPR prostřednictvím svazku obcí 
Mikroregion Svitavsko 
 (usn. č. 1/2018-9c)  

 
d) Záměr dispozice s majetkem 
obce 
- zastupitelstvo schválilo záměr 

dispozice s majetkem - prodej p.p. č. 
1234/4, která je součástí zahrady 
p.p.č. 163 u domu čp. 75 o velikosti 
25 m2 (usn. č. 2/2017-8b) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopis Charity Svitavy 
 
Vážený pane starosto, vážení občané obce Javorníku, milí tříkráloví koledníci, 
v době 1. 1. 2018 – 14. 1. 2018 proběhla 

v celé naší republice nejrozsáhlejší sbírka 

roku, Tříkrálová sbírka. 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 101 skupinek. V Javorníku 

koledovala 1 skupinka.  

Díky těmto dobrovolníkům se zde 

vykoledovalo 10.415,--. Celkem bylo na 

Svitavsku vybráno 487 122,--.  

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 sociální služeb a humanitární 

pomoci. Jejich větší část 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 prvního patra budovy Charity 

Svitavy v Polní ulici. 

Ještě jednou děkujeme Vám a občanům Vaší 

obce za spolupráci a přejeme všem hodně 

zdraví v roce 2018.  
 

Miriam Holubcová, DiS. 
Charita Svitavy

 

Na fotografii jsou naši koledníci – Karolína Benešová, Eliška Bryšková a Aneta 

Zemanová. Všem třem a vedoucí skupinky Marii Janderové děkujeme. 

 

PODĚKOVÁNÍ 
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Vítání občánků 
 
V Javorníku se stále rozrůstáme 

 

Počátkem r. 1990 se pohyboval počet  obyvatel obce mezi 280 – 290. Poslední 

rok jsme již docílili počtu 400. Naposledy jsme uvítali v sobotu 24.2.2018  dvě 

děti, a to Alžbětu Kinclovou a Daniela Bartoše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo slaví jubileum? 
 
V prvních čtyřech měsících tohoto roku slaví svá jubilea následující občané: 
 

 

VĚRA FUČÍKOVÁ  87 LET 
JOSEF JUŘÍK   83 LET 
ZDENĚK VRABEC  65 LET 
PAVLA HAVRDOVÁ  90  LET 
VLASTMIL NOVOTNÝ  80 LET 
ANEŽKA JUŘÍKOVÁ  85 LET 
VLASTA VOMOČILOVÁ 70 LET 
ANNA NOVOTNÁ  75 LET 
ANEŽKA SLÁMOVÁ  84 LET 
MARIE POSPÍŠILOVÁ  75 LET 
VLADIMÍR BARTOŇ  65 LET 
HELENA KUTHANOVÁ 70 LET 
JOSEF JANDERA  70  LET 
VLASTIMIL DĚDIČ  75  LET 
JARMIL SLÁMA   60 LET 
ZDENĚK HUSÁK  65  LET 
 

 

 

 

         Na zdraví! 

 

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE 

Z nových občánků máme vždy radost. 
Přejeme jim úspěšný život prožitý ve zdraví. 

JUBILANTI 

Všem oslavencům přejeme 
pevné zdraví, radost ze 
života a stále dobrou 
náladu. 
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Zajímavé informace z lesního klubu 
 
Co nového v Napísku? 

 

Před čtyřmi roky 

zapůjčila obec Javorník 

chatu v lokalitě bývalého 

pískového lomu spolku 

Lidé v Lese. Spolek zde 

založil Lesní klub pro 

děti Napísek, který je 

inspirovaný konceptem 

lesních mateřských 

školek. Od pondělí do 

středy se sem sjíždějí děti 

ze Svitav, Litomyšle, 

Květné, Janova i ze 

vzdálenější Lubné u 

Poličky. Právě ze Svitav, 

Litomyšle a Lubné jsou  

také průvodkyně, které v klubu pracují. 

Průměrná návštěvnost rok od roku 

stoupá. V roce 2017 to bylo 8 dětí 

denně. Pro některé děti je LK Napísek 

jedinou formou vzdělávání, tzn.do 

státní školky nechodí, jiné kombinují 

státní školku s Napískem.  

Kromě třídenního provozu klubu 

probíhají od dubna do prosince také 

čtvrteční klubíky pro rodiče s dětmi od 

0 - 4 let.  

Aktivity spolku jsou však mnohem širší. 

Pravidelně se tu pořádají slavnosti 

(vynášení moreny, stavění májky 

apod.), kulturní akce (festiválek 

Pískohraní) a také příměstské tábory. 

V letošním roce čekají LK Napísek 

mnohá vylepšení. Projekt Příměstských 

táborů podpořeného z 

MPSV a MAS Svitava 

proběhnou nové úpravy 

interiéru. Další novinkou je 

projekt podpořený z 

Ministerstva životního 

prostředí s názvem "Vzory 

rozšiřují obzory". LK 

Napísek budou navštěvovat 

různí řemeslníci a 

odborníci, kteří pracují s 

přírodními materiály či se 

přírodou zabývají, aby 

dětem prakticky předvedli 

své umění (tesání žlabů, 

stavba pece, permakulturní 

zahradničení a další.). Tyto všechny 

aktivity by se neobešly bez dalších 

donátorů Pardubického kraje, měst 

Svitavy a Litomyšl a bez podpory 

různých firem, rodičů dětí a dalších 

příznivců. Děkujeme obci Javorník, že 

svým postojem a podporou tuto činnost 

umožňuje. 

Mgr. Světlana Kluková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak s nebezpečným a velkoobjemovým 
odpadem 
 
Termíny mobilního svozu odpadů 

 

Dle harmonogramu LIKO Svitavy a.s. 

jsou stanoveny termíny mobilního 

svozu nebezpečného odpadu pro obec 

Javorník   

v r. 2018 na pátky 1.6. a 5.10.  

V obou případech je čas orientačně 

stanoven na 15:30 h pod kaplí a 

následně u Jednoty a Březinky.  

V uvedené termíny budou také na 

víkendy přistaveny kontejnery na 

velkoobjemový odpad. 

 

Příklad odebíraných 

nebezpečných a ostat. odpadů :   

televize, ledničky, vyjeté oleje, olejové 

filtry, odpadní chemie, odpady z barev a 

rozpouštědel, pesticidy, akumulátory a 

monočlánky, nádoby znečištěné 

škodlivinami, textílie a sorbční 

materiály znečištěné nebezpečnými 

látkami, zářivky, pneumatiky, asfaltové 

lepenky ... 

Upozorňujeme na dodržení pořádku 

kolem přistavených kontejnerů.

NAPÍSEK 

ODPADY 
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Informační servis ZŠ a MŠ Javorník 
 
Zápis do ZŠ pro školní rok 2018/2019 

 

Základní škola a Mateřská škola Javorník, okres Svitavy, vyhlašuje zápis do 1. třídy dne  

 
19. dubna 2018 v době 14:00 – 17:00 
 

 individuální přístup k dítěti, nízký počet žáků ve třídách, bezpečné rodinné prostředí 

 rozvoj zodpovědnosti a samostatnosti dítěte 

 otevřená komunikace, partnerský přístup 

 

K zápisu je nutné s sebou mít občanský průkaz a rodný list dítěte. 

                                                                 Těšíme se na Vás  

 

Více informací o škole na www.zsms-javornik.cz a na Facebooku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019 

 

Základní škola a Mateřská škola Javorník, okres Svitavy, vyhlašuje zápis do MŠ dne 

 
10. května 2018 v době 14:00 – 17:00 

 

Zákonný zástupce dítěte 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování za sponzorský dar ZŠ a MŠ Javorník 

 

Děkujeme firmě Zookee s.r.o. se sídlem Milady Horákové 46, Svitavy za sponzorský dar ve výši 20 000 Kč. 

 

 

 

Z ČINNOSTI ZŠ A MŠ 

Kontakt: ZŠ a MŠ Javorník, Javorník 61, 568 02  Svitavy, tel.: 
725 915 056, e-mail: škola.javornik@seznam.cz  

http://www.zsms-javornik.cz/
mailto:škola.javornik@seznam.cz
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Dokumentace z některých akcí ZŠ a MŠ 

Karneval ve školce     Ruční práce v ZŠ – téma VESMÍR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vyhánění zimy      Velikonoční dílna 

 

Daleko více fotografií i z dalších akcí ZŠ a MŠ najdete na webových stránkách školy či na Facebooku. 

 

 

 

 

 

 

 

III. ročník Javornické bábovky se blíží 
 
Neděle 15.4.2018 

 

10:00 – 11:00 zápis soutěžících (předání bábovek) 

14:00  zahájení 

14:15  začátek ochutnávky bábovek (anonymní) + bodování 

15:00  vyhlášení vítězů (mohou se těšit na překvapení) 

  občerstvení zajištěno 

 

Těšíme se na setkání. Zvací letáčky obdrží všichni v Javorníku a je také na webu obce. 

A ještě výzva – uvítáme zájemce o práci ve sportovní komisi. Rádi komisi doplníme – organizátorů není nikdy dost! 

JAVORNICKÁ BÁBOVKA 
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Příspěvky Josefa Juříka 
 
700 let obce Javorník (?) 

 

Kolik z Vás, občané naší vesnice, si 

vzpomnělo výročí 700 let naší krásné, 

dnes již domoviny? Ne marně vlaje nad 

obecním úřadem česká vlajka. 

Vlastenectví – zřejmě – upadá. Či ne? 

V mládí byla má generace 

„pětatřicátníka“ vedena k lásce k vlasti. 

Jen průjezd prezidenta Dr. Edvarda 

Beneše Svitavami jsem vnímal na 

nádraží jako nevšední zážitek. Jistě i 

vrstevníci. Byl to krátký okamžik, ale 

dodnes jej mám vrytý v paměti. Asi by 

se našla ve svitavské kronice zmínka o 

této události. 

Ohlédneme-li se do minulosti, tak 

průkopníky, kteří se zasloužili o obec, 

byla řada bývalých spoluobčanů – např. 

Bednář, Kincl, Vomočil a další 

nejmenovaní. Však pamětníci ví…  

V současnosti máme krásnou obec, ale i 

tak je zde řada míst k vylepšení vzhledu 

jak veřejných prostranství, tak okolí 

jednotlivých domů. Snad bychom mohli 

v roce 700. výročí obce udělat všichni 

něco pro další zlepšení obce.

 

 

Kdo sestavuje jídelní lístek? 

 

Pro mne nejschůdnější komunikace je 

tužka a papír. S mobilem se téměř vždy 

pohádám a internetem nedisponuji. 

Když vyjdu na ulici, tak nejdříve slyším 

stesky strávníků. S japonskou nebo 

možná čínskou kuchyní se neztotožňují. 

Chce to změnu! Především jídelní lístek. 

Písmenka jsou malá. To by nevadilo, 

máme zvětšovací skla (lupy). Ale 

polévce by slušel samostatný řádek. 

Dále však – ta skladba! (Losos 

s jasmínem- guláš s cizrnou – dýňovo 

mrkvové pyré, bramobory s pórkem).  

 

Nebudu to rozvádět, nejsem kuchař, jen 

předávám. 

Pro mě osobně též nevyhovuje platba 

dopředu na budoucí období. Soudím, že 

je to náročnější na evidenci (nemoc 

strávníků atp.). Chce to analýzu a 

nápravu. 

Názor můj a dalších strávníků

 

Něco k objektu prodejny 

 

Rád bych se zvážil na decimálce uvnitř. 

Doufám, že je v inventáři! A také 

lavička. Každý se rád posadí a „pokecá“ 

se sousedem či sousedkou. Lavičky byly 

dvě. Tu druhou někdo, když se zhaslo, 

zpacifikoval, a asi odnesl. Aby i ta zbylá 

také nezmizela a zachovala se. 

Už bych si rád koupil dvě housky a litr 

mléka. Když ani ve městě není 

„automat“ jako v Poličce. 

Josef Juřík

 

 

 

  

 

 

 

 

Poznámka komise životního prostředí 
 
Jaro je tu! 

 

I když zima byla prapodivná, skončila.  

Alespoň kalendářově. A mnozí už 

nedočkavě kontrolují stav zahrad a 

okolí domů. A mě těší, že často slýchám, 

jak je Javorník hezký a upravený. 

Teď bych chtěla jen připomenout, že je 

to i proto, že se obec systematicky stará 

o zeleň. K tomu nepatří jen sekání 

travnatých částí, ale i péče o vzrostlou 

vegetaci - stromy a keře. Bohužel je to 

čím dál složitější, protože jeden člověk, 

kterého obec zaměstnává, to nemůže 

sám stihnout. Pomáhá komise životního 

prostředí. Ta má na starost právě 

stromy a keře, navrhuje různá řešení 

ozeleňování obecních pozemků, 

povoluje kácení vzrostlých stromů. Vše 

se řídí zákony a vyhláškami. 

Pamětníci určitě vnímají, kolik zelených 

dominant v obci zmizelo. Připomenu 

lípu u Haklů, modřín u Kosků, 

Z PERA DOPISOVATELŮ 

Z ČINNOSTI KOMISÍ 
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stromořadí lip u místní školy a určitě 

bychom si vzpomněli i na stromy v 

našem nejbližším okolí. Samozřejmě se 

kácejí stromy většinou nemocné, které 

jsou pro okolí nebezpečné. Kácejí-li se 

stromy zdravé (většinou kvůli stavbě), 

měli bychom si to několikrát promyslet. 

Trápí nás sucho a ozón, obojí nám 

pomáhají zvládat právě stromy. 

Nahradit jeden  vzrostlý může až po 

několika letech deset mladých. To aby 

se nám dobře dýchalo a držela se vláha 

v zemi. Ke kácení tedy přistupujme 

zodpovědně a podle zákona. 

A snad malá výzva: chtěl by se někdo 

zapojit do práce komise? Ozvěte se. 

 

 J. Boušková, komise ŽP

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení turistické sezóny 
 
Cíl bude tentokrát v Mikulči 

 

Turistickou sezónu zahájíme v sobotu 

21. 4. 2018 v 9:00 hod. v prostoru 

občerstvení Plechárna u rybníku 

Rosnička. Cílem letošního ročníku 

bude obec Mikuleč. Trasa pro pěší i 

cyklisty povede od rybníku Rosnička 

přes naučnou stezku BRAND, kolem 

památníku Včelích matek po 

cyklostezce č. 24 do Opatovce a dále do 

Mikulče. Odpočinkové místo kempu 

v Opatovci – Starém Valdeku, bude 

také občerstvovací zastávkou, kde si 

v době oběda můžete dát polévku či 

klobásku, odpočinout si nebo  sami 

opéct špekáček na otevřeném ohništi. 

Klub českých turistů společně 

s Pionýrskou skupinou Vysočina 

připravili doprovodný program pro děti 

na téma „Z pohádky do pohádky“. Mladí 

turisté, kteří vyplní hrací kartu a 

odevzdají ji v cíli, budou odměněni.  

Pro seniory či osoby handicapované 

zajistil Mikroregion Svitavsko 

autobusovou dopravu zdarma. Nástupy 

jsou na autobusových zastávkách u  ZŠ 

Felberova ve 13:20 hodin, Svitavy STS 

(na straně směrem do Svitav v 13:25 

hodin), u haly Na Střelnici 13:30 hodin.  

Všichni se tedy sejdeme ve 14 

hodin v Mikulči, kde můžete kromě 

krás okolní přírody vidět výzdobu 

jednolodního kostelíka sv. Jiří, jejímž 

autorem je Mikoláš Aleš. Zástupci 

obce Mikuleč připravili na hřišti od 14 

hod. zajímavý program (ukázka 

výcviku psů, která proběhne ve dvou 

blocích od 14 hod a od 15 hod., jumping 

od 14:30 do 15 hod., zájemci se mohou 

naučit správné technice Nordic 

Walking či FitKoloběhu. V prostoru 

hřiště bude zajištěno občerstvení a 

kromě jiného bude možné zakoupit i 

dobroty z udírny. Od 16 hod. si 

návštěvníci budou moci poslechnout 

hudební vystoupení kapely 

Generace. V případě nepříznivého 

počasí bude možné využít zázemí 

pártystanu a zastřešené terasy. 

Trasa ze Svitav do Mikulče je dlouhá 7,8 

km a bude v terénu viditelně vyznačena. 

Varianty tras s různou délkou a 

obtížností pro pěší i pro cyklisty jsou 

zakresleny v mapě, která je součástí 

tohoto zpravodaje a bude  od 17. 

do 21. 4. k vyzvednutí v Městském 

informačním centru. Nejdelší 

varianta přes Javornický hřeben po 

žluté turistické stezce zpět do Svitav 

měří 17,5 km. 

Zpáteční cestu můžete zvládnout po 

svých nebo využít autobusovou 

dopravu, která je zdarma. Autobusy 

budou odjíždět z autobusové zastávky 

v Mikulči v 17:00 a v 18:00 hod.  

Pro ty, kteří se budou chtít zdržet déle 

jede veřejný linkový autobusový spoj do 

Svitav v 19:36 hod. (jde o veřejný 

placený spoj).

 

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás zajímat 
 
Co nás čeká? 

 

 ČEZ Distribuce oznamuje, že plánované přerušení dodávky elektřiny v obci Javorník bude 6.4., 17.4., 25.4. a 26.4. vždy od 

7:45 do 17:45 h. Upřesnění posíláme formou sms všem občanům, kteří nám nahlásili čísla svých mobilů. Aktuální odstávky 

lze sledovat na www.cezdistribuce.cz . Zde je dokonce uvedena výluka i dne 16.4., ale mailové upozornění jsme na tento 

termín nedostali.  

 

MIKROREGION SVITAVSKO 

VE ZKRATCE 

http://www.cezdistribuce.cz/
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Termíny letošních připravovaných akcí:  

 

 15.4.2018 Javornická Bábovka 

 30.4.2018  Čarodějné rejdění 

 16.6.2018  Den dětí 

 8.9.2018 Ahoj prázdniny 

 30.9.2018 Drakiáda 

 10.11.2018 Strašidýlkování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Má obec Javorník 700 let? 
 
Reakce na příspěvek Josefa Juříka 

 

Pan Josef Juřík ve svém příspěvku upozornil na to, že obec má výročí 700 let. Jak to je skutečně? Informace se rozcházejí. 

Wikipedie uvádí první písemnou zmínku o obci z r. 1317, ale historik Mgr. Radoslav Fikejz uvádí, že se německý název Ahorn 

(javor) poprvé objevil v soupisu obcí z let 1318 – 1326 bez bližšího upřesnění. První historicky doloženou listinnou zmínkou je 

až zápis olomouckého biskupa Stanislava Thurza z roku 1501 o dědičné rychtě v Javorníku. Dále tedy otiskujeme příspěvek R. 

Fikejze, který je uveden i na webových stránkách obce: 

 

„Ves vzdálená od Svitav asi 4 km 

severozápadním směrem ležící na samotných 

hranicích mezi Čechami a Moravou při státní 

silnici na Hradec Králové v průměrné 

nadmořské výšce 460 metrů. Tato bývalá 

čistě německá zemědělská obec byla jednou z 

menších obcí v regionu a až do roku 1990 

byla správně sloučena se Svitavami.  

 

Místo samotné neslo od středověku 

pojmenování něm. Ahorn (Achorns) v 

českém významu javor a podle soupisu obcí z 

let 1318 – 1326 olomouckého biskupa 

Konráda byla zde vysazena rychta a nadána 

poměrně malými pozemky. Jméno lokátora 

neznáme a také se nezachovaly žádné 

zakládací listiny. Obec byla od prvopočátku 

součást svitavského léna. V roce 1388 se 

objevilo i české pojmenování místa Jaworzie 

a místo patřilo lénem jakémusi Hensselinovi, 

který sídlil na hradě Mírově. Není doloženo, 

od kterého roku je používán německý název 

Mohren, který vznikl mylnou dekompozicí 

spojení zum Ahorne (u javora) a zu Mohren. 

Název je listinně doložen k roku 1677 a 1720.  

 

První historicky doloženou listinnou 

zmínkou je až zápis olomouckého biskupa 

Stanislava Thurza z roku 1501 o dědičné 

rychtě v Javorníku, která byla udělena 

rychtáři Pavlovi z Javorníka a obec se v roce 

1513 stala součástí svitavského panství s 

vlastním právem odúmrti. Tato důležitá 

privilegia byla náhražkami za stará, jež byla 

zničena během husitských bouří. Před 

třicetiletou válkou zde žilo 22 usedlých, v 

roce 1677 pak 21 a jedno stavení zůstalo 

pusté. V roce 1770 žilo v Javorníku 18 

sedláků a 2 zahradníci a v roce 1793 počet 

obyvatel dosáhl 352. Další historickou 

zmínkou je dlouholetý spor s městem Svitavy 

o louku jménem Atzing, která byla uzavřena 

dohodou roku 1789, kdy měla být 

rozparcelována a postaveny zde nové 

usedlosti. Svitavské panství pak v roce 1811 

věnovalo část louky Janu Peschlovi, jenž 

nechal vystavět statek se zájezdním 

hostincem (hostinec U Jelena). K místu se 

váže řada pověstí, z nichž asi nejznámější je 

částečně pravdivá pověst o bývalém 

Šibeničním lese (dnes hotel Schindlerův háj) 

a zájezdním hostinci U Jelena, kde 

odsouzenci na smrt dostávali poslední jídlo 

před popravou. Historie nám však praví, že 

poslední poprava se zde odehrála v 16. 

století, tedy v době, kdy hostinec ještě nestál.  

V roce 1866 se odehrála v blízkosti obce 

ozbrojená srážka mezi od Hradce Králové 

ustupujícími rakousko-saskými jednotkami a 

pruskými oddíly. Z prostoru Javornického 

hřebene odstřelovalo pruské dělostřelectvo 

město Svitavy. V 19. století se obyvatelstvo 

převážně živilo zemědělstvím a drobnými 

živnostmi. V roce 1911 zde působili dva 

hostinští, kováři aj. Elektrická energie byla 

do obce zavedena v roce 1940.  

Po vysídlení německého obyvatelstva se 

Javorník stal vyhledávaným místem pro 

nové osídlence zvláště pro výhodnou 

dopravní polohu vzhledem k městu Svitavy, 

kam většina nových obyvatel dojížděla za 

prací. Od roku 1949 zde pracuje místní JZD, 

které bylo později sloučeno s JZD Svitavy-

Lačnov. V roce 1993 se dřívější JZD 

transformovalo do Zemědělského 

obchodního družstva. 

 

Ve spolkovém životě hrály důležitou roli 

Hasičský spolek (1880), Svaz Němců, 

Čtenářský spolek (1912) a některé další. 

Javornická škola byla od roku 1778 připojena 

ke škole u kostela sv. Floriána ve Svitavách, 

ale počátkem 20. století byla v obci zřízena 

samostatná jednotřídka.“
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