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Mladé čarodějky z Javorníka 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

30. dubna se uskutečnila v Javorníku velmi povedená akce „Čarodějné rejdění“ 
za velké účasti dětí i dospělých. A přiletělo mnoho skutečných čarodějnic… 
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Zápisy ze zasedání  
 

Od minulého vydání Javornického občasníku se uskutečnila tři zasedání zastupitelů. 

V minulém období jsme zveřejňovali vždy úplné znění zápisů z jednání, ale protože první tři body jsou v podstatě vždy stejné 

(1. Určení zapisovatele, 2. Schválení programu zasedání, 3. Schválení ověřovatelů zápisu), budeme pro příště ze zápisu 

zveřejňovat pouze kompletní znění projednávaných bodů. 

 

11.4.2022

1. Dispozice s majetkem obce – 
projednání nabídek pro uzavření 
pachtovní smlouvy obecních 
pozemků  

- Zastupiteli obce Javorník byl dne 
28.2. 2022 pod usn. č. 2/2022-6 
schválen záměr propachtovat 
obecní zemědělské pozemky. O 
propachtování projevily zájem dvě 
společnosti: 

- Firma : Kincl Michal, ZEMĚDĚLSKÁ 
a LESNICKÁ činnost, Javorník 52, 
IČ:64209601. 

- Zemědělské obchodní družstvo 
Opatovec, sídlo Opatovec č.p. 201, 
568 02, IČ:00129828. 

- Starosta obce seznámil  
zastupitele  s předloženými 
nabídkami obou společností a 
navrhl ke schválení nabídku, 
předloženou firmou Kincl Michal. 
Své zdůvodnění nejvýhodnější 
nabídky předložil písemně. 
Zdůvodnění i nabídky jsou 
nedílnou součástí zápisu ze 
zasedání. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavřít pachtovní smlouvu na 
obecní zemědělské pozemky 
v souladu s vyhlášeným záměrem 
obce s firmou Kincl Michal, 
ZEMĚDĚLSKÁ a LESNICKÁ činnost, 
Javorník 52, Svitavy, 568 02 
IČ:64209601. Současně pověřilo 
starostu k podpisu pachtovní 
smlouvy s účinností od 1.10.2022. 
 

2. Směrnice pro stanovení kritérií 
pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání (MŠ), podmínky přijetí 
dítěte k plnění povinné školní 
docházky do ZŠ a MŠ Javorník, 
okres Svitavy, pro školní rok 2022 
– 2023 

- Ředitel ZŠ a MŠ Javorník předložil 
ke schválení zřizovateli neziskové 
organizace ZŠ a MŠ Javorník, okres 
Svitavy, tyto dokumenty: 

- 1) Směrnice pro stanovení kritérií 
pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání ZŠ a MŠ Javorník pro 
školní rok 2022/2023. 

- 2) Podmínky pro přijetí dítěte 
k plnění povinné školní docházky 
do ZŠ a MŠ Javorník pro školní rok 
2022/2023. Dokumenty jsou 
nedílnou součástí zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
Směrnici pro stanovení kritérií pro 
přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání ZŠ  a  MŠ  Javorník, 
okres Svitavy, pro školní rok 
2022/2023. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
Podmínky pro přijetí dítěte 
k plnění povinné školní docházky 
do ZŠ a MŠ Javorník, okres Svitavy, 
pro školní rok 2022/2023. 

 
 
3. Plnění rozpočtu obce k 31.3.2022 
- Zastupitelé obce byli starostou 

seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31. 3. 2022. 

- Na roční rozpočet příjmů po 
konsolidaci ve výši 7.367.910 Kč je 
skutečnost 2.409.356,27 Kč. 

- Na roční rozpočet výdajů po 
konsolidaci ve výší 7.387.410 Kč je 
skutečnost 1.742.612,65 Kč. 

- Saldo hospodaření je 666.743,62 
Kč.  

- Zastupitelstvo  obce vzalo na 
vědomí plnění  rozpočtu  obce  k 
 31. 3  2022. 
 

4. Projednání žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku Zelené 
Vendolí 

- Český svaz ochránců přírody - ZO 
50/10 Zelené Vendolí, Vendolí 42, 
569 14 Vendolí - požádal obec o 
finanční příspěvek na svoji činnost. 

- Starosta obce podal návrh na 
poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 1.000 Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
poskytnout finanční příspěvek 
Českému svazu ochránců přírody 
ZO 50/10 Zelené Vendolí, Vendolí 
42, 568 02, ve výši 1.000 Kč. 

 
5. Různé 
a) Informace o postupu prací na 

projektu přestavby objektu 
prodejny na Středisko volného 
času 

- Starosta obce informoval 
zastupitele, že dne 31.3.2022 
nabylo právní moci stavební 
povolení na stavební úpravy 
objektu Jednoty na středisko 
volného času. MěÚ Svitavy, odbor 
výstavy, provedl formální změnu 
zápisu užívání - stavba pro obchod 
- na požadovaný způsob - stavba 
občanské vybavenosti. 

 
b) Informace o postupu prací na 

projektu výstavby infrastruktury 
pro 5 RD ve stavební lokalitě Z6 - 
u Březinky 

- Ze strany MěÚ Svitavy, odboru 
výstavby, bylo obci dne 29.3. 2022  
doručeno územní rozhodnutí na 
výstavbu vodovodu a 5-ti 
vodovodních přípojek pro 
výstavbu v Březince. Tady začaly 
běžet lhůty pro nabytí právní moci 
- je to cca do měsíce (10 dní pro 
doručení účastníkům a dalších 15 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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na podání případné námitky 
účastníků řízení). Povolení na 
zpevnění účelové komunikace již 
je vyhotovené.  

- Vysoutěžený je i zhotovitel díla.  
- Je předpoklad, že do konce května 

r. 2022 by mělo být vše z větší 
části vybudované. 

 

c) Informace k současnému stavu 
řešení majetkových vztahů 
objektu sportovního areálu 
Březinka 

- Starosta obce informoval 
zastupitele, že dne 23.3.2022 
osobně navštívil advokátku Mgr. 
Hamplovou.  

Vlastníkovi pozemků p. T. 
Komorousovi zaslala výzvu ke 
společnému smírnému nalezení řešení 
vzniklé situace. Vzhledem k tomu, že 
nabídnutý termín pro společné 
jednání končí v těchto dnech, dosud 
bez odezvy p. Komorouse, dochází 
k přípravám na soudní jednání. 
 

 
 

11.5.2022 

 
1. Dispozice s majetkem obce – 

projednání záměru pronájmu 
pozemkových parcel 

- Starostou je předložen záměr obce 
pronajmout pozemky, přilehlé 
k rodinnému domu Javorník č.p. 
76, p.č. 1234/14, p.č. 1234/16 
v k.ú. obce Javorník u Svitav. U 
pozemků v současné době končí 
nájemní smlouva. 

- Zastupitelstvo  obce schválilo 
záměr obce pronajmout pozemky 
p.č. 1234/14, p.č. 1234/16 v k.ú. 
obce Javorník u Svitav. 
 

2. Schválení smlouvy o poskytnutí 
dotace z programu Podpora 
zpracování strategických 
dokumentů 

- Starosta obce informoval 
zastupitele, že obec získala dotaci 
od Pardubického kraje, 
z programu Podpora zpracování 
strategických dokumentů obcí 
Pardubického kraje. Dotace ve výši 
30 100 Kč je určena ke zpracování 
pasportu místních komunikací 
v obci Javorník. Ze strany 
Pardubického kraje byla 
předložena obci ke schválení 
smlouva o poskytnutí finančních 
prostředků 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
Smlouvu o poskytnutí dotace 
z programu „Podpora zpracování 
strategických dokumentů obcí 
Pardubického kraje“. Současně 
pověřilo starostu k podpisu 
smlouvy. 

 
3. Plnění rozpočtu obce k 30.4.2022 
- Zastupitelé obce byli starostou 

seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 30. 4. 2022.  

- Na roční rozpočet příjmů po 
konsolidaci ve výši 7.367.910 Kč je 
skutečnost 2.920.142,94 Kč. 

- Na roční rozpočet výdajů po 
konsolidaci ve výší 7.387.410 Kč je 
skutečnost 2.868.134,12 Kč. 

- Saldo hospodaření je 5. 008,82 Kč.  

- Zastupitelstvo  obce vzalo na 
vědomí plnění  rozpočtu  obce  k 
 30. 4.2022. 
 

4. Dispozice s majetkem obce - 
schválení smlouvy o bezúplatném 
převodu vlastnického práva 
k pozemku p.č. 137/12 

- Zastupitelé obce Javorník schválili 
záměr o bezúplatném převodu 
pozemku p.č. 137/12 v k.ú. obce 
Javorník u Svitav, který je 
v majetku České republiky, na 
obec Javorník (viz usnesení č. 
č.6/2021-9b ze zápisu ze zasedání 
zastupitelstva č. 6/2021, dne 
18.10.2021). 

- Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových Rašínovo 
nábřeží 390/42 Praha 2, Odbor 
odloučené pracoviště Svitavy, 
Milady Horákové 6, 568 02 
Svitavy, předložil obci Javorník ke 
schválení smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva 
k majetku a o zřízení věcného 
práva.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k majetku a o 
zřízení věcného práva s Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových Rašínovo nábřeží 
390/42 Praha 2, Odbor odloučené 
pracoviště Svitavy, Milady 
Horákové 6, 568 02 Svitavy. 
Současně pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy. 

 
5. Různé 

 
a) Schválení spolupráce mezi obcí 

Javorník a firmou Kincl Michal, 
Zemědělská a lesnická činnost, 
Javorník 52, 568 02 Svitavy 

- V rámci schváleného záměru 
propachtovat zemědělské 
pozemky v majetku obce firmě 
Kincl Michal, Zemědělská a 
lesnická činnost, Javorník 52,     
568 02 Svitavy, IČ: 64209601 (viz. 
usn.č. 3/2022-4 ze zápisu ze 

zasedání zastupitelstva č. 3/2022 
dne 11.4.2022), je předložena ke 
schválení dohoda o vzájemné 
spolupráci mezi obcí Javorník a 
úspěšnou výše uvedenou firmou. 
Text dohody o spolupráci je 
nedílnou součástí zápisu ze 
zasedání 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
dohodu o vzájemné spolupráci 
mezi obcí Javorník a firmou Kincl 
Michal, Zemědělská a lesnická 
činnost, Javorník 52, 568 02 
Svitavy, IČ: 64209601. Současně 
pověřilo starostu k podpisu 
dohody. 

 
b) Stanovení počtu zastupitelů obce 

Javorník pro volební období 2022-
2026 

- Pro volební období 2022-2026 je 
v obci Javorník navržen počet 
zastupitelů na 9 členů.  

- Zastupitelstvo obce Javorník 
schválilo pro volební období 2022-
2026 9 členů zastupitelstva obce 
Javorník. 

 
 
 

c) Zpráva o uskutečněném konkurzu 
na ředitele Základní školy a 
Mateřské školy Javorník, okres 
Svitavy 

- Dne 4.5.2022 proběhlo konkurzní 
řízení na ředitele Základní školy a 
Mateřské školy Javorník, okres 
Svitavy. Konkurzní komise 
doporučila jmenovat ředitelem 
školy uchazeče Mgr. Jiřího 
Konopáče, DiS. 

- Dne 10.5.2022 starosta obce 
Javorník, jako orgán obce příslušný 
podle ustanovení § 99 odst. 2 a § 
102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších 
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předpisů, dále v souladu 
s ustanovením § 166 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 
jmenoval  Mgr. Jiřího Konopáče, 
DiS. s účinností od 1. června 2022 
na vedoucí pracovní místo ředitele 
Základní školy a Mateřské školy 
Javorník, okres Svitavy, se sídlem 
Javorník č.p. 61, 568 02 Svitavy, IČ: 
75016001.  

- Základní škola spolupracuje 
s Pedagogickou fakultou 

Masarykovy univerzity v Brně. Dne 
24.3.2022 byly fakultou natáčeny 
vyučovací hodiny.  

- Snímek bude využit jako 
metodický materiál ke zkvalitnění 
teoretické i praktické přípravy 
budoucích učitelů a učitelek 1. 
stupně ZŠ.  

- Ze strany fakulty byl vyjádřen po 
odborné i lidské stránce vysoký 
standard Základní školy 
v Javorníku.  

- Do budoucna je předpoklad 
spolupráce školy s fakultou.  

- Ze strany Krajské hygienické 
stanice Pardubického kraje se 

sídlem v Pardubicích, územní 
pracoviště Svitavy, byla provedena 
dne 25.4.2022 v Mateřské škole 
Javorník a v jídelně pravidelná 
roční kontrola – vše bez závad. 

- Zastupitelé zprávu vzali na 
vědomí.  

 

 

 

6.6.2022 

 
1. Projednání a schválení smlouvy o 

poskytnutí dotace z Programu 
obnovy venkova Pardubickým 
krajem  

- Obec Javorník získala dotaci 
z Programu obnovy venkova, 
poskytnutou Pardubickým krajem 
pro rok 2022, ve výši 100.000 Kč.  
Dotace bude použita pro výstavbu 
zázemí ve sportovním areálu 
Březinka.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavřít smlouvu o poskytnutí 
dotace z Programu obnovy 
venkova Pardubického kraje. 
Současně pověřilo starostu 
k podpisu této smlouvy. 
 

2. Projednání a schválení nájemní 
smlouvy se spol. RICOH Czech 
Republic s.r.o. 

- Obci Javorník byl předložen návrh 
smlouvy od spol. RICOH Czech 
republic s.r.o., Jihlavská 1558/21, 
140 00 Praha 4, pobočka Hradec 
Králové, Přemyslova 382/6, PSČ      
500 08, IČ: 48117820, na 
pronájem tiskárny. Doba nájmu je 
36 měsíců počínaje dnem 
30.8.2022. Měsíční nájemné činí 
550 Kč bez DPH.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
nájemní smlouvu se spol. RICOH 
Czech Republic s.r.o. Jihlavská 
1558/21, 140 00 Praha 4, pobočka 
Hradec Králové, Přemyslova 
382/6, PSČ 500 08, IČ: 48117820. 
Současně pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy. 

 
3. Plnění rozpočtu obce k 31.5.2022 

+ rozpočtové opatření 
- Zastupitelé obce byli starostou 

seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31.5.2022  Fin 2-12M. 

- Na roční rozpočet příjmů po 
konsolidaci ve výši 7.367.910 Kč je 
skutečnost 3.536.410,53 Kč. 

- Na roční rozpočet výdajů po 
konsolidaci ve výší 7.387.410 Kč je 
skutečnost 3.418.671,22 Kč. 

- Saldo hospodaření je 17.170 Kč.  
- Zastupitelstvo obce vzalo na 

vědomí plnění rozpočtu obce k 
 31. 5  2022. 

- Starostou obce bylo předloženo 
rozpočtové opatření č. 2/2022. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
rozpočtové opatření č. 2/2022. 
 

4. Předložení závěrečného účtu obce 
Javorník a příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Javorník, přezkoumání 
hospodaření obce Javorník za r. 
2021 

- Závěrečný účet obce Javorník a 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Javorník za rok 2021 byl řádně 
vyvěšen na úředních deskách 
obce. 

- Obec hospodařila v r. 2021 
s kladným saldem 1.062.000 Kč. 
Konečný zůstatek na účtech obce 
se tak navýšil k 31.12.2021 na 
9.179.739,02 Kč .                                                                              

- Příspěvková organizace ZŠ a MŠ 
Javorník v r. 2021 hospodařila s 
vyrovnaným rozpočtem.                                                                                        

- Současně zastupitelé obce byli 
seznámeni se zprávou nezávislého 
auditora Pardubického kraje, 
Krajského úřadu, odbor finanční, o 
výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Javorník za rok 
2021. Přezkoumání proběhlo ve 
dnech 3.11.2021 jako dílčí a 
9.5.2022 jako konečné. 

- Zastupitelstvo obce na návrh 
starosty schválilo závěrečný účet 
obce za rok 2021 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním 

hospodařením obce bez výhrad. 
Zastupitelstvo obce dále schválilo 
účetní závěrku obce za rok 2021 a 
účetní závěrku příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Javorník za rok 
2021. 

 
5. Různé 
 
a) Mikroregion Svitavsko – návrh 

závěrečného účtu za rok 2021 
- Ze strany dobrovolného svazku 

obcí Mikroregion Svitavsko byl 
obci Javorník předložen návrh 
závěrečného účtu za rok 2021 
k seznámení. Dokument byl 
vyvěšen na úřední desce obce. 

- Zastupitelé obce vzali zprávu na 
vědomí. 

 
b) Projednání a schválení nájemní 

smlouvy obecních pozemků 
- Dne 11.5.2022 byl zastupiteli obce 

schválen záměr pronájmu 
obecních pozemků p.č. 1234/14, 
p.č. 1234/16 v k.ú. obce Javorník u 
Svitav, pod usn.č. 4/2022-4. Jako 
jediný požádal o nájem Jan 
Klouda, Javorník č.p. 76, 568 02 
Svitavy.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
pronajmout obecní pozemky p.č. 
1234/14, p.č. 1234/16 v k.ú. obce 
Javorník u Svitav p. Janu Kloudovi, 
byt. Javorník č.p. 76, 568 02 
Svitavy. Současně pověřilo 
starostu k podpisu nájemní 
smlouvy. 

 
c) Zpráva dobrovolného svazku obcí 

Skupinový vodovod 
- Starosta obce předložil zprávu 

z jednání dobrovolného svazku 
Skupinový vodovod Svitavy ze dne 
25.5. 2022. Dokumenty jsou 
k nahlédnutí na OÚ Javorník. 
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- Zastupitelstvo obce zprávu vzalo 
na vědomí. 

 
d) Projednání a schválení výjimky 

z počtu žáků ZŠ pro školní rok 
2022/2023 

- Ředitel ZŠ Javorník požádal obec 
Javorník, jako zřizovatele školy, o 
schválení výjimky z nejnižšího 
počtu žáků ve třídě pro školní rok 
2022/2023. V současné době je 38 
žáků ve škole. Pro tří třídní systém 

výuky je zákonem stanoven 
nejnižší počet žáků na 42. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
výjimku z nejnižšího počtu žáků ve 
třídě pro školní rok 2022/2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo slaví tentokrát? 

       

Letošní oslavenci v květnu až srpnu 

LIBUŠE BEDNÁŘOVÁ  90 LET 
JOSEF PAVLŮ   70 LET   
BOŽENA FEDRSELOVÁ  84 LET 
MARIE FUČÍKOVÁ   86 LET 
MILAN ŠIMEK   65 LET 
MILADA NESROVNALOVÁ  70 LET 
HELENA ONDŘÍČKOVÁ  65 LET 
DALIBOR VYTEŠNÍK  70 LET 
DANA ŠPLOUCHALOVÁ  65 LET 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
 

Společenský život se obnovil 
 

Diamantová svatba 

 
9. dubna se na Obecním úřadě v Javorníku 
uskutečnila diamantová svatba manželů 
Dědičových (60 let spolu už něco znamená!). 
 
Na snímku starosta Josef Juřík stvrzuje 
svým podpisem zápis do Pamětní knihy 
obce Javorník. 
 
 
Dále otiskujeme fotografii zápisu v Pamětní 
knize obce.    
 
 
 
 

JUBILANTI 

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

Z PROBĚHLÝCH AKCÍ PO COVIDU 

https://pixabay.com/cs/photos/kv%C4%9Btina-kv%C4%9Btinov%C3%A9-rostlin-p%C5%99%C3%ADrody-3176562/
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A ještě jednou senioři 

 

Kluby důchodců jsou opět každé první úterý 

 
V právě končícím čtvrtletí se naši 
senioři setkali 3x.  
Na dubnovém Klubu byla mezi námi 
naposledy Mirka Stejskalová. Čest její 
památce. 

Nyní o prázdninách ale Klub důchodců 
bude až první úterý v srpnu.  
V červenci se tak senioři budou moci 
věnovat vnoučatům, která budou mít 
prázdniny.  

Když bude dobré počasí, tak se Klub 
důchodců uskuteční v Březince. 
 

Lenka Reicheltová 
organizaćní garant Klubu důchodců
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A jak dopadl svátek čarodějnic? 

 

Čarodějné rejdění v Javorníku bylo úspěšné 

 
30. dubna proběhla v Javorníku velmi 
povedená akce s výbornou účastí 
„Javornické Čarodějné rejdění“. 
V programu byly 
soutěže a klání 
na rozhýbání 
ztuhlých kloubů, 
zaručeně 
pravdivé 
kouzelné věštby 
Baby Jagy, 
rozmanité 
pohoštění 
s opékáním 
špekáčků, zpěv, 
tanec, hudba a 
nespoutané 
rejdění 
s čarodějnicemi.  
A vyvrcholením 
úspěšného 
odpoledne a 
večera byl 
nápaditý 

skutečný přílet čarodějnice, která si to 
neomylně zamířila nad slavnostní 
vatru. A oheň ji opravdu spálil.  

Účastníci si letošní Čarodějné rejdění 
fakt užili. Vše se odehrálo pod 
dohledem zkušených profesorů 

starobylé 
čarodějnické 
školy „Javorová 
sukovice“.  
 
Všem 
organizátorům 
patří velké 
poděkování. 
 
Na titulní straně 
Občasníku jsou 
žákyně 
čarodějnické 
školy a na dalším 
snímku je vidět, 
jak hlavní 
čarodějnice 
nakonec 
dopadla.

 
 

No, a následoval Dětský den 

 

Ten proběhl v sobotu 11. června 

 
Na tradiční Dětský den v Javorníku se 
každoročně těší velká spousta dětí i 
dospělých.  
Organizátoři letos opět připravili 
mnoho nápaditých soutěží a atrakcí. A 
nakonec nemohlo chybět ani řádění 
dětí ve spoustě pěny, kterou připravili 

hasiči ze Svitav. Pro malé i velké bylo 
nachystáno bohaté občerstvení a 
nekonečná kupa zajímavých cen a 
dárků.  
Poděkování tak patří řadě sponzorů a 
zejména také velkému počtu 
organizátorů pod vedením 

předsedkyně komise pro mládež 
Aničky Krištofové.  
Po tak nádherné povedené akci se 
všichni již nyní těší na příští Dětský 
den. 
Na první fotografii je velký tým 
organizátorů, kterému patří dík.
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Několik dalších fotografií dokládá 
rozmanitost Dětského dne. Děti si 
mohly vyzkoušet střelbu ze 
vzduchovky nebo aku šroubovákem 
zavrtat do dřeva vrut. Zejména 

děvčata se nechávala malovat a v řadě 
sportovních disciplín nechybělo ani 
hraní s míčem atd. O dobrou náladu se 
také staral maskot Dětského dne. 

Řadu dalších fotek si můžete 
prohlédnout na Facebooku obce 
Javorník.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Dětský den 2022 
           skončil. 
             Ať žije 
 

       DĚTSKÝ DEN 2023! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznáte, kde je toto místo? 
 

Tentokrát zkusíme, jak známe Svitavy 

 
Již několikrát naše knihovna vyhlásila soutěž 
„Poznáte, kde je toto místo?“. Protože Javorník zas 
tak velký není a o soutěž je docela zájem, zkusíme 
tentokrát soutěžit v tom, jak známe naše okresní 
město Svitavy. Fotografie je z 23. dubna. Kdo má 
zájem soutěžit, stačí místo poznat (ulice, čtvrť) a 
odpověď předat na OÚ do knihovny. 
Termín uzávěrky odpovědí je 20.7.2022 do 16:00 h. 
Ze správných odpovědí bude vylosován výherce, 
který obdrží poukázku na nákup knihy nebo knih 
v ceně 500 Kč. 
Losování proběhne veřejně v obecní knihovně 
20.7.2022 v 17:00 h. 

Jarmila Boušková, knihovnice 

SOUTĚŽ OBECNÍ KNIHOVNY 
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Mohlo by vás zajímat 
 

Opakování je matka moudrosti 

 
Protože další vydání Občasníku bude 
na konci září, raději ještě 
připomeneme svoz nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu v tomto 
čísle. 
Dle harmonogramu LIKO Svitavy a.s. je 
příští termín mobilního svozu 
nebezpečného odpadu pro obec 
Javorník  

v pátek 30. září. 

Čas je orientačně stanoven na 15:30 h 
pod kaplí N. Trojice a následně u 
Jednoty a Březinky.  
V uvedené termíny 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.

 

Z připravovaných akcí 

 

 

 

 
 

VE ZKRATCE 

Turnaj v malé kopané „Javornický pohár 2022“ se uskuteční v sobotu 16. června 
v Březince. Hlavním organizátorem akce je Zdeněk Bulva, ke kterému mohou 
směřovat jakékoliv dotazy, týkající se turnaje. 

Příští Klub důchodců proběhne v úterý 2. srpna v Březince. V případě nepříznivého 
počasí bude ve společenské místnosti Obecního úřadu. Garantem Klubu důchodců je 
Lenka Reicheltová. 

Tradiční volejbalový turnaj proběhne v Březince v sobotu 3. září pod dohledem 
ředitele turnaje Pavla Vostřela, který si ale také kromě plnění organizačních 
povinností aktivně zahraje. 
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Javornický občasník před 30 lety 
 

Pokračujeme v připomínání života v Javorníku 

 
Tentokrát uvádíme několik příspěvků, které byly uvedeny v Javornickém občasníku ve třetím čtvrtletí roku 1992 (uvádíme 
doslovný text z tehdejšího vydání). 
 
 

Přeložka silnice 
Dne 16.7.1992 proběhla kolaudace přeložky silnice II/366 
v Javorníku. Průjezd obcí se tak stal plynulý a odstranil 
nebezpečí havárií v prudké zatáčce u p. Prokopové. Akce 
přispěla i ke zlepšení životního prostředí snížením množství 
výfukových plynů. Na druhé straně mnozí nedisciplinovaní 
řidiči projíždí obcí nedovolenou rychlostí, což jim nový 
průjezd umožňuje. Proto zejména děti, pozor! Snímek 
zachycuje „starou silnici“, nyní  „pěší zónu“. 
 
 

Kaple Nejsvětější Trojice 
V občasníku jsme již několikrát o kapli N.Trojice psali. V minulých týdnech proběhla jednání s Památkovým ústavem 
v Pardubicích. Na základě jejich doporučení bude obec žádat Ministerstvo kultury ČR o zařazení kaple mezi kulturní památky. 
Pokud se tak stane, získáme možnost dotace na opravu. Kaple to jistě potřebuje. 
 
 

Územní plán 

V minulých dnech byla podepsána smlouva mezi obcí Javorník a firmou AUA – Agrourbanistický ateliér Praha o zpracování 
územního plánu obce. O vlastních pracích na tomto zásadním dokumentu budou občané průběžně informováni. Počítá se, že 
před vlastním projednáním v zastupitelstvu se za účasti zástupců firmy AUA uskuteční beseda s občany. Předpoklad je, že 
územní plán bude zpracován ještě letos. 
 
 

Poznáváte? 

V této rubrice bychom chtěli publikovat 
fotografie připomínající vzdálenější i méně 
vzdálenou historii naší obce. Pokud máte doma 
takové fotografie, rádi je otiskneme. Autorem 
následujících fotografíe je p. Miloš Peňáz. 
Zachycují bývalý obchod se smíšeným zbožím 
„po nájezdu Švédů“ (na vysvětlenou, rozumí se 
nabourání švédského kamionu do budovy 
obchodu). Na ukázku zveřejňujeme jeden snímek 
– omlouváme se za kvalitu tehdejšího tisku na 
cyklostylu. 
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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 6/2022. Cena 24 Kč na rok. 


