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Javorník postavil dva týmy. V zeleném je Javorník I, který letos 
vyhrál a v modrých dresech je družstvo Javorník II. 
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Vážení čtenáři, 
  
v letošním roce byl společenský život zatím chudší z důvodu koronaviru, ale život jde dál. Tak 
přicházíme s dalším vydáním Javornického občasníku, i když opět v omezeném rozsahu. Děkujeme za 
pochopení. 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisy ze zasedání  
 

25.5.2020 
 
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 T. Reichelta a    
K. Matušovskou. 
 

4. Projednání dodatku ke smlouvě 
se spol. LIKO Svitavy a.s. 

- Společnost LIKO Svitavy a.s. 
předložila obci ke schválení 
dodatek č. 18 ke smlouvě č. 
09/2001/O, o nakládání 
s komunálním odpadem včetně 
separace.  

- Starosta obce doporučil dodatek 
ke smlouvě schválit.  

- Zastupitelé obce schválili výše 
uvedený dodatek č. 18 se spol. 
LIKO Svitavy a.s. a pověřili starostu 
k podpisu předmětného dodatku. 
 

5. Plnění rozpočtu obce k 30.4.2020, 
rozpočtové opatření č. 1/2020 

- Zastupitelé obce byli starostou 
seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 30.4 .2020   Fin 2-12M. 

- Na roční rozpočet příjmů ve výši 
6.711.500 Kč je skutečnost 
2.453.603,51 Kč. 

- Na rozpočet výdajů 6.711.500 Kč 
je skutečnost 1.912.536,09 Kč. 

- Saldo hospodaření je na schválený 
rozpočet 541.067,42 Kč  

- Současně  bylo předloženo ke 
schválení rozpočtové opatření č. 
1/2020. 

- Zastupitelstvo  obce  vzalo na 
vědomí  plnění  rozpočtu  obce  k 
 30.4.2020 a  schválilo  rozpočtové  
opatření   č. 1/2020. 

 
6. Výběr zhotovitele díla - „ Výměna 

sanitárního zařízení ZŠ Javorník“ 
- Obec Javorník dne 23.3.2020 

vypsala výběrové řízení na 
zhotovitele díla na rekonstrukci 
dívčích i chlapeckých WC a 
sanitárních koutů ve třídách ZŠ 
Javorník. Podklady výběrového 
řízení jsou k dispozici na OÚ. 
Cenovou nabídku podaly 
společnosti: 

- EKOTOP – Uhlíř s.r.o. B. Němcové 
10B, 568 02 Svitavy – 433.119,50 
Kč vč. DPH. 

- Pila Dětřichov -KVAN-WOOD, 
Dědřichov 32, 568 02 SY- 231.500 
Kč vč. DPH.                                                                                                        

- BAWORK s.r.o. Hálkova 10, 568 02 
Svitavy – nabídka 229.900 Kč vč. 
DPH. 

- Hodnotícím kritériem byla nejnižší 
cena zhotovení díla za dodržení 
všech zákonných norem. Jako 
nejvýhodnější byla předložena 
cenová nabídka od spol. BAWORK 
s.r.o. Hálkova 10, 568 02 Svitavy. 

- Starosta obce doporučil 
zastupitelům obce schválit 
cenovou nabídku spol. BAWORK 
s.r.o. a společnost vybrat jako 
zhotovitele předmětu díla. 

- zastupitelé obce schválili cenovou 
nabídku spol. BAWORK s.r.o., 
Hálkova 10, 568 02 Svitavy.  
Současně pověřilo starostu 

k podpisu smlouvy na zhotovení 
díla. 
 

7. Dispozice s majetkem obce - 
pronájem pozemků v majetku 
obce Javorník p.č. 1234/14 a p.č. 
1234/16 v katastru obce Javorník 
u Svitav 

- V souladu se schváleným záměrem 
obce pronajmout pozemky 
v majetku obce p.č. 1234/14 a p.č. 
1234/16 v k.ú. obce Javorník ze 
dne 2.3.2020 pod usn. č. 1/2020-7, 
starosta předložil ke schválení 
návrh na uzavření nájemní 
smlouvy s jediným zájemcem o 
pronájem daných pozemků - p. 
Janem Kloudou,  Javorník 76. Cena 
nájmu dle schválených obecních 
propozic činí  0,50 Kč /1 m

2
.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavřít nájemní smlouvu s p. 
Janem Kloudou na předmětné 
pozemky za stanovenou cenu 
nájmu. Současně pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy. 
 

8. Dispozice s majetkem obce – 
prodej stavebních pozemků, 
určených pro výstavbu 5 -ti 
rodinných domů ve stavební 
lokalitě Z6 – u Březinky 

- V souladu s Územním plánem 
Javorník z r. 2012 a Územní studií 
Z1, Z6 Javorník z dubna r. 2017 byl 
zhotoven geometrický plán 
stavebních pozemků, určených pro 
výstavbu 5 rodinných domů ve 
stavební lokalitě Z6 ( u Březinky). 

-  Na základě schváleného 
dokumentu „Pravidla prodeje 
pozemků a stanovení jejich ceny 
v obci Javorník“ ze dne 25.9.2017 
pod usn. č.4/2017-6a, proběhlo 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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řízení o výběru uchazečů – 
žadatelů. Dne 20.8.2018 pod usn. 
č. 4/2018-8c zastupitelé obce 
schválili uzavřít kupní smlouvu s 
pěti úspěšnými žadateli na 
konkrétní stavební pozemky, dle 
níže uvedeného: 

- Keplová Gabriela p.č. 717/31, 
Kašpar Petr p.č. 717/32, 
Nechvátalovi Markéta a Robert 
p.č. 717/33, Herzánová Pavlína 
roz. Haklová, p.č. 717/34 a Zich 
Ondřej p.č. 717/37. Ve smyslu 
dokumentu „Pravidla prodeje 
pozemků a stanovení jejich ceny 
v obci Javorník“, byla prodejní 
cena pozemků stanovena na 350,-
Kč za 1 m

2
. Souhrnný zápis 

k prodeji stavebních pozemků je 
nedílnou součástí zápisu.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
prodej předmětných stavebních 
pozemků úspěšným žadatelům za 
cenu tak, jak je předloženo 
v souhrnném zápise o prodeji. 
Současně pověřilo starostu obce 
k podpisu kupních smluv. 
 

9. Výběr zhotovitele díla Výsadba 
zeleně v extravilánu obce 
Javorník, pozemek p.č. 1177/1 
v k.ú. obce Javorník u Svitav 

- Obec  Javorník  vypsala  dne  
23.3.2020  výběrové  řízení na 
zhotovitele díla „Výsadba zeleně 
v extravilánu obce Javorník“. 
Podklady výběrového řízení jsou 
k dispozici na OÚ. Cenovou 
nabídku podaly společnosti: 

- Radim Klíč, Hybešova 257/18, 
Svitavy 568 02 – cena 260.523,89 
Kč s DPH 

- Zahradnické úpravy s.r.o. Jílkova 
124, Brno, 615 32, provozovna 
Studenec 181, p.s.č. 675 02                                            
-   cena 157.305,81 Kč s DPH 

- Daniel Strach, U Dvora 133, Česká 
Třebová 560 02 -  společnost 
cenovou nabídku nepodala. 

- Hodnotícím kritériem byla nejnižší 
cena zhotovení díla.  Realizace díla 
je podmíněna získáním dotace. 

- Starosta obce doporučil 
zastupitelům obce schválit 
cenovou nabídku spol. 
Zahradnické úpravy s.r.o. jako 
nejvýhodnější a společnost vybrat 
jako zhotovitele předmětu díla. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
cenovou nabídku spol. 
Zahradnické úpravy s.r.o. Jílkova 
124, Brno, 615 32, provozovna 
Studenec 181, p.s.č. 675 02. 
Současně pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy na zhotovení 
díla. 

10. Dispozice s majetkem obce-
převod pozemků na obec Javorník 
v rámci výstavby místní 
komunikace ve stavební lokalitě 
Z1- u kapličky 

- V souladu s Územním plánem 
Javorník z r. 2012 a Územní studií 
Z1,Z6 Javorník z dubna r. 2017 byl 
zhotoven geometrický plán 
stavebních pozemků určených pro 
výstavbu místní komunikace ve 
stavební lokalitě Z1. 

- Dne 25.11.2019 byl schválen 
záměr obce o převodu potřebných 
pozemků na obec od soukromých 
vlastníků (viz usn. č. 7/2019-7). 
Souhrnný zápis k převodu 
stavebních pozemků je nedílnou 
součástí zápisu. 

- Zastupitelé obce schválili převod 
potřebných pozemků k výstavbě 
místní komunikace ve stavební 
lokalitě Z1, dle souhrnného zápisu. 
Současně pověřili starostu obce 
k podpisu předmětných smluv. 
 

11. Předložení závěrečného účtu obce 
Javorník a příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Javorník, přezkoumání 
hospodaření obce Javorník 

- Závěrečný účet obce Javorník a 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník za rok 2019 byl řádně 
vyvěšen na úředních deskách 
obce.  

- Obec hospodařila v r. 2019 
s kladným saldem 2.157.000 Kč. 
Konečný zůstatek na účtech obce 
se tak navýšil na současných 
6.288.417,80 Kč.  

                                                                            
- Příspěvková organizace ZŠ a MŠ 

Javorník v r. 2019 hospodařila 
s kladným saldem 230,71 Kč.                                                                                        

- Současně zastupitelé obce byli 
seznámeni se zprávou nezávislého 
auditora Pardubického kraje, 
Krajského úřadu, odbor finanční o 
výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Javorník za rok 
2019. Přezkoumání proběhlo ve 
dnech 18.12.2019 jako dílčí a 
7.5.2020 jako konečné. 

- Starosta obce předkládá ke 
schválení návrh na usnesení: 

- Zastupitelstvo obce schvaluje 
závěrečný účet obce za rok 2019. 
Vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením obce s výhradou a 

přijímá nápravná opatření 
k odstranění chyby a nedostatku. 
Nedostatek uvedený ve zprávě o 
výsledku přezkoumání 
hospodaření za r. 2019 bude 
odstraněn do 31.1. 2021. 

- Zastupitelstvo obce schvaluje 
účetní závěrku obce za rok 2019. 

- Zastupitelstvo obce schvaluje 
účetní závěrku příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Javorník za rok 
2019 a schvaluje převod 
hospodářského výsledku do 
rezervního fondu v plné výši 
230,71 Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
závěrečný účet obce za rok 2019. 
Vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením obce s výhradou a 
přijalo nápravné opatření k 
odstranění chyby a nedostatku. 
Nedostatek bude odstraněn do 
31.1.2021. Zastupitelstvo obce 
schválilo účetní závěrku obce za 
rok 2019 a příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Javorník za rok 2019 a 
převod hospodářského výsledku 
do rezervního fondu v plné výši 
230,71 Kč. 

 
12. Různé 
 
a) Projednání provozu sběrného 
místa na tříděný odpad u Březinky 
- Starosta obce informoval 

zastupitele obce o problematické 
situaci zejména na sběrném místě 
u Březinky.  Místo je neustále 
zanášeno nevytříděným odpadem. 
Kontejnery jsou po vyvezení 
v podstatě okamžitě zaplněny. 

-  Možná řešení: nezodpovědný 
uživatel odhozením nevytříděného 
odpadu vytvoří „černou skládku“ – 
porušení 69 odst. 2) zákona č. 
185/2001 Sb o odpadech. Pokuta 
zde lze udělit do výše 50.000 Kč. 
Obec bude přísně kontrolovat 
stanoviště a případné porušení 
řešit přes Policii ČR. 

- Otázku nízké kapacity kontejnerů 
na plast a papír lze řešit např. 
navýšením počtu kontejnerů nebo 
vyvážet sběrné místo každý týden. 
Současný cyklus je 1x za dva týdny.  
Celý proces vývozu tříděného 
odpadu v obci bude ještě 
vyhodnocován. 

 
b) Projednání možnosti zaměstnání 
osob v obci na DPP 
- Starosta obce předložil k diskusi 

možnost na obci zaměstnat na 
sezónní období osobu na dohodu 
o provedení prací. Např. studenta 
přes prázdniny.  

https://obrazky.seznam.cz/?q=pen%C3%ADze obr%C3%A1zky&fulltext&mm=2&sourceid=fulltext&thru=hint
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- Z diskuse vyplynul obecný záměr 
spíše využít obecního 
zaměstnance. 

 
c) Schválení příspěvku na provoz 
Linky bezpečí z.s. 
- Linka bezpečí z.s. požádala obec o 

finanční příspěvek ve výši 3.000 
Kč.                                                                                        

- Zastupitelé obce neschválili 
finanční příspěvek na provoz Linky 
bezpečí z.s. ve výši 3.000 Kč. 

 
d) Zajištění požární ochrany obce 
- Starosta obce informoval 

zastupitele obce, že v obci 
v současné době operuje požární 
hlídka kategorie JPO V. Pro 
zajištění požární ochrany obce je 
nezbytné buď založit vlastní 
požární jednotku kategorie JPO III 
(dobrovolníci) nebo podepsat 
smlouvu s nejbližší příslušnou 
jednotkou hasičů.  

Byly objektivně vyhodnocovány 
obě varianty. S potencionálními 

dobrovolníky požární jednotky 
z řad občanů obce bylo 
vyhodnoceno, že založení 
dobrovolné požární jednotky JPO 
III je pro obec logisticky, 
personálně i finančně náročnější, 
než lze reálně očekávat uzavřením 
smlouvy s příslušnou požární 
jednotkou. 

- Starosta obce doporučil 
zastupitelům obce uzavřít smlouvu 
s místně (spádově) příslušnou 
požární jednotkou. (Pro orientaci, 
Kamenná Horka uzavřela 
obdobnou smlouvu s požární 
jednotkou Lány SY za 30.000 Kč 
ročně). 

- Zastupitelé obce schválili záměr 
uzavřít smlouvu s příslušnou 
požární jednotkou za účelem 
zajištění požární ochrany obce. 
Současně pověřili starostu 
k zajištění konkrétních podkladů 
potřebných k podpisu smlouvy. 

 
e) Schválení zprávy o uplatňování 
Územního plánu Javorník 
- Ze strany Městského úřadu 

Svitavy, odboru výstavby, byla 
předložena zpráva o uplatňování 
Územního plánu Javorník, 
schváleného zastupiteli obce dne 
23.4.2012, pod usn.č. 3/2012-4b, 
nabytí účinnosti dne 17.5.2012. 

- Starosta obce předloženou zprávu 
vyhodnotil tak, že obec ve svém 
rozvoji postupuje v souladu se 
schváleným Územním plánem 
Javorník. Z hlediska současného 
stavu není zapotřebí pořizovat 
žádné změny či nový uzemní plán. 
Doporučil zastupitelům obce 
předloženou zprávu schválit. 

- Zastupitelé obce schválili 
předloženou zprávu o uplatňování 
Územního plánu Javorník bez 
připomínek. 

 
f) Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ 
Distribuce a.s. 
- Spol. ČEZ Distribuce a.s. předložila 

obci k uzavření smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-2020492/SOBS 
VB/1 Javorník u Svitav p.č. 717/13, 
5 rd,knn. Dílem smlouvy je uložení 
kabelů nízkého napětí pro 5 RD ve 
stavební lokalitě Z6 – u Březinky. 
Za poskytnutou služebnost obec 
získá jednorázovou odměnu 
1 000,-Kč. 

- Zastupitelé obce schválili 
předloženou smlouvu o budoucí 
smlouvě se spol. ČEZ Distribuce 
a.s., jak je výše předloženo. 
Současně pověřili starostu 
k podpisu smlouvy. 

 
 

29.6.2020 

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 E. Juříkovou a 
P. Hirku. 
 

4. Projednání možnosti obce, jak 
zajistit občanům kompostéry 

- Na základě podnětu občanů obce 
proběhl v obci nezávazný dotazník 
zájmu občanů o kompostéry. O 
dotaci lze požádat v případě, že 
minimální cenová hranice projektu 
je 500.000 Kč. O kompostéry 
vyjádřilo zájem 11 rodin. U dalších 
10-ti rodin, po získání základních 
informací, další zájem nebyl 
projevován.  

- S ohledem na počet nezávazných 
zájemců, diskusí zastupitelů bylo 
vyhodnoceno, že kompostéry 
nejsou aktuálním tématem pro 
obec. 
 

5. Plnění rozpočtu obce k 31.5.2020 
- Zastupitelé obce byly starostou 

seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31.5.2020  Fin 2-12M. 

- Na roční  upravený rozpočet 
příjmů ve výši 6.711.500 Kč je 
skutečnost  2.791.158,91 Kč. 

- Na upravený rozpočet výdajů 
6.711.500 Kč je skutečnost 
2.424.499,02 Kč. 

- Saldo hospodaření je po 
konsolidaci 366.659,89 Kč.  

- Zastupitelstvo  obce  vzalo na 
vědomí  plnění  rozpočtu  obce  k 
 31.5.2020. 
 

6. Projednání odstoupení od 
smlouvy se spol. ARTENDR s.r.o.   

- Zastupitelé obce byly starostou 
seznámeni se současnou situací, 
týkající se revitalizace rybníčku. 
Čištění rybníčku je jedním z mnoha 
opatření, které mají sloužit 
k ozdravění vody na horním toku 
řeky Svitavy. Navazuje na 
opatření, která jsou činěna 
městem Svitavy na retenční nádrži 
a na Rosničce. Po dokončení 
potřebných vyjádření od různých 
orgánů k danému záměru byla 
projektová dokumentace (PD) dne 
9.6. 2020 podána na odbor 
životního prostředí ve Svitavách 
k vydání stavebního povolení. 
Situaci komplikuje fakt, že práce 
lze provádět pouze v době od 
15.9. do 31.3. s ohledem na 
chráněné živočichy. Obec je 
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v situaci, kdy se musí rozhodnout. 
Zda posune termín revitalizace 
rybníčku a bude čekat na nejistou 
možnost získání dotace na dražší, 
ale zřejmě účinnější současnou 
verzi PD, a nebo přehodnotí PD, 
na rybníčku provede jen nezbytné 
a uhradí vše ze zdrojů obce.  

- Případné posunutí prací na rok 
2021 by dále znamenalo, že obci 
propadnou rozbory sedimentů a 
tedy potřebná povolení. Tím by se 
vše prodražilo. Také 
z předběžných vyjádření orgánů 
ochrany přírody, vyhodnocující 
možnosti získání dotace, plyne, že 
PD by se musela doplnit o další 
studie. A tím by se také prodražil 
projekt. 

- Obec Javorník dne 19.6.2019 
uzavřela příkazní smlouvu se spol. 
ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 
Velký Osek, p .s.č. 281 51 . 
Předmětem smlouvy je mimo 
vyhotovení PD i podání žádosti o 
dotaci z programu SFŽP nebo MZE 
a sledování schválení dotace.  

- Starosta obce navrhl Příkazní 
smlouvu se spol. ARTENDR s.r.o. 
vypovědět. Omezit revitalizaci 
rybníčku na minimální nezbytné 
práce - odtěžení sedimentů, 
úpravu břehů a zpevnění 
kamenem, dostavění části hráze 
vč. doplnění o stavidlo a výměnu 
výpustného ventilu. Vše realizovat 
ze zdrojů obce. Po vydání 
stavebního povolení proběhne 
poptávkové řízení na zhotovitele 
díla. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
vypovědět Příkazní smlouvu se 
spol. ARTENDR s.r.o. IČ: 24190853, 
se sídlem Nádražní 67, Velký Osek, 
p.s.č.281 51 a pověřilo starostu 
k podání výpovědi. Současně 
schválili minimalizovat práce na 
revitalizaci rybníčku na nejnutnější 
práce - zejména odtěžení 
sedimentů, úpravu břehů a 
zpevnění kamenem, dostavění 

části hráze vč. doplnění o stavidlo, 
a výměnu výpustného ventilu. 
Realizace díla bude hrazena ze 
zdrojů obce. 
   

7. Dispozice s majetkem obce - 
pronájem pozemku p.č. 765/3 
v katastru obce Javorník u Svitav 
od Státního pozemkového úřadu 

- Starosta seznámil zastupitele 
obce, že na podzim r. 2020 by 
mělo dojít k opravě živičného 
povrchu na silnici II/366 v úseku 
od cca firmy Elektro Tauer 
k hotelu U Jelena. V rámci této 
opravy dojde k vybudování 
bezpečnostních prvků v místě 
přecházení osob u obou 
autobusových čekáren U Jelena. 
Stavba se dotkne zčásti i pozemku 
p.č. 765/3 v majetku státu, který 
má obec Javorník pronajatý. 
Z tohoto důvodu je nutné, aby 
obec Javorník svolila trvalý zábor 
části předmětného pozemku - 
48m

2
 a souhlasilo s odnětím ze 

zemědělského půdního fondu. 
- Zároveň obec Javorník, jako 

budoucí vlastník nově 
vybudovaného veřejného 
osvětlení v této části, musí před 
zahájením stavebního řízení 
uzavřít se Státním pozemkovým 
úřadem smlouvu o zřízení věcného 
břemene. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
záměr trvalého záboru části 
pozemku p.č. 765/3 v míře - 48m

2
 

a souhlasilo s odnětím ze 
zemědělského půdního fondu. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavřít se Státním pozemkovým 
úřadem smlouvu o zřízení věcného 
břemene pro zřízení liniových 
staveb inženýrských sítí na 
pozemku p.č. 765/3 v k.ú. obce 
Javorník u Svitav.  

- Současně pověřilo starostu 
k podání žádosti a podpisu 
smlouvy. 
 

8. Změna stanov Skupinového 
vodovodu Svitavy 

- Starosta obce předložil 
zastupitelům ke schválení změnu 
stanov dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Svitavy se 
sídlem T.G.Masaryka 25, Svitavy, 
p.s.č. 568 02. Důvodem je vklad 
obce Kamenná Horka o 
prodloužený vodovodní řad u 
hřiště.  

 
 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
změnu stanov dobrovolného 
svazku obcí Skupinový vodovod 
Svitavy se sídlem T.G.Masaryka 25, 
Svitavy, p.s.č. 568 02, z důvodu 
vkladu obce Kamenná Horka o 
prodloužený vodovodní řad u 
hřiště. 
 

9. Schválení zařadit území obce do 
územní působnosti Místní akční 
skupiny Svitava z.s. (MAS 
Svitava). 

- Starosta obce předložil ke 
schválení návrh usnesení: Obec 
Javorník schvaluje zařazení území 
obce do územní působnosti Místní 
akční skupiny Svitava z.s. na 
programové období 2021-2027. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
zařazení území obce do územní 
působnosti Místní akční skupiny 
Svitava z.s. na programové období 
2021-2027. 

 

 

 

 

 

 

 

Na snímku Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, 
CSc. – významný odborník evropské úrovně 
v oblasti řízení kvality vody ve vodních 
nádržích spolu s Janem Vostřelem (řeší 
čistotu vod pro město Svitavy) berou vzorky 
v javornickém rybníčku. 
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Kdo slaví tentokrát? 
 

Letošní oslavenci od června do září 

MARIE FUČÍKOVÁ   84 LET 
ALENA HUSÁKOVÁ   65 LET 
MARCELA BURŠOVÁ  70 LET 
MILAN NESROVNAL  70 LET 
AUGUSTIN DRÁBÍK   81 LET 
JOSEF ŠPLOUCHAL   65 LET 
JAN PEŠL    65  LET 
VĚRA CENEROVÁ   70  LET 
 

 

 

        Poznámka: Kdo si zveřejnění nepřeje, není zde uváděn. 

 

Na zdraví! 

 

 

 

 

Rady a upozornění 
  

Jak ano a jak ne! 

K problematice sběru a likvidace 
odpadů jsme psali v minulosti již 
mnohokrát. Zdá se ale, že informací 
není nikdy dost. Tak v tomto vydání 
přicházíme s několika upozorněními. 

V obci máme celkem 4 sběrná místa. 
Na třech (pod kaplí, u bývalé prodejny 
Jednoty a u Březinky) jsou kontejnery 
na plasty, papír, barevné a bílé sklo, 
použité kuchyňské tuky a oleje a 
kovové odpady. U Jednoty je ještě 
kontejner Charity Svitavy na sběr 
šatstva. 
 
 Ještě několik rad: 
- Do kontejnerů na plasty lze také 

dávat krabice od mléka a dalších 
nápojů (tzv. tetrapak) a polystyren. 

- Do kontejnerů na kuchyňské  oleje a 
tuky vhazujte uvedený odpad 
v uzavřených PET lahvích. 

- Kontejnery na kovové odpady jsou 
určeny pro plechovky od potravin, 
nápojové plechovky a ostatní 
kovové předměty z domácnosti. 
Nevhazujte obaly znečištěné zbytky 
potravin a nebezpečnými látkami. 

- Do kontejnerů na textil vhazujte 
oděvy vždy uzavřené v pytli 
nebo igelitové tašce. 

- Vhazujte pouze ty oděvy nebo 
textilie, které je ještě možné dále 
nosit / používat. 

- Nevhazujte vyloženě obnošené kusy 
šatstva, roztrhané, znečištěné nebo 
jinak znehodnocené kusy. Ty 
vhazujte do směsného odpadu!

 

JUBILANTI 

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

ODPADY 

https://pixabay.com/cs/photos/kv%C4%9Btina-kv%C4%9Btinov%C3%A9-rostlin-p%C5%99%C3%ADrody-3176562/
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Čtvrté sběrné místo je za Zelenou 
návsí (za budovou OÚ naproti p. 
Výtešníkovi). Zde je kontejner na 
zelený odpad a kontejner na stavební 
suť. 

Do kontejneru na zelený odpad patří 
běžný zelený odpad ze zahrad a 
drobné větvičky a větve. Do 
kontejneru na stavební suť patří 
drobné vybourané odpady zdí, 

obkladů, dlažeb apod. Ale 
upozorňujeme, že je určen pro menší 
objemy. Ale pokud někdo bourá „půl 
domu“, tak si už musí objednat 
kontejner sám. 

 

Tak takhle ne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce věže kaple je hotová 
  

Vzkaz budoucím generacím je ve schránce hrotnice 

8. května t.r.  byla dokončena rekonstrukce věže kaple Nejsvětější Trojice 
v Javorníku. Zakázku realizoval pan Šimek z Hronova. Dokonalým 
kaskadérským způsobem provedl finální instalaci nové hrotnice věže a už 
nehrozí její nebezpečný pád. 

Na prvním snímku 
vkládá starosta Josef 
Juřík 
za asistence p. Šimka 
vzkaz budoucím 
generacím do schránky 
hrotnice.  
 
A na další fotografii je 
hrotnice vytahována po 
laně na věž, kde byla její 
instalace dokončena. 
 
 

Na fotografii je vidět, že si kdosi nelámal 
hlavu s tím, kam co patří a do kontejneru 
na stavební suť vhodil zelený odpad. Asi je 
složité pochopit, jak si máme počínat. 
Pokud se to ale bude opakovat, může se 
stát, že LIKO Svitavy takový namíchaný 
kontejner nevyveze. Važme si toho, že 
v obci kontejnery na stavební suť a zelený 
odpad máme. 

INFORMACE 
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Z akcí v obci 
 

Javornický pohár 2020 

 
V sobotu 18.7. se v Březince uskutečnil 
11. ročník turnaje v malé kopané 
„Javornický pohár 2020“. 

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, z toho 
byla i letos dvě mužstva z Javorníka. 
Na titulní straně Občasníku jsou hráči 

obou našich týmů. Vítězem turnaje se 
nakonec stalo družstvo Javorník I, 
které je na níže uvedené fotografii.

 
Konečná tabulka turnaje 2020 vypadá následovně: 
     
1. JAVORNÍK I 5 4 0 1   12 : 3 8 
2. DATOP  5 3 1 1 11 : 7 7 
3. LAZARET 5 3 0 2   5 : 2 6 
4. BANDA SY 5 2 0 3 11 : 7 4 
5. JAVORNÍK II 5 1 1 3   5 : 10 3 
6. LAZARET JUN. 5 1 0 4   7 : 17 2 
 
Na turnaji byli dále vyhodnoceni nejlepší hráči turnaje i jednotlivých 
týmů a všichni obdrželi pěkné ceny. 
 
Nejlepší hráč turnaje:  Jan Palatka (LAZARET JUN.) 
Nejlepší střelec:  Pavel Juřík (JAVORNÍK I) 
Nejlepší brankář:  Antonín Klohna (BANDA) 
 
Nejlepší hráči týmů: 
JAVORNÍK I – Marek Chlup, JAVORNÍK II – Petr Steklý, LAZARET – Ondřej Bureš, LAZARET JUN. – Milan Veselý,  
BANDA – Michal Sivák, DATOP – Ladislav Kovář 
 
Hlavním sponzorem turnaje byla jako tradičně obec Javorník. 
 
 

Poznáte, kde je toto místo? 

 
Jak jsme informovali v minulém vydání 
Javorického občasníku, zdejší 
knihovna vyhlásila soutěž "Poznáte, 
kde je toto místo?".  
Na obrázku byla bývalá zemědělská 
váha u staré silnice naproti areálu ZOD 
Opatovec. 
K termínu uzávěrky soutěže se sešlo 
celkem sedm správných odpovědí. 
V pondělí 22.6.2020 došlo k 

vyhodnocení, kdy za přítomnosti 
místostarostky Blanky Bulvové 
vylosovala knihovnice Jarmila 
Boušková jednoho autora správné 
odpovědi. Stal se jím pan František 
Havlíček, který obdržel 
poukázku na nákup knihy 
nebo knih ve Svitavách v 
hodnotě 500 Kč. 
 

Ani ostatní autoři správných odpovědí 
nepřišli zkrátka a obdrželi upomínkové 
dárky obce Javorník. 
Všem soutěžícím děkujeme za jejich 
aktivitu a odpovědi.

 
 

Velká voda v Javorníku 

 
7. června se přes Javorník přehnala velká voda. Nejdramatičtější 
situace byla na mostku směrem k hájence. Z Javornického hřebene 
se voda hnala po poli s kukuřicí přes místní komunikaci, což je vidět 
na přiložené fotografii. 
 
 

KDO CHCE, TAK SE BAVÍ 
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