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    Letní idyla… 
              I takový pohled se  

                   v Javorníku naskýtá.

     Červenec 2018 

Časopis 
vydávaný Obecním 
úřadem Javorník 
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Zápisy ze zasedání 
 

26.4.2018 
 
Úvodem nový člen zastupitelstva 

Ladislav Bednář podle § 69, odst. 2 

zákona o obcích složil slib 

předepsaného znění, který stvrdil svým 

podpisem na arch, jenž je nedílnou 

součástí zápisu ze zasedání 

zastupitelstva. 

 

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 L. 
Bednáře 

 

4. Plnění rozpočtu obce 

k 31.3.2018 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 
rozpočtu obce Javorník k 31.3.2018 
Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet příjmů 
ve výši 5.428 tis. Kč je skutečnost po 
konsolidaci 1.646 tis. Kč a na 
upravený rozpočet výdajů 6.142 tis. 
Kč je skutečnost po konsolidaci 
2.438 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet -715 tis. Kč skutečnost -791 
tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
plnění rozpočtu obce k 31.3.2018 
bez připomínek (usn. č. 
2/2018-4a) a schválilo 
rozpočtové opatření č. 2, kterým 
byly příjmy zvýšeny o 175.940 Kč a 
výdaje byly zvýšeny o 475.940 Kč 
(usn. č. 2/2018-4b) 

 

5. Závěrečný účet obce Javorník 

za r. 2017 

- závěrečný účet obce Javorník za r. 

2017 byl řádně vyvěšen na úředních 

deskách obce 

- obec hospodařila v r. 2017 s 

kladným saldem 2.242 tis. Kč, 

z kterého bylo použito na splátky 

úvěru 862 tis. Kč a suma 1.380 tis. 

Kč zvýšila meziročně konečný 

zůstatek na účtech obce na částku 

3.314 tis. Kč 

- příspěvková organizace obce ZŠ a 

MŠ Javorník hospodařila v r. 2017 

s přebytkem 911,96 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 2017 včetně 
zprávy nezávislého auditora o 
výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2017 bez výhrad (usn. 
č. 2/2018-5a) a dále schválilo 
použití hospodářského výsledku ZŠ 
a MŠ na tvorbu rezervního fondu 
(usn. č. 2/2018-5b)  

 

6. Dispozice s majetkem obce 

- na zasedání zastupitelstva dne 

12.3.2018 byl schválen záměr 

prodeje p.p. č. 1234/4, která je 

součástí zahrady p.p.č. 163 a domu 

čp. 75 o velikosti 25 m2 (jedná se o 

pozemek na stávající zahradě 

Milana Grubera); záměr byl vyvěšen 

na úředních deskách obce 
- zastupitelstvo schválilo prodej p.p. 

č. 1234/4, která je součástí zahrady 
p.p.č. 163 a domu čp. 75 o velikosti 
25 m2 panu Milanu Gruberovi dle 
platných „Pravidel prodeje pozemků 
a stanovování jejich ceny v obci 
Javorník“, tj. 45 Kč/m2 
 (usn. č. 2/2018-6a) 

- na obec podal Milan Čechal žádost o 

dočasný pronájem uvolněného bytu 

v ZŠ čp. 61 po dobu výstavby 

vlastního RD 
- zastupitelstvo schválilo pronájem 

bytu čp. 61 Milanu Čechalovi za 
dosavadních podmínek – nájemné 
2.780 Kč + 270 Kč vodné = 3.050 
Kč  (usn. č. 2/2018-6b) 

 

7. Zpráva výběrové komise 

k prodeji stavebních parcel 

- v úvodu jednání k tomuto bodu 
starosta sdělil, že se projednávání a 
hlasování k dané problematice 
nezúčastní z důvodu možného 
střetu zájmu 

- zprávu komise předložila Blanka 
Bulvová, předsedkyně 

- v úvodu bylo předloženo 
k posouzení, zda Weissarová 
Miroslava bude upřednostněna 
podle Pravidel, když měla v obci 
trvalé bydliště pouze 2 roky (1997 – 
1999) 

- šest zastupitelů s upřednostněním 
Miroslavy Weissarové nesouhlasilo 

- celkem bylo podáno 17 žádostí, 
jeden zájemce se vzdal 

- do 1. kola tak postoupilo šest 
zájemců, kteří splnili podmínky 
k upřednostnění 

- zastupitelstvo rozhodlo o tom, že 
komise pozve šest zájemců, kteří se 
dostali do 1. kola, na provedení 
výběru a losování  T: do 25.5.2018 

 

8. Různé 

 
a) Smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti 
- zastupitelům byla předložena 

smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti, 
kterou předložila firma Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., 
IČ 04084063 

- jedná se o výměnu a položení 
dvojice úložných metalických 
komunikačních kabelů pod 
komunikací 1228/1 v blízkosti 
Cenerových do stávající trasy 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
- služebnosti mezi firmou Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., 
IČ 04084063 a obcí Javorník (usn. 
č. 8/2017-8a) 

 
b) Informace sportovní komise a 
komise životního prostředí 
- Petr Hirka podal informaci o 

využívání víceúčelového hřiště 
- bude zakoupena vitrína na přehled 

rezervací 
- byly domluveny údržbové práce na 

zeleni v Březince 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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- u bývalého tenisového kurtu budou 
uřezány sloupky a pletivo a 
betonový stůl na stolní tenis bude 
přesunut na antukové hřiště 
(původně volejbal) 

      
c) Informace k prodejně 

- starosta seznámil zastupitele 
s rozhodnutím správní rady Květné 
zahrady z.ú., která nepovolila 
řediteli rozšíření aktivit tohoto 
subjektu o provozování prodejny 
v Javorníku 

- nyní se starosta snaží jednat 
s možnými provozovateli o otevření 
prodejny; zatím bez úspěchu, ale 
jisté možnosti se rýsují 

- zastupitelé byli vyzváni, aby se také 
sami snažili získat provozovatele 
prodejny    

 
 
25.6.2018 

 
 
 

 
 

 

 

 

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 L. 

Bednáře 

  

4. Upřesnění usnesení z minulého 

zasedání ZO ke komunikacím 

- na minulém zasedání zastupitelstva 

bylo na základě nabídek SÚS 

Pardubického kraje schváleno 

rozpočtové opatření č. 2, kterým 

byly navýšeny výdaje na úpravy 

komunikací 

- doplněné usnesení zní:  

zastupitelstvo vzalo na vědomí 

plnění rozpočtu obce k 31.3.2018 

bez připomínek (usn. č. 

2/2018-4a), schválilo rozpočtové 

opatření č. 2, kterým byly příjmy 

zvýšeny o 175.940 Kč a výdaje byly 

zvýšeny o 475.940 Kč a pověřilo 

starostu uzavřením smluv o dílo se 

SÚS Pardubického kraje č. SMLD-

15/1108/HOČ/86/2018 a č. SMLD-

16/1108/HOČ/86/2018  

  (usn. č. 2/2018-4b)  

 

5. Plnění rozpočtu obce 

k 31.5.2018 

- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení plnění 

rozpočtu obce Javorník k 31.5.2018 

Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet příjmů 

ve výši 5.603 tis. Kč je skutečnost po 

konsolidaci 2.389 tis. Kč a na 

upravený rozpočet výdajů 6.618 tis. 

Kč je skutečnost po konsolidaci 

3.012 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený 

rozpočet -1.015 tis. Kč skutečnost -

623 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 

plnění rozpočtu obce k 31.5.2018 

bez připomínek (usn. č. 

3/2018-5a)  

 

6. Informace ke GDPR 

- starosta informoval zastupitele o 

stavu plnění povinností ve věci 

ochrany osobních výdajů (GDPR) 

- v souladu se zákonem podal starosta 

Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Sdělení kontaktních údajů 

pověřence pro ochranu osobních 

údajů 

- Správce, "obec Javorník", jmenoval 

pověřence pro ochranu osobních 

údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů (dále jako "GDPR"). 

Funkci pověřence pro ochranu 

osobních údajů pro Správce 

vykonává společnost Schola Servis 

GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba 

určená pro jednání za pověřence je 

pan JUDr. Ing. et Ing. Roman 

Ondrýsek, Ph.D., MBA. 

- všechny požadované informace ke 

GDPR vč. Směrnice pro zacházení 

s osobními údaji jsou na webových 

stránkách obce Javorník 

- dne 3.7.2018 se uskuteční 

s pověřencem pro ochranu osobních 

dat schůzka se starostou, 

místostarostou a účetní k probrání 

všech agend, jichž se zákon dotýká a 

nastavení příslušných opatření 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 

informace starosty o plnění 

povinností ke GDPR bez 

připomínek a s postupem starosty 

souhlasí (usn. č. 3/2018-6) 

 

 

7. Pasport komunikací a 

veřejného osvětlení 

- zastupitelé obdrželi předem 

zpracované pasporty místních 

komunikací a veřejného osvětlení 

- zpracovatelem pasportů je firma NF 

Energy, Vedřelova 144, 569 92 

Bystré u Poličky 

- pasporty jsou nutnou podmínkou 

pro budoucí případné dotace, které 

se budou týkat technické 

infrastruktury daného zaměření 

- ke zpracovaným pasportům nebyly 

připomínky 

- zastupitelstvo předložené pasporty 

místních komunikací a veřejného 

osvětlení schválilo bez připomínek

  (usn. č. 3/2018-7) 

 

8. Smlouva s ČEZ Distribuce 

- v souvislosti s přípravou budování 

inženýrských sítí ke stavebním 

parcelám v lokalitě Z6 předložil 

starosta ke schválení „Smlouvu o 

uzavření budoucích smluv o 

připojení odběrných elektrických 

zařízení k distribuční soustavě č. 

18_SOBS01_4121409264“ 

s provozovatelem distribuční 

soustavy (PDS) ČEZ Distribuce, a.s., 

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 

Děčín, IČ 24729035 

- na základě této smlouvy je obec 

povinna zaplatit PDS částku 80.000 

Kč jako podíl na oprávněných 

nákladech s připojením odběrných 

zařízení a se zajištěním 

požadovaného příkonu 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 

„Smlouvy o uzavření budoucích 

smluv o připojení odběrných 

elektrických zařízení k distribuční 

soustavě č. 

18_SOBS01_4121409264“ 

s provozovatelem distribuční 

soustavy (PDS) ČEZ Distribuce, a.s.

   (usn. č. 3/2018-8) 
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9. Různé 

 

a) Schválení počtu zastupitelů 

obce pro příští volební období 

- zastupitelstvo schválilo pro příští 

volební období 9 členů 

zastupitelstva (usn. č. 3/2018-9a) 

    

b) Žádost p. Zdeňka Vrabce 

- starosta seznámil zastupitele se 

žádostí p. Zdeňka Vrabce o 

pronájem skladových prostor 

objektu prodejny pro zkoušky 

hudební skupiny 

- zastupitelstvo projednalo žádost a 

vzhledem k tomu, že za prioritu 

považuje řešení objektu na 

provozování prodejny potravin vč. 

stavebních úprav, tak do vyřešení 

s pronájmem prostor p. Zdeňku 

Vrabcovi nesouhlasí  

  (usn. č. 3/2018-9b) 

    

c) Novela zákona o vodách 

- D. Císař upozornil na novelu zákona 

o vodách, na základě kterého se 

zpřísnily podmínky ve věci 

vypouštění odpadních vod 

- starosta informoval o probíhajících 

jednáních na úrovni odborů 

životního prostředí MěÚ Svitavy a 

Krajského úřadu v Pardubicích 

- zastupitelstvo uložilo starostovi 

připravit na příští jednání 

zastupitelstva informaci o výsledku 

jednání s MěÚ ve Svitavách a KÚ 

v Pardubicích k problematice řešení 

odpadních vod v Javorníku 

  (usn. č. 3/2018-9c)

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Kdo slaví jubileum? 
 
Musíme respektovat ochranu osobních údajů 

 

Je již všeobecně známo, že od května letošního roku platí zpřísněné zákonné podmínky pro ochranu osobních údajů (GDPR). To 

se samozřejmě týká i některých informací, které zveřejňujeme v našem občasníku, zejména přání jubilantům. Již dříve jsme na 

přání některých spoluobčanů jejich jubilea nezveřejňovali. Zveřejňujeme tedy pouze ty jubilanty, kteří s tím souhlasí (od 60 do 

80 let po pěti letech, dále po roce). 

 

Od května do srpna t.r. se naše přání týká následujících oslavenců: 

 

 

LIBUŠE BEDNÁŘOVÁ  86 LET 
BOŽENA FEDRSELOVÁ 80 LET 
MARIE FUČÍKOVÁ  82 LET 
JANA OBROVÁ   60  LET 
JIŘÍ ĎULÍK   70 LET 
LUBOMÍR KNOTEK  60 LET 
JANA BEDNÁŘOVÁ  70 LET 
LADISLAV BEDNÁŘ  60 LET 
BOŽENA PEŇÁZOVÁ  75 LET 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Na zdraví! 

 

 

JUBILANTI 

Všem oslavencům přejeme 
pevné zdraví, radost ze 
života a stále dobrou 
náladu. 
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Z akcí v obci 
 
III. ročník Javornické bábovky 

 

V neděli 15.4. se uskutečnil  

III. ročník Javornické bábovky. 

 I tentokrát byla pěkná účast soutěžících  

i ochutnávajících návštěvníků, kteří  

anonymně hodnotili bábovky rozličných  

receptů a chutí. Hodnoceno bylo 16 bábovek.  

Pořadí tří vyhodnocených bylo následující: 

 

1. Iva Jandová  ze zakysané smetany 27 hlasů   

2. Ruslana Vomočilová jogurtová nepečená 20 hlasů 

3. Jiří Půlkrábek  masová   19 hlasů  Foto – vítězná bábovka ze zakysané smetany 

 

 

Čarodějné rejdění 

 

 

 

30. dubna se v Březince uskutečnilo společné pálení čarodějnic 

„Čarodějné rejdění“, kterého se zúčastnilo mnoho dětí i dospělých. Pro 

děti byl připraven zajímavý program se soutěžemi. 

 

Pro všechny účastníky bylo připraveno také občerstvení a opékání 

klobásek. 

       

Všichni zúčastnění se dobře pobavili. 

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků 

 

Letos již druhé Vítání občánků proběhlo v sobotu 2.6.2018. 

Přivítány byly dvě holčičky, a to Nikolka Knotková a  

Adélka Pekařová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDO CHCE, TAK SE BAVÍ 

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

 

 

Před Dětským dnem byla narychlo 

svolána formou sms  brigáda  

na rozvezení kůry v blízkosti  

víceúčelového sportovního hřiště. 

 

Brigády se zúčastnilo 16 brigádníků 

vč. některých hráčů volejbalu ze 

Svitav. 

 

Všem dobrovolníkům patří 

poděkování! 

 

 

 

Dětský den 

 

Nejnavštěvovanější akcí v Javorníku 

bývá tradičně Dětský den a ani letos 

tomu nebylo jinak.  

 

Za účasti téměř 300 dětí a dospělých se 

uskutečnila spousta různých soutěží, 

malování a her a nechyběla ani ukázka 

výcviku policejních psů a vystoupení 

taneční školy Scarlet.  

Velký úspěch také mělo bohaté 

občerstvení vč. cukrové vaty či 

nanuků.  

 

Celé odpoledne až do setmění byl 

neustále obsazen skákací hrad se 

skluzavkou a tradičním 

vyvrcholením byla pěna od 

hasičů.

 

 

 

Javornický pohár 2018  
 
V sobotu 21.7. se v Březince uskutečnil 

již 9. ročník turnaje v malé kopané 

„Javornický pohár 2018“. 

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, z toho 

byla i letos dvě mužstva z Javorníka, 

která letos jasně dominovala.  

Zajímavostí je, že se na tomto turnaji 

udělují za vítězství dva body a nikoliv 

tři, jak je to v současnosti obvyklé. 

  
Konečná tabulka turnaje 2018 vypadá následovně: 

     

   1. Javorník I  5   4   1    0   7 : 1 9 

   2. Javorník II  5    4    0   1 11 : 2 8 

   3. Banda Svitavy  5 2 1 2 5 : 2 5 

   4. Lazaret  5 2 1 2 6 : 8 5 

   5. Lazaret Junior  5    1    1 3 4 : 5 3 

   6. Opatovec  5    0    0   5 3 : 16 0 

 

 

Na turnaji byli vyhodnoceni nejlepší hráči celého turnaje i 

jednotlivých družstev.  

 

Z javornických hráčů byl nejúspěšnější Tomáš Polák z mužstva 

Javorník II – nejlepší střelec turnaje. 

 

Hlavním sponzorem turnaje byla jako tradičně obec Javorník.

 
Na snímku je vítězný tým Javorník I. 
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ZŠ a MŠ informuje 
 
Pár informací i o prázdninách  
 

 

 Škola se zapojila do projektu EU, 
ze kterého by měla od září získat 
cca 900 000. Z této částky by 
mělo být částečně hrazeno 
vybavení ZŠ/MŠ + office. 

 Co se týká onemocnění 
meningokokem, které se objevilo 
v naší škole, kromě jednoho žáka 
nikdo další neonemocněl. Žák, 
který měl onemocnění, je bez 
trvalých následků. 

 Vzhledem k většímu počtů dětí 
v MŠ a ZŠ a ke stanovené 
kapacitě školní jídelny 

nebudeme ve 
školním roce 
2018/2019 vařit pro 
cizí strávníky. V ZŠ 
je zapsáno celkem 
32 dětí a v MŠ 25. 
Včetně 
zaměstnanců ZŠ a 
MŠ bude již 
kapacita 
překročena. 
Děkujeme za pochopení. 

 Vedení školy děkuje firmám za 
sponzorské příspěvky.      

Schumi Transport s.r.o. Svitavy 
věnoval 5000 Kč a pan Liškutin 
2000 Kč.

 

 

Jak je to s budovou obchodu? 
 
Jednání o možném provozování probíhají 

 

Jak je již uvedeno v zápise z jednání 

zastupitelstva, původní záměr 

provozování prodejny Květnou 

zahradou nebyl, bohužel, schválen 

správní radou Květné zahrady z. ú.  

V současné době probíhají jednání 

s maloobchodní sítí Hruška o 

provozování prodejny. Pokud dojde 

k dohodě a schválení oběma stranami, 

je nutné počítat s tím, že se bude muset 

obec podílet na spolufinancování 

provozu. Upřednostňujeme takový 

přístup, kdy by obec financovala 

náklady na elektřinu, vodu a vytápění. 

Počkejme si tedy na výsledek jednání a 

přístup maloobchodní sítě Hruška.

 

 

Novela zákona o vodách 
 
Dopady na způsob odkanalizování obce Javorník 

 

V úvodu nejdříve připomeneme 

legislativní novinky. Zákonem č. 

113/2018 Sb. byl novelizován § 38 

zákona 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů. Od 1.1.2019 

bude možno povolit zasakování i 

z několika územně souvisejících staveb 

pro bydlení v množství až 15 m3/den (tj. 

cca od 100 obyvatel). Od 1.1.2021 budou 

zpřísněny podmínky pro likvidaci 

odpadní vody akumulované ve vyvážecí 

jímce. Kdo akumuluje odpadní vody 

v bezodtokové jímce, bude povinen 

zajišťovat jejich zneškodňování 

odvozem na čistírnu odpadních vod a 

na výzvu vodoprávního úřadu nebo 

České inspekce životního prostředí 

předložit doklady o odvozu odpadních 

vod za období posledních dvou 

kalendářních let (tzn. již od počátku r. 

2019).

 

A jaký je aktuální stav řešení 

odkanalizování obce Javorník? Od 

počátku r. 2017 ve spolupráci se 

společností Ekologický rozvoj a 

výstavby s.r.o. a odborem životního 

prostředí MěÚ Svitavy se pracuje na 

aktualizaci tzv. karty PRVK (Plán 

rozvoje vodovodů a kanalizací 

Pardubického kraje).  

AKTUALITY  
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V současné době je detailně zpracován 

přehled, jak jsou jednotlivé nemovitosti 

v obci odkanalizovány a zda mají 

příslušné povolení od odboru ŽP MěÚ 

ve Svitavách. Odboru ŽP Krajského 

úřadu v Pardubicích byl zaslán 

následující přehled: 

 

 V obci je 138 nemovitostí, ve kterých 

vznikají odpadní vody. 

 Domovní ČOV je u 41 nemovitostí. 

 Septiky má 49 nemovitostí a 23 

nemovitostí má jímku. 

 Na kanalizaci do Svitav je napojeno 

25 nemovitostí, ale minimálně další 

4 by mohly být napojené (2 mají 

DČOV a 2 septiky). 

 Z 90 DČOV a septiků jich 48 

vypouští odpadní vody do stávající 

obecní kanalizace, která je v dolní 

části obce zakončena rybníkem a 

z něho pokračuje po soutoku se 

dvěma z pramenů řeky Svitavy 

vodoteč do retenční nádrže a dále do 

rybníka ve Svitavách. Vodoteč 

lemuje od Javorníka k retenční 

nádrži rákosí a vodní rostliny, což 

působí jako kořenová čistička. 

 Kvalitu monitoruje rozborem i 

město Svitavy a zatím nebyly 

shledány překračované  limity pro 

odpadní vody.  Zbývajících 42 

DČOV a septiků má trativod. 

 I když pravděpodobně nemáme 

všechna rozhodnutí o povolení 

k vypouštění odpadních vod od MěÚ 

Svitavy, založená máme rozhodnutí 

k 33 DČOV a 21 k septikům. 

 

V posledních letech bylo MěÚ ve 

Svitavách vydáno několik povolení 

k vypouštění DČOV pomocí trativodů 

přes nádrže, které pojímají i děšťovou 

vodu. V těchto případech musel mít 

každý žadatel proveden 

hydrogeologický průzkum, který byl 

podmínkou k vydání povolení. Ještě 

uvádíme, že tyto průzkumy byly 

provedeny na mnoha místech po celé 

obci. 

 

S odkazem na přijatý zákon 113/2018 

Sb., kterým byl novelizován zákon 

254/2001 Sb., o vodách, na základě 

kterého bude možné povolit zasakování 

i z několika územně souvisejících staveb 

pro bydlení a docílit tak toho, aby 

odpadní vody zůstávaly na území svého 

vzniku, preferujeme do budoucna cestu 

budování dalších DČOV. K tomu nás 

vedou i omezené finanční možnosti 

obce. 

 

V nejbližší době se uskuteční schůzka 

s Prof. Ing. Blahoslavem Maršálkem 

CSc. z Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity (významný 

odborník evropské úrovně - Blahoslav 

Maršálek se intenzivně věnuje výzkumu 

cyanotoxinů a možností omezování 

vodních květů sinic na vodních 

nádržích. Je vedoucím Centra pro 

cyanobakterie a jejich toxiny. Za svou 

práci v oblasti řízení kvality vody ve 

vodních nádržích získal v roce 2011 

ocenění Česká hlava.) a Ing.  Markem 

Antošem (ved. odboru ŽP MěÚ Svitavy) 

k projednání možností dalšího řešení 

v obci. Bude proveden rozbor vody 

rybníku v dolní části obce.  

Dále také probíhá jednání 

s hydrogeologem Laškem z Litomyšle ke 

zpracování obecného stanoviska 

oprávněného hydrogeologa, zda je 

možné v Javorníku zasakování 

odpadních vod v rozsahu dle požadavku 

odboru ŽP Pardubického kraje. 

Obec také pracuje na přesném 

zakreslení všech nemovitostí a způsobu 

jejich odkanalizování do  mapy.

  

Limitujícím prvkem řešení odkanalizování obce jsou ekonomické možnosti obce. Vybudování nové splaškové kanalizace při 

současných podmínkách dotací by bylo pro obec velmi obtížné i z důvodu, že by byl nutný poměrně velký úvěr na vlastní 

prostředky. A zákon o rozpočtové odpovědnosti nyní obci na nejbližší roky možnosti takového úvěru nedovoluje. 

 

 

Memorandum ke zklidnění dopravy 
 
Společný postup Pardubického kraje s obcemi 

 

V sále Rady Pardubického kraje bylo 

v úterý 26.6. podepsáno memorandum 

o spolupráci Pardubického kraje, Města 

Svitavy a obcí Javorník, Kukle a 

Mikuleč. Všichni zúčastnění vč. Správy 

a údržby silnic Pardubického kraje 

tímto prohlášením deklarují společný 

zájem na spolupráci, jejímž cílem je 

zklidnění dopravy omezením 

průjezdnosti tranzitní nákladní dopravy 

na silnici II/366 v úseku Mikuleč – 

Svitavy, které povede ke zvýšení 

bezpečnosti provozu 

v obcích, snížení 

nadlimitních emisí 

škodlivin, vibrací a 

ochraně komunikace 

před zvýšenou zátěží. 

Zároveň bude zamezeno 

odstavování kamionů 

na autobusových 

zastávkách. 

K naplnění uvedeného 

záměru vyvinou 

zúčastněné strany 

potřebné aktivity vedoucí k překonání 

technických, finančních, právních i 

organizačních problémů. 

 

Memorandum obsahuje několik 

nutných následujících kroků, mj. ten, že 

Pardubický kraj spolu s obcemi 

Mikuleč, Kukle a Javorník zajistí 

organizační a stavebně technická 

opatření k vybudování bezpečnostních 

prvků v průjezdních úsecích obcí (např. 

zpomalovací ostrůvky před vjezdem do 

obcí, či řešení přechodů pro chodce vč. 

osvětlení).  

Dalším záměrem je mj. zvážit možnost 

vybudovat vysokorychlostní váhy před 

železničním přejezdem v rámci obnovy 

živičného krytu v úseku Svitavy – 

Javorník.



 

9 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

Budování místních komunikací 
 
Zprovozněny jsou další úseky 

 

V minulých týdnech byly na třech 

místechv obci vybudovány místní 

komunikace. Práce v celkovém objemu 

necelých 400 tis. Kč realizovala Správa 

a údržba silnic Pardubického kraje a 

byly provedeny v úseku podél 

Fučíkových k ZŠ (viz. foto), k nově 

vybudovanému RD Knotkových a na 

cestě mezi Joskovými a Dědičovými. 

Zatím byly komunikace budovány tak, 

že byl vytvořen tzv. kufr komunikace a 

vrchní vrstva byla zhotovena 

z recyklátu. Po zpevnění použáváním by 

mělo dojít k dokončení  zástřikem 

Turbo. 

V blízké budoucnosti by měly být 

budovány další komunikace k RD 

Josefa Slámy a v lokalitě Z6 

k připravovaným stavebním parcelám. 

Obec se tak snaží zajistit ke všem 

nemovitostem v obci dobrý přístup. 

Podmínkou je ale to, že obec je 

vlastníkem příslušného pozemku, na 

kterém leží příslušná komunikace.

 

 

 

 

Kaple Nejsvětější Trojice 
 
Věž kaple je v havarijním stavu 

 

Jistě si mnozí všimli toho, že poslední 

roky docházelo k postupnému vychýlení 

hrotnice kaple. Poprvé jsme se pokusili 

o řešení asi před dvěma roky, kdy byli 

povoláni hasiči k prohlídce věže za 

pomoci hasičské techniky. K žádnému 

opravnému zásahu ale nedošlo a 

postupně se hrotnice více a více 

vychylovala. Letos byli tedy svitavští 

hasiči opět povoláni k havarijnímu 

stavu. Podařilo se jim alespoň na nějaký 

čas hrotnici zabezpečit, ale podle 

přiloženého snímku je vidět, že i nadále 

je vychýlena. 

Pozvali jsme tedy specializovanou firmu 

na opravy kostelních věží a nyní máme 

již cenovou nabídku na potřebné práce. 

Dojde tedy ke zhotovení a výměně 

středového trámu, oplechování špice 

věže, k výrobě a montáži makovice, 

opravě a montáži kříže a opravě 

oplechování věže. Práce by měly být 

provedeny do podzimu.

 

 

 

Chcete se stát pracovníkem obce? 
 
Obec vypisuje konkurs 

 

K 30.8.2018 končí svůj 

pracovní poměr Vladimír 

Čechal. Obec tak vypisuje 

konkurs na pracovníka obce, 

který má v popisu práce různé 

údržbářské práce na majetku 

obce, ZŠ a MŠ, sekání zeleně na 

veřejných prostranstvích obce, 

zabezpečování organizace zimní 

údržby komunikací se smluvní 

firmou či zajišťování oprav veřejného 

prostranství. 

Platové zařazení je dle příslušného 

nařízení vlády.  

Zájemci o stálý pracovní poměr, příp. o 

sezónní práce, se mohou hlásit osobně 

na OÚ v úředních hodinách (Po 16:00-

17:00, St 16:00-18:00h) nebo písemně 

(mailem na drese 

javornik.obec@tiscali.cz).

 

 

mailto:javornik.obec@tiscali.cz
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Několik informací závěrem 
 
Jak se jezdí po obci 

 

Po delší době se musíme znovu vyjádřit 

k některým řidičům. Po celé obci máme 

obytnou zónu, protože možnosti 

místních komunikací jsou historicky 

velmi omezené především z důvodu 

nedostatečné šířky silniček. Bohužel, 

ukazuje se, že řada řidičů je 

zabedněných a respektování 

bezpečnosti chodců, cyklistů a hlavně 

dětí jim nic neříká. Je zarážející, že 

„rychlíky“ jsou často rodiče odvážející 

děti z MŠ! 

Apelujeme tedy na  všechny řidiče, 

chovejme se k sobě vzájemně 

ohleduplně. 

 

 

Krátce k zeleni 

 

Během jara a léta se neustále staráme o 

zeleň v obci. Letos před létem došlo 

k dohodě s p. Klíčem, který upraví a 

bude se starat o vybrané stromy a 

některé plochy v průběhu roku.  

Touto cestou také děkujeme p. Lence 

Reicheltové za pomoc při pletí u 

Březinky a p. Evě Juříkové za péči o 

zeleň za parkovištěm u rybníka.  

A v těchto dnech také proběhne 

kontrola vybraných stromů v obci 

s odbornicí z Agentury ochrany přírody 

ČR, pracoviště Pardubice.

 

 

Co dalšího připravuje komise pro mládež 

 

Jak jsme již dříve informovali 

předběžné termíny konání dalších akcí 

jsou následující: 

8. září   Ahoj prázdniny 

30. září   Drakiáda 

10. listopadu  Strašidýlkování

 

 

Blíží se volby 

 

5. a 6. října 2018 se uskuteční v souladu 

se zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

volby do zastupitelstev obcí a 

souběžně i volby do Senátu 

Parlamentu ČR. 

 

Zastupitelstvo obce Javorník pro tyto 

volby stanovilo, že počet členů 

zastupitelstva bude 9. 

V obci Javorník bude při těchto volbách 

jeden volební obvod. 

V souladu s ustanovením § 21 odst. 4 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, stanovil registrační úřad 

(Městský úřad Svitavy) potřebný počet 

podpisů na petici, kterou připojí volební 

strana, jež je tvořena nezávislým 

kandidátem nebo sdružením 

nezávislých kandidátů, ke kandidátní 

listině. 

Petice musí být podepsána nejméně: 

21 podpisy pro nezávislého 

kandidáta 

29 podpisy pro sdružení 

nezávislých kandidátů. 

Podpisy kandidátů se nezapočítávají. 

Kandidátní listiny se podávají 

nejpozději 31. července 2018 do 

16.00 hodin oprávněným 

zaměstnancům MěÚ Svitavy na ul. T.G. 

Masaryka 25. Lhůtu nelze prodloužit 

ani prominout její zmeškání (§ 67 odst. 

4 zák. 491/2001 Sb.).
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