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Zápis z prosincového zasedání 
 

12.12.2011  
 
 
1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání Z. Bouška 

určil zapisovatelem Marii 
Janderovou 

 
2. Schválení programu 
zasedání zastupitelstva obce 
- zastupitelstvo schválilo 

program zasedání 
zastupitelstva obce  

 
3. Schválení ověřovatelů 
zápisu 
- zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu P. 
Odstrčilovou a B. Bulvovou  

 
4. Plnění rozpočtu obce 
k 30.11.2011 a rozpočtové 
opatření č. 3 
- zastupitelstvo bylo 

seznámeno s plněním 
rozpočtu obce k 30.11.2011  
a návrhem rozpočtového 
opatření č. 3 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 

k 30.11.2011 a schválilo 
rozpočtové opatření č. 3  

 
5. Rozpočet obce na r. 2012 
- návrh rozpočtu obce na rok 

2012 byl řádně zveřejněn na 
úřední desce OÚ Javorník i 
na webových stránkách obce 
– elektronické úřední desce 

- starosta doporučil schválit 
rozpočet  

- v návaznosti na předložený 
rozpočet předložil starosta ke 
schválení rozpočtový výhled 
obce Javorník do r. 2014 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočet obce Javorník na r. 
2012 a rozpočtový výhled 
obce Javorník do r. 2014 

 
6. Vyhláška o poplatku 
z odpadů na r. 2012 
- zastupitelstvo schválilo 

obecně závaznou vyhlášku 
obce Javorník č. 1/2011, o 
místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v r. 
2012 

 
7. Nájemné z bytu na r. 2012 
- vzhledem k současné 

ekonomické situaci bylo 
navrženo ponechat nájemné 
z bytu v ZŠ na r. 2012 ve 
stávající výši a upravit vodné 
o nárůst o 4% z důvodu 
navýšeného DPH (dosud 
vodné činí 226 Kč) 

- zastupitelstvo schválilo 
ponechání nájemného z bytu 
v ZŠ pro r. 2012 ve výši 
2.470 Kč a stanovení 
vodného na částku 235 Kč 

 
  

 
 
 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2012 zůstává ve výši 
500 Kč na osobu. Poplatek je moţné jiţ nyní platit na OÚ. Vyhláška o 
poplatku z odpadů č. 1/2012 je na www.obecjavornik.cz. 

http://www.obecjavornik.cz/
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Zlatá svatba 
 

50 let společného ţivota v manţelství 
 
 
Na podzim letošního roku 
oslavili manţelé Anna a Adolf 
Dědičovi zlatou svatbu. S úctou 
a obdivem se ke všem 
gratulantům připojil i Obecní 
úřad v Javorníku a oslavenci 
byli při této příleţitosti zapsáni 
do Pamětní knihy obce 
Javorník.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítání občánků 
 

Letos jiţ podruhé 
 
26. listopadu se uskutečnilo 
letos jiţ druhé Vítání občánků a 
tentokrát byly „uvítány do 
ţivota“ tři děti: Vojtěch 
Hárovník, Tomáš Kadlec a 
Daniel Knotek. Společně s rodiči 
v nich pěstujme dobrý vztah 
k rodné obci a přejme si, aby 
naše obec byla tím, co jim bude 
drahé.
 
 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
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Vánoční koncert se blíží 

Letos bude pouze jeden koncert 

Letošní vánoční koncert se 
uskuteční ve středu 21.12.2011 v 
17:00 hodin. V kapli Nejsvětější 
Trojice vystoupí tradiční 
uskupení svitavských hudebníků 
Chvála Bohu v čele s 

populárním Frantou Černým z 
Čechomoru. Na koncertě bude 
podáván oblíbený javornický 
punč. Vstupné jako vţdy 
dobrovolné. 

A ještě upozornění. Letos bude 
pouze tento koncert (Červánek 
tento rok nevystupuje), tak si ho 
nenechte ujít.

 

 
 
 
 
 
 

Nejkrásnější svátky v roce 

Buďme na sebe hodní nejen o Vánocích 
 
 

 

Vážení a milí spoluobčané,  
 
dovolte mi popřát Vám jménem svým i 
ostatních členů zastupitelstva a pracovníků 
OÚ šťastné a veselé prožití Vánoc a dětem 
rozzářené oči ze stromečku i dárků.  
A do nového roku 2012 přeji všem našim 
občanům pevné zdraví a co nejvíce radostí.  
Chovejme se k sobě hezky. Život je potom 
příjemnější. 

    
Zdeněk Bouška, starosta 

 

ADVENTNÍ KONCERT 

VÁNOČNÍ  A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 
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Předvánoční dění ve zdejší škole 

Advent ve škole 
 
Prosinec a adventní čas v naší 
základní škole je tradičně plný 
zajímavých akcí a aktivit. Ţáci se 
uţ na konci listopadu 
připravovali na Vánoce a upletli 
si adventní věnečky z papíru. O 
pár dní později společně s dětmi 
z mateřské školy přednášeli na 
Vítání občánků. V listopadu 
ještě stihli v pracovních 
činnostech upéct vánoční 
perníčky, kterými budou hostit 

rodiče, kteří se přijdou podívat 
na společnou besídku dětí a 
ţáků. Ta se uskuteční v budově 
základní školy v úterý 20.12. od 

16:00. Zváni jsou samozřejmě 
všichni příznivci školy. Besídka 
bude spojena s výstavou prací a 
malými dílničkami, kde se 
budou zdobit perníčky nebo 
plést věnečky z papíru. 
 1. prosince do ZŠ i MŠ 
v rámci dopravní akce zavítali 
zástupci BESIPu a paní 
poslankyně Matušovská. Ţáci 
museli prokázat znalost 
dopravních značek a za odměnu 

dostali reflexní vestičky 
a výukové materiály. 
Zatím nejzajímavější 
akcí prosince byla 
„Čertovská škola“, 
která ve škole proběhla 
5.12. Paní učitelka se 
proměnila v Lucifera a 
učila ţáky, kteří byli 
k nepoznání. 
Překvapivě se téměř 
všichni převlékli za 
čerty a ve škole se 
objevil pouze jeden 
andílek. Celá výuka 

probíhala v čertovském stylu a 
materiály do hodin byly 
připraveny pouze s tematikou 
čertů, andělů a Mikuláše. Na 

závěr výuky do školy přišel 
Mikuláš s andělem, kteří řádně 
prozkoušeli malé čertíky a 
anděla z básní a písní. Naši ţáčci 
vše zvládli na jedničku, a tak si 
zaslouţili balíček v podobě 
sladké odměny.  
 Vánoce v Městském 
muzeu ve Svitavách uţ tradičně 
patří k událostem, na které se 
ţáci a děti velice těší. Mohli si 
prohlédnout betlémy, upéct si 
cukroví a samozřejmě jsme si 
připomněli i tradice jako 
pouštění svíček v ořechové 
skořápce po vodě.  
 Nyní uţ je před námi jen 
výprava do lesa s myslivci a 
vánoční besídka a nastane snad 
ten nejkrásnější čas v roce, na 
který se všechny naše děti těší 
nejvíce. Proto mi tedy jménem 
všech zaměstnanců Základní a 
Mateřské školy Javorník 
dovolte, abych Vám popřála 
krásné proţití svátků vánočních 
a úspěšný vstup do nového roku 
2012.  

 
Mgr. Pavla Odstrčilová 

ředitelka ZŠ a MŠ Javorník

 

ŠKOLÁCI INFORMUJÍ 

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. Měsíc vydání 12/2011. Cena 24 Kč na rok. 

Upozornění na závěr! 
Veřejné projednání a posouzení návrhu Územního plánu obce Javorník se bude konat dne 
4.1.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Javorník. Bliţší informace jsou na úředních 
deskách MěÚ Svitavy a OÚ Javorník či na jejich webových stránkách.  


