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Oprava věže kaple N. Trojice je zahájena 

 

Pan Šimek z Hronova zahájil opravu věže 11. července přímo kaskadérským 
kouskem, při kterém bylo potřeba sejmout poškozenou hrotnici. 
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Zápisy ze zasedání  
 

9.9.2019 
 
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 obce schválilo za 

ověřovatele zápisu K. 
Matušovskou a L. Obrovou. 
 

4. Dispozice s majetkem obce – 
žádost o odkoupení části 
obecního pozemku p.č. 523/7 
v katastru obce Javorník 

- Starosta seznámil zastupitele obce 
se žádostí manželů Rozlívkových, 
Javorník 146, aby obec Javorník 
prodala žadatelům část obecního 
pozemku p.č. 523/7 v katastru 
obce Javorník. 

- Starosta navrhl odložit rozhodnutí 
o vyslovení záměru prodat část 
pozemku p.č.523/7 v katastru 
obce Javorník, do zhlédnutí místa 
a rozhodnout na dalším zasedání 
zastupitelstva. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
odložení rozhodnutí o vyslovení 
záměru prodat část pozemku 
p.č.523/7 v katastru obce Javorník 
do zhlédnutí místa a rozhodnutí 
na dalším zasedání zastupitelstva. 
 

5. Projednání výsledků kontroly 
plnění usnesení přijatých 
zastupiteli obce – Zápis č. 1/2019 
a výsledků kontroly postupu 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník při přijetí dětí pro rok 
2019/2012 - Zápis č. 2/2019 
provedené kontrolním výborem  

- Dne 13.5.2019 provedl kontrolní 
výbor kontrolu plnění vybraných 
usnesení. Zpráva konstatuje, že 

zastupiteli přijatá usnesení jsou 
řádně plněna, vyjma usnesení o 
plnění vyhlášky o zákazu; 
podomního prodeje. K datu 
kontroly nebyly vyvěšeny v obci 
cedule s upozorněním na tento 
zákaz.  

- Opatření: cedule byly neprodleně 
v obci vyvěšeny. Technika a místa 
umístění byla vybrána v souladu 
s doporučením dopravního 
inženýra Policie ČR, Územní odbor 
Svitavy. 

- Dále upozorňuje na neplnění 
memoranda o vzájemné 
spolupráci na zklidnění dopravy 
v úseku mezi obcemi Mikuleč-
Svitavy, na silnici II/366 ze dne 
20.8.2018. 

- Opatření: viz bod č. 10 programu 
zasedání zastupitelstva obce ze 
dne 9.9.2019. 

- Zpráva dále obsahuje upozornění 
na skutečnost, že v obci není 
obchod s potravinami a venkovní 
hřiště, vhodné pro nejmenší děti. 

- Opatření: udržení obchodu 
s potravinami v obci bylo 
zastupiteli v minulosti několikrát 
projednáváno. Možný postup 
řešení byl navržen zastupiteli dne 
4.3.2019 – usn. č. 2/2019-9c.  

- Opatření: venkovní hřiště vhodné 
pro nejmenší děti lze realizovat. 
Předpoklad r.2020. Obec žádá o 
návrhy občanů, jak by mohlo 
takové dětské hřiště vypadat vč. 
jeho umístění. 

- Dne 20.6.2019 provedl kontrolní 
výbor kontrolu postupu přijetí dětí 
do ZŠ a MŠ Javorník pro školní rok 
2019/2020. 

- Zpráva konstatuje, že postup pro 
přijetí dětí byl v souladu se 
směrnicemi schválenými 
zastupiteli obce dne 15.4.2019, 
usn. č. 3/2019/9d. Současně je 
předloženo doporučení, aby 

s ředitelem příspěvkové 
organizace ŽS a MŠ Javorník byla 
projednána možnost změny ve 
směrnicích pro přijetí dětí. 

- Opatření: starosta obce sdělil, že 
pozve p. ředitele na další zasedání 
zastupitelstva ke společnému 
jednání.   

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí závěry z obou 
provedených kontrol a schválilo 
postupy, směřující k řešení daných 
oblastí. 
 

6. Plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.8.2019, rozpočtové opatření    

- Zastupitelé obce byli starostou 
seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31.8 .2019            Fin 2-
12M 

- Na roční upravený rozpočet příjmů 
ve výši 6.584.747 Kč je skutečnost 
po konsolidaci 4.744.185,06 Kč. 

- Na upravený rozpočet výdajů 
6.632.927 Kč je skutečnost po 
konsolidaci 3.205.520,04 Kč. 

- Saldo hospodaření je na upravený 
rozpočet 48.180,00 Kč skutečnost 
1.538.665,02 Kč. 

- Současně bylo předloženo ke 
schválení rozpočtové opatření č. 
4/2019. 

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce k 
31.8.2019 a současně  schválilo  
rozpočtové  opatření         č. 
4/2019. 
   

7. Výběr zhotovitele díla projektu 
obnovy veřejného prostranství 
v obci 

- V rámci vypsané dotace POV 2019 
ze strany Mikroregionu Svitavsko 
na obnovu veřejného prostranství 
obec Javorník oslovila 3 subjekty 
pro vypracování cenové nabídky 
na zhotovení díla. Zemní práce 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 



 

3 
 

budou prováděny zejména 
v odpočinkové a vyhlídkové 
lokalitě U Vodojemu a v areálu 
Březinka. Rozpočtová skladba díla: 
min rozpočet 71 429,-Kč bez DPH, 
dotace Mikroregionu Svitavsko  
max. 50 000,-Kč ( 70%), zdroje 
obce min. 21 429,-Kč (30%). 
Termín ukončení prací nejpozději 
do 30.11.2019. 

- 1.Jiří Merkuda, Opatovec, 207, 568 
02 Svitavy, IČ 76214869,  nabídka: 
 102.408 Kč s DPH 

- 2. Josef Urban, Opatovec 9, 568 02 
Svitavy, IČ: 03983374,      nabídka: 
 107.832 Kč s DPH. 

- 3. SUS Pardubického kraje, 
Středisko Svitavy ,568 02 Svitavy, 
nabídka: 
 109.734,96 s DOH 

- Starosta obce navrhl zastupitelům 
obce vybrat za zhotovitele díla 
firmu Jiří Merkuda, Opatovec 207, 
568 02 Svitavy, IČ: 76214869, 
který předložil nejnižší cenovou 
nabídku na zhotovení díla ve výši 
84.635 Kč bez DPH, což činí 
102.408 Kč s DPH.   

- Zastupitelstvo obce schválilo za 
zhotovitele díla obnovy veřejného 
prostranství v obci Svitavy firmu 
Jiří Merkuda, Opatovec 207, 568 
02 Svitavy a pověřilo starostu 
k úkonům směřujícím k podpisu 
smlouvy o dílo. 
 

8. Informace o připravované změně 
ve třídění domovního odpadu  

- Starosta obce Javorník informoval 
zastupitele obce o připravované 
změně ve třídění domovního 
odpadu. Od 1.1.2020 vejde 
v účinnost vyhláška MŽP č. 
210/2018 Sb. ze dne 14.9.2018, 
kterou se mění vyhláška č. 
321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu 
zajištění odděleného 
soustřeďování složek komunálního 
odpadu. V praxi to znamená, že od 
1.1.2020 dojde k povinnosti 
samostatně vytřídit jedlé oleje a 
tuky. Surovina se bude slévat 
v domácnostech do PET lahví. 

Obec je povinna zajistit 
samostatné svozové kontejnery.  

- Starostou navržené řešení: Sběr 
jedlých olejů a tuků zakotvit 
vydáním obecní vyhlášky o 
systému nakládání s odpady. 
Uzavřít smlouvu o dodání 
kontejnerů a svozu suroviny 
s firmou Černohlávek OIL, která 
bezúplatně zajistí kontejnery a 
svoz daného odpadu, 
doporučenou a spolupracující se 
společností LIKO SVITAVY a.s. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
navržené řešení a pověřilo 
starostu k přípravě obecní 
vyhlášky a k podpisu smlouvy 
s firmou Černohlávek OIL. 
 

9. Smlouva o výpůjčce – Lesní klub 
pro děti Napísek 

- Starosta seznámil zastupitele obce 
se žádostí provozovatele „lesní 
školky“ Lesní klub pro děti Napísek 
o prodloužení doby výpůjčky 
stavby ev. č. 17 (chata střelnice) 
do r. 2027. Důvodem je splnění 
podmínky pro možnost získání 
dotace na rekonstrukci objektu.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
stavby ev. č. 17 organizaci Lesní 
klub pro děti Napísek do roku 
2027. Současně pověřilo starostu 
k podpisu dané smlouvy. 
 

10. Zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu II/366 v úseku Mikuleč – 
Svitavy, dopravní studie z června 
r. 2018 

- Starosta informoval zastupitele 
obce o současném stavu 
deklarovaného memoranda o 
vzájemné spolupráci na zklidnění 
dopravy na silnici II/366 v úseku 
křižovatky I/35 Mikuleč – Svitavy. 
Memorandum podepsali zástupci 
Pardubického kraje, města Svitavy, 
obce Mikuleč, obce Kukle, obce 
Javorník a SÚS Pardubického kraje 
v r. 2018. 

- Ve věci proběhlo do současné 
doby několik jednání mezi 
zúčastněnými stranami. Na 
posledním jednání dne 5.8.2019 
bylo ze strany Pardubického kraje 
obci Javorník a Mikuleč sděleno, 
že realizace bezpečnostních prvků 
na silnici II/366, vycházejících z 
dopravní studie z června r. 2018, 
musí řešit obec sama ve své režii a 
ze svých investic. Od zajištění 
projektu po realizaci díla. Obec 
pak může požádat o dotaci např. 
ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury.    
- S ohledem na skutečnosti, že 

navržená bezpečností opatření, 
zejména vybudování 2 ks 
vjezdových ostrůvků a případně i 2 
ks vjezdových bran do obce 
Javorník, by obec finančně velice 
zatížila i přes případnou získanou 
dotaci, starosta obce navrhuje:  

- Provést revizi bezpečnostních 
opatření, navržených ve 
zmiňované dopravní studii a 
vypracovat kalkulaci potřebných 
investic pro jejich výstavbu. 
Současně vytvořit soupis 
alternativních bezpečnostních 
prvků a vypracování kalkulace 
potřebných investic na jejich 
realizaci. Následně zastupitelé 
obce rozhodnou o dalším postupu, 
zejména jaké bezpečnostní prvky 
by obec mohla realizovat.   
Termín: v co nejkratší době. Blíže 
nelze stanovit s ohledem na fakt, 
že potřebné informace je 
nezbytné získat od třetích osob.          

- Zastupitelstvo obce schválilo 
navržený dílčí výše uvedený 
postup a pověřilo starostu ke 
zpracování příslušného materiálu. 

 
11. Různé 
 
a) Informace o podání žádosti o 

poskytnutí dotace z  MAS Svitava 
- Starosta obce informoval 

zastupitele, že obec podala 
12.8.2019 žádost o poskytnutí 
podpory z dotačního programu 
vyhlášeného Místní akční skupinou 
Svitava. Projekt je zaměřen na 
výměnu sanitárního zařízení v ZŠ 
Javorník v celkové předpokládané 
částce 100.000 Kč s DPH. Při 
získání dotace je rozsah plnění 
70.000 Kč MAS Svitava (70%), 
30.000 Kč obec Javorník (30%). Čas 
zhotovení díla: 1.7.2020 - 
31.8.2020.  

- Zastupitelstvo obce vzalo 
informaci na vědomí. 

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

- Návrh usnesení: Zastupitelstvo 
obce Javorník bere na vědomí 
zprávu o výsledku kontroly 
hospodaření a závěrečný účet 
dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Svitavy za rok 
2018. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
navržené usnesení bez 
připomínek. 

    
c) Projednání žádosti neziskové 

organizace CHARITA SVITAVY o 
poskytnutí finančního daru. 

- Starosta obce seznámil zastupitele 
obce se žádostí neziskové 
organizace CHARITA SVITAVY, 
Hřbitovní 225/1, Svitavy 568 02, 
IČ: 47490462 o poskytnutí 
finančního daru. 

- Starosta obce navrhl poskytnout 
finanční dar jmenované organizaci 
ve výši 2.000 Kč. 
Zastupitelstvo obce schválilo 
finanční dar neziskové organizaci 
CHARITA SVITAVY, Hřbitovní 
225/1, Svitavy 568 02, IČ: 
47490462 finanční dar ve výši 
2.000 Kč. Současně pověřilo 
starostu obce k podpisu darovací 
smlouvy. 
 

d) Dispozice s majetkem obce – 
půjčování stanů 

- Na základě četných žádostí občanů 
obce o možnost zapůjčení 
obecních stanů starosta obce 
navrhl schválit možnost jejich 
zapůjčení občanům obce Javorník.  

- Navržené podmínky zapůjčení: Za 
tři dny zapůjčení (zpravidla pátek, 
sobota a neděle) stanovit cenu ve 
výši 300 Kč za jeden stan. Případné 
zjištěné poškození odstraní občan 
na své náklady.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
zapůjčování obecních stanů za 
podmínek: za tři dny zapůjčení 
poplatek ve výši 300 Kč. Případné 

poškození odstraní občan na své 
náklady. 
 

e) Dispozice s majetkem obce – 
záměr odkoupit pozemek p.č. 
137/12 v k.ú. obce Javorník 

- Starosta obce seznámil zastupitele 
obce o nabídce Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových, pracoviště Svitavy, 
odkoupit od státu pozemek p.č. 
137/12 o velikosti 41 m

2
 (pás za 

budovou obchodu). Cena by se 
pohybovala kolem 170 Kč za m

2
.  

- S ohledem na skutečnost, že 
prostor kolem budovy bude 
v budoucnu vhodný z důvodu 
předpokládaných renovací 
budovy, starosta doporučil daný 
pozemek do vlastnictví obce 
Javorník od státu odkoupit. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
odkoupit pozemek p.č. 137/12 
v k.ú. obce Javorník od státu. 
Současně pověřilo starostu 
k podání žádosti. 

 
f) Dispozice s majetkem obce – záměr 

pronajmout obecní pozemek p.č. 
1175/1 v katastru obce Javorník  

- Starosta obce seznámil zastupitele 
obce se žádostí Martina 
Hárovníka,  Javorník 60, 
pronajmout pozemek p.č. 1175/1 
v katastru obce Javorník. Pozemek 
již historicky užíval bývalý vlastník 
domu č.p. 60. Tímto by legalizoval 
užívání pozemku jako současný 
majitel domu. 

- Starosta obce předložil 
zastupitelům obce ke schválení 
obecní záměr pronajmout obecní 
pozemek p.č. 1175/1 v katastru 
obce Javorník. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
obecní záměr pronajmout obecní 
pozemek p.č. 1175/1 v katastru 
obce Javorník. 

 
g) Projednání žádosti Davida Čechala 

k projektové dokumentaci RD – 
tvar střechy 

- David Čechal podal žádost o 
povolení výstavby pultové střechy 

u svého RD. Důvodem je umístění 
RD ve svahu a sedlová střecha by 
pouze kopírovala svah. Neplnila by 
charakter venkovního rázu obce.  

- Starosta obce předložil 
zastupitelům návrh na udělení 
výjimky pro tvar střechy u RD 
Davida Čechala z koncepce rozvoje 
a charakteru výstavby RD v obci, 
schválené v Územním plánu obce 
Javorník z 3/2012, ze sedlové na 
pultovou. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
udělení výjimky pro tvar střechy u 
RD Davida Čechala, z koncepce 
rozvoje a charakteru výstavby RD 
v obci, schválené v Územním 
plánu obce Javorník z 3/2012, ze 
sedlové na pultovou. 

 
h) Změna stanov dobrovolného 

svazku obcí Skupinový vodovod 

Svitavy 
- Dobrovolný svazek obcí Skupinový 

vodovod Svitavy, kterého je obec 
Javorník členem, žádá o schválení 
změny stanov. Důvodem je změna 
výše vkladu, kdy obec Vendolí 
nabyla v r. 2018 novou část 
vodovodního řadu v délce 139 m a 
v r. 2019 obec Koclířov zbudovala 
nový vodovodní řad v délce 1.060 
m. 

- Návrh usnesení:  
       Zastupitelstvo obce schvaluje 

změnu stanov dobrovolného 
svazku obcí Skupinový vodovod 
Svitavy dle výše předloženého 
návrhu a současně pověřuje svého 
zástupce v dobrovolném svazku 
obcí, Mgr. Zdeňka Boušku, aby pro 
tuto změnu na členské schůzi 
hlasoval.

 

                                                                          

 

 
 
 
 

Poslední měsíc si houbaři přišli na své… 

https://www.myko.cz/houby/rust-hub/5/
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Kdo slaví tentokrát? 
 

Letošní oslavenci od září do prosince 
 
AUGUSTIN DRÁBÍK   80 LET 
JOSEF BEDNÁŘ   65 LET 
VLASTIMIL KRIŠTOF  70 LET 
FRANTIŠEK JARMER  60 LET 
JOSEF PEŘINA   80 LET 
MARIE DRÁBÍKOVÁ  80 LET 
FRANTIŠEK HAVLÍČEK  82  LET 
MAGDALENA BARTOŇOVÁ 65  LET 
   
 

Na zdraví! 

 

 

 

 

 

Udělejme si pořádek 
 

Bude mobilní svoz nebezpečných odpadů 
 
Dle harmonogramu LIKO Svitavy a.s. je 
stanoven termín podzimního 
mobilního svozu nebezpečného 
odpadu pro obec Javorník v r. 2019 
na pátek 4. října.  
Čas je orientačně stanoven na 15:30 h 
pod kaplí a následně u Jednoty a 
Březinky.  

V uvedený termín budou také na 
víkend 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.

 

 

 

 

 

 

Co by vás mohlo zajímat 
 

Připravuje se 

 
 Strašidýlkování by se mělo uskutečnit 9. listopadu, dále 23.11. zájezd do divadla, následně 30.11. Rozsvěcení vánočního 

javoru a připravují se i vánoční koncerty. O podrobnostech budete včas informováni. 

JUBILANTI 

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

ODPADY 

VE ZKRATCE 

https://pixabay.com/cs/photos/kv%C4%9Btina-kv%C4%9Btinov%C3%A9-rostlin-p%C5%99%C3%ADrody-3176562/
https://www.obrazky.cz/?q=nebezpe%C4%8Dn%C3%BD odpad&fulltext&mm=2
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Z akcí v obci 
 

Javornický pohár 2019 

 

V sobotu 20.7. se v Březince 

uskutečnil již 10. ročník turnaje v malé 

kopané „Javornický pohár 2019“. 

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, z toho 

byla i letos dvě mužstva z Javorníka, 

která loni jasně dominovala. Letos tak 

úspěšná nebyla.

 
Konečná tabulka turnaje 2019 vypadá následovně: 
     

1. LAZARET 5   4   0    1   12 : 4 8 

2. DATOP  5    4    0   1 12 : 5 8 

3. JAVORNÍK I 5 2 1 2 8 : 13 5 

4. LAZARET JUN. 5 2 0 3 8 : 8 4 

5. BANDA SY 5    1    1 3 4 : 9 3 

6. JAVORNÍK II 5    1 0 4 6 : 11 2 

 

Na turnaji byli vyhodnoceni nejlepší hráči celého turnaje i 

jednotlivých družstev.  

Z javornických hráčů byl nejúspěšnější David Juřík z mužstva  

Javorník I – nejlepší hráč turnaje. 

Hlavním sponzorem turnaje byla jako tradičně obec Javorník.   Na fotografii je tým Javorník I 
 

Volejbalový turnaj 

 

Dne 31.8. proběhl tradiční volejbalový turnaj za účasti 

šesti týmů. Celý den přálo hráčům i počasí. Soutěž byla 

opět velmi dobře zorganizována především zásluhou 

hlavního organizátora Pavla Vostřela. 

 

Více fotografií z tohoto turnaje i dalších akcí najdete na 

webových stránkách obce Javorník. 

 

 

 

Turnaj v nohejbale 
 

7.9. proběhl nohejbalový turnaj. 

Nevyzpytatelné počasí přineslo 

účastníkům déšť. Přesto turnaj 

proběhl na vysoké úrovni. Podílela se 

na tom všechna družstva i diváci. 

Javorník postavil hned tři týmy ze 

šesti. Zvítězilo hostující mužstvo 

z Dalečína, na druhém z Janova a na 

třetím sousedé z Opatovce. Přes dobrý 

výkon náležela našim týmům zbylá 

místa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDO CHCE, TAK SE BAVÍ 

Věříme, že se nohejbal v Javorníku „chytne“ a 
rozšíří se tak počet tradičních sportovních aktivit. 
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Letní kino – ŠPUNTI NA VODĚ 

 

7. 9. 2019. se mělo v Březince 

promítat letní kino – „ŠPUNTI NA 

VODĚ“. Bohužel, nám počasí moc 

nepřálo. Proto byl nový termín 

stanoven na „pátek 13.“ Pro někoho 

ne moc šťastný den, ale nám konečně 

počasí přálo. 

 

Na promítání se sešlo přibližně 90 lidí. 

Na zahřátí bylo připraveno něco pro 

děti i dospělé. Samozřejmě nesměl 

chybět ani popcorn, bylo z čeho 

vybírat (slaný, sladký, karamelový).  

Nálada byla moc příjemná a všichni si 

užili českou rodinnou komedii.  

 

Děkujeme všem za účast a příjemně 

strávený večer. 

Věříme, že se bude letní kino promítat 

i v příštím roce. 

 

A. Krištofová

 

 

 

 

 

 

 

Za kulturou do Prahy 
 

Připravují se zájezdy do divadel 

 

sobota 23.11.2019 
komedie  

PŘÍSNĚ TAJNÉ ANEB ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 

od 15:00 hod., Strašnické divadlo Praha 
Komedie vtipem podobná úspěšným Třem letuškám, režie: Hana Gregorová. 

V tomto termínu už bude Praha předvánoční, počítáme s rozchodem v centru a potom přejezdem do 
divadla, které je mimo centrum města.  

Cena: 550,- Kč 

Odjezd autobusu: cca 8:00 hod. – Javorník 

 
 

sobota 4.4.2020 
muzikál 

MÝDLOVÝ PRINC 

od 14:00 hod., Divadlo Broadway Praha 

U diváků oblíbený muzikál s písněmi Václava Neckáře.  
Cena: 550,- Kč  

Odjezd autobusu: cca 8:00 hod. – Javorník 

 

  

UPOZORNĚNÍ 

Zájemci o divadelní představení se mohou hlásit u Lenky Obrové, 
tel. 605 462 064, e-mail: lenehr@seznam.cz  

mailto:lenehr@seznam.cz
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ROZHOVOR 

Úspěchy mladých 
 

Natálie Císařová – obdivuhodný příběh 

 

V minulém vydání Javornického občasníku jsme přinesli rozhovor s respektovaným mladým malířem Adamem Kašparem. 

Protože máme v Javorníku dalšího mladého člověka, který se prosazuje nejen v Česku, ale daleko za jejími hranicemi, 

přinášíme dnes rozhovor s Natálií Císařovou, jejíž úspěchy jsou skutečně obdivuhodné. Už to, že v současné době pracuje v 

Laboratoři biologie nádorové buňky na Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, a nebo úspěch na celosvětové 

soutěži mladých vědců v Číně, na většinu z nás působí neskutečně.  

Rozhovor je autorizován. 

 

Ředitel svitavského gymnázia Milan 
Báča tvrdí, že jste nejnadanější 
studentka v historii školy. 
Dělám pouze to, co mě baví a má 
pro mě přesah, nic závratného… 
Nevím, zda se tohle dá klasifikovat 
jako raná vědecká aktivita, ale už od 
chvíle, kdy jsem se dokázala plazit, 
jsem rodičům prchala k záhonům a 
trhala rostliny. Láska k botanice byla 
stvrzena, když jsem od babičky 
dostala herbář. Najednou jsem 
dokázala spoustu rostlin 
pojmenovat. V rodině je oblíbená 
historka, jak jsem si do školky nosila 
učebnici Biologie pro gymnázia. 
 
Znamená to, že už na základní škole 
vás bavil přírodopis a chemie? 
Během studia na základní škole a 
nižším stupni gymnázia jsem byla 
otevřená všemu. Zajímaly mě dějiny 
a jazyky. Ve volném čase jsem se 
učila norštinu a krátce 
francouzštinu. Hodně jsem psala, 
bavila mě matematika a vždy jsem 
se těšila na hodiny biologie a 
chemie. Neznám předmět, který by 
mě odpuzoval. 
 
Dědíte zájem o vědy po někom 
v rodině? 
V naší rodině s hospodskými kořeny 
musím být něco jako mimozemšťan. 
Moji rodiče, ač nebiologové, mi 
předali klíčové dovednosti, pro které 
se nyní slova vděku nedostávají. Na 
základě výchovy pracovně nazývané 
„holka do nepohody“ mě nezastaví 
vítr, voda, zima, blesky, trakaře, 
hlad, smrad, klíšťata a bylo mi 
vštěpováno zásadní moudro: Dno je 
pouze relativní pojem, což se během 
noční směny v laboratoři dost hodí. 

Během středoškolského 
studia jste ve škole moc 
času netrávila. 
Absolvovala jste odborné 
stáže na Masarykově 
univerzitě a 
biotechnologické firmě 
Contipro… 
Měla jsem pocit, že mi 
škola nedává to, co 
potřebuji. Chtěla jsem 
rozvíjet to, v čem jsem 
viděla smysl a budoucnost, 
sezení ve škole mě zkrátka 
brzdilo a cítila jsem se 
prázdně. Kde je odhodlání, 
tam je i cesta – a tak se 
poslední dva roky střední 
školy a maturita dají 
zvládnout i tak, že chodíte 
pouze na čtvrtletní 
přezkušování. Je to o vůli a 
nadšení. Vše se jde doučit, 
ale práci v laboratoři si 
musíte zažít, nasbírat zkušenosti, 
dokázat si perfektně rozvrhnout 
práci, což se ve škole moc 
nenaučíte… Jsem moc vděčná za to, 
že mi naše škola dala příležitost a 
poskytla mi individuální vzdělávací 
plán. 
A ano, pojí se s tím i úsměvné 
historky: třeba jak jsem z Contipra 
málem ještě v nitrilových 
rukavicích pospíchala na svůj 
maturitní ples… 
 
Čím jste se tehdy zabývala? 
Svou práci jsem postavila na 
zkoumání toxicity stříbra pro lidské 
buňky. Stříbro má výborné 
dezinfekční účinky, proto se přidává 
do speciálních obvazů (bandáží) 
používaných na bércové vředy, 

těžké popáleniny, chronické rány. 
Na druhou stranu je to těžký kov, 
který není lidskému tělu přirozený, 
poškozuje buňky, zpomaluje jejich 
dělení, snižuje rychlost hojení. Pro 
srovnání jsem testovala i bandáž, 
kterou vyvíjí Contipro a ano, jde to i 
bez stříbra! 
 
V říjnu nastupujete do druhého 
ročníku bakalářského studia na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy. Pokračujete ve výzkumné 
činnosti? 
Mimo studium molekulární biologie 
a biochemie již rok pracuji 
v Laboratoři biologie nádorové 
buňky na Ústavu molekulární 
genetiky Akademie věd ČR. Je to 
diametrálně odlišné než v Contipru, 
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kde výzkum byl nastaven podle 
záměru firmy. Zde spolupracujeme 
s projektem CzeCanCa (CZEch 
CAncer paNel for Clinical 
Application), který má za cíl zjistit v 
populaci dědičné mutace genů 
zodpovědných za vznik rakoviny. 
Jedná se o mutace nalezené u 
pacientek s rakovinou prsu a 
vaječníků, odebírá se od nich DNA, 

která se osekvenuje (zjistí se přesný 
sled všech písmenek, vlastně se 
„přečtou geny“) a následně porovná 
se zdravými jedinci. My pak máme 
za úkol zjistit, co konkrétní mutantní 
varianta genu dělá, jak moc je či 
není funkční a co v buňce nefunguje, 
což může pomoci při diagnostice a 
léčbě. 
Mám obrovské štěstí, protože 
dnešní molekulární biologie zažívá 
zlaté časy, pomocí molekulárních 
nůžek jsme schopni cíleně vyřadit 
vybraný gen z funkce, na čemž jsem 
minulý rok pracovala. Zkoumám 
takzvaný MRN komplex, tři 
bílkoviny, které fungují pospolu, 
nasedají na konce zlomené DNA a 
zajišťují opravu. DNA je 
dvoušroubovice, která uchovává 
dědičnou informaci a 
zprostředkovává její přenos do další 
generace, je životně důležité, aby ta 
informace byla nepoškozená. 
Následkem např. UV záření se 
mohou oba řetězce přetrhnout, což 
se musí správně opravit, aby buňka 
přežila a zároveň se nezbláznila, jak 
to rakovinné buňky dělají. 
 
Jak se vlastně dá skloubit studium a 
práce na Akademii věd? 
Je to dobrodružství, ale jde to. 
Musela jsem se naučit rvát se o 
každou volnou skulinu volného času 
a vytřískat ze svého dne to nejlepší. 
V praxi to znamená, že ráno začínám 

školu v osm hodin (občas si však 
před výukou potřebuji zaskočit do 
laborky), přednášky mám až do 
sedmi, poté letím do laboratoře a 
tam jsem až do noční hodiny, ze 
které se mi dělá nevolno 
stane, že se na kolej vracím ve čtyři 
hodiny ráno, o to více fascinující je, 
když člověk dokáže druhý den znovu 
vstávat na osmou, a to s úsměvem 

na tváři (co teprve když mám mít 
hned ráno 4 hodiny matematiky po 
sobě!). Ano, tohle je něco, na co 
jistě budu v budoucnu s pohnutím 
vzpomínat... 
 
Čemu byste se chtěla věnovat 
v budoucnu po studiích v profesním 
životě? 
Chci zůstat ve vědě, naplňuje mě a 
posouvá kupředu. Ráda bych vyjela 
do zahraničí na nějakou odbornou 
stáž nebo 
rovnou na 
doktorské 
studium. 
Myslím si, že 
to člověka 
posune nejen 
na vědecké 
úrovni. Je 
důležité naučit 
se také 
spoléhat jenom na sebe, umět 
fungovat nezávisle na ostatních, 
poradit si v nejrůznějších situacích i 
v cizím prostředí. 
Na druhou stranu není dobré pro 
vědu zapomínat na další věci – 
setkávám se s permanentně 
frustrovanými lidmi, kteří svůj život 
postavili pouze na vědě a na tom, že 
musí mít neustále výsledky, které 
ale tak snadno nepřichází… To 
člověka semele a často si bohužel až 
příliš pozdě uvědomí, že skutečné 
hodnoty leží někde jinde. Mám 

načrtnutou cestu, kterou bych 
chtěla jít, jenže člověk míní a život 
mění, tak uvidíme. 
 
Z prestižní soutěže v Číně jste 
dovezla stříbro. Co pro vás tento 
úspěch znamená? 
Velice trefně to glosovala moje 
vedoucí v Contipru: Stříbro k stříbru 
sedá, což je princip značení stříbra 
v histologických řezech. Metodu 
používáme, abychom zjistili, zda 
stříbro z bandáží prostupuje kůží a 
zda se může dostat do krevního 
oběhu. Spolupracovníci si ze mě 
utahují, že příště bych měla 
studovat koloidní zlato… 
 
Přece jen máte jiný režim než běžní 
vysokoškolští studenti. Máte čas 
i na aktivity mimo laboratoř? 
Klíčem úspěchu je se z vědecké 
práce nezbláznit a umět si vyčistit 
hlavu. Proto jakmile jsem dodělala 
všechny zkoušky (celkem jich za 
první ročník bylo 18), sebrala jsem 
se a s kolegou se vypravila na 17 dní 
pod stan do Norska. Autobusem. 
Navštívili jsme proslulý Trollí jazyk, 
Preikestolen, nádherné Oslo, 
ledovec Folgefonna, pobřežní město 
Stavanger, překrásný Lysefjord, 
absolvovali jsme přechod 
Hardangerviddy, což znamenalo 6 
dní a 85 km v absolutní pustině bez 
mobilního signálu, jen vy dva, 
jezera, vodopády, sníh, hory a řeky, 
na zádech vše, co potřebujete. To je 
ten nejlepší způsob restartu (viz. 
foto)! 

Vracíte se ráda do Javorníka? 
Jistěže! Javorník je místo, kde jsem 
prožila spoustu krásných let. Jsem 
ráda za přírodu kolem – když jsem 
se přestěhovala na kolej v centru 
Prahy, připadala jsem si jako v pasti, 
žádný les ani louka, kam by se dalo 
prchnout. Zkrátka a dobře, v 
Javorníku je krásně. 
 

Děkuji za rozhovor 
Zdeněk Bouška 
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Rekonstrukce věže kaple 
 

Zanechali nám předkové nějaký vzkaz? 

 

Jak uvádíme na titulní straně, oprava 

věže kaple Nejsvětější Trojice byla 

zahájena. Zásluhou fotografa Roberta 

Zahradníka ze Svitav je krásně 

zaznamenán pracovní postup sejmutí 

hrotnice věže. Protože výkon pana 

Šimka z Hronova byl vskutku 

kaskadérský, uvádíme zde ještě další 

fotografie (více jich je na webu obce). 

Úžasné bylo to, že k sejmutí hrotnice 

nebylo stavěno odspodu lešení, ani 

nebyl přistavěn vysokozdvižný žebřík, 

ale vše si pan Šimek řešil pouze 

průchodem vikýře v kopuli věže za 

pomoci svého kolegy. Na fotografii je 

vidět, že napojení hrotnice na nosný 

trám bylo již shnilé a hrozil pád. 

Protože byla také stažena 

schránka věže, byli všichni zvědaví, 

zda obsahuje nějaký vzkaz předků. 

A skutečně při jejím otevírání za 

účasti mnoha občanů obce byla 

objevena rulička papíru s textem 

v němčině, která se rozpadla na 

několik dílků. Zřejmé je, že vzkaz 

byl z roku 1914. Obsah schránky 

byl zatím předán do Okresního 

archivu v Litomyšli, který 

zprostředkuje restaurování 

písemnosti. Až budeme mít 

k dispozici výsledek, rádi se o něj 

podělíme se čtenáři občasníku.
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