
 
 
 
 
 
 

 
 

Březen 2022 

   

Po pěti měsících se opět sešli senioři 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V úterý 8. března se uskutečnil Klub důchodců. O nedočkavosti našich seniorů 
opět se potkat svědčí fakt, že účast byla velká – bavit se přišlo 30 důchodců. 
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Zápisy ze zasedání  
 

22.12.2021

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 T. Kadlece a L. 
Bednáře. 

 
4. Projednání žádosti o poskytnutí 

neinvestiční dotace Oblastní 
charita Polička  

- Starosta obce předložil žádost  
Oblastní  charity Polička, 
Vrchlického 16, 572 01, o poskyt- 
nutí neinvestiční dotace ve výši 
1.500 Kč na rok 2022. 

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
poskytnutí neinvestiční dotace 
Oblastní charitě Polička. 
 

5. Projednání žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku Charita 
Svitavy 

- Starosta obce předložil žádost 
charitativní pečovatelské služby 
Charita Svitavy, Hřbitovní 1, 
Svitavy, 568 02, o poskytnutí 
finančního příspěvku na rok 2022 
ve výši 5.000 Kč.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč 
charitativní pečovatelské službě 
Charita Svitavy, Hřbitovní 1, 
Svitavy, 568 02, na rok 2022. 

 
6. Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 

2021, rozpočtové opatření č. 5 
- Zastupitelé obce byli starostou 

seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 30. 11. 2021  Fin 2-12M. 

- Na roční rozpočet příjmů po 
konsolidaci ve výši 7.850.636,51 
Kč je skutečnost 7.574.672,30 Kč. 

- Na roční rozpočet výdajů po 
konsolidaci ve výší 8.140.163 Kč, je 
skutečnost   6.877.000,06 Kč. 

- Saldo hospodaření je 697.672,24 
Kč.  

- Zastupitelstvo  obce  vzalo na 
vědomí  plnění  rozpočtu  obce  k 
 30.11..2021. 

- Dále bylo předloženo rozpočtové 
opatření č. 5, které Zastupitelstvo 
obce schválilo. 
 

7. Projednání žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku Světlanka 
Svitavy 

- Starosta obce předložil žádost 
neziskové organizace Světlanka - 
centrum denních služeb, Hřbitovní 
1, Svitavy, 568 02, o poskytnutí 
finančního příspěvku na rok 2022 
ve výši 5.000 Kč.   

- Zastupitelstvo obce schválilo 
finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč 
neziskové organizaci Světlanka - 
centrum denních služeb, Hřbitovní 
1, Svitavy, 568 02, na rok 2022. 
 

8. Projednání žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku Salvia 
Svitavy 

- Starosta 
obce 
předložil 
žádost neziskové organizace 
Salvia, Středisko sociálních služeb 
Salvia, z.ú, Wolkerova alej 92/18, 
Svitavy, 568 02, o poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 2.000 
Kč na rok 2022.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč  
neziskové organizaci Salvia, 
Středisko sociálních služeb Salvia, 
z.ú, Wolkerova alej 92/18, Svitavy, 
568 02, na rok 2022. 

 
9. Různé 
a) Dispozice s majetkem obce – 

projednání pronájmu obecního 
pozemku p.č. 1175/1 v k.ú. obce 

Javorník u Svitav, uzavření 
nájemní smlouvy 

- V rámci schváleného záměru 
pronájmu obecního pozemku p.č. 
1175/1 v k.ú. obce Javorník, 
projevil zájem o pronájem 
předmětného pozemku p. 
Hárovník Martin, Javorník č.p. 60, 
568 02 Svitavy. 

- Zastupitelstvo obce schválilo  
pronájem pozemku p.č. 1175/1 
v k.ú. obce Javorník u Svitav p. 
Martinu Hárovníkovi, Javorník č.p. 
60, 568 02 Svitavy. Současně 
pověřilo starostu k podpisu 
nájemní smlouvy. 

 
b) Skupinový vodovod Svitavy, 

dobrovolný svazek obcí – zpráva 
o činnosti 

- Starosta obce seznámil zastupitele 
obce se závěry členské schůze 
Skupinového vodovodu Svitavy ze 
dne 29.11.2021. Materiály jsou 
k dispozici k nahlédnutí na OÚ 
Javorník.  

- Zastupitelstvo obce zprávu vzalo 
na vědomí. 

 
c) Dispozice s majetkem obce – 

odkoupení pozemku p.č. 772 
v k.ú. obce Javorník, pro výstavbu 
suchého poldru, do vlastnictví 
obce Javorník 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
záměr odkoupit do vlastnictví 
obce Javorník pozemek p.č. 772 
v k.ú. obce Javorník, za 5,-Kč/1m

2
, 

za účelem výstavby suchého 
poldru (viz. usn.č. 6/2021-4 ze dne 
18.10.2021). Záměr byl na úřední 
desce vyvěšen zákonem 
stanovenou lhůtu. Nebyly 
zaznamenány negativní podněty, 
které by odkoupení pozemku 
bránily. 

- Starosta obce navrhuje schválit 
odkoupení pozemku p.č. 772 v k.ú. 
obce Javorník, od současného 
majitele - Antonín Houdek, byt. 
Havlíčkova 18, Svitavy, 568 02, do 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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vlastnictví obce Javorník, za 5,- 
Kč/1 m

2
. Vše v souladu se 

schváleným záměrem.  
- Zastupitelstvo obce schválilo 

odkoupení pozemku p.č. 772 v k.ú. 
obce Javorník, od osoby Antonín 
Houdek, byt. Havlíčkova 18, 
Svitavy, 568 02, do vlastnictví obce 
Javorník, za 5,- Kč/1 m

2
. Vše 

v souladu se schváleným 
záměrem. Současně pověřilo 
starostu k podpisu kupní smlouvy. 

 
d) Dispozice s majetkem obce – 

projednání smlouvy o smlouvě 
budoucí mezi obcí Javorník a ČR – 
Státním pozemkovým úřadem 

- Česká republika, zastoupena 
státním pozemkovým úřadem se 
sídlem Husinecká 1024/11a Praha, 
pracoviště Krajského 
pozemkového úřadu pro 
Pardubický kraj, se sídlem B. 
Němcové 231, Pardubice,  530 02, 
předložila obci Javorník návrh 
smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene 
pozemkové služebnosti inženýrské 
sítě č. 1045C21/19 na pozemek 
p.č. 712/5.  

- Věcné břemeno se vztahuje pro 
výstavbu inženýrských sítí pro 
stavební lokalitu Z6 (u Březinky).   

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného 
břemene pozemkové služebnosti 
inženýrské sítě č. 1045C21/19 na 
pozemek p.č. 712/5 mezi obcí 
Javorník a Českou republikou, 
zastoupenou státním 
pozemkovým úřadem se sídlem 
Husinecká 1024/11a Praha, 
pracoviště Krajského 
pozemkového úřadu pro 
Pardubický kraj, se sídlem B. 
Němcové 231, Pardubice,  530 02. 
Současně pověřilo starostu 
k podpisu kupní smlouvy. 

 
 
 

24.1.2022 

 
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 
T. Reichelta. 

 
4. Vyhodnocení podaných cenových 

nabídek na zhotovení díla 
rekonstrukce účelových 
komunikací stavební lokalita Z6, 
výběr zhotovitele díla  

- Obec Javorník dne 13.1.2022 
vypsala výzvy k podání cenových 
nabídek na zhotovení díla 
„Rekonstrukce účelových 
komunikací 11úk, 16úk Javorník“ - 
stavební lokalita Z6 (u Březinky).  
Byly osloveny 3 společnosti: 

- SUS Pardubického kraje, středisko 
Svitavy, Hlavní 302, Svitavy, 568 
02 

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

- AD Mach s.r.o., Libštát 295, Libštát 
512 03 

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

- K datu 24.1.2022 jsou hodnoceny 
podané cenové nabídky: 

- SÚS Pardubického kraje, středisko 
Svitavy, Hlavní 302, Svitavy 

-  921.198,47 Kč bez DPH, 
1.114.650,15 Kč s DPH 
 

- Inspa s.r.o., Pavlovova 1249/43, 
Svitavy 

- 935.017,58 Kč  bez DPH,  
1.131.371,27 Kč s DPH 
 

- AD Mach s.r.o., Libštát 295  
- Cenová nabídka nebyla podána 

 
- DS Logistic s.r.o., Libštát 310 
- 2.275.505,13 Kč bez DPH,    

2.753.361,21 Kč s DPH 
 
- Hodnotícím kritériem byla nejnižší 

cena zhotovení díla bez DPH za 
dodržení všech zákonných norem.  

- Nejnižší cenová nabídka na 
zhotovení požadovaného díla 
předložila společnost SÚS 
Pardubického kraje, středisko 
Svitavy, Hlavní 302.  
Starostou obce byla předložena 
k projednání a ke schválení za 
zhotovitele díla spol. SÚS 
Pardubického kraje, středisko 
Svitavy, Hlavní 302 s předloženou 
cenovou nabídkou. 

- Zastupitelstvo obce schválilo za 
zhotovitele díla spol. SÚS 
Pardubického kraje, středisko 
Svitavy, Hlavní 302, s cenovou 
nabídkou ve výši 921.198,47 Kč 
bez DPH (1.114.650,15 Kč s DPH) 
za zhotovení požadovaného díla. 
Současně pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy na zhotovení 
díla. 
 

5. Projednání žádosti pí. Stachové 
Olgy ve věci vlastnického práva 

k pozemku p.č. 1220/6 v k.ú. obce 
Javorník u Svitav 

- Starosta obce seznámil zastupitele 
obce se žádostí Stachové Olgy, 
byt. Ant. Slavíčka 32, 568 02 
Svitavy. 

-  Olga Stachová požaduje po obci 
schválit a podepsat souhlasné 
prohlášení a uznání vlastnictví k 
pozemkové parcele 1220/6 v k.ú. 
obce Javorník u Svitav. Svého 
práva se domáhá poté, co, dle 
jejího názoru, vlastnictví 
k předmětnému pozemku nabyla 
vydržením ve smyslu § 1091, resp. 
1095 z.č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, ve znění pozd. předpisů.  

- Starosta obce upozorňuje na 
skutečnost, že k pozemku p.č. 
1220/6 je vlastnické právo obce 
Javorník zapsáno ve veřejném 
seznamu – v katastru nemovitostí 
pravděpodobně nejméně od doby 
digitalizace katastru, tedy cca od r. 
1994. Dále upozorňuje na znění § 
980 z.č. 89/2012, Občanský 
zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů – citace § 980: 

- 1)Je-li do veřejného seznamu 
zapsáno právo k věci, neomlouvá 
nikoho neznalost zapsaného 
údaje.  Stanoví-li to právní 
předpis, zapíše se do veřejného 
seznamu kromě věcného práva i 
právo užívání nebo požívání, jakož 
i omezení rozsahu nebo způsobu 
užívání nebo požívání věci 
spoluvlastníky. 

- 2) Je-li právo k věci zapsáno do 
veřejného seznamu, má se za to, 
že bylo zapsáno v souladu se 
skutečným právním stavem. Bylo-
li právo k věci z veřejného 
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seznamu vymazáno, má se za to, 
že neexistuje. 

- Přes skutečnost, že starosta obce 
zastává názor, že obec je v právu, 
dříve, než k dané problematice 
bude zaujato oficiální stanovisko 
zastupitelstva, navrhuje níže 
uvedený postup: 

- Sjednat schůzku s protistranou a 
vysvětlit pozici obce. Termín - do 
následujícího zasedání 
zastupitelstva obce.  Zajistí 
starosta obce.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
postup před zaujetím oficiálního 
stanoviska - sjednat schůzku 
s protistranou a vysvětlit pozici 
obce.   T- do následujícího 

zasedání zastupitelstva. Zajistí 
starosta obce. 

 
6. Plnění rozpočtu obce k 31.12. 

2021 
- Zastupitelé obce byli starostou 

seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31. 12. 2022 Fin 2-12M. 

- Na příjmy po konsolidaci ve výši 
8.447.344,51 Kč je skutečnost 
8.442.358,76 Kč. 

- Na výdaje po konsolidaci 
8.248.163 Kč je skutečnost 
7.379.913,48 Kč. 

- Saldo hospodaření je po 
konsolidaci 1.062.445,28 Kč.  

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce k 31. 
12. 2021. 
 

7. Projednání žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku pro 
Seniorcentrum města Svitavy 
s.r.o. 

- Seniorcentrum města Svitavy 
s.r.o., T.G. Masaryka 7/33a, 
požádalo obec Javorník o finanční 
příspěvek ve výši 10.000 Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo spol. 
Seniorcentrum města Svitavy, T.G. 
Masaryka 7/33a, Svitavy, 568 02, 
finanční příspěvek ve výši 10.000 
Kč. 

 

28.2.2022 

 
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. Bednáře a 
M. Jankovou. 

 
4. Dispozice s majetkem obce – 

projednání žádosti pí. Stachové 
Olgy ve věci vlastnického práva 
k pozemku p.č. 1220/6 v k.ú. 
Javorník u Svitav  

- Starosta obce seznámil zastupitele 
obce se žádostí Stachové Olgy, 
byt. Ant. Slavíčka 32, 568 02 
Svitavy. 

-  Olga Stachová požaduje po obci 
schválit a podepsat souhlasné 
prohlášení a uznání vlastnictví k 
pozemkové parcele 1220/6 v k.ú. 
Javorník u Svitav (viz. zápis 
z minulého zasedání 
zastupitelstva). 

- Starosta obce navrhuje schválit 
usnesení v tomto znění:  

- Zastupitelé obce Javorník 
nesouhlasí s návrhem žadatelky pí. 
Stachové Olgy, nar. 8.5. 1961, byt. 
Ant. Slavíčka 647/32, 568 02 
Svitavy, že pozemek p.č. 1220/6 
v k.ú. Javorník u Svitav získala do 
svého vlastnictví vydržením. 
Právoplatným majitelem pozemku 
je obec Javorník. Ze strany 
vlastníka pozemku –obce Javorník- 
je pí. Stachové Olze nabídnuta 
možnost podání žádosti o 

pronájem pozemku. Žádost bude 
předložena zastupitelům obce 
Javorník k projednání. 

- Starosta dále upozornil, že obec je 
povinna požadovat ušlé nájemné 
za neoprávněné užívání 
předmětného pozemku. Časové 
období bude upřesněno. 
Současně, pokud nebude uzavřena 
nájemní smlouva na pozemek, 
bude obec požadovat po pí. 
Stachové odstranění oplocení 
z předmětného pozemku. Plné 
znění vyrozumění pí. Stachové 
Olgy je nedílnou součástí zápisu ze 
zasedání. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
usnesení ve znění: Zastupitelé 
obce Javorník nesouhlasí 
s návrhem žadatelky pí. Stachové 
Olgy, nar. 8.5.1961, byt. Ant. 
Slavíčka 647/32, 568 02 Svitavy, že 
pozemek p.č. 1220/6 v k.ú. obce 
Javorník u Svitav získala do svého 
vlastnictví vydržením. 
Právoplatným majitelem pozemku 
je obec Javorník. Ze strany 
vlastníka pozemku –obce Javorník- 
je pí. Stachové Olze nabídnuta 
možnost podání žádosti o 
pronájem pozemku. Žádost bude 
předložena zastupitelům obce 
Javorník k projednání. 
 

5. Dispozice s majetkem obce – 
inventarizace pozemků v majetku 
obce Javorník 

- Starosta obce informoval, že 
proběhne pravidelná inventarizace 
pozemků v majetku obce Javorník. 
Z důvodu plynulejšího a 
rychlejšího průběhu inventarizace 
starosta obce navrhuje předložit 
výzvu občanům. Plné znění výzvy 

je součástí zápisu ze zasedání. 
Výzva bude umístěna na úřední 
desce obce jeden měsíc.                                                           

- Zastupitelstvo obce schválilo 
předložení výzvy občanům, 
vydanou v rámci pravidelné 
inventarizace pozemků v majetku 
obce Javorník. 

 
6. Dispozice s majetkem obce – 

projednání záměru obce 
propachtovat zemědělské 
pozemky v majetku obce Javorník 

- Zastupitelům obce byl předložen 
ke schválení záměr propachtovat 
zemědělské pozemky v majetku 
obce Javorník. Seznam 
zemědělských pozemků je 
nedílnou přílohou zápisu ze 
zasedání. Počátek pachtu od 
1.10.2022.  

- Pro posouzení nabídek bude 
zohledněna celková výhodnost 
podaných nabídek, spočívající ve 
výhodnosti pachtovného a 
předložených možností zájemců o 
zapojení se do provozu obce.   

- Zastupitelstvo obce schválilo 
záměr propachtovat zemědělské 
pozemky v majetku obce Javorník 
s počátkem pachtu od 1.10.2022. 
 

7. Projednání smlouvy se spol. ČEZ 
Distribuce a.s. o připojení nového 
odběrného místa na pozemku  
p.č. 712/1 v k.ú.obce Javorník – 
výstavba zázemí sportoviště 
Březinka 

- Starosta obce předložil smlouvu 
od spol. ČEZ Distribuce a.s. o 
připojení nového odběrného místa 
na pozemku p.č. 712/1. Jedná se o 
připravovanou výstavbu zázemí 
sportoviště v Březince. Smlouvou 
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se obec zavazuje uhradit 15.750 Kč 
jako část nákladů, spojených 
s vybudováním nové přípojky.                                                                      

- Zastupitelstvo obce schválilo 
smlouvu se spol. ČEZ Distribuce 

a.s. o připojení nového 
odběrového místa na pozemku 
p.č. 712/1  v k.ú. obce Javorník. 
Současně pověřilo starostu obce 
k podpisu smlouvy. 

 
8. Různé 
 
a) Rozpočtové opatření č. 1/2022 
- Bylo předloženo rozpočtové 

opatření č. 1/2022.  Zejména 
z důvodu změny účetní položky 
1340 na položku 1345 byla změna 
provedena již v prvotním rozpočtu 
obce Javorník na r. 2022. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
rozpočtové opatření č. 1/2022. 

 
b) Projednání smlouvy s Městskou 

knihovnou ve Svitavách 
- Ze strany Městské knihovny ve 

Svitavách, Wolkerova alej 92/18, 
byla předložena smlouva o 
vzájemné spolupráci. Součástí 
smlouvy je i poskytnutí finančního 

příspěvku na nákup knih do 
výměnného fondu pro knihovny 
v regionu Pardubice. 

- Starosta obce navrhuje 
poskytnout finanční příspěvek ve 
výši 2.000 Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
finanční příspěvek na nákup knih 
do výměnného fondu pro 
knihovny v regionu Pardubice ve 
výši 2.000 Kč. 

- Zastupitelstvo obce zároveň 
schválilo smlouvu s Městskou 
knihovnou ve Svitavách o 
vzájemné spolupráci. Současně 
pověřilo starostu k podpisu této 
smlouvy. 

 
c) Záměr výstavby nového zázemí 

sportovního areálu Březinka 
- Starosta obce předložil záměr 

obce Javorník vybudovat ve 
sportovním areálu Březinka nové 
zázemí. Dle projektu se jedná o 
umístění 4 speciálních kontejnerů 
– buněk. Celá sestava bude 
napojena na kanalizaci, nově 
připojena bude vodovodní a el. 
přípojka. Akce by měla využít 
dotační tituly. Termín realizace 
výstavby je směřován na rok 2023. 
Cena díla je odhadována mezi 1,5 
mil – 2 mil. Kč.  

- Projekt je připravován z důvodu 
nevyhovujícího stavu WC v areálu 
a záměru celkového zkvalitnění 
zázemí sportovišť.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
výstavbu nového zázemí 
sportovního areálu Březinka. 

 
d) Informace ke stavu stromů ve 

sportovním areálu Březinka 
- Starosta obce informoval 

zastupitele, že v rámci výstavby 
nového zázemí ve sportovním 
areálu Březinka dojde i ke kácení 
stromů v prostoru umístění stavby 
(v místech současného WC). Přes 
tuto skutečnost je nutné opětovně 
konstatovat, že tyto stromy by se 
musely stejně pokácet, jelikož je 
jejich stav velice špatný. Jedná se i 
o další stromy. V Březince dochází 
k samovolným vývratům.  

- Je nezbytná celková obnova 
současného stavu areálu.  

- Špatný zdravotní stav stromů je 
také na pozemcích soukromého 
vlastníka. Bohužel, vlastník 
pozemků s obcí nekomunikuje. 

- Zastupitelé vzali informaci na 
vědomí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo slaví tentokrát? 

       

Letošní oslavenci v lednu až dubnu 

JOSEF JUŘÍK   87 LET 
JAN DREJSLAR   60 LET 
JAROSLAV CENER   75 LET 
ANEŽKA SLÁMOVÁ   88 LET 
ALENA PETROVÁ   75 LET 
ADOLF DĚDIČ   80 LET 
VLADIMÍR ČECHAL   65 LET 
BOHUMIL ZICH   70 LET 
 
 
 
 
 
 

     Na zdraví! 
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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Charita Svitavy informuje 
 

Javorník byl štědrý 

 

 
 
                   Děkujeme Rozárce, Barborce, Elišce a Lukášovi! 
 
Vážený pane starosto,  
 
dovolte mi, abych poděkovala Vám a 
občanům Vaší obce za spolupráci při 
letošním, u nás již třiadvacátém 
ročníku Tříkrálové sbírky, který se 
konal 1. - 16. ledna 2022.  
Současně Vás také prosím o zveřejnění 
tohoto děkovného dopisu občanům 
Vaší obce. 
Celkový výtěžek i s bezhotovostními 
dary činí 618 129 Kč, což je o 25 761 

Kč více než v roce 2020. V Javorníku se 
letos vykoledovalo 14 717 Kč.  
Finanční prostředky získané sbírkou 
byly bezprostředně po sečtení 
odeslány na účet Charity Česká 
republika. Dále budou dle přesně 
stanovených pravidel rozděleny a 
použity na financování konkrétních 
projektů z oblasti sociálních služeb a 
humanitární pomoci. Z celkové částky 
bude mít Charita Svitavy k dispozici 
65%. Tuto část by Charita Svitavy ráda 
použila pro přímou pomoc pro rodiny 

s dětmi, pro lidi bez domova a pro 
seniory v sociální nouzi. Dále na nákup 
nových vozíků do budov našich 
sociálních služeb, které umožní 
pohodlný pohyb klientů po budovách 
a při přesunu mezi budovami. Nově 
vzniklá zdravotní služba (od 1. 10. 
2021) si vyžaduje přístrojové a 
materiální dovybavení, aby mohla 
sloužit širšímu okruhu pacientů, kteří 
tak budou moci zůstat i v době nemoci 
ve svém domácím prostředí.

 
Miriam Holubcová, DiS. 

pastorační asistent, koordinátor Tříkrálové sbírky 
Charita Svitavy 

 
 
 
 
 
 

Život na vesnici 
 

Senior Josef Juřík vzpomíná a komentuje 

 
 
 V Javorníku jsme 

v minulosti měli řadu 
tradičních akcí, na 
které už jen 
vzpomínáme. Např. 
společné pálení 
čarodějnic, masopust, 
kácení májí, ale také 
myslivecké či hasičské 
bály. 

 Přiložená fotografie je 
z masopustu 1973. 

  
V obci ale máme již nové tradiční 
akce – Javornická bábovka, 
Strašidýlkování, akce ke Dni dětí, 
sportovní turnaje… 
  
Poslední dva roky nás ale covid 
zbrzdil. Snad se to zase zlepší. Je 
třeba v organizování akcí 
pokračovat. Podporuje to 
soudržnost lidí na vesnici. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Z PERA DOPISOVATELŮ 
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Aktuality ze školy 
 

Jak jsme prožívali poslední měsíce 

 
Krásné období adventního času je za 
námi, a tak nám dovolte malé 
ohlédnutí za tím, jak jsme ho prožili. 
Klasickou výuku jsme se snažili zpestřit 
celou řadou zajímavých aktivit a 
činností, vycházejících z adventních 
tradic. 
Uplynulý prosinec byl jiný, ale i přes 
veškerá opatření a omezení jsme se 
snažili s dětmi si vše užít a navodit tu 
správnou předvánoční atmosféru. 
Tradiční adventní dílna proběhla 
bohužel opět bez přítomnosti rodičů a 
veřejnosti. Věříme, že v letošním roce 
tuto akci prožijeme opět společně.  
V adventním čase jsme vánočně 
vyzdobili 
prostory školy a 
školky, vyráběli 
jsme, pekli 
cukroví a 
vánočky, zdobili 
perníčky, zpívali 
a hráli si. 
Nezapomněli 
jsme ani na 
zvířátka v lese a 
přinesli jim jedlé 
dárečky – 
mrkev, jablka, 
zrní, seno a také 
kaštany, 
nasbírané 
v průběhu 
podzimu u 
Zichů. Celý 
měsíc jsme měli 

úsměv na tváři a těšili se na Vánoce. 
Kouzelné chvíle byly zakončeny 
příchodem dlouho očekávaného 
Ježíška, který byl opět velmi bohatý. 
Leden jsme zahájili tematickou výukou 
zaměřenou na svátek Tří králů. Tímto 
jsme ukončili vánoční čas. 
Letos nám nepřálo počasí tolik jako 
v minulých letech, i přesto jsme trávili 
spoustu času v přírodě, procházkami, 
bruslením a dalšími sportovními 
aktivitami. Opět se hodně tvořilo a 
malovalo. Pozorovali jsme ptačí život, 
vyráběli krmítka, veliké nadšení 
vzbudilo modelování ze sochařské 
hlíny a zajímavosti o fungování 

lidského těla. Na základní škole 
proběhla přednáška dětské lékařky 
paní MUDr. Foglové, zaměřená na 
první pomoc. 
Se zimním časem jsme se rozloučili 
přespáváním ve škole, masopustem a 
barevným karnevalem, na kterém 
nechyběly voňavé koblížky, ovoce a 
slané dobroty, připraveny dětmi a 
jejich maminkami. Vše bylo provázeno 
zpěvem, tancem, dobrou náladou a 
především krásnými, nápaditými 
maskami našich dětí. 
Pomalu se nám blíží zápis do školy, 
který proběhne ve čtvrtek 21. 4. a 
zápis do školky, který proběhne 

v úterý 10. 5. Také 
jsme navázali 
spolupráci 
s Pedagogickou 
fakultou 
Masarykovy 
univerzity.  
Nyní už se 
společně těšíme 
na příchod jara, 
které nám klepe 
na dveře. 
Více informací a 
fotografií 
naleznete na 
webových 
stránkách a 
facebooku školy. 
 
Mgr. Jiří Konopáč, 

DiS., ředitel v.z.
 
 

Informace z knihovny 
 

Knihovna je zdrojem zajímavých a poučných informací 

 
Naše javornická knihovna je sice malá, 
ale disponuje 2.105 knihami pro děti, 
mládež a dospělé.  
Mimo současné svazky uchovávám 
v knihovně i takové, které se půjčují 
hlavně ke studijním účelům. Jsou to 
především knihy tzv. doplňkové školní 
četby. Máme zde i dost publikací 
naučných.  
Samozřejmě doplňuji několikrát ročně 
naši knihovnu o výtisky z výpůjčního 
fondu Městské knihovny ve Svitavách. 

Počet knih se tak vždy rozroste asi o 
stovku nejžádanějších titulů. 
Pro místní ZŠ a MŠ mohu připravit 
program s ukázkami a zábavným 
kvízem. Snad znovu obnovíme 
spolupráci jako před „dobou 
covidovou“. 
V současnosti eviduji 26 stálých 
čtenářů. Je mi ale líto, že ubylo 
dětských návštěvníků. 
Knihovna může být i místem setkávání 
a hovorů, může iniciovat různé akce.  

Jarmila Boušková
 

Přijďte, nemusíte jen číst. 
Můžete prohlížet, požádat o 
audioknihu nebo o určitý titul, 
který vám z Městské knihovny 
ve Svitavách zajistím. Těším se 
na vás. 
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Javornický občasník před 30 lety 
 

Mohlo by vás zajímat 

 
V loňském roce, kdy to bylo 30 let od 
prvního vydání Javornického 
občasníku, jsme začali otiskovat 
některé články z té doby. Dnes jsme 
vybrali příspěvek, který vyšel pod 
titulkem „Možná nevíte, že…“ 

Protože v té době ještě OÚ 
nedisponoval kopírovací technikou, 
Občasník byl tištěn na tzv. cyklostilu. 
Abychom přiblížili autenticitu té doby, 
uvedený příspěvek je ofocen a otištěn 
v původní formě. Při této příležitosti 

připomínáme, že všechna vydání 
Javornického občasníku z let 1991 – 
2018 jsou k dispozici v místní knihovně 
ve třech svázaných knihách, kde si je 
můžete prohlédnout či vypůjčit jako 
kteroukoliv jinou knihu.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění 
 

Nebezpečný a velkoobjemový odpad 

 
Dle harmonogramu LIKO Svitavy a.s. 
jsou stanoveny termíny mobilního 
svozu nebezpečného odpadu pro obec 
Javorník v roce 2022 

na pátky 27. května a 30. září. 

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. 
 
 

OPĚT NĚCO Z HISTORIE 

VE ZKRATCE 



 

9 
 

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.

 

Vzkaz řidičům 

 
Většina řidičů po obci jezdí slušně. Ale 
zaznamenali jsme několik upozornění 
na to, že někteří, a zejména mladé 
řidičky, jezdí po obci, aniž by 

přizpůsobili jízdu tomu, že v obci 
bohužel nemáme dostatečně široké 
místní komunikace. To je historicky 
dané a není ani možné budovat 

chodníky podél komunikací. Proto je 
ze všech stran při příjezdu do obce 
značka „Obytná zóna“.  Prosíme tedy 
všechny řidiče o ohleduplné chování.

 

A ještě dva letáčky 

 

Obec Javorník pořádá zájezd na divadelní představení do Prahy 
 

DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ 
 

  
Sobota 7.5.2022 - 14:00 hod. 

 
DIVADLO PALACE PRAHA 

 

Cena: 500,- Kč 
 

Odjezd autobusem (Javorník – 8:00 hod. – bude upřesněno) 
 

Objednávky a více informací:  
Lenka Obrová,  
tel. 605462064, e-mail: lenehr@seznam.cz 
 

Dále připravujeme: 
Sobota 15.10.2022 – 14:00 hod. 
Divadlo BROADWAY Praha – muzikál LÁSKA NEBESKÁ 

 

 
 

mailto:lenehr@seznam.cz
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Poznámka: 

Omlouváme se za nižší kvalitu tisku – lepší letáček jsme nezískali. 

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 3/2022. Cena 24 Kč na rok. 


