
 
 
 
 
 
 

 
 

Prosinec 2018 

   

Rozsvěcení vánočního javoru 2018 

 

I v letošním roce při rozsvěcení vánočního javoru zpestřily program 
děti zdejší ZŠ a MŠ připraveným vystoupením s živým Betlémem. 
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Slovo starosty  
 

„Nové naváže na staré“ 
 

Vážení spoluobčané, 
 
ve dnech 5. a 6. 10. 2018 proběhly 
komunální volby do zastupitelstev 
obcí.  Nebylo tomu jinak i v naší 
obci. Vaší volbou došlo k výrazné 
obměně složení zastupitelů obce 
Javorník. Současně, jak jistě víte, 
došlo ke změně na postu starosty 
obce, kterým jsem byl zvolen já, a 
na postu místostarosty, kterou 
byla zvolena Blanka Bulvová.  
Tímto chci poděkovat voličům, 
kteří mne volili, za důvěru, kterou 
mi dali. Děkuji i těm, kteří mne 
nevolili, za to, že vyjádřili svůj 
názor. Každý názor, který není v 
rozporu se zákonem, má v 
demokratické společnosti právo 
zaznít. Je chybou, když názorově 
jiné myšlenky přinášejí rozbroje, 
ne-li vyřizování si osobních účtů. 
Vše má, dle mého názoru, vést k 
nalezení rozumného, přijatelného 
řešení pro každého. 

Naše obec je hezká, moderní, 
fungující. Jistě na tom má svým 
dílem zásluhu každý občan, za což 
je důležité vyslovit dík. Rád bych 
však uvedl alespoň dvě jména z 
řad našich spoluobčanů, kteří se 
nesmazatelně zapsali do celého 
rozvoje naší obce. Pracovali pro 
blaho obce neuvěřitelných 28 let. 
Zdeněk Bouška jako starosta obce 
a Marie Janderová jako 
místostarosta obce. My, noví 
zastupitelé obce, se máme od nich 
jistě co učit. Budeme pokračovat v 
rozdělané práci, aby se v naší obci 
všichni občané, kteří tu bydlí, 
stejně tak rodáci, přátelé, hosté, 
cítili spokojeně a v bezpečí. Bude 
záležet na naší vzájemné 
spolupráci. Věřím, že vše bude 
fungovat ve prospěch obce a v 
neposlední řadě i pro radost 
občanů. 
Současné změny přicházejí v době, 
kdy si připomínáme 100 let výročí 

od vzniku naší vlasti.   Můžeme je 
tedy vnímat symbolicky  jako 
vstup do pomyslného nového 
století další existence naší vlasti.  
Máme tu Vánoce, konec jednoho 
roku, začátek nového roku.  
Vykročme tedy společně a 
pokusme si do nové etapy přenést 
pouze ty lidské vlastnosti, které 
teprve z člověka dělají člověka. Já 
věřím v osobní čest, poctivou 
práci, slušnost, úctu a respekt 
jednoho k druhému. A věřím, že je 
to v každém z nás. 
Všem občanům přeji vše dobré, 
pohodové Vánoce, příjemné 
bydlení v naší obci, mnoho 
úspěchů v osobním i pracovním 
životě. Obci Javorník pak přeji 
mnoho spokojených občanů. 

 
 Josef Juřík, starosta

 
 
 
 
 
 
 

Zápisy ze zasedání  
 

5.11.2018 
 
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 

ÚVODNÍK 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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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 L. Obrovou 
a K. Matušovskou  

 

6. Stanovení úvazku starosty 

- na základě předběžných 
povolebních jednání 
zastupitelstvo schválilo, že do 
31.1.2019 bude funkce 
starosty neuvolněná a poté od 
1.2.2019 uvolněná   
            (usn. č. 6/2018-6) 

 

7. Schválení způsobu volby 

starosty a místostarosty 

- zastupitelstvu byl předložen 
návrh k provedení volby buď 
aklamací či tajně 

- zastupitelstvo rozhodlo, že 
volba starosty a místostarosty 
bude probíhat aklamací 
(veřejně)   
 (usn. č. 6/2018-7) 

 
8. Volba starosty 

- na funkci starosty nominovala 
volební strana Sdružení pro 
obec Javorník Josefa Juříka 

- zastupitelstvo zvolilo Josefa 
Juříka starostou  
 (usn. č. 6/2018-8) 

 

9. Volba místostarosty 

- na funkci místostarosty 
nominovala volební strana 
Sdružení pro obec Javorník 
Blanku Bulvovou 

- zastupitelstvo zvolilo 
místostarostou Blanku 
Bulvovou (usn. č. 6/2018-9) 

 

10. Volba předsedů výborů 

- zastupitelstvo zvolilo za 
předsedu finančního výboru 
Tomáše Kadlece (usn. č. 
6/2018-10a) a za předsedu 
kontrolního výboru Květu 
Matušovskou (usn. č. 6/2018-
10b) a uložilo předsedům 

předložit složení výborů na 
příští zasedání zastupitelstva. 

 

11. Jednací řád Zastupitelstva 

obce Javorník 

- zastupitelé obdrželi písemně 
dosavadní Jednací řád 
Zastupitelstva obce Javorník 

- zastupitelstvo potvrdilo 
platnost dosavadního 
Jednacího řádu Zastupitelstva 
obce Javorník  
 (usn. č. 6/2018-11) 

 

12. Odměňování členů 

zastupitelstva a předsedů výborů 

a komisí 

- navrženo bylo ponechat 
odměny ve stávající výši, tj. ve 
všech případech max. 75 % 
možné výše – stanovení 
odměn je dle metodického 
pokynu MV ČR, odboru dozoru 
a kontroly veřejné správy 

- zastupitelstvo schválilo 
ponechání stávající výše 
odměn   
 (usn. č. 6/2018-12) 

 

13. Různé 

 

a) schválení zástupce obce ve 
Skupinovém vodovodu Svitavy 

- zastupitelstvo pověřuje Zdeňka 
Boušku, bytem Javorník 96, 
568 02 Svitavy 2, aby obec 
zastupoval na členských 
schůzích dobrovolného svazku 
obcí Skupinový vodovod 
Svitavy, IČO: 60891068 se 
sídlem T.G. Masaryka 25, 568 
02 Svitavy a dále pověřuje 
starostu, aby Zdeňku Bouškovi 
udělil písemnou plnou moc a 
to na dobu do 31.10.2022 
 (usn. č. 6/2018-13)

 
Fotografie z ustavujícího zasedání ZO 

 

5.11.2018 
 
1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání J. Juřík určil 

zapisovatelem Blanku 
Bulvovou 

2. Kontrola osvědčení o zvolení 
zastupitele obce 

- zapisovatelka volební komise 
voleb do zastupitelstva obce 
Dana Čechalová, provedla 

kontrolu osvědčení o zvolení 
zastupitele obce T. Reichelta a 
předala jej T. Reicheltovi 
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3. Slib člena zastupitelstva obce  
podle zákona o obcích 

- podle § 69, odst. 2 zákona o 
obcích složil T. Reichelt slib 
předepsaného znění, který 

- stvrdili svým podpisem na 
společný arch, jenž je nedílnou 
součástí zápisu ze zasedání 

 
4. Schválení programu zasedání 

zastupitelstva obce 
- zastupitelstvo schválilo 

program ustavujícího zasedání 
zastupitelstva obce  

 
5. Schválení ověřovatelů zápisu 
- zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu L. Obrovou 
a K. Matušovskou  

 
 

6. Složení členů finančního a 
kontrolního výboru ke 
schválení 

- na návrh předsedy finančního 
výboru Tomáše Kadlece, 
zastupitelstvo obce schválilo 
složení finančního výboru 
v sestavě: Tomáš Kadlec, Lucie 
Hnátová,  Jaroslava Josková 
 (usn. č. 7/2018-6a) 

- na návrh předsedy kontrolního 
výboru Květy Matušovské, 
zastupitelstvo obce schválilo 
složení kontrolního výboru 
v sestavě: Květa Matušovská 
Radka Klusáková, Daniel Císař  
(usn. č. 7/2018-6b) 

 
7.Obecní vyhláška o odpadech – 
stanovení ceny na r. 2019  

 
- starosta předložil ke schválení 

obecně závaznou vyhlášku 
obce Javorník č.2/2018 
s doporučením, aby byla i na 
příští rok zachována výše 
poplatku pro obyvatele ve 
stejné výši jako v r. 2018 tj. 
600,-Kč 

- obec hradí svozové firmě LIKO 
Svitavy a.s. za jednoho 
obyvatele 684,-Kč, rozdíl platí 
obec 

- obec zajišťuje pro občany i 
likvidaci zeleného odpadu a 
stavební suti, proto odhad 
skutečných nákladů na 
shromažďování, sběr, přepravu 

třídění a odstraňování odpadů 
v r. 2018 činí cca 335 tis.Kč, 
z poplatků za odpady se v obci 
vybere celkem cca 225 tis.Kč, a 
od EKOKOMu za třídění 
odpadu získá obec 68 tis.Kč. 
Obec tak z rozpočtu v r. 2018 
doplatí přibližně 42 tis.Kč. 

- Zastupitelstvo obce schválilo, 
obecně závaznou vyhlášku 
obce Javorník č. 2/2018 O 
místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 
komunálního odpadu na r. 
2019, ve výší poplatku pro 
obyvatele 600,-Kč 

 
8. Schválení finančního příspěvku 
od Skupinového vodovodu   
- zastupitelstvo bylo starostou 

informováno  o  finančním 
příspěvku obci od Skupinového 
vodovodu ve výši 20 000,-Kč 

- zastupitelstvo schválilo 
finanční příspěvek od 
Skupinového vodovodu ve výši 
20 000 Kč (usn. č. 7/2018-8) 

 
9. Plnění rozpočtu obce Javorník 
k 30. 11. 2018 
- zastupitelstvo obce bylo 

starostou seznámeno 
s výkazem pro hodnocení 
plnění rozpočtu obce Javorník 
k 30.11.2018  Fin 2-12M 

- na roční upravený rozpočet 
příjmů ve výši 5 757 561,-Kč, je 
skutečnost po konsolidaci 
6 539 865,43,-Kč 

- na upravený rozpočet výdajů 
6 713 115,-Kč je skutečnost po 
konsolidaci 6 204 535,74,-Kč. 

- saldo hospodaření je na 
upravený rozpočet -955 554,-
Kč, skutečnost 335 329,6,-Kč 

- na základě dosavadního vývoje 
hospodaření a 
předpokládaného plnění, ke 
konci roku předložil starosta ke 
schválení rozpočtové opatření 
č. 5 

- starostou byl předložen 
rozpočtový výhled obce 
Javorník do roku 2021 

- zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu obce 
k 30.11.2018 (usn. č. 7/2018-

9a), schválilo rozpočtové 
opatření  č. 5 (usn. č. 7/2018-
9b) a schválilo rozpočtový 
výhled  do roku 2021 (usn. č. 
7/2018-9c). 

 
10. Předložení rozpočtu obce 
Javorník na rok 2019 ke schválení 
- zastupitelstvu obce byl 

starostou předložen ke 
schválení rozpočet obce 
Javorník na rok 2019.  

- doporučující stanovisko 
finančního výboru 
zastupitelům obce zní: 
Rozpočet obce Javorník na rok 
2019 schválit 

- zastupitelstvo schválilo 
rozpočet obce Javorník na rok 
2019 (usn. č. 7/2018-10) 

 
11. Různé 
 
a)  Jmenování zástupce 
zřizovatele do Rady školy ZŠ 
Javorník 
- zastupitelé obce jmenovali 

zástupcem zřizovatele do Rady 
školy ZŠ Javorník Blanku 
Bulvovou    ( usn. č. 7/2018-
11a) 

 
b) Informace o zrušení veřejného 
telefonního automatu 
- starosta  obce seznámil 

zastupitele, že provozovatel 
přístroje v naší obci, 
společnost O2 Czech Republic 
a.s., z důvodu dlouhodobého 
minimálního provozu, 
přistoupil k jeho zrušení. 
Možnost zachování provozu 
veřejného telefonního 
automatu, by znamenalo 
 přispívat provozovateli 
přístroje z obecního rozpočtu 
částkou 1 000,- Kč bez DPH, 
měsíčně.    Využití samotné 
telefonní kabiny, by znamenalo 
odkoupení kabiny za částku 
1 000,-Kč bez DPH. 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
zrušení veřejného telefonního 
automatu a odvoz kabiny bez 
náhrady ( usn. č. 7/2018-11b) 
a pověřilo starostu vyrozumět 
o výsledku hlasování 
provozovatele veřejného 
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telefonního automatu, spol. 
O2 Czech Republic a.s. 

 
c) Schválení finančního příspěvku 
od obce Mikuleč a Kukle 
- zastupitelstvo bylo starostou 

informováno o přípravě k 
uzavření smluv o finančním 
příspěvku od obcí Mikuleč a 
Kukle  

- zastupitelstvo schválilo 
uzavření obou smluv a pověřilo 
starostu obce o vyhotovení a 
podepsání smluv  
 (usn. č. 7/2018-11c) 

 

d) Schválení dodatku pachtovní 
smlouvy s ZOD Opatovec 
- zastupitelstvo bylo starostou 

seznámeno s dodatkem k 
pachtovní smlouvě mezi obcí 
Javorník a ZOD Opatovec 

- zastupitelstvo vzalo informaci 
na vědomí 

 
e) Informace o zřízení komisí a 
jmenování předsedů komisí 
- dle zákona o obcích, ustavení 

komisí provádí rada obce a tam, 
kde rada není zřízena, přebírá 
její pravomoci starosta.  

- v obci bude nadále působit 5 
komisí: 

- komise pro kulturu a sociální 
věci: předsedkyně Lenka Obrová 

- komise pro mládež a sport: 
předseda Petr Hirka 

- komise pro ochranu životního 
prostředí: předsedkyně Eva 
Juříková   

- komise pro místní hospodářství: 
předseda Martin Juřík  

- komise pro zpravodajství: 
předseda Zdeněk Bouška 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
zřízení pěti komisí a ustanovení 
jejich předsedů

 
 
 
 
 
 

Co by měli občané vědět  
 

Obsazení funkcí a náplně činností 
 
Starosta: Josef Juřík 
Místostarostka: Blanka 
Bulvová 
Účetní a pozemkové 
náležitosti: Dana Čechalová 
Předseda finančního výboru: 
Tomáš Kadlec – úkoly 
stanovuje zákon o obcích a 
zastupitelstvo obce 
Předseda kontrolního výboru: 
Květa Matušovská – úkoly 
stanovuje zákon o obcích a 
zastupitelstvo obce 
Předseda komise pro kulturu a 
sociální věci: Lenka Obrová – 
předmětem činnosti je 
organizace kulturních akcí 
(Vítání občánků, Rozsvěcení 
vánočního javoru, Vánoční 
koncerty, návštěvy seniorů – 
jubilantů, atd.) 
Komise pro mládež a sport: 
Petr Hirka – např. Dětské dny, 

Strašidýlkování, Čarodějné 
rejdění, sportovní turnaje, 
Javornická bábovka, Drakiáda 
atd. 
Komise ochrany přírody: Eva 
Juříková – organizování péče o 
zeleň v obci, posuzování 
žádostí o povolení kácení 
stromů, spolupráce 
s odbornými firmami pečujícími 
o zeleň a veřejná prostranství 
Komise pro místní 
hospodářství: Martin Juřík – 
spolupráce s odborem výstavby 
MěÚ Svitavy, účast na 
jednáních týkajících se 
stavebního řízení v obci, 
organizace a zajišťování zimní 
údržby silnic, veřejného 
osvětlení, spolupráce s LIKO 
Svitavy a.s. při zajišťování 
třídění odpadů, likvidace TKO, 
zeleně a stavební suti 

Komise pro zpravodajství: 
Zdeněk Bouška – vydávání 
Javornického občasníku, správa 
webových stránek obce a 
elektronické úřední desky 
Požární hlídka: Vladimír Čechal 
– účast na školeních HZS 
Pardubického kraje a plnění 
úkolů z toho vyplývajících 
Obecní knihovna: Jarmila 
Boušková – vedení knihovny, 
spolupráce s Městskou 
knihovnou ve Svitavách, vedení 
Kroniky obce Javorník a 
Pamětní knihy 
 
Úřední hodiny OÚ: 
Pondělí 16:00 – 17:00 
Středa 16:00 – 18:00 
 
Půjčovní hodiny Obecní 
knihovny v Javorníku: 
Středa 16:00 – 17:00

 

Upozornění k placení poplatků 
Poplatky za svážení odpadů na r. 2019 (600 Kč/osoba a rok) je možné platit stejně jako roční 
příspěvek na Javornický občasník ve výši 24 Kč hotově na OÚ nebo převodem na účet obce 
č. 1283335349/0800, variabilní symbol úvádějte číslo popisné. 

PERSONÁLIE 
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Z akcí v obci 
 

Strašidýlkování 
 
Letošní Strašidýlkování, které 
se uskutečnilo 10. listopadu, se 

opět povedlo. Děti na cestě 
odvahy narazily na několik 

překážek, které mnohé 
vystrašily. Např. když odklopily 

poklici hrnce, byla 
uvnitř živá hlava, 
nebo také narazily na 
oběšence či 
mrzutého 
medvěda atd. 
Pro všechny děti i 
dospělé bylo 
připraveno 
občerstvení. Všichni 
zúčastnění odcházeli 
spokojeni. Několik 
fotografií si můžete 
prohlédnout i na 
webu obce Javorník.

 

Rozsvěcení vánočního javoru 
 
V sobotu 1.12. byl opět za velké 
účasti dětí i dospělých 
rozsvěcen vánoční javor.  
 
Po úvodním slovu starosty 
Josefa Juříka došlo k rozsvícení 
javoru a následně předvedly 
děti ze zdejší ZŠ a MŠ živý 
Betlém pod vedením ředitele 

Jiřího Konopáče a dalších 
pedagogických pracovníků. 
Patří jim poděkování stejně 
jako javornickým ženám, které 
napekly a ozdobily perníčky, 
připravily pro každého 
účastníka hezké přáníčko k 
Vánocům a uvařily pro všechny 
zúčastněné čaj či čaj s rumem.

 
 

Vánoční Klub důchodců 
 
11. prosince si uspořádali zdější 
senioři tradiční vánoční Klub 
důchodců. V příjemné 
atmosféře se dobře bavili  a 
vzájemně se obdarovali 
spoustou hezkých a milých 
dárků. A k tomu si připravili 
také výborné občerstvení. 

V obci je ale 
řada dalších 
seniorů, kteří 
by se do 
aktivit Klubu 
mohli zapojit. 
Berte to jako 
výzvu.

 

KDO CHCE, TAK SE BAVÍ 
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Vánoční koncerty 
 
Kulturní komise i letos 
připravila ke zpříjemnění 

adventu dva vánoční koncerty 
v kapli Nejsvětější Trojice.  

První koncert proběhl v pátek 
14. prosince a vystoupil na něm 
soubor Červánek. Nádherné 
písničky zejména z 60. let 
minulého století i vánoční 
koledy nadchly přítomné 
návštěvníky. 
 
Vystupující členové souboru i 
všichni posluchači si přišli na 
své i při tradičním javornickém 
punči.  
 
Už se můžeme těšit na další 
koncert, který se uskuteční 
v sobotu 22.12. v 18:00 hodin. 
Vystoupí na něm Franta Černý 
s přáteli.

 
 
 
 
 
 
 

GDPR 
 

Ochrana osobních dat – je to tu opět 
 
Vážení občané obce Javorník, 
jistě jste se již setkali s 
problematikou ochrany osobních 
údajů. Také obec Javorník 
potřebuje Váš souhlas se 
zpracováním Vašich osobních 
údajů. Konkrétně telefonního 
čísla, popř. mailové adresy, v 
souladu s ustanovením  Čl. 7 
nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a 
volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů – GDPR). 
Rád bych Vás proto požádal, 
abyste zvážili, zda obci poskytnete 
Vaše výše uváděné osobní údaje, 
či nikoli.  Poskytnutí znamená 
jednodušší, rychlejší, a o to 

účinnější přenos informací od 
orgánů obce o důležitém dění v 
obci, směrem k Vám (např. 
zveřejňování fotografií z akcí obce, 
kulturní akce, výluky dodávky el. 
energie, svoz odpadů apod.). 
Včasnou informovaností lze 
bezesporu předejít i možnosti 
vzniku škod. V opačném případě 
by znamenalo Vás vyrozumívat 
např. dopisem nebo osobně, a to 
jistě nepřispěje ke zvýšení 
efektivity podávané informace. 
 Pokud se rozhodnete osobní 
údaje poskytnout, ujišťuji Vás, že 
dané osobní údaje budou 
výhradně použity orgány obce viz. 
HLAVA IV a HLAVA V, §§ 67 – 122, 
zákona o obcích, při výkonu státní 
správy a samosprávy, v nezbytném 
rozsahu a v souladu s právními 
předpisy, kterými jsou zejména 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v 
platném znění a zákon č. 101/2000 
Sb., zákon o ochraně osobních 
údajů v platném znění.  
Tiskopis „Souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů“ Vám bude k 
dispozici na obecním úřadě, kde 
jej  můžete potvrdit v úřední dny, 
popř. Vám bude vhodným 
způsobem předán pracovníkem 
obce (např. osobně či vložen do 
schránky). Obci postačí, pokud 
osobní údaje poskytne jeden 
občan starší 18-ti let, žijící ve 
společné domácnosti. Vyplněné 
tiskopisy můžete předat osobně 
rovněž na obecním úřadě v 
úředních hodinách nebo dle 
Vašeho uvážení, prostřednictvím 
Vámi pověřeného zástupce obce. 
Děkuji za pochopení. 

Josef Juřík, starosta 

VÝZVA STAROSTY 

https://www.mediaenergy.cz/blog/landing-page-bez-chybicky
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Aktuality 
 

Informace z naší knihovny 
Do knihovny byly obcí zakoupeny  
v závěru roku nové knihy. A 
novinkou je, že knihařství 
v Litomyšli nám svázalo do pěkné 

vazby všechna vydání 
Javornického občasníku od r. 1991 
do letošního roku. K dispozici jsou 
tak tři svazky (1991–99, 2000–09 a 

2010–18), které bude možné si 
půjčovat od poloviny ledna po 
zaregistrování Městskou 
knihovnou ve Svitavách.

 

Důležitá zpráva Skupinového vodovodu Svitavy 
Cena vodného na r. 2019 bude ve 
výši 37,98 Kč/m

3
 vč. DPH. To je 

zvýšení oproti letošnímu roku o 
2,48 Kč. Hlavními důvody jsou růst 
cen el. energie, navýšení 

prostředků na opravy a růst 
nájemného. 
Průměrná roční spotřeba na 
jednoho obyvatele je 32 m

3
. 

Navýšení bude tedy v průměru o 

79,36 Kč ročně. Pro úplnost 
uvádíme, že cena stočného (týká 
se obyvatel U Jelena) bude v r. 
2019 zvýšena o 0,94 Kč/m

3
 na 

částku 43,38 Kč/m
3
.

 

Poslední dílo „starého“ zastupitelstva 
Poslední realizovanou akcí 
bývalého zastupitelstva bylo 
upravení veřejného prostranství 
pro přemístění kontejnerů na 
tříděný odpad. Kontejnery tak již 
nebudou v blízkosti mateřské 
školy, ale o několik desítek metrů 
dál za objektem prodejny.´ 

Celá úprava veřejného 
prostranství byla realizována 
firmou SÚS Pardubice, provoz 
Svitavy - Lačnov, za spoluúčasti 
dotace z Programu obnovy 
venkova Pardubického kraje 
prostřednictvím Mikroregionu 
Svitavsko.

 

Těsně před uzávěrkou 
 

 Připravuje se návštěva muzikálu GALILEO - sobota 6.4.2018 od 14:00 hod. - divadlo Hybernia Praha, cena: 
550,- Kč, podrobnější informace budou sděleny později. Zájemci se mohou hlásit: Lenka Obrová, mobil: 
605462064, e-mail: lenehr@seznam.cz  

 Někdo z obce (nebo zahrádkáři?) si udělal ze skruží pod vepřínem skládku odpadů. Je to normální? Ten 
potrefený – styď se!!! 

 
 
 
 
 
 

Kdo slaví tentokrát? 
 

Oslavenci v listopadu a prosinci 
 
VLADIMÍR ONDŘÍČEK 60 LET 
MILOSLAV PEŇÁZ  75 LET 
MARIE JANDEROVÁ  70 LET 
VLASTA DYMÁKOVÁ  60 LET 
VLASTA ŠVECOVÁ  70 LET    Na zdraví! 

VE ZKRATCE 

JUBILANTI 

Všem oslavencům 
přejeme pevné zdraví, 
radost ze života a stále 
dobrou náladu. 

mailto:lenehr@seznam.cz
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