Javornické
							 listy

Milí přátelé, kamarádi, sousedé
a sousedky, spoluobčané a spoluobčanky naší malebné podhorské vsi Javornice.

Tímto se vám dostává do rukou první vydání „javornického pamfletu“ s příznačným
jménem JAVORNICKÉ LISTY. Stejně jako roční období vám budeme přinášet aktuální informace o připravovaných akcích, změnách
a nápadech. Zabrousíme do historie naší obce
a snad si postupně popovídáme se všemi zajímavými lidmi, kteří v Javornici žijí, tvoří, nebo
jen tak projíždějí. V rubrice „Kam na výlet“, vás
budeme informovat o zajímavých místech,
která jsou leckdy blíže, než si myslíte.

Zveme vás
Dětský den v Javornici
Kdy: 29. května 2016 od 14.00 do 17.00 hodin
Kde: na myslivecké chatě Zádolec
Ženy z Javornice vás srdečně zvou na dětské
veselení, připraveny pro vás budou zábavné
soutěže a atrakce a také výborné občerstvení.

A v neposlední řadě zabrousíme do minulosti
a pokusíme se propojit doby dávno minulé s naší
současností. V dnešní době, kdy převládají moderní komunikační technologie, považujeme
tištěné slovo stále za jedinečné a pro člověka
nesmírně obohacující. Konec konců, usadit se
do křesla nebo na lavičku, dát si kávu a otevřít
náš čerstvý výtisk, zastavit se a načerpat trochu
pozitivních informací je k nezaplacení.
Tímto vám přejeme klidné chvíle a pěkné počtení u našeho prvního jarního čísla.

S přáním všeho dobrého Spolek Javor

Představujeme vám
Bc. Vlastimil Zachoval
Starosta obce Javornice
Narození: 9. 5. 1971
Znamení: Býk
Výška: 177 cm
Počet ratolestí: 2
Vlastimil prožil krásné dětství v naší obci na
Čihadle. Poté, co úspěšně dokončil Mateřskou
i Základní školu v Javornici, směřovaly jeho
kroky do Rychnova nad Kněžnou na Střední
průmyslovou školu strojnickou. Po maturitní
zkoušce vyměnil strojírenství za zemědělství
a nastoupil do místního JZD. Jeho nezkrotná
touha po vzdělání ho ale vedla dál, poté, co
dálkově složil druhou maturitní zkoušku na Střední zemědělské škole, vedly jeho kroky přímo do
Prahy na Vysokou školu zemědělskou, obor obecná zootechnika. V době vojenské služby v Hradci
Králové si našel v Javornici manželku, se kterou má dva syny.
Vlasta je aktivním sportovcem, zapojuje se do činnosti spolku místních dobrovolných hasičů
a v poslední době zdokonaluje své herecké dovednosti na prknech divadelního ochotnického Spolku JAVOR.
Vážený pane starosto, dovolte mi na úvod
otázky: Jak vnímáte roli starosty? Co pro vás
znamená být vrcholným představitelem tak
významné a rozlehlé obce, jako je Javornice?
„Na dvě otázky jedna odpověď. Zodpovědnost.“
Chystáte v brzké době nějaké změny? Plánují se nějaké významné události?
„Rád bych zmínil přestavbu vnitřních prostor
základní školy. Jedná se o přestavbu sborovny
na třídu, aby se nemusely spojovat dva ročníky
do jedné třídy. Dále se ve škole plánuje přestavba sprch a šaten u tělocvičny a výměna oken ve

staré budově školy. U školy také chystáme renovaci autobusové zastávky.
Za zmínku určitě stojí vypsání konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Javornice. Bližší informace je možné nalézt na webových stránkách obce (www.javornice.cz).
A když už jsme u školy, rozhodně nesmíme zapomenout na výročí položení základního kamene této významné budovy, které se událo před
úctyhodnými sto třiceti lety, přesně 16. května
1886. Při této příležitosti se bude konat oslava, pořádaná dne 11. 6. 2016. Takovou oslavu
ve škole Javornice zažila naposledy před třiceti
lety!

Dále obec Javornice chystá výměnu veřejného
osvětlení na křižovatkách, ve střední části obce
a od Jaroslavi po čp. 169. Čekají nás i opravy komunikací.“
Být starostou jistě znamená mít mnoho
práce. Přesto, jak trávíte volný čas, pokud
se nějaký najde?

„Nejlépe se cítím kdekoliv na horách a u nás
třeba u Plačtivé skály a také na Jahodové hoře,
odkud je nádherný výhled na naše Orlické hory.“
Je zde něco, co byste na závěr tohoto rozhovoru chtěl vzkázat občanům Javornice?

„Mezi mé zájmy patří především sport, turistika, ať je to cyklo nebo pěší a dále chovatelství.“

„Chtěl bych říci, že si vážím každého, kdo se
aktivně podílí na životě v obci, dodržuje principy
života na vesnici a komu není lhostejné životní
prostředí, o které je třeba se starat.“

Máte nějaké oblíbené místo nejen v Javornici a jejím okolí, kam se rád vracíte?

Pane starosto, děkuji za váš čas a přeji vám
i celé obci mnoho úspěchů!		
VŠ

Obecní úřad informuje

Jaké investice se chystají v tomto roce?
Zeptali jsme se na Obecním úřadě v Javornici.
• Rekonstrukce sprch a šaten v tělocvičně ZŠ a MŠ Javornice
• Rekonstrukce učebny v budově ZŠ a MŠ Javornice
• Výměna oken ve staré budově ZŠ a MŠ Javornice – dotace z Programu Obnovy Venkova
Královéhradeckého kraje
• Oprava komunikace od Hofmanových k Hájkovým
• Oprava chodníku od bytovky čp. 316 k poště
• Nákup budovy továrny čp. 13 a přilehlých pozemků z důvodu vybudování sběrného dvora
a technického zázemí pro obec Javornice
• Rekonstrukce veřejného osvětlení na návsi a na křižovatce „U Sokola” – dotace z Programu
Obnovy venkova Královéhradeckého kraje
• Rekonstrukce autobusové zastávky u školy, nová bude z žárově zinkované konstrukce a výplní
z kaleného skla, součástí bude lavička – dotace Program Obnovy venkova Královéhradeckého kraje
• Oprava vodovodního řádu a rozšíření osvětlení cesty na hřbitově
• Rekonstrukce veřejného osvětlení od Jaroslavi po čp. 169 v návaznosti na rekonstrukci na ČEZ
a další drobné opravy a investice

Naše děti
Zprávy z mateřské školky

Příchod jara uvítaly děti z MŠ návštěvou
velikonoční výstavy v Kameničné. Dětem se
moc líbily různobarevné kraslice, výrobky
a dekorace, ale nejvíce je bavila soutěž v plnění úkolů. Každý si odnesl domů mramorované
vajíčko, které si na výstavě mohl vyrobit.
V dubnu nás navštívil terapeutický pejsek,
užili jsme si s ním pěkné dopoledne.

A co nás ještě čeká do
konce školního roku?
10. 5. (úterý)		

Výchovný koncert v Rychnově n. Kn. – jen třída Motýlků

16. 5. (pondělí)

Přijímací řízení do mateřské školy

17. 5. (úterý)		

Celodenní výlet - Pohádková vesnička – Podlesí

1. 6. (středa)		

Hurá, máme svátek – sportovní dopoledne s maminkou (soutěže)

7. 6. (úterý)		

Pohádkový les v Rychnově nad Kněžnou – jen třída Berušek

23. – 24. 6. (čt a pá) Noc ve školce (náplň bude upřesněna)
29. 6. (středa)

Malá slavnost na Obecním úřadě v Javornici (16:00 hod)

30. 6. (čtvrtek)

Pasování předškoláků + pohádka

Zprávy ze základní školy
Dne 24. 2. 2016 se konala v rychnovském
Déčku již tradiční recitační soutěž Rychnovský
zvoneček. Naši školu letos reprezentovali nejmenší recitátoři – prvňáčci Lucie Doskočilová,
Helena Drašnarová a Lukáš Tajbr. Mezi spoustou konkurentů se rozhodně neztratili, a i když
nevyhráli, odvezli si z akce nové zkušenosti
a kulturní zážitek.

V únoru také proběhla okresní kola olympiád. V anglickém jazyce nás reprezentovaly dvě žákyně
devátého ročníku. Adéla Kučerová se umístila na krásném 11. místě a Kateřina Ondráková na 23.
místě, což je vzhledem k velké konkurenci – téměř 30 soutěžících, velmi pěkné umístění. V českém
jazyce se olympiády zúčastnili – Adéla Kučerová z 9. třídy a David Liška z 8. třídy.

Dne 26. 2. 2016 se
konal karneval školní
družiny v tělocvičně
naší školy. Paní vychovatelky měly pro
děti připravené různé soutěže. Děti byly
odměněny diplomy
a drobnostmi.

V březnu se naši žáci zúčastnili soutěže Matematický klokan. V kategorii Kadet se na prvních
třech místech umístili Jan Fekete, Pavel Prouza a Ondřej Čižinský, v kategorii Benjamín – Adéla
Škopová, Veronika Peterková a Matěj Ešpandr, v kategorii Klokánek – Veronika Plodková, Kristýna
Vondráčková a Kristýna Štěpánková a v poslední kategorii Cvrček – Tereza Štěpánková, Radek Jaša
a Monika Jirsová.

A co nás ještě čeká do konce školního roku?
Hlavní událostí letošního roku však budou oslavy 130 let od položení základního kamene. Oslavy budou probíhat dne 11. června 2016, jste srdečně zváni. Bližší informace budou k dispozici na
internetových stránkách školy.

Všichni společně
Myslivecký spolek Javornice			

Předseda spolku: Ing. Jaroslav Bartoš
		

Počet členů: 27

Vážení a milí spoluobčané, přátelé, kamarádi,
i já vás vítám jménem Mysliveckého spolku Javornice nad stránkami nového javornického čtvrtletníku. Jistě, většina z vás ví, ale pokud se přeci jen najde někdo, kdo neví, ano, v naší obci je myslivecký spolek. Dokonce s tradicí mnoha desítek let. Pečujeme o zvěř, v době nouze ji přikrmujeme,
podél vozovky v místech častých střetů vozidel se zvěří, umísťujeme odrazky a pachové ohradníky.
Tím se snažíme snížit riziko zranění či usmrcení zvěře, ale zároveň tak chceme chránit i vaše miláčky - ty plechové, před poškozením.
K myslivosti patří samozřejmě i lov. Je historicky její nedílnou součástí a je pomyslnou třešničkou
na dortu jako odměna za péči a starost o zvěř i její prostředí. Jindy jako sanitární lov slouží ke zkrácení utrpení zraněné nebo nemocné zvěře. A i když spousta z vás netouží nějakou zvěř ulovit, jistě
je vás většina, kdo oceníte zvěřinu v kuchyni. Jako ne zcela běžnou surovinu vhodnou zejména pro
zvláštní, sváteční příležitost.
Možnost zakoupení zvěřiny z farmového chovu si můžete domluvit s předsedou našeho spolku
panem Ing. Jaroslavem Bartošem - mobil: 777 227 877 nebo 725 153 605.
A když už jsem zmínil zvláštní, sváteční příležitosti, různé oslavy jako narozeniny, svatby, firemní i abiturientské večírky můžete pořádat na naší myslivecké chatě na Zádolci. Chata je vybavena
vlastní kuchyní, výčepem, sociálním zařízením, venkovním grilem, kde můžete opékat od buřtů přes
kuřata, krůty až po slušné prasátko. V minulých dnech byla dokončena nová venkovní dlažba. Za příhodného počasí tak můžete využít i příjemné posezení venku. Jen je třeba myslet na to, že se chata
stala velmi oblíbenou mezi klientelou z širokého okolí a bývá zamluvena hodně dopředu. Informace
k možnostem pronájmu vám podá správce chaty pan Josef Serbousek - mobil: 737 156 034.
Příroda se nám již před několika týdny jarně probudila, a tak se můžete setkat s mláďaty různých
volně žijících živočichů. Se zajíčky již od března, se srnčaty od druhé poloviny května. Prosím, nesahejte na ně, nehlaďte je ani je nikam neodnášejte, ačkoliv budou vypadat velmi opuštěně. Jejich
maminka je v blízkém okolí, a pokud ze svého mláděte ucítí lidský pach, obvykle ho už nepřijme a to
pak zahyne hladem. Pokud je přeci nutné tato mláďata přemístit například z důvodu zemědělských
či lesních prací nebo pokud jsou na cestě, kde by zahynula pod koly techniky, je vhodné použít rukavice a smotek trávy.
Pokud se vám přes všechna opatření stane, že na silnici srazíte nějakou zvěř, nikdy si ji neberte (jako
snad náhradu za škodu na vozidle). Vystavujete se riziku nákazy a navíc se jedná o trestný čin pytláctví. Raději informujte našeho mysliveckého hospodáře pana Pavla Nováka - mobil: 605 267 234.
A na závěr jeden příběh z lesa: Setkají se dva slimáci. Jeden z nich je celý špinavý, zmlácený a sotva se šine. Druhý se ho ptá: „Co se ti stalo?“ „Ale, frčím si to takhle jednou plnou parou po lese a najednou přede mnou vyrost hřib.“
Za Myslivecký spolek Javornice vám přeji hezké dny a u příštího čísla na shledanou.

JaR

Tip na výlet
Plačtivá skála
Jednou takhle v létě mne zastavilo auto na
silnici nad Javornicí, v něm mladí lidé, odhadem 18 let a už se ptali: „Nevíte, kudy se jede
na Plačtivou skálu?“ Další, pomyslela jsem si,
další, co hledají… duchovno, to je asi to první,
co mne napadne, když se řekne Plačtivá skála.
Krásné místo, příroda a určitý duchovní rozměr, klid, vyrovnanost. Pojďme se podívat, co
bylo o Plačtivé skále napsáno v publikaci Orlické hory a Podorlicko J. P. Haldy:
Mohutný, 30 m vysoký, fylitový skalní útvar nazývaný Plačtivá skála stojí v hlubokém údolí na levém břehu řeky Zdobnice těsně pod soutokem Zdobnice a Říčky, 1,5 km severozápadně od obce Pěčín,
v nadmořské výšce 443 m n. m. V horní části je zcela zarostlý mladým, hustým, smrkovým porostem.
Spodní část členité skalní stěny je orientována v severozápadu, ze skalních trhlin stále teče voda. Přímo pod skalou vystupuje z řečiště masivní skalní lavice. Skála je tvořena seritickými až biotickými fylity (Režný & Martinec 1975). Ke skále přiléhá z jižní strany starší lesní porost s příměsí jedle bělokoré,
buku a javoru klenu. Protější břeh porůstá prořídlý smrkový porost. Skála a celé údolí byly vyhlášeny
významným krajinným prvkem.
O Plačtivé skále se zmiňuje také obecní kronikář pan učitel Krčmář v jeho vlastivědném
popisu pod názvem Obec Pěčín v Orlických
horách. Celé údolí Zdobnice vyznačuje se divokou romantikou. Plačtivá skála, jistě přes 30
m vysoká, spadá k tůni řeky tak těsně, že jen
s velikou námahou lze se tudy prodrati. Též na
jiných místech dosahují úpatí skal dravého proudu, a chůze podél řeky je velice obtížná a nebezpečná. Skály z různých druhů břidlic složené mají
četné sluje a rozsedliny, leckde jsou převislé nebo jíž zřícené. Spousty balvanů kupí se nejen po svazích,
ale i v řečišti, jímž se dravá Zdobnice s hukotem žene. Leckterý balvan dostal i zvláštní jméno, např.
»Strašák«. Z puklin skalních derou se na různých místech praménky vod - skály »pláčí«. Za zimních
mrazů visí s nich ohromné ledové střechýle, záclony, ztuhlé vodopády, jež nabývají leckde bizarních,
fantastických podob. Na dvou místech dělí se proud řeky a omývá pěkné ostrůvky, z nichž dolejší nese
zbytky zdiva 14.-15. století. Říká se zde »na zbrani«. V době, kdy se po Zdobnici polenové dříví plavilo,

byl zde jez, u něhož se dříví vytahovalo na břeh. Dnes jsou jezy o něco níže, u mlýnů. Čistá říční voda je
výborným domovem pstruhů, kterých zde, jakož i v sousední Rokytence bývalo veliké množství.

Plačtivá skála v roce 1936, zdroj: http://pecin.
webzdarma.cz/prirodni-podminky-2.htm#priroda7
Plačtivá skála je místo, které v jakoukoliv
roční dobu zaujme a upoutá. Na jaře první zelení, v létě chladnou vodou, na podzim krásnou
barvou listů na větvích, které se sklánějí nad
vodou. A v zimě? Přece pláčem, slzami, které
stékají po skále a když hodně mrzne, vytvářejí
nádhernou scenérii. 			
JJ.

Milý čtenáři, pokud čteš tyto řádky, je jistá naděje, že naše Javornické listy budou mít úspěch. Jaro
je v plném rozpuku a my se připravujeme na další, letní vydání. Připoj se k nám! Uvítáme všechny
náměty, názory a nápady.
Těšíme se na vás, vaše redakce Javornických listů
Javornické listy, čtvrtletník: vydává Spolek Javor, Javornice 381, 517 11, IČ: 02963183
Javornice, číslo 1, r. 2016, Evidenční číslo u MK ČR E 22462
Na tomto čísle se podíleli: Jitka Jirsová, Kateřina Šmehlíková, Věra Pacáková a Vojtěch Štěpánek
Děkujeme za příspěvky: V. Zachovalovi, J. Rázkovi, V. Dusilové, M. Přibylové, R. Urbanové, M. Křivohlávkové,
M. Moravcové a J. Šmehlíkové
Příští číslo vyjde: červen 2016, termín uzávěrky: 17. června 2016
Uvítáme vaše náměty, fotografie, příspěvky, poděkování a informace k rodinnému výročí, narozeninám apod.
Kontaktní údaje: Spolek Javor, Javornice 381, 517 11, email: noviny.javor@seznam.cz, www.spolekjavor.cz

