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Barbora Dosedělová, Rozárie Bulvová, Vanessa Gruberová 

Žijte v Javorníku ve zdraví a šťastně!!! 
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Ustavující zasedání zastupitelstva 

8.11.2010 
 

1. Určení zapisovatele 

- řídící ustavujícího zasedání 
Z. Bouška určil 
zapisovatelem Marii 
Janderovou 

 
2. Kontrola osvědčení o 

zvolení zastupitelů 

- zapisovatelka volební 
komise voleb do 
zastupitelstva obce Dana 
Čechalová provedla 
kontrolu osvědčení o 
zvolení do zastupitelstva a 
předala ho všem 
zastupitelům 

 
3. Slib členů zastupitelstva 

podle zákona o obcích 

- podle § 69, odst. 2 zákona o 
obcích složili všichni zvolení 
zastupitelé slib 
předepsaného znění, který 
stvrdili svým podpisem na 
společný arch, jenž je 
nedílnou součástí zápisu 
z ustavujícího zasedání 

 
4. Schválení programu 

ustavujícího zasedání 

zastupitelstva obce 

- zastupitelstvo schválilo 
program 
ustavujícího 
zasedání 
zastupitelstva 
obce  

 

5. Schválení ověřovatelů 

zápisu 

- zastupitelstvo schválilo za 
ověřovatele zápisu P. 
Odstrčilovou a B. Bulvovou  

 
6. Schválení způsobu volby 

starosty a místostarosty 

- zastupitelstvo rozhodlo, že 
volba starosty a 
místostarosty bude probíhat 
veřejným hlasováním  

 
7. Volba starosty 

- na funkci starosty 
kandidoval Zdeněk Bouška 

- zastupitelstvo zvolilo 
starostou Zdeňka Boušku 

 
8. Volba místostarosty 

- na funkci místostarosty 
kandidovala Marie 
Janderová 

- zastupitelstvo zvolilo 
místostarostou Marii 
Janderovou  

 
9. Volba předsedů výborů 

- zastupitelstvo zvolilo za 
předsedu finančního výboru 
Blanku Bulvovou a za 
předsedu kontrolního 
výboru Marii Jankovou 

 
10. Jednací řád Zastupitelstva 

obce Javorník 

- zastupitelé obdrželi 
písemně návrh Jednacího 
řádu Zastupitelstva obce 
Javorník 

- zastupitelstvo schválilo 
Jednací řád Zastupitelstva 
obce Javorník 

 

 

 

 

 

11. Odměňování členů 

zastupitelstva a předsedů 

výborů a komisí 

- v souladu s nařízením vlády 
č. 20/2009 Sb. (Nařízení) o 
odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev 
projednalo zastupitelstvo 
výše odměn 

- zastupitelstvo po diskusi 
schválilo výše odměn dle 
přílohy 

- dle metodického pokynu 
MV ČR, odboru dozoru a 
kontroly veřejné správy, č.j. 
MV-62465-4/ODK-2010 
z 20.7.2010 budou odměny 
členů zastupitelstva a 
předsedů výborů kromě 
starosty, místostarostky a 
předsedů komisí vypláceny 
od 8.11.2010 (tzn., že za 
listopad obdrží poměrnou 
část) 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 



3 
 

12. Předsedové komisí 

- zastupitelstvo souhlasilo 
s tím, že i nadále budou ve 
funkcích předsedů komisí 
Daniel Císař (pro mládež a 
životní prostředí), Jarmila 
Boušková (sociální a 
společenské věci) a Vladimír 
Čechal (místní hospodářství) 

 
13. Úřední hodiny OÚ 

- starosta informoval 
zastupitele o rozšíření 
úředních hodin OÚ; kromě 
středy od 16.00 do 18.00 
hodin bude na OÚ každé 
pracovní pondělí v době od 
16.00 do 17.00 hodin 
přítomna na OÚ 
místostarostka 

- v té době bude možné řešit 
především věci týkající se 
evidence obyvatel, využití 
Czech Pointu, zaplacení 
poplatků, příp. další potřeby 
občanů 

 
14. Pořízení územního plánu 

- starosta seznámil 
zastupitele s povinností 
obce dle zák. č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební 
zákon), pořídit nový územní 
plán 

- protože je šance získat na 
jeho pořízení dotaci, musí 
zastupitelstvo nejdříve 
rozhodnout o jeho pořízení 

- zastupitelstvo schválilo:  

a) pořízení Územního 
plánu obce Javorník podle 
§ 44 stavebního zákona 
 
b) v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 5, 
písm. b) stavebního 
zákona podání žádosti o 
pořízení ÚP obce Javorník 
obecnímu úřadu 
s rozšířenou působností, 
tj. Městskému úřadu 
Svitavy, odbor výstavby 
 
c) v souladu s § 6 odst. 5, 
písm. f)  starostu Zdeňka 
Boušku jako zastupitele 
pověřeného spoluprací 
s pořizovatelem při 
zpracování Územního 
plánu obce Javorník 

 

 

 

 
 
  

 

     

 

 
Blahopřejeme našim jubilantům 
 

 

Helena KRIŠTOFOVÁ 

65 let 

 

Alžběta ŠPLOUCHALOVÁ 

80 let 
 

 

 

 

 

 

 

             Na zdraví! 

 

Oslavenkyním přejeme dobré zdraví, lásku nejbližších a hodně optimismu. 

 

JUBILANTI 

V listopadu a 
prosinci jsou 
letos v naší 
obci dva 
jubilanti, kteří 
splňují kritéria 
pro zveřejnění. 
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Výsledky voleb do zastupitelstva 

Volby proběhly 15. – 16. 10.2010 
 

V seznamu voličů bylo 
v Javorníku 297 občanů. Voleb 
se zúčastnilo 228 voličů, tj. 
76,77 %. Každý volič mohl 
využít 9 hlasů, což je počet 
volených zastupitelů. Ne 
všichni této možnosti využili a 
celkem bylo odevzdáno 1.906 
platných hlasů.  
 
Poprvé byly v Javorníku tři 
kandidátní listiny. Zisk 
jednotlivých volebních stran byl 
dle abspolutního počtu hlasů 
následující: 
 
KSČM - 134 hlasů, tj. 7,03 % 

Sdružení pro obec Javorník -  
1.505 hlasů, tj. 78,96 % 
 
Náš domov obec Javorník -  
267 hlasů, tj. 14,01 %. 
 
Pořadí zvolení do 
Zastupitelstva obce Javorník 
bylo následující: 
 
Sdružení pro obec Javorník 
1. Zdeněk Bouška, 186 hlasů 
2. Marie Janderová, 177 hlasů 
3. Blanka Bulvová, 181 hlasů 
4. Vladimír Čechal, 166 hlasů 
5. Marie Janková, 175 hlasů 
6. Pavla Odstrčilová, 179 hlasů 

7. Ladislav Bednář, 157 hlasů 
8. František Havlíček, 148 hlasů 
 
Náš domov obec Javorník 
1. Miroslav Obr, 59 hlasů 
 
Na vysvětlenou je třeba uvést, 
že k posunutí se v pořadí 
výsledků oproti pořadí na 
kandidátní listině je podle 
zákona potřeba mít o 10 % 
hlasů více než je průměr hlasů 
na jednoho kandidáta na dané 
listině. To se podařilo 
Miroslavu Obrovi, který se ze 
čtvrté pozice dostal na 
kandidátce na 1. místo.

 

 
 

 
 

Výzva před zimou 
V těchto dnech se již o své 
slovo hlásí zima. Proto 
apelujeme na všechny naše 
spoluobčany s výzvou na 
součinnost při úklidu sněhu. 
Prohrnování místních 

komunikací bude zajišťovat 
Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje. 
Očekáváme ale, že si naši 
obyvatelé také sami před svými 
domy shrnou sníh tak, aby 

parkování aut nepřekáželo 
prohrnování. Kontaktním 
pracovníkem obce při 
zajišťování prohrnování je pan 
Vladimír Čechal, pracovník 
údržby obecního majetku. 

 

VOLBY 

Novými členy zastupitelstva jsou Marie Janková 
(50), Bc. Pavla Odstrčilová (24) a Miroslav Obr 
(29). 

UPOZORNĚNÍ 
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Malování na trička 

Natálka Císařová nám napsala mail 
 
Dne 26.10.2010 se v mateřské 
školce uskutečnila třetí 
výtvarná dílna , tentokrát pod 
názvem Malování na trička. 
Děti se na malování moc těšily. 
A oprávněně. Čekaly na ně 
barvy, trička a bramborová 
tiskátka. Obrázky na tričkách 

byly povedené, fantazii se 
meze nekladly, což dosvědčí 
létající sněhuláci, fialoví 
koníčci, a tak dále. Některé děti 
pracovaly samy, některým 
pomáhala maminka. Za půl 
hodiny se trička změnila 
v louku, pohádkovou zem , 

v usměvavé sluníčko nebo také 
hrozivého draka. Pár odvážlivců 
tisklo na tričko svou vlastní 
ručičku a dokonce i nožičku. 
Za odměnu dětičky dostaly 
bonbony a se svými 
maminkami odešly domů. 
 
Trička se moc povedla a těšíme 
se na další výtvarnou dílnu 
v MŠ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

Z PERA DOPISOVATELŮ… 

Zdena Rejmanová, 
vedoucí učitelka MŠ, 
nám zaslala 
k uvedenému 
příspěvku dvě pěkné 
fotografie, z kterých 
je dobře vidět 
výborná práce 
s dětmi a příkladná 
součinnost MŠ 
s rodiči.  
 
Takové příspěvky 
zveřejňujeme moc 
rádi.  
 
Děkujeme. 
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ZŠ a MŠ mají své webové stránky 

Zpráva je určena pro uživatele internetu 
 
Pavla Odstrčilová, učitelka 
angličtiny na naší ZŠ, vyvinula 
aktivitu k vytvoření webových 
stránek příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Javorník. Škola i školka 
tak budou mít možnost 
využívat moderní formu 
informování o své činnosti. 

Webové stránky najdete na 
adrese:  
http://www.zsms-javornik.cz/ .  
 
Na tyto stránky se zájemci 
mohou dostat i ze stránek 
obce: 
http://www.obecjavornik.cz/ . 

Na stránkách ZŠ a MŠ je 
spousta velmi zajímavých 
informací a při jejich čtení lze  
jen žasnout, co vše zde dělají.  
 
Už při otevření webových 
stránek zaujmou aktuality. 
Jednu z nich přetiskujeme:

 
ZŠ - zapojili jsme se do soutěže „Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu“. Principem 
soutěže je sběr co největšího množství mobilních telefonů. Hodnotícím kriteriem bude počet 

sebraných telefonů v poměru na jednoho žáka školy! Soutěž bude probíhat v I. pololetí 
školního roku 2010/2011. Za každý mobilní telefon (funkční i poškozený) získáme do projektu 
Recyklohraní 3 body a tři nejúspěšnější školy získají zážitkové výlety dle vlastního výběru. 
Jestli nám chcete pomoci v naší snaze vyhrát výlet, můžete nám donést mobilní telefony 
do ZŠ nebo do obecní knihovny každou středu od 16:00 do 18:00.  

V září se v ZŠ konal Týden recyklování, kdy občané Javorníka donesli do školy 105 kg 

elektrozařízení a pomohli nám získat dalších 315 bodů do projektu Recyklohraní. Za to jim moc 
DĚKUJEME!!! 

Návštěvníky stránek také upoutá fotogalerie, ze které jsme na ukázku vybrali následující fota: 
 

               
 

            

AKTUALITA 

http://www.zsms-javornik.cz/
http://www.obecjavornik.cz/
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Vánoční koncerty budou 

Pěvecký sbor Červánek 
 
Letošní Vánoční koncert 
svitavského pěveckého sboru 
Červánek se uskuteční v kapli 

Nejsvětější Trojice v Javorníku 
v  pondělí 6.12.2010 v 18:00 
hodin. Vstupné dobrovolné. 

Návštěvníci i účinkující se již 
jistě těší na tradiční javornický 
punč.

 

   
 

Chvála Bohu 
 
Ve čtvrtek 16.12.2010 v 18:00 
hodin se v kapli Nejsvětější 
Trojice v Javorníku uskuteční 
další Vánoční koncert sdružení 

svitavských hudebníků Chvála 
Bohu v čele s populárním 
Frantou Černým z Čechomoru. 
Tradiční punč bude opět 

připraven pro všechny 
návštěvníky. Vstupné bude 
dobrovolné. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO SE PŘIPRAVUJE? 

Vánoční koncerty organizujeme 
v Javorníku již od počátku 
devadesátých let. Zprvu zde 
koncertoval soubor Dalibor, 
později Českomoravská hudební 
společnost (Čechomor) a 
v posledních letech Červánek a 
sdružení svitavských hudebníků 
Chvála Bohu v čele s Frantou 
Černým. 
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Uskutečnily se další dvě akce 

Drakiáda 
 
17. října za příznivého počasí se 
sešli příznivci draků na tradiční 
Drakiádě. Přišlo cca 30 dětí a 
20 dospělých. I když mohl být 

větší vítr, akce se povedla. 
Všem chutnal připravený čaj i 
klobásky. Organizátoři byli 
potěšení účastí dětí i 

dospělých, kteří se dosud na 
podobných akcích neobjevili.

 

         
 

Strašidýlkování 
 
Další povedenou akcí bylo Strašidýlkování 13. listopadu. Účast byla vysoká a snědeno bylo přes 80 
opékáčků. 
 

 
 

CO SE UDÁLO? 

Javornický občasník – tiskovina Obecního úřadu Javorník. Povoleno pod č.j. 144/91, registrovaná značka RK OkÚ 4/R14 

z 13.6.1991. Zodp. redaktor Mgr. Zdeněk Bouška. Číslo vydání 5/2010. Cena 24 Kč na rok. 

Obě akce organizovala 
komise pro mládež a 
životní prostředí pod 
vedením Dana Císaře. 
Byly to letos již 
několikáté akce 
s dobrou účastí dětí, 
mládeže i rodičů. A to 
je dobře. 


