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Po několika letech bylo bílo už v listopadu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vánoce se blíží - budou letos konečně na sněhu? 
V komplikované době koronavirové by to jistě uvítaly zejména děti. 
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Zápisy ze zasedání  
 

18.10.2021

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 M. Jankovou a 
K. Matušovskou. 

 
 
4. Dispozice s majetkem obce-

projednání záměru odkoupení 
pozemku pro výstavbu suchého 
poldru do vlastnictví obce  

- Starosta  obce předložil návrh na 
odkoupení pozemku p.č. 772 v k.ú. 
obce Javorník, o výměře 3 434 m

2
, 

pro výstavbu suchého poldru od 
soukromé osoby Ant. Houdka, 
Havlíčkova 18, Svitavy, 568 02. 
Projednáváno na zasedání 
zastupitelstva dne 6.9.2021 pod 
uns. č. 5/2021-4. Cena: 5,-Kč/1m

2
. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
záměr odkoupit pozemek p.č. 772 
o výměře 3.434 m

2
 od soukromé 

osoby do vlastnictví obce za cenu 
5,-Kč/1m

2
. 

 
 

5. Dispozice s majetkem obce -
žádost o odkoupení pozemku p.č. 
152 a pronájem části pozemku 
p.č. 1234/1 ve vlastnictví obce 

- Vlastimil a Mária Dědičovi, 
Javorník 29, předložili žádost o 
odkoupení pozemku v majetku 
obce Javorník p.č. 152 v k.ú. obce 
Javorník.  

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
záměr prodeje pozemku p.č. 152 
v k.ú. obce Javorník. 

- Současně předložili žádost o 
pronájem cca 60 m

2
 z pozemku 

p.č. 1234/1 – ostatní komunikace, 
v majetku obce. 

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
záměr pronájmu části pozemku 
p.č. 1234/1 v k.ú. obce Javorník. 

 
6. Plnění rozpočtu obce k 30. 9. 

2021 
- Zastupitelé obce byli starostou 

seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 30. 9. 2021 Fin 2-12M. 

- Na roční rozpočet příjmů po 
konsolidaci ve výši 7.601.808,23 
Kč je skutečnost 6.361.370,79 Kč. 

- Na roční rozpočet výdajů po 
konsolidaci ve výši 7.591.206 Kč je 
skutečnost 5.855.840,32 Kč. 

- Saldo hospodaření je 505.530,47 
Kč.  

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce k 
 30. 9  2021. 
 

7. Dispozice s majetkem obce-
projednání záměru bezúplatného 
převodu pozemku do vlastnictví 
obce 

- V souladu se zápisem ze schůzky 
zástupců obce a vlastníků 
pozemků, na kterých protéká 
odtok vody z rybníka a plánovaný 
odtok dešťové vody ze stavební 
lokality Z6, ze dne 22.9. 2021, 
starosta obce předložil dohodu 
mezi obcí a vlastníky pozemku p.č. 
116/16 Miroslavem Uhrem, 
Javorník 19,  a Drahomírou 
Krejčovou, Přímá 4, Svitavy, 568 
02, o možném bezúplatném 
převodu předmětného pozemku 
do vlastnictví obce. (Zápis ze 
schůzky je nedílnou součástí 
zápisu ze zasedání zastupitelstva). 

- Následně byla doplněna informace 
ze strany vlastníka pozemku, že 
předmětný pozemek je vlastníkem 
zastaven do bankovní zástavy. 
Podmínky pro možnost 
bezúplatného převodu tedy 
nejprve vlastník projedná 
s bankou. 

- Informaci zastupitelé vzali na 
vědomí. 
 

8. Přijetí obecně závazné vyhlášky 
- Starosta obce předložil ke 

schválení obecně závaznou 
vyhlášku obce (OZV) číslo 1/2021 o 
stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. 

- Zastupitelstvo obce schválilo OZV 
obce č. 1/2021 o stanovení 
obecního systému odpadového 
hospodářství. 

 
9. Různé 
a) Projednání žádosti spol. LIDÉ 

V LESE Z.S. o poskytnutí 
finančního příspěvku 

- Spol. LIDÉ V LESE z.s. se sídlem 
Čistá 412, požádala obec o 
finanční příspěvek 6.000 Kč na 
provoz lesní školy, provozované 
v objektu střelnice v Javorníku pro 
rok 2021.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 

finanční příspěvek spol. LIDÉ 
V LESE z.s. ve výši 6.000 Kč pro rok 
2021. 

 
b) Dispozice s majetkem obce - 

projednání záměru bezúplatného 
převodu pozemku p.č. 137/12 do 
vlastnictví obce 

- Starosta obce navrhl schválit 
záměr o bezúplatném převodu 
pozemku p.č. 137/12 v k.ú. obce 
Javorník do vlastnictví obce 
Javorník od současného vlastníka 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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(Česká republika), zastupovaného 
Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Pozemek je 
nezbytný z důvodu umožnění 
rekonstrukce, obsluhy a 
udržitelnosti projektu změny 
užívání objektu bývalé budovy 
Jednoty, na Středisko volného 
času.   

- Zastupitelstvo obce schválilo 
záměr bezúplatného převodu 
pozemku p.č. 137/12 do vlastnictví 
obce Javorník od současného 
vlastníka České republiky. 

 
c) Dispozice s majetkem obce - 

žádost o odkoupení  pozemku p.č. 
1220/6 ve vlastnictví obce 

- Olga  Strachotová,  byt.  Ant.  
Slavíčka  647/32,  Svitavy, p.s.č 
568 02 podala žádost o odkoupení  
pozemku v majetku obce Javorník 
p.č. 1220/6 v k.ú. obce Javorník.  

- zastupitelstvo obce neschválilo 
záměr prodeje pozemku p.č. 
1220/6 v k.ú. obce Javorník.

 

15.11.2021 

 
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 E. Juříkovou a 
L. Obrovou. 

 
4. Předložení střednědobého 

rozpočtového výhledu do roku 
2024 a návrh rozpočtu na rok 
2022 obce Javorník ke schválení  

- Starosta obce předložil ke 
schválení návrh střednědobého 
rozpočtového výhledu obce 
Javorník do roku 2024 a návrh 
rozpočtu obce Javorník na rok 
2022. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
střednědobý rozpočtový výhled 
obce Javorník do roku 2024 a 
rozpočet obce na rok2022. 
 

5. Předložení střednědobého 
rozpočtového výhledu do roku 
2024 a návrh rozpočtu na rok 
2022 příspěvkové organizace ZŠ a 
MŠ Javorník 

- Starosta obce předložil ke 
schválení návrh střednědobého 
rozpočtového výhledu do r. 2024 a 
návrh rozpočtu na r. 2022 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
střednědobý rozpočtový výhled do 
r. 2024 a rozpočet na r. 2022 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník. 

 
6. Plnění rozpočtu obce k 31. 10. 

2021 a rozpočtové opatření č. 4 
- Zastupitelé obce byli starostou 

seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31.10.2021 Fin 2-12M. 

- Na roční rozpočet příjmů po 
konsolidaci ve výši 7.601.808,23 
Kč je skutečnost 6.834.422,67 Kč. 

- Na roční rozpočet výdajů po 
konsolidaci ve výší 7.591.206 Kč je 
skutečnost   6.407.438,85 Kč. 

- Saldo hospodaření je 426.983,82 
Kč.  

- Zastupitelstvo  obce  vzalo na 
vědomí  plnění  rozpočtu  obce  k 
 31.10.2021 a schválilo rozpočtové 
opatření č. 4/2021. 
 

7. Projednání smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti 
se spol. K.energo s.r.o. 

- Byla předložena smlouva o zřízení 
věcného břemene se spol. 
K.energo s.r.o., Nádražní 346, 
Lanškroun, IČ: 27494683, 
v souvislosti s výstavbou 
distribuční soustavy el. energie ve 
stavební lokalitě Z6 u Březinky.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
smlouvu o zřízení věcného 
břemene se spol. K.energo s.r.o. 

- Byl předložen ke schválení souhlas 
obce jako oprávněného subjektu 
z věcného práva výhrady práva 
zpětné koupě, se zřízením práva 
odpovídajícího věcnému břemeni, 
zapsanému   v katastru   
nemovitostí   k pozemku p.č. 
717/34 v k.ú. Javorník u Svitav 
(vlastník Herzánová Pavlína) a 
k pozemku p č. 717/33 (vlastník 
SJM Nechvátal Robert Mgr. a 
Nechvátalová Markéta Ing.). 

- Zastupitelstvo obce souhlasí se 
zřízením práva odpovídajícího 
věcnému břemeni, zapsanému 
v katastru nemovitostí k pozemku 
p.č. 717/34 a k pozemku p.č. 
717/33 v k.ú. obce Javorník u 
Svitav. 
 

8. Přijetí obecně závazné vyhlášky 
- Starosta obce předložil ke 

schválení obecně závaznou 
vyhlášku obce (OZV) číslo 2/2021 o 
místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. 

Výše poplatku za svoz 
komunálního odpadu na jednu 
osobu a rok byla navržena na 670 
Kč. 

- Ing. Květa Matušovská podává 
protinávrh na 650 Kč.  

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
protinávrh. 

- Zastupitelstvo obce schválilo OVZ 
obce č. 2/2021 o místním poplatku 
za obecní systém odpadového 
hospodářství. Poplatek byl 
stanoven na částku 670 Kč. 

 
9. Různé 
 
a) Dispozice s majetkem obce – 

projednání záměru pronájmu 
obecního pozemku p.č. 1175/1 
v k.ú. obce Javorník u Svitav 

- Starostou obce byl předložen 
záměr pronájmu obecního 
pozemku p.č. 1175/1 v k.ú. obce 
Javorník.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
záměr pronájmu pozemku p.č. 
1175/1 v k.ú. obce Javorník u 
Svitav. 

 
b) Projednání smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti se spol. 
Energomontáže Votroubek s.r.o. 

- Starosta obce předložil ke 
schválení smlouvu o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného 
břemene v souvislosti s výstavbou  
distribuční sítě elektrické energie 
pro výstavbu RD (František 
Kysilko) se spol. Energomontáže 
Votroubek s.r.o. Strojírenská 1646, 
Rychnov nad Kněžnou, IČ 
28791274, na pozemku p.č. 
717/14. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene se spol. 
Energomontáže Votroubek s.r.o. 

 

 



 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo slaví tentokrát?    Na zdraví! 

             

Letošní oslavenci v listopadu a prosinci 

 

JOSEFA SOTONOVÁ  80 LET 
MIROSLAV OMASTA  65 LET 
RŮŽENA JARMEROVÁ  60 LET 
JINDŘIŠKA PAVLŮ   65 LET 
FRANTIŠEK KYSELÝ  65 LET 
 
 
Poznámka: Kdo si zveřejnění nepřeje, není zde uváděn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznáte, kde je toto místo? 
 

Známe naši obec dobře? 

 
Tentokrát jsme do soutěže o dárkový 
poukaz do prodejny Kosmas 
v hodnotě 500 Kč vybrali fotografii ze 
zimní procházky 
po Javorníku. 
 
Fotografie byla 
pořízena letos 
koncem 
listopadu na 
jedné z obecních 
cest. 
 
Denně vidíme 
řadu našich 
občanů na 
procházkách 
Javorníkem a 
okolím. A tak 
očekáváme, že 
pro mnohé z 
čtenářů nebude 
otázka těžká. 

Pokud se tedy domníváte, že znáte 
odpověď na otázku „Poznáte, kde je 
toto místo?“, zkuste si zasoutěžit.  

Termín uzávěrky předání odpovědí je 
pondělí 17.1.2022 v 16:30. Odpověď 
předejte na Obecní úřad do knihovny.  

 
Ze správných 
odpovědí bude 
vylosován 
výherce, který 
obdrží poukázku 
na nákup knihy 
nebo knih 
v hodnotě 500 Kč.  
 
Losování 
proběhne veřejně 
17. ledna 2022 
v 17:00 h v obecní 
knihovně. 
 
 
Jarmila Boušková, 

knihovnice

 
 

JUBILANTI 

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

SOUTĚŽ OBECNÍ KNIHOVNY 
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Charita Svitavy informuje 
 

Budeme opět štědří? 

 

 
 
 
Dobrý den, 
za Charitu Svitavy dávám na vědomí, že Tříkrálová sbírka 2022 proběhne na Svitavsku v termínu 2. 1. 2022 – 16. 2. 2022. 
Konkrétní termín ve Vaší obci bude upřesněn. Pokud situace dovolí, proběhne sbírka v podobě, na kterou jsme byli všichni 
zvyklí. Pokud nastane situace jako letos v lednu, budou v obci umístěny statické kasičky na dohodnutých místech. Jejich 
rozmístění všem včas oznámíme. 

Miriam Holubcová, DiS. 
pastorační asistent, koordinátor Tříkrálové sbírky 

Mobil: +420 730 594 542 
Charita Svitavy 

Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy 
http://www.svitavy.charita.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jak se žilo na vesnici 
 

Brzy 87letý Josef Juřík vzpomíná a komentuje 

 
 Občané měli k sobě blízko! 

Setkávali se v obchodě, hostinci i 
v kostele. Dralo se peří, dům od 
domu. I sebezásobení stmelovalo 
– práce na záhumencích (sousedé 
si pomáhali…). 

 Teď máme různé akce v Březince 
(pokud nás covid nebrzdí) a senioři 
mají svůj Klub důchodců. 

 Vítáme zveřejňované fotografie 
v Občasníku, který se pro mnohé 
stává kronikou obce. 

 I mnozí noví občané se včleňují do 
obce. Probíhající rekonstrukce 

bývalého objektu Jednoty jistě 
přispěje ke kulturnímu životu 
v obci do budoucna – OÁZA ve 

středu obce… 
 Na foto je zakladatel rodu Gustav 

Juřík, který byl z dvanácti dětí, 
poslední z dvojčat. Díky lsti přežil I. 
světovou válku. Na poli při boji na 
zteč (na bodák) zakopl a předstíral 
smrt!  S manželkou vychovali pět 
dětí. A jak šel čas, přistěhovali se 
do obce. Hospodařili soukromě a 
později v JZD jako ostatní 
vesničané. Současná generace by 
tehdejší poměry těžko zvládala. 
Svět se změnil. Jeden zemědělec – 
soukromník je spíše výjimkou.

 

DOSTALI JSME DOPIS 

Z PERA DOPISOVATELŮ 
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Aktuality 
 

Vodné a stočné pro rok 2022 

 
Provozovatel vodovodu a kanalizace 
ve Svitavách společnost Vodárenská 
Svitavy s.r.o. projednal v listopadu 
s vedením města ceny vodného a 
stočného pro rok 2022, ty následně 
schválila rada města a členská schůze 

dobrovolného svazku obcí Skupinový 
vodovod Svitavy. Pro rok 2022 se ceny 
nemění oproti cenám platným v roce 
2021, budou tedy nadále platit tyto 
ceny: pro fakturaci vodného ve výši 
37,96 Kč/m3 s DPH a u vody odvedené 

k čištění (stočné) na 45,21 Kč/m3 
s DPH. Ceny pro vodné jsou platné i 
pro obce zásobované v rámci 
Skupinového vodovodu Svitavy 
(Javorník, Kamenná Horka, Karle, 
Koclířov a Vendolí). 

 

Cena vodného a stočného pro rok 2022 
 

Jaromír Hurych – jednatel, Vodárenská Svitavy s.r.o.  

 

Cena svozu odpadů v r. 2022 

 
Bystrý čtenář si již přečetl v zápise ze 
zasedání zastupitelstva, že poplatek za 
svoz TKO (tuhý komunální odpad) 
bude v Javorníku v r. 2022 ve výši 670 
Kč na jednoho obyvatele (letos to bylo 
650 Kč).  
Součástí poplatku jsou i dva mobilní 
svozy nebezpečného odpadu.  

LIKO Svitavy bude ale fakturovat za 
jednoho obyvatele ve skutečnosti 
celkem 852 Kč. Rozdíl tak bude za 
občany platit obec.  
Navíc obec ještě hradí svoz zeleného 
odpadu, stavební suti a 
velkoobjemového odpadu.  
 

Poplatek 670 Kč za občana lze platit 
nejen hotově na OÚ, ale je možné toto 
hradit přímo na účet obce č. 
1283335349/0800 třeba 
z internetového bankovnictví. 
Variabilní symbol uvádějte číslo 
popisné a do zprávy pro příjemce 
můžete uvést, za koho platíte.

 

Mobilní svoz nebezpečného odpadu v r. 2022 

 
Obec Javorník dle dohody se 
společností LIKO Svitavy organizuje 
společně s mobilním svozem 
nebezpečného odpadu i přistavení 

kontejnerů na velkoobjemový odpad. 
Kontejnery jsou přistavovány na třech 
tradičních svozových místech v obci.

 
 
 

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

 
  
Kč/ m

3
 bez DPH    

 
Kč/m

3 
s 10% DPH 

vodné 34,51 37,96 

stočné 41,10 45,21 

vodné + stočné 75,61 83,17 

Jarní svoz nebezpečného odpadu bude v Javorníku 27. května 
2022 a na podzim to bude 30. září 2022 vždy v pátek v 15:30 h. 
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Zhodnocení končícího roku 
 

PF 2022 

 
Vážení spoluobčané, 
je tu konec roku 2021. Bývá zvykem 
provést krátkou bilanci, jaký ten 
uplynulý rok byl. Zejména co se 
povedlo, co nepovedlo. 
Přes zdánlivě jednoduchou osnovu 
hodnocení jednoduché není. 
Jak všichni vnímáme, opět se bohužel 
změnila zdravotní situace. Jsou tu 
znovu zákazy a omezení 
společenského života. V celém světě. 
Dotklo se to i naší obce. Přesto, že 
v médiích na jedné straně slyšíme, že 
nikdo nechce nic omezovat, v naší obci 
byly zrušeny tradiční akce, zpestřující 
melancholické podzimní období. 
Někde něco jde, někde je to rušené. 
Jak se v tom vyznat. Upřímně říkám, 
že sám nevím. 
Obecně ale platí, že na každé 
společenské akci musí být dodržena 
určitá konkrétní opatření, která by 
měla zamezit šíření nemoci Covid 19. 
Ke zpřísnění pravidel pořádání 
veřejných akcí došlo v tomto roce 
zejména od listopadu. Nedodržení 
opatření znamená postih konkrétních 
osob. A to organizátorů akce. V našem 
případě to znamená, že odpovědnost 
za bezchybný průběh akce by přešla 
na naše spoluobčany. Na ty, kteří ve 
svém volném čase vše připravují. 
Bezúplatně. Můžeme to vnímat 
jakkoli, ale dle mého je to vysoké 
riziko. Víte, nejsem odborník na 
zdravotnictví a nechci se pouštět do 
diskusí, jak je zdravotní situace složitá 
či nikoli. Chápu a je mi líto, že jsou tím 
narušeny osobní kontakty. Na druhou 
stranu velice zblízka jsem viděl, jak 
vypadá takové porušení zákona, 
nařízení. Věřte, raději budu čestně ten 
„špatný“, který ve „jménu ochrany 
zdraví a života občanů“  něco zakáže, 
zruší než ten, který „něco porušil“ a 
ten, který to „měl vědět“.  
Ale ponechme tento tvrdý, 
pesimistický akcent stranou. Je zcela 
jisté, že takto v naší obci život 
neplyne. V letním čase proběhly 
sportovní akce, turnaj v malé kopané, 
volejbale, velice povedený dětský den, 
letní kino, návštěva muzikálu. Naši 

důchodci se pravidelně scházeli. 
Sportovní areál byl a je stále 
k dispozici nejen ke sportování, ale i 
k pouhé procházce. Stále je v obci kam 
se podívat, projít. Nelze přehlédnout, 
že rybníček zkrášluje svoji tvář každým 
dnem. Z kapličky je na obec a okolí 
nádherný pohled (kdo jej viděl…). 
Obdobné je to s restaurovaným 
křížkem u kapličky (celkové náklady 
225.000 Kč, z toho dotace 157.000 Kč). 
Opravené silnice, zejména ty vymleté 
vodou, vysázená ovocná alej (100% 
dotace ve výši 157.000 Kč). Budova 
školy získala nové sanitární zařízení, 
světelná tělesa, malbu se sanací 
plísně, odizolované základy. Zvýšení 
BESIPu osvětlením místa pro 
přecházení na silnici II/366 u čekáren 
U Jelena. Obec vede boj se 
záplavovými vodami. 
Jsou tu další projekty, které se obec 
snaží dotáhnout do konce. Ale to jsou 
akce, které vyžadují složitá jednání. 
Tak např.: 
 
- Výstavba technické infrastruktury 
ve stavební lokalitě Z6 (u Březinky). 
Po několika letech příprav, kdy se 
objevovaly stále a stále nové překážky, 
bohužel přišel další problém. Jeho 
překonání by vyžadovalo změnu 
územního plánu obce. Muselo proto 
dojít ke změně postupu v projektu 
oproti vypracované územní studii. Ale 
již dnes víme, že i tento nový směr má 
překážky. Snad vše půjde a realizace 
po zimě začne. Financování akce je 
směřováno na získání dotace, ale zde 
buďme zdrženliví. Spíše to vypadá na 
investice z vlastních zdrojů. 
 
- Rekonstrukce objektu Jednoty na 
středisko volného času Javorník 105. 
Projekt je hotov. Vše je 
v připomínkovém řízení, směřující pro 
vydání stavebního povolení. Tato akce 
je směřována celá na získání dotací. 
V podstatě vše se tomu podřizuje. 
V opačném případě by to znamenalo 
opravu dílčí a na etapy tak, jak by obec 
měla finance. Obec již získala dotaci 
na vyhotovení projektové 

dokumentace ve výši 200.000 Kč   a na  
interní  vybavení  ve  výši  cca 600.000 
Kč.   Obec zažádala stát o pozemek za 
budovou, kde by měla být malá 
terasa. Rok 2022 bude nejspíše 
průlomový v učiněném kroku pro 
realizaci. Tak držme pěsti. 
 
- Březinka: Ani zde obec nesložila ruce 
do klína. Také zde se plánuje 
zkvalitnění zázemí. Plánuje se nové 
WC a umývárny, šatny a „kuchyňka“ 
v podobě speciálně vybavených 
buněk. Vše směřuje k investování 
z dotačních titulů. Zde jsou bohužel 
problémem pozemky. Obec zde nemá 
vhodné plochy, které striktně vyžadují 
dotační tituly. Z tohoto důvodu obec 
iniciovala směnu pozemku se státem. 
Navíc musí dojít ke změnám způsobu 
využití potřebných ploch. A to zabere 
hodně administrativního, ale i 
finančního úsilí. Tak opět držme pěsti. 
V otázce sporu se soukromým 
vlastníkem ohledně vlastnických 
vztahů k chatce a části sportoviště byl 
právním zástupcem obce vypracován 
koncept žaloby k soudu. 
 
-  Výstavba technické infrastruktury 
ve stavební lokalitě Z1 (u kapličky). 
Zde proběhly dohody mezi vlastníky 
pozemků a obcí. To položilo stavební 
kámen pro zabudování vodovodních 
přípojek, kabelu elektrického vedení, 
veřejného osvětlení a možnost 
komunikačního připojení stavebních 
parcel. Výsledkem je již výstavba 
prvního rodinného domu.  
 
Je jasné, že před námi stojí další výzvy. 
Např. zpevnění komunikace ve 
stavební lokalitě Z1, oprava 
komunikací včetně vybudování 
odpočinkových, vyhlídkových míst na 
kopci nad Kinclovými a u ovocné aleje. 
Oprava obecního bytu, restaurování 
uměleckých děl v kapličce….  
Ale nejprve je třeba dokončit 
rozdělané akce. A třeba taková 
„maličkost“ jako je osvětlení 
vánočního javoru. Stromek roste. 
Současná výzdoba byla potrhána 
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větrem. Smutné. Neopravitelné. Nová 
výzdoba je nezbytná. Cenový odhad 
sahá k 50-ti tisícům. 
Vše výše popsané by nebylo ničím, 
nebýt lidského faktoru. Rád bych 
touto cestou poděkoval všem 
spoluobčanům, že Vám život v obci 
není lhostejný. Upozorníte na 
problém, sami jej i odstraníte, staráte 
se o veřejnou zeleň ve svém okolí 
apod. Je to nesmírná pomoc. Děkuji.  
Chtěl bych poděkovat členům komisí, 
organizátorům společenských, 

sportovních akcí, že ve své snaze něco 
podniknout, nepolevují. Ani v tak 
složité době. Děkuji. 
Nemohu zde nezmínit ani spolupráci 
zastupitelů, práci místostarostky, 
zaměstnanců obce. Všichni vnímají, že 
se zde neřeší „politické“ problémy. 
Řešíme zcela obyčejné situace, které 
nám po vyřešení neobyčejně posunou 
životní úroveň obce vpřed. 
 
Vážení spoluobčané, informací bylo již 
určitě dost. Hodnocení je na Vás. 

Myslím, že v této složité situaci je 
zejména důležité zachovat si ten 
pověstný „selský rozum“.  
Co je však konstantní, objektivní, to je 
čas. Nikdo ho nezastaví. A tak rok 
2021 končí, nový rok 2022 začne. 
 
Dovolte mi, abych Vám do toho 
nového roku popřál vše nejlepší. 
Zvláště bych chtěl popřát nám všem. 
Už žádné zákazy a omezení a co 
nejvíce malých i velkých setkání… 

Josef Juřík
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zimní atmosféru bez sněhu dovedou navodit i krásní sněhuláci 
ze špalků dřeva… Hájence tleskáme! 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přejeme všem občanům Javorníka šťastné a veselé Vánoce prožité ve zdraví! 
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