
 
 
 
 
 
 

 
 

Březen 2021 

   

Letošní zima se povedla 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I když byla letos zima bílá, už se jistě většina z nás těší  
na teplé a slunečné jaro… 
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Zápis ze zasedání  
 

28.12.2020
 
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. Bednáře a   
P. Hirku. 
 

4. Rozpočtové opatření   
- Starosta obce předložil ke 

schválení rozpočtové opatření      
č. 4/2020 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
rozpočtové opatření. 
 

5. Vyhodnocení výzvy o podání 
cenové nabídky a výběr 
zhotovitele díla „Dodání 
interiérového vybavení do 
objektu víceúčelového zařízení 
obce Javorník“ 

- Starosta obce seznámil 
zastupitele, že obcí dříve podaná 
žádost o poskytnutí finanční 
dotace na interiérové vybavení do 

objektu víceúčelového zařízení 
obce Javorník pro výzvu č. 4/2020 
z programu Rozvoje venkova byla 
dne 7.10.2020 rozhodovacím 
orgánem MAS Svitava vybrána 
Evropskému zemědělskému fondu 
k dotační podpoře. Podmínkou pro 
možnost poskytnutí a čerpání je 
nezbytné, aby obec k již podané 
žádosti doplnila do 5.1.2021 
smlouvu o dílo s dodavatelem díla. 
V případě nesplnění této 
podmínky bude dotace zamítnuta. 
Probíhající marketingový průzkum 
nebyl k datu 28.12.2020 ukončen.  

- Pro výběr zhotovitele díla bylo 
stanoveno kritérium: nejnižší 
podaná cenová nabídka. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
stanovení kritéria pro výběr 
zhotovitele díla – nejnižší podaná 
cenová nabídka. 

 
6. Projednání smlouvy o zřízení 

služebnosti – věcného břemene 
se spol. ČEZ Distribuce a.s. ke 
schválení 

- Společností ČEZ Distribuce a.s. 
byla obci předložena smlouva o 
zřízení věcného břemene 
služebnosti                                      

IV-122019100/VB/1,Javorník, p.č. 
847/12,5xRD k/NN na 
vybudovanou el. infrastrukturu 
pro stavební lokalitu Z1 ke 
schválení.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
předmětnou smlouvu a pověřilo 
starostu k podpisu smlouvy. 
 

7. Smlouva s obcí Kukle o poskytnutí 
finančního příspěvku na provoz 
ZŠ a MŠ Javorník pro rok 2021-
2022 

- Obcí Kukle byl poskytnut finanční 
příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 
Javorník pro rok 2021-2022 ve výši 
7.000 Kč.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
předmětnou smlouvu a pověřilo 
starostu k podpisu smlouvy. 

 

 

 

8.2.2021 
 
1. Určení zapisovatele 
- Řídící zasedání B. Bulvová určila 

zapisovatelem Blanku Bulvovou. 
 
2. Rezignace P. Hirky na mandát 

zastupitele obce Javorník 
- Starosta obce informoval 

zastupitele obce, že zastupitel Petr 
Hirka dne 29.12.2020 v souladu s § 
55 odst. 2 písm. b) zák.č. 491/2001 
Sb Zákona o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozd. 
předpisů, podal písemnou 
rezignaci na mandát zastupitele v 
Zastupitelstvu obce Javorník. 

3. Kontrola zvolení Marie Jankové 
zastupitelem obce Javorník 

- Zapisovatelka volební komise 
voleb do zastupitelstva ve dnech 
5.10 - 6. 10. 2018 Dana Čechalová 
provedla kontrolu zvolení 
náhradníků v tomto pořadí:          
1. Z. Bouška, 2. M. Janková, 3. M. 
Janderová. 

- Z. Bouška dne 12.1.2021 podal 
písemnou rezignaci na funkci 
náhradníka pro mandát 
zastupitele Zastupitelstva obce 
Javorník v souladu s § 57 písm. b) 
z.č. 491/2001 Sb., zákona o 
volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů, ve znění 
pozd. předpisů. Druhým 
náhradníkem je Marie Janková. 

 
4. Složení slibu zastupitele obce 

Javorník Marie Jankové dle 
zákona o obcích 

- Podle § 69 odst. 2, 3 z.č. 128/2000 
zákona o obcích, ve znění pozd. 
předpisů, Marie Janková složila 
slib předepsaného znění, který 
stvrdila svým podpisem na 
společný arch, jenž je nedílnou 
součástí zápisu. 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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5. Schválení programu zasedání 
zastupitelstva obce 

- Zastupitelstvo schválilo program 
zasedání zastupitelstva obce. 
  

6. Schválení ověřovatelů zápisu 
- Zastupitelstvo obce schválilo za 

ověřovatele zápisu T. Kadlece a T. 
Reichelta. 
 

7. Schválení smlouvy se spol. Chladil 
- interiéry s.r.o. na dodávku 
interiérového vybavení 
víceúčelového zařízení obce 
Javorník   

- Starosta obce informoval 
zastupitele, že dne 30.12.2020 
bylo provedeno vyhodnocení 
předložených cenových nabídek 
na dodávku interiérového nábytku 
pro připravované víceúčelové 
zařízení obce Javorník z budovy 
bývalé prodejny Jednoty. 
Hodnotícím kritériem byla nejnižší 
podaná cenová nabídka. Cenovou 
nabídku podaly tři společnosti. 
Zápis o provedeném vyhodnocení 
je nedílnou součástí zápisu ze 
zasedání. 

- MVC s.r.o. Opletalova 1418/23, 
Praha 1, PSČ 110 00 – částka 
750.793 Kč vč. DPH. 

- ALKA HOLDING s.r.o. Sokolovská 
360, Chotěboř, 583 13 - částka 
776.409 Kč vč. DPH. 

- Chladil – interiéry s.r.o., Drtilova 
557/10, Praha 5, 100 00 – částka 
738.136 Kč vč. DPH.  

- Vzhledem ke zvolenému kritériu 
nejnižší podané cenové nabídky 
bylo jako nejvýhodnější 
vyhodnoceno podání spol.    
Chladil - interiéry s.r.o.  Dodávka 
interiéru je kryta finanční dotací 
z výzvy č. 4/2020 Programu 
rozvoje venkova. Poskytovatelem 
dotace je Státní zemědělský 
intervenční fond prostřednictvím 
MAS Svitava ve výši cca 600.000 
Kč, cca 138.136 Kč jsou vlastní 
zdroje obce Javorník. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
závěry hodnocení cenových 
nabídek a uzavření smlouvy se 
spol. Chladil - interiéry s.r.o. na 
dodávku interiérového vybavení 
víceúčelového zařízení obce 
Javorník. 

 
8. Projednání žádosti o finanční 

příspěvek spol. Seniorcentrum 
města Svitavy s.r.o 

- Seniorcentrum města Svitavy 
s.r.o., T.G.Masaryka 7/33A Svitavy, 
požádalo obec o finanční 

příspěvek ve výši 10.000 Kč. 
Seniorcentrum poskytuje sociální 
služby i osobě s trvalým pobytem 
v obci.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
finanční příspěvek společnosti 
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. 
ve výši 10.000 Kč. Současně 
pověřilo starostu k podpisu 
smlouvy o poskytnutí příspěvku. 

 
9. Schválení dodatku ke smlouvě se 

spol. LIKO Svitavy a.s. Zmocnění 
spol. LIKO Svitavy a.s. v jednání 
s provozovatelem skládky 
komunálního odpadu 

- LIKO Svitavy a.s. , Tolstého 
2114/13, Svitavy, předložilo ke 
schválení dodatek č. 19, ke  
smlouvě  č.  09/2001/O  o  
nakládání  s  komunálním  
odpadem včetně separace a 
nebezpečného odpadu pro rok 
2021. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
dodatek č. 19, ke smlouvě č. 
09/2001/O a pověřilo starostu 
k podpisu předmětného dodatku 
ke smlouvě. 

- Dále LIKO Svitavy a.s. Tolstého 
2114/13, Svitavy předložilo obci 
k podpisu zmocnění, kterým obec 
Javorník zmocňuje LIKO Svitavy 
k jednání s provozovatelem 
skládky komunálního odpadu. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
zmocnit spol. LIKO Svitavy a.s., aby 
v zastoupení obce Javorník jednala 
s provozovatelem skládky 
komunálního odpadu. Současně 
pověřilo starostu k podpisu 
zmocnění.                                                                                                  

 
10. Různé 
 
a) Informace k výstavbě obecní 

komunikace – lokalita Z6 – u 
Březinky 

- V závěrečné fázi projektové 
dokumentace obecní komunikace 
došlo k požadavku účastníků řízení 
doplnit projektovou dokumentaci 
o další dílčí údaje. (Viz. projednání 
na zasedání zastupitelstva ze dne 
16.12.2020, usn. č. 7/2020-7). 

- Starosta informoval zastupitele, že 
doplňující materiály byly odboru 
výstavby předloženy počátkem 
ledna r. 2021. Odbor výstavby  
však  dne  2.2.2021  vyzval obec  k  
doplnění  dalších  technických  
podkladů  a výkresů  k  veřejnému 
osvětlení a opravě stávajícího 
melioračního potrubí tak, aby 
vyhovovalo i odvodu dešťové vody 

z komunikace. (Oprava šachty na 
pozemku 717/7, oprava 
kanalizační vpusti s  překopem 
komunikace a výměnou potrubí - 
p.č. 1228/1. S tím je spojeno i 
pročištění potrubí na výtoku do 
koryta pod hájenkou). Dále 
vyjasnění majetkových vztahů k 
melioračnímu potrubí a doplnění 
stanoviska z odboru životního 
prostředí. 

- Dané znamená prodloužení etapy 
pro získání další zpětné vazby od 
odboru výstavby nejméně o tři 
měsíce. 

 
b) Informace k veřejnému osvětlení 

v obci 
- Starosta obce informoval 

zastupitele, že veřejné osvětlení 
v obci je provozováno v souladu se 
zákony včetně doplňování lamp 
v rámci oprav. Lampy používané 
v obci nemají mechanismus pro 
nastavení snižování svitu v nočních 
hodinách. Takový systém je u 
výrobků, které se pohybují 
v cenách od 10.000 Kč a více.  
Obec instaluje výrobky v ceně do 
5.000 Kč. 

 
c) Informace k výstavbě 

víceúčelového zařízení obce 
z objektu prodejny 

- Dne 9.11.2020 byl vybrán 
zhotovitel díla projektu pro 
výstavbu víceúčelového zařízení 
obce z objektu bývalé prodejny 
Jednoty, viz. usn. č. 5/2020-10. 

- V současné době byl po několika 
úpravách předložen návrh 
půdorysu nového rozložení 
prostor objektu tak, aby co nejvíce 
vyhovoval způsobu využití a došlo 
k co nejmenším stavebním 
zásahům. Nyní probíhají práce na 
samotném technickém provedení 
(zakreslení rozvodů elektrických 
kabelů, vody, odpadů apod.). 

 
d) Informace k jednání o vyjasnění 

vlastnických vztahů k majetku 
sportovního areálu Březinka 

- V souladu se snahou obce o 
zprůhlednění vlastnických vztahů 
k pozemkům a stavbám ve 
sportovním areálu Březinka byla 
dne 18.1.2021 zaslána p. 
T.Komorousovi, vlastníkovi 
pozemků, písemná žádost  o  
odsouhlasení  zápisu vkladu do 
Katastru nemovitostí o vlastnictví 
chatky v Březince ve prospěch 
obce Javorník. Chatka leží na 
pozemku st.p.č. 203. Obec také 
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požádala o odsouhlasení zápisu 
věcného břemene stavby - dětské 
hřiště, ve prospěch obce Javorník 
a užívání jeho pozemků p.č. 712/3, 
p.č. 712/7 a p.č. 712/8, jako 
sportoviště a rekreační plocha. 
Současně obec  požádala  o  
schůzku  na  dořešení  věci,  vše  
s nejvhodnějším termínem pro p. 
Komouse, do 7.2.2021. 

- Jelikož se p. Komorous obci 
v nabídnutém termínu neozval ani 
žádným způsobem nevyjádřil své 
stanovisko, nelze jeho jednání 
chápat jinak než jako nesouhlasné.  

- Dle názoru starosty obec 
nashromáždila a vlastní písemné 
materiály, které obec opravňují 
provést žádané. Vše lze podpořit 
osobním svědectvím přímých 
účastníků výstavby sportoviště 
z let 1988-1989, jakož i tehdejších 
úředníků stavebního odboru ve 
Svitavách. Z tohoto důvodu nelze 
vyloučit pokus dostát svého práva 
např. podáním žaloby k soudu. 

 
e) Informace ke změně odpadového 

hospodářství 
- Starosta informoval zastupitele, že  

v  souladu se  zákonem  číslo 
541/2020 Sb., o odpadech, 
dochází ke změnám odpadového 
hospodářství. Obecně to znamená, 
že bude ukončována možnost 
ukládání využitelného odpadu na 
skládky. Pro obce to zvyšuje 
finanční náklady za odvoz zejména 
komunálního odpadu.  

- Současně se tím jistě zvýší tlak na 
třídění odpadu. Pro obec to bude 
znamenat potřebu navyšování 
kontejnerů na tříděný odpad a tím 
i hledání vhodných dalších 
stanovišť pro tyto kontejnery. 

 
f) Informace k výstavbě 

protizáplavových opatření 
- Starosta informoval zastupitele, že 

v jihozápadní lokalitě od obce (p.č. 
1038/57) je po záplavě z října r. 
2020 stále naplněná laguna vody.  
Obci tak hrozí při dalších deštích a 
tání sněhu nebezpečí další záplavy 
z této strany. Možná řešení:  

- vyhloubení drenážního kanálu a 
odvedení vody na jih od obce do 
příkopu kolem komunikace p.č. 
1177/1) 

- navýšení polní komunikace 
v exponované spodní části, 
zhutnění, čímž dojde k vytvoření 
valu. Vodu stékající do údolí 

odklonit na jih od obce a dále 
odvést drenážním kanálem, viz. 
výše. 

- S majitelem pozemku p. Ant. 
Houdkem byla dojednána možnost 
dané vybudovat. Současně 
vlastníkovi bylo nabídnuto 
odkoupení části pozemku p.č. 772, 
kudy voda protéká do obce, za 
účelem vybudování dalších 
možných protizáplavových 
opatření. 

- Nezbytné je i opět pročistit 
protizáplavové prvky nad 
Kinclovými, neboť dochází k jejich 
zanášení. 

 
g) Informace ke stavebním opravám 

na budově ZŠ Javorník a OÚ 
Javorník 

- Starosta obce informoval 
zastupitele o stavu budovy ZŠ. 

- V roce 2021 proběhne pravidelné 
malování ZŠ včetně oprav a sanace 
omítek pro likvidaci plísně ve 
zdech. Na danou akci byla podána 
žádost o dotaci z programu MAS 
Svitava z.s. 

- Probíhá cenový průzkum na 
odizolování základů budovy. Zatím 
se jeví jako nejvhodnější a 
nejdostupnější klasická varianta 
použití nopové fólie.  

- Probíhá cenový průzkum i na 
opravu obecního bytu. Je postižen 
obdobným problémem vlhkých zdí 
a výskytu plísně.  

- Dané by se realizovalo postupně 
dle finančních možností obce.  

- Na budově OÚ je nezbytné opravit 
poškozenou izolaci na balkóně a 
odpadávající dlažba soklu ze 
směru od budovy Jednoty. 

 
h) Informace ke stavu zeleně v obci 
- Starosta informoval zastupitele, že 

na p. č. 725/27- protihlukový 
porost, několik stromů bylo 
nebezpečně nakloněno a 
ohrožovaly okolí pádem. Pod tíhou 
těžkého sněhu se jeden přelomil a 
spadl na plot přilehlého pozemku. 
Z tohoto důvodu obecní úřad 
Javorník vydal rozhodnutí a devět 
stromů bylo pokáceno.  

- Bohužel je stále neutěšený 
zdravotní stav bříz v Březince. 
Předpoklad je, že bude nezbytné 
kácení dalších bříz. 

 
i) Informace k revitalizaci rybníčku 
- Starosta obce informoval 

zastupitele, že z rybníčku bylo 

odtěženo cca 860 m
3
, sedimentu. 

To odpovídá cca 1.600 tun 
surového materiálu. Nyní bude 
probíhat tvarování, hutnění a 
zpevňování břehů. Nejprve 
zeminou s jílem a opukou a jako 
další vrstva bude použit štěrk a 
v části hráze lomový kámen. 

- Práce brzdí nepříznivé počasí, 
rozbahněná skládka na poli a 
rozmáčené břehy. 

 
 
j) Žádost Markéty Lamařové o 

zpřístupnění stavebního pozemku 
p.č. 137/9 na obecní komunikaci 
v k.ú. obce Javorník 

- Markéta Lamařová požádala obec 
o zpřístupnění pozemku p.č. 137/9 
přes pozemek obce p.č. 105, na 
obecní komunikaci p.č. 1234/1. Na 
pozemku připravuje výstavbu RD.  
Možná řešení: 

- Přístupovou cestu vybudovat 
v místě současného stanoviště na 
kontejnery. Stanoviště by bylo 
zkrácené cca o 3m a není známo 
místo, kudy a jak hluboko vede 
telekomunikační kabel. 

- Přístupovou cestu vybudovat 
vedle stanoviště na kontejnery. 
Zde by muselo dojít nejprve 
k přemístění telekomunikačního 
nadzemního sloupku a novému 
usazení kabelů. 

 
 
k) Žádost Stanislava Samka na 

urovnání vztahů v užívání 
pozemku p.č. 259/4 v k.ú. obce 
Javorník 

- Stanislav Samek, Javorník 87, 
požádal obec o urovnání vztahů 
mezi užíváním jeho pozemku p.č. 
259/4 v části, kde je na jeho 
pozemek svedena obecní 
příjezdová komunikace ke srubu.  
Starosta navrhnul možná řešení: 

- Odkoupit či vyměnit exponovanou 
část pozemku (cca 70m

2
). 

- Posunout ostatní komunikaci p.č. 
1194/2, která je v majetku obce, 
do správného koridoru dle 
katastru nemovitostí (vykácet 
náletové dřeviny, nově zpevnit). 

- Zastupitelé vzali informace na 
vědomí. Starostu obce pověřili 
k průběžnému doplnění materiálů 
k jednotlivým bodům a nalezení 
vhodných řešení, jak po cenové 
stránce, tak průchodnosti 
k vyřešení. 
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Kdo slaví tentokrát? 
 

Letošní oslavenci od ledna do dubna 

VĚRA FUČÍKOVÁ   90 LET 
JOSEF JUŘÍK   86 LET 
VLASTIMIL NOVOTNÝ  83 LET 
JITKA PEŠLOVÁ   65 LET 
ANEŽKA SLÁMOVÁ   87 LET 
JOSEF ŽÁČEK   65 LET 
JAROSLAVA KADLECOVÁ  65 LET 
LIBUŠE ZICHOVÁ   65 LET 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Solidarita v covidové době 
 

Tříkrálová sbírka byla letos komplikovanější 

 
Letošní Tříkrálová sbírka probíhala 
letos netradičně. Kvůli opatřením 
spojeným s epidemií Covid 19 
nemohla proběhnout dům od domu. 
Byla proto přesunuta do ONLINE 
prostoru (elektronické platby přímo na 

účet Charity). Přesto spousta občanů 
přispěla z vlastní aktivity do kasiček na 
obecních úřadech. Celkový výtěžek 
letošní sbírky Charita Svitavy vykázala 
ve výši 340.779 Kč, z toho je z ONLINE 
kasičky 80.817 Kč. Přímo v Javorníku 

bylo do kasičky na OÚ vloženo 1.200 
Kč. 
 
Za Charitu Svitavy všem dárcům 
děkuje Miriam Holubcová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky.

 
 

JUBILANTI 

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

PODĚKOVÁNÍ 

Výtěžek sbírky bude podle přesně stanovených pravidel rozdělen na konkrétní 
projekty z oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci. Z celkové částky bude 
mít Charita Svitavy k dispozici 57 %. Tuto část Charita Svitavy použije na 
technické vybavení nově vznikající služby domácí ošetřovatelské a paliativní péče 
a také na přímou pomoc lidem v nouzi na Svitavsku. 
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Slova starosty 
 

Opět téma likvidace odpadních vod 

 
Vážení spoluobčané. Jak všichni víme, 
v loňském roce proběhla ze strany 
Městského úřadu ve Svitavách, 
odboru životního prostředí, kontrola 
likvidace odpadních vod u objektů 
v naší obci. Každý vlastník obydleného 
objektu obdržel předvolání a podával 
informace úředníkům, jak likviduje 
odpadní vody. 
MěÚ Svitavy, odbor životního 
prostředí, předal obci dne 10.2.2021 
výsledky těchto jednání. (Dokument je 
vyvěšen na úřední desce obce.  
Nahlédnutí a seznámení s obsahem lze 
učinit i na OÚ Javorník).  
Na základě zjištěného stavu bude  
vodoprávní úřad nucen v letošním 

roce  v návaznosti na ochranu 
povrchových a podzemních vod 
přistoupit k řešení nápravy zjištěných 
nepovolených nakládání se 
splaškovými vodami. 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní 
zákon), jakož i prováděcí vyhláška č. 
268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, hovoří, že je 
povinností vlastníka nemovitosti zvolit 
jednu z možností řešení 
odkanalizování objektu, která je 
v souladu se zákonem.  

1) Jímka na vyvážení 
2) Čistírna odpadních vod 
3) Septik se zemním filtrem 

Výrazy „to je dobrý…“  „ dřív to šlo…“, 
již neplatí. Vše se mění, zpřísňuje. 
Problémy spojené s ochranou přírody i 
s udržením čisté vody v přírodě 
slyšíme obecně na každém kroku. 
Naše obec není výjimkou.  
Ano, zákon je přísný. Věřme proto, že i 
spravedlivý. Ano, náprava zjištěných 
nedostatků nás bude všechny něco 
stát. Čas, nervy, peníze. Prosím, 
nepodléhejme skepsi. Jakmile se vše 
doladí v souladu s platným zákonem, 
zcela jistě dojde i ke zklidnění 
současné složité situace. 
Výsledkem také bude celkové zlepšení 
životního prostředí v obci. A o to přeci 
také jde.

 
 

Rybníček 

 
Revitalizace rybníčku je v současné 
době ve své závěrečné fázi dostavby. 
Projekt původně předpokládal, krom 
vytěžení sedimentů, vybudování 
nových prvků. Dosazovací laguny na 
přítoku s aerátorem a panely 
uloženými na dně, předělení laguny od 
rybníčku betonovou stěnou, pochůzný 
chodník na březích, jakož i celkové 
vyrovnání výšky terénu v okolí 
rybníčku. Vzhledem k náročnosti 
(někde i zbytečnosti) a vysoké ceně 
(odhad byl cca 4,5 mil. Kč) bylo od 
těchto prvků logicky ustoupeno. 
Vlastním propočítáním nových 
parametrů byl rozsah prací 
zredukován na ty nezbytné, které 
povedou k dosažení zkvalitnění čistoty 

vody, ochrany břehů před erozí, 
nevyjímaje estetické hledisko. Přítok 
byl vydlážděn lomovým kamenem. Pro 
rozbití silného proudu vody při silných 
deštích byly na přítoku umístěny velké 
kameny. Malá hrázka z kamení mezi 
přítokem a rybníčkem by měla sloužit 
pro zadržení naplavenin a jejich 
nekontrolovanému průniku do 
samotného rybníčku. Zpevnění břehů 
jílovitou zeminou s opukou by mělo 
zabránit zvýšené erozi břehů. Stejně 
tak lomový kámen na celé hrázi. 
Přehrazení na odtoku by pak mělo 
sloužit k regulaci hladiny vody a k 
prvotní kumulaci vody při možné 
záplavové vlně. Zasypáním a 
zatrubněním koryt přítoků povrchové 

vody pak okolí rybníčku může získat na 
využitelnosti. Náklady na provedení 
prací jsou vysoutěženy na 1.1 mil. Kč. 
Do současné doby bylo 
proinvestováno 660.000 Kč. Bohužel, 
práce brzdilo a brzdí špatné počasí. 
Vozidla nemohou jezdit na skládku, 
boří se i u rybníčku. Nicméně stavební 
práce by měly být a budou dokončeny 
do 30.4.2021 – do konce vegetačního 
klidu. Následovat bude osázení části 
rybníčku rostlinstvem a  hladinu 
budou zdobit plovoucí ostrůvky.  
Celá akce je činěna v souvislosti 
s ozdravěním povrchové vody, 
protékající obcí a dále do řeky Svitavy. 
A rybníček určitě opět zvýrazní svoji 
dominantnost v naší krásné obci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE 
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Zápis dětí do ZŠ a MŠ 

 
Vážení rodiče,  
v dubnu a květnu r. 2021 proběhnou 
termíny zápisu do ZŠ a MŠ Javorník. 
Obec Javorník, jako zřizovatel 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník, vnímal jisté apely od občanů, 
směřující na nevhodně schválená 
kritéria pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání do MŠ 
Javorník. Konkrétně k přijímání dětí 
v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, kdy je jejich 
vzdělávání v MŠ povinné. A i když 
nebyly ze školského obvodu 
stanoveného obcí Javorník, byly 
upřednostněny před dětmi z obvodu, 
které nedosáhly k 1. září tří let. 
Ponechme prosím stranou výčet 
výhod nebo nevýhod takového či 
jiného kritéria.  Vše je subjektivní a 
argumenty by byly předkládány 
z různých (ze svých) úhlů pohledu.  
Objektivní je tu jediné. Zastupitelé 
obce se dohodli s ředitelem ZŠ a MŠ 

na změně kritérií v tomto sledovaném 
bodě. Bylo dohodnuto, že se 
přednostně přijímají děti, které 
nejpozději k 30.11.2021 dovrší 3 let 
věku s trvalým pobytem ve školském 
obvodu stanoveným obcí Javorník, 
před přijímáním dětí v posledním roce 
před zahájením povinné školní 
docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je 
sice povinné, ale mají trvalý pobyt 
mimo školský obvod stanovený obcí 
Javorník. 
Neznám počty dětí ze školského 
obvodu stanoveného obcí Javorník, 
které nyní chodí do jiné školky. Nevím, 
jaké počty dětí obecně budou 
potřebné pro naplnění kapacity naší 
školky.  Faktem ovšem zůstává, že 
navržený systém má háček. Nebude 
funkční, pokud všechny děti, které by 
do javornické školky měly spádově 
chodit, chodit nebudou.  
Vážení rodiče. Nehodlám zde 
v žádném případě jakkoli zasahovat do 

Vašich pravomocí, kam své dítě 
umístíte. Dle mého názoru současná 
dohoda může uvolnit prostor pro lepší 
komunikací mezi MŠ, Vámi i obcí. 
Rozhodnutí je na Vás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Na snímku si děti v MŠ připravují Vánoce

 
 
 
 
 
 

 

Obecní knihovna informuje  
 

Jak v pokračující době covidové? 

 
Od Vánoc byla knihovna střídavě 
otevřena a zavřena podle nařízení. 
Přesto jsem se snažila v rámci 
hygienických předpisů vyjít vstříc všem 
čtenářům, kteří chtěli vrátit nebo 
půjčit knihy.  
I v březnu tomu tak je a bude nadále. 
Od zimy máme nové přírůstky mezi 

tituly a také výměnný fond Městské 
knihovny je obměněn. I když začne 
(doufejme) jarní počasí a budeme 
moci víc času trávit venku, na knihu si 
čas najděme. 
Výpůjční hodiny zůstávají beze změny: 
středa 16.00 – 17.00 h. 

Vzhledem k malým rozměrům 
knihovny, prosím, vstupujte jednotlivě 
a s respirátorem. Dezinfekce je 
k dispozici v místnosti i v přízemí u 
vchodu. 
Těším se na vás. 

 
J. Boušková, knihovnice

 
 
 
 
 
 
 
 

Informace LIKO Svitavy  
 

Termíny svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

 
Dle harmonogramu LIKO Svitavy a.s. 
jsou stanoveny termíny mobilního 

svozu nebezpečného odpadu pro obec 
Javorník   

v r. 2021 na pátky 28. května a            
1. října. 

NĚCO PRO ČTENÁŘE 

ODPADY 
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V obou případech je čas orientačně 
stanoven na 15:30 h pod kaplí N. 
Trojice a následně u Jednoty a 
Březinky.  
V uvedené termíny budou také na 
víkendy přistaveny kontejnery na 
velkoobjemový odpad. 
 
Příklad odebíraných nebezpečných a 
ostat. odpadů :   

televize, ledničky, vyjeté oleje, olejové 
filtry, odpadní chemie, odpady z barev 

a rozpouštědel, pesticidy, 
akumulátory a monočlánky, nádoby 
znečištěné škodlivinami, textílie a 
sorbční materiály znečištěné 
nebezpečnými látkami, zářivky, 
pneumatiky, asfaltové lepenky ... 
 
Upozorňujeme na dodržení pořádku 
kolem přistavených kontejnerů.

 
 
 
 
 
 
 

Javornický občasník slaví  
 

30 let od prvního vydání 

 
Obec Javorník byla jednou z prvních 
obcí, která začala po sametové 
revoluci informovat své občany 
formou vydávání vlastní tiskoviny. 
V souladu s tiskovým zákonem k tomu 
vydalo povolení Ministerstvo kultury 
počátkem roku 1991. Úvodní číslo 
vyšlo v 1. čtvrtletí toho roku. V té 

době ještě nebylo běžné používat 
počítače a tiskárny, proto se první 
občasníky psaly na psacím stroji a 
tiskly na cyklostylu, což mladším lidem 
již asi nic neříká. A postupem času se 
vyvíjela forma vydávání a přešlo se 
z černobílých verzí na barevné tisky. 
Připomínáme, že v obecní knihovně 

jsou k vypůjčení tři svazky všech 
vydání od r. 1991 do r. 2018 bez 
jakýchkoliv úprav. 
K uvedenému jubileu otevíráme 
rubriku „Z historie Javornického 
občasníku“. Občas budeme 
připomínat, co se v občasníku 
v minulosti zveřejňovalo.

 
 

Příklady informací z prvního čísla JO z března 1991 

 
Některé údaje ze sčítání lidu a domů k březnu 1991 
V obci trvale bydlí 292 osob, z toho 147 mužů a 145 žen. Domů je v obci 93, bytů celkem 111. 
 
Výzvy 
1. Na OÚ došlo několik stížností na volné pobíhání psů. Upozorňujeme všechny spoluobčany, že je jejich povinností zajistit 

psy proti volnému pohybu po obci. Pokud nebude tento požadavek dodržován, budou tyto přestupky řešeny komisí 
ochrany veřejného pořádku a pokutovány! 

2. Jedním z cílů zastupitelstva je zlepšovat vzhled obce. K tomu je zapotřebí, aby si každý udržoval pořádek kolem svých 
domků, občas použil hrábě, lopatu, kolečko či štětec a barvu. Udělejme společně podle svých možností pro naši obec 
kus dobré práce. Je to přece náš společný zájem. 

 
Nabídka 
Obec je majitelem stavební míchačky. Pro občany nabízí její půjčování pro krátkodobé použití za 10 Kč na den. 
 
Připravuje se 
- V blízkosti hospody bude otevřen stánkový prodej smíšeného zboží, jehož majitelem bude Bedřich Kříž. Předpoklad 

otevření je ještě v 1. polovině letošního roku. 
- V rodinném domku Jaroslava Zicha bude od soboty 27.4.1991 provozovat svoji činnost kadeřnice 1x za 4 dní od 13:00 do 

16:00 h vždy v sobotu. Podle zájmu bude provoz rozšířen. Jako služba je nabízena možnost provádění trvalých přímo 
v bytech. Stříhání mužů a dětí je také možné. 

 
 
Tak to je jen několik příkladů z prvního vydání Javornického občasníku. Jak je zřejmé, informace jsou poplatné době, ve které 
občasník vyšel.  

Z HISTORIE 
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