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Z jednání Zastupitelstva 
obce Javorník 

 

Zasedání dne 14.6.2010 
 
1. Plnění rozpočtu obce v r. 2010 

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem Fin 
2-12 M k 31.5.2010 

- starosta informoval přítomné o dopisu 
Finančního úřadu ve Svitavách, dle 
kterého u obce Javorník od počátku roku 
došlo k výraznému přeplatku daně u 
podnikatelů s trvalým bydlištěm v naší 
obci ve výši 143.097 Kč (vratky 
podnikatelům jsou o tuto částku vyšší než 
jsou platby této daně) 

- o tuto sumu budou kráceny jiné daňové 
příjmy obce 

- dle průběžného stavu hospodaření je 
nutné provést rozpočtové opatření (viz. 
bod 2. programu zasedání) 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu obce bez připomínek 

 
Pro:  8    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
 

- starosta předložil zastupitelům návrh 
rozpočtového opatření č. 1, kterým je 
reagováno na aktuální vývoj 
hospodaření obce 

- zastupitelstvo schválilo rozpočtové 
opatření č. 1 

 
Pro:  8    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 
 
3. Závěrečný účet obce Javorník za r. 2009 
 

- starosta předložil k projednání výkaz 
Fin 2-12 M za rok 2009, zprávu o 
přezkoumání hospodaření obce 
Javorník (provedl KÚ Pardubice) ze 
dne 14.5.2010, vývoj daňových příjmů 
obce za rok 2009 a jejich porovnání 
mezi roky 2002 - 2009 

- zastupitelstvo schválilo závěrečný 
účet obce v souladu s ustanovením § 
17 zák. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v posledním znění 
s výhradou a schválilo návrh 
opatření k odstranění nedostatků, 
které se týkají inventarizačního rozdílu 
(viz. příloha – týká se zejména 

doplnění inventarizace o dodávku 
vybavení pracoviště CZECH POINT) s 
termínem odstranění závad do 
30.9.2010 a uložilo finančnímu výboru 
kontrolovat splnění opatření a 
následně podat informaci 
zastupitelstvu 

 
Pro:  8    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 
4. Různé 
 
a) Obecně závazné vyhlášky obce Javorník 
 

- místostarostka Marie Janderová 
předložila ke schválení novely obecně 
závazných vyhlášek, které jsou 
upraveny podle metodického návodu 
konzultanta Krajského úřadu p. Johna; 
změny reagují na aktuálně platnou 
legislativu 

- zastupitelstvo schválilo následující 
obecně závazné vyhlášky: 

1. obecně závaznou vyhlášku obce 
Javorník č. 1/2010 o poplatku 
z odpadů 
2. obecně závaznou vyhlášku obce 
Javorník č. 2/2010 o poplatku 
z veřejného prostranství 
3. obecně závaznou vyhlášku obce 
Javorník č. 3/2010 o poplatku 
z ubytovací kapacity 
4. obecně závaznou vyhlášku obce 
Javorník č. 4/2010 o poplatku ze 
vstupného 
5. obecně závaznou vyhlášku obce 
Javorník č. 5/2010 o poplatku ze psů 

 
Pro:  8    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 
b) Informace o dalším jednání na 
Pozemkovém úřadu ve Svitavách 
 

- starosta podal informaci o jednání na 
Pozemkovém úřadu ve Svitavách s jeho 
ředitelem, které navazovalo na 
předchozí usnesení zastupitelstva dne 
10.3.2010 

- v rámci komplexních pozemkových 
úprav je možné řešit realizaci polní 
komunikace v severovýchodní části 
obce, která by zabezpečila přístup 
k jednotlivým pozemkům v této lokalitě 
(jedna varianta je podél lesa, druhá 
podél vodoteče) 

- podmínkou je, aby s žádostí souhlasili 
vlastníci nadpoloviční rozlohy 
předmětných pozemků 
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- starosta navrhl svolání schůzky všech 
zainteresovaných vlastníků k projednání 
dalšího postupu 

- zastupitelé upozornili na to, že je třeba 
jednat v souladu s Územním plánem 
obce Javorník 

- zastupitelstvo pověřilo starostu a 
místostarostku svoláním schůzky všech 
vlastníků pozemků v dané lokalitě vč. 
ZOD Opatovec a členů zastupitelstva 
nejpozději do 30.9.2010 

 
Pro:  8    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 
c) Dispozice s majetkem obce 

- na úřední desce byl vyvěšen záměr 
dispozice s majetkem obce – prodej p.p. 
č. 1234/18 o výměře 177 m

2
 (pozemek 

dlouhodobě užíván manželi 
Drábíkovými) 

- zastupitelstvo schválilo prodej p.p. č. 
1234/18 za cenu 35 Kč/m

2 
manželům 

Drábíkovým 

 
Pro:  8    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 

Zasedání dne 19.7.2010 
 
1. Plnění rozpočtu obce v r. 2010 

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem Fin 
2-12 M k 30.6.2010 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu obce k 30.6.2010 bez 
připomínek 

 
Pro:  6    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 
 
2. Smlouva s městem Svitavy na dojíždějící 
žáky do ZŠ 

 
- starosta seznámil 

zastupitele se 
zaslanou 
smlouvou 
městem 
Svitavy na 
úhradu 
příspěvku na 
neinvestiční výdaje na 
dojíždějící žáky ZŠ ve školním roce 
2009 – 2010  

- částka za jednoho žáka činí 5.086 Kč; 
celková výše za 20 žáků je ve výši 
101.720 Kč 

- zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy o úhradě neinvestičních 

výdajů s městem Svitavy v částce 
101.720 Kč 

 
Pro:  6    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 
3. Volby do Zastupitelstva obce Javorník – 
organizační zajištění 
 

- starosta seznámil zastupitele 
s podklady k podzimním 
volbám do 
zastupitelstev obcí, 
které se uskuteční 15. 
a 16. října 2010  

- zastupitelstvo 
stanovilo počet členů 
Zastupitelstva obce Javorník na 9 pro 
volební období 2010 – 2014 

 
Pro:  6    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 
4. Různé 
 
a) Dopis předsedy okresního soudu 
k přísedícím  

  zastupitelé byli seznámeni 
s požadavkem Okresního soudu ve 
Svitavách na doporučení dvou 
přísedících Okresního soudu 

 zastupitelé připraví návrhy 
nominovaných na příští zasedání ZO 

 starosta zjistí podrobnější informace 
přímo na Okresním soudu SY 

 
b) Příspěvek obce rodičům žáků ZŠ 
Javorník 

 obec dva roky přispívala rodičům 
částkou 5 tis. Kč na žáka s cílem 
dosáhnout zvýšení počtu žáků zdejší 
ZŠ 

 protože se toto opatření minulo 
účinkem, zastupitelstvo od školního 
roku 2010 – 2011 příspěvek ruší 

 
Pro:  6    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 
c) Připomínka k pálení plastů a 
nebezpečných odpadů 

 zastupitelstvo obdrželo několik 
konkrétních stížností na pálení plastů, 
pneumatik, dřevotřísek a dalších 
nebezpečných odpadů  

 zastupitelstvo projednalo stížnosti s 
tím, že při dalších písemných 
stížnostech budou tyto předány 
přestupkové komisi MěÚ ve Svitavách 
(pokuty jsou v těchto případech 
značné) 
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 zastupitelstvo dále uložilo 
místostarostce zaslat upozorňující 
dopisy občanům, na které byly podány 
stížnosti 

 
Pro:  6    Proti:  0    Zdrželo se:  0 

 
 

Czech POINT 
 

Již dříve jsme informovali, 
že je možné na Obecním 
úřadu v Javorníku využít 
služeb Czech POINT. 

Proto připomínáme těm, kdo si chtějí nechat 
provést výpis z Katastru nemovitostí, 
Obchodního či Živnostenského rejstříku, 
z Rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení 
řidiče atd., že je možné tyto doklady získat u 
nás na OÚ. 
 
 

Vyjádření starosty 
 

Vážení a milí spoluobčané! 
 

V posledním období jsem zaznamenal 
na svou osobu nehorázné obvinění, ke 
kterému se chci v občasníku vyjádřit. Týká se 
mého údajného spolčení s vlastníkem 
pozemků ve věci připravované výstavby RD 
v lokalitě u hájenky a inženýrských sítí s ní 
spojenou. Aby bylo jasno, popíši zde, jak se 
celá historie tohoto problému vyvíjela. 

V polovině 90. let minulého století byl 
zpracován a schválen Program obnovy vesnice 
Javorník, který navazoval na Urbanistickou 
studii obce Javorník. Ta předcházela prvnímu 
Územnímu plánu obce (ÚPO) Javorník, který 
byl schválen v r. 2001. A již od počátku byl 
v Urbanistické studii a Programu obnovy 
vesnice uveden mj. následující záměr:  

 
- výstavba 8 obecních bytů ve dvojdomcích 

ve východní části obce (u hájenky naproti 
zahrádkám) 

- výstavba 2 rodinných domů ve střední 
části obce 

- výstavba 15 rodinných domů v jižní části 
obce (lokalita U Jelena) 

- výstavba několika bytů ve stávajícím 
intravilánu (v prolukách, příp. náhradou za 
staré neopravitelné domky) 

 
Kromě toho, že tato území byla 

vytypována jako nejvhodnější pro výstavbu, 
od prvopočátku bylo záměrem uzavřít „ulice“  
v lokalitách U Jelena a u hájenky mj. také 
proto, že zde byly každou zimu velké problémy 
s prohrnováním sněhu (při častých větrech 
byly prohrnuté komunikace v těchto místech 
vzápětí opět zaváté). 

Ve stejné době bylo také v uvedených 
dokumentech schváleno případné využití 
plochy ve východní části obce pro další 
budoucí sportovní a sociální aktivity. Nikdy se 
žádná oficiální připomínka k uvedeným 
záměrům v připomínkovém řízení neobjevila. 

K ÚPO Javorník byly v minulých letech 
schváleny Změny č. 1 a 2, které dřívější záměry 
potvrdily s drobnými upřesněními a úpravami. 
Všechny dokumenty schváleného ÚPO 
Javorník jsou veřejně přístupné na webových 
stránkách obce Javorník a města Svitavy, které 
je pořizovatelem našeho Územního plánu ze 
zákona, ale také jsou pro každého zájemce 
k dispozici přímo na OÚ Javorník a MěÚ 
Svitavy. 

Co se týká vlastní výstavby řady obecních 
dvojdomků či samostatných RD v lokalitě u 
hájenky, od počátku jsme předpokládali, že 
pozemky od původního vlastníka odkoupí 
obec. Tak to bylo ústně domluveno. Je pravda, 
že obec s výkupem nespěchala. Mám-li mluvit 
za sebe, rychlá výstavba rodinných domků U 
Jelena v 90. letech ukázala, že kvapný rozvoj 
obce nepřináší pouze pozitiva, ale také řadu 
problémů. Jako např. problém nedostatečné 
kapacity místních úzkých komunikací pro 
rychlý nárůst motorových vozidel v obci, 
pocity ztráty dosavadního klidu starousedlíků, 
ale i sociální problém soužití starousedlíků 
s novými stavebníky atd. Proto již řadu let 
neskrývám názor, že bylo a je třeba řešit 
rozvoj obce uvážlivě a nesnažit se překotně 
vytvářet podmínky pro rozsáhlou výstavbu. Na 
malou vesničku šla většina z nás bydlet proto, 
že chceme žít na moderním venkově, ale 
nechceme zde budovat rychle nějaký rozsáhlý 
satelit města Svitav.  
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V 1. polovině r. 2006 projevilo několik 
občanů ze Svitav zájem stavět rodinné domky 
dle ÚPO právě u hájenky. Došlo tak 
k oficiálnímu jednání zájemců v zastupitelstvu 
dne 15.5.2006. Zastupitelé přijali usnesení, dle 
kterého potvrdili zájem obce pozemek koupit 
pro budoucí obecní zástavbu. Součástí 
usnesení byla i klauzule, že když dá vlastník 
přednost soukromým zájemcům (v tržním 
prostředí tomu tak bývá), bude obec 
postupovat v souladu s ÚPO, nebude a ani 
nemůže investovat do inženýrských sítí 
(kanalizace, vodovod, el. rozvod) a individuální 
stavebníci si budou muset potřebné sítě 
uhradit ze svého. 

Musím v této souvislosti říci, že mě i 
zastupitele dodneška mrzí, že tehdejší vlastník 
prodal pozemek soukromému zájemci, a ne 
obci.  

Terčem útoku bylo také to, že se jako 
starosta snažím řešit vybudování komunikace 
z hlavní silnice od obce Kukle k hájence právě 
proto, že jsem spolčen se stávajícím 
vlastníkem pozemků u hájenky.  

Znovu důrazně opakuji, že s nikým spolčen 
nejsem. Jednání k případnému vybudování 
polní komunikace v této části obce vyplývají 
ze schůzek sboru zástupců vlastníků ke 
komplexním pozemkovým úpravám - 
konkrétně 5. 3. 2007 (členem sboru jsem 
nikdy nebyl, na žádném zasedání jsem nebyl, 
tak mohu těžko být nařčen z ovlivňování 
průběhu těchto schůzí). V zápise z tohoto 
jednání, které je k nahlédnutí na OÚ, 
vyplynula potřeba vybudování několika úseků 
polních komunikací. Ta, která byla navržena 
v severovýchodní části obce, byla podmíněna 
dokončením Změny č. 2 ÚPO. Cesta by měla 
zabezpečit přístup k většině pozemků v této 
části obce. A že by to pomohlo obci i 
v případném odlehčení dopravy od budoucích 
RD zejména v úseku kolem Cenerových, 
Šplíchalových a Císařových, je snad nabíledni. 
A to, že byly v rámci komplexních 
pozemkových úprav vybudovány polní 
komunikace v jiných částech obce, nikomu 
nevadí. A najednou je problém... Platí 
usnesení, že do konce září t.r. bude svolána 
schůzka všech vlastníků pozemků v uvedené 
lokalitě a na ní se vlastníci dohodnou, zda má 
obec žádat Pozemkový úřad ve Svitavách o 

realizaci polní komunikace a případně, kudy by 
měla vést. Je to plně na vlastnících. A vyjádřit 
se mohou i další obyvatelé.  

Z pozice starosty rozhoduji a vedu 
zastupitelstvo k naplňování ÚPO a k postupu 
v souladu s platnými zákony a vyhláškami. A 
kdo má nějakou připomínku, neváhejte a 
přijďte na OÚ. 
 
A ještě poznámka: 
Pokud je v obci záměr něco vybudovat, co má 
sloužit občanům, buď to bude financovat 
obec, anebo soukromý investor. Když se 
stavěla druhá řada RD U Jelena, obec 
investovala do inženýrských sítí 2,4 mil. Kč, ale 
z pěti parcel jsme za prodej inkasovali 2 mil. 
Kč. To bylo tedy prodělečné. Ale na druhou 
stranu na jednoho obyvatele získáváme 
přibližně 6 tis. Kč ročně na sdílených daních. 
Každý si tedy může spočítat, jaký efekt to 
přináší. 
A všichni bydlíme v domech, které zde nejsou 
odjakživa. A stavět se bude i v budoucnu, i 
když se nám někdy zdá, že už nebudeme mít 
z některého místa takový výhled, jak jsme byli 
dosud zvyklí. 
Sám patřím k těm, kteří se snaží tyto záměry 
řešit citlivě. Ale připouštím, že každý z nás má 
tu hranici citlivosti trochu jinou. Vždycky se 
nám snadněji rozhoduje, když se nás problém 
bezprostředně netýká. 

Zdeněk Bouška 

 
 
 

Životní jubilea 
 

 
 
V červenci a srpnu letos slaví tito jubilanti: 



                         JAVORNICKÝ OBČASNÍK                

 

 

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 3/2010. Cena 24 Kč na rok. 

6 
 

 

 

 

60 let 
Stanislav PEKAŘ 

 
60 let 

Marcela BURŠOVÁ 
 

80 let 
Anna ZICHOVÁ 

 

 
 

Na zdraví! 
 

Oslavencům přejeme dobré zdraví, lásku 
nejbližších a hodně optimismu. 
 

Odpady 
 
V zápisu z minulého zasedání zastupitelstva je 
zásadní informace, která se týká 
nedovoleného pálení odpadů. Všichni z nás by 
si měli uvědomit, že při porušení tohoto 
zákazu skutečně hrozí nepříjemný finanční 
trest. A proč tomu tak je, uvedeme 
v následujícím článku. 
 
Čím škodí pálení odpadů? 
Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. 
Jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také 
hormonální a imunitní systém a ovlivňují 
nervovou soustavu.  
Dlouhodobá expozice ovlivňuje nervový systém 
a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a 
deprese. Množství škodlivých látek se odvíjí od 
toho, co spalujete (viz. dále). 
 

Koho pálením odpadu nejvíce poškodíte? 
Nejen sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. 
Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné 
ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či 

jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim 
ohled. 

 
Jaké škodliviny při domácím spalování 
odpadů vznikají? 
Následující přehled shrnuje, jaké druhy zplodin 
při nedokonalém domácím spalování odpadů 
v kamnech mohou vznikat a kdy a čím jsou 
škodlivé. Množství látek závisí na tom, co 
spalujete. 
 

Druh odpadu 
PVC, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý 
nábytek, chemicky ošetřené dřevo, dřevotříska, 
nápojové kartony: 

 Co vzniká – dioxiny, furany a další 
chlororganické látky 

 Čím škodí – rakovinotvorné, dlouhodobé 
působení vede k poškození imunitního a 
nervového systému, změnám 
hormonálního systému (zejména štítné 
žlázy) a reprodukčních funkcí. 
Dlouhodobě se hromadí v těle. 

 

Druh odpadu 
PVC 

 Co vzniká – fosgen 

 Čím škodí – vysoké koncentrace: 
poleptání plic a smrt; nižší koncentrace 
– nemoci dýchacích cest 

 
Druh odpadu 
Plasty 

 Co vzniká – ftaláty 

 Čím škodí – poškozují ledviny a játra, 
způsobují vrozené vady. Některé jsou 
rakovinotvorné 

 

Druh odpadu 
Polypropylen (PP), polyetylen (PE), PET, pryž 
(guma) 

 Co vzniká – polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU) 

 Čím škodí – obsaženy hlavně v tmavém 
kouři a sazích. Rakovinotvorné, toxické a 
mutagenní vlastnosti. Dlouhodobě se 
hromadí v těle 

 
Druh odpadu 
Dřevotříska, koberce, tapety 

 Co vzniká – formaldehyd a další 
aldehydy 
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 Čím škodí – rakovinotvorné a mutagenní 
účinky, dráždí oči a plíce, působí alergie 

 
Druh odpadu 
Polystyren (PS) 

 Co vzniká – styren 

 Čím škodí – rakovinotvorný, ve vyšších 
koncentracích poškozuje oči a sliznice. 
Dlouhodobé vystavení jeho vlivu 
ovlivňuje nervový systém a způsobuje 
bolesti hlavy, únavu, slabost a deprese 

 
Druh odpadu 
Celobarevné letáky a časopisy, nápojové kartony 
(tetrapak) 

 Co vzniká – těžké kovy 

 Čím škodí – toxické, do různé míry 
rakovinotvorné. Mohou způsobovat 
vrozené vady 

 
Druh odpadu 
Pryž (guma) 

 Co vzniká – oxidy síry 

 Čím škodí – dráždí dýchací cesty. Ve 
vyšších koncentracích způsobují 
poškození plic 

 
Druh odpadu 
Plasty, listí, tráva 

 Co vzniká – oxid uhelnatý 

 Čím škodí – jedovatý, váže se na krevní 
hemoglobin 

 
Druh odpadu 
Umělé textilie 

 Co vzniká – čpavek 

 Čím škodí – dráždí oči, sliznice nosu, 
působí nevolnosti a bolesti hlavy 

 Co vzniká – kyanovodík 

 Čím škodí – škrábání v krku, zarudnutí 
spojivek, bolesti hlavy a závratě 

 
Víte, že… 

 Pálením starých palet, dřeva z demolice, 
rozbitého nábytku nebo natřených 
prken či chemicky ošetřeného dřeva 
vyprodukujete asi 50 – 500 krát více 
dioxinů než při topení čistým palivovým 
dřívím (starý nábytek je vhodnější dát či 
prodat do bazaru). 

 Spalováním celobarevných letáků a 
časopisů se do ovzduší mohou uvolnit 

těžké kovy z barev, které způsobují 
vrozené vady a rakovinu. Letáky a 
časopisy patří do tříděného sběru – do 
kontejnerů na papír. Nálepkou na 
schránce se můžete bránit proti 
vhazování reklamních letáků do 
schránky. 

 Nebezpečné odpady (jako jsou baterie, 
barvy, léky) spálením nezničíte, ale 
jedovaté látky, které obsahují, se 
dostanou do vzduchu a následně do 
půdy. Sběr nebezpečného odpadu 
zajišťuje každá obec (v naší obci 2x 
ročně mobilní sběr nebo je možné 
kdykoliv odevzdat nebezpečný odpad ve 
Svitavách na sběrný dvůr LIKO Svitavy 
a.s.). 

 Spalováním pneumatik vznikají 
polyaromatické uhlovodíky a další 
jedovaté látky. 

 

Výsledky voleb do PSP ČR  
v obci Javorník 

 

Ještě se vracíme k volbám do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu 
ČR, které proběhly až 
po vydání minulého 
čísla Javornického 
občasníku. 
 

Výsledky v obci Javorník 
Voliči v seznamu  295 

Vydané obálky  208 

Volební účast    70,51 % 

Odevzdané obálky 208 

Platné hlasy  206 

% platných hlasů     99,04 
 

Pořadí stran: 

   Počet hl.  % 

1. ČSSD   47  22,81 

2. KSČM  40  19,41 

    ODS   40  19,41 

4. Věci veřejné  31  15,04 

5. TOP 09  18    8,73 

6. SPO Zemanovc  8    3,88 

    KDU – ČSL  8    3,88 

8. Strana zelených 5    2,42 

9. Suverenita-blok J.Bobošíkové    4   1,94 

10. Dělnic. str. sociální spravedl.    2   0,97  

11. Občané.CZ                1    0,48 

     Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1   0,48 

     Strana svobodných občanů       1   0,48 

 

http://www.cibulka.net/
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Do PSP ČR se také 
dostala naše občanka Bc. 
Květa Končická, která 
byla z Pardubického 
kraje za KSČM zvolena 
jako jediná a přeskočila 
tak několik kandidátů 
před sebou včetně 
zkušeného poslance Mgr. Václava Snopka, 
CSc., který je nyní jejím asistentem. Květě 
Končické blahopřejeme. 
 

Další volby nadohled… 
 

15. a 16. října 2010 se uskuteční v souladu se 
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů volby do 
zastupitelstev obcí. 
 

Zastupitelstvo obce Javorník pro tyto 
volby stanovilo, že  

 

počet členů zastupitelstva bude 9. 
 

V obci Javorník bude při těchto volbách 
 

jeden volební obvod. 
 

V souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, stanovil 
registrační úřad (Městský úřad Svitavy) 
potřebný počet podpisů na petici, kterou 
připojí volební strana, jež je tvořena 
nezávislým kandidátem nebo sdružením 
nezávislých kandidátů, ke kandidátní listině. 
 

Petice musí být podepsána nejméně: 
 

20 podpisy pro nezávislého kandidáta 
27 podpisy pro sdružení nezávislých 
kandidátů. 
 

Podpisy kandidátů se nezapočítávají. 
Kandidátní listiny se podávají nejpozději 
 

10. srpna 2010 do 16.00 hodin 
 

oprávněným zaměstnancům v budově MěÚ 
Svitavy na ul. T.G. Masaryka 25. Lhůtu nelze 
prodloužit ani prominout její zmeškání (§ 67 
odst. 4 zák. 491/2001 Sb.). 

Poznámka k volbám: 
Občas slyším názory, kdo by měl či neměl být 
v zastupitelstvu. Je normální, že každý máme 
svůj názor a svoji představu a nelze se zavděčit 
všem. Jistě tomu bude i při letošních volbách. I 
tentokrát se snažím připravit uskupení 
kandidujících. Ale věřte, že je docela obtížné 
získat pro práci v zastupitelstvu dostatek lidí.  
Byl bych ale moc rád, kdyby se našli další 
aktivní občané a snažili se sestavit jinou 
kandidátku či kandidátky. Myslím si, že by 
většina občanů uvítala možnost si vybrat 
z většího počtu osob. Ale představa, že jeden 
člověk připraví více volebních stran, je mylná.  

  
Zdeněk Bouška, starosta obce 

 

Nové obecní vyhlášky 
 

Při kontrolách obecních vyhlášek ze strany 
Krajského úřadu se kontroloři zaměřují na to, 
zda obce provádí jejich novelizace, které 
reagují na změny zákonů. Stejně tomu bylo i 
v Javorníku. Na základě metodické pomoci 
byly provedeny drobné změny obecních 
vyhlášek a následně byly schváleny 
v zastupitelstvu (viz. Zápis z jednání 14.6.). 
Přílohou tohoto vydání je obecně závazná 
vyhláška obce Javorník č. 2/2010 o poplatku 
z veřejného prostranství, protože se změny 
dotkly nejvíce této vyhlášky.  
Vyhláška řeší ceny za pronájem veřejného 
prostranství. Upozorňujeme, že sazby jsou 
docela vysoké a jejich snahou je, aby občané 
veřejné prostranství využívali pouze na 
nezbytnou dobu. V obci je několik občanů, 
kteří si z veřejného prostranství dělají skladiště 
dřeva, stavebních materiálů apod.  A na svém 
pozemku mají pořádek jak z alabastru. Obec je 
vlastníkem pozemků stejně tak jako soukromí 
vlastníci. A pochybujeme, že by kdokoliv z nás 
dovolil, aby si někdo skladoval třeba dřevo na 
našem pozemku.  
 

 
Ilustrační foto 
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Snažíme se, aby v naší obci bylo hezky a 
všechny pozemky přilehlé ke komunikacím 
byly uklizené. Proto žádáme všechny ty 
obyvatele, kteří na obecních veřejných 
prostranstvích cokoliv skladují, aby si to 
v nejbližších týdnech uklidili. Na podzim bude 
provedena kontrola uhrazení poplatků a bylo 
by nepříjemné platit větší částky.  
Do té doby se ještě budeme snažit výši 
poplatku v zastupitelstvu po konzultaci na KÚ 
snížit, ale to nic nemění na požadavku 
udržovat na veřejném prostranství pořádek. A 
když už veřejné prostranství na složení dřeva 
či stavebního materiálu použijeme, hleďme to 
po sobě uklidit. Hrábě, koště a lopatu jistě 
všichni máme. 
 

Poděkování 
 
V červnu jsme obdrželi dopis tohoto znění: 
 
„Jménem Oblastního spolku Českého 
červeného kříže ve Svitavách Vám děkuji za 
materiální pomoc, kterou jste poskytli při 
humanitární sbírce pro oblasti postižené 
povodněmi na severní Moravě. Celá materiální 
pomoc byla odvezena dobrovolnými hasiči do 
Bohumína – Kopytova. 
 

Miloslava Burešová 
ředitelka Úřadu OS ČČK“ 

 

 
Takto to vypadalo např. v Zubří… 

 

Dopis reaguje na Javorníkem zorganizovanou 
materiální pomoc postiženým obcím na 
Moravě při květnových povodních. Akce byla 
operativně zorganizována rozesláním SMS a 

byli jsme potěšení rychlým přístupem našich 
občanů. Všem, kteří materiální pomoc 
poskytli, ještě jednou děkujeme. 
 
 

Anonymy – nová móda? 
 
Fenomén anonymních dopisů dorazil i do 
Javorníka. V poslední době jsme dostali na OÚ 
dva.  
Snad odjakživa se vedou diskuse, zda se jimi 
zabývat či je hned házet do koše. V tomto 
příspěvku se nebudu detailně zabývat jejich 
obsahem. Ale přeci jen bude dobré se k nim 
vyjádřit obecněji (vyjádření je mé osobní). 
 
Anonymy nemám rád a ani je neuznávám, ale 
neberu je na lehkou váhu. I když bohužel není 
komu odpovědět, oprávněné připomínky se 
snažím, aby byly řešeny. Ale nepodepsané 
dopisy obsahují i zásadní nepravdy. Někdy 
možná úmyslně, jindy z neznalosti věci. O to 
víc mě mrzí, že je není možné probrat 
s autorem, případně na ně odpovědět. 
 
Proto pokud kdokoliv z obyvatel obce 
považuje za potřebné se k něčemu vyjádřit, 
něco řešit či kritizovat, prosím, dveře máte 
otevřené a přijďte na OÚ. V opačném případě 
to je škoda. 

Zdeněk Bouška 

 

 

Z uskutečněných akcí v obci 
 
Komise pro mládež a životní prostředí 
zorganizovala dvě pěkné akce. 
 

 
 
V sobotu 26. června se v Březince uskutečnil 
Dětský den, jehož se zúčastnilo mnoho dětí i 
dospělých nejen z Javorníka. Kromě řady 
soutěží a her ani tentokrát nechyběli svitavští 
hasiči a oblíbená pěna. 
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Na lanech to chce zručnost 

 

 
O malování byl velký zájem 

 

 
Ani na tradiční soutěže se nezapomnělo 

 

 
Pěna to ale stejně u dětí vyhrála 

 

 
 

Mnoha lidem neznámý „skalní golf“, který 
překvapuje i zkušené golfisty, tentokrát 
zaskočil svojí připravenou (nebo 
nepřipravenou?) trasou všechny přítomné. 
Snad nikdo nečekal, že se ocitnou až ve 
svitavském rybníku Rosnička. 
 

 
Na akci se objevili i nejnovější obyvatelé obce. 

Buďte vítáni! 
 

 
Legrace si užili všichni dost… 

 

Co se připravuje 
V sobotu 4. září se v Březince uskuteční turnaj 
v malé kopané „Javornický pohár 2010“, který 
naváže na minulých 10 ročníků turnaje „O 
pohár starosty“. 
 

Aktuálně 
Závěrečná kontrola SZIF na realizaci projektu 
„Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a 
vzhledu obce Javorník“ dopadla dobře. Dotace 
EU může přijít. 


