
 
 
 
 
 
 

 
 

Září 2021 

   

Uskutečnil se tradiční volejbalový turnaj 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Letošního turnaje se zúčastnilo pět šestičlenných týmů. Na fotografii jsou  
hráčky a hráči pocházející z Javorníka. Ti byli rozloženi ve všech týmech.  

Protože při fotografování nebyli Javorničtí komplet, je fotografie doplněna. 
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Zápisy ze zasedání  
 

28.6.2021

1. Určení zapisovatele 
- Řídící zasedání J. Juřík určil 

zapisovatelem Blanku Bulvovou. 
 

2. Schválení programu zasedání 
zastupitelstva obce 

- Zastupitelstvo schválilo program 
zasedání zastupitelstva obce. 
  

3. Schválení ověřovatelů zápisu 
- Zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu L. Obrovou a   
T. Kadlece. 

 
4. Rozpočtové opatření č. 2/2021  
- Starosta obce předložil rozpočtové 

opatření č. 2/2021.  
- Zastupitelstvo obce schválilo 

rozpočtové opatření č. 2/2021. 
 

5. Informace k přípravě projektu 
výstavby víceúčelového zařízení 
Javorník 

- Starosta obce informoval 
zastupitele obce, že obci Javorník 
byla předložena smlouva „Dohoda 
o poskytnutí dotace ze strany 
Státního zemědělského 
intervenčního fondu“ na vnitřní 
vybavení víceúčelového zařízení 
Javorník (z objektu bývalé 
prodejny Jednota). Celkové výdaje 
na vnitřní vybavení činí 738.136 
Kč. Celková výše přiznané dotace 
činí 590.508 Kč (80% uznatelných 
nákladů), z toho 377.925 Kč je 
příspěvek společenství EU a 
212.583 Kč je příspěvek 
z národních zdrojů. Zbylá část 
147.628 Kč je v režii obce Javorník. 

- Finanční dotace byla poskytnuta 
na základě Programu rozvoje 
venkova ČR na období 2014-2020 
a na základě Pravidel, kterými se 
stanovují podmínky pro 
poskytování dotace na projekty 
Programu rozvoje venkova na 
období 2014-2020, platných pro 4. 
výzvu MAS Místní akční skupina 
Svitava z.s.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
smlouvu o poskytnutí dotace od 
Státního zemědělského 
intervenčního fondu z Programu 
rozvoje venkova ČR. 

 
6. Projednání servisní smlouvy se 

společností JD Rozhlasy s.r.o. 
- Společnost JD Rozhlasy s.r.o.  

Horní Bečva 968, PSČ 756 57 Horní 
Bečva, IČ: 27797007, předložila 
obci Javorník servisní smlouvu pro 
bezdrátový rozhlas v obci. 
Předmětem smlouvy by bylo: 

- provádění periodických servisních 
prohlídek rozhlasu 1x ročně, 

- servisní zásah vyžádaný 
objednatelem učinit do 14-ti dnů 
od vyžádání, 

- Daná služba by byla zpoplatněna 
ve výši 5.000 Kč bez DPH ročně.  

- Starosta obce podal návrh na 
neschválení předmětné smlouvy. 
Opravu či servis rozhlasu lze 
objednat dle potřeby. 

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
servisní smlouvu se společností JD 
Rozhlasy s.r.o. 
 

7. Vydání stanoviska k příjezdové 
komunikaci  k objektu lesní školky 
- střelnice Javorník 

- Starosta  obce informoval 
zastupitele obce o vývoji 
narovnání vztahů na účelové 
komunikaci v majetku obce p.č. 
1194/2 a sousední p.č. 259/4 
v majetku soukromé osoby 
Stanislava Samka, byt. Javorník 87, 
v návaznosti na projednávaný bod 
zastupitelstva obce ze dne 
8.2.2021. 

- Sdělil, že vlastník sousedního 
pozemku do současné doby 
nepřistoupil na odkoupení, 
popř.směnu části jeho pozemku. 
Ten je využíván jako rozšířený 
přístup k objektu střelnice. Dle 
vývoje jednání se zdá, že výše 
navrhovaná řešení nebudou ze 
strany soukromého vlastníka 
akceptována.  

- Dne 18.6.2021 soukromý vlastník 
vyzval obec, aby provedla údržbu 
pozemku p.č. 1194/2 a odstranila 
větve a náletové dřeviny tak, aby 
mohl řádně užívat svůj pozemek 
p.č. 259/4. 

- Bez ohledu na podanou výzvu byla 
obcí údržba přístupového 
pozemku p.č. 1194/2 k objektu 
střelnice, jakož i obecně pro 
veřejnost, plánovaná - viz.bod č.  
10k, zasedání zastupitelstva obce 
ze dne 8.2.2021. 

- S ohledem na současný vývoj 
jednání starosta navrhuje: provést 
údržbu účelové komunikace p.č. 
1194/2. Současně pokračovat 
v jednání za účelem převodu 
potřebné části pozemku p.č. 259/4 
soukromého vlastníka do majetku 
obce. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
postupovat dle předloženého  
návrhu starosty. 
 

8. Dispozice s majetkem obce – 
kupní smlouva na část pozemku 
p.č. 718/4 v k.ú. obce Javorník 

- V souladu se schváleným záměrem 
obce ze dne 9.11.2020, pod usn.č. 
5/2020-8 o odkoupení části 
pozemku p.č. 718/4 od 
soukromého vlastníka, Lucie 
Bartošové, byt. Javorník č.p. 147, 
starosta obce předložil 
zastupitelům ke schválení 
geometrický plán (GP) č. 446-
99/2021 ze dne 24. 6.2021 
vypracovaný Ing. Jiřím Holasem, 
Brněnská 177, Březová nad 
Svitavou. Dle GP čítá k odkupu 190 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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m
2
. Z toho je nová parcela č. 

718/16 o výměře 3m
2
 a 718/17 o 

výměře 187m
2
. 

- Podmínky odkoupení části 
pozemku byly schváleny společně 
se záměrem obce o odkoupení 
dne 9.11.2020. Odkoupením 
pozemku se zkvalitní příjezdový 
prostor pro stavební lokalitu Z6 a 
pro přilehlé pozemky. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
zpracovaný geometrický plán a 
uzavření kupní smlouvy mezi obcí 

Javorník a Lucií Bartošovou o 
odkoupení pozemku p.č. 718/16 a 
p.č. 718/17, do majetku obce za 
podmínek schválených dne 
9.11.2020 pod usn.č. 5/2020-8. 
Současně pověřilo starostu 
k podpisu předmětné kupní 
smlouvy. 

 
9. Charitativní podpora obcím 

Jihomoravského kraje  
- Zastupitelé obce rozhodli podpořit 

finančním darem ve výši 5.000 Kč 

každé níže uvedené obci, 
postižené přírodní katastrofou: 

- Obec Lužice: 27125671/0100 
- Obec Hrušky: 4420651/0100 
- Městys Moravská Nová Ves: 

1382079379/0800 
- Obec Mikulčice: 111 084 083/0300 
- Zastupitelstvo obce schválilo 

finanční dar pro výše uvedené 
obce v částce 5.000 Kč pro 
jednotlivou obec, celkem 20.000 
Kč.

 

6.9.2021 
 
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 
L. Bednáře. 
 

4. Dispozice s majetkem obce – 
záměr získání pozemků pro 
výstavbu suchého poldru 

- Starosta obce upozornil na 
nebezpečí záplav, které do obce 
přichází z kopců Javornického 
hřebene z jihozápadní strany (říjen 
2020, 17.7.2021). Věc byla 
v minulosti projednávána. 
Záměrem je vybudovat prvky, 
které by měly alespoň z části 
zadržet dešťovou vodu v kopcích a 
eliminovat vznik záplav v obci.  

- Zamýšlené terénní úpravy by 
podle prvotního odhadu byly 
finančně náročné. Je důležité dál 
pracovat na přípravách a 
možnostech snížení ceny 
(minimalizace potřebných 
terénních úprav, oslovení více 
případných zhotovitelů díla). 

- Zvýšení ochrany před záplavovou 
vodou by mohl zajišťovat suchý 
poldr. Dle charakteru terénu by 
mohl být na pozemcích p.č. 772 a 
z části na p.č. 803 (cca 540 m

2
). 

- Starosta navrhuje projednat 
podmínky koupě, popř. darování, 
zejména případnou kupní cenu a 
vyhlásit záměr obce o odkoupení 
těchto pozemků. Termín do 
příštího zasedání zastupitelstva. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
návrh příprav na získání 

předmětných pozemků pro 
vybudování suchého poldru. 
 

5. Projednání žádosti pí. Švecové 
- Pí. Švecová se obrátila na 

zastupitele obce o pomoc 
s řešením problému se záplavovou 
vodou. Při větších deštích a 
odtoku vody z rybníčku přetéká 
přes její pozemek a dochází ke 
škodám a ničení jejího majetku. 
Dle jejího názoru k tomu dochází 
po prováděných úpravách nivelety 
sousedního pozemku ve vlastnictví 
soukromé osoby. 

- Starosta obce předkládá tuto 
zprávu: 

- Zastupitelé obce věnují 
záplavovým vodám a odvodu 
dešťové vody z obce obecně 
dlouhodobě mimořádnou 
pozornost. Revitalizace rybníčku 
(regulace hladiny vody v rybníčku), 
odvod povrchových vod z nově 
připravované stavební lokality Z6 a 
Z1, oprava stávajících silničních 
vpustí (roštů), vyčištění toku za 
hájenkou od biomasy, Vše bylo 
v minulosti několikrát 
projednáváno na zastupitelstvu. 
V praxi realizováno. Opravou 
protizáplavových prvků na kopci 
ze západní a severozápadní části 
(nad Kinclovými) se eliminuje 
záplavová voda od r. 2019. 
Filosofií je udržet vodu na kopcích 
v místech, kde vzniká. Odstraňovat 
příčinu, nikoliv následek. 

- Obec pokračuje ve snaze o 
zastavení vody z kopců 
z jihozápadní strany (viz. bod č. 4), 
odkud záplavová voda dne 
17.7.2021 přitekla. 

- Obec dále připravuje geodetická 
zaměření odtoku vody z rybníčku, 
která přechází přes soukromé 
pozemky. Účelem je legalizovat 
převod odtoku na obec, vytvoření 

ochranného pásma a uzavření 
věcného břemene pro vlastníky 
pozemků, kudy voda protéká. 
S tímto krokem  bude  potřebné  
zajistit,  aby  voda  protékala  ve  
svém  historickém korytu (místě) a 
nebylo jí bráněno v jejím 
přirozeném odtoku (tvořeného 
potrubím, korytem či kombinací 
více prvků). Současně je zaměřena 
pozornost k vyčištění toku pod 
hájenkou, kde jsou zanesená 
vyústění toků vody jak z rybníčku, 
tak z původního melioračního 
potrubí. 

- Obecně dle zák. č. 254/2001 Sb.,  
o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozd. předpisů platí: Nikdo nesmí 
změnit či bránit přirozenému či 
uměle vybudovanému toku vody 
(odtokové poměry § 6 odst.3, § 
44, § 50, 51 cit.zák.) bez povolení 
příslušného orgánu. Za řádný chod 
stavby je odpovědný vlastník (§ 59 
odst. 1 cit. zák.). Právní 
odpovědnost za porušení nese 
ten, kdo takový stav zaviní. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
zprávu předloženou starostou 
obce. 

 
6. Plnění rozpočtu obce k 31.8.2021, 

rozpočtové opatření č. 3/2021 
- Zastupitelé obce byli starostou 

seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31. 8. 2021  Fin 2-12M. 
a bylo předloženo rozpočtové 
opatření č. 3/2021. 

- Na roční rozpočet příjmů po 
konsolidaci ve výši 7.459.390,85 
Kč je skutečnost 5.084.936,11 Kč. 

- Na roční rozpočet výdajů po 
konsolidaci ve výší 7.561.206 Kč je 
skutečnost 4.678.058,62 Kč. 

- Saldo hospodaření je 406.877,49 
Kč.  
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- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí bez výhrad plnění 
rozpočtu obce k 31.8.2021. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
rozpočtové opatření č. 3/2021. 
 

7. Projednání smlouvy o poskytnutí 
dotace z Pardubického kraje 

- Starosta obce předložil 
k projednání a ke schválení 
Smlouvu o poskytnutí dotace 
z programu „ Zpracování 
strategických dokumentů obcí 
Pardubického kraje“ mezi obcí 
Javorník a Pardubickým krajem na 
vyhotovení strategického 
rozvojového plánu obce Javorník 
na r. 2021-2031.                                                                                

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

 
8. Různé 
 
a) Projednání dodatku č. 1 ke 

smlouvě na zhotovení interiéru 
víceúčelového zařízení Javorník 

- Starosta obce předložil dodatek   
č. 1 ke smlouvě o dílo na 
zhotovení interiéru víceúčelového 
zařízení Javorník se zhotovitelem 
díla Chladil interiéry s.r.o., Drtilova 
557/10, Praha 5, 100 00, IČ: 
24282260 dne 8.2.2021 pod usn. 
č. 1/2021-7 s termínem plnění do 
30.10.2021. Z technických důvodů 
(nedokončené stavební úpravy na 
objektu) byl navržen pozdější 
termín plnění, a to do 10.4.2022.    

- Zastupitelstvo obce schválilo 
předložený dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo na zhotovení 
interiéru víceúčelového zařízení 
Javorník. Současně pověřilo 
starostu k podpisu daného 
dodatku č. 1. 

 
b) Projednání závěrečného účtu 

Mikroregionu Svitavsko (MS) za 
rok 2020. Revize hospodaření MS 
za rok 2020 

- Starosta obce předložil 
zastupitelům obce vypracovaný 
závěrečný účet Mikroregionu 
Svitavsko za rok 2020, Zprávu o 
výsledku přezkoumání 
hospodaření MS za rok 2020 a 
Zápisy z provedené revize 
hospodaření MS za rok 2020. 

- Veškeré dokumenty jsou 
k nahlédnutí na Obecním úřadě 
Javorník.  

- Zastupitelé obce předložené 
podklady vzali na vědomí 

 
c) Změna stanov dobrovolného 

svazku obcí Skupinový vodovod 
Svitavy 

- Starosta obce předložil návrh 
změny stanov dobrovolného 
svazku obcí Skupinový vodovod 
Svitavy, T.G. Masaryka 25, 568 02 
Svitavy. Kompletní návrh změny je 
přílohou zápisu a je k nahlédnutí 
na OÚ Javorník. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
změnu stanov dobrovolného 
svazku obcí Skupinový vodovod 
Svitavy dle předloženého návrhu. 
Současně pověřuje svého zástupce 
v dobrovolném svazku obcí, aby 
pro tuto změnu na členské schůzi 
hlasoval. 

d) Žádost na změnu Územního plánu 
obce Javorník 

- Bc. Linda Vrabcová, byt. Javorník, 
ev.č. 15, 568 02 Svitavy, podala 
žádost na změnu Územního plánu  
obce Javorník  (ÚP) zkráceným 
postupem u pozemku p.č. 718/7, 
spadajícího do zóny RZ – rekreace-
zahrádkové osady.  

- Žádost spočívá v provedení změny 
regulativ v textové části ÚP, ze 
zastavěné plochy max. 25m

2
 na 

zastavěnou plochu max 40m
2
. 

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
návrh na provedení změny 
Územního plánu obce Javorník. 

 
e) Dispozice s majetkem obce - 

záměr směny pozemků mezi ČR a 
obcí Javorník 

- Starosta obce informoval 
zastupitele o vývoji záměru směny 
pozemku p.č. 712/5 od ČR za 
pozemky obce p.č. 1081/37 a p.č. 
894 v k.ú. obce Javorník,  viz. usn. 
č. 3/2021-8g ze dne 7.6.2021. Ze 
strany ČR prostřednictvím 
Státního zemědělského půdního 
fondu ( SZPF) byla směna 
zamítnuta. Pozemky nebyly 
vhodné pro další řádné užívání. 
Z tohoto důvodu obec nabídla 
pozemek p.č. 1028/124, který 
vyhovoval požadavkům SZPF. 

- Zastupitelstvo obce souhlasí se 
záměrem směny pozemku p.č. 
712/5 z ČR na obec Javorník a 
pozemek p č. 1038/124 z majetku 
obce Javorník do majetku ČR. 

 
 
 
 
 
 
 

Kdo slaví tentokrát?      

          Na zdraví! 

Letošní oslavenci od srpna do října 

JIŘÍ TŘEŠŇÁK   60 LET 
AUGUSTIN DRÁBÍK   82 LET 
MIROSLAV OBR   65 LET 
JOSEF PEŘINA   82 LET 
MARIE DRÁBÍKOVÁ  82 LET 
ALENA ŠVERMOVÁ   60 LET 
MIROSLAV HOUDEK  65 LET 
FRANTIŠEK HAVLÍČEK  84 LET 
 
Poznámka: Kdo si zveřejnění nepřeje, není zde uváděn. 

JUBILANTI 

Všem oslavencům 
přejeme pevné zdraví, 
radost ze života a stále 
dobrou náladu. 
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Poznáte, kde je toto místo? 
 

Umíme vnímat krásy kolem sebe? 

 
Po roce se opět uskutečnila malá 
soutěž knihovny, která byla vyhlášena 
v červnovém  Javornickém občasníku. 
Zřejmě i začátek léta a radost z 
volnějšího pohybu ovlivnily počet 
účastníků. Na otázku „Kde je tato 
rostlina v obci a jak se jmenuje“, jsem 
do knihovny dostala pouze tři 
odpovědi. Bylo opravdu těžké najít 
místo a samozřejmě označit květinu 
jménem. Podařilo se to jen paní Marii Fučíkové, která obdržela dárkový 

poukaz do prodejny knih Kosmas 
v hodnotě 500 Kč. Blahopřeji.  
Jednalo se o pivoňku dřevitou, která 
byla vysazena v  roce 2017 k posezení 
pod kaplí Nejsvětější Trojice. Naše 
obec je malá, ale má spoustu krásných 
zákoutí. Všímejme si jich a pečujme o 
ně. Nejen knihy, ale i prostředí, v 
němž žijeme, kultivuje naši mysl. 
 

Jarmila Boušková, knihovnice
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurátorské práce dokončeny 
 

Železný kříž u kaple N. Trojice je opraven 

 
V listopadu loňského roku uzavřela 
obec smlouvu na restaurátorské práce 
Železného kříže u kaple Nejsvětější 
Trojice, kterou obec vlastní. Celkové 
náklady díla jsou 225.500 Kč a obec na 
tuto akci získala dotaci z Ministerstva 
zemědělství ve výši 157.840 Kč. Jedná 
se o program „Údržba a obnova 
stávajících kulturních prvků venkovské 
krajiny“. 
Wikipedie uvádí, že se jedná o Železný 
kříž s kamenným podstavcem před 
kaplí Nejsvětější Trojice z roku 1868 s 

nápisem „Dieses Kreuz ist von / 
Wohlthätern der Gemeinde / errichtet 
worden zur / Ehre Gottes / 1868“.  
Tento nápis je uveden na zadní straně 
restaurovaného kamenného 
podstavce. A na reliéfech ze tří stran 
jsou sv. Metoděj, Panna Marie a sv. 
Cyril. A na vlastním kříži jsou nově 
pozlacené postavy ukřižovaného 
Ježíše a rodičů Marie a Svatého Josefa 
s nápisem „Dokonáno jest“.  
Zájemcům doporučujeme osobní 
prohlídku.

 
 
 
 
 
 
 

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. 2021 

SOUTĚŽ OBECNÍ KNIHOVNY 

ZAZZNAMENALI JSME 

ODPADY 

https://www.obrazky.cz/?q=nebezpe%C4%8Dn%C3%BD odpad&fulltext&mm=2
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na pátek 1. 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.

 
 
 
 
 
 
 
 

Historie a současnost 
 

Příspěvek Josefa Juříka staršího 

 
Zaujala mě zpráva o Kronice obce 
Javorník. Po Bohumíru Paclíkovi byl po 
mnoha letech pokračovatelem Vojtěch 
Zich. A dnes?  
Je mnoho skutečností, které 
v budoucnu ovlivní přeměny vesnice! 
Například: 
Od domů většinou byla cesta k lesu.  
I kolektivizace tradici zachovala. 
Budovaly se tzv. honové cesty. 

 A dnes? V demokracii se objevil nový 
jev – oplocování polí a znemožnění 
přístupu k lesu, který je „za rohem“! 
V této souvislosti se ptám? Plánovaná 
cesta (z doslechu) od hájenky kolem 
lesa a Juříkovy špice k vesnici Kukle je 
stále v plánu? Obvykle se tyto spojnice 
budovaly k vojenským účelům. A dnes 
by posloužila občanům obce. Situaci 
sleduje a řeší vedení obce. 

Cesta vedle Vojtíškovy špice sloužila 
více jak 200 let a dnes? Řešením by 
bylo i vybudování cyklostezky kolem 
lesa. V minulosti se řešily takové 
potřeby v akci „Z“. 
Viděl jsem skupinku turistů, kteří vyšli 
z lesa od Památníku včelích matek a 
bezradně hledali cestu k Rosničce. Byl 
to neveselý pohled pro starousedlíka. 
Co na to občané…?

 
 
 
 
 
 
 
 

Covidová omezení opadla 
 

Javornický pohár 2021 
 
V sobotu 17.7. se v Březince uskutečnil 
12. ročník turnaje v malé kopané 
„Javornický pohár 2021“. 

Turnaje se zúčastnilo 5 týmů, z toho 
byla i letos dvě mužstva z Javorníka. 
Generálním sponzorem turnaje byla 

obec Javorník. Na snímku jsou hráči 
Javorníku II, který skončil na druhém 
místě. 

 
Konečná tabulka turnaje 2021 vypadá následovně: 
     
1. LAZARET 4 3 1 0   5 : 0 7 
2. JAVORNÍK II 4 3 0 1 6 : 2 6 
3. JAVORNÍK I 4 2 1 1 3 : 2 5 
4. BANDA SY 4 1 0 3 2 : 7 2 
5. OPATOVEC 4 0 0 4 2 : 7 0 
 
Na turnaji byli dále vyhodnoceni nejlepší hráči turnaje i jednotlivých 
týmů a všichni obdrželi pěkné ceny. 
 
Nejlepší hráč turnaje:  Pavel Juřík (JAVORNÍK I) 
Nejlepší střelec:  Stanislav Mašek (JAVORNÍK I) 
Nejlepší brankář:  Miroslav Musil (LAZARET) 
Nejlepší hráči týmů: 
JAVORNÍK I – Zdeněk Šesták, JAVORNÍK II – Miroslav Slavík, LAZARET – Adam Hrubý, BANDA – Tomáš Smolej, OPATOVEC – 
Milan Truneček 
 
Hlavním organizátorem turnaje byl Zdeněk Bulva spolu s asistentem Milošem Peňázem. Patří jim poděkování. 

Z PERA DOPISOVATELŮ 

Z AKCÍ V OBCI 
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Putovní kino 
 
V pátek 3.9.2021 se v areálu Březinka 
promítal film Matky. Návštěvníkům 
byly připraveny k prodeji nápoje a 
popcorn.  

Protože návštěvnost byla nižší, než 
organizátoři čekali (kolem 60 diváků), 
musela obec dofinancovat náklady, 
které se ze vstupného nepokryly.  

Obec tak bude muset do budoucna 
zvažovat, zda takové akce organizovat. 
A to by jistě byla velká škoda. 
Kulturních akcí v obci zase tolik není.  
 

 
 

 
 

Volejbalový turnaj 

 
V sobotu 4. září se v Březince 
uskutečnil tradiční volejbalový turnaj 
za účasti pěti smíšených družstev.  
 
V jednotlivých týmech byli promícháni 
hráči z Javorníka a Svitav.  
Zvítězili modří – na titulní straně je 
fotografie našich hráčů v různých 

barevných dresech a modré tam 
máme. 
Úroveň turnaje byla velmi dobrá. 
Hrálo se systémem každý s každým a 
v závěru se utkaly ve finále první dva 
týmy. 
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 

 
Klub důchodců se má scházet 
pravidelně vždy první úterý v měsíci. 
V posledních dvou letech se ale 
v důsledku koronavirové epidemie 
setkávání důchodců výrazně 
omezilo. V podstatě po roce se 7. 
září sešli opět ve společenské 
místnosti Obecního úřadu. 
Předchozí dvě setkání byla 
v Březince. A tradičně si důchodci 
měli o čem povídat. 

Proto se již těšíme, že nás v závěru roku covidová opatření neomezí a budou 
moci proběhnout akce jako školou organizovaný Svatomartinský průvod či obcí 
pořádané Strašidýlkování, Rozsvěcení vánočního javoru a vánoční koncerty 
v kapli N. Trojice. 
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Muzikál Kocour v botách 

 
Obec Javorník pořádá zájezd na dětský 
muzikál „KOCOUR V BOTÁCH“. 
Magický muzikál plný tance, krásných 
písní, nevšedních projekcí a 
neobyčejných kouzel. Hudbu složil Jan 
Neckář. 
Neděle 10.10.2021 – 10:30 h, 
DIVADLO BRODWAY PRAHA.   
Cena vstupenky včetně dopravy je 250 
Kč.  
Odjezd autobusu z Javorníka bude 
v cca 6:30 – 7:00 h (bude upřesněno).  

Hygienická opatření budou dle 
aktuální situace. 
Objednávky a více informací:  

 
 

Lenka Obrová, tel.: 605462064, 
e-mail: lenehr@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Úspěchy mladých 
 

Jakub Hnát v reprezentaci České republiky 

 
Před dvěma roky jsme psali o 
výjimečných úspěších dvou mladých 
z Javorníka. Šlo o Adama Kašpara, 
jehož malířské umění je uznáváno u 
nás i v zahraničí, a dále o Natálku 
Císařovou, která se prosadila na 
celosvětové soutěži mladých vědců 
v Číně. 
A po malíři a vědkyni s radostí 
sdělujeme, že máme v obci také 
mladého sportovce, který byl pozván 
na reprezentační sraz České republiky 
kategorie U15 (do 15 let). Náš 
javornický Kuba je brankářem 
fotbalového klubu TJ Svitavy, jenž je 
součástí programu podporovaných 
talentů Regionální fotbalové akademie 

FAČR Pardubického kraje. Jménem 
obce Kubovi gratulujeme a přejeme co 
nejvíce dalších podobných úspěchů. 
 
Protože otec Jakuba, Luděk Hnát, je 
sportovním manažerem 
mládežnického fotbalu v TJ Svitavy 
kategorií U5-U15, požádali jsme ho o 
pár slov k tomuto úspěchu: 
 
„Děkujeme Pepovi a Martinovi 
Juříkovým, kteří s námi spolupracovali 
a umožnili nám, jako zástupci obce, 
trénovat na umělce v Javorníku v době 
covidových uzavření sportovišť. 
Samozřejmě za plnění všech oficiálních 
nařízení. Byl to jeden z důležitých 

kroků k tomuto obrovskému úspěchu, 
kdy se první hráč našeho nového 
fotbalového Sportovního střediska 
mládeže ve Svitavách dostal do výběru 
reprezentace České republiky. 
Poděkování zajisté patří také všem, 
kteří se jakkoliv historicky podíleli na 
projektu umělky a celého sportovního 
areálu v Javorníku. 
Moc bych si přál, aby co nejvíce dětí 
využívalo možnosti sportování v naší 
krásné obci Javorník. Je jedno, jaký 
sport děti dělají. Hlavně že sportují 
(přestože nejlepší je hrát fotbal…). A 
také doufám, že se co nejdříve někdo 
další z talentů v naší obci ke Kubovi 
přidá. Vyžeňme děti ven na hřiště!...“

 
 
 
 
 
 
 

O čem psal Javornický občasník před 30 lety 
 

Co nového v Javorníku? – vydání srpen 1991 
 
Od počátku r. 1991 se podařilo realizovat některé akce, na něž řadu let nebyly ve Svitavách finance. V hodnotě 115 tis. korun 
byla opravena místní komunikace v horní části obce. Ve sportovním areálu Březinka byla zásluhou p. Peřiny a Husáka 
vybetonována „bouda“ a její okolí. Za 50 tis. Kč byla provedena výměna dvou kotlů v ZŠ. Zvláště je třeba ocenit a poděkovat 
pánům Knotkovi, Dymákovi, Čechalovi a Peterkovi za vzorně a ve vysoké kvalitě provedenou rekonstrukci komínu v ZŠ vč. 
instalačních a klempířských prací v hodnotě 110 tis. Kč (úspora proti rozpočtu 40 tis. Kč). A v současné době probíhají práce 
v MŠ – výroba a výměna oken, nová fasáda, oprava střechy a komínů, klempířské práce atd. Vč. vymalování budou náklady 
170 tis. Kč. Věříme, že budeme s firmou NOBI, která akci provádí, spokojeni. 

SKVĚLÁ ZPRÁVA 

NĚCO Z HISTORIE 
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