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Družstvo Javorníka v 1. ročníku turnaje v malé kopané  

„JAVORNICKÝ POHÁR“ 
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Občasník nově 
Milí čtenáři! 

Toto vydání Javornického 
občasníku vychází v novém 
formátu. První číslo vyšlo již v r. 
1991 a byli jsme jednou 
z prvních tak malých obcí, které 
podobnou tiskovinu začaly 

vydávat.  Úplně první čísla byla 
tištěna na cyklostylu, později 
černobíle na kopírce a 
v posledním období  barevně. 
Titulní stránku graficky 
zpracovala Jarmila Boušková. 
Pozorný čtenář si mohl ale 
všimnout, že nakreslený pohled 

na kapli od hasičky doznal 
postupem času změny a titulní 
strana občasníku již 
neodpovídala reálné 
skutečnosti. Proto jsme se 
rozhodli, že se po dvaceti 
letech pokusíme změnit formát 
Občasníku. 

 

Změnili jsme titulní stranu, na které bude vždy v záhlaví pohled na javornickou 
dominantu, kterou je kaple Nejsvětější Trojice. Zůstává stejný název tiskoviny a znak 
obce. Zásadní změnou bude vždy dominantní fotografie z uskutečněné akce v obci 
nebo pohled na obec či okolí s popiskem a v zápatí poslední strany budou uvedeny 
povinné informace podle tiskového zákona. Nový bude i formát jednotlivých článků 
se sjednocujícími prvky. Snad se bude nový Javornický občasník líbit. 

 

 

 

 

Zasedání dne 6.9.2010 

1. Plnění rozpočtu obce v r. 2010 

- zastupitelé byli seznámeni 
s výkazem Fin 2-12 M 
k 31.8.2010 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o plnění 
rozpočtu obce k 31.8.2010 a 
schválilo rozpočtové 
opatření č. 2 

 

2. Dispozice s majetkem 

- zastupitelé byli informováni 
o jednáních na Pozem- 
kovém fondu ohledně 
převodu pozemků na obec 
(v návaznosti na dříve 
schválenou změnu č. 2 

Územního plánu obce 
Javorník) 

- zastupitelstvo schválilo 
bezúplatný převod 
zemědělských pozemků dle 
přílohy č. 1 (seznam parcel) 
z Pozemkového fondu na 
obec Javorník  

- zastupitelstvo schválilo 
záměr prodeje p.p. č. 1173 o 
výměře 238 m

2
  a uložilo 

starostovi a místostarostce 
záměr dispozice s majetkem 
zveřejnit na úřední desce 
OÚ a na webových 
stránkách obce (elektronická 
úřední deska)  

 

3. Různé 

 

a) Příprava budování 

inženýrských sítí k RD u hájenky 

- zastupitelé se seznámili se 
situací kolem příprav 
inženýrských sítí k budoucí 
výstavbě RD v lokalitě u 
hájenky 

- stávající majitel parcel 
určených k výstavbě RD na 
vlastní náklady řeší posílení 
trafostanice a vybudování 
nového samostatného 
vodovodního řadu podél 
parcel 

ÚVODEM 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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- na základě dopisu 
Vodárenské Svitavy s.r.o. 
zastupitelstvo souhlasí 
s podmínkou, že po 
vybudování a 
zkolaudování stavby 
bude vodovodní řad rPe 
2“ včetně odbočení a 
hlavních uzávěrů na 
jednotlivé parcely předán 

bezúplatně do majetku obce 
Javorník 

- k souhlasu stavby je nutné, 
aby investor požádal dle 
zákona o komunikacích o 
vydání rozhodnutí k 
trvalému užívání místní 
komunikace včetně úhrady 
stanoveného poplatku 

         

 

 

Zasedání dne 20.9.2010 

1. Darovací smlouva se 

Skupinovým vodovodem Svitavy 

- starosta seznámil 
zastupitele s darovací 
smlouvou mezi Skupinovým 
vodovodem Svitavy a obcí 
Javorník; obec tak získá do 
rozpočtu částku 50 tis. Kč 

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření darovací smlouvy 
mezi Skupinovým 
vodovodem Svitavy a obcí 
Javorník 

 

2. Úprava hřiště v Březince 

- protože došlo k výraznému 
zhoršení kvality travnaté 
plochy hřiště na malou 
kopanou v areálu Březinka, 
byl požádán Ing. Karel 
Kratěna ze Svitav ke 
zpracování návrhu úpravy 
hřiště s cenovou nabídkou 

- jsou předloženy dvě 
varianty; jedna počítá 
s dovozem zeminy, 
dorovnáním plochy 
s pískováním a dosevem, 
odplevelením a přihnojením 
v celkové ceně 58.147,20 
Kč vč. DPH a druhá varianta 
předpokládá kompletní 
založení nového trávníku vč. 
drenáží v ceně 109.216,80 
Kč 

- zastupitelstvo rozhodlo 
odložit řešení opravy zelené 
plochy na pozdější dobu a 
zatím provést úpravu 
vlastními prostředky 

 

3. Různé 

a) Přísedící u soudu 

- zastupitelstvo schválilo 
návrhy na přísedící u 
Okresního soudu ve 
Svitavách Ing. Helenu 

Kuthanovou a Vladimíra 
Čechala 

 

b) Dispozice s majetkem 

- na obec došel dopis 
z Krajského úřadu 
v Pardubicích s návrhem 
vzájemného provedení 
bezúplatných převodů 
pozemků, které se nachází 
pod silnicí č. II/366 a místní 
komunikací a chodníky 

- zastupitelstvo schválilo 
bezúplatný převod pozemků 
pod silnicí č. II/366, které 
jsou označeny jako p. p. č. 
1232/6 ostatní plocha – 
ostatní komunikace o 
výměře 179 m

2
, p. p. č. 

1232/8 ostatní plocha – 
ostatní komunikace  o 
výměře 228 m

2
, p. p. č. 

1232/13 ostatní plocha – 
ostatní komunikace o 
výměře 276 m

2
 a p. p. č. 

1232/18 ostatní plocha – 
ostatní komunikace o 
výměře 172 m

2
, vše v obci 

Javorník a k. ú. Javorník u 
Svitav z vlastnictví obce 
Javorník do vlastnictví 
Pardubického kraje 

- zastupitelstvo zároveň 
schválilo bezúplatný převod 
pozemků pod místní 
komunikací a chodníky, 
které jsou označeny jako p. 
p. č. 1232/2 ostatní plocha – 
ostatní komunikace o 
výměře 8.063 m

2
, p. p. č. 

1232/16 ostatní plocha – 
ostatní komunikace  o 
výměře 79 m

2
 a p. p. č. 

1232/5 ostatní plocha – 
ostatní komunikace o 
výměře 82 m

2
, vše v obci 

Javorník a k. ú. Javorník u 
Svitav z vlastnictví 

Pardubického kraje do 
vlastnictví obce Javorník 

 

c) Řešení majetkových poměrů 

v areálu 

- zastupitelstvo pověřilo 
starostu dalším oslovením 
vlastníka některých 
pozemků v Březince 
s nabídkou na jejich 
odkoupení s prioritou 
pozemků pod tenisovým 
kurtem, chatkou a 
betonovým parketem 

 

d) Dopravní situace v obci 

- na OÚ došly opět stížnosti 
na nedodržování pravidel 
silničního provozu v obci 
s požadavkem na řešení 

- projednána byla nabídka 
SÚS Pardubického kraje na 
vybudování asfaltových 
zpomalovacích pásů či 
zhotovených z dlažebních 
kostek tak, aby jejich 
přejíždění nebylo tak 
krkolomné jako u 
předchozích odnímatelných 
retardérů 

- starosta navrhnul, aby se 
řešení ponechalo na jarní 
měsíce příštího roku podle 
finančních možností s tím, 
že by bylo vhodné toto 
řešení realizovat i v blízkosti 
mateřské školy, kde je riziko 
nehody poměrně vysoké 

 

e) Úprava výše poplatku za 

užívání veřejného prostranství 

- zastupitelstvo pověřilo 
finanční výbor vypracováním 
návrhu změny výše poplatků 
v čl. 4 Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2010 o 
místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
s termínem do konce r. 2010 
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Slovo starosty 
 

Milí spoluobčané, 

máme za sebou další volební 

období. Bývá pravidlem 

bilancovat, proto bych měl 

tradici dodržet. 

Jak ale začít? Vypočítávat, co 

se povedlo a co ne? 

 Nechci zacházet do detailního 

vypočítávání, ale přeci jen pár 

údajů uvedu. Jsme obec 

s přibližně třímiliónovým 

běžným rozpočtem. Ale v tomto 

volebním období jsme byli 

mimořádně úspěšní při 

získávání dotací, především 

z EU. Mohli jsme tak během 

čtyř let proinvestovat téměř 

18,5 mil. Kč a dalších více než 

1,5 mil. Kč použít na opravy. 

Máme tak rekonstruovány 

všechny rozhodující místní 

komunikace, vybudováno 

několik parkovacích ploch a 

sběrných míst komunálního 

odpadu, řadu odpočivných míst 

po celé obci a na stezce do 

Svitav, založenou zelenou 

náves jako přirozený střed 

obce. Vůbec do výsadby a 

údržby zeleně bylo vloženo 

hodně prostředků. Největší 

investicí však byla rekonstrukce 

a výstavba Společenského a 

vzdělávacího centra. Naši 

moderní mateřskou školu 

s perfektně vybavenou kuchyní 

a jídelnou nám mohou jiné 

obce jen závidět. A další 

prostory SVC také 

nezaostávají. Myslím ale, že 

sami občané mohou posoudit, 

co se povedlo 

či ne. Jsem si 

také vědom, 

že co občan, 

to jiné 

představy a 

požadavky, jak 

by se měla 

obec rozvíjet. 

Všem se jistě 

nedá zavděčit. 

Mě samotného 

mrzí, že se 

dosud nepodařilo majetkově 

dořešit některé pozemky 

v areálu Březinka. 

Předpokládám, že se tímto 

problémem bude zabývat nově 

zvolené zastupitelstvo. Když se 

to podaří, bude možné žádat o 

dotace na modernizaci našich 

sportovišť. Určitě by si to obec 

zasloužila.  

A ještě poznámka k samotné 

aktivitě zastupitelů a výborů a 

komisí. V řadě podobně 

velkých obcí jsou pro výkon 

funkce uvolnění starostové a 

účetní (buď oba nebo alespoň 

jeden to mají jako své 

zaměstnání). V Javorníku jsme 

k tomu nepřistoupili, abychom 

obci šetřili finance, ale také 

proto, že práce nestojí na dvou 

lidech. Aktivně pracují výbory,  

komise a další obětavci. 

V tomto vydání občasníku je 

otištěno několik fotografií, které 

dokumentují, co bylo v obci 

v posledním období uděláno. 

 

Zdeněk Bouška

  

 

Velké investice byly možné pouze s dotacemi z Evropské unie 
z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Státního zemědělského a 
intervenčního fondu. 

BILANCOVÁNÍ 
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Blahopřejeme našim jubilantům 
 

 

Milan NESROVNAL 

Věra CENEROVÁ 

60 let 

 

Zbyslav FEDRSEL 

81 let 
 

 

 

Oslavencům přejeme dobré zdraví, lásku nejbližších a hodně optimismu. 

 

 
 

Něco z evidence obyvatel 
 
Ke konci září t.r. bylo v obci 386 
obyvatel. Z toho  bylo 191 
mužů a 195 žen. A víte, jaká 
jsou v obci nejčastější jména? 

 
 

Josef  18 
Jana   12 
Jan  11 
Marie  11 
Alena   10 
Miroslav  10 

Petr     9 
Zdeněk    9 
František    8 
Anna    7 
Jaroslav   7

A pro zajímavost uvádíme všechna jména, která 
jsou v obci pouze jednou: 
Adolf, Anděla, Andrea, Antonie, Augustin, 
Barbara, Bedřich, Blanka, Bohumil, David 
Andrew, Denis, Dimitrij, Dominika, Dušan, Edita, 
Emily Rose, Filip, Františka, Ivan, Ivana, Iveta, 
Jarmil, Jaromír, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Josefa, 
Kamila,, Klára, Kryštof, Květa, Květoslava, Lada, 
Ladislava, Libor, Luděk, Ludmila, Lukáš, 
Magdalena, Magdaléna, Marcela, Maria, Marián, 
Markéta, Martina, Milada, Miloslava, Miroslava, 
Monika, Nikol, Oldřich, Oldřiška, Olga, Otakar 
Pavlína, Peter, Radek, Renata, Robin, Rostislav, 
Rozárie, Silvie, Sophy Marie, Taťána, Václav, Vít, Vítek, Vojtěch, Zbyslav, Žaneta.  

JUBILANTI 

V září a říjnu jsou letos 
v naší obci tři jubilanti, 
kteří splňují kritéria pro 
zveřejnění. 

VÍTE, ŽE... 

JUBILANTI 
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Příspěvek z mateřské školy 
 

Uplynulý školní rok 
Loňský rok je minulostí, a tak bych 
se s vámi chtěla podělit o to, co 
jsme s dětmi během uplynulého 
školního roku podnikali. Akcí, 
besídek, tematických vycházek, 
výletů i přednášek jsme 
absolvovali nespočet, a proto 
uvádím některé z nich. 
Školní rok jsme započali 
ozdravnými pobyty v solné jeskyni 
v Litomyšli.  Tato nadstandardní 
aktivita byla pro děti velice 
přínosná, poklesla nám nemocnost 
dětí až o 60%. 
V rámci tematického celku Máme 
rádi zvířata jsme uskutečnili 
vycházku na statek ke Kinclům a 
byli jsme se také podívat na chov 
bažantů u Pavlů. 
Mateřskou školu navštívili myslivci 
pan Pavlů a pan Kala, kteří velice 
poutavě vyprávěli o přírodě a 
zvířatech. 
V měsíci říjnu jsme uspořádali 1. 
tvořivou dílnu pro děti a rodiče 
pod názvem: Podzimní kouzlení. 
Děti za pomoci rodičů pracovaly 
s přírodním materiálem, ze 
kterého vytvářely podzimní 
postavičky, strašidla, zvířátka i 
lesní skřítky. 
Během podzimu jsme podnikli 
několik tématických vycházek, při 
kterých jsme pozorovali změny 
v přírodě. Naplánovali jsme také 
jablíčkový den, kde si děti 
samostatně připravily jablečný 
kompot. Společně s dětmi jsme 
provedli exkurzi do obchodu 
v Javorníku. 
A než jsme se nadáli, byl tady 
Mikuláš. Na naši školku 

nezapomněl a společně s čertem 
se na nás přišli podívat. Radostnou 
atmosféru v předvánočním čase 
jsme si zpestřili pečením a 
zdobením perníčků a slavnostní 
vánoční besídkou pro rodiče. 
A rázem tu byl nový rok, a tak 
sněhové radovánky vystřídaly opět 
vycházky do přírody. Velice pěkná 
byla vycházka ke krmelcům 
společně s myslivcem, na kterou 
jsme přizvali i děti ze školy. 
V únoru jsme také navštívili 
Obecní knihovnu a prohlédli jsme 
si prostory Společenského a 
vzdělávacího centra obce. 
Na jaře jsme uspořádali 
velikonoční dílnu pro děti a rodiče, 
čarodějnický den a maminkám 
k svátku jsme přichystali pěknou 
besídku. V dubnu jsme 
zahájili plavecký výcvik 
v krytém bazénu ve 
Svitavách. Pokračovali 
jsme dalšími aktivitami a 
zajímavými 
přednáškami.  Ať se 

jedná o návštěvu Policie ČR, 
exkurzi k hasičům, vycházku k 
Rosničce či karneval. 
A jak se školní rok chýlil ke konci a 
o slovo se přihlásil červen, přišel 
na řadu i školní výlet. Bohužel nám 
nepřálo počasí, a tak místo 
návštěvy ZOO v Olomouci jsme 
museli zvolit jinou variantu. 
Ke konci školního roku tradičně 
patří i rozloučení s předškoláky a 
poslední noc ve školce. Tak takto 
ve zkratce jsme prožili uplynulý 
školní rok. 
Na závěr bych chtěla poděkovat 
rodičům a všem příznivcům naší 
školky za obětavou spolupráci a 
těším se na setkání v letošním 
školním roce. 

Z. Rejmanová

 

Zahájili jsme nový školní rok 
Ve středu 1. září jsme v plném 
počtu dětí zahájili nový školní rok. 
Většina dětiček přišla do školky 

v dobré náladě, některé 
zde pobyly chvilku 
s maminkami, ostatní si 

Z PERA DOPISOVATELŮ… 
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hrály společně se svými kamarády, 
na které se po prázdninách moc 
těšily.   
V tomto školním roce navštěvuje 
naši školku hodně tříletých dětí, 
jsou to šikulky, i když se některým 

ještě stýská a občas ukápne nějaká 
ta slzička. Proto musíme co nejvíce 
vymýšlet takové aktivity, aby se 
děti odpoutaly od smutných 
myšlenek a zabavily se zajímavou 
a poutavou hrou nebo činností. 

 Abychom nemuseli nikam 
cestovat, rozhodli jsme se pozvat 
muzikanty a herce přímo k nám do 
budovy naší školky.

 

Bubeník ve školce 
15. září přijel za našimi dětmi hudebník Lukáš Vídenský s 

 hudebním pořadem, 

při kterém využívá 

různé druhy bubnů a 

bubínků. Tento 

hudební program pod 

názvem Tluče 

bubeníček byl zaměřen 

na vzájemnou 

spolupráci dětí a 

bubeníka. Děti měly 

k dispozici 30 druhů 

bubínků, na které si pomoci 

jednoduchých cvičení vyzkoušely 

různé formy spolupráce, tvořivosti 

a zábavy. Děti si hrály se zvuky a 

tóny, rytmizovaly svá jména, 

pohybově vyjadřovaly písně a to 

vše za doprovodu bubínků, které si 

samy vytvořily. Program byl velice 

pestrý, bubeník pružně reagoval 

na náladu a přání dětí. Děti se 

naučily ukolébavku a měly také 

možnost si zatančit břišní tance. 

 
 

Divadelní 
představení 
21. září měly děti 
možnost shlédnout 
divadelní představení 
malého divadélka JO-
JO, které po delší 
přestávce obnovilo 
svoji činnost. Z jejich 
repertoáru jsme vybrali několik známých pohádek. Tentokrát to byla pohádka O nezbedných kůzlátkách, která 
byla doplněna vlastními písničkami a hudebně pohybovými hrami, které dětem umožnily se zapojit přímo do 
děje pohádky, společně s herci si zahrát a zazpívat. Tato veselá pohádka se dětem velice líbila a už se těšíme na 
další Podzimní pohádku. 

 
 
 
 
 
 
 

Víme, jak volit? 
Na uvedenou otázku nám 
odpovídá § 34 zákona č. 491/2001 
v pozdějším znění. 
 
 
Způsob hlasování 
  
 (1) Po obdržení 
hlasovacích lístků a úřední obálky 
vstoupí volič do prostoru 

určeného k úpravě hlasovacích 
lístků (§ 31 odst. 3). 
  
 (2) Volič může volit 
nejvýše tolik kandidátů, kolik členů 

zastupitelstva obce má být 
zvoleno (v Javorníku 9). 
  (3) Volič může na 
hlasovacím lístku označit v 
rámečku před jménem kandidáta 

Tento netradiční pořad velmi zaujal děti nejen ze 
školky, ale i školáky, které jsme také pozvali. 

Zdena Rejmanová 

VOLBY 
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křížkem toho kandidáta, pro 

kterého hlasuje, a to v kterémkoliv 
ze sloupců, v nichž jsou uvedeni 
kandidáti jednotlivých volebních 
stran. 
  (4) Volič může na 
hlasovacím lístku označit křížkem 
ve čtverečku v záhlaví sloupce s 
kandidáty volební strany nejvýše 
jednu volební stranu. Zároveň 
může označit v rámečku před 
jménem kandidáta křížkem další 
kandidáty, pro které hlasuje, a to v 
libovolných samostatných 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny 
ostatní volební strany. Takto volí 
předně jednotlivě označené 
kandidáty, dále tolik kandidátů 
označené volební strany, kolik činí 
rozdíl počtu členů zastupitelstva, 
kteří mají být zvoleni, a 
označených jednotlivých 
kandidátů, a to v pořadí, v němž 
jsou kandidáti označené volební 
strany uvedeni v jejím sloupci. 

  
 (5) Po úpravě hlasovacího 
lístku podle odstavců 3 a 4 jej volič 
vloží do úřední obálky, kterou 
obdržel od okrskové volební 
komise. V územně členěných 
statutárních městech a v hlavním 
městě Praze volič vloží hlasovací 
lístek pro volby do zastupitelstva 
územně členěného statutárního 
města nebo do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy a hlasovací 
lístek pro volby do zastupitelstva 
městského obvodu nebo městské 
části do jedné úřední obálky. 
  
 (6) Volič po opuštění 
prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží úřední 
obálku před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. Voliči, 
který se neodebral do tohoto 
prostoru, komise hlasování 
neumožní.

 
 
 
 
 
 
 

Na přetřesu opět dopravní situace 
Budou v obci znovu retardéry? 
 
Vzhledem k opakujícím se 
připomínkám na časté výrazné 
porušování rychlosti na 
místních komunikacích se 
zastupitelstvo zabývalo 
posouzením situace. Usnesení 
je uvedeno v článku z jednání 
zastupitelstva. Přesto si jako 
starosta dovolím k tomuto 
problému poznámku. Již 
poněkolikáté. Tímto 
odpovídám jak občanům, kteří 
se nebojí osobně říci svůj názor 
veřejně, tak anonymním 
požadavkům.  
Jako starosta samozřejmě nesu 
odpovědnost a měl bych se 
voličům zodpovídat. V uvedené 
věci bych byl nejradši, kdyby 
zpomalovací retardéry 

nemusely být a řidiči jezdili po 
obci opatrně. Několikrát  jsem 
se ale přesvědčil o tom, že 
někteří řidiči si myslí, že jsou na 
silnici neomezeným pánem a 
dokonce ani neumí zpomalit, 
když se potkávají na našich 
úzkých silnicích dvě auta. Proto 
jsem při jednáních na OÚ a 
v zastupitelstvu 
vždy pro 
vybudování 
retardérů. Ale po 
zkušenostech 
s minulými 
kovovými, které 
jsou opravdu pro 
přejezd 
nepříjemné, se 
přikláním 

k vybudování zpomalovacích 
pásů z dlažebních kostek tak, 
aby bylo přejíždění příjemnější. 
Ale to samozřejmě vyžaduje 
větší finanční prostředky. Např. 
čtyřmetrový pás přes čtyři 
metry širokou silnici stojí kolem 
40 tis. Kč. Předpokládám, že se 
nové zastupitelstvo bude tímto 

Jednoduše řečeno – 
můžeme zakřížkovat 
jednu celou 
kandidátku a k tomu 
můžeme přidělit 
křížky těm 
kandidátům ze všech 
kandidátek, kterým 
chceme dát 
preferenci (v 
Javorníku nejvíce 
devíti). 

DOPRAVNÍ PROBLÉMY 
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problémem zabývat a 
v rozpočtu na příští rok by 
mohlo počítat 
s vybudováním několika 
těchto pásů. Mělo by to být 
alespoň při vjezdech do 
obce a u mateřské školy. 
Myslím si, že přes zimu 
bude dostatek času to 
prodiskutovat a očekávám, 
že se k tomu občané sami 
vyjádří.  
A ještě jeden dopravní 
problém jsem začal řešit.  

Obrátil jsem se na 
Policii ČR 
s požadavkem, aby se 
urychleně řešilo 
nedovolené parkování 
kamionů U Jelena 
(dokonce na 
autobusové zastávce), 
kdy mnohdy při 
výjezdu není bezpečný 
výhled. 

 
Zdeněk Bouška 

 
 
 
 
 
 

1. ročník turnaje v minikopané 
Turnaj „O pohár starosty“ skončil a byla zahájena nová tradice 
 
Po předchozích deseti ročnících 
turnaje „O pohár starosty“ byla 
zahájena nová tradice turnajů 
v malé kopané „Javornický 
pohár“. Změnou je hlavně 
skupina organizátorů. Nově se 
do pořádání  zapojila skupina 
javornických mladých hráčů, 
především Zdeněk Bulva a 
Milan Peňáz. Turnaj proběhl 
v sobotu 4. září za účasti pěti 
týmů. Pořadí bylo následující: 
 
1. Lazaret 
2. Westvaco 
3. Rehau  
4. Javorník 
5. Mikuleč 

Nejlepším 
hráčem 
turnaje byl 
vyhlášen 
Martin 
Hrubý, hráč 
Lazaretu, 
ale také 
občan 
Javorníka. 
Turnaj má i 
své vlastní 
webové 
stránky  
http://javornicky-pohar.tym.cz/ .  
 
Po skončení turnaje, který se 
hrál za stálého deště, byl 

povrch hřiště téměř bez trávy. 
Dopady nepříznivého počasí 
jsou patrné ze snímků. 
Družstvo Javorníka je na titulní 
straně občasníku.

 
 

V září také proběhl úspěšně turnaj ve 
volejbale. Bohužel, nemáme k dispozici 
fotografie. 
I když k termínu voleb končí činnost současné 
komise a výbory, věříme, že se na podzim 
uskuteční již tradiční Drakiáda a 
Strašidýlkování. O termínech bude OÚ 
informovat na letácích a pomocí SMS. 

JAVORNICKÝ POHÁR 

http://javornicky-pohar.tym.cz/


 

10 
 

 
 

Upozornění na svoz 
odpadů 
Poznačte si datum 29.10.2010 
 
UPOZORNĚNÍ!!! 
V pátek 29. října bude v obci 
zajištěn mobilní svoz 
nebezpečného odpadu.  
Přibližně v 15.30 h přijede 
příslušné vozidlo ke sběrnému 
místu u kaple, následně před 
prodejnu Jednoty a nakonec ke 
sběrnému místu u Březinky. 
 

Příklad odebíraných 

nebezpečných a ostatních 

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 ... 

 
A v pátek 29. října budou také 
na celý víkend na všech třech 
sběrných místech v obci 
přistaveny kontejnery na 
velkoobjemový odpad.

 
 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelů poděkoval za 
spolupráci v uplynulém volebním období. Každý z nás se 
nějakým způsobem podílí na životě a rozvoji obce Javorník. 
Myslím si, že můžeme být hrdi na svou obec. 

Zdeněk Bouška, starosta 
 

 

ODPADY 

Důrazně upozorňujeme, že do kontejnerů nepatří např. pneumatiky, azbest, eternit a 
další nebezpečný odpad. Při nedodržení těchto pokynů nebudou kontejnery vyvezeny. 
A stejně tak nebudou vyvezeny v případě jejich přeplnění. Pokud bude potřeba, 
kontejnery necháme po vysypání opětovně přistavit. Proto dodržujte pokyny. 
Děkujeme 
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