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Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník 

 
Od posledního vydání ob�asníku se 
zastupitelstvo sešlo dvakrát: 
 
Zasedání dne 26.7.2006: 
 
1. Stravování ve školní jídeln� 
 

- zastupitelstvo schválilo dopl�kovou 
�innost p�ísp�vkové organizace Základní 
škola a Mate�ská škola Javorník, okres 
Svitavy na stravování a ubytování 

 
2. Vybrání dodavatele díla „Oprava místní 
komunikace Javorník“ (nad kaplí) 
 

- t�em firmám byly zaslány podmínky pro 
výb�rové �ízení na opravu místní 
komunikace 

- nabídku s omluvou nepodala firma EVT 
Svitavy 

- Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
podala nabídku za 330.907 K� bez DPH 

- firma Inspa, s.r.o., Pavlovova 43, Svitavy 
podala nabídkovou cenu 380.748 K� bez 
DPH 

- zastupitelstvo schválilo za dodavatele 
díla firmu Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje 

 

 
 
Zasedání dne 18.9.2006 
 
1. Pln�ní rozpo�tu obce Javorník v r. 2006 

- zastupitelé byli informováni o pln�ní 
rozpo�tu k 31.8.2006 

- Finan�ní ú�ad ve Svitavách poslal na 
OÚ dopis s informací, že dopad 
spole�ného zdan�ní manžel� je 
v Javorníku nep�íznivý (- 180 tis. K�) 

- starosta spolu s ú�etní p�edložili návrh 
rozpo�tové zm�ny �. 4, která reaguje na 
aktuální nep�íznivý vývoj rozpo�tu 

- zastupitelstvo schválilo rozpo�tovou 
zm�nu �. 4 

 
2. Dispozice s majetkem obce 

- zastupitelstvo projednalo a schválilo 
návrh majetkového vypo�ádání 
pozemk� pod místními komunikacemi a 
pod silnicemi II. a III. t�ídy dle dopisu 
z Pardubického kraje ze dne 13.3.2006 

 
- zastupitelstvo schválilo návrh prodeje 

trakt�rku VARI a uložilo místostarostce 
zám�r vyv�sit na ú�ední desce a 
starostovi na elektronické desce obce 

 
3. Hospoda�ení ZŠ 

- zastupitelstvo projednalo a schválilo 
hospoda�ení p�ísp�vkové organizace ZŠ 
a MŠ Javorník za rok 2005 

- p�ísp�vková organizace skon�ila 
s hospodá�ským výsledkem + 54.342,02 
K� 

- zastupitelstvo schválilo rozd�lení výše 
uvedeného hospodá�ského výsledku 
takto: 36.282 K� bude použito na 
úhradu ztráty za rok 2004 a zbytek ve 
výši 18.060,02 K� bude p�eveden do 
fondu rezerv 

 
4. Záv�re�ný ú�et obce za rok 2005 v�etn� 
auditu 

- starosta seznámil zastupitele se Zprávou 
�. 113/06 o výsledku p�ezkoumání 
hospoda�ení obce Javorník za rok 2005 

- zastupitelstvo schválilo záv�re�ný ú�et 
obce v souladu s ustanovením § 17 zák. 
�. 250/2000 Sb., o rozpo�tových 
pravidlech územních rozpo�t� 
v posledním zn�ní s výhradami 

- nedostatky, zjišt�né p�i p�ezkoumání 
hospoda�ení obce za rok 2005, byly již 
odstran�ny 

 
5. R�zné 
 
a) Dopravní situace v obci – dopisy ob�an� 
k retardér�m, stanovisko kontrolního výboru 

- starosta informoval o dopisech p. 
Pe�ázové a p. Šestákové k dopravní 
situaci v obci; ob� pisatelky tém�� 
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shodn� požadují odmontování 
zpomalovacích retardér� s poukazem na 
to, že zt�žují dopravu cyklist�m a 
slušným �idi��m a neukázn�ní �idi�i si 
stejn� d�lají, co cht�jí 

- nelíbí se jim, stejn� jako celé �ad� 
dalších obyvatel, vyjeté koleje mimo 
komunikaci, neoprávn�n� nastražené 
kameny, popelnice a stavební kozy 

- podobné stanovisko op�ené o § 29 
zákona o pozemních komunikacích 
podal i kontrolní výbor s požadavkem 
odstran�ní nesprávn� nastavených 
pevných p�ekážek v nep�im��ené 
blízkosti místní komunikace 

- zastupitelstvo schválilo demontáž 
retardér� p�ed zimou do konce �íjna a 
uložilo starostovi p�ipravit anketu 
k získání stanovisek ob�an� na retardéry 

- zastupitelstvo uložilo p. �echalovi 
odstranit p�ekážky, které jsou umíst�ny 
na obecních pozemcích v blízkosti 
místní komunikace a ohrožují provoz 

 
b) Internetizace obecní knihovny 

- v knihovn�, která slouží pro ve�ejnost 
v základní škole, je pro zájemce od 
1.9.2006 k dispozici vysokorychlostní 
internet 

- lze jej využívat v otevírací �as 
knihovny, p�ípadn� po dohod� s p. 
školnicí Odstr�ilovou i v jiných �asech 
– stanovený minimální po�et 
provozních hodin týdn� jsou 4 hodiny 

- zájemci hradí pouze režijní náklady (5 
K� za každou zapo�atou �tvrthodinu, tj. 
20 K�/hod.) 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
informaci o provedené internetizaci 
obecní knihovny za pomocí dotace 
Pardubického kraje a schválilo její 
provoz dle uvedených podmínek 

 
c) Územní plán obce – zm�na �. 2 – informace 
o pr�b�hu prací 

- starosta zastupitel�m prezentoval 
poslední zpracovanou verzi zm�ny �. 2 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
informaci o pr�b�hu prací na zm�n� �. 2 
Územního plánu obce Javorník, 
schválilo poslední návrh  zpracované 
zm�ny �. 2 a pov��ilo starostu 

k záv�re�ným jednáním s AUA Praha, 
zpracovatelem dokumentace 

 
d) Informace o krádeži v B�ezince 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
informaci o násilném vykradení objektu 
obce v areálu B�ezinka 

 

 
 
e) Problematika školství – aktuální informace 

- nový školní rok byl zahájen s po�tem 22 
žák� 

- podle aktuálních propo�t� p�i 
sou�asném stavu po�tu žák� obec do 
konce r. 2006 nebude p�ispívat na 
mzdové náklady, ale od 1.1.2007 do 
31.8.2007 je spo�ítána pot�eba 
dofinancování �ástky 55 tis. K� 

- ke snížení této �ástky m�že dojít 
v p�ípad� zvýšení po�tu strávník� ve 
školní jídeln� 

- starosta navrhnul, aby se komplexním 
�ešením problematiky školství v�etn� 
vyhodnocení úkolu ze zasedání 
zastupitelstva z 19.6. t.r. zabývalo nové 
zastupitelstvo po �íjnových volbách 

- již nyní se ale p�ipravuje možnost 
využívání školní jídelny i pro ob�any 
obce (p�ipravuje se zkvalitn�ní vybavení 
kuchyn�) 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí 
informaci o aktuálním stavu školství 
v Javorníku a souhlasilo s komplexním 
projednáním budoucnosti školství v obci 
až po �íjnových komunálních volbách 

 
f) stanovení ceny za odb�r vody v obecním byt� 

- zastupitelstvo schvaluje m�sí�ní 
paušální poplatek za vodu v obecním 
byt� (Javorník 61) na �ástku 160 K� 

 
g) žádost Stanislava Samka o p�i�len�ní pod 
katastr obce Kukle 

- zastupitelstvo s poukazem na historické 
hranice nesouhlasí s p�i�len�ním 
pozemk� st. parcela �. 123 s domem �.p. 
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87 a p.p. �. 338/2 a 338/5 pod katastr 
obce Kukle 

 
h) zápis z metodického jednání 

- zastupitelstvo vzalo na v�domí zápis 
z metodického jednání k vedení spisové 
služby u OU Javorník, kterou provedla 
pracovnice Státního okresního archivu 
dne 19.7.2006 (nebyly shledány žádné 
podstatné závady) 

 
 

Životní jubilea 
 
V minulém ob�asníku jsme uvád�li jubilanty do 
konce srpna. Tentokrát zve�ej�ujeme jubilanty 
m�síc� zá�í a �íjen: 
 

R�žena KULKOVÁ 
 89 let 

 
Marie KADLECOVÁ 

85 let 
 

Ljuba PAVLÍ�KOVÁ 
82 let 

 
Marie DOLNÍ�KOVÁ 

82 let 
 

Všem oslavenkyním p�ejeme dobré zdraví, 
lásku nejbližších a hodn� optimismu. 

 

 
 

Na zdraví! 
 
 

Sdružení obrany 
spot�ebitel� 

 
Zve�ej�ujeme informaci, kterou nám poskytli 
manželé Kuthanovi: 
 
Od 1.3.2006 otev�elo Sdružení obrany 
spot�ebitel� (SOS) informa�ní st�edisko, kde 
mohou ob�ané (spot�ebitelé, podnikatelé) 
bezplatn� získat informace a radu, jak 
postupovat nap�. p�i reklamacích zboží nebo 

poskytnutých služeb. Sdružení obrany 
spot�ebitel� má v našem kraji sídlo ve Svitavách 
na Nerudov� ulici �. 2 (bývalá spo�itelna) ve II. 
pat�e vždy v pond�lí od 10 – 12 hod. a ve st�edu 
od 14 – 16 hod. 
 
SOS je nevládní, nezisková organizace, která 
má za cíl posílit právní v�domí spot�ebitel� a 
informovat je o jejich právech. 
 

Okénko dopisovatel� ... 
 

Tentokrát nám napsaly p. Božena Pe�ázová a 
p. Anna Šestáková k problematice místní 
dopravy: 
 
 
Vážení spoluob�ané, 
 
     protože se v poslední dob�  diskutuje kolem 
dopravní situace v naší obci, rozhodla jsem se 
napsat sv�j názor a doufám, že i ostatní ob�ané 
se k tomuto problému vyjád�í. Když se na 
obecním ú�ad� p�i posezení u kávy o tomto 
jednalo, bylo tam velmi málo ob�an� a hlavn� 
chyb�li ti, kterých se to týká. 
 
     A� se to komu líbí, nebo ne, aut i v naší obci 
bude p�ibývat a dopravní situace bude �ím dál 
složit�jší. Ostatn� jako v celé republice. Sv�j 
názor se pokusím shrnout do n�kolika bod�. 
 
     Silnice zajiš�uje pr�jezd obcí, zna�ky obytná 
zóna nepovažuji za š�astné �ešení. Nevím, jestli 
n�kdo z t�ch, co to navrhli a prosadili, zkusili 
projet celou obec 20 km rychlostí. Já to zkusila. 
Je to hr�za. I cyklisté jezdí rychleji.  
 
     Retardéry nic ne�eší, pouze znep�íjem�ují 
jízdu, a to jak motorist�m, tak cyklist�m. Nelíbí 
se mi ježd�ní po trávníku, který n�kdo 
vyp�stoval, ale také alespo� jednou stranou se 
jim vyhnu. 
 
Co s tím? 
 
     Možná, že by bylo rozumn�jší nechat obec 
obcí a snížit rychlost na 40 nebo i 30 km v hod. 
Taková rychlost se dá respektovat. 
 
     Vysv�tlit rodi��m a d�tem, hlavn� v nové 
zástavb�, že silnice není vhodné místo na hraní. 
Zvlášt� v této  �ásti obce mají d�ti výhodu 
B�ezinky, která je nyní skute�n� pro d�ti dob�e 
vybavená. N�kolikrát se mi stalo, že d�ti hrající 
si na silnici neuhnou, dokud úpln� nezastavím. 
Je zajímavé, že v ostatních �ástech obce tyto 
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problémy nejsou a nebyly. Ostatn�, u každého 
domu je zahrada, kde si d�ti  mohou hrát. 
 
     Dalším nešvarem v dolní �ásti obce jsou 
kameny kolem silnice. Nedovedu si dost dob�e 
p�edstavit, kdyby to ud�lali všichni. To by se 
muselo jezdit pouze jedním sm�rem, protože 
auta by se nevyhnula, natož potkat  traktor nebo 
v�tší auto.   
 
     Na záv�r bych  cht�la �íci, že je pot�eba více 
tolerance a ohledu. Máme sice p�knou silnici, 
ale co je to platné, když kv�li n�kolika ob�an�m 
se kodrcáme  p�es retardéry a jezdíme 20km 
rychlostí. Tím myslím  ty, co se �ítí po obci 50km 
nebo i v�tší rychlostí, ale i ty, co nechávají svoje 
d�ti hrát si na silnici. Ono je p�ece jenom rozdíl 
jet pár metr�, nebo 1 až 2 km. 
 
V Javorníku 18.7.2006 
      
   Božena Pe�ázová 
 
 
Malé zamyšlení na téma retardéry, popelnice, 
intolerance 
 
Žiji v obci hezkých pár pátk�. Vždy zde byli 
ob�ané, kte�í m�li pocit, že mohou tém�� vše. 
Ale te� jich jaksi p�ibývá. Jedni mají silné vozy, 
peníze, jiní ostré lokty, mocný hlas... 
 
Ve spodní �ásti obce byly instalovány (a již 
jednou d�íve odstran�ny) retardéry – past na 
sp�chající �idi�e, ohrožující malé d�ti hrající pod 
menším �i v�tším dozorem rodi�� na silnici. 
Kousek od d�tského h�išt�. 
 
Co se jimi vy�ešilo? Všichni nadávají. �idi�i na 
t�ch 150 m zpomalí, n�kte�í p�ekážku objížd�jí 
po tráv� – bezohledn�! Cyklista se zde tém�� 
nevyskytne – nabil by si úsm�v, pokud mu 
zrovna nehrozí st�et s „neposlušnou“ popelnicí, 
stojící t�sn� u vozovky. I t�ch d�tí na kolech 
jaksi ubylo. 
 

 
 
Všichni víme, že po�et vozidel se i u nás zv�tšil. 
Ale proto nebudu chtít p�ed domem retardér, 
p�estože na té naší rovince to mnozí pálí fest! 
Což takhle trochu ohleduplnosti a vzájemného 

respektu místo debat, která dopravní zna�ka je 
opodstatn�ná a platná.  
 
Nebo si po�káme, až dojde k n�jaké tragédii? 
 
   A. Šestáková 
 
 
 

Zamyšlení starosty 
 
Jsem velmi rád, že se kone�n� odhodlaly další 
obyvatelky a otev�en� p�isp�ly do diskuse na 
téma, se kterým si zastupitelstvo skute�n� láme 
hlavu. Sám za sebe již pon�kolikáté musím 
opakovat, že mi také vyhovuje, když retardéry 
nejsou a mohu jet na kole �i autem plynule. 
Když to p�eženu, ani jsme snad nemuseli d�lat 
nové silnice - letité výmoly byly p�irozenými 
retardéry. Ale te� vážn�. 
 
Každý ob�an m�že, a také má právo, 
prosazovat vlastní názor na jakýkoliv obecní 
problém. U zastupitel� je to pon�kud složit�jší, 
protože p�i svých rozhodnutích musí naslouchat 
názor�m, která jsou �asto protich�dná, což je i 
p�ípad retardér�.  Musím stoprocentn� souhlasit 
s ob�ma pisatelkami, že by vlastn� sta�ilo, 
abychom se k sob� chovali slušn�, po obci 
jezdili opatrn� a bylo by vše jednoduché.  
 
V �íjnu budou retardéry na zimu odstran�ny a 
v pr�b�hu zimy bude muset nov� zvolené 
zastupitelstvo tuto problematiku op�tovn� �ešit. 
Chceme, aby se na �ešení podílelo co nejvíce 
obyvatel. Zda to bude formou n�jaké ankety �i 
jinak, rozhodnou noví zastupitelé. 
 
Musím ješt� upozornit, že pevné p�ekážky podle 
zákona nesmí být tak t�sn� u komunikace, jak 
to u nás vidíme, proto zastupitelstvo rozhodlo o 
jejich odstran�ní z nejv�tší blízkosti již nyní (jde 
o popelnice, stavební kozy �i kameny). Ale 
bránit objížd�ní retardér� musíme. 
 

Volby do zastupitelstva 
obce 

 
Uvádíme n�kolik užite�ných pokyn� pro voli�e: 
 
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve 
dvou dnech, v pátek dne 20. �íjna 2006 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 
21. �íjna 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 
Voli� po p�íchodu do volební místnosti prokáže 
okrskové volební komisi svou totožnost a 
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státní ob�anství �eské republiky platným 
ob�anským pr�kazem nebo platným cestovním 
pasem �eské republiky. 

Je nezbytné, aby voli� m�l u sebe 
pot�ebné doklady; neprokáže-li voli� svou 
totožnost a státní ob�anství �eské republiky, 
pop�ípad� státní ob�anství státu, jehož 
ob�an je oprávn�n hlasovat na území �eské 
republiky, nebude mu hlasování umožn�no. 

Úprava hlasovacího lístku 

Po obdržení ú�ední obálky, p�ípadn� 
hlasovacího lístku, vstoupí voli� do prostoru 
ur�eného k úprav� hlasovacích lístk�. Pokud se 
voli� neodebere do tohoto prostoru, nebude 
mu hlasování umožn�no. 

 

V prostoru ur�eném pro úpravu hlasovacích 
lístk� voli� m�že hlasovací lístek upravit jedním 
z uvedených zp�sob�: 

1. Ozna�it k�ížkem ve �tvere�ku v záhlaví 
sloupce p�ed názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím je dán hlas 
kandidát�m této volební strany v po�adí dle 
hlasovacího lístku v po�tu, kolik �iní po�et 
�len� zastupitelstva obce, který má být 
v obci volen. Pokud by byla ozna�ena tímto 
zp�sobem více než jedna volební strana, byl 
by takový hlas neplatný. V Javorníku jdou 
do voleb dv� volební strany. 

2. Ozna�it v ráme�cích p�ed jmény kandidát� 
k�ížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, 
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 
tolik kandidát�, kolik �len� zastupitelstva 
obce má být zvoleno. Po�et �len� 
zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je 
uveden v záhlaví hlasovacího lístku. 
Pokud by bylo ozna�eno tímto zp�sobem 
více kandidát�, než je stanovený po�et, 
byl by takový hlas neplatný. V Javorníku se 
bude volit 9 �len� zastupitelstva. 

3. Krom� toho lze oba zp�soby, popsané 
v p�edchozích bodech, kombinovat, a to tak, 
že lze ozna�it k�ížkem jednu volební stranu 
a dále v ráme�ku p�ed jménem kandidáta 
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v 

libovolných samostatných sloupcích, 
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební 
strany. V tomto p�ípad� je dán hlas 
jednotliv� ozna�eným kandidát�m. 
Z ozna�ené volební strany je dán hlas podle 
po�adí na hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidát�m, kolik zbývá do po�tu volených 
�len� zastupitelstva obce. Pokud má být 
voleno nap�. 9 �len� zastupitelstva a je 
ozna�ena volební strana s 9 kandidáty 
a krom� toho 2 kandidáti individuáln� ze 
sloupc� dalších volebních stran, je dáno 
ozna�ené volební stran� 7 hlas�, a to pro 
kandidáty na prvních sedmi místech. 
Pokud by byla tímto zp�sobem ozna�ena 
více než jedna volební strana nebo více 
kandidát�, než je stanovený po�et, byl by 
takový hlas neplatný.  

Po úprav� vloží voli� hlasovací lístek do ú�ední 
obálky. 

Pokud voli� neozna�í na hlasovacím lístku 
ani volební stranu, ani žádného kandidáta, 
hlasovací lístek nevloží do ú�ední obálky, 
hlasovací lístek p�etrhne nebo vloží do 
ú�ední obálky n�kolik hlasovacích lístk� do 
téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. 

Zp�sob hlasování 

Po opušt�ní prostoru ur�eného pro úpravu 
hlasovacího lístku hlasuje voli� tak, že ú�ední 
obálku vloží p�ed okrskovou volební komisí do 
volební schránky. 

Každý voli� hlasuje osobn�, zastoupení není 
p�ípustné. S voli�em, který nem�že sám upravit 
hlasovací lístek pro t�lesnou vadu anebo 
nem�že �íst nebo psát, m�že být v prostoru 
ur�eném pro úpravu hlasovacích lístk� p�ítomen 
jiný voli�, nikoliv však �len okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za n�ho upravit a 
vložit do ú�ední obálky, a pop�ípad� i ú�ední 
obálku vložit do volební schránky. 

Hlasování do p�enosné volební schránky  

Voli� m�že požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, d�vod� obecní ú�ad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise z�ízena. 
V takovém p�ípad� vyšle okrsková volební 
komise k voli�i 2 své �leny s p�enosnou volební 
schránkou, ú�ední obálkou a hlasovacími lístky. 
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Statistika jmen 
 
K datu vydání tohoto �ísla ob�asníku jsme po 
delší dob� z po�íta�ové evidence jmen v obci 
vybrali p�ehled nejfrekventovan�jších. 
Nej�ast�jšími jmény v obci jsou: 
 
1. Marie 19x 
2. Josef  18x 
3. Jana  14x 
4. Miroslav 12x 
5. Zden�k  10x 
6.-8. Alena   9x 
6.-8. Petr   9x 
6.-8. Jan   9x 
9.-11. Vladimír    8x 
9.-11. František   8x 
9.-11. Jaroslav   8x 
 
 

Územní plán obce  
zm�na �. 2 

 
Na minulém zasedání zastupitelstva byla 
odsouhlasena kone�ná verze zm�ny �. 2. Nic 
tedy již nebrání tomu, aby zpracovatel 
Agrourbanistický ateliér Praha dopracoval 
všechny pot�ebné materiály ke schvalovacímu 
�ízení dle zákona. Zm�na �. 2 p�edevším 
rozši�uje možnosti výstavby RD ve stávajícím 
intravilánu v�etn� zahrad a z d�vodu malé 
dopravní prostupnosti v obci p�esouvá novou 
lokalitu pro bytovou výstavbu ze spodní �ásti 
obce blíže k hlavní silnici, která vede 
z Javorníka na Litomyšl. Pokud p�jde vše dob�e 
a ve schvalovacím �ízení nebudou zásadní 
p�ipomínky, mohla by být  zm�na �. 2 definitivn� 
schválena v zimním období.  
 

Oprava komunikace 
 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
realizovala v obci další etapu opravy místních 
komunikací, tentokrát v úseku nad kaplí. I 
tentokrát se akce v hodnot� cca 400 tis. K� 
v�etn� DPH uskute�nila s pomocí dotace 
z Programu obnovy venkova. Ta letos �inila 100 
tis. K�. 
Sou�asné zastupitelstvo p�edpokládá, že se 
v p�íštím roce dokon�í oprava celého úseku 
místní komunikace od hasi�ky až na kopec. A 
v dalším roce by se m�la zahájit oprava 
komunikace sm�rem k hájence. Realizace 
tohoto zám�ru bude ale záležet na p�ístupu 
nov� zvolených zastupitel�. 
 

Pln�ní rozpo�tu obce 
 
Pln�ní p�íjm� v letošním roce je zatím 
nep�íznivé, což je zp�sobeno p�edevším 
propadem da�ových výnos�. Ke konci srpna 
jsou dan� spln�ny zatím na 61 % (odpovídající 
% by m�lo být 67). Je to zp�sobeno tím, že 
podle informací Finan�ního ú�adu ve Svitavách 
se spole�né zdan�ní manžel� v obci Javorník 
projevilo negativn� a propad �iní 180 tis. K�. 
Zastupitelstvo na tuto situaci muselo zareagovat 
a p�ijmout rozpo�tová opat�ení vedoucí ke 
snížení n�kterých výdajových položek. 
 

Cvi�ení žen a dívek 
 
Od �íjna za�ne op�t cvi�ení žen a dívek ve zdejší 
t�locvi�n�. První sch�zka se uskute�ní v úterý 3. �íjna 
v 19.00 hodin. Zde se dohodnou termíny a další 
podrobnosti. 
 

 
Na fotografii je cvi�itelka Máša Janková a 

 Veronika Bedná�ová. 
 

Odpady 
 
Podle rozpisu LIKO Svitavy a.s. na rok 2006 se 
v Javorníku uskute�ní letošní druhý svoz 
nebezpe�ného odpadu ve �tvrtek 2.11. v 15.30 
hodin. Nebezpe�ný odpad bude nakládán 
mobilním svozem na sb�rných místech v obci. 
Jako vždy p�ipomínáme, že nebezpe�ný odpad 
se na sb�rná místa vozí až v �ase svozu. 
Obecní ú�ad také p�ipravuje p�istavení 
kontejner� na velkoobjemový odpad a sb�r 
železného šrotu. Up�esn�ní termín� bude 
sd�leno na letá�cích a SMS zprávou na mobil. 
 
V této souvislosti p�ipomínáme možnost zasílání 
zpráv SMS. Kdo zatím nep�edal své �íslo mobilu 
na OÚ a p�itom by rád byl informován i touto 
formou, m�že p�edat �íslo mobilu na OÚ. 
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Stravování pro ve�ejnost 
 
Jak jsme již d�íve informovali, je zpracován 
projekt na rekonstrukci a p�ístavbu stávající 
budovy OÚ. Obec podala žádost na Ministerstvo 
financí o za�azení této akce do jmenovitých akcí 
státního rozpo�tu na p�íští rok.  
Sou�ástí zám�ru je i výrazná modernizace 
školní jídelny s cílem va�ení i pro zájemce z �ad 
obyvatel obce a zejména d�chodc�. I když 
v sou�asné nep�ehledné vnitropolitické situaci 
není jasné, zda se poda�í získat dotaci již 
v p�íštím roce, po�ítá obec s díl�í modernizací 
kuchyn� a va�ením pro zájemce z obce již nyní. 
Proto zastupitelstvo mj. schválilo dopl�kovou 
�innost pro svou p�ísp�vkovou organizaci – 
stravování. 
Proto se obracíme na zájemce o odb�r ob�d�, 
aby se p�ihlásili p�ímo v mate�ské škole nebo na 
obecním ú�ad�. Prodej ob�d� t�mto zájemc�m 
bude zahájen od za�átku listopadu t.r. Cena 
ob�du ješt� není ur�ena, ale zájem je, aby byla 
pro ob�any výhodná. V každém p�ípad� bude 
stanovena tak, aby pouze pokryla režijní 
náklady bez pot�eby tvorby zisku. 
 

Z prob�hlých akcí v obci 
 

��������	��
�	����	��
� � � � �� �������� 

 
V sobotu 12. srpna se v B�ezince uskute�nil 
turnaj ve volejbale. Od jara do podzimu chodí 
volejbaloví nadšenci – ženy i muži – hrát 
pravideln� 2x týdn� volejbal do B�ezinky.  
Turnaj byl sportovním vyvrcholením 
pravidelného hraní a velmi povedenou akcí, 
které se zú�astnilo celkem 25 hrá�ek a hrá�� 
z Javorníka a Svitav. 
 

 
V družstvu, které je na bližší polovin� h�išt�, byli 
z javornických hrá�� E.Šimková, K.Janderová a 

F.Janda 

 
Vít�zné družstvo m�lo 4 volejbalisty z Javorníka: 

Z.Šestáka, MUDr. Kynickou, S.Císa�ovou a 
P.Vost�ela. 

 
� �����	����������������
�	��� �!"�#$�
Krásný zvyk s oslavou narozenin svých d�tí mají 
Zuzka a Olda Tesa�ovi. Oslavu se snaží pojímat 
n�jakou originální akcí pro oslavence a jejich 
kamarády. 18. srpna tak p�ipravili zajímavou 
sout�ž s pohádkovými bytostmi. Na jednotlivých 
stanovištích jsme tak v okolí B�ezinky mohli 
vid�t berušku, ko�i�ku, vodníka, �arod�jky, ale i 
indiánku.  Protože Tesa�ovi do oslav zapojili 
další d�ti z obce, s jejich laskavým dovolením 
zde zve�ej�ujeme alespo� dv� fotografie.  
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Víme, že zajímavé akce pro své d�ti po�ádají i 
další rodi�e. Pokud máte zájem se o své 
zkušenosti a historky pod�lit se �tená�i 
ob�asníku, p�edejte nám své p�ísp�vky 
ke zve�ejn�ní. 

 
� � � � �� %&�' �( �� �%' ( � �

Dnes, v ned�li 24.9., kdy se dokon�uje toto �íslo 
ob�asníku, prob�hla na „Císa�ské“ louce u 
hájenky další „JAVORNICKÁ DRAKIÁDA“ za 
ú�asti desítek d�tí a jejich rodi��. Za 
nádherného po�así se všichni náramn� bavili a 
akci zakon�ili v B�ezince opékáním párk�. 
Sponzorem akce byl Ahold Hradec Králové, 
kterému pat�í pod�kování. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Co se p�ipravuje 
 
Loni 4. listopadu se v B�ezince uskute�nila velmi 
povedená akce „Strašidýlkování“. To se 
p�ipravuje i letos na druhou polovinu �íjna. 
Up�es�ující informace budou zve�ejn�ny pomocí 
letá�k�, p�íp. formou SMS. 
 
 
 
Poslední p�ísp�vek dnešního vydání se vrací 
k VII. ro�níku turnaje v minikopané. 
P�ikládáme stejn� jako v minulých letech 
vyhodnocení turnaje.  
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Po�adí mužstev: 1. KOBOKO   7 bod�  9:2   
   2. Lazaret   5  7:6 
   3. Jupiter Javorník  5  5:4 
   4. Westvaco Svitavy 3  1:5 
   5. Split    0  1:6 
 
Individuální ceny: 
 
Nejlepší branká�:  Adam Bouška (KOBOKO) 
 
Nejlepší obránce:  Josef Crha (KOBOKO) 
 
Nejlepší st�elec:  Zden�k Fric (Lazaret) – 5 gól� 

3 – M.Komárek a Crha (KOBOKO), 2 – P.Novotný (Jupiter) a 
Mareš (KOBOKO), 1 – Bou�ek a Ovád (Lazaret), R.Bouška ml. 
(KOBOKO), Z.Bulva, Jurenko, Moravczik (Jupiter), Janda 
(Westvaco) a T.Petr (Split) 

Cena Fair play:  Luboš Nesp�šný (Split) – za nep�íznivého stavu pro své družstvo 
t�sn� p�ed koncem zápasu opravil rozhod�ího v neprosp�ch 
svého týmu 

Nejlepší rozhod�í:  Jaroslav Kvapil 
Nejlepší hrá�i mužstev: Westvaco - Roman Ju�ík 
    Jupiter  - Stanislav Samek 
    Lazaret - Milan Ovád 
    Split  - Tomáš Petr 
    KOBOKO - Josef Crha 
     
Cena út�chy pro branká�e s nejvyšším po�tem obdržených gól�:  

Pavel Dvo�ák (Split) 
         Karel Ne�as (Lazaret) 
 

 
Fotografie vít�zného družstva KOBOKO 

 


