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Turnaj ve volejbalu se uskutečnil 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I v této složité době koronaviru tradiční turnaj ve volejbalu proběhl.  
Tentokrát za účasti čtyř týmů. 
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Vážení čtenáři, 
  
toto vydání Javornického občasníku vychází tentokrát již po měsíci od předchozího čísla. Důvodem je 
potřeba předání aktuálních informací občanům obce. 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis ze zasedání  
 

14.9.2020 
 
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 L. Obrovou a    
T. Kadlece.. 
 

4. Projednání žádosti majitele 
objektu restaurace U Jelena   

- Jednatel spol. REZIDENCE JELEN 
s.r.o., Tovární 10, Svitavy, p. Kudla 
(dále jen vlastník) požádal obec, 
aby se zabývala, projednala a 
řešila otázky týkající se 
sousedských vztahů mezi pozemky 
obce Javorník a pozemky 
vlastníka. Okruhy jsou vyjádřeny 
do čtyř základních bodů: 

- 1. Vyjádření obce k projektu 
„Rezidence U Jelena“ na 
rekonstrukci objektu a výstavbu 
obytných domů. 

- 2. Žádost o řešení stavu, kdy na 
soukromý pozemek p.č. 646 ústí 
cyklostezka ve směru od Svitav. 

- 3. Žádost o řešení stavu, kdy na 
soukromý pozemek p.č. 646 je 
navrhováno firmou PRODIN místo 
pro přecházení od zastávky 
autobusů směr Svitavy. 

- 4. Žádost o řešení stavu, kdy je 
část soukromého pozemku p.č. 
644 používána jako místní účelová 
komunikace.  

- Bod č. 1 zahrnuje žádost vlastníka, 
aby se obec vyjádřila k záměru 
přebudovat objekt restaurace na 
bytové jednotky. Současně 

s rekonstrukcí daného objektu by 
na přilehlých soukromých 
pozemcích došlo k výstavbě dvou 
nových bytových domů. Tímto by 
vzniknul bytový komplex o 
celkovém počtu 52 bytů 
s kapacitou 130 osob. Realizace 
vyžaduje změnu územního plánu 
obce. V současném stavu je 
v Územním plánu obce Javorník 
areál veden jako OM „Občanské 
vybavení – komerční zařízení malá 
a střední“. Potřebná změna by 
měla být na BV „Bydlení 
v rodinných domech venkovské“. 
Žádost o změnu územního plánu 
by byla dodána. 

- Bod č. 2 zahrnuje stav, kdy je 
občany využíván soukromý 
pozemek p.č. 646 (parkoviště před 
restaurací U Jelena) jako propojení 
mezi obcí a stezkou. 

- Bod č. 3 zahrnuje stav, kdy 
současně navrhované řešení 
zkvalitnění BESIPu na komunikaci 
II/366 u autobusových zastávek U 
Jelena s technickým názvem 
„místo pro přecházení“ má z části 
ústit na soukromý pozemek p.č. 
646 ( viz výše).  

- Bod č. 4 zahrnuje stav, kdy místní 
komunikace k domu č.p. 137 svojí 
výstavbou z části přechází přes 
soukromý pozemek p.č. 644.  

- V rámci diskuze zastupitelé 
vyslechli od vlastníka představení 
svého projektu. 

- Z diskuze vyplynulo, že zastupitelé 
obce zastávají nesouhlasné 
stanovisko.                         
S ohledem na skutečnost, že ke 
všem bodům je důležité získat 
další informace, které by vedly 
k vyhodnocení a zaujetí 
konečného stanoviska, starosta 

obce navrhnul, aby bylo přijato 
usnesení v tomto znění: 

-  Ve věci žádosti vlastníka objektu 
REZIDENCE JELEN zastupitelé obce 
povedou veřejnou diskusi 
s občany obce Javorník. Starosta 
obce prověří možnost vypracování 
územní studie u zpracovatele 
územního plánu obce Javorník Ing. 
Arch. Milana Vojtěcha, Nerudova 
77, Sezemice. V následném 
zasedání zastupitelstva budou 
zastupiteli obce hodnoceny 
získané informace. 

- Zastupitelé obce schválili, že ve 
věci žádosti vlastníka objektu 
REZIDENCE JELEN povedou 
veřejnou diskusi s občany obce 
Javorník. Starosta obce prověří 
možnost vypracování územní 
studie u zpracovatele územního 
plánu obce Javorník Ing. Arch. 
Milana Vojtěcha, Nerudova 77, 
Sezemice. V následném zasedání 
zastupitelstva budou zastupiteli 
obce hodnoceny získané 
informace. 
 

5. Dispozice s majetkem obce – 
žádost o odkoupení části 
obecního pozemku p.č. 251/10 
v katastru obce Javorník u Svitav 

- Zastupitelé obce byli starostou 
seznámeni se žádostí Daniela 
Císaře ze dne 31.8.2020 o 
odkoupení části cca 120 m
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z obecního pozemku p.č. 251/10.  
- Dne 11.9.2020 vzal žadatel svoji 

žádost zpět, tedy není další důvod 
žádost projednávat. 

- Zastupitelstvo obce informaci 
vzalo na vědomí. 

 
 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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6. Schválení příkazní smlouvy na 
spolupráci při podání žádosti o 
dotaci 

- Obec Javorník, s ohledem na 
vyhlášený dotační program MAS 
Svitava z.s. na zařízení do 
veřejných prostor, zvážila možnost 
podání žádosti o získání dané 
dotace. Dotace by byla použita na 
nákup vnitřního zařízení 
budovaného společenského 
zařízení z objektu bývalé Jednoty. 
Pro zpracování žádosti byla 
vybrána spolupráce s externí 
osobou Ing. Vlastislavem Cachem.  
Dne 23.7.2020 starosta obce 
Javorník (s pravomocí rady) 
v souladu s ustanovením § 99/2 
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozd. předpisů vyhodnotil 
nabídku Ing. Vlastislava Cacha 
s pozitivním výsledkem. Současně 
bylo přijato opatření: předložit 
dané k projednání zastupitelstvu 
obce na nejbližším zasedání. 

- Kritéria nabídky: zpracování 
podkladů a podání žádosti: 
18.000Kč bez DPH, při získání 
dotace: 3,5% ze schválené výše 
dotace. Žádaný rozsah zařízení 
v ceně 700.000 Kč. Skladba plnění: 
85% dotace, 15% vlastní 
prostředky obce. Starosta obce 
předložil zastupitelům příkazní 
smlouvu na výše uvedené služby 
s návrhem na schválení. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavřít příkazní smlouvu s Ing. 
Vlastislavem Cachem, Kukle 17. 
Současně pověřilo starostu obce 
k podpisu dané příkazní smlouvy. 
 

7. Dispozice s majetkem obce – 
žádost o prodej části obecního 
pozemku p.č. 1207 v katastru 
obce Javorník u Svitav 

- Starosta seznámil zastupitele obce 
se žádostí Daniela Knotka               
o odkoupení cca 13 m
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 z obecního 

pozemku p.č. 1207 – druh 
pozemku ostatní plocha, způsob 
využití: ostatní komunikace.  

- Starosta současně informoval 
zastupitele, že předmětný 
pozemek má status ostatní 
komunikace. Každá komunikace 
má své provozní normy. 
Zmíněným prodejem by došlo k 
dalšímu zúžení již tak úzké 
komunikace. Dle územního plánu 
obce Javorník z r. 2012 je severní 
část vedena jako rezerva pro 
bytovou zástavbu. Tato 
komunikace je jediná v majetku 
obce, která by umožňovala do této 

zóny příjezd a výjezd z hlavní 
ssilnice II/366. V budoucnu by tak 
obec měla zcela jistě problém se 
zajištěním přístupu. Z tohoto 
důvodu prodej nedoporučuje. 

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
záměr prodat část obecního 
pozemku p.č. 1207. 
 

8. Schválení darovací smlouvy 
Skupinový vodovod Svitavy 

- Starosta obce předložil 
zastupitelům ke schválení darovací 
smlouvu na peněžitý dar obci ve 
výši 20.000 Kč od svazku obcí 
Skupinový vodovod Svitavy se 
sídlem T.G.Masaryka 25, Svitavy.. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
darovací smlouvu na peněžitý dar 
obci ve výši 20.000 Kč od svazku 
obcí Skupinový vodovod Svitavy se 
sídlem T.G.Masaryka 25, Svitavy. 
Současně pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy. 
 

9. Zrušovací obecně závazná 
vyhláška 

- Starosta obce předložil ke 
schválení zrušovací obecně 
závaznou vyhlášku, kterou se 
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
3/2010 o místním poplatku 
z ubytovací kapacity ze dne 
14.6.2010. Důvodem je novela 
zákona č. 565/1990 Sb. o místních 
poplatcích, ve znění pozd. 
předpisů, s nabytím právní moci 
dne 1.1.2020. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
zrušovací obecně závaznou 
vyhlášku, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 3/2010 o 
místním poplatku z ubytovací 
kapacity ze dne 14.6.2010. 

 
10. Vyhodnocení výzvy o podání 

cenové nabídky a výběr 
zhotovitele díla „Revitalizace 
malé vodní nádrže Javorník“ 

- Obec Javorník dne 7.8.2020 
vypsala výběrové řízení na 
zhotovitele díla „Revitalizace malé 
vodní nádrže Javorník“.  Byly 
osloveny 3 společnosti: 

- AKVASTAV SVITAVY s.r.o. 
Olomoucká 4b, 568 02 Svitavy 

- Dalibor Dostálek, Zadní 410/175, 
568 02 Svitavy                                                                                                      

- INSPA s.r.o. Pavlovova 1249/43, 
568 02 Svitavy 

- Podklady výběrového řízení jsou 
k dispozici k nahlédnutí na OÚ.  

- Cenovou nabídku podaly 
společnosti: 

- AKVASTAV SVITAVY s.r.o. 
Olomoucká 4b, 568 02 Svitavy – 
nabídku nepodala. 

- Dalibor Dostálek, Zadní 410/175, 
568 02 Svitavy - 1.119.839,58 Kč 
s DPH.                                                                                                      

- INSPA s.r.o. Pavlovova 1249/43, 
568 02 Svitavy – nabídka 
1.247.192,41 Kč s DPH. 

- Hodnotícím kritériem byla nejnižší 
cena zhotovení díla za dodržení 
všech zákonných norem. Jako 
nejvýhodnější byla předložena 
cenová nabídka od spol. Dalibor 
Dostálek, Zadní 410/175, 568 02 
Svitavy – 1.119.839,58 Kč s DPH.  

- Starosta obce doporučil 
zastupitelům obce schválit 
cenovou nabídku spol. Dalibor 
Dostálek, Zadní 410/175, 568 02 
Svitavy a společnost vybrat jako 
zhotovitele předmětu díla. 

- Zastupitelé obce schválili cenovou 
nabídku spol. Dalibor Dostálek, 
Zadní 410/175, 568 02 Svitavy – 
1.119.839,58 Kč s DPH.  Současně 
pověřilo starostu k podpisu 
smlouvy na zhotovení díla. 
 

11. Plnění rozpočtu obce k 31.8.2020, 
rozpočtové opatření č. 2/2020 

- Zastupitelé obce byli starostou 
seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31.8.2020 Fin 2-12M. 

- Rozpočtované příjmy jsou po 
konsolidaci ve výši 7.076.634 Kč, 
skutečnost je 5.795.847,40 Kč. 

- Na rozpočtované výdaje po 
konsolidaci 7.101.985 Kč je 
skutečnost 4.011.138,60 Kč. 

- Saldo hospodaření je po 
konsolidaci 1.784.708,80 Kč.  

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce k 
31.8. 2020. 

 
12. Závěrečný účet DSO Mikroregion 

Svitavsko za r. 2019, zpráva 
revizní komise k hospodaření 
Svazku obcí Mikroregion 
Svitavsko ke dni 30.6.2019 a 
31.12.2019 

- Starosta obce zastupitele seznámil 
se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření 
Mikroregionu Svitavsko za rok 
2019. Přezkoumání provedl 
Krajský úřad Pardubického kraje, 
oddělení přezkumu hospodaření 
obcí. Přezkoumání bylo provedeno 
13.11.2019 (dílčí) a 17.3.2020 
(konečné). Chyby a nedostatky 
nebyly zjištěny. 
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- Současně byli zastupitelé 
seznámeni se zápisy revize 
hospodaření Mikroregionu 
Svitavsko provedené revizní komisí 

ve dnech 30.6.2019 a 31.12.2019. 
Revizní komise nezjistila 
v hospodaření žádné nedostatky. 

- Zastupitelé obce předložené 
zprávy vzali na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

Kdo slaví tentokrát? 
 

Letošní oslavenci v říjnu a listopadu 

JOSEF PEŘINA   81 LET 
MARIE DRÁBÍKOVÁ  81 LET 
FRANTIŠEK HAVLÍČEK  83 LET 
 
 

 

 

         

   Na zdraví!   Poznámka: Kdo si zveřejnění nepřeje, není zde uváděn. 

 

 

 

 

Slovo starosty 
 

Informace k dění v obci 

Vážení spoluobčané,  
 
nejen naše obec, ale i celý svět 
prochází složitým obdobím. Čelí 
nepříteli, který se snaží utlumit pohyb 
ve společnosti. Ale není to tak. Obec 
dál tepe pravidelným životním 
rytmem a jde stále kupředu. 
Příkladem mohou být projekty, které 
jsou v obci připravované nebo již jsou 
zrealizované. Dovolte mi některé 
představit.  
 
Revitalizace rybníčku:  
Na zářijovém zastupitelstvu byl vybrán 
v nabídkovém řízení zhotovitel díla. 
Oprava začne okamžitě. Realizaci 
předcházela příprava v podobě 
zhotovení projektu a mnoha 

samostatných povolení, které byly 
nutné pro vydání stavebního povolení. 
Např. vydání povolení k revitalizaci 
z odboru životního prostřední 
Krajského úřadu Pardubice z důvodu 
přítomnosti přísně chráněného 
skokana zeleného.  Žádost o vydání 
stavebního povolení byla obcí na úřad 
podána začátkem prosince r. 2019. 
Stavební povolení bylo vydáno 
v polovině července r. 2020. Nabylo 
právní moci 8.9.2020. Bez 
komentáře…. 
 
Výstavba místní komunikace ve 
stavební lokalitě Z6 (u Březinky):  
V souběhu s přípravou na revitalizaci 
rybníčku běží i příprava na výstavbu 
dané komunikace. V březnu 2019 byl 

proveden výběr zhotovitele projektu, 
nesčetná zaměřování pozemků a 
usazení komunikace. Projekt je hotov. 
11. března r. 2020 byl předán úřadům 
k vypracovávání potřebných 
stanovisek, od 17.6.2020 leží na 
stavebním odboru. Obec se bude 
snažit, aby v r. 2021 byla komunikace 
hotová. Nyní však obec bojuje 
s „úředním šimlem“.  Opět bez 
komentáře… 
 
Rekonstrukce víceúčelového zařízení 
Javorník (oprava objektu Jednoty): 
Zde se obci naskytla v červenci 2020 
příležitost podat žádost o dotaci na 
vnitřní vybavení daného zařízení 
v ceně cca 700.000 Kč. Cenová 
skladba: dotace cca 600.000 Kč, vlastní 

JUBILANTI 

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

AKTUALITA 

https://pixabay.com/cs/photos/kv%C4%9Btina-kv%C4%9Btinov%C3%A9-rostlin-p%C5%99%C3%ADrody-3176562/
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cca 100.000 Kč. To přináší pro obec 
závazek bezodkladné rekonstrukce 
objektu, zejména vnitřní části.  Vizí 
obce je snaha uspokojit požadavky 
občanů. Vytvořit prostory pro setkání 
(hospodu), poskytnutí služeb v oblasti 
zajištění základních potřeb občanů 
(něco na způsob pojízdné prodejny 
potravin). A samozřejmě vytvořit 
prostory pro kulturní vyžití občanů. 
 
Výstavba místní komunikace ve 
stavební lokalitě Z1 (u kapličky):  
Také přípravy na tento projekt běží na 
plné obrátky. Zde se vytvořili dohody 
mezi obcí a soukromými vlastníky. 
Komunikace je výškově i polohově 
zaměřena a zakreslena. Výstavbě 
komunikace brání pouze jediné. Není 
v silách obce realizovat několik 
takovýchto projektů najednou. 
 
Opravila se věžička na kapli. Cena cca 
80.000 Kč. Obec podala žádost o 
dotaci na Pardubický kraj na částku 
cca 69.000 Kč. Dotace obci nebyla 
poskytnuta. Důvod - dotační titul byl 
zrušen. Peníze kraj odebral a použil 
pro boj s koronavirem. 
 
Rekonstrukce v ZŠ:  
V prázdninových měsících byla 
učiněna kompletní rekonstrukce WC 
dívek a chlapců, sanitárních koutů ve 
třídách.  Cena cca 250.000 Kč.  Obec 
podala žádost o dotaci z MAS Svitava, 
ve výši 70.000 Kč. Ještě nebylo 
rozhodnuto, zda obci bude dotace 
poskytnuta. 
 
Obec požádala o dotaci na opravu 
kříže před kapličkou. Cena díla 
225.500Kč. Dotace cca 157.000 Kč, 
vlastní zdroje cca 68.500 Kč. Zde obec 
ještě nemá informace, zda uspěla se 
žádostí či nikoli. Oprava by se 
uskutečnila pouze za předpokladu 
získání dotace. 
 
Výsadba  stromů 
v extravilánu obce 
Javorník, na pozemku 
p.č.  1177/1 podél 
silnice směrem 
Javorník -Sluneční 
stráň (u hnojiště). Zde 
je jasno. Obec dotaci 
získala: celkem 
157.000 Kč. Je to 
100%. Výsadba 
proběhne v říjnu. 
 
Společenské akce jsou 
omezené, bohužel, ale 

i přesto: v červenci proběhl každoroční 
fotbalový turnaj, na konci prázdnin 
bylo promítáno letní kino, na začátku 
září se uskutečnil i každoroční 
volejbalový turnaj. V září se sešli i naši 
senioři a věří, že pravidelný termín 
setkání – první úterý v měsíci - již 
nebude narušen. Předpokládá se i 
uskutečnění oblíbeného 
Strašidýlkování. 
 
Víme, že máme resty, např. Vítání 
občánků. Zde je dán termín 26.9.2020. 
Věřme, že nebude narušen 
omezujícími opatřeními. 
Také lze přiznat, že může existovat 
různý pohled na prováděnou údržbu 
veřejných prostor, zejména zeleně. 
Žádná obec v období jarní a letní 
sezóny nemůže zajistit úklid vlastními 
silami na 100%.  Drtivá většina obcí 
přijímá brigádníky nebo využívá služeb 
firem. To však přináší i větší finanční 
výdaje. Naše obec chce jít cestou 
úspornou. Proto se obec snaží vše co 
nejvíce řešit vlastními prostředky. Pak 
to může na první pohled vypadat 
relativně vzdáleně od ideálu. Na druhý 
pohled ale rozhodněme, zatížíme 
rozpočet brigádníky a nájmem cizích 
firem? I naši obec postihla finanční 
krize způsobena pandemií. Pro 
dosažení vyrovnaného rozpočtu obec 
musí najít úspory v částce 500.000 Kč. 
Vloni obec zajistila odvoz listí pouze 
vlastními prostředky. Co letos? 
Vydržíme nějaký ten lístek nebo 
zatížíme již tak napjatou obecní kasu?  
 Jedno je ale nutné vysvětlit. Nějaká 
těžce přístupná místa v obci a hlavně 
okolí cyklostezky, není sekáno 
úmyslně. Je to současný trend, kterým 
se bojuje proti suchu. Zároveň je to 
ochrana živočichů. Stále sekané 
trávníky jsou vypalovány slunkem a 
jsou sterilní co do života brouků. 
Brouky se zase živí ptáci. To každý ví. 

Ale upřímně, kdo z nás naposledy 
viděl bažanta, koroptev, zajíce, hejno 
vrabců. Člověk si rád říká, že je pán 
tvorstva. A já vím, že občané naší obce 
jsou moudrými pány. 
Z představeného je patrné, že projekty 
jsou hlavně v papírové podobě. 
Nejsou vidět. V brzké budoucnosti se 
však některé projeví i v reálném 
životě. Věřím, že budou povedené a 
třeba jako krajinotvorné prvky přispějí 
k zvýraznění krásy naší obce. 
 
Je zde na místě také upozornit na 
dění, které do obce přichází s novým 
majitelem objektu restaurace  
U Jelena. Na zasedání zastupitelstva 
dne 14.9.2020 byl projednáván 
požadavek majitele, aby se obec 
vyjádřila k jeho novému záměru 
využití objektu.  
Nový záměr spočívá v tom, že zde 
chce vybudovat obytnou část, která by 
čítala 52 nových bytových jednotek, 
s propočítanou kapacitou 130 osob 
(studie na snímku). Znamenalo by to 
vybudování nových dvou bytových 
domů, které by vyrostly vedle 
stávajícího objektu.  Po obci majitel 
v podstatě žádá, aby změnila Územní 
plán obce. Zastupitelé obce mají 
k žádosti negativní postoj. Nicméně, 
jedná se o tak závažné rozhodnutí, že 
je nezbytné, aby se k celé věci 
vyjádřila veřejnost.  
Situace je složitá. Bohužel obci hrozí 
z podnikatelské činnosti majitele 
objektu i další nepříjemné ataky. A 
kolik aut by zde potom parkovalo? A 
kde? Nicméně primární bod je, zda 
chceme či nechceme tak radikální 
změnu v obci spojenou s tak masivní 
výstavbou a nárůstem osob.   
Zastupitelé obce proto s Vámi 
povedou diskusi. Nebojte se jich 
zeptat, probrat to. Samozřejmě, že 
kdykoliv máte otevřené dveře ke mně. 

Volejte, tel: 724184827, 
mailujte: 
javornik.obec@tiscsali.cz.   
 
Uvítáme, když do poštovní 
schránky obce vhodíte lístek 
s vaším názorem, zda 
s rozsáhlou výstavbou 
bytových domů U Jelena 
souhlasíte či ne (viz. dotazníček 
na konci Občasníku). 
 
Měli jsme záměr veřejného 
projednání, ale současné 
omezení to nedovoluje. 

                                                                                     
Josef Juřík, starosta

 

mailto:javornik.obec@tiscsali.cz
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Z akcí v obci 
 

Letní kino 

 
V sobotu 29. srpna se v Březince 
promítal film 3Bobule. Promítání se 
zúčastnilo více než 100 účastníků, pro 

které komise pro mládež pod vedením 
Aničky Krištofové připravila 
občerstvení. Akce byla velmi úspěšná.

 
 
 

Volejbalový turnaj 

 
Tradiční volejbalový turnaj letos 
proběhl v sobotu 5. září za účasti čtyř 
smíšených družstev. V jednotlivých 
týmech byli promícháni hráči 
z Javorníka a Svitav.  
Úroveň turnaje byla velmi dobrá. 
Hrálo se systémem každý s každým 
dvoukolově, takže na konci dne byli 
mnozí hráči a hráčky docela unavení.  
Protože se turnaj uskutečnil za 
příznivého počasí a účastníci si zajistili 

na celý den výborné 
pochutiny a nápoje, 
proběhlo soutěžení ve 
výborné pohodě.  
 
Poděkování za 
uskutečnění akce patří 
především hlavnímu 
organizátorovi Pavlu 
Vostřelovi.

 
 
 

Klub důchodců 

 
Po půlročním omezení covidem se 
uskutečnil další Klub důchodců, 
kterého se zúčastnilo 23 seniorů. 
Kromě tradiční volné zábavy si 
vyslechli informaci starosty o záměru 
svitavských investorů vybudovat 

komplex bytových domů v lokalitě      
U Jelena. Všichni přítomní jednohlasně 
uvedený záměr odmítli. Shodli se na 
dlouholetém záměru budovat vesnici 
zahradního typu – tj. rodinné domky 
se zahradami v zázemí města Svitavy 

bez komplexu bytových domů a 
rozsáhlejších podnikatelských zón. 
Navíc síť místních komunikací není 
uzpůsobena na výrazný nárůst 
projíždějících aut. Budoucnost obce si 
musí řešit sami naši občané.

 
 

 
 

JAK SE V JAVORNÍKU ŽIJE? 
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Podzimní úklid nastává 
 

Bude mobilní svoz nebezpečných odpadů 

 
 
Dle harmonogramu LIKO Svitavy a.s. je 
stanoven termín podzimního 
mobilního svozu nebezpečného 
odpadu pro obec Javorník v r. 2020 
na pátek 2. 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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Už jen ve zkratce 
 

Stavba hájenky finišuje 

 
Arcibiskupství Olomoucké začalo začátkem letošního roku stavět novou hájenku pro hajného a na stavbě se již finišuje. 
 
 

 
Stav 16.5.2019      9.9.2020 

 
 

ODPADY 

A NA ZÁVĚR… 

https://www.obrazky.cz/?q=nebezpe%C4%8Dn%C3%BD odpad&fulltext&mm=2
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Pohoda v Javorníku vypadá i takto… 

 
 

 
 
 

Dotazníková akce  
 
K záměru společnosti REZIDENCE 
JELEN chtějí zastupitelé znát názor 
samotných občanů obce Javorník. 
Protože není v současné době vhodné 

organizovat veřejné shromáždění 
obyvatel, obracíme se na občany 
s prosbou o vyjádření svého názoru 
formou dotazníku, který je uveden 

jako příloha tohoto vydání 
Javornického občasníku.  
Za vaše vyjádření předem děkujeme.

 
 
 

 
 

JAVORNICKÝ OBČASNÍK – tiskovina Obecního úřadu Javorník. Povoleno pod. č.j. 144/91, registrační číslo  
MK ČR E 12023 z 18.5.2001. Zodp. redaktor Mgr. Zdeněk Bouška. Měsíc vydání 9/2020. Cena 24 Kč na rok. 

Komu tedy není lhostejné, jakým směrem se má rozvoj obce vyvíjet, má možnost se 
vyjádřit např. formou vyplnění přiloženého dotazníku a odevzdat jej na OÚ nebo 
vložit do poštovní schránky OÚ. Upozorňujeme, že vyjadřovat se mohou občané 
s trvalým bydlištěm v naší obci a na jednom dotazníku může být uvedeno i více 
jmen, ale všichni by měli být podepsáni. Prosíme o brzké vyjádření, nejlépe do 5.10. 
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Dotazník 
 
 
 

k získání názoru občanů obce Javorník k záměru společnosti REZIDENCE JELEN vybudovat 
v lokalitě U Jelena bytové domy dle předložené studie, která byla prezentována na zasedání 
Zastupitelstva obce Javorník dne 14.9.2020. 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………… Trvalé bydliště: ………………………………… 
 
Se záměrem výstavby:  souhlasím – nesouhlasím (nehodící se škrtněte) 
 
Podpis: ……………………………………………….. 
 
 
 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………… Trvalé bydliště: ………………………………… 
 
Se záměrem výstavby:  souhlasím – nesouhlasím (nehodící se škrtněte) 
 
Podpis: ……………………………………………….. 
 
 
 
 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………… Trvalé bydliště: ………………………………… 
 
Se záměrem výstavby:  souhlasím – nesouhlasím (nehodící se škrtněte) 
 
Podpis: ……………………………………………….. 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………… Trvalé bydliště: ………………………………… 
 
Se záměrem výstavby:  souhlasím – nesouhlasím (nehodící se škrtněte) 
 
Podpis: ……………………………………………….. 


