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16. července se uskutečnil 13. ročník turnaje v malé kopané „Javornický pohár 
2022“. Javorník měl na turnaji dva týmy. Na fotografii je Javorník I (2. místo). 
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Zápisy ze zasedání  
 

Od minulého vydání Javornického občasníku zasedalo Zastupitelstvo obce Javorník 

jednou, a to 5. září 2022. 

 

5.9.2022

1. Výběr zhotovitele díla projektu „ 
Obnova veřejného prostranství 
v obci Javorník“, schválení 
smlouvy o dílo  

- 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. Dotaci je nezbytné 
proinvestovat do konce r. 2022. 
Částka bude použita na 
vybudování vodovodní a 
kanalizační přípojky zázemí. 
Z tohoto důvodu došlo k podání 
výzvy o předložení cenové nabídky 
na zhotovení díla. Osloveny byly 
tyto firmy: 

- DTJH-Group s.r.o., Kostelní 39, 
Chornice, IČ: 29285119 

- Stavební a řemeslnické práce Jan 
Klouda, Javorník 76, IČ: 08276307 

- Přemysl Zobač, Pomezí 158, 569 
71, IČ: 68482485 

 
Cenovou nabídku podaly firmy: 
- Stavební a řemeslnické práce Jan 

Klouda, Javorník 76, 568 02 
Svitavy, IČ: 08276307 ve výši 
103.581 Kč s DPH. 

- Přemysl Zobač, Pomezí 158,       
569 71,  IČ: 68482485 ve výši 
115.354 Kč s DPH. 

- DTJH-Group s.r.o., Kostelní 39, 
Chornice, IČ: 29285119, nabídku 
nepodala. 

 
- Hodnotícím kritériem byla nejnižší 

cena zhotovení díla při dodržení 
všech zákonných norem.  

- V souladu se stanoveným 
kritériem starosta obce doporučil 
zastupitelům obce schválit  
cenovou  nabídku firmy Stavební a 
řemeslnické práce Jan Klouda, 

Javorník 76, 568 02 Svitavy, IČ: 
08276307. 

- Zastupitelstvo obce schválilo jako 
zhotovitele díla vybudování 
vodovodní a kanalizační přípojky 
pro zázemí sportovního areálu 
Březinka firmu Stavební a 
řemeslnické práce Jan Klouda, 
Javorník 76, 568 02 Svitavy, IČ: 
08276307 ve výši 103.581 Kč 
s DPH.  Současně pověřilo starostu 
k podpisu této smlouvy. 
 
 

2. Schválení zhotovení díla „ 
Odpočinkové místo“ v obci 
Javorník 

- Obec Javorník získala dotaci od 
svazku obcí Mikroregion Svitavsko 
z programu realizace akcí POV 
2022. Minimální rozpočet akce 
musí činit 36.297 Kč, z toho dotace 
je ve výši 25.408 Kč. Vlastní zdroje 
obce musí činit nejméně 10.889 
Kč. Neinvestiční dotace bude 
použita pro zhotovení 
odpočinkového místa u 
komunikace na pozemku p.č. 
1177/1 v k.ú. obce Javorník. 
Odpočinkové místo bude tvořit 1 
ks informační tabule, 1 ks stůl, 3 ks 
laviček, 1 ks stojan na kola. Dotace 
musí být proinvestována do konce 
r. 2022. Předložená cenová 
nabídka od firmy Chladil interiéry 
s.r.o., Drtilova 557/10, Praha 5, 
150 00, IČ: 24282260 za zhotovení 
díla činí 52.550 Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
vybudovat odpočinkové místo u 
komunikace na pozemku p.č. 
1177/1 v k.ú. obce Javorník, dle 
předložené cenové nabídky  
52.550Kč, firmou Chladil interiéry 
s.r.o., Drtilova 557/10, Praha 5, 
150 00, IČ: 24282260. 

 

3. Plnění rozpočtu obce k 31.8.2022 
+ rozpočtové opatření 

- Zastupitelé obce byli starostou 
seznámeni s výkazem pro 
hodnocení plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31. 8. 2022  Fin 2-12M. 

- Na roční rozpočet příjmů po 
konsolidaci ve výši 7.558.362,43 
Kč, skutečnost 6.783.162,36 Kč. 

- Na roční rozpočet výdajů po 
konsolidaci ve výší 8.477.410 Kč je 
skutečnost 4.996.325,37 Kč. 

- Saldo hospodaření je 1.786.836,37 
Kč.  

- Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí plnění  rozpočtu  obce  k 
 31. 8  2022. 

- Starostou obce bylo předloženo 
rozpočtové opatření č. 3/2022. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
rozpočtové opatření č. 3/2022. 
 

4. Předložení žádosti o odkoupení 
části obecního pozemku p.č. 
523/7 v k.ú. obce Javorník 

- Lenka a Libor Rozlívkovi předložili 
žádost o odkoupení části pozemku 
p.č. 523/7 v k.ú. obce Javorník (za 
Fedrselovými).       

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
záměr prodat část pozemku p.č. 
523/7 v k.ú. obce Javorník. 
 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene 

- Společnost ČEZ Distribuce a.s. se 
sídlem Teplická 874/8 Děčín,      
405 02, IČ: 24729035, předložila 
obci Javorník ke schválení Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IV-12-
2024547/SOBS VB/01. Předmětem 
smlouvy je zřízení věcného 
břemene pro stavbu distribuční 
soustavy - kabelové vedení a el. 
pilíř el. přípojky pro stavbu nového 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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zázemí v Březince na pozemcích 
p.č. 712/1 a p.č. 725/33.  Za zřízení 
věcného břemene je navržena 
obci jednorázová náhrada ve výši 
2.000 Kč.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2024547/SOBS VB/01 a zřízení 
věcného břemene za 
jednorázovou náhradu ve výši 
2.000 Kč. 
 

6. Schválení směnné smlouvy mezi 
obcí Javorník a ČR 

- Na základě žádosti obce o směnu 
pozemku p.č. 712/5 v ceně 73.340 
Kč (sportovní areál Březinka) 
v majetku státu, na obec, byla ze 
strany ČR – Státní pozemkový 
úřad, se sídlem Praha 3, Žižkov, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 
předložena směnná smlouva č. 
2008S22/19. Obcí byla státu 
nabídnuta směňovaná nemovitost  
p.č. 1038/124 v ceně 44.820 Kč, 
vše v k.ú. obce Javorník u Svitav. 
Rozdíl v ceně 28.520 Kč bude 
převeden na účet ČR po schválení 
předmětné směnné smlouvy. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
směnnou smlouvu č. 2008S22/19 
mezi obcí Javorník a ČR – Státním 
pozemkovým úřadem, se sídlem 
Praha 3, Žižkov, Husinecká 
1024/11a, 130 00. 
 

7. Ustanovení povodňové komise 
v obci Javorník 

- Starosta obce navrhnul ke 
schválení složení povodňové 
komise obce Javorník ve složení: 
Josef Juřík a Martin Juřík 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
povodňovou komisi obce Javorník 
ve složení členů Josef Juřík a 
Martin Juřík. 
 

8. Projednání a schválení výše a 
podmínek nájmu obecního bytu 
Javorník č.p. 61 

- Starosta obce předložil návrh na 
schválení výše měsíčního nájmu 
stanoveného pro obecní byt. 
Javorník č.p. 61. Před stanovením 
ceny měsíčního nájmu, byl 
proveden průzkum, jaká je v místě 
a čase obvyklá výše měsíčního 
nájmu obecních bytů obdobného 
charakteru. Cenové relace jsou 
nedílnou součástí zápisu ze 
zasedání.   

- V souladu s provedeným 
průzkumem, starosta navrhuje 
stanovit měsíční nájem ve výši 

-  55,-Kč za 1 m
2
,  při výměře 

obecního bytu 78 m
2
 tak měsíční 

nájemné činí 4.290 Kč. 
- Měsíční vodné hradit v paušální 

částce 350 Kč.  
- Dobu nájmu stanovit na dobu 

určitou 2 roky z důvodu plánované 
rekonstrukce bytu. Dle aktuální 
situace s možností prodloužení 
nájmu.  

- Nájemníci budou mít trvalý pobyt 
v obci Javorník. 

- Elektroměr bude po dobu nájmu 
zapsán na nájemníka. 

- Zastupitelstvo obce schválilo výši 
a podmínky měsíčního nájmu na 
obecní byt dle návrhu. 
 

9. Projednání záměru  pronájmu 
obecního bytu Javorník č.p. 61 

- Starosta obce předložil návrh 
schválit záměr pronájmu obecního 
bytu, za podmínek uvedených 
v bodě č. 11 (viz. usn. č. 6/2022-
11). 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
záměr pronájmu obecního bytu. 
 

10. Projednání žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku Charitě 
Červený Kostelec 

- Ze strany neziskové organizace 
Charita Červený Kostelec byla 
obec požádána o poskytnutí 
finančního daru. 

- Zastupitelstvo obce neschválilo 
poskytnout finanční dar Charitě 
Červený Kostelec. 

 
11. Různé 
a) Informace ke zpracování projektu 

Obnova veřejného prostranství 
v obci Javorník – sportovní areál 
Březinka 

- Obec Javorník nechala zpracovat 
projektovou dokumentaci pro 
zkvalitnění zázemí sportovního 
areálu Březinka. V prostoru u 
vstupu do areálu (v části 
současného WC) dojde k výstavbě 
4 ks buněk kontejnerového typu, 
seřazených vedle sebe. Z toho 1 x 
WC, 2x šatna, 1x klubovna 
(kuchyňka). Již je vydáno potřebné 
úřední povolení pro výstavbu – 
Územní souhlas. Obec získala na 
výstavbu od Pardubického kraje 
dotaci ve výši 100.000 Kč, kterou 
je nezbytné proinvestovat do 
konce roku 2022. Z tohoto důvodu 
dojde k vybudování inženýrských 
sítí (voda, kanalizace). Pro další 

etapu výstavby, plánovanou na r. 
2023, bylo zažádáno obcí o dotaci 
v relaci cca 1.000.000 Kč + cca 
300.000 Kč vlastní investice. 

 
b) Informace k projektové 

dokumentaci pro výstavbu 
infrastruktury ve stavební lokalitě 
Z6 u Březinky 

- Po dvou a půl letých přípravách na 
projektu se bohužel muselo 
ustoupit od stavu předloženého 
v Územní studii. Nepřekonatelnou 
překážkou se stala změna 
odtokových poměrů v dané 
lokalitě - nemožnost odvést 
dešťovou vodu z nové komunikace 
do koncových povrchových vod 
v majetku Povodí Moravy s.p. 
(zjednodušeně do řeky – do 
otevřeného toku pod hájenkou). 
Muselo se začít znovu s jinou 
technologií - odtokové poměry 
nezměnit. Tedy snížit komfort 
infrastruktury na hranu únosnosti 
norem. Samostatně byl řešen 
projekt na zpevnění účelové 
komunikace. Komunikace se 
zúžila, povrch bude pouze 
zpevněný štěrkem. Souhlas 
s provedením ohlášené stavby je 
vydán. Samostatně je řešena i 
výstavba vodovodního řádu. Tady 
je již úřadem vydán Územní 
souhlas. Stavební povolení k datu 
5.9.2022 nebylo vydáno. Další 
samostatnou kapitolou bude 
veřejné osvětlení. 

 
c) Informace k projektu 

rekonstrukce střediska volného 
času Javorník č.p. 105 

- Je vypracována projektová 
dokumentace na rekonstrukci 
bývalé prodejny Jednoty na 
středisko volného času – kulturní 
dům. Na projektovou 
dokumentaci obec získala dotaci 
od Pardubického kraje 200.000 Kč 
+ 100.000 Kč vlastní zdroje. Obec 
již získala od úřadů potřebné 
stavební povolení pro 
rekonstrukci. Objekt byl vybaven 
interním nábytkem v hodnotě 
738.136 Kč. Na inventář bylo 
zažádáno o dotaci z programu 
rozvoje venkova Státního 
zemědělského intervenčního 
fondu, Ministerstva zemědělství 
ČR, prostřednictvím MAS Svitava. 
Kontrola úředníků nezjistila žádné 
pochybení dotačních podmínek. 
Dotace ve výši 590.508 Kč byla 
obci vyplacena. Nyní se pracuje na 
podkladech potřebných pro 
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výběrové řízení na zhotovitele díla 
(položkových rozpočtů prací). 
Rekonstrukce je také směřována 
na dotační tituly. Zatím nevíme, 
jak vysoké investice budou pro 
rekonstrukci potřebné a v jakých 
formách a termínech budou 
dotace vypsány pro rok 2023. Od 
toho se bude odvíjet další postup 
rekonstrukce. Vše záleží na 
financích. 

 
 
d) Projednání a schválení servisní 

smlouvy č. 491220059 se spol. 
Atlas Consulting 

- Starosta obce předložil smlouvu č. 
491220059 se spol. Atlas 
Consulting, spol.s r.o. ul. Výstavní 
292/13, Ostrava-Moravská 
Ostrava, 702 00, IČ: 46578706, na 
zajištění přístupu  internetové 
aplikace právního informačního 
systému CODEXIS GREEN. Doba 
trvání smlouvy do 31.10. 2025. 
Platba za službu činí 6.668 Kč 
ročně.  

- Zastupitelstvo obce schválilo 
předloženou smlouvu č. 
491220059 se spol. Atlas 
Consulting, spol.s r.o. ul. Výstavní 
292/13, Ostrava-Moravská 
Ostrava, p.s.č. 702 00, IČ 
46578706. 

 
e) Schválení záměru  pronájmu 

pozemku p.č. 1220/6 v majetku 
obce Javorník 

- Byla podána žádost o pronájem 
pozemku v majetku obce Javorník 
p.č. 1220/6 v k.ú. obce Javorník. 

- Starosta obce doporučil schválit 
záměr pronajmout předmětný 
obecní pozemek. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
záměr pronajmout obecní 
pozemek p.č. 1220/6 v k.ú. obce 
Javorník. 

 

f) Projednání změny autobusového 
jízdního řádu platného od 
1.9.2022 

- Zastupitelka obce K. Matušovská 
sdělila, že na základě dotazů 
občanů, stejně jako ze své 
zkušenosti, reaguje na nový 
autobusový jízdní řád, platný od 
1.9.2022. Nevhodné spoje jsou 
zejména ranní, vozící děti do školy. 
Dále sdělila, že o situaci hovořila 
s p. Beranem, vedoucím odboru 
dopravy Pardubického kraje. 
Předložil návrh, aby si obec 
zajistila vlastního přepravce. Kraj 
by poté pomohl s dofinancováním. 
Dále jednala s p. Kortyšem, 
náměstkem hejtmana Pa kraje pro 
dopravní obslužnost i 
s hejtmanem p. Netolickým. Oba 
sdělili, že v současné době 
nemohou pomoci. Kontaktovala i 
zástupce starosty města Svitav p. 
Čížka. Sdělil, abychom podali 
stížnost, nejlépe společnou za 
obce na trase Svitavy - Litomyšl.  

- Informaci doplnila B. Bulvová, 
která také na základě dotazů 
občanů kontaktovala telefonicky 
dopravce. Tomu se nedovolala. 
Konzultovala situaci se starostou 
města Svitav. Ten jí sdělil, aby 
obec podala stížnost a požadovala 
změnu jízdního řádu dle potřeb 
občanů.  

- Starosta obce doplnil, že 
informace o novém jízdním řádu 
byla obci předložena ze strany 
krajského úřadu Pardubického 
kraje, odboru dopravy, dne 24.8. 
2022. Vyhotovení současného 
jízdního řádu, bylo zdůvodněno 
vlivem požadavků řidičů. Současně 
bylo sděleno, že z důvodu uzavírek 
komunikací může v budoucnu 
dojít k dalším změnám jízdních 
řádů. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
projednat situaci s ostatními 

dotčenými obcemi na trase 
Svitavy-Litomyšl. Pokusit se o 
sepsání společné, případně 
samostatné žádosti o změnu 
jízdního řádu, který by odpovídal 
potřebám občanů. Zajistí K. 
Matušovská a B. Bulvová.  

 
g) Projednání Závěrečného účtu a 

kontroly hospodaření 
Skupinového vodovodu Svitavy 

- Ze strany dobrovolného svazku 
obcí Skupinový vodovod Svitavy 
byla předložena zpráva o 
provedené kontrole hospodaření 
za rok 2021 a závěrečný účet r. 
2021 k projednání Zastupitelstvem 
obce Javorník. 

- Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí zprávu o výsledku 
kontroly hospodaření a závěrečný 
účet dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Svitavy za rok 
2021.  

 
h) Schválení darovací smlouvy 

Skupinový vodovod Svitavy 
- Ze strany dobrovolného svazku 

obcí Skupinový vodovod Svitavy, 
se sídlem T.G. Masaryka 25, 
Svitavy, 568 02 Svitavy, IČ 
60891068, byla předložena 
darovací smlouva na finanční dar 
pro obec Javorník pro rok 2022 ve 
výši 20.000 Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavřít darovací smlouvu na 
finanční dar od Skupinového 
vodovodu Svitavy pro rok 2022 ve 
výši 20.000 Kč. Současně pověřilo 
starostu obce k podpisu smlouvy.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vzpomínky seniora Josefa Juříka 
 

Kulový blesk 

 
V minulosti se bouřkový mrak zatoulal 
nad náš dům a – udeřil! Impulsem byl 
oheň v kamnech. Souhrou náhod 
neskončil zásah tragicky. Blesk uhodil 

do komína a na vrcholu ho rozboural. 
Široký komín ústil do sklepa, a proto 
se rozdvojil. U kamen otevřel dvířka a 
spálil rádio. Matku nezranil, byla u 

stolu. Potom se ze sklepa otvorem 
dostal ven. V blízkosti okna jsme 
s bratrem manipulovali s jízdním 
kolem. Těsně vedle sebe jsme viděli 

Z PERA DOPISOVATELŮ 
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kouli blesku! Elektrický výboj nám 
zkroutil ruce. Velmi nás vyděsil. Ale již 
ztratil sílu. Naštěstí kulový blesk 
nezapaluje, ale ničí. Nejen dům, ale i 
my jsme byli zachráněni. 
To jsme si připomínali a připomínáme 
dodnes. Šťastné náhody existují – 

téměř zázraky. Ovšem i opačně! To 
mějme na paměti… 
 
 
 
 
 
 

      
  
 
 
 
 
Nepolapitelná koule stále odmítá 
prozradit své tajemství….

 

Tragická událost 

 
Po válce se ve vesnici v různých 
zákoutích nacházely zbraně vč. 
munice. (O pistoli pomlčím, to je 
příběh sám o sobě). To lákalo mládež 
k manipulaci s nimi. Tak i u hasičské 
zbrojnice si několik chlapců pohrávalo 
s ručním granátem.  
Syn kováře Flídra (14 let) nešťastně a 
neuváženě jej odjištěný vhodil do 

konve od mléka na plošině! Výbuch ho 
smrtelně zranil. 
Jenda Popelka přišel o oko. Spolužáka 
do konce života i psychicky trápila tato 
skutečnost, vzal si život. Jirka 
Zbytovský poté žil se střepinami 
zapouzdřenými v těle. Též měl 
poraněné oko… 
 

Já s bratrem jsme byli na hřišti u MNV. 
Obavy rodičů byly liché. I já přiznám, 
že jsem v ruinách sousedního domu 
našel šest granátů rumunské výroby. 
Naštěstí mně je zabavil člen SNB (na 
udání…). Jak vidno – náhody se dějí! 
Budiž článek výstrahou 
k neuváženému jednání.  
Dnes to nejsou zbraně a výbušniny, ale 
drogy a jiné, co mládež láká!

 

Lenka Obrová informuje  
o činnosti kulturní komise 
 

Vítání občánků 

 
Od roku 2019 jsme mezi občany obce 
Javorník přivítali 16 nových občánků, 
z toho 6 děvčat a 10 chlapců. 
Slavnostní vítání občánků se zápisem 
dětí do Pamětní knihy obce Javorník 
probíhá na Obecním úřadě, kde 
vystupují s recitačním pásmem děti 

z naší mateřské školky a hudební 
doprovod dělá Barbora Bulvová a 
Eliška Obrová. V tzv. době covidové 
nám nebylo přáno takové slavnostní 
vítání organizovat, ale i tak byli noví 
občánci obdarováni a zapsáni do 
Pamětní knihy obce Javorník. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zájezdy do divadel 

 
Na jaře r. 2019 jsme pořádali zájezd 
do Prahy na muzikál Galileo a na 
podzim téhož roku ještě na komedii 
Přísně tajné aneb za vším hledej 
ženu. 

V covidové době jsme byli pouze v r. 
2020 na muzikálu Mýdlový princ a v r. 
2021 na dětském muzikálu Kocour 
v botách. 
 

Letos v květnu jsme už byli v Praze 
v divadle na komedii Dokud nás 
milenky nerozdělí a na podzim nás 
čeká muzikál Láska nebeská.

 
 

Gratulace seniorům 

 
Spoluobčanům, kteří v daném roce 
dosáhnou věku 70 let, 75 let nebo 80 
let a výše je předán k životnímu 

jubileu dárkový balíček. V r. 2019 jsme 
měli 23 takových oslavenců, v r. 2020 
to bylo 17 oslavenců, v r. 2021 jsme 

měli 15 oslavenců a letos v r. 2022 to 
bude celkem 20 oslavenců.

 
 

A co další akce? 

 
Tradiční akce komise pro mládež 
(předsedkyně A. Krištofová), jako jsou 
Čarodějnice, Dětský den či 
Strašidýlkování se po „covidu“ opět 
rozjíždějí a těší se velkému zájmu 
občanů.  

Jediné, co se nesetkalo s takovým 
zájmem, je letní kino. To musíme 
zvážit, zda budeme s promítáním 
pokračovat. 
 

Věříme, že adventní čas nám zpříjemní 
„Rozsvěcování javoru“ a nějaký 
vánoční koncert v kapličce.  
Všem přejeme příjemné setkávání na 
akcích, které obec pořádá.
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Kdo slaví tentokrát? 

       

Letošní oslavenci v září až prosinci 

AUGUSTIN DRÁBÍK   83 LET 
JOSEF PEŘINA   83 LET   
MARIE DRÁBÍKOVÁ  83 LET 
JOSEFA SOTONOVÁ  81 LET 
MILOSLAVA KINCLOVÁ  75 LET 
JOSEF DYMÁK    65 LET 
EVA MARTENSOVÁ   60 LET 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 . 

  
 
 
 
 
 
 

Kluby důchodců 
 

Senioři se sešli dvakrát 

 
Ve třetím čtvrtletí se naši senioři sešli 
dvakrát. 2. srpna byl Klub v Březince. 
Setkání přálo počasí, a tak si mohli 
opéct klobásky a samozřejmě 

nechybělo ani sladké občerstvení 
s kávou a různými nápoji dle chuti 
každého. A poslední Klub důchodců 
proběhl v klubovně OÚ  6. září. Těchto 

setkání se již nezúčastnil Fanda 
Havlíček, který nás po krátké nemoci 
navždy opustil.  
Čest jeho památce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUBILANTI 

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

Z PROBĚHLÝCH AKCÍ 

https://pixabay.com/cs/photos/kv%C4%9Btina-kv%C4%9Btinov%C3%A9-rostlin-p%C5%99%C3%ADrody-3176562/
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Sportovní akce 
 

Javornický pohár 2022 v malé kopané 

 
V sobotu 16.7. se v Březince uskutečnil 
13. ročník turnaje v malé kopané 
„Javornický pohár 2022“. 

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

obec Javorník. Na snímku kapitán 
Javorníku I přebírá od organizátorů 
ceny za 2. místo.

 
Konečná tabulka turnaje 2022 vypadá následovně: 
     
1. OPATOVEC 4 3 1 0   8 : 0 7 
2. JAVORNÍK I 4 2 1 1             13 : 7 5 
3. BANDA SY 4 2 0 2 8 : 9 4 
4. ST. GARDA SY 4 1 1 2 8 : 7 3 
5. JAVORNÍK II 4 0 1 3 3 : 17 1 
 
Na turnaji byli dále vyhodnoceni nejlepší hráči turnaje i jednotlivých 
týmů a všichni obdrželi pěkné ceny. 
 
Nejlepší hráč turnaje:  Emil Drábík (OPATOVEC) 
Nejlepší střelec:  Pavel Juřík (JAVORNÍK I) 
Nejlepší brankář:  Michal Hladík (OPATOVEC) 
Nejlepší hráči týmů: 
JAVORNÍK I – Daniel Zvára, JAVORNÍK II – David Jukl, STARÁ GARDA SVITAVY – Zdeněk Cabal, BANDA – Jakub Štěpánek, 
OPATOVEC – Dominik Štěrba 
 
Hlavním organizátorem turnaje byl Zdeněk Bulva s týmem pomocníků. Všem patří poděkování. 
 
 

Volejbalový turnaj 

 
V sobotu 3. září se v Březince 
uskutečnil tradiční volejbalový turnaj 
za účasti pěti smíšených družstev.  
 
V jednotlivých týmech byli promícháni 
hráči z Javorníka a Svitav. Javornické 
hráčky a hráči jsou na první fotografii. 

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. Po skončení turnaje 
chutnalo i pivo, což dokládá druhá 
fotografie. 
Poděkování za uskutečnění akce patří 
především hlavnímu organizátorovi 
Pavlu Vostřelovi.
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Podzimní úklid na pořadu dne 
 

Nebezpečný odpad 

 
Dle harmonogramu LIKO Svitavy a.s. je 
stanoven termín podzimního 
mobilního svozu nebezpečného 
odpadu pro obec Javorník v r. 2022 
na pátek 30. září. 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.

 

Jak udržujeme „pořádek“ na sběrných místech 

 
V obci máme čtyři sběrná místa na shromažďování separovaného odpadu. 
Stále jsou ale mezi námi občané, kteří nepochopili, že i na sběrných místech 
odpadů je třeba udržovat pořádek. 
Kromě poházených odpadů mimo příslušné kontejnery zjišťujeme, že např. 
oleje z domácnosti se objeví v daném kontejneru bez řádně uzavřené 
plastové lahve, v kontejnerech na plasty jsou vhozené papíry, v kontejneru 
na stavební suť je hlína, pletivo, naopak v kontejnerech na zeleň se dokonce 
objevují uzavřené pytle se směsným odpadem apod. 
Snažme se všichni třídit odpady řádně a umísťovat je tam, kam patří. Chceme 
přeci žít v hezké a upravené obci. A o to se musíme postarat všichni. 
Děkujeme za pochopení. 
 
 

Stavební suť – samostatná kapitola 

 
Z obrázku je snad zřejmé, že takto ne.  
 
LIKO Svitavy nám upřesnilo,  
CO PATŘÍ (NEPATŘÍ) DO KONTEJNERU NA SUŤ: 
Do kontejneru na ,,suť“ patří…..(omítka, cihly, beton, dlažba, ytong, vybourané podlahy, 
ztvrdlé stavební materiály-cement, střešní tašky, v menší míře keramika-umyvadla, 
záchody). 
Do kontejneru na ,,suť“ nepatří…(lepenka, armatura, armovaný beton, rákos ze stropů, 
kabely, eternit, polystyren a jiné izolační materiály, obaly od stavebních materiálů, 
dřevo, sklo, vybouraná okna, sádrokarton). 
 
Pokud bude potřebovat kdokoli pomoci s odstraněním většího množství jakéhokoliv 
odpadu, popř. si nebude vědět rady, jak s odpadem naložit, nechť zavolá na telefony: 
724184827(9). Obec jim ráda pomůže. 
 

 
 

Venčení psů 

 
Obdrželi jsme několik připomínek 
obyvatel, že se rozmáhá procházení 
občanů se svými psy po obci. A psi pak 
následně zanechávají svoje 

exkrementy na různých místech v obci 
a nezřídka v blízkosti rodinných domů. 
A jejich majitelé se vůbec nezdržují 
tím, že by po svých miláčcích uklidili. 

V této souvislosti připomínáme Obecní 
vyhlášku o čistotě a pořádku, kde se 
v Čl. 6 píše:

 

ODPADY 
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Podmínky chovu zvířat 

1. Chovatel je povinen ve vztahu k jím opatrovaným zvířatům:  
a) zamezit volnému pohybu na veřejném prostranství a místních komunikacích  
b) bezodkladně odstranit případné znečištění, které zvíře na veřejném prostranství způsobí, 
popř. zajistit dezinfekci místa znečištění 

2. Pohyb psů po obci je povolen pouze na vodítku s doprovázející osobou  
3. Je zakázáno přivádět nebo přinášet zvířata do prostorů dětských hřišť a pískovišť, do 
areálu Březinka. Toto ustanovení se nevztahuje na psy doprovázející osoby zrakově těžce 
postižené. 
 
 
 
 
 
 
 

Komunální volby 2022 
 

Výsledky v Javorníku – souhrnné informace 

 

Počet 

volených 

členů 

zastupitelstva 

Počet 

volebních 

obvodů 

Okrsky 
Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy celkem zpr. v % 

9 1 1 1 100,00 340 204 60,00 204 1 724 

Výsledky voleb – Obec Javorník 

Kandidátní listina Hlasy 

Počet 

kandidátů 

Přepočtený 

základ 

dle počtu 

kandidátů 

Přepočtené % 

platných hlasů 

Počet 

mandátů 

Podíly 

hlasů 
číslo název abs. v % 

1 SNK JAVORNÍK 457 26,51 9 1 724,00 26,50 2 X  

2 Společně pro Javorník 369 21,40 9 1 724,00 21,40 2 X  

3 SNK v roce 2022 88 5,10 5 957,77 9,18 0 X  

4 Sdružení pro obec Javorník 810 46,98 9 1 724,00 46,98 5 X  

 

Zvolení zastupitelé dle výsledku 

Kandidátní listina Kandidát 

Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

Hlasy 

Pořadí 

zvolení 
číslo název 

poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly věk abs. v % 

1 SNK JAVORNÍK 1 Kadlec Tomáš 41 NK BEZPP 78 17,06 1 

1 SNK JAVORNÍK 6 Krištofová Anna 38 NK BEZPP 70 15,31 2 

2 Společně pro Javorník 6 Hirka Petr 58 NK BEZPP 75 20,32 1 

2 Společně pro Javorník 8 Korbářová Petra Mgr. 52 NK BEZPP 58 15,71 2 

4 Sdružení pro obec Javorník 2 Bulvová Blanka 45 NK BEZPP 129 15,92 1 

4 Sdružení pro obec Javorník 3 Obrová Lenka 41 NK BEZPP 128 15,80 2 

4 Sdružení pro obec Javorník 1 Juřík Josef 58 NK BEZPP 112 13,82 3 

4 Sdružení pro obec Javorník 5 Kincl Michal 46 NK BEZPP 110 13,58 4 

4 Sdružení pro obec Javorník 4 Pelzová Markéta 36 NK BEZPP 81 10,00 5 

 
 
 

VOLBY 

https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=572713&xstrana=903&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=572713&xstrana=903&xstat=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=572713&xstrana=904&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=572713&xstrana=904&xstat=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=572713&xstrana=902&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=572713&xstrana=902&xstat=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=572713&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=572713&xstrana=901&xstat=0
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Javornický občasník před 30 lety 
 

Pokračujeme v připomínání života v Javorníku 

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

Pohostinství u Knotků nabízí tyto služby 
 
Každý pátek rozvoz lahvového piva a teplého chleba od 16:00 h. 
 Ceny:  1 chléb  10,70 Kčs 
  10 

o
 pivo    4,40 Kčs 

  11 
o
 pivo    5,70 Kčs 

  12 
o
 pivo    6,10 Kčs 

 
Možnost pořádání: svatebních hostin 
  schůzí 
  oslav narozenin 
 

Hasičská zbrojnice 

 
Svépomocí byla dokončena přístavba „hasičky“ a elektrická přípojka za finanční účasti Obecního úřadu. 
 

Kaple Nejsvětější Trojice 
 
V současné době probíhají práce na elektrickém rozvodu v kapli, který zde dosud nebyl. 
 

Místní komunikace 
 
Konečně se po delší době podařilo provést zpevnění a zhotovení místní komunikace k hájence a zároveň byla provedena 
oprava komunikace v dolní části obce. Ovšem s touto opravou nejsme vůbec spokojeni a po zimě budeme požadovat od 
Správy a údržby silnic zjednání nápravy. 
 

Vánoční koncert 
 
V kapli N. Trojice se 11.12. za pěkné návštěvy občanů uskutečnil již podruhé vánoční koncert pěveckého souboru Dalibor ze 
Svitav. 
Podle ohlasu návštěvníků i samotného souboru je snahou Obecního úřadu v této započaté tradici pokračovat i v r. 1993. 
 

Likvidace odpadu 
 
Podle informace od společnosti LIKO Svitavy, která zajišťuje svoz tuhého komunálního odpadu i z naší obce, připravují se na 
rok 1993 některé změny. Např. každý, kdo bude požadovat vyvážení popelnice, si nejdříve zakoupí registrační známku a na 
jejím základě bude svoz zajištěn. 
Jakmile budeme znát bližší informace, ihned je oznámíme. 
 

OPĚT NĚCO Z HISTORIE 

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 9/2022. Cena 24 Kč na rok. 


