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Milí čtenáři Javornických listů,
opět se hlásíme v novém roce, po zimě, která byla bezesporu krásná a jistě nadchla mnohé milovníky zimních sportů a radovánek. Ale
my se už těšíme na jaro, kdy se příroda barví do různých odstínů zeleně a propuká v ní
často nový život. Jaro, to je období Velikonoc
a s nimi spojených tradic a zvyků, ale je to také
období úklidu, práce na zahradě a jiných bohulibých činností. Přejeme vám proto hodně
sil a energie a mnoho slunečních paprsků v nastávajících jarních dnech.

Spolek Javor

Zveme vás
Javornické ženy zvou na

Dětský den
28. května 2017
od 14 hodin
myslivecká chata Zadolec
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Představujeme vám
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Aleš Čapka
Místostarosta Javornice, dobrovolný
hasič, nadšený lyžař...
Věk: 44 let, ženatý, manželka Lucie,
děti Terezka a Adélka
Znamení: Lev
Jak se ti žije v Javornici, jaký je tvůj vztah
k tomuto místu?
V Javornici se mi žije velmi dobře a můj vztah
k Javornici je ten nejlepší. Protože jsem původem
Rychnovák (narozen v Ústí nad Orlicí), který od
dětství trávil hlavně zimní období na horách,
a to na těch našich Orlických, byla Javornice
vynikající svou polohou. Navíc jsem se v raném
mládí na horách, konkrétně na Zdobnici, seznámil s partou kamarádů z Moravy a partou Javorničáků, byla pak Javornice snadná volba. Musím
podotknout, že toto přátelství trvá dodnes a už
to je 25 let. V Javornici se mi žilo vždy velmi dobře, a když ten pocit z dobré volby bydlení trošku zevšední, vždy dojde k nějaké události, která
opět nastartuje ten výborný pocit. Naposledy
to třeba bylo, když se z Rychnova do Javornice
vrátil Javorničák Martin Plíhal a to život v Javornici opět nabral na dynamičnosti. Nebo také

Mnozí lidé tě znají jako místostarostu Javornice, tuto funkci už děláš nějakou chvíli, dá se tato funkce nějak charakterizovat,
a jak ji vnímáš ty? Co je pro tebe osobně důležité při výkonu této veřejné funkce?
Doufám, že mě lidé znají jako Aleše Čapku,
toho, co bydlí tam pod Jaroslaví proti Zahradníkovým pod Chaloupkovými a zároveň doufám,
že těch, co mě znají jen jako místostarostu, je co
nejméně. A slovo funkce je sice zákonné, ale do

Šmehlíkovi, to je také doslova moc dobrý divadlo a samozřejmě spousta dalších. Ono aby se
vám někde dobře žilo a měl člověk k tomu místu opravdu nejlepší vztah, tak když v tom místě
začínáte rozvíjet své plány, je dobré zapadnout

našeho prostředí se moc nehodí, vnímám to více
jako službu, ale ono se tady u nás slouží docela
dobře. Jen to chce pokoru a zodpovědnost.

mezi domácí, a to se vám povede lehčeji, když
se zapojíte do obecního dění a daleko nejlepší
je spíš prací než rozumy, i když na ty taky vět-

ně volen zastupiteli. Jeho práce se řídí zákonem o obcích, jednacím řádem obce, právními

šinou dojde. A řekl bych, že se mi to hlavně prostřednictvím hasičů povedlo, i když muzicírování
a zimní sportování nebylo také na škodu.

Místostarosta je jeden ze zastupitelů vzešlých
z voleb do obecních zastupitelstev a násled-

předpisy obce, zastupitelstvem a samozřejmě
starostou, kterého zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává svou funkci. Spolu se starostou podepisuje

právní předpisy obce a mohl bych pokračovat
dále v popisu těch systémových věcí, ale jedná
se o řešení spousty různých věcí, které přicházejí

tom, co se v obci dělá. Věřte, že ne ve všech obcích tomu tak je. A pak sledování některých teatrálních výstupů je nejprve úsměvné, ale nako-

a pak další a další. Je to také hodně o lidech, spoluobčanech, se kterými se často potkávám, kteří
se často ptají: „Ty seš na tý obci, na tom úřadě,
a tak jak to bude s tímhle a s oním….“ a z toho

nec smutné a k ničemu nevede. Tedy vede pouze
k tomu, že se zastupitelé i lidé hádají. A pravdou
je, že když se hádají, tak se toho většinou moc
neudělá.

vyplývá, že je důležité vědět a podílet se na hodně věcech a být s nimi obeznámen. A věřte, že
se setkávám opravdu s hodně lidmi, a to také
díky společné zálibě, kterou je studium tajů jižní

Ještě bych jen dodal, že žijeme ve velmi rychlé době se spoustou nových postupů, metodik,
technologií, aplikací, ale není špatné se rozvzpo-

Moravy. Být místostarosta při vlastním zaměstnání je v Javornici zaběhlé a tomu jsou některé
věci přizpůsobeny, ale někdy to bývá náročné
skloubit. Každopádně je v Javornici ohromná
síla pracovitých lidí a dobře fungující spolky,
které se na dobrém žití v Javornici podílejí. Před
dvěma lety po volbách si jeden rychnovský zastupitel zakládal na tom, jak zapojí sportovce
a spolky, na jejichž činnost město přispívá do
různých pracovních činností…., tak jsem chvíli
nevěděl, o čem mluví, ale po chvíli si uvědomí-

menout a také si uvědomit, že ráno je moudřejší
večera, nic se nejí tak horké jak se uvaří, hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou,…
Tvé angažmá u SDH Javornice obec je také
pověstné, jaké máte pro letošní rok plány?
Tedy, jestli to není tajné...
Ano, to věřím, ale na žádné pověsti to skutečně není. Ani na bajku ne. A tajné už vůbec ne.
Dobrovolné hasičské hnutí, je v naší společnosti velmi důležité, protože je založené na po-

te, že to vše se u nás děje a je to samozřejmostí.
Dále je pro mě důležité, že se vždy navazovalo
na fungující a srozumitelné řízení obce. Ono to

moci lidem, ochraně jejich životů a majetku. Javornice je velmi známá svými dvěma hasičskými
sbory, takže když jsem přišel do Javornice na

může být slovo do pranice, ale posuzuje se mi
to celkem snadno. Když jsem přišel do Javornice
a začal se podílet na práci dolních hasičů, pak
přišly volby a padlo: „ je potřeba sestavit kandidátku“. Zaznělo: „ty tady děláš chytrého, tak tě
píšeme“. Pak jsem se jako ne zastupitel podílel

dolní konec, tak jsem u dolních hasičů. Kdybych
se nastěhoval na horní konec, tak jsem u myslivců nebo hraju fotbal. Ne, ne, převelice se omlouvám! Určitě bych se ucházel o místo u horních
hasičů. Tím se snažím připomenout tu skutečně
pověstnou rivalitu. Musím vám říci, že mi hodně

na práci v kontrolním výboru zřizovaném zastupitelstvem obce a časem jsem byl zastupitelem
a nyní zastupitelem-místostarostou, proč to ří-

záleží na tom, aby tato rivalita směřovala tím
správným směrem, a to na pole soutěžní a sportovní, ale co se týká toho zásadního „Bohu ku

kám? Zkrátka jsem měl vždy možnost sledovat
obecní dění a fungování obce, a tak se člověk
učil od zkušených kolegů a nyní si hodně vážím
toho, že všechny body k jednání jsou velmi dob-

cti, bližnímu ku pomoci“, tak jste hasič a řídíte
se určitými pravidly, kdy se jedná o souhrny metodických předpisů, které obsahují bojový řád,

ře připraveny, probrány v zastupitelstvu do plné
shody zastupitelů, kteří mají důležité poznatky
od spoluobčanů, kteří se tedy přímo podílejí na

cvičební řád, řády odborných služeb, konspekty odborné přípravy, metodiky, normy znalostí
a další věci, kterými se hasiči ve snaze pomoci
při krizových situacích řídí a znají je.
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Sbor dobrovolných hasičů Javornice obec funguje dobře s poměrně velkou členskou základnou, která se podílí na soutěžních, sportovních
a brigádních akcích. Na údržbě techniky a na
odborné přípravě. Přípravy různých akcí, brigády, úklidy a není jich málo, rychleji ubíhají, když
se sejde 20 lidí a to pak máte za hodinu hotovo
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a hodina času nikoho nezabije. Ve třech lidech,
by se to dělalo celé odpoledne. To sice také nikoho nezabije, ale slušně řečeno zraní a hlavně
propříště odradí.
Pro letošní rok je plánovaná a samozřejmě
se již rozběhla obdobná činnost jako v letech
minulých. Od roku 2013 postupně rozšiřovaná
o podporu jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce, která se skládá ze členů obou sborů, jak
SDH Javornice obec, tak SDH Javornice Betlém a byla znovuobnovena na základě zákona č.133/1985Sb. obecně závaznou vyhláškou
č.1/2013 a v pozdějším znění vyhláškou č.2/2015
(Požární řád obce). V součinnosti s oběma hasičskými spolky probíhá dovybavování, doškolování a výcvik členů této jednotky. Součástí vybavení bude nyní také cisternová automobilová
stříkačka, která byla na doporučení hasičského
záchranného sboru Královehradeckého kraje
bezplatně převedena, tedy darována, do Javornice od města Solnice. Tato technika je sice
staršího data výroby, ale příkladně udržovaná
a zcela funkční. Určitě se nám podaří navázat
na vzornou a příkladnou údržbu techniky našich
solnických bratrů hasičů, za což jím patří naše
poděkování.
Vím, že jsi výborný lyžař, pamatuji si na tvé
hudební působení v rychnovské dechovce,
jak to vypadá s tvým volným časem nyní?
Jo, jo… to všechno odnesl čas, i když v lyžařském spolku působícím na Zdobnici se účastníme dění celá rodina stále. Jsem tam od dětství.

Byl to sportovní oddíl sjezdového lyžování, kde
byla vynikající parta a užili jsme spoustu sportovních výkonů, závodění, ale i legrace. Na jaře,
v létě a na podzim je potřeba dělat hodně jiných věcí a potřebných činností, ale k zimě patří
sníh, a když nějaký je, tak na sněhu se nejlépe,
nejrychleji a nejbezpečněji pohybuje na lyžích,
a tak také ve volných chvílích činíme a zvládáme to celá rodina.
S hudbou je to mnohem horší. Trumpety mají
své místo, kde jsou bezpečně uloženy, abych
jim svými současnými schopnostmi neubližoval
a k jejich použití dochází jen velmi zřídka a to je
skutečný zážitek, který bych nikomu nepřál. Jak
je známo, hra na dechový nástroj vyžaduje nátisk (řekněme takový mozol na ústech) a ten se
vytvoří jen a pouze pravidelným cvičením a jak
říká Míla Plodek, můj dlouholetý kamarád, se
kterým jsme absolvovali velkou spoustu nejen
hudebních zážitků, vystoupení a zájezdů, že kdo
hodně cvičí nástroj si ničí, tak nástroje budu nadále svědomitě šetřit a žádné velké zlepšení se
prozatím nechystá.
A volný čas? Toho mám poměrně dost, protože
často večer usínám s pocitem, že celý svět spěje, kam by neměl, a když se ráno probudím, tak
mám ten pocit dál. Usoudil jsem tedy, že neumím spát, tak radši vstanu brzy a volný čas využívám k dobrému žití celé mé rodiny v Javornici,
v Orlických horách a podhůří, k obecnímu dění
a místostarostování, k hasičským činnostem,
k lyžování ve všech jeho verzích, ke kontrole
dobře uložených hudebních nástrojů, k prohlubování znalostí a průzkumu tajů jižní Moravy,
své rodině, čemuž se Adélka, Terezka, Lucka,
naše babičky, naši dědečkové smějí a jsem rád,
že se nemračí a v neposlední řadě také ke čtení
Javornických listů.
Oblíbené místo, kam se rád vracíš?
Všichni určitě čekají, že to je Javornice a mají

pravdu. V Javornici je hodně moc pěkných míst
a na některá, když vystoupíte, tak vidíte na naše
Orlické hory a když máme čas, tak na ty hory je-

je lepší blízký soused než vzdálený bratr. A hlavně těm čtenářům javornickým, aby se jim tady

deme a tam jsou zase místa odkud je vidět dolů
k Javornici. A to je vskutku stále moc pěkný pohled.

A vám tvůrcům Javornických listů bych chtěl
popřát, ať i nadále s elánem pokračujete v nelehké činnosti a nastoleném trendu a až bude

Na závěr nějaký vzkaz pro čtenáře Javornických listů?

místečko, zase něco probereme.

Čtenářům Javornických listů bych chtěl popřát
hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, aby Javornici
nadále pomáhali, protože s jejich pomocí se to
lépe táhne a aby se nehádali, protože se říká, že

Naše děti
Zprávy z mateřské školky
Ve školce nám je prima...
Prožitkové učení a hra jsou každodenní aktivitou v naší mateřské škole. Součástí jsou zcela
jistě tradice a pravidelně se opakující činnosti, ke
kterým určitě patří KARNEVAL. Letošní téma
– „puntíkovaný“. První dojem – velice jednoduchý ráz, ale možná nás přece jen trošku překvapil. Co na sebe, jak se maskovat?? Přesto
se naše maminky popraly s úkolem opět velice
svědomitě a zodpovědně. Obléknout své ratolesti do puntíčků a koleček různých barev a velikostí je nijak nezaskočilo. Nechyběly soutěže,
tančení, promenáda masek, dětský šampus
a sladké mlsání. Hudba a masky zlákaly i děti
z 1. A 2. třídy, aby společně zavzpomínaly na
chvíle ve školce. Děti i my učitelky, jsme si to
opět užily.

dobře žilo.

Všem vše nejlepší a čtěte.
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Děkujeme za rozhovor!
JJ a VP

Zprávy ze základní školy
Konec ledna byl pro 15 žáků z 8. a 9. třídy
ve znamení lyžařského výcviku na Orlickém
Záhoří. Během pobytu se někteří zdokonalo-
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vali v lyžování a jiní se se základy sjezdového
lyžování teprve seznamovali. V příštím roce by
naše škola chtěla lyžařský výcvik pořádat i pro
jiné ročníky.
Měsíc únor byl plný různých soutěží. Proběhlo první školní kolo recitační soutěže Javornický
zvoneček, které bylo rozděleno do tří kategorií. V těch zvítězily Helenka Drašnarová, Terezka Šípová a Andrea Holcová. Nejlepší recitátorky se dne 23. února vypravily do Rychnova na okresní kolo
této soutěže s názvem Rychnovský zvoneček, kde Tereza Šípová obsadila krásné 4. místo.
Dne 7. února se v Opočně konal XII. ročník oblastní dětské pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Soutěžící byli rozděleni do čtyř kategorií, celkový počet zpěváků byl 31. V kategorii B s 12
účastníky zvítězila Tereza Čapková z 6. třídy. Ta bude naši školu reprezentovat v celostátním kole
této soutěže v Karlových Varech, které proběhne ve dnech 20. až 22. března.
Rychnovské gymnázium vyhlásilo 1. ročník výtvarné soutěže Moje město/Moje vesnice, na prvních místech se úspěšně umístili žáci naší školy – Pavel Flégl z 6. třídy a Matěj Ešpandr s Jakubem
Štenclem ze 7. třídy.

Únorový týden před jarními prázdninami byl
pro celou školu výjimečný. Přihlášení žáci (24
žáků z 6.–9. třídy) se spolu s rodilou mluvčí Annabell Goode věnovali celý týden angličtině,
během šesti vyučovacích hodin se formou her,
křížovek a dalších aktivit zdokonalovali v anglickém jazyce. Ostatní žáci z druhého stupně
měli upravený rozvrh, během kterého proběhl
i projekt Den Evropy. Žáci prvního stupně se
v rámci tohoto anglického týdne vypravili do
Rychnova nad Kněžnou, kde zhlédli divadlo
v angličtině „John and Mary“.

Všichni společně

i do vzdálenější historie, možná najdou i nějaký
příběh v obecní kronice. Mohou to být zážitky
z dovolené, ze studií, vzpomínky nejen na lásku

Spolek Javor informuje...

k francouzské kuchyni, ale i k ženě, recepty na
zajímavá jídla, která vás natolik zaujala, že je
vaříte i doma v Čechách. Mohou to být příběhy
vážné, veselé i ztřeštěné, trapasy nevyjímaje.

Milí příznivci Javornických listů!
Obracíme se na vás s následující výzvou. Rády
bychom přihlásily Javornické listy do soutěže
zpravodajů v rámci oslav 60. výročí úmrtí malíře světového jména a rodáka z Opočna Františka Kupky. Součástí tohoto projektu bude,
v návaznosti na úspěšnou soutěž zpravodajů
Rychnovska, zveřejnění příspěvků občanů ve
vzpomínkách na historické události či současný
život ve Francii. Příběhy se mohou týkat vzpomínek na legionáře, vojáky světových válek, na
lidi, kteří odešli do Francie za prací, uměním či
z jiných důvodů. Ve vzpomínkách mohou zajít

Soutěž potrvá do září 2017, máme tedy k dispozici 2 vydání Javornických listů, kde můžeme jednotlivé příspěvky občanů Javornice
zveřejnit, pochopitelně se souhlasem autorů.
Rozsah příspěvků neurčujeme, je to čistě na
každém autorovi, součástí může být i fotograﬁe. Pokud se chcete zapojit a pomoci nám
k šíření dobrého jména i mimo naši obec, pište své příspěvky na noviny.javor@seznam.cz,
uzávěrka příštího čísla bude 4. června.
Děkujeme!

Zima, která je za námi, byla letos mimořádně vydařená, to si jistě myslí většina milovníků zimních sportů. I nám se moc líbila, a proto
jsme začátkem ledna zveřejnily výzvu k zasílání fotograﬁí se zimní tématikou z Javornice
a okolí. Děkujeme tímto za fotograﬁe panu Josefu Dusilovi a panu Josefu Jirsovi.
JJ

Josef Dusil
Josef Jirsa
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Sokol Javornice
V únoru proběhlo v Rokytnici v Orlických horách soustředění našich fotbalistů. Kromě obvyklých
tréninkových dávek, jsme stihli navštívit i rozhlednu na Anenském vrchu…a bylo tam krásně.
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Rozpis zápasů
MUŽI A - JARO 2017
sobota 18. 3. 2017
neděle 26. 3. 2017
neděle 2. 4. 2017

15:00
15:00
16:00

DOMÁCÍ
Javornice A
České Meziříčí B
Kostelec B

HOSTÉ
Deštné
Javornice A
Javornice A

sobota 8. 4. 2017
neděle 16. 4. 2017
neděle 23. 4. 2017

16:30
17:00
10:00

Javornice A
Častolovice
Javornice A

Přepychy
Javornice A
Žďár

neděle 30. 4. 2017
sobota 6. 5. 2017
sobota 13. 5. 2017
sobota 20. 5. 2017

17:00
17:00
17:00
17:00

Petrovice
Javornice A
Lukavice
Javornice A

Javornice A
1. FC Rokytnice
Javornice A
Zdelov

neděle 28. 5. 2017
sobota 3. 6. 2017
sobota 10. 6. 2017

17:00
17:00
17:00

Kostelecká Lhota A
Javornice A
Borohrádek

Javornice A
Křivice
Javornice A

MUŽI B - JARO 2017
neděle 2. 4. 2017

16:00

DOMÁCÍ
Domašín

HOSTÉ
Javornice B

neděle 9. 4. 2017
neděle 16. 4. 2017
sobota 22. 4. 2017

10:00
10:00
17:00

Javornice B
Javornice B
Kostelecká Lhota B

Olešnice
Labuť Rychnov
Javornice B

neděle 30. 4. 2017
neděle 7. 5. 2017
sobota 13. 5. 2017
neděle 21. 5. 2017

10:00
10:00
17:00
10:00

Javornice B
Javornice B
Čermná
Javornice B

Lípa B
Rychnov B
Javornice B
Domašín

sobota 27. 5. 2017
neděle 4. 6. 2017

13:30
10:00

Olešnice B
Javornice B

Javornice B
Čermná

Tip na výlet
Rampuše
Víska Rampuše s nevelkým počtem stálých
obyvatel v dnešních dobách slouží převážně
turistům a chalupářům, kteří využívají její malebná zákoutí a tradiční horskou architekturu
k rekreačním účelům. První zmínky o Rampuši
se datují do roku 1544, tehdy se jednalo o německou osadu, jakých bylo v Orlických horách
spousty. O názvu obce se dodnes vedou dohady. Ani pamětníci přesně nevědí, kde se
jméno Rampuše vzalo. Nejpravděpodobněji prý vzniklo
z německého historického
výrazu pro „pivní půllitr“.
Nejslavnější obyvatelkou
Rampuše byla bezpochyby Elizabeth Dušánek
(ačkoliv byla Němka, její příjmení se skutečně
psalo počeštěně) – služebná, kterou ve svém
románu „Bylo nás pět“ popsal Karel Poláček,
jakožto Kristýnu – Rampepurdu rampepurďáckou, jak ji posměšně oslovoval on sám právě kvůli tomu, že pocházela z Rampuše. Jednalo se o veselou a hodnou hospodyni, která
pomáhala domácnosti Bajzových (tedy Poláčkových). Dnes je na Rampuši k vidění Rampe-

čenka, princezna Orlických hor, vládne horám
přes léto. Pokud navštívíte Rampuši, rozhodně se vyplatí navštívit místní farmu. O Farmu
Sokol, která je součástí penzionu Sokolí hnízdo, se stará její majitel Petr Sokol s manželkou Monikou a několika zaměstnanci. Farma
zahájila svoji činnost v roce 2008 chovem ovcí
a postupně se rozšiřovala o další druhy zvířat.
V současné době na farmě kromě ovcí chovají krávy, prasata a drůbež. Hlavní činností farmy
je zpracování kravského mléka a vepřového
a hovězího masa. Na farmě
je možnost zakoupení široké
škály tradičních farmářských
produktů, jako jsou například sýry, jogurty nebo máslo
a z masných výrobků klobásy, paštiky a vepřové sádlo
se škvarky. Poslední zmíněné získalo ocenění „Potravina
Královéhradeckého kraje 2016“. Veškeré výrobky z farmy se distribuují po celé ČR a prezentují se také na farmářských trzích. 24. června pořádá farma den otevřených dveří, který
bude provázet pestrý program. Můžete se těšit
na živou hudbu, farmářský trh a možnost prohlídky hospodářských zvířat a výrobny.
Když jsem se pana Sokola, který pochází ze
Bzence, zeptal, co jeho rodinu přimělo usadit

purdin pomník, který je dílem akademického
sochaře Michala Moravce z Hořic. Další slavnou postavou, které dala tato obec jméno, je

se a začít podnikat v Orlických horách, odpověděl, že se jim líbí místní příroda, obyvatelé
a klid, který Rampuše nabízí.

Rampušák, dnes již tradiční duchovní ochránce Orlických hor, jehož si původně vymyslel
redaktor Českého rozhlasu Jiří Dvořák v roce
1962 do rozhlasového pořadu o Orlických ho-

Že je Rampuše skutečně pohádkovou ves-

rách. Podle Rampušáka se pak jmenují mnohé
hospody a restaurace v Orlických horách a také
pivo, které vaří pivovar v Dobrušce. Rampušák
se stal také patronem horské služby a traduje
se, že vládne nad horami v zimě, zatímco Ka-

nicí, dokládají i nadpřirozené bytosti, které
střeží některé z tamních obydlí. Osobně jsem
potkal vodníka, čarodějnici ba i samotného
Rampušáka.
Takže pokud vás lákají farmářské výrobky,
nebo jen procházka poklidnou krajinou, je
Rampuše ideálním místem.
VŠ
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Vaše příspěvky
Recepty z Kačenčiny kuchyně
Svátky jara, to jsou Velikonoce, a proto jsme si pro vás připravili velikonoční recept. Název Veli-
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konoce pochází z „velké noci“, kdy došlo k zmrtvýchvstání Ježíše Krista a patří k nejvýznamnějším
svátkům náboženského kalendáře. V neděli, na Boží hod velikonoční, lidé navštěvovali kostel, kam
přinášeli talíř s potravinami a po skončení mše si pokrm nechali posvětit. Doma se rozdělili, každý
dostal kousek. Světila se různá masa, slanina, holoubata, ryby, chléb, koláče, vejce, mléko i med.
Někde se část posvěcených pokrmů nosila do pole či zahrady, aby byla dobrá úroda. Pekl se mazanec, původně však nebýval vždy sladký. Připravoval se ze sýra a vajec, někdy z tvarohu, později
se plnil slaninou či uzeným masem. Z masa se na sváteční velikonoční stůl podávala masa jehněčí,
maso z kůzlete, telecí…vše řádně upraveno bylinkami, kopřivami, vejci, nádivkami apod. K tradičním velikonočním pokrmům odedávna patřila vejce. Byla určena jak pro koledníky, tak pro domácí.
Po návratu z kostela o Božím hodě, museli naši předci sníst posvěcené velikonoční vajíčko, aby prý
nikdo z nich nezabloudil. Kdyby se tak stalo, měl si vzpomenout, s kým společně jedl velikonoční
vejce a určitě prý nalezne cestu k domovu.
Velikonoční nádivka neboli hlavička
1 kg uzeného masa
200 g anglické slaniny
12 housek
8 vajec
sůl, pepř, muškátový oříšek
kopřivy, pažitka, petrželka, libeček
silný masový vývar

Housky rozkrájené na kostičky namočíme
do vývaru, přidáme žloutky, na kostičky nakrájené maso, vyškvařenou slaninu, bylinky, kopřivy, sůl a pepř. Z bílků ušleháme tuhý sníh
a vmícháme do nádivky. Pokud je těsto příliš
řídké, zasypeme strouhankou. Pečeme ve vymazaném a strouhankou vysypaném pekáči
asi hodinu.
VP

Poděkování
I v letošním roce u nás v Javornici proběhla
Tříkrálová sbírka, celkem Javornicí prošly 3
skupinky koledníků. Rády zveřejňujeme fotograﬁi jedné skupinky, ve složení Dominik Baruschke, Roman Havel a Tomáš Mamiňák. I když
byl velký mráz a zima, tak se kluci koledování
rozhodně nebáli. Děkujeme všem, kteří přispěli i malou částkou, a i těm, kteří nás pozvali
na horký čaj.
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JJ

Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve 31 obcích,
kde bylo do 131 zapečetěných pokladniček vybráno 645.662 Kč.
V jednotlivých obcích byl tento výtěžek: Rychnov nad Kněžnou 134.367 Kč (z toho Dlouhá Ves
6.325 Kč), Solnice 41.775 Kč, Skuhrov nad Bělou 26.679 Kč, Kvasiny 32.904 Kč, Borohrádek 25.422
Kč, Vamberk 52.179 Kč, Záměl 20.347 Kč, Vrbice 10.152 Kč, Častolovice 21.497 Kč, Černíkovice
30.927 Kč, Synkov – Slemeno 10.227 Kč, Kostelec nad Orlicí 25.608 Kč, Lično 16.293 Kč, Chleny
6.327 Kč, Krchleby 3.092 Kč, Javornice 7.614 Kč, Slatina nad Zdobnicí 20.917 Kč, Pěčín 10.097 Kč,
Potštejn 14.182 Kč, Třebešov 11.064 Kč, Byzhradec 7.321 Kč, Polom 4.702 Kč, Hřibiny – Ledská 7.717
Kč, Voděrady (i Nová Ves, Uhřínovice a Vojenice) 23.200 Kč, Lhoty u Potštejna 5.149 Kč, Borovnice
(i Přestavlky) 7.694 Kč, Rybná nad Zdobnicí 4.023 Kč, Tutleky 3.219 Kč, Rokytnice v Orlických horách
39.797 Kč, Bartošovice v Orlických horách (včetně Neratova) 13.366 Kč, Orlické Záhoří 7.804 Kč.
65 % získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která peníze použije podle schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve
městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi, na vybavení chráněného bydlení
v Neratově, na pomoc do Indie – rozvoj projektů souvisejících s „Adopcí na dálku“ a na podporu
projektů misie v Hondurasu, na pomoc při mimořádných situacích.
Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní sedmnácté Tříkrálové sbírky.
Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli ﬁnančně do Tříkrálové sbírky.
Přeji vše dobré v roce 2017.
Mgr. Eva Šmídová
ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou

Obecní úřad infor•uje
Vážení spoluobčané,
jarní slunce již rozpustilo zimní peřinu a ještě než se pustíme do jarních úklidů v okolí našich domovů, dovolte mi krátké ohlédnutí za prvními třemi měsíci letošního roku.
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Konečně po pár letech k nám do Javornice zavítala paní zima tak, jak jsme na ni byli z minulosti
zvyklí, a mohli jsme se oddávat zimním radovánkám. Nejsou to však jen příjemnosti, které zima přináší. Pro některé z vás to mohlo být překvapení, nicméně žijeme v podhorské vesnici a sníh do naší
krajiny v zimě patří. Děkuji proto všem, kteří se s nástrahami zimy dokázali vypořádat, a také těm,
kteří pomáhali zajišťovat sjízdnost a schůdnost místních komunikací. Jsem moc rád, že se mezi
vámi našli občané, kteří nás dokázali upozornit na místa, která nebyla sjízdná, či místa, ze kterých
bylo nutné přívaly sněhu odklidit nebo doplnit stanoviště posypovým materiálem. Je totiž mnohem
hospodárnější řešit konkrétní místa a situace, než nesmyslně provádět monitoring více než 25 kilometrů místních komunikací těžkou technikou. Uspořené peníze umíme určitě využít jiným účelnějším způsobem. Zároveň bych chtěl poděkovat zaměstnancům ZEA Rychnovsko a.s., kteří smluvně
zajišťují zimní údržbu v naší obci, za jejich přístup, nasazení a obětavost.
V měsíci dubnu provedou dobrovolní hasiči již tradičně sběr železného šrotu, 8. dubna bude sběr
nebezpečného odpadu a ve spolupráci se ZŠ a MŠ se od 4. – 6. dubna uskuteční sběr papíru. Apeluji nyní na vás, spoluobčané, a prosím, až budete provádět jarní úklid ve vašich domovech, třiďte
zodpovědně! Zejména v posledním půlroce se setkávám s velkým množstvím směsného komunálního odpadu, který místo v popelnicích končí na místech pro sběr plastů. V plastových pytlích ale
nacházím i odpad, který lze uložit jinam: sklo, papír, kov, oblečení, listí atd. Je o to smutnější, že
ve většině případů tak činí právě trvale žijící obyvatelé naší obce. Vypovídá to bohužel o jejich (ne)
úctě nejen k nám ostatním, kteří se snažíme vytvářet příjemné prostředí v obci, ve které žijeme, ale
i k obci Javornici samotné! Není to opravdu hezká vizitka, kterou naši obec prezentujeme projíždějícím návštěvníkům!
Do jarních dnů vám přeji hodně sil, dobrou náladu a pozitivní pohled na svět. Na svět, ve kterém
žijeme jen jednou, a záleží především na nás jak.
Vlastimil Zachoval

Javornické listy, čtvrtletník: vydává Spolek Javor, Javornice 381, 517 11, IČ: 02963183
Javornice, číslo 1, r. 2017, Evidenční číslo u MK ČR E 22462
Na tomto čísle se podíleli: Jitka Jirsová, Věra Pacáková a Vojtěch Štěpánek
Děkujeme za příspěvky: A. Čapkovi, V. Zachovalovi, J. Kráčmerovi, V. Dusilové, M. Křivohlávkové, E. Šmídové,
J. Dusilovi a J. Jirsovi.
Příští číslo vyjde: červen 2017
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!!!

