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Milí občané Javornice,
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začíná další období ročního cyklu, podzim,
čas sklizně, čas barev. Kdo lépe dokáže vybarvit jeřabiny u cest, keře šípků či barvy listí než
sama příroda? Je tím nejlepším malířem. Podzim je období sklizně, co jsme si zaseli a zasadili, sklízíme. Období vůní, zorané půdy, uzrálé
zeleniny, bramborové natě, dýní. Je to čas jasu
svíček, které nám usnadňují zvládat nástup
dlouhých večerů a krátkých dní. V tomto čísle
Javornických listů si vás dovolujeme pozvat na
staročeský jarmark v Památníku M. a V. Sedláčkových, který pořádáme třetím rokem. Je
takovým zakončením léta a rozloučením se
s prázdninami. I letos budete moci obdivovat
umění a zručnost řemeslníků a prodejců, připraven je program pro děti i dospělé. Těšíme
se na společné setkání a přejeme vám klidné
podzimní dny.

Spolek Javor

Zveme vás
Staročeský jarmark v Památníku M. a V. Sedláčkových
17. 9. 2016 od 10:00 hodin řemesla, houpačky, sovičky, občerstvení
13:00 MŠ Javornice, ZUŠ Rychnov n. Kněžnou – taneční oddělení
13:30 Loutkové diavadlo Kozlík – O pyšné čarodějnici
15:00 K. BAND
16:30 Javorničtí ochotníci – Jak pekaři nepekla pec
18:00 Taneční zábava
						

Představujeme vám
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Mgr. Miroslava Dvořáková
Ředitelka MŠ a ZŠ Javornice
Znamení: Býk
Počet dětí: 2 (dcery Lenka a Šárka)
Mirka vystudovala Gymnázium v Rychnově nad Kněžnou a poté Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství se zaměřením na matematiku a chemii.
Do Javornice se přistěhovala 24. srpna 1988 a jak sama říká: „Už si zde připadám doma, mám tu
dobré přátele a moc si jich vážím.“
V prvé řadě gratulujeme k jmenování do
funkce ředitelky ZŠ a MŠ Javornice a dovolte

A jaké úpravy probíhaly ve škole o prázdninách?

nám položit pár otázek.

„O prázdninách nebyl ve škole klid, jak by si
někdo mohl myslet. V červenci byla zahájena
výměna oken ve „staré budově“, bývalá sborovna byla stavebními úpravami přeměněna na
učebnu, ve dvou místnostech byla renovována
parketová podlaha. Souběžně dochází k rekonstrukci sprch a šaten u tělocvičny. Samozřejmě
bylo v plném proudu malování, probíhala také
nutná údržba a drobné opravy. S tím vším souvisí stěhování nábytku, pomůcek a podobně.
V podzimních měsících nás čeká ještě modernizace počítačové učebny – nákup a instalace nových počítačů.“

„Děkuji za gratulaci.“
Co vás přivedlo k povolání pedagoga?
„Od mládí mě bavila práce s dětmi, vedla jsem
sportovní kroužky, pionýrský oddíl a jezdila jsem
na letní tábory. Během studia na gymnáziu jsem
se rozhodovala mezi farmacií a učitelskou profesí. Co zvítězilo, je zřejmé.“
Čím vás dokáží žáci potěšit či překvapit?
„Přiznávám, že i po 28 letech praxe mě překvapují neustále. Hlavně svou vynalézavostí,
bezprostředností a nápady. Je pravda, že někdy
je třeba jejich aktivitu usměrnit, ale na druhou
stranu musím přiznat, že z jejich životní energie
čerpáme i my učitelé.
A potěší mě, když se k sobě navzájem i k dospělým chovají přátelsky, lidsky. Je fajn, když si
zachovají svou dětskost a nesnaží se být předčasně dospělými.
Ráda vzpomínám na překvapení, které mi připravili žáci v den mých narozenin. Přišla jsem do
třídy a na stolku na mě čekal zákusek a káva.“

Jaké novinky připravujete po nástupu do
funkce ředitelky javornické školky a školy?
„Musím se nejdřív zorientovat v nové roli. K některým změnám dojde v souvislosti se změnou
školského zákona a také s aktuálním počtem
žáků ve škole. Novinka se objeví hned v září,
bude se týkat zaměstnanců školy. Mám na mysli
doplnění pedagogického kolektivu o dvě učitelky. Dojde ke změně v organizaci výuky – výuka
nebude probíhat ve spojených třídách. Nezlobte
se, ale další konkrétní nápady ode mě neuslyšíte,

musím je nejdřív probrat a upřesnit s ostatními
učiteli. Mou velkou výhodou je, že nastupuji do
funkce po paní ředitelce Lorencové, které se podařilo vytvořit dobře fungující kolektiv zaměstnanců. Vím, že se na ně mohu při realizaci plánů
spolehnout a opřít se o ně.“
Máte nějakou vizi, kam by měla javornická
škola směřovat, kam se ubírat?
„Asi to bude znít jako fráze. Podle mých představ by javornická škola měla poskytovat všem
dětem především kvalitní vzdělání a podporovat
jejich všestranný rozvoj. Chtěla bych zachovat
rodinný charakter naší školy. Líbilo by se mi inspirovat děti ke sportu a ke zdravému životnímu
stylu. Škola se nemůže uzavírat před modernizací a vývojem, k výuce budeme využívat kromě
tradičních i interaktivní metody, činnostní učení.
Zajímají nás nové postupy a trendy ve výuce.
Toto je cesta, kterou jsme zahájili v minulých letech, a přivedla nás na ni bývalá paní ředitelka.
Proč nepokračovat a nezdokonalovat?“
A teď z jiného soudku… Jak ráda trávíte
volný čas, jaké máte zájmy?

„hýbat“. Upřednostňuju cyklistiku, plavání a turistiku. Ale ráda sáhnu i po dobré knížce.„
Jaké je vaše nejoblíbenější místo u nás,
v Čechách?
„Vybrat jedno nejoblíbenější místo je těžké...,
ale když přemýšlím, asi by zvítězil Potštejn –
– místo, kde jsem prožila dětství a kam se ráda
vracím. Tíhnu také k horám, dobře mi je mezi
skalami, energii čerpám z kamenů.“
Co byste vzkázala žákům a rodičům na
startu nového školního roku?
„Nepotrpím si na dlouhé řeči. Žákům bych
přála, aby je vzdělávání bavilo, aby se ve škole
cítili dobře a našli si kamarády. Rodičům bych
vzkázala, aby své děti podporovali, motivovali
k učení, byli na ně přiměřeně nároční. A pokud
mají nějaké požadavky, nápady či přání týkající
se chodu školy, budu ráda, když se o ně se mnou
podělí.“
Děkujeme za rozhovor a přejeme dobrý
školní rok!					
JJ

„Od mládí jsem se pohybovala ve sportovním
prostředí, proto se snažím i teď ve volném čase

Všichni společně
Sbor dobrovolných hasičů Javornice Betlém
Dobrovolní hasiči Javornice Betlém v Javornici fungují již od roku 1907. Naše řady tvoří 31 členů,
z toho 25 hasičů a 6 hasiček. Pokud to bude do budoucna možné, rádi bychom začali vychovávat
i nástupce z řad mládeže. Našim hlavním poslání je být připraven pomoci, pokud někdo z obce
potřebuje, ale také se snažíme podílet na kulturním vyžití obyvatel Javornice. Naposled jsme u požáru zasahovali v roce 2012, a to hned dvakrát. Poprvé 8. května při zahoření travního porostu
nad fotbalovým hřištěm, a poté 21. srpna při požáru zemědělské usedlosti u pana Jaroslava Bárty.
5. září 2011 jsme pomáhali občanům zasaženým povodní, a to zejména vyčerpáváním vody z domků, čištěním studní a úklidem bahna. Pravidelně se účastníme hasičských soutěží, pořádáme pálení
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čarodějnic, v lednu hasičský ples, pomáháme se dnem dětí, s přípravou dětského karnevalu, podílíme se na přípravě Mikuláše. Členské schůze svoláváme dle aktuálních potřeb, na konci roku celý
rok hodnotíme na výroční členské schůzi spolu s drahými polovičkami na chatě Zádolec. Naší další
aktivitou jsou sportovní hasičské soutěže, které pořádá každý sbor z našeho okrsku. My pořádáme
tenisový turnaj, dolní sbor turnaj v badmintonu, Roveň turnaj v bowlingu, Lukavice pořádá krásný branný závod atd., atd. Tento rok jsme se za finanční pomoci obce pustili do rekonstrukce naší
hasičské zbrojnice. Vyměnili jsme stará dřevěná okna a vstupní dveře za plastová. V příštích letech
bychom rádi zmodernizovali WC a garážová vrata. Na závěr bych rád oslovil aktivní občany naší
vesničky, kteří by se také rádi podíleli na kulturním životě Javornice a byli by nám ochotni pomoci
v naší činnosti. Pro více informací prosím kontaktujte mě – Martin Hůlka (tel. 604 298 948) nebo
našeho starostu pana Miloslava Plodka (tel. 605 110 331). Rádi vás uvítáme v našich řadách :)
			

MH

Myslivecký spolek Javornice
Vážení přátelé jídla a zvěřinových specialit obzvlášť, naši milí gurmáni!
Opět pro vás chystáme Zvěřinové hody na myslivecké chatě Zádolec. Náš tým kuchařů, číšníků,
pracovníků výčepu a dalších specialistů se bude starat o to, aby vaše jazýčky okusily nevšední a lahodnou krmi a ve vašich bříškách bylo jako v pokojíčkách. Těšit se na vás budeme v pátek 7. října
a v sobotu 8. října. Jako obvykle pro vás budou připraveny speciality z různých druhů zvěřiny. Po
dobrém jídle se můžete zdržet při posezení s přáteli u piva, vína či jiných nápojů.
Srdečně vás zve Myslivecký spolek Javornice
JR

Pojďme na fotbal…podzim 2016
						

DOMÁCÍ		

HOSTÉ

SO

10. 9.2016

17:00			

Čermná		

Javornice B

NE

11. 9.2016

17:00			

Přepychy		

Javornice A

SO

17. 9.2016

17:00			

Javornice A		

Častolovice

NE

18. 9.2016

10:00			

Javornice B		

Domašín

SO

24. 9.2016

16:30			

Žďár			

Javornice A

SO

24. 9.2016

16:30			

Olešnice		

Javornice B

SO

1. 10.2016

13:30			

Labuť RK		

Javornice B

SO

1. 10.2016

16:30			

Javornice A		

Petrovice

SO

8. 10.2016

16:00			

1.FC Rokytnice

Javornice A

NE

9. 10.2016

10:00			

Javornice B		

Kostelecká Lhota B

SO

15. 10.2016

16:00			

Javornice A		

Lukavice

NE

16. 10.2016

14:00			

Lípa B			

Javornice B

NE

23. 10.2016

12:30			

Rychnov B		

Javornice B

NE

23. 10.2016

15:30			

Zdelov			

Javornice A

SO

29. 10.2016

14:30			

Javornice A		

Kostelecká Lhota A

NE

30. 10.2016

10:00			

Javornice B		

Labuť RK

SO

5. 11.2016

14:00			

Křivice			

Javornice A

NE

13. 11.2016

14:00			

Borohrádek		

Javornice A

Tip na výlet
Kunštátská kaple
V minulém čísle Javornických listů jsme vám
představili krásný barokní chrám v Neratově. Dovolte mi nyní představit další barokní
sakrální stavbu v Orlických horách, kterou
je kaple Navštívení Panny Marie. Tato kaple
kruhového půdorysu byla postavena u horské
cesty spojující Zdobnici s Kunštátem a sloužila
především coby svatostánek pro tyrolské dřevaře, kteří v Orlických horách těžili dřevo a dodávali ho do místních skláren (jedna z nich byla
také v Neratově) a do kutnohorských dolů.
Kromě toho kaple sloužila jistě také jako místo poděkování za zvládnutí náročné cesty, která vedla
těžko dostupným bažinatým strmým terénem a v případě, že poutníky zastihlo nepříznivé počasí,
mohla stavba sloužit jako dočasné útočiště před nepohodou. Jedná se o nejvýše postavenou kapli
v Orlických horách, neboť se nachází ve výšce 1035 m. n. m. Kaple byla postavena pravděpodobně
již v r. 1671. Tento letopočet je totiž vytesán na kamenném podstavci plastiky, známé jako Pieta
(socha znázorňující Pannu Marii, která v náručích drží Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže). V kapli je
nyní k vidění kopie této sochy. Originál byl přenesen do kostela Dobrého Pastýře ve Zdobnici. Není
známo, kdo za vybudováním kaple stojí. Jisté je, že původní stavba byla dřevěná a v r. 1831 byla
přebudována na kapli kamennou. Nynější podobu kaple získala ve zmíněném roce 1869, nicméně
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za války v roce 1945 byl její interiér zničen (zachovala se pouze výše zmíněná plastika Piety) a znovu obnoven byl až v r. 1967. Za zmínku jistě stojí okolí kaple, které tvoří vrchovištní rašeliniště se
smrčinou. Rašeliniště je zásobeno pouze srážkovou vodou, proto je velmi chudé na živiny. Od roku
1973 toto území o rozloze 2,86 ha patří mezi chráněná území. Výjimečné je především svoji florou,
kterou tvoří např. rosnatka okrouhlolistá, suchopýr pochvatý, klikva bahenní a mnoho dalších zajímavých rostlin.
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A jak se ke Kunštátské kapli dostat? Můžete zvolit jednu z variant. Přes Čertův důl nad Zdobnicí
vystoupat pod Homoli a dále po hřebenu či „bunkrovkou“ ke Kunštátské kapli. Další variantou je
od zdobnického kostela strmě vzhůru k Nebi a dále lesem na Pěticestí a ke kapli. Kapli najdete
zhruba kilometr od místa Pěticestí, křižovatky cest z různých směrů. Obě trasy jsou určeny pro
fyzicky zdatné jedince, větší děti a velká plemena psů. Pro méně zdatné, malé děti a malé psy pak
doporučujeme dvě trasy. První je autem na Mezivrší a pěšky na Pěticestí a ke kapli nebo se lanovkou
z Říček nechat vyvést na Zakletý vrch a dojít cca 2 kilometry pěšky ke kapličce.
A co říci na závěr k tomuto místu, které slouží i jako oddávací místo pro ty, kteří chtějí zažít svatební den na vrcholcích Orlických hor? Jedna pověst říká, že v okolí Kunštátské kaple v dávných dobách stávalo bohaté město. Avšak žili v něm chamtiví, zlí lidé. Žádný z obyvatelů města neposkytl
přístřeší cestou znavenému cizinci, který žádal o odpočinek. Proto tajemný poutník, než odcestoval
dále do Kladska, město ve hněvu proklel. Ať už si to cizinec opravdu přál nebo ne, kletba se vyplnila.
Země se rozevřela a celé město i s hamižnými občany skončilo v hlubinách. Na jeho místě zůstaly
jen bažiny a lesy. Ve chvílích, kdy panuje nevlídné horské počasí a okolní bažiny je přikryté tajemným hávem mlhy, není těžké této pověsti uvěřit.								
													
VŠ

Vaše příspěvky
Blatiny opět žily koňmi
16. července pořádal Ranch Henry akci Mini Military, které se zúčastnilo 25 koní a jezdců, což je
dosavadní rekord za dobu, kdy se akce pořádá. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, pro malé a velké koně. Účastníkem také byla naše zástupkyně, 12letá Tereza Peterková na koni Princ, která se
poté zúčastnila také 13. ročníku Krkonošského klání v Lánově. Tam vzorně reprezentovala obec
Javornici a náš Ranch, dvakrát obsadila 3. místo v konkurenci 50 koní. Blahopřejeme! 27. srpna pak
vypukl 10. ročník Čihadelského poháru, který pořádal Ranch Henry ve spolupráci s obcí Javornice.
Toho se zúčastnilo celkem 20 startujících koní a jezdců. Soutěžilo se ve dvou malých parkurech
a kombinaci. Celkovým vítězem se stal Radim Toman z Rokytnice v Orl.h. na koni Easy Jump. Vítěz
ale ráno telefonicky sdělil pořadatelům, že pojede mimo soutěž, neboť jezdí jiné kategorie, na což
pořadatelé úplně zapomněli. Při vyhlašování ceny pak sdělil, že cenu přebírat nebude, což bylo diváky oceněno jako fair play chování zejména vůči ostatním jezdcům. Vítězem se pak stala Bianka
Mikulcová s koněm Tárkou. Rád bych poděkoval všem, kteří přišli podpořit naše akce a pokochat se
krásou koní, samotným závodníkům, obci Javornice. Dále všem mým kolegům a kamarádům, kteří
mi pomohli s přípravou a organizací obou akcí a také Marii Jakubcové a Dagmar Zachovalové, které
s láskou a pečlivostí připravily pro vítěze ručně šité pentle. 						
JJ

Recepty z Kačenčiny kuchyně
O bramborách
„Zemská jablka“ (zemčata) přes silný počáteční odpor pěstitelů rychle opanovala přední
místo ve stravě podhorského lidu. Brambory se
v průběhu 19. století staly základní jednotkou
venkovské i městské stravy. Z mnoha úprav
bramborových pokrmů si všimněme krátce
alespoň několika krajových názvů: brambory
na loupačku, bramborová kaše, chlupaté knedlíky, šťouchanec (rozmačkané brambory polité
mlékem a omaštěné), syrové opékané brambory bez omastku v podobě koláčků, kramfleky (zvané též křápance), drn nebo bramborka
či podobně připravovaný kucmoch.
A znáte bramborový toč? Recept je zde, přejeme dobrou chuť!
Máte nějaký zajímavý a osvědčený recept,
typický pro náš kraj? Pošlete nám ho, rádi ho
zveřejníme!
VP

Bramborový toč
asi 1 kg syrových brambor, 1/2 litru mléka, sůl,
5 lžic škvarků, mletý pepř, 3 stroužky česneku,
majoránka, asi 5 lžic strouhanky, hrubá mouka,
sádlo na vymazání, 400 g kyselého zelí.
Oloupané brambory jemně nastrouháme do
mísy, chvilku počkáme a trochu vody slijeme.
Pak je spaříme horkým mlékem, přidáme sůl,
drobně nasekané škvarky, špetku pepře, lžičku
majoránky a strouhanku. Vymícháme těsto;
je-li příliš řídké, zahustíme je lžící hrubé mouky. Pekáček nebo plech s okrajem vymažeme
sádlem, lžící rozprostřeme těsto a urovnáme
je nožem až do krajů. Pečeme v předehřáté
troubě do růžova asi 25 minut. Potom horkou
placku stočíme do rolády a nakrájíme na dílky
nebo z placky nakrájíme čtverečky. Rozdělíme
je na talíře a obložíme syrovým nebo dušeným
kyselým zelím.
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Obecní úřad informuje
Během prázdnin jsme zrealizovali následující akce:
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• V budově školy jsme zkolaudovali novou učebnu, která vznikla na místě stávající sborovny
a která nám umožní umístit každý ročník do samostatné třídy. V polovině září bude dokončena
rekonstrukce sprch a šaten v tělocvičně. Dokončili jsme výměnu oken ve staré budově a tím je celý
komplex školních budov vybaven novými okny.
• Byla vyměněna autobusová zastávka u školy, čekáme ještě na polep zadní části zastávky a drobné úpravy betonové podlahy a dokončení oplocení.
• Je ve výstavbě oprava místní komunikace u Hofmanových s termínem dokončení v měsíci září.
• ČEZ dokončil rekonstrukci NN v dolní části obce, kde jsme zmodernizovali kabelové vedení VO
a osadili 12 nových svítidel LED při silnici č. 3195.
• Zvažujeme možnosti čerpání dotace na vybudování sběrného dvora či místa v objektu č. p. 13 dle
výzvy MŽP č. 41 OP životní prostředí 2014 - 2020, která je vypsána od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016.
• V průběhu měsíce září by měly být ukončeny pozemkové úpravy v naší obci a proveden zápis
úprav do katastru nemovitostí.
• Společnost Povodí Labe, s. p. začala práce na odtěžení nánosu Javornického potoka ve vybraných úsecích.
Součástí 3. vydání Javornických listů je dotazník, kterým se obracím na vás, občany, s nabídkou
spolupráce. DSO Mikroregion Rychnovsko zvažuje možnost využít 85 % dotace na pořízení kompostérů do našich domácností a předcházet tak vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Obec Javornice jako člen DSO Mikroregion Rychnovsko chce poskytnout v případě získání dotace zdarma
občanům kompostéry pro domácí kompostování. Kdo projeví zájem o tento kompostér zdarma,
musí vyplnit dotazník a doručit ho do 15. září k nám na obecní úřad. Dle podmínek dotace nejde
tyto kompostéry mít skladem na úřadech, ale musí být rozmístěny přímo do domácností. Ten, kdo
dotazník neodevzdá, bohužel již nebude mít možnost ho později zdarma získat. Obec získá
pouze tolik kompostérů, o kolik jich dle dotazníku občané projeví zájem. Myslím, že by bylo škoda
této možnosti nevyužít. Spoluúčast obce na pořízení kompostérů je 15 % a bude hrazena z obecního rozpočtu.												
VZ

Javornické listy, čtvrtletník: vydává Spolek Javor, Javornice 381, 517 11, IČ: 02963183
Javornice, číslo 3, r. 2016, Evidenční číslo u MK ČR E 22462
Na tomto čísle se podíleli: Jitka Jirsová, Věra Pacáková a Vojtěch Štěpánek
Děkujeme za příspěvky: M. Dvořákové, V. Zachovalovi, J. Rázkovi, M. Hůlkovi, J. Kráčmerovi a J. Jakubcovi
Příští číslo vyjde: prosinec 2016
Uvítáme vaše náměty, fotografie, příspěvky, poděkování, informace k rodinnému výročí, narozeninám apod.
Kontaktní údaje: Spolek Javor, Javornice 381, 517 11, email: noviny.javor@seznam.cz, www.spolekjavor.cz
Děkujeme obci Javornice za podporu, především za to, že finančně zajišťuje tisk Javornických listů!!!

