
 
 
 
 
 
 

 
 

Březen 2019 

   

Z únorového Klubu důchodců 

 

Letošní druhý Klub důchodců zpestřil senior Karel Pelikán se svojí ženou 
Maruškou živou produkcí trampských i dechovkových oblíbených písní. 
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Zápisy ze zasedání  
 

28.1.2019 
 
1. Určení zapisovatele 

- Řídící zasedání J. Juřík určil 
zapisovatelem Blanku Bulvovou 

 

2. Schválení programu zasedání 
zastupitelstva obce 
- Zastupitelstvo obce schválilo 

program zasedání 
 

3. Schválení ověřovatelů zápisu 

- Zastupitelstvo schválilo za 
ověřovatele zápisu L. Obrovou a K. 
Matušovskou  

 

4. Předložení rozpočtového výhledu a 
rozpočtu na rok 2019 příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Javorník ke 
schválení 
- Starosta obce předložil 

střednědobý rozpočtový výhled 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník na roky 2020-2021 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
střednědobý rozpočtový výhled 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
JavorníK 

- Starosta obce předložil rozpočet 
na r. 2019 příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Javorník 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
rozpočet na r. 2019 příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Javorník 
  

5. Předložení rozpočtového výhledu a 
rozpočtu na r. 2019 dobrovolného 
svazku obcí Mikroregion Svitavsko 
- Starosta obce předložil 

střednědobý rozpočtový výhled 
dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Svitavsko 
k seznámení na r.2020-2022 

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí   

 
- Starosta obce předložil rozpočet 

na r. 2019 dobrovolného svazku 
obcí Mikroregion Svitavsko 
k seznámení 

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí   

 
6. Plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.12.2018 
- Zastupitelstvo obce bylo starostou 

seznámeno s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31.12.2018  Fin 2-12M 

- Na roční upravený rozpočet příjmů 
ve výši 7.070.571 Kč je skutečnost 
po konsolidaci 7.248.937,99 Kč 

- Na upravený rozpočet výdajů 
7.071.512 Kč je skutečnost po 
konsolidaci 6.768.002,51 Kč 

- Saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet -941Kč skutečnost 
480.935,48 Kč 

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce k 
31.12.2018 

 
 

7. Předložení nabídky koupě 
elektrické energie od skupiny ČEZ 
Prodej s.r.o. 
- Zastupitelstvo obce bylo starostou 

seznámeno se skutečností, že 
skončí pro obec Javorník fixační 
období pro nákup elektrické 
energie od společnosti ČEZ Prodej 
s.r.o.  Společností ČEZ Prodej s.r.o. 
měla být v průběhu ledna r. 2019 
obci předložena nová nabídka pro 
nákup el. energie, dosud však 
předložena nebyla. Přes tento 
nedostatek je potřebné 
rozhodnout, zda obec bude nadále 
odebírat od společnosti ČEZ 
Prodej s.r.o. elektrickou energii, a 
nebo bude hledat jiného 
dodavatele 

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí zprávu o jednání s ČEZ 
prodej s.r.o. Konečné rozhodnutí 
bude projednáno po předložení 
nabídky na dalším zasedání 
zastupitelstva 

 

8. Různé 
 

a) Informace o zřízení komisí a 
jmenování předsedů komisí 
- Dle zákona o obcích, ustavení 

komisí provádí rada obce a tam, 
kde rada není zřízena, přebírá její 
pravomoci starosta.  

- V komisi pro mládež a sport  
stávající předseda Petr Hirka končí 
dnem 31.12.2018, dnem 1.1.2019 
byla ustanovena předsedkyně 
Anna Krištofová 

- Komise pro knihovnictví a 
kronikářství - předsedkyně Jarmila 
Boušková od 1.1.2019 

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí zřízení komisí a ustanovení 
předsedů komisí 
 

b) Informace z jednání s prodejci 
potravin o možnosti provozování 
prodejny v obci 
- Starosta informoval zastupitelstvo 

o výsledcích z jednání s prodejci 
potravin o možnosti provozování 
prodejny potravin v obci Javorník 

- Prodejce COOP Družstvo Havlíčkův 
Brod - provozování prodejny 
odmítl 

- Prodejce KUBÍK a.s. -provozování 
prodejny odmítl 

- Prodejce ASTUR QANTO - 
provozování prodejny odmítl 

- Prodejce HRUŠKA - již v 
předcházejících zasedáních 
zastupitelstva obce zazněly 
podmínky, za jakých by prodejce 
HRUŠKA provozoval prodejnu 
v obci - Podmínky: nákladná 
přestavba prodejny a následná 
roční dotace ve výši 200 000 Kč  

- Zastupitelstvo obce vzalo výsledky 
jednání s prodejci potravin na 
vědomí. Další kroky, návrhy, 
směřující k rozhodnutí, jak dále 
pokračovat s využitím objektu, 
budou navrženy v následujícím 
zasedání zastupitelstva 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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c) Předložení žádosti Střediska 
sociálních služeb Salvia z.ú. 
- Starosta předložil žádost Střediska 

sociálních služeb Salvia, z.ú. 
Wolkerova alej 92/18 Svitavy, 568 
02, o poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 2 000 Kč na 
zajištění jejich činnosti 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
finanční příspěvek  Středisku 
sociálních služeb Salvia, z.ú. 
Wolkerova alej 92/18 Svitavy, 568 
02 ve výši 2 000 Kč 

 

4.3.2019 
 
1. Určení zapisovatele 
- Řídící zasedání J. Juřík určil 

zapisovatelem Blanku Bulvovou 
 
2. Schválení programu zasedání 

zastupitelstva obce 
- Zastupitelstvo schválilo program 

ustavujícího zasedání 
zastupitelstva obce  

 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
- Zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu T. Kadlece a L. 
Bednáře   
  

4. Otevření obálek s podanými 
cenovými nabídkami a výběr 
nejvýhodnější nabídky pro 
zpracování kompletní 
dokumentace k projektu 
s názvem „Výstavba technické a 
dopravní infrastruktury pro 5 
rodinných domů v obci Javorník, 
lokalita Z6, parcelní číslo 717/14, 
1231/3“  

- Starosta obce informoval 
zastupitele obce o vyhlášení výzvy 
k podání cenové nabídky pro 
veřejnou zakázku na zpracování 
kompletní dokumentace pro 
výstavbu technické a dopravní 
infrastruktury pro 5 rodinných 
domů v obci Javorník, lokalita Z6, 
parcelní číslo 717/14, 1231/3. Obcí 
Javorník byla výzva podána dne 
12. 2. 2019.  

- Byly osloveny tři projektové 
kanceláře, seznam zapsán v pořadí 
dle abecedy: 

a) BETA-PROJEKT s.r.o., 
Pavlovova 1249/43, Svitavy, 
568 02, IČ: 64257614 

b) KEFURT Jaroslav, 
Lanškrounská 2108/1a 
Svitavy, 568 02 ,   
IČ:13554395 

c) ULEHLA Ivan, Svitavská 
159/22, Svitavy, 568 02                    
IČ: 29212375 

- Konečný čas k podání cenové 
nabídky byl stanoven na 28.2.2019 
do 14,00 hod. Základním 
hodnotícím kritériem pro zadání 
zakázky byla stanovena nejnižší 

nabídková cena bez DPH za celý 
předmět zakázky, při dodržení 
veškerých platných norem. 
Ke stanovenému výše uvedenému 
datu a času byla na obec Javorník 
doručena jedna obálka od 
uchazeče BETA-PROJEKT s.r.o., 
Pavlovova 1249/43, Svitavy, 568 
02, IČ: 64257614. Za přítomnosti 
zastupitelů obce starosta  
zkontroloval   neporušenost  
obálky a po otevření  předložil 
cenovou nabídku uchazeče: 

A) BETA-PROJEKT s.r.o., Pavlovova 
1249/43, Svitavy, 568 02, IČ: 
64257614 – nabídka činí 
191 000,00 Kč bez DPH, tj.  
231 110,00 Kč s DPH. 

Dle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, je 
zadavatel povinen vybrat k uzavření 
smlouvy uchazeče, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější, podle daných kritérií, 
pokud byla použita. 
Podle základního hodnotícího kritéria, 
vypsaného pro výběr nejvýhodnější 
cenové nabídky (nejnižší nabídkové 
ceny bez DPH za celý předmět 
zakázky), současně ve smyslu 
ustanovení § 122, odst. 2) výše 
citovaného zákona, kdy výběr 
dodavatele díla, pokud je v zadávacím 
řízení jediný účastník zadávacího 
řízení, může být zadavatelem vybrán 
bez provedeného hodnocení. Starosta, 
jako výkonný orgán obce, současně 
s pravomocí plnění úkolů rady obce 
tam, kde rada není volena, v souladu 
se zákonem č. 128/2000 Sb., zákona o 
obcích, zastupitelům obce doporučil 
schválit jako nejvýhodnější nabídku, 
předloženou ze strany projektové 
kanceláře BETA-PROJEKT s.r.o., 
Pavlovova 1249/43, Svitavy, 568 02, 
IČ: 64257614. 

- S ohledem na skutečnost, že byla 
předložena pouze jedna cenová 
nabídka, byl podán protinávrh, 
oslovit další projektové kanceláře, 
s ohledem na porovnání dalších 
cenových nabídek. 

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
podaný protinávrh. 

- Zastupitelstvo obce hlasovalo o 
původním návrhu 

- Zastupitelstvo schválilo 
předloženou cenovou nabídku na 
zhotovení kompletní projektové 
dokumentace pro výstavbu 
technické a dopravní 
infrastruktury pro 5 rodinných 
domů v obci Javorník, lokalita Z6, 
parcelní číslo 717/14, 1231/3, 
podanou ze strany uchazeče: 
BETA-PROJEKT s.r.o., Pavlovova 
1249/43, Svitavy, 568 02, IČ: 
64257614 

- Současně zastupitelé obce pověřili 
starostu obce k uzavření smlouvy 
s vítězem zakázky BETA-PROJEKT 
s.r.o., Pavlovova 1249/43, Svitavy, 
568 02, IČ: 64257614 v co nejkratší 
době tak, aby zahájení prací začalo 
v souladu s předpokládaným 
začátkem – termín březen 2019. 
 

5. Předložení závěrečného účtu obce 
Javorník a příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Javorník za rok 2018  

- Závěrečný účet obce Javorník a 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník za rok 2018 byl řádně 
vyvěšen na úředních deskách 
obce. 

- Obec hospodařila v r. 2018 
s kladným saldem 481 000 Kč. 
Konečný zůstatek na účtech obce 
se tak navýšil na současných 
4.750.959,69 Kč. 

- Příspěvková organizace ZŠ a MŠ 
Javorník v r. 2018 hospodařila 
s vyrovnaným výsledkem.  

- Současně zastupitelé obce byli 
seznámeni se zprávou nezávislého 
auditora Pardubického kraje 
(Krajský úřad, odbor finanční) o 
výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Javorník za rok 
2018. Přezkoumání proběhlo ve 
dnech 19.12.2018 jako dílčí a 
11.2.2019 jako konečné. 
Kontrolou nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. 

- Starosta obce předkládá ke 
schválení návrh na usnesení: 
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- Zastupitelstvo obce schvaluje 
celoroční hospodaření obce, 
účetní závěrku obce a její 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník, závěrečný účet obce a 
její příspěvkové organizace ZŠ a 
MŠ Javorník za rok 2018 včetně 
zprávy nezávislého auditora o 
výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2018, bez 
výhrad. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
celoroční hospodaření obce, 
účetní závěrku obce a její 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník, závěrečný účet obce a 
její příspěvkové organizace ZŠ a 
MŠ Javorník za rok 2018 včetně 
zprávy nezávislého auditora o 
výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2018 bez 
výhrad. 
 

6. Plnění rozpočtu obce Javorník 
k 24.2.2019 a předložení 
rozpočtového opatření č. 1/2019 
ke schválení    

- Zastupitelé obce byli starostou 
seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 24. 2. 2019  Fin 2-12M 

- Na roční rozpočet příjmů ve výši 
6.177.000 Kč, je skutečnost 
1.409.325,09 Kč 

- Na rozpočet výdajů 6.177.000 Kč 
je skutečnost 954.268,67 Kč. 

- Na základě dosavadního vývoje 
hospodaření a předpokládaného 
plnění, předložil starosta ke 
schválení rozpočtové opatření č. 
1/2019 

- zastupitelstvo  obce  vzalo na 
vědomí  plnění  rozpočtu  obce  k 
 24. 2. 2019  (usn.  č. 2/2019-6a), 
současně schválilo  rozpočtové  
opatření č. 1/2019    (usn. č. 
2/2019-6b)  
 

7. Upozornění a předložení nabídky 
společnosti AXIOM engineering 
s.r.o. na vypracování závěrečné 
monitorovací zprávy a vykázání 
plnění indikátorů pro přijetí 
dotace na zateplení objektu ZŠ 
Javorník 

- Obec Javorník byla společností 
AXIOM engineering s.r.o. 
upozorněna, že se blíží ukončení 
administrace energetických úspor 
objektu Javorník základní škola. 
S ohledem na skutečnost, že na 
zateplení objektu byla poskytnuta 
dotace, je povinností obce 
předložit výkaz o úspoře spotřeby 
elektrické energie za sledované 

období od 1.1.2015 do 
31.12.2018. Současně společnost 
předložila nabídku, že vypracování 
závěrečné monitorovací zprávy a 
vykázání plnění indikátorů pro 
přijetí dotace na zateplení objektu 
vyhotoví za obec.  V případě zájmu 
obce společnost připravila 
k odsouhlasení smlouvu o dílo, za 
což si účtuje částku 15.000 Kč bez 
DPH. 

- S ohledem na skutečnost, že se 
jedná o vysoce specifikované 
hlášení, kde obec nedisponuje 
potřebnými daty ani kvalifikací, 
starosta obce doporučuje 
zastupitelům obce přijmout výše 
uvedenou nabídku a schválit 
uzavření smlouvy. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
smlouvu o dílo se společností 
AXIOM engineering s.r.o.  
Pernerova 168, 530 02 Pardubice 
a pověřilo starostu k uzavření 
smlouvy 
 

8. Posouzení nabídek dodávky 
elektrické energie od distributorů 

- K datu 4.3.2019 byly obci 
předloženy dva návrhy 
distributorů elektrické energie, 
pro odběr na další roky po 
ukončení fixního období ke konci 
roku 2019. Nabídky jsou nedílnou 
součástí zápisu zastupitelstva č. 
2/2019 ze dne 4.3.2019 

- Nabídky podaly ČEZ Prodej a.s. a 
Innogy Energie, s.r.o.  

- Vzhledem k tomu, že nabídka 
společnosti ČEZ Prodej a.s. je pro 
obec výhodnější, starosta obce 
doporučil zastupitelům obce 
schválit další odběr elektrické 
energie od této společnosti. 

- Zastupitelstvo obce schválilo další 
odběr elektrické energie od 
společnosti ČEZ Prodej a.s.  (usn. 
č. 2/2019-8) a pověřilo starostu 
k uzavření smlouvy se společností 
ČEZ Prodej a.s. 

 
9. Různé 
 
a)  Informace o výsledku posouzení 

stavebního stavu kaple 
Nejsvětější trojice památkářským 
odborem Pardubického kraje a 
návrh na opravu věže kostela 

- Starosta obce seznámil zastupitele 
o výsledku schůzky s p. Mgr. 
Kočím, z památkářského úřadu 
Pardubického kraje. Ta proběhla 
13.2.2019. Pan Kočí konstatoval, 
že kaplička je v dobrém stavebním 
stavu. Potvrdil havarijní stav 

uchycení kříže na věži kaple a 
poškozený vikýř ve věži a 
nefunkčnost dřevěných žaluzií 
v oknech věže. Vlhkost ve zdech 
by viděl snížit pouze v jednoduché 

drenáži z venkovní části, zejména 
odvedení vody z kanálu od 
vstupních hlavních dveří kaple. 
Následná oprava omítky pouze ve 
spodní poškozené části. Dále 
informoval o možnostech dotace 
na opravu věžičky   z havarijního 
fondu, kdy žádosti jsou 
předkládány do konce měsíce 
ledna příslušného roku.  

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí informaci o stavu kapličky 
a z důvodu havarijního stavu věže 
a uchycení kříže, zvolilo postup 
opravy věžičky z vlastních zdrojů 
v měsících duben, květen r. 2019 
   

b) Schválení finančního příspěvku na 
činnost záchranné stanice volně 
žijících zvířat „Zelené Vendolí“, Svazu 
postižených civilizačními chorobami 
v ČR o.s. – Základní organizace ve 
Svitavách včetně schválení uzavření 
smlouvy. Schválení uzavření smlouvy 
o poskytnutí příspěvku na činnost 
spol. Salvia a Charita 
- Zastupitelstvo obce schválilo 

finanční příspěvek Záchranné 
stanici volně žijících zvířat Vendolí 
42, 569 14 ve výši 2.000 Kč.       

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
finanční příspěvek Svazu 
postižených civilizačními 
chorobami v ČR o.s. Základní 
organizace ve Svitavách, 
Wolkerova alej 92/18, Svitav, 568 
02. 

- Zastupitelstvo obce dále schválilo 
uzavření smlouvy se Střediskem 
sociálních služeb Salvia z.ú., 
Wolkerova alej 92/18 Svitavy, 
p.s.č. 568 02 na již schválené 
poskytnutí peněžního daru od 
obce, ve výši 2.000 Kč a pověřilo 
starostu obce k podpisu smlouvy             
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- schválilo uzavření smlouvy se 
Seniorcentrem města Svitavy s.r.o. 
T.G.Masaryka 7/33A, p.s.č. 568 02 
na již schválené poskytnutí 
peněžního  daru  od  obce,  ve  výši  
10 000,-Kč   a  pověřilo starostu 
obce k podpisu smlouvy  

 
c) Návrhy na další směřování využití 
objektu bývalé prodejny potravin 

 
- Na zasedání zastupitelstva obce 

Javorník dne 28.1.2019 zazněla 
zpráva, že prodejci potravin COOP 
Družstvo Havl. Brod, KUBÍK a.s., 
ASTUR QANTO, odmítli provozovat 
prodejnu v Javorníku. Prodejce 
Hruška provozování podmiňuje 
nákladnou renovací objektu a 
každoročně finanční dotací ve výši 
200 000,-Kč. V souladu se závěry 
zmiňovaného zasedání zastupitelé 
obce dne 10.2. 2019 provedli 
fyzickou prohlídku objektu a 
navrhli možné varianty využití 
objektu.  

- Kulturní středisko 
- Rozdělit dolní část na malou 

pultovou prodejnu, otevřenou 
několikrát v týdnu, část na sklad či 
dílnu, další dolní část kulturní sál 
s pódiem, propojenou 
s kuchyňkou a malým barem. 
Objekt doplnit o malou zahrádku, 
orientovanou do prostor 
současného dětského hřiště. 
Podkrovní část využít na 
malometrážní byty. 

- Navržené možné varianty využití 
objektu nejsou uzavřenou 
kapitolou, Varianty mohou být 
doplněny každým občanem.  

- Zastupitelé vzali na vědomí 
navržené varianty a pověřili 
starostu obce, aby vypracoval 
analýzu funkčnosti realizace 
navrhnutých řešení.  

 (usn. č. 2/2019-9c) 

d) Stanovení způsobu odměňování 
zastupitelů obce, předsedů 
výborů, komisí a starosty obce 
Javorník 

- Zastupitelé obce Javorník schválili 
dne 5.11.2018 (usn. č. 6/2018-12) 
způsob odměňování zastupitelů 
obce, předsedů výborů, komisí a 
neuvolněného starosty obce 
Javorník. Bylo odsouhlaseno, že 
odměna činí maximálně 75%  z 
možné výše, zakotvené   
v metodickém  pokynu  MV  ČR,  
odboru dozoru a kontroly veřejné 
správy o stanovení odměn. Od 
1.2.2019 je odsouhlasen výkon 
uvolněného starosty. Vzhledem 
k tomu, že od r. 2019 již nelze 
stanovovat výši odměn 
procentuálně, nýbrž vyjádřením 
v jednotkách korun, zaokrouhleno 
na celé koruny, byly stávající 
odměny zastupitelů obce, 
předsedů výborů, komisí a 
neuvolněného starosty obce 
Javorník, zapsány do tabulky 
v požadovaném tvaru a navrženy 
k odsouhlasení. Tabulka s výší 
odměn je nedílnou součástí zápisu 
ze zasedání zastupitelstva ze dne 
4.3.2019. 

- Zastupitelé obce schválili stávající 
výše odměn zastupitelů obce, 
předsedů výborů, komisí a 
starosty obce Javorník 
v předložené, zákonem stanovené 
formě. 

 

e) Schválení   uzavření   smlouvy   
s Městskou   knihovnou   ve  
Svitavách  a dodatku č. 17 ke 
smlouvě č. 09/2001/O se spol. 
LIKO SVITAVY a.s. 

- Městská knihovna ve Svitavách,  
Wolkerova alej 92/18, Svitavy 568 
02, nabídla obci Javorník uzavření 
smlouvy o sdružování prostředků 
na nákup výměnného fondu pro 
knihovny v regionu Pardubice. 
Doba trvání smlouvy je stanovena 
od 1.1. 2019 do 31.12.2019. 
Součástí smlouvy je poskytnutí 
finančního příspěvku ze strany 
obce Javorník, Městské knihovně 
ve Svitavách, jehož výše vychází 
z evidovaného počtu obyvatel 

obce v předcházejícím 
kalendářním roce ke dni 31.12. 
nejméně ve výši dvojnásobku 
tohoto počtu – což činí 2,-Kč na 
obyvatele. Na obec Javorník by tak 
finanční příspěvek činil nejméně 
808 Kč.   

- Vzhledem k tomu, že zastupitelé 
obce Javorník, v rámci schvalování 
rozpočtu na rok 2019, již schválili 
pro knihovnictví finanční příspěvek 
ve výši 2 000 Kč, schválili uzavření 
smlouvy o sdružování prostředků 
na nákup výměnného fondu pro 
knihovny v regionu Pardubice  s 
Městskou knihovnou ve Svitavách, 
Wolkerova alej 92/18, Svitavy 568 
02, na dobu trvání  od 1.1. 2019 
do 31.12.2019 a pověřili starostu 
k uzavření smlouvy se subjektem. 

 

- Společností LIKO SVITAVY a.s. se 
sídlem Tolstého 13, č.p.2114 
Svitavy p.s.č. 568 02,  byl  obci 
Javorník předložen k projednání 
Dodatek č. 17 ke smlouvě č.  
09/2001/O   o    nakládání 
s komunálním   odpadem včetně 
separace  a nebezpečného odpadu 
s platností od 1.1.2019. Dodatkem 
č. 17 se obec zaváže   uhradit roční 
odměnu za   prováděnou činnost 
podle  smlouvy č. 09/2001/O, 
v roce 2019 ve výši 244.872 Kč 
včetně DPH.  

- Vzhledem k tomu, že zastupitelé 
obce Javorník, v rámci schvalování 
rozpočtu na rok 2019 již finance 
na sběr a odvoz komunálního a 
nebezpečného odpadu  vyčlenili, 
schválili uzavření dodatku č. 17 ke 
smlouvě číslo 09/2001/O o 
nakládání  s  komunálním 
odpadem včetně    separace a 
nebezpečného odpadu s platností 
od 1.1.2019,  se společností LIKO 
SVITAVY a.s. se sídlem Tolstého 
13, č.p.2114 Svitavy p.s.č. 568 02 a 
pověřilo starostu obce k podpisu 
předmětného dodatku. 

 

 

 

 

 

Letošní zima v druhé 
polovině ledna a v únoru 
působila přímo „ladovsky“. 
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Kdo slaví tentokrát? 
 

Letošní oslavenci od ledna do dubna 
 
VĚRA FUČÍKOVÁ   88 LET 
JOSEF JUŘÍK   84 LET 
VLASTIMIL NOVOTNÝ  81 LET 
MILAN KUTHAN   75 LET 
ANEŽKA JUŘÍKOVÁ  86 LET 
JAROSLAV PETR   70 LET 
TAŤÁNA KNOTKOVÁ  60  LET 
ANEŽKA SLÁMOVÁ   85  LET 
ZDENĚK BOUŠKA   65  LET 
MIROSLAVA VRABCOVÁ  65 LET 
MIROSLAVA STEJSKALOVÁ 75 LET 
  
 
       Na zdraví! 
 
 
 
     

Jarní úklid – co do popelnic nepatří 
 

Termíny mobilního svozu odpadů 

 
Dle harmonogramu LIKO Svitavy 
a.s. jsou stanoveny termíny 
mobilního svozu nebezpečného 
odpadu pro obec Javorník   
v r. 2019 na pátky 31.5. a 4.10.  
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.

 
 
 
 
 
 

Plán akcí  -  Javorník 2019 
 

Informace komise pro mládež a sport 

 
Javornická bábovka 30.3. (letáčky 
jste již obdrželi)  
Čarodějnice 30.4.  

Dětský den 8.6.  
Fotbalový turnaj 20.7.  
Volejbalový turnaj 31.8.  

Nohejbal a letní kino 7.9.  
Drakiáda v září (dle počasí) 
 Strašidýlkování v listopadu

Změna termínů vyhrazena! 

JUBILANTI 

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

ODPADY 

MŮŽEME SI UŽÍT 

https://pixabay.com/cs/photos/kv%C4%9Btina-kv%C4%9Btinov%C3%A9-rostlin-p%C5%99%C3%ADrody-3176562/
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Informační servis ZŠ a MŠ Javorník 
 

Zápis do ZŠ pro školní rok 2019/2020 

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

 
16. dubna 2019 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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020 

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

 
6. května 2019 v době 14:00 – 16:00 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z ČINNOSTI ZŠ A MŠ 

Kontakt: ZŠ a MŠ Javorník, Javorník 61, 568 02  Svitavy, tel.: 725 915 056, e-mail: 
skola.javornik@seznam.cz , web: www.zsms-javornik.cz . Těšíme se na Vás. 

http://www.zsms-javornik.cz/
mailto:skola.javornik@seznam.cz
http://www.zsms-javornik.cz/
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Smekáme před dárci 
 

Tříkrálová sbírka byla úspěšná i letos 

 
Ve dnech 4.1. a 5.1. 2019 proběhla 
v naší obci Tříkrálová sbírka. 
Děkujeme všem občanům, kteří 
přispěli na charitativní činnost. 
Výtěžek ve výši 11.201 Kč, byl 
předán neziskové organizaci 
Charita Svitavy, Hřbitovní 2257/1, 
Svitavy 568 02, IČ:47490462. 
Poděkování také patří 
organizátorům sbírky -  
místostarostce Blance Bulvové a 
předsedkyni komise pro kulturu 
Lence Obrové, rodičům dětí za 
přípravu kostýmů. Zvláštní 
poděkování si však jistě zaslouží 

naši milí malí králové, kteří 
prokázali neobyčejnou dávku 
statečnosti a odvahy. V ostrém 
větru a husté sněhové vánici se 
vypravili na svoji dlouhou cestu, 
aby do našich příbytků přinesli 
trochu sluníčka s vinšováním 
hodně štěstí, zdraví a dlouhých let.  
Spolu s nimi jistě přišla i do našich 
obydlí radost a spokojenost. Hezčí 
zakončení vánočních svátků nikdo 
nevymyslí. A my se můžeme těšit 
na další významné události, 
svátky, které v r. 2019 přijdou. 

Josef Juřík, starosta
Na fotografii jsou jako malí králové  

Eliška a Lukáš Obrovi, Rozálka a Barborka Bulvovy 
 

Poděkování Charity Svitavy za úspěšnou Tříkrálovou sbírku v Javorníku je zveřejněno na webu obce Javorník. 
 
 
 
 
 
 
 

Uskutečnil se další obřad uvítání do života 
 

V únoru byly přivítány dvě děti 

 
Prvními dvěma dětmi, které byly letos přivítány, byli Lukáš Čechal a Štěpán Herzán. Poděkování za organizaci 
obřadu patří kulturní komisi a vystupujícím dětem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Z nových občánků 
máme vždy 
radost. Přejeme 
jim úspěšný 
radostný život 
prožitý ve zdraví. 
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V naší knihovně je živo 
 

Aktuální informace od knihovnice 

 
Zdá se, že se knihovna odmlčela a 
nic se v ní neděje.  
Ale zdání klame. Zapsalo se 
několik nových čtenářů. Vyměnilo 
se několik knižních souborů ze 
svitavské knihovny. V březnu se 

uskutečnila návštěva MŠ 
v knihovně. 
Také spolupracuji s kulturní komisí 
a nabízím společně s pracovnicemi 
Městské knihovny ve Svitavách 
nové možnosti. V poslední době se 

jedná o audioknihy – knižní 
novinky i klasická díla načtená 
oblíbenými herci. 
 
Těším se na Vaši návštěvu. 

J. Boušková, knihovnice
 
 

Vyhlášení soutěže s knihovnou 

 
Letos opět budeme soutěžit 
s knihovnou. Od května do října 
mají všichni účastníci (a doufáme, 
že jich bude víc něž vloni) možnost 
vyfotit, namalovat, napsat, 
případně najít něco na internetu o 
Javorníku. Poté je třeba svůj 

soutěžní příspěvek zaslat do 
Obecní knihovny v Javorníku, příp. 
nechat ve schránce OÚ nebo 
poslat mailem na adresu 
bouskovajarka@seznam.cz. 
 
A co se bude hodnotit? 

Nezvyklý pohled, originální 
zpracování a vyjádření vztahu 
k naší obci.  
Soutěž je určena pro všechny děti i 
dospělé, občany Javorníka. Pro 
vítěze budou přichystané 
hodnotné ceny.

 
 
 
 
 
 
 

Ještě pár slov k letošní zimě 
 

Docela jsme si užili! 

 
V roce 2018, stejně jako v letošní 
zimě, příroda ukázala, jak je mocná. 
Nejprve ničivé sucho a teplo, pak 
přívaly sněhu, kruté mrazy a silné 
vichry. Sněhu napadlo tolik, že už  
v podstatě nebylo kam jej uklízet. 
Místní komunikace se obec snažila 
udržet průjezdné. Byla nasazena i 
nová obecní technika – sypací vozík. 
Průjezdnost komunikací ovšem byla 
vykoupena „koridory“ sněhu podél 
plotů přilehlých zahrad. Tímto bych 
rád poděkoval všem takto postiženým 

spoluobčanům za toleranci a 
trpělivost, než sníh roztál. 
Chtěl bych také vysvětlit, že obec není 
všemocná. Nemůže zajistit 100% 
průjezdnost ke každému obydlí. 
Zvláště, jsou-li kolem komunikací 
překážky, bránící úklidu. Chápu zmar 
občanů, kteří odhází sníh od obydlí, 
aby vzápětí projel traktor s radlicí a 
všechen sníh mají zpátky (sám mám 
osobní bohaté zkušenosti). 
 Je pravdou, že ten má rád zimu bez 
sněhu a mrazu, onen zase kupy sněhu 

a mrazy. Ať tak nebo tak, jsem však 
rád, když přesto dokážeme vnímat, že 
člověk s přírodou nemůže bojovat. 
Doby, kdy někdo poroučel větru dešti, 
jsou minulostí. Je moudré, když s 
přírodou žijeme, souzníme. Dokážeme 
trochu eliminovat pro civilizaci 
škodlivé jevy a třeba tu vozovku 
částečně prohrnout.  Vždy je však 
nezbytné mít na paměti, že sníh 
přináší potřebnou vláhu do krajiny.  
S tím také přijde úroda a život.  

Josef Juřík

 

 

Poznámka pod čarou! 

 
V minulém vydání Javornického občasníku jsme omylem vytiskli nový jízdní řád autobusové linky 2x ve směru 
Litomyšl – Svitavy. Omlouváme se a napravujeme to tím, že otiskujeme ještě trasu Svitavy – Litomyšl. 

OBECNÍ KNIHOVNA 

SLOVO STAROSTY 

mailto:bouskovajarka@seznam.cz
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