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Zápisy ze zasedání 
 

20.8.2018 
 
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 M. Jankovou a D. 
Císaře 

 

4. Návrh provozování prodejny 

maloobchodní sítí Hruška 
- zastupitelé byli starostou informováni 

o dosavadním průběhu jednání o 
možnosti provozování prodejny 
maloobchodní sítí HRUŠKA spol. 
s r.o. 

- zastupitelstvo projednalo stanovisko 
Ing. Jany Škrabalové, jednatelky 
společnosti 

- ochota provozovat v Javorníku 
prodejnu je podmíněna ročním 
příspěvkem obce ve výši 200 tis. Kč a 
měsíčním nájmem ve výši 1,- Kč 

- starosta informoval o tom, že 
Pardubický kraj dosud přispívá 
malým obcím na provozování 
prodejen částkou do 50 % nákladů na 
krytí ztráty, max. 100 tis. Kč za rok 

- zastupitelstvo schválilo možnost 
provozování prodejny společností 
Hruška za nabízených podmínek a 
pověřilo starostu k dalšímu jednání 
(usn. č. 4/2018-4)  

  

5. Memorandum k dopravě 
- zastupitelé obdrželi předem dva 

dokumenty – „Memorandum o 
vzájemné spolupráci na zklidnění 
dopravy na silnici II/366 v úseku 
křižovatky I/35 Mikuleč – Svitavy“ a 
dopravní studii „Zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu II/366 v úseku 
Mikuleč – Svitavy“ 

- Memorandum podepsali starostové 
obcí Svitavy, Mikuleč, Kukle a 
Javorník, hejtman Pardubického 
kraje a ředitel Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informace starosty k Memorandu 

k dopravě vč. dvou zásadních 
dokumentů „Memorandum o 
vzájemné spolupráci na zklidnění 
dopravy na silnici II/366 v úseku 
křižovatky I/35 Mikuleč – Svitavy“ a 
dopravní studii „Zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu II/366 v úseku 
Mikuleč – Svitavy“ 
 (usn. č. 4/2018-5) 

 

6. Současný stav likvidace 

odpadních vod v obci Javorník 
- starosta informoval zastupitele o 

posledních aktivitách v této oblasti 
- je zpracován mapový přehled všech 

nemovitostí v obci s vyznačením, 
jakým způsobem každá nemovitost 
v současné době řeší likvidaci 
odpadních vod 

- ve spolupráci s ved. odboru ŽP MěÚ 
ve Svitavách Ing. Markem Antošem 
jsme zajistili zpracování odborného 
posouzení funkčnosti rybníčku v dolní 
části obce, zda a jakou má čistící 
funkci. Toto posouzení provádí Prof. 
Ing. Blahoslav Maršálek CSc. z 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity. Stanovisko by mělo být 
zpracováno do konce srpna t.r. 

- s oprávněným hydrogeologem p. 
Laškem z Litomyšle v současné době 
řešíme zpracování jeho odborného 
stanoviska – je časově dosti 
zaneprázdněn, tak to zatím nejde tak 
rychle, jak bychom si přáli 

- všechny aktivity ve věci likvidace 
odpadních vod jsou realizovány 
s vědomím odboru ŽP KÚ Pardubice 
(viz. mailová komunikace, kterou 
zastupitelé obdrželi) 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
podané informace, týkající se 
současného stavu likvidace odpadních 
vod v obci Javorník 
 (usn. č. 4/2018-6) 

 

7. Dispozice s majetkem – návrh 

Jarmila Slámy k řešení příjezdové 

komunikace 
- starosta informoval zastupitele o 

nabídce Jarmila Slámy, který nabízí 
obci část p.p. č. 1233/4, na které má 
majitel přístupovou komunikaci podél 
Ilčíkových ke svému RD 

- protože uvedený pozemek není ve 
vlastnictví obce, nemůže na něm obec 

řešit zpevněnou komunikaci ze svého 
rozpočtu 

- zastupitelstvo souhlasí 
s bezúplatným převodem části 
pozemku 1233/4 dle upřesnění na 
místě za podmínky, že geometrické 
zaměření uhradí stávající majitel
 (usn. č. 4/2018-7) 

 

8. Různé 

 

a) Oprava věže kostela N. Trojice 
- z důvodu havarijní situace na věži 

kostela bylo nutné okamžité řešení 
zajištění hrotnice kostelní věže 

- provizorní zajištění provedli hasiči ze 
stanice HZS Pardubického kraje ve 
Svitavách s tím, že je nutné rychlé 
další řešení 

- proto bylo vyvoláno jednání 
s odborníkem na opravu kostelních 
věží Karlem Šimkem z Hronova 

- zastupitelé byli seznámeni s cenovou 
nabídkou na zabezpečovací práce – 
opravu hrotnice kostelní věže - 
v celkové částce 79.981 Kč vč. DPH 

- zastupitelstvo schválilo provedení 
opravy dle nabídky Karla Šimka 
 (usn. č. 4/2018-8a) 

 

b) Informace komise ŽP ke 

spolupráci s Agenturou ochrany 

přírody 
- dne 26.7.2018 zorganizovala komise 

životního prostředí ve spolupráci 
s Agenturou ochrany přírody ČR, 
regionální pracoviště Východní Čechy 
v Pardubicích, posouzení vybraných 
stromů v obci Javorník 

- zpracované odborné stanovisko 
obdrželi všichni zastupitelé 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
dokument "Odborné stanovisko ke 
stavu vybraných stromů v obci 
Javorník (okr. Svitavy)“ ze dne 
26.7.2018 a ukládá komisi životního 
prostředí řídit se příslušnými závěry 
uvedeného dokumentu  
 (usn. č. 4/2018-8b) 

 

c) Informace výběrové komise 

k prodeji stavebních parcel 
- v komisi proběhly dvě kola výběru 

podle dříve schválených obecních 
zásad  

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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- kupní smlouvy budou uzavřeny 
s následujícími žadateli: 

Haklová Pavlína 717/26, Keplová 

Gabriela 717/23, Zich Ondřej 717/29, 

Nechvátalovi Markéta a Robert 

717/25 a Kašpar Petr 717/24 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí 

zprávu komise k prodeji stavebních 
parcel a schválilo prodej uvedeným 
žadatelům (usn. č. 4/2018-8c) 

d) Smlouva o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného 

břemene 
- zastupitelům byla předložena 

smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IV-12-
2017651/VB/1, Javorník, p.č. 4323, 
SS200, knn, kterou předložila firma 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 na 

základě žádosti o připojení od paní 
Hany Trtílkové 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-
2017651/VB/1, Javorník, p.č. 4323, 
SS200, knn     
    (usn. č. 4/2018-8d) 
   

 
 
24.9.2018 

 
 
 

 
 

 

 

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 M. Jankovou a B. 
Bulvovou 

 

4. Plnění rozpočtu obce 

k 31.8.2018 
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem 

pro hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31.8.2018 Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet příjmů ve 
výši 5.603 tis. Kč je skutečnost po 
konsolidaci 4.177 tis. Kč a na 
upravený rozpočet výdajů 6.118 tis. Kč 
je skutečnost po konsolidaci 4.285 tis. 
Kč  

- saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet –1.015 tis. Kč skutečnost -
107 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
plnění rozpočtu obce k 31.8.2018 bez 
připomínek (usn. č. 5/2018-4a) a 
schválilo rozpočtové opatření č. 4, 
kterým byly příjmy zvýšeny o 154.100 
Kč a výdaje byly zvýšeny o 95.000 Kč 
(usn. č. 5/2018-4b)  

 

5. Závěrečný účet DSO Skupinový 

vodovod Svitavy za r. 2017 
- zastupitelé byli seznámeni se 

závěrečným účtem dobrovolného 
svazku obcí Skupinový vodovod 
Svitavy za rok 2017, který byl vyvěšen 
na úředních deskách obce 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
zprávu o výsledku kontroly 
hospodaření a závěrečný účet 
dobrovolného svazku obcí Skupinový 
vodovod Svitavy za rok 2017 bez 
připomínek (usn. č. 4/2018-5) 

   

6. Změna Stanov DSO Skupinový 

vodovod Svitavy 

- zastupitelé obdrželi podkladové 
materiály zpracované Ing. Markem 
Antošem, jednatelem svazku 

- stávající stanovy svazku jsou platné od 
10.7.2017. Od poslední změny stanov 
nabyla obec Vendolí novou část 
vodovodního řadu 

- dále je nutné s ohledem na nové znění 
§ 50 odst. 3 zákona o obcích zpřísnit 
kvórum pro změnu stanov, neboť ze 
zákona o obcích nyní vyplývá, že pro 
změnu stanov se vyžaduje 2/3 většina 
všech hlasů členů 

- zastupitelstvo schvaluje změnu stanov 
dobrovolného svazku obcí Skupinový 
vodovod Svitavy dle předloženého 
návrhu (usn. č. 4/2018-6a) a 
pověřuje svého zástupce v 
dobrovolném svazku obcí (Z. Bouška), 
aby pro tuto změnu na členské schůzi 
hlasoval 

 

7. Informace z jednání 

s maloobchodní sítí Hruška 
- starosta podal zastupitelům informaci 

o probíhajících jednáních 
s maloobchodní sítí Hruška a předem 
předložil všem dopis Ing. Zdeňka 
Bláhy, ve kterém jsou navrženy 
stavební úpravy prodejny v objemu 
cca 400 – 500 tis. Kč (se stavebními 
úpravami je již počítáno v rozpočtu 
obce) 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informaci starosty o dosavadních 
jednáních, ukládá starostovi 
předložit na příští zasedání konkrétní 
podklad ke stavebním úpravám a 
podmínkám provozování s tím, že je 
otevřeno jednání s dalšími 
potenciálními provozovateli prodejny 
  (usn. č. 5/2018-7) 

 

8. Smlouva o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti 
- zastupitelům byla předložena smlouva 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohoda o umístění stavby 
č. IZ-12-2000847/VB/1, Javorník, p.č. 
18, hájenka, přeložka, kterou 
předložila firma ČEZ Distribuce, a.s., 
IČ 24729035 na základě žádosti o 
připojení od firmy GTT a.s., 

Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8, 
DIČ CZ 63080605 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IZ-12-
2000847/VB/1, Javorník, p.č. 18, 
hájenka, přeložka    
  (usn. č. 5/2018-8) 

 

9. Různé 

 

a) Informace k rozborům vody v 

rybníčku 
- zastupitelé byli informování o zatím 

realizovaných pracích profesora 
Maršálka a Jana Vostřela 

- v informaci prof. Maršálka se uvádí: 
sediment je bez rtuti, ani žádné další 
toxické látky nebyly nalezeny a 
analýzy byly dosti podrobné (toxické 
kovy, PCB, DDT a deriváty, 
organofosfáty, pesticidy, ropné 
deriváty atd) a nic z toho nepřekračuje 
limity.  Sediment je použitelný na 
pole, nebo na přimíchání do hnoje 
apod. 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
průběžnou informaci k rozborům 
vody v rybníčku   
  (usn. č. 5/2018-9a) 

 

b) Žádost o finanční příspěvek pro 

Světlanku – centrum denních 

služeb 
- Charita 

Svitavy se 
obrátila na 
obec Javorník 
se žádostí o 
finanční 
příspěvek na 
registrovanou 
sociální 
službu pro Světlanku – centrum 
denních služeb ve výši 5.000 Kč 

- v r. 2018 poskytuje Světlanka sociální 
službu jednomu občanovi z Javorníka 

- zastupitelstvo schválilo pro rok 2018 

poskytnutí příspěvku 5.000 Kč 

Charitě Svitavy na částečné krytí 

režijních nákladů  

  (usn. č. 5/2018-8b) 
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Kdo slaví jubileum? 
 
Se zveřejněním jubileí  souhlasili další tři oslavenci 

 

Tentokrát zveřejňujeme jubilanty za měsíce září a říjen 2018. 

 

FRANTIŠEK HAVLÍČEK 81 LET 
JARMILA BOUŠKOVÁ  65 LET 
VLADIMÍR ONDŘÍČEK 60 LET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Na zdraví! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jsme volili 5. - 6.10.2018? 
 
Výsledky voleb do Senátu PČR  
 

 

 
Počet zapsaných voličů 322 

 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 154 

 
Počet odevzdaných úředních obálek 154 

 
Volební účast 47,83% 

 
Počet platných hlasů 153 

 

 
 

Počet 
hlasů 

1 Pavel Havíř - ČSSD 46 

2 Miroslav Šafář - Rozumní 36 

3 Michal Kortyš - ODS 26 

4 Jiří Krátký - Piráti 21 

5 Bohuslav Fliedr – KDU ČSL + STAN 9 

6 Milan Mňuk - KSČM 9 

7 Josef Krpálek - SPD 4 

8 Jaroslav Novák – Patrioti ČR 1 

9 Richard Andrle Sylor - KČ 1 

   2. kolo voleb do Senátu se uskuteční 12. a 13.10.2018. V pátek od 14:00 do 22:00, v sobotu od 8:00 do 14:00 h. 

 

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

VOLBY 2018 
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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Javorník 

 

 
Počet zapsaných voličů 323 

  

 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 191 

  

 
Počet odevzdaných úředních obálek 191 

  

 
Volební účast 59,13% 

  

 
Počet platných hlasů 1611 

  

     

  
počet hlasů tj. % počet zastupitelů 

1 Sdružení pro obec Javorník 1019 63,25 6 

2 Sdružení nezávislých kandidátů JAVORNÍK 398 24,71 2 

3 Komunistická strana Čech a Moravy 194 12,04 1 

 

 

Kandidátní listina Sdružení pro obec Javorník 

 Platné hlasy celkem: 1 109 

  Počet hlasů Pořadí  

  abs. v % Zvol./ 

náhr. 

Mandát 

1 Juřík Josef Bc. 127 12,46 2 * 

2 Bulvová Blanka 131 12,85 1 * 

3 Hirka Petr 124 12,16 3 * 

4 Reichelt Tomáš Ing. 104 10,20 4 * 

5 Obrová Lenka 112 10,99 5 * 

6 Bednář Ladislav 96 9,42 6 * 

7 Bouška Zdeněk Mgr. 122 11,97 1 - 

8 Janková Marie 114 11,18 2 - 

9 Janderová Marie 89 8,73 3 - 

 

 

Kandidátní listina SNK JAVORNÍK 

 Platné hlasy celkem: 398 

  Počet hlasů Pořadí  

  abs. v % Zvol./ 

náhr. 

Mandát 

1 Kadlec Tomáš 65 16,33 1 * 

2 Joska Jaroslav 38 9,54 2 - 

3 Kinclová Tereza 30 7,53 3 - 

4 Hnátová Lucie 45 11,30 4 - 

5 Knotek Daniel 37 9,29 5 - 

6 Krištofová Anna 39 9,79 6 - 

7 Ondříček Martin 32 8,04 7 - 

8 Juříková Eva 60 15,07 2 * 

9 Karlík Dalibor Bc. 52 13,06 1 - 

 

Kandidátní listina KSČM 

 Platné hlasy celkem: 194 

  Počet hlasů Pořadí  

  abs. v % Zvol./ 

náhr. 

Mandát 

1 Matušovská Květa Ing. 38 19,58 1 * 

2 Císař Daniel Bc. 38 19,58 1 - 

3 Klusáková Radka 18 9,27 2 - 

4 Kopecká Věra Mgr. 16 8,24 3 - 

5 Matušovský Matěj Bc. 17 8,76 4 - 

6 Hárovníková Marta 17 8,76 5 - 

7 Roušarová Květoslava 14 7,21 6 - 

8 Hartlová Alena 16 8,24 7 - 

9 Ondříček Vladimír 20 10,23 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ilustrační foto z letošních voleb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je z výsledků voleb patrné, došlo k výrazné obměně složení 
zastupitelstva. Přejme novým zastupitelům úspěchy v dalším rozvoji 
naší hezké obce. Držíme palce! 
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Co se v obci událo  
 
Soutěž Obecní knihovny Javorník 

 

Na jaře 2018 vyhlásila Obecní knihovna 

v Javorníku fotosoutěž. Zúčastnit se 

mohl každý bez ohledu na věk.  

Jedinou podmínkou bylo téma (a to 

dosti široké) – Javorník.  

 

Přestože doba trvání byla od března do 

půli září a informace o soutěži byly ve 

škole, ve školce i na webových 

stránkách, zúčastnilo se jí žalostně málo 

fotoamatérů. 

 

Ocenění získala nejmladší účastnice 

Eliška Bryšková. Vítězné foto je na 

titulní straně Občasníku. Několik 

dalších vybraných snímků můžete 

uvidět na chodbě před knihovnou. 

Jarmila Boušková  

knihovnice

 

 

Turnaj ve volejbalu 
 
V neděli 9. září 2018 se uskutečnil 
tradiční volejbalový turnaj, který byl 
kvůli počasí o týden přesunut. Turnaje 
se zúčastnilo pět družstev.  
 
Velmi povedený turnaj byl za hezkého 
počasí vzorně připraven.  
 Poděkování patří hlavnímu 
organizátorovi Pavlu Vostřelovi. 
 
Radost ze hry, výsledků a zajímavých cen 
je z fotografie patrná. 
 
Další fotografie z turnaje najdete  
na webových stránkách obce na níže 
uvedeném odkazu: 
 
 

https://obecjavornik.rajce.idnes.cz/Volejbal_Javornik_180909 
 
 
 

Ahóóój prázdniny 

 

Letošní rozloučení s prázdninami se konalo týden po zahájení 

školního roku v sobotu 8.9.2018.  

 

V programu byl cyklovýlet do Svitav do Parku patriotů a po 

návratu zakončení u opékání špekáčků v Březince.  

 

Tentokrát byla účast velmi nízká – pouze 15 dětí a dospělých 

na druhou část akce. 

 

Přitom účastníci mohli vidět z nejvyššího bodu města Svitav 

Park patriotů v blízkosti Vodárenského lesa. 

 

Kdo tam ještě nebyl – doporučujeme k návštěvě. 

 

 

 

 

RŮZNÉ 

https://obecjavornik.rajce.idnes.cz/Volejbal_Javornik_180909


 

7 JAVORNICKÝ OBČASNÍK 

Velká voda v Javorníku 

 

Dne 24.9.2018 při přívalovém dešti 

došlo ke splavování ornice z polí do 

obce.  

ZOD Opatovec provádí orbu nad 

Javorníkem co nejtěsněji v blízkosti 

komunikací a likviduje tak přirozené 

zábrany pro přeliv vody. Následné 

splavení po komunikaci ji neskutečně 

ničí. Myslíte, že ZOD Opatovec nějakou 

takovou cestu opraví nebo se 

alespoň podílí na opravě? I když 

zemědělci jezdí se svou technikou 

po obecních komunikacích, tak se 

ještě nestalo, aby družstvo při 

opravách pomohlo. 

 

Úklid zajišťovala Správa a údržba 

silnic Pardubického kraje.

Další fotografie jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce www.obecjavornik.cz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skončila určitá životní etapa  
 
Poděkování 

 

Čas rychle plyne a už je zde zase konec 

dalšího volebního období. Jak již mnozí 

ví, současný starosta Zdeněk Bouška už 

dále nechtěl kandidovat na starostu 

obce.  

 

V čele obce byl neuvěřitelných 28 let od 

r. 1990 a před tím ještě čtyři roky 

předsedou občanského výboru. 

Lze tedy říci, že pro obec věnoval velkou 

část svého života. Skloubit náročné 

povolání s funkcí neuvolněného starosty 

obce vyžadovalo velké úsilí, někdy 

vypětí i stres. Přestože funkce starosty 

vyžadovala mnohdy složitá jednání a 

rozhodování, vždy jednal s klidem, 

rozvahou ve prospěch nás všech, celé 

obce.  

Za dobu jeho působení se obec velice 

proměnila. Nelze vyčíst vše, co zde bylo 

za ta léta vybudováno.  

 

Připomeňme alespoň něco – v 90. 

letech byla připravena lokalita U Jelena 

pro výstavbu rodinných domků, po celé 

obci se postupně po částech vybudovaly 

místní komunikace, opravila se kaple N. 

Trojice, původní budova obecního 

úřadu byla přestavěna na Společenské a 

vzdělávací centrum včetně mateřské 

školy a obecního úřadu, byla provedena 

oprava základní školy vč. zateplení, 

postaveno velice pěkné víceúčelové 

hřiště s umělým povrchem. 

To jsou zmíněny jen velké akce. Ale bylo 

mnoho menších, ale také důležitých 

akcí, které celkově dělají naši obec 

pěknou. 

Mnoho těchto akcí by vůbec nebylo 

možné realizovat, pokud by starosta na 

základě vypsaných dotačních programů 

nezajistil pro obec potřebné finance.  

 

Mohla bych ve vypočítávání zásluh pro 

obec  pokračovat ještě dlouho, ale 

myslím si, že nejvíce za každého hovoří 

výsledky jeho práce. Když se po obci 

rozhlédneme, na každém místě uvidíme 

otisky jeho starostování. 

 

Tímto bych chtěla za všechny občany, 

kteří si toho jsou vědomi, velice 

poděkovat. 

Marie Janderová

 

 

Jak to je s výběrem pracovníka obce? 
 
Rozhodne nové vedení obce 

 

V minulém vydání Občasníku jsme 

informovali o vypsání konkurzu na 

pracovníka obce.  Pan Vladimír Čechal 

skončil k 30. září. Obecní úřad eviduje 

několik zájemců, z nichž výběr provede 

až nové vedení obce. 

Při této příležitosti děkujeme panu 

Vladimíru Čechalovi za mnohaletou 

práci při udržování pořádku v obci. 

Jeho práci také připomínají mnohé 

prolézačky po obci, autobusová čekárna 

U Jelena, informační tabule na několika 

místech v obci, vyrobené lavičky a stoly 

v Březince a další.  

 

Přejme si, aby nový pracovník úspěšně 

navázal na práci Vl. Čechala.

 

 

LOUČENÍ 

http://www.obecjavornik.cz/
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Veliké díky občanům obce 
 
Na závěr má slovo odstupující starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení a milí spoluobčané, 
 
když jsem byl v r. 1990 po dezintegraci obce Javorník od města Svitav zvolen starostou obce, 
vůbec mě nenapadlo, že to nakonec bude celých sedm volebních období, tedy dvacet osm let. 
Nebudu zastírat, že je příjemné vnímat většinovou podporu obyvatel po tak dlouhou dobu. 
Bylo to ale zavazující. 
 
Velmi si vážím spolupráce s většinou spoluobčanů. Samozřejmě, že ne vždy šlo vše jak po 
másle, ale cením si toho, že jsme se vždy společně snažili řešit problémy s klidnou hlavou. 
Protože jsem byl souběžně se starostováním profesně v kontaktu se spoustou starostů 
v okresech Svitavy, Chrudim, Žďár nad Sázavou, Ústí nad Orlicí či Pardubice, mohu 
konstatovat, že se nám v obci dařilo nadstandardně zapojovat do činností obce a obecního 
úřadu mnoho z Vás. Celá řada akcí organizovaných komisemi by nebyla možná bez aktivního 
zapojení dobrovolníků. Těm všem bezejmenným za celých 28 let chci touto cestou moc a moc 
poděkovat. Vždycky jsem se snažil působit a ovlivňovat takové aktivity obyvatel, které 
povedou k hezkému žití v obci. Je příjemné slyšet od lidí, kteří přijíždí k nám do obce, že se 
jim Javorník líbí, že jsou nadšení z velmi rozmanité náplně Dětských dnů, Vánočních 
koncertů, Rozsvěcení javoru, Vítání občánků atd. atd. 
 
Rád také děkuji všem obyvatelům, kteří se snaží udržovat pořádek kolem svých domovů, 
protože to hlavně vytváří názor na to, zda se obec líbí či ne. 
 
Když jsme počátkem devadesátých let deklarovali v první urbanistické studii, že chceme mít 
z Javorníka obec tzv. zahradního typu za lesem v zázemí města Svitav s omezenými 
průmyslovými aktivitami a permanentně udržovanou, snažili jsme se toto v dalších letech 
dodržovat. Věřím, že tato idea je stále aktuální. 
 
Zvláštní poděkování si touto cestou dovolím věnovat místostarostce Marii Janderové a účetní 
obce Daně Čechalové. Neznám jinou obec, kde starosta, místostarosta a účetní vydrželi takto 
spolupracovat celých 28 let. Je to něco neskutečného a moc si toho vážím. Když nemáte 
kolem sebe lidi, se kterými jste rádi, nemůžete to takhle dlouho vydržet. Proto si toho cením. 
 
Závěrem mi dovolte, abych popřál novému zastupitelstvu, aby mělo z práce ve prospěch obce 
stejně dobrý pocit, jako mám já. Předpoklady k tomu jsou. 
 

Zdeněk Bouška 
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