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Vážení spoluobčané,

pomalu je za námi půlka letošního roku a zejména poslední měsíc nás počasí zahrnuje velmi tep-

lými, ale i suchými dny. Jistě nejen zemědělci a zahrádkáři již vyhlížejí déšť, který by byl pro naše 

pole, louky a zahrady tolik potřeba. Prázdniny a čas dovolených již klepe na dveře, a tak se krátce 

ohlédněme za prvním pololetím.

 Koncem března jsme dokončili rekonstrukci dvou bytů v č.p. 93. Od dubna již zpracovává 

firma Kokula s.r.o. projektovou dokumentaci na přestavbu objektu bývalé školky na bytový dům 

o šesti bytových jednotkách, která by měla být předána včetně stavebního povolení do konce listo-

padu a ještě v prosinci, pokud vše dobře půjde, vypíšeme výběrové řízení na stavební firmu. V prů-

běhu dubna proběhly opravy místních komunikací, které jsme nestihly realizovat v loňském roce. 

Další opravy budou pokračovat v podzimních měsících na komunikacích na Betlémě a opravena 

bude i cesta k myslivecké chatě „Na Zadolci“. Je podepsána smlouva s realizační firmou na nové 

veřejné osvětlení od křižovatky u sokolovny k odbočce k fotbalovému hřišti. Královéhradecký kraj 

připravuje projektovou dokumentaci na opravu komunikace III. třídy 3195 mezi Kameničnou a Ja-

roslaví. Pokud se vše podaří dle plánu, mohli bychom se dočkat nové silnice v horizontu čtyř let. 

V této souvislosti byla poptána nabídka na vypracování projektové dokumentace na opravu veřej-

ného osvětlení v místní části pod Jaroslaví, kde stávající staré dřevěné sloupy stojí na samé hranici 

vozovky. Jsem rád, že se nám podařilo téměř po dvou letech, umístit všech 220 kompostérů, o které 

jste žádali do Vašich domácností. Koncem května nám byla schválena Královéhradeckým krajem 

Obecní úřad informuje

žádost o dotaci z POV na opravu mostu u č.p. 

13 ve výši 360 tis. Kč. V letních měsících pro-

běhne výběrové řízení na dodavatele s před-

pokládanou realizací v příštím roce.

  V sobotu 12. května jsem měl možnost 

díky Spolku Javor přivítat na obecním úřa-

dě také návštěvu z Ukrajiny, konkrétně z Žy-

tomyrského spolku Volyňských Čechů. Do naší 

obce zavítala předsedkyně tohoto spolku Prof. 

Ludmila Čiževská se svojí matkou Naděždou 

Čiževskou (r. 1940, roz. Štěpánkovou) a synem 

jejího bratrance Oleksandrem Stepanykem. 

Během našeho do a po poledního povídání, 

které jsme s Jitkou Jirsovou a Věrkou Pacáko-

vou s touto návštěvou absolvovali, jsme se do-

zvěděli o předcích těchto Volyňských Čechů. 

Praděd paní Naděždy František Štěpánek se 

narodil 9. 9.1842 chalupníku Ignáci a Josefě 

(roz. Jedličkové z Pěčína) Štěpánkovým na  
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Přímě v č.p. 13, následně pak dědeček paní Naděždy František Štěpánek, nar. 27. 5.1872 coby dvou-

leté dítě odešel v r. 1874 se svými rodiči z Dlouhé Vsi, kde jeho otec pracoval jako čeledín, na Ukra-

jinu do Volyňské oblasti. Zde začíná velmi zajímavý příběh tohoto rodu o počátcích hospodaření, 

o kolektivizaci a následném odsunu dědečka do gulagu v r. 1938 až po postupné zabydlování po-

tomků v Žytomyrské oblasti do dnešní doby. Pátrání po potomcích předků bývá vždy běh na dlou-

hou trať, ale já věřím, že se paní prof. Čiževské podaří nějaké příbuzné rodu Štěpánkových z Přímu 

objevit. Paní Naděžda pak vyslovila jedno velké přání, které mne velice zaujalo. Chtěla si s sebou do 

Žitomyru odvést trochu české půdy na památku, aby měla k zemi svých předků co nejblíže. Myslím, 

že to přesně vystihuje to silné pouto, které Volyňští Češi cítí k naší zemi, k zemi, ze které odešli, ale 

v duši ji nikdy neopustili.

Chtěl bych touto cestou také poděkovat fotbalistům Sokola Javornice za skvělou reprezentaci 

naší obce v okresním přeboru v kopané. Mnozí z vás mohli sledovat jejich spanilou jízdu touto sou-

těží, kdy neprohráli ani jedno z 26 utkání v základní hrací době!! Vaše divácká podpora zejména na 

domácích utkáních byla neskutečná a v kraji k vídání spíše na divizních a vyšších soutěžích!! Přeji 

všem, kteří se kolem javornické kopané pohybují, aby se mužstvu na podzim v krajské 1.B třídě, 

kam zaslouženě postoupilo, dařilo a abyste dál šířili dobré jméno naší obce. 

Velké poděkování také patří Spolku Javor a jeho přátelům, který poprvé letos zapojil naši obec 

do akce Noc kostelů. Všichni, kteří jste ji navštívili, mi dáte zapravdu, že to byla akce velice zda-

řilá a mnohé z nás obohatila nejen o skvělý kulturní zážitek, ale také o velice zajímavé informace 

o našem zvonu v kostele sv. Jiří, které vypátral Ing. Jiří Gregor. Velkou ctí pro nás bylo již samotné 

zahájení, kterého se ujal hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán PhD. 

 Závěrem mi dovolte vám popřát krásné letní dny, klidnou a pohodovou dovolenou ať doma, 

v Čechách, či v zahraničí a těším se společně s vámi na další akce u nás v Javornici, na kterých se 

společně v co největším počtu setkáme.

       V úctě Vlastimil Zachoval, starosta


