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Kdo se zasloužil o úspěšný Dětský den 

Pořadatele letošního Dne dětí jste nemohli v jednotných tričkách přehlédnout. 
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Zápisy ze zasedání  
 

15.4.2019 
 
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 P. Hirku a E. 
Juříkovou. 

 

4. Informace o novém záměru využití 
objektu U Jelena, Javorník  
- Obcí Javorník byl zaznamenán 

nový majitel objektu U Jelena, a to 
spol.  REZIDENCE JELEN s.r.o., 
Tovární 668/10, Svitavy, 568 02. 
Informace o záměru využití 
objektu tel. podala jednatelka 
společnosti – Pavla Kolečkářová.   

- Sdělila, že objekt bude využit jak 
pro ubytování, tak bude 
zachována restaurace. Ubytovací 
kapacita by měla činit 150 lůžek. 
Pokoje budou rozděleny do tří 
kategorií A1, A2, A3. Sektor: A1 
dvoulůžkové pokoje se soc. 
zařízením na pokoji. A2  
dvoulůžkové pokoje, soc. zařízení 
společné, A3 čtyřlůžkové pokoje. 
Ubytování bude nabízeno firmám, 
které budou stavět zejména 
komunikaci D35. V objektu bude 
instalován kamerový systém, bude 
zřízena nepřetržitá recepce. Do 
budoucna se plánuje z objektu 
zřídit penzion pro seniory. 

- Zastupitelé obce vzali informaci o 
využití objektu na vědomí. 
Současně pro využití daného 
objektu v takovém rozsahu vydali 
nesouhlasné stanovisko. 
  

5. Dispozice s majetkem obce – 
vypovězení pachtovní smlouvy s ZOD 

Opatovec dohodou v části 
hospodaření na p. č. 717/13, 717/14, 
1231/3 
- Z důvodu výstavby 5 RD v lokalitě 

Z6 v obci je nezbytné vypovědět 
dohodou pachtovní smlouvu se 
ZOD Opatovec v její části 
hospodaření na pozemcích p.č. 
717/13, p.č. 717/14 a p.č. 1231/3.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
vypovědět dohodou pachtovní 
smlouvu se ZOD Opatovec v její 
části hospodaření na pozemcích 
p.č. 717/13, p.č. 717/14 a p.č. 
1231/3 a pověřilo starostu obce  
k provedení potřebného právního 
úkonu.   

 
6. Plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.3.2019, rozpočtové opatření 
- Zastupitelé obce byli starostou 

seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31. 3. 2019 Fin 2-12M. 

- Na roční upravený rozpočet příjmů 
ve výši 6.535.747 Kč je skutečnost 
po konsolidaci 1.930.237,55 Kč. 

- Na upravený rozpočet výdajů 
6.510.842 Kč je skutečnost po 
konsolidaci 1.539.578,71 Kč. 

- Saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet 24.905,00 Kč, skutečnost 
390.658,84 Kč.  

- S ohledem na skutečnost, že 
rozpočet obce na r. 2019 vyžaduje 
doplnění položky – rezerva na 
krizová opatření, bylo předloženo 
ke schválení rozpočtové opatření 
č. 2/2019. 

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce k 
 24. 2. 2019, současně schválilo 
rozpočtové opatření č. 2/2019. 

 

7. Smlouva se spol. Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. o 
zřízení služebnosti (věcného 
břemene) 

- Zastupitelům byl předložen návrh 
smlouvy o zřízení služebnosti se 
společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., IČ 04084063. 

- Jedná se o telekomunikační 
připojení k vysílači, vedené mezi 
obcemi Kukle a Javorník, p.č. 1289. 
Za zřízení služebnosti bude 
vyplacena obci Javorník 
jednorázová finanční úhrada 
12.960 Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura 
a.s., IČ 04084063, a pověřilo 
starostu k podpisu smlouvy. 

 

8. Darovací smlouva s dárcem 

Skupinový vodovod Svitavy 

- Zastupitelům obce byl předložen 
návrh smlouvy na poskytnutí 
finančního daru pro rok 2019 ve 
výši 20.000 Kč ze strany 
Skupinového vodovodu Svitavy. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavření darovací smlouvy na 
poskytnutí finančního daru pro rok 
2019 ve výši 20 000,-Kč od 
Skupinového vodovodu Svitavy a 
pověřilo starostu k podpisu 
smlouvy.  

 
9. Různé 
 

a) Informace o výsledku kontroly 
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 
- Dne 28.2.2019 proběhla kontrola 

plateb pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce 
pojistného – obce Javorník, ze 
strany VZP ČR. Ke dni kontroly 
nebyly zjištěny splatné závazky 
vůči VZP ČR ani jiné evidenční 
nedostatky. 

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí informaci o průběhu 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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kontroly ze strany VZP ČR bez 
připomínek. 
 

b) Schválení darovací smlouvy o 
poskytnutí finančního příspěvku na 
činnost záchranné stanice volně 
žijících zvířat „Zelené Vendolí“ 
- Zastupitelstvo obce schválilo 

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

- Zastupitelstvo obce pověřilo 
starostu obce k podpisu darovací 
smlouvy na poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 2.000 Kč 
Záchranné stanici volně žijících 
zvířat Vendolí 42, PSČ 569 14. 

 
c) Informace o výsledku jednání 
s odborem životního prostředí MěÚ 
Svitavy ve věci čistoty vody v 
javornickém rybníčku a přítoku do 
rybníku Rosnička, Svitavy 
- V souvislosti s úhynem ryb v 

rybníku Rosnička Svitavy v r. 2018, 
proběhlo dne 15.3.2019 jednání s 
Ing. Markem Antošem, vedoucím 
odboru životního prostředí MěÚ 
Svitavy, ve věci čistoty vody v 
javornickém rybníčku a přítoku do 
rybníku Rosnička ve Svitavách. 
Bylo dohodnuto, že obec Javorník 
učiní veškerá možná doporučení,  
které navrhl prof. Maršálek z 
přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity Brno. 
Navržená opatření jsou postavena 
na přírodě blízkých 
technologických postupech.  

- Současně bylo na předmětném 
jednání obcí Javorník upřesněno, 
že daná opatření učiní ne zcela z 
důvodu, že javornický rybníček 
měl být označen jedním ze zdrojů 
nežádoucích živin pro rybník 
Rosnička. Základní filosofií je 
obecné ozdravění životního 
prostředí. Pro obec Javorník v 
konkrétních úsecích – čistota vody 
v rybníčku a v toku pod hájenkou.  

  
Záchyt organických látek: 
- Vyčištění toku vody pod hájenkou 

od nánosů tlejícího listí, trávy, 
omlazení rákosu - plněno vlastními 
prostředky. Následně bude tok 
opatřen „filtry“ (ze slámy), na 
záchyt organických látek. 
(zamezení vzniku živin, zejména 
dusíku). 

- Čištění úseku pod hrází rybníčku 
(plněno vlastními prostředky) a 
připravit prostor na další „filtr“ (na 
bázi mulčovací kůry). „Filtry“ se 
budou pravidelně čistit. Likvidace 
je stejná jako pro zelený odpad.  

- Odtěžení sedimentu – 650 m2, 
proběhne v předpokládaném 
termínu leden, únor 2020. V 
současné době probíhají přípravy 
– výběr vhodných míst pro 
uložení, následně potřebné 
rozbory této půdy, vypracování 
potřebných povolení, projektu, 
výběr zhotovitele díla. 

- Záchyt živin (zejména dusíku a 
fosforu). 

- Po odbahnění bude na přítoku do 
rybníčku instalován systém „filtrů“ 
na bázi slámy a použit kolagulant 
(přípravek používaný vodárnou 
pro dočišťování pitné vody). Je 
účinný zejména pro záchyt 
fosforu. 

- Za touto soustavou bude 
následovat z části osázení rybníčku 
rostlinami. 

- Na rybníčku se budou pohybovat 
„plovoucí ostrovy“, (např. z PET 
lahví), které budou osázeny  
rostlinami. Jednak pro 
odbourávání živin z povrchu 
rybníčku a pro ochranu před 
přehřátím hladiny. 

- Tok pod hájenkou bude po 
určitých úsecích opatřen hrázkami 
(např. ze dřeva) tak, aby se voda 
okysličovala a docházelo k lepšímu 
odbourávání škodlivých látek. 
Rostliny - zejména rákos - mají po 
vyčištění toku spotřebovávat 
živiny z vody. 

- V rámci kontroly uskutečňování 
daných opatření budou prováděny 
průběžné rozbory vody nejen po 
celém toku, ale i kontrolní rozbory 
soukromých septiků v obci. V 
případě, že daná opatření budou 
nedostatečná, lze použít 
probiotické bakterie. (Toto 
opatření by bylo finančně 
náročné). 

- Zastupitelé obce vzali na vědomí 
podanou zprávu z jednání s 
odborem životního prostření MěÚ 
Svitavy. Souhlasí s navrženými 

činnostmi, které mají směřovat k 
ozdravění vody v javornickém 
rybníčku a přítoku do rybníku 
Rosnička Svitavy. 
 

d) Směrnice pro stanovení kritérií pro 
přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání při překročení kapacity ZŠ 
a MŠ Javorník, Podmínky přijetí 
dítěte k plnění povinné školní 
docházky do ZŠ a MŠ Javorník pro 
školní rok 2019/2020 
- Ředitel Základní školy a Mateřské 

školy Javorník, okres Svitavy, 
předložil ke schválení zřizovateli 
neziskové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník, okres Svitavy, 
dokumenty: „Směrnice pro 
stanovení kritérií pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání  při  
překročení  kapacity  ZŠ  a  MŠ  
Javorník“ a „Podmínky pro přijetí 
dítěte k plnění povinné školní 
docházky do ZŠ a MŠ Javorník, 
okres Svitavy, pro školní rok 
2019/2020“. Dokumenty jsou 
nedílnou součástí zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce. 

- Zastupitelé obce schválili oba 
dokumenty bez připomínek. 
 

e) Projednání žádosti p. Havla 
k možnosti učinění změny v Územním 
plánu obce Javorník 
- Pan Havel Michal předložil na obec 

Javorník svůj záměr stavět rodinný 
dům na pozemku p.č. 523/23, tedy 
v místě, kde v současné době není 
v Územním plánu obce Javorník 
plánovaná výstavba. Zároveň 
podal žádost k učinění změny v 
Územním plánu obce Javorník a 
vyčlenit danou část pozemku jako 
stavební lokalitu. Náklady spojené 
s pořízením změny územního 
plánu je p. Havel případně 
připraven uhradit. 

- Starosta obce informoval 
zastupitele, že Územní plán 
Javorník byl zpracován a vydán v 
roce 2012. V dubnu r. 2017 byl 
doplněn o Územní studii Z1, Z6 
Javorník. Vymezené lokality pro 
výstavbu rodinných domů nebyly k 
současnému datu zastavěny. 

- Zastupitelé obce neschválili záměr 
učinit změny v Územním plánu 
Javorník. 

 
f) Plán práce kontrolního výboru na I. 
pololetí r. 2019 na vědomí 

- Předsedou kontrolního výboru Ing. 
Květou Matušovskou byl 
předložen zastupitelům obce 
Javorník plán práce kontrolního 
výboru na I. pololetí roku 2019. 
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- 1. Kontrola usnesení zastupitelstva 
obce Javorník. 

- 2. Kontrola usnesení zastupitelstva 
obce Javorník č. 1/2018 bod 5) 

Vyhláška  „Zákaz podomního 
prodeje v obci Javorník“. 

- 3. Kontrola usnesení plnění úkolů 
– Žádosti o finanční příspěvky 

(Zelené Vendolí, Městská 
knihovna ve Svitavách, 
Seniorcentrum Svitavy a další).

 
 

19.6.2019 
 
1. Určení zapisovatele 
- Řídící zasedání J. Juřík určil 

zapisovatelem Blanku Bulvovou. 
 
2. Schválení programu zasedání 

zastupitelstva obce 
- Zastupitelstvo schválilo program 

zasedání zastupitelstva obce. 
 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
- Zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu T. Reichelta a 
L. Bednáře.   
  

4. Dispozice s majetkem obce – 
projednání návrhu Státního 
pozemkového fondu 
k propachtování a k pronájmu 
pozemků obci Javorník  

- Starosta obce Javorník informoval 
zastupitele obce o nabídce 
Státního pozemkového úřadu, 
propachtovat a pronajmout obci 
některé pozemky v majetku ČR. 
Roční pacht za pozemky parcelní 
číslo (p.č.) 229, p.č. 335/7, p.č 394, 
p.č. 7653, p.č. 1038/150 by činilo 
500 Kč. Roční nájem za pozemky 
p.č. 533, p.č. 712/5 by činil 1.650 
Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
propachtovat a pronajmout obci 
vyjmenované pozemky v majetku 
ČR. Současně byl starosta obce 
Javorník pověřen k učinění 
potřebných úkonů, včetně podpisu 
pachtovní a nájemní smlouvy. 
 

5. Dispozice s majetkem obce – 
projednání návrhu řešení, pro 
vybudování místní komunikace ve 
stavební lokalitě Z1 v obci 
Javorník  

- Ve stavební lokalitě Z1 v obci 
Javorník (nad včelínem) je pro 
výstavbu místní komunikace 
připraven pozemek p.č. 847/10 
v majetku obce Javorník. Pro 
výstavbu komunikace je úzký, asi 
4m, potřebné je cca 8m šíře.  
Z daného důvodu je pro výstavbu 
pozemní komunikace v daném 
místě nezbytné, aby obec získala 
potřebnou část z pozemků, 
přilehlých k obecnímu pozemku 
od soukromých majitelů. Dne 
29.5.2019 v budově obecního 

úřadu Javorník proběhlo jednání 
všech dotčených vlastníků. Byl 
navržen možný postup řešení. 
Z jednání byl učiněn zápis, který je 
nedílnou součástí zápisu ze 
zasedání zastupitelstva. 

- Zastupitelstvo obce schválilo daný 
postup a pověřilo starostu obce 
k provedení nezbytných právních 
úkonů. Otázku schválení či 
odmítnutí případného převodu 
potřebných pozemků od 
soukromých vlastníků vyčlenilo 
(odročilo) z projednání. 
 

6. Plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.5.2019, rozpočtové opatření    

- Zastupitelé obce byly starostou 
seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31. 5. 2019  Fin 2-12M. 

- Na roční upravený rozpočet příjmů 
ve výši 6.535.747 Kč, je skutečnost  
po konsolidaci 2.819.249,91 Kč. 

- Na upravený rozpočet výdajů 
6.510.842 Kč je skutečnost po 
konsolidaci 2.128.598,23 Kč. 

- Saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet 25.095 Kč, skutečnost 
690.651,68 Kč.  

- Současně bylo předloženo ke 
schválení rozpočtové opatření č. 
3/2019. 

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce  k 
 31.5.2019 a současně  schválilo  
rozpočtové  opatření č. 3/2019. 
 

7. Dispozice s majetkem obce – 
prodej zahradního travního 
traktoru 

- Zastupitelům obce byl předložen 
návrh na prodej použitého 
zahradního travního traktoru 
Honda.   

- Forma prodeje byla navržena 
dražbou, vyvolávací cena je 
navržena na 8.000 Kč. Dražbu 
provede tříčlenná komise ve 

složení: Josef Juřík, Tomáš 
Reichelt,  Lenka Obrová. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
prodej zahradního travního 
traktoru Honda výše uvedenou 
metodou. 
 

8. Přijetí stanoviska ke způsobu 
realizace zvýšení retenční 
schopnosti vodního toku v úseku 
pod hájenkou a 
protipovodňových opatření na 
kopci pod Javornickým hřebenem 
v katastru obce Javorník 

- Starosta obce informoval 
zastupitele obce o stavu vodního 
toku od rybníčku v porostu pod 
hájenkou. Samotné vodní koryto 
je po celé své délce viditelně 
zanesené. Kořeny a spadlé větve 
vytvořily hráze, které dále přispěly 
k nánosům sedimentů a zvýšení 
hladiny toku. Potrubí, odvádějící 
vodu z rybníčku, je ve svém ústí z 
poloviny zatopeno a zaneseno 
kalem. Je podstatně snížena 
schopnost odvodu vody 
z rybníčku. Potrubí, odvádějící 
vodu z meliorace z pozemků pod 
bývalým kravínem, je v podstatě 
celé zanesené kalem. Průchodnost 
je na hranici možnosti. V období 
deště je potrubí celé cca 20 cm 
pod hladinou vodního toku.  

- Situaci dále zhoršuje zanesená 
meliorační vodoteč z polí na 
severní straně obce mezi 
Javorníkem a obcí Kukle (pod 
srubem). Kanál pod silnicí 
k hájence je sice zanesený, 
nicméně s ohledem na svůj 
dimenzovaný průměr průchodný. 
Voda však nanáší sedimenty 
směrem k vývodům z rybníčku a 
meliorace a dále zhoršuje již velice 
špatný stav u obou vývodů. 

- Otázku protipovodňových 
opatření na kopci lze řešit 
provedením údržby - vyčištěním již 
zbudovaných opatření, které na 
kopci jsou (vyčištění kanálů a 
odstranění zeminy kolem silnic, 
aby voda stékala do kanálů a 
mimo vozovku na louku). 
Současně nalezením kompromisu 
mezi potřebami zemědělců na 
zpřístupnění k obhospodařovaným 
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pozemkům a ponecháním 
přirozené ochrany pole na udržení 
vody (mezí). 

- Otázka vyčištění toku vody pod 
hájenkou byla projednána se 
zástupcem Povodí Moravy s.p., pí. 
Mohelskou dne 13.6.2019. Sdělila, 
že kanály je povinen udržovat 
vlastník. Tím je v našem případě 
obec Javorník. S ohledem na 
rozsáhlost a složitost realizace 
čištění toku přislíbila spolupráci 
v administraci projektu. Současně 
projedná možnost, aby obci 
Povodí Moravy s.p., pomohlo s 
nasazením mechanizace.  

- Čištění meliorační vodoteče je 
nezbytné projednat s vlastníkem – 
Státním pozemkovým úřadem. 

-  Zastupitelstvo obce schválilo 
navržený postup a pověřilo 
starostu obce k provedení 
nezbytných úkonů k dosažení 
požadovaného zlepšení stavu. 
 

9. Stanovení maximální limitní 
částky, se kterou starosta obce 
Javorník může disponovat při 
výkonu své pravomoci 
samosprávného orgánu, bez 
schválení zastupitelů obce    

- Starosta obce Javorník, požádal 
zastupitele obce, aby byla 
stanovena maximální limitní 
částka, se kterou by starosta obce 
Javorník mohl disponovat při 
výkonu své pravomoci 
samosprávného orgánu bez 
schválení zastupitelů obce. 
Navrženo 30 000 Kč bez DPH. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
částku 30 000 Kč bez DPH. 
 

10. Výběr zhotovitele projektu na 
odstranění sedimentů z rybníčku 
Javorník    

- Předložená nabídka společností 
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. 
s.r.o. Rokycanova 114/IV, Vysoké 
Mýto 566 01, IČ: 64255611: 

       Cenová nabídka 55.660 Kč vč. DPH 
- V ceně je zaměření nádrže a okolí, 

projektové práce, inženýrská 
činnost a rozbory zeminy na ploše 
skládky. 

- Nabídka společnosti ARTENDR, 
s.r.o. Nádražní 67, Velký Osek, 
p.s.č. 281 51, IČ: 24190853 

- Cenová nabídka 70.000 Kč bez 
DPH za projektovou dokumentaci, 
20.000 Kč bez DPH za podání 
žádosti o dotaci. 

- V ceně je zahrnuta kompletace 
podkladů potřebných pro podání 
žádosti o dotaci z programu SFŽP 

nebo MZE, podání žádosti o 
dotaci, sledování schválení dotace 
a výběrové řízení na dodavatele 
stavby. 

- Vzhledem ke specializované 
činnosti další potencionální 
zpracovatel projektu nebyl k datu 
zasedání zastupitelstva nalezen. 

- S ohledem na komplexní nabídku 
s možností dosažení dotace 
starosta obce navrhuje schválit za 
zhotovitele projektu společnost 
ARTENDR, s.r.o. Nádražní 67, 
Velký Osek, PSČ 281 51,                
IČ 24190853. 

- Zastupitelstvo obce schválilo za 
zhotovitele projektu společnost 
ARTENDR, s.r.o. Nádražní 67, 
Velký Osek, PSČ 281 51,                
IČ 24190853 a pověřilo starostu 
k uzavření smlouvy o dílo. 
 

11. Různé 
 
a) Žádost p. Tomáše Komorouse 
ohledně úpravy podmínek používání 
chaty v areálu Březinka 
- Pan Komorous, vystupující jako 

vlastník chaty v Březince, telefonicky 
požádal starostu obce o schůzku 
ohledně provedení dohody o 
podmínkách používání chaty 
v areálu Březinka.   

- Pan Komorous několikrát přeložil 
termín schůzky z důvodu pracovní 
vytíženosti. K datu 17.6.2019 
schůzka neproběhla. 

- Z důvodu nedostatku informací 
navrženo stanovisko: vyčkat na 
písemnou žádost ze strany žadatele. 

- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 
informaci a schválilo předložený 
postup. 

   
b) Předložení závěrečného účtu za rok 
2018, roční účetní závěrky 
k 31.12.2018 a zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 
2018 Skupinového vodovodu Svitavy, 
dobrovolného svazku obcí 
- Zastupitelstvo obce bylo seznámeno 

s výsledkem hospodaření 
Skupinového vodovodu Svitavy, 
dobrovolného svazku obcí, včetně 
výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2018, které provedl 
Pardubický kraj, Krajský úřad. Závěr 
zní, že v hospodaření nebyly zjištěny 
chyby ani nedostatky (dokumenty 
jsou k nahlédnutí na OU Javorník). 

- Zastupitelstvo obce schválilo zprávu 
bez připomínek.  

 
c) Informace o přidělení dotace obci 
Javorník na účely obnovy veřejného 

prostranství ze strany Mikroregionu 
Svitavsko pro rok 2019 

 
- Starosta obce informoval zastupitele 

obce o vypsání dotace na obnovu 
veřejných prostranství ze strany 
Mikroregionu Svitavsko. Při 
minimálním plnění 71.429 Kč bez 
DPH je obci Javorník přidělena  
dotace 50.000 bez DPH (70%). 
Vlastní zdroje pak činí 21.429 Kč bez 
DPH (30%). 

- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 
bez připomínek. 

 
d) Přijetí stanoviska k žádosti o 
schválení změny Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Pardubického 
kraje pro obec Javorník, podanou 
obcí Javorník dne 4.4.2017 na Krajský 
úřad Pardubického kraje 
- V r. 2004 byl schválen krajem Plán 

rozvoje vodovodů a kanalizací 
(PRVK), který  počítá s vybudováním 
kanalizace v naší obci. Obec podala 
dne 22.5.2017 návrh na Pardubický 
kraj na upravení tohoto plánu s 
úmyslem septiky či jímky nahradit 
domovními čistírnami odpadních 
vod. Odbor životního prostředí a 
zemědělství Pardubického kraje, 
který se zabývá podaným návrhem, 
zastává negativní stanovisko. 
Zároveň požaduje od obce doplnění 
své žádosti o materiály, kterými 
obec v současnosti nedisponuje.  

- Daná problematika byla opakovaně 
konzultována s p. Markem Antošem, 
vedoucím odboru životního 
prostředí MěÚ Svitavy.  

- Výstup z daných jednání a starostou 
doporučený postup: Obec Javorník 
zpracuje a zašle na příslušný orgán 
odboru životního prostředí 
Pardubického kraje své stanovisko k 
věci. Stanovisko je nedílnou součástí 
zápisu zasedání zastupitelstva. Dle 
rozhodnutí příslušného orgánu PK 
obec zvolí další postup, směřující 
k řešení dané problematiky.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
předložený doporučený postup a 
pověřilo starostu obce o provedení 
potřebných úkonů. 
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e) Pověření zřizovatele příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Javorník okr. 
Svitavy o provedení kontroly výběru 
dětí, přijatých do ZŠ a MŠ na školský 
rok 2019/2020 

- Byl podán návrh na prověření, zda 
došlo k přijetí dětí do ZŠ a MŠ 
Javorník okr. Svitavy, pro školní rok 
2019/2020, dle platných kritérií.  

-  Za zřizovatele – obec Javorník -  
provede kontrolní výbor. Termín: 
do 30. června 2019. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
předložený návrh. 

 

 

 

 

Kdo slaví tentokrát? 
 

Letošní oslavenci od května do srpna 
 
LIBUŠE BEDNÁŘOVÁ  87 LET 
KAREL PELIKÁN   65 LET 
JOSEF PULDA   75 LET 
MARIA DĚDIČOVÁ   70 LET 
BOŽENA FEDRSELOVÁ  81 LET 
EVA PEŘINOVÁ   70 LET 
MARIE FUČÍKOVÁ   83  LET 
PETR KULKA    70  LET 
MARTA PRAJSLEROVÁ  75  LET 

 
  
 
        
 
 
 
 

  Na zdraví! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Něco z ekologie 
 

Čistota vody v Javornickém rybníčku 

 
Vážení spoluobčané,  
život s sebou přináší jak příjemné 
zprávy, tak i ty méně příjemné. Je mojí 
povinností informovat Vás o 
problematice čistoty vody v našem 
rybníčku. Jistě jste zaznamenali různé 
informace, týkající se úhynu ryb v 
rybníce Rosnička ve Svitavách. Slýchali 
jste, kdo za to může či nemůže a jakou 
měrou. Stejně tak, že byla 

vypracována studie příčin tohoto 
neštěstí. Ta ukázala na čtyři 
elementární zdroje znečištění 
Rosničky: 30% činnost rybářů,30% 
přítok z našeho rybníčku, 30% 
zahrádkářská kolonie a 10% 
zemědělství. Sporná může být otázka 
procent znečištění, která nám byla 
stanovena. Obec Javorník k tomu řekla 
své. Zvláště, pokud objektivní fakta 

jsou na straně obce.  Ale slov bylo již 
vyřčeno dost. Nyní jsou na řadě činy. 
Pro obec Javorník vznikla povinnost 
učinit určitá opatření, která povedou k 
ozdravění vody. Celkem podrobně 
jsou zapsána v zápise ze zasedání 
zastupitelstva obce ze dne 15. 4. 2019 
a 17. 6. 2019. Opatření jsou blízká 
přírodě a v podstatě by neměla být 
finančně náročná. Krom odtěžení 

JUBILANTI 

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

SLOVO STAROSTY 

https://pixabay.com/cs/photos/kv%C4%9Btina-kv%C4%9Btinov%C3%A9-rostlin-p%C5%99%C3%ADrody-3176562/
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sedimentů z rybníčku. Příroda by nám 
měla pomoci. Důležitá je i další věc. 
Jedním z preventivních opatření by 
měl být odběr kontrolních vzorků ze 
soukromých jímek, septiků, popř. 
domovních čistíren odpadních vod, 
konaný ze strany odboru životního 
prostředí MěÚ Svitavy. Nejsem 
odborník, abych Vám poradil, jak se 
správně starat o odpadní vodu. Zda je 
lepší nechat ji vyvézt, ponechat si 
doklad, či něco jiného (např. 
kombinace více technologií). Novela 
zákona o odpadních vodách má 
pracovat s povinností vyvážení 

septiků, jímek a ponechání si dokladu 
pro možnost následné kontroly. Jisté 
je, že žádné provedené opatření ke 
zlepšení čistoty vody nebude mít 
dlouhé trvání, pokud nebude omezen 
přísun živin do rybníčku. 
Nicméně není třeba propadat panice. 
Situace je sice složitá, ale jistě se 
uklidní. A čistou vodu v přírodě přece 
chceme míti. Také si asi říkáte, vše by 
vyřešila kanalizace. Asi ano. 
Problematika kanalizace byla a je v 
naší obci stále „na stole“. Jedná se o 
složitý a v desítkách miliónů počítaný 
projekt. Je také jasné, že není v moci 

obce kanalizaci bez finanční pomoci 
vybudovat. V dohledné době tak 
nedokáže nikdo odhadnout, zda 
kanalizace bude a kdy. Proto nechme 
stranou, co by bylo kdyby…. Je před 
námi realita, kterou můžeme, dle 
mého názoru řešit dvěma způsoby. Za 
1. Nic neuděláme a každý na nás bude 
ukazovat jako na strůjce katastrofy. 
Nebo za 2. Se vzpřímenou hlavou se 
budeme snažit daný problém řešit a 
každému ukážeme, že Javorník byl, je 
a bude krásnou, čistou obcí. Naším 
domovem. Vím, že společně najdeme 
správnou cestu.

 
 
  
 
 
 
 
 

Užívat si mohou děti, dospělí i senioři 
 

Zájezd na muzikál 

 
V sobotu 6.4.2019 obec 
Javorník uspořádala zájezd 
do našeho hlavního města 
Prahy. V divadle Hybernia 
účastníci zhlédli 
znovuobnovený muzikál od 
Janka Ledeckého GALILEO. 
Doufáme, že muzikál, ale 
také čas strávený při 
rozchodu v historickém 
centru Prahy, splnil 
očekávání účastníků.  
Tento a také další zájezdy, 
jsou pořádány s obcí 
Opatovec, které tímto 
děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci při pořádání 
zájezdů za kulturou. 
Děkujeme všem za účast a 
na podzim letošního roku 
pro Vás bude uspořádán další 
zájezd na představení, nejspíše 
komedii, a to opět do Prahy.  

Ještě se můžete podívat na 
některé fotografie pořízené z této 
akce na webových stránkách obce. 

 
Lenka Obrová  

předsedkyně kulturní komise
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z PROBĚHLÝCH AKCÍ V OBCI 

Už se těšíme na další podobný zájezd – bude to na komedii? 



 

8 
 

 

Dětský den 8.6.2019 

 
Letošní Dětský den se opět velmi 
povedl a děti i dospělí si zajisté 
přišli na své. Poděkování patří 

všem organizátorům v čele s 
předsedkyní komise pro mládež 
Aničkou Krištofovou. Více 

fotografií z úspěšného dne si 
můžete prohlédnout na webových 
stránkách obce Javorník.

 
 

 

Harmonikáři na Klubu důchodců 

 
Dne 13. června si již tradičně pozvali naši senioři do Březinky harmonikáře. K tomu si připravili bohaté občerstvení včetně 
opékaných klobásek a za doprovodu heligonek se celé odpoledne (a někteří až do pozdního večera) příjemně bavili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace z knihovny 

 
Javornická knihovna spolupracuje 
s ostatními komisemi. Hlavní však pro 
ni je půjčování knižních titulů. 
V poslední době jsme sponzorským 
darem obdrželi přímo od produkce 
televizního pořadu „Receptář prima 

nápadů“ stejnojmennou knihu ještě 
s nedávno zesnulým Václavem 
Postráneckým. Nabízíme celou řadu 
knih o přírodě, o zahradách. Kuchařky, 
ale samozřejmě i beletrii – knihy 
zábavné, napínavé. Na žádost čtenáře 

objednáváme i konkrétní titul, o který 
je zájem. Přijďte a čtěte. A 
nezapomeňte na soutěž naší 
knihovny.  
 

Jarmila Boušková
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Úspěchy mladých 
 

Adam Kašpar – respektovaný mladý malíř 
 
Javornický občasník je v Javorníku 
vydáván již od r. 1991. Vždy jsme měli 
radost, když jsme mohli psát o 
úspěších našich občanů, zejména 
mladých. 
V poslední době jsme zaznamenali 
velké úspěchy pětadvacetiletého 
Adama Kašpara (na snímku se svou 
dívkou Bárou). Toho Adama, kterému 
jsme v Občasníku zveřejnili hezký 
příspěvek již v dubnu 2006 o ptácích v 
okolí Javorníka. Tehdy psal o 
pozorování chřástalů. A před 
nedávnem jsme v ČT art sledovali 
rozhovor ve studiu, kde byl 
představen jako výrazná malířská 
osobnost současnosti a v květnovém 
vydání prestižního časopisu Reportér 
bylo dílo Adama Kašpara 
prezentováno na šesti stranách jako 
zjevení v době, které vládnou videa, 
instalace a různé provokace. 
Proto jsem Adama požádal o krátký 
rozhovor. 
 
1. Adame, věnujete se krajinářské 
olejomalbě. Z příspěvku v Javornickém 
občasníku o chřástalech byl již tehdy 
patrný Váš nevšední vztah k přírodě. 
Měl jsem možnost vidět pouze pár 
Vašich obrazů v časopisu, televizi či na 
internetu a malování přírody do 
největších detailů na mě působilo až 
fascinujícím dojmem. 
V jakém vztahu je pro Vás námět 
obrazu a způsob provedení? Co je pro 
Vás důležitější - téma nebo detail? 
Nejdůležitější je pro mě věc sama. 
Když to úplně zjednoduším, vybírám 
si svoje náměty k obrazům prostě 
proto, že mě zajímají a tím malířstvím 
se do nich snažím proniknout a 
pochopit je. A proto ten detail – 
nemám žádnou zvrácenou potřebu se 
nimrat v nicotnostech, když mě ale to 
co maluju zajímá, přichází to nějak 
samovolně. Prostě se soustředím na 
pozorování a zaznamenávání toho, co 
vidím a obraz se nějak maluje sám… 
 
2. V Reportérovi jsem si také přečetl, 
proč nemáte na obrazech postavy. 

Vašemu vysvětlení rozumím (postavy 
by odpoutávaly pozornost od krajiny 
samotné). Ale všiml jsem si, že na 
obrazech nejsou ani zvířata či ptáci. Je 
to v tomto případě jako s lidmi?  
Je i není – ale nakonec by určitě 
pozornost odpoutávala – když na 
obraze postavím jelena vedle rulové 
skály, pozornost většiny lidí sklouzne 
k jelenovi, protože je nám pořád 
bližší, podobnější člověku, než kus 
kamene. Mnoho lidí se nad „neživou“ 
přírodou nepozastaví, dokud je 
v okolí něco co se hýbe, něco co 
dýchá, něco co jezdí, vydává zvuky 
atd… A tak všechny takové vjemy ze 
svých krajin naschvál odvádím, abych 
diváka postavil jen před bytí přírody 
samotné. Třeba před tu zmíněnou 
skálu, její ticho, krásu jejích 
provrásněných forem, bohatství 
barev kamene a lišejníků… 
Zvíře je vlastně na obraze velice 
podobné člověku – jde (nebo letí) 
odněkud někam, něco cítí, má nějaký 
příběh – a o tom všem pak může 
divák před obrazem přemýšlet, což já 
právě nechci. Právě naopak, snažím 
se malovat obrazy, na které se dá jen 
koukat a nemyslet. Obrazy, které 
mlčí. 
 
3. Adame, jste mladý, můžeme být 
hrdi na svého úspěšného spoluobčana, 
ale není asi tajemstvím, že si budujete 
nové bydlení v Jeseníkách. Co Vás do 
Jeseníků přitáhlo?  
Táhne mě tam asi ta síla a čirost 
velkých hor, klima o něco chladnější a 
vlhčí, řeky o něco čistší a divočejší, 
krajina v ledasčem opuštěnější než 
kde jinde u nás. V Jeseníkách jsem 
osm měsíců bydlel a pracoval na své 
diplomce – zabývala se přirozenými 
lesy a geologií – a to jsou asi věci, 
které mě tam táhnou pořád. Víc než 
tři sta miliónů let vývoje země, které 
můžu objevovat toulajíce se roklemi 
řek a kolem vrcholových skalek, nebo 
kousíčky pralesů se smrky tak 
starými, že pamatují bitvu na Bílé 
hoře.   

4. A roky strávené v Javorníku Vás 
nějak ovlivnili? 
Naprosto a zásadně  ! Opravdu – 
když jsme se s rodiči přestěhovali do 
Javorníka, bylo mi nějakých šest a to, 
co bylo předtím, si pamatuju tak 
matně, že bych se skoro považoval za 
javornického rodáka. Každopádně se 
tu zrodilo několik mých vášní, které 
mě provázejí dosud. Malovat jsem 
sice začal už dřív, ale bylo to na louce 
za Javorníkem, kde jsem se poprvé 
pořádně podíval na hvězdné nebe a 
nadchl se jím tak, že se dodneška 
věnuji amatérské astronomii. 
V blízkém okolí Javorníka jsem zase 
objevil v křídových pískovcích 
zkamenělá račí klepítka (mohlo mi 
být tak dvanáct). Poté se mou 
nejoblíbenější hračkou stalo kladívko, 
a já někdy celá nedělní odpoledne 
těšil sousedy roztloukáním bloků 
kamene u nás před garáží (tímto se 
jim omlouvám). Každopádně sběru 
zkamenělin se také věnuji dodnes, 
cestuji za nimi po celých Čechách a 
teď už i do zahraničí, a má sbírka se 
rozrostla i o některé raritní kusy. A 
v neposlední řadě jsem také kolem 
Javorníka a později i ve stále 
vzdálenějším okolí nacházel první 
náměty na svoje krajinomalby, a 
nějak mě ty podoby krajiny v okolí 
pořád provází. Je jedno, po jak dlouhé 
době se vracím, nebo co jsem viděl, 
pohled na Javornické hřebeny, když 
se přijíždí K Jelenovi, mě vždycky 
nějak dostane, dojme.  
 
5. Vaši tvorbu bych čtenářům rád 
přiblížil i zveřejněním některého z 
Vašich obrazů. Necháte to na mně, a 
nebo mi některý ke zveřejnění 
doporučíte sám? 
Vhodný bude asi obraz z okolí 
Javorníka – Lesy mezihoří (Javornické 
hřebeny), olej, plátno, 30 x 35 cm,  
2015 (zveřejněn na další straně). 
 

Děkuji za rozhovor 
Zdeněk Bouška 

 
 

ROZHOVOR 
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Adam Kašpar: Lesy mezihoří (Javornické hřebeny), olej, plátno, 30 x 35 cm,  2015 

 
 
 
 
 
 
 

Co by vás mohlo zajímat 
 

Víte, že… 

 
 Obec Javorník má kromě oficiálních webových stránek  (vyplývá ze zákona) také informační portál na Facebooku? 
 Tradiční fotbalový turnaj „Javornický pohár“ se letos uskuteční jako jubilejní 10. ročník? Přijďte v sobotu 20.7.2019 

povzbudit naše hráče. 
 Vstup do lesa u hájenky se radikálně změnil? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  16.5.2019       3.6.2019 

VE ZKRATCE 
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