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Milí čtenáři Javornických listů,

Zveme vás

Noc kostelů 2018
v Javornici
v pátek 25. května od 19:00 do 23:00 hodin
Prohlídka se zajímavým výkladem
o kostelíku sv. Jiří a zvonu.
Hudební vystoupení.
Srdečně zve Spolek Javor

srdečně zdravíme poprvé v tomto roce. Doufáme, že jste si zimu užili a těšíte se na jaro. Na
období symbolizující nový život, na období Velikonoc, ale také na období, kdy trávíme více
času venku, v přírodě. Přinášíme vám číslo Javornických listů, kde najdete rozhovor s „dvorním fotografem Orlických hor“, jak si dovolujeme nazvat pana Rostislava Bartoňe, jehož
fotky jsou velmi zajímavé a poutavé. Rádi vás
také zveme na výlet, a to na zámeček Pádolí,
což může být jeden z vašich cestovatelských
cílů. V neposlední řadě přidáváme pozvánky,
jednak na Noc kostelů, která se uskuteční dne
25. května, a javornický kostelík je zapojen do
této akce poprvé. Připraven bude kulturní program a prohlídka s odborným výkladem. Děti
se pak můžou těšit na oslavu jejich svátku, a to
3. června v myslivecké chatě na Zadolci.
Přejeme vám krásné dny, plné slunka a jarních barev.

Spolek Javor
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Představujeme vám
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Rostislav Bartoň – fotograf
Narozen 8. 12. 1969 v Lanškrouně
Původní profesí strojní mechanik
Mezi jeho koníčky patří kromě
fotografování hudba a cestování
Jak jste se dostal k fotografování?
K fotografování jsem se dostal někdy v roce
2014, tedy k tomu vážnějšímu fotografování,
kdy si člověk uvědomí, že už nechce dělat pouze
fotky z výletů. Tenkrát jsem dostal jako vánoční
dárek první zrcadlovku a stal se ze mě vášnivý
fotograf. Chytlo mě to téměř okamžitě a já věděl dopředu, že jsem ztracený. Do té doby jsem
fotil pouze kompaktem, ale už tehdy to byl pro
mne jeden z největších koníčků. Občas se povedla i fotečka, na kterou jsem byl pyšný. Bohužel,
téměř o všechny fotografie jsem jednoho dne
přišel, to když mi „umřel“ pevný disk v počítači,
kam jsem všechny své soubory ukládal. Dnes
si dávám větší pozor a zálohuji soubory na více
místech, ale ani tak si člověk nemůže být nikdy
jistý.

Před sedmi lety jsem si splnil sen a pořídil chalupu v malé vísce na okraji Orlických hor. Oblíbil jsem si tu zvláštní pohraniční samotu, která
mě neustále tahá za rukáv. Když mám chvilku,
beru batoh, stativ a mizím do kopců. Rád objevuji nová místa a jsem překvapen, kolik toho
Orlické hory skrývají. Lidé většinou navštěvují
to nejznámější, jako je Zemská brána, Anenský
vrch, Neratov apod. Ale mezi horami je toho zajímavého mnohem více, a to mě právě přitahuje.
Poslední dobou jsem také docela často za řekou,
na polské straně. Najdete tu místa, kde se doslova zastavil čas. Zajímá mě i historie zdejšího
pohraničí. Na internetu často prohlížím dobové
fotografie a porovnávám, jak to tu vypadalo dříve a jak to známe dnes.
Jak probíhá vaše fotografování?

Jaký je váš vztah k Orlickým horám?
Zamiloval jsem si je. Nejen Orlické hory, ale
přírodu vůbec. Člověk v ní najde svobodu a klid.
Už jako malý kluk jsem lítal za vesnicí po kopcích
a vracel se domů pozdě večer. Moje první setkání s Orlickými horami bylo někdy v šesté třídě.
Tehdy jsem se začal aktivně účastnit přírodovědných soutěží a jedna z nich se konala právě
na Šerlichu. Později jsem propadnul trampingu,
takže v přírodě jsem trávil skoro každý víkend.
Zalíbila se mi vůně táboráků, večery s kytarou
a noci trávené ve spacáku kdesi ve skalách.

Mé fotografování vypadá tak, že brašnu s foto
výbavou vozím neustále s sebou v autě. Mnohokrát se mi totiž stalo, že se mi otevřela nádherná scenérie a já s sebou v tu chvíli neměl kromě
mobilu vůbec nic. Takových okamžiků pak člověk lituje. Někdy ji naopak vezu zbytečně. Je to
o štěstí a o tom, jak se říká, být ve správný čas
na správném místě. Taky se mi často stává, že
si záběr doslova vymodlím. Prostě si představím fotografii, kterou bych chtěl přivést domů
a já ji opravdu přivezu. Samozřejmě, pak jsou ty
plánované foto výlety, kdy chodím na vybraná

místa opakovaně a cíleně, dokud se mi nepodaří
vystihnout správné podmínky. K tomu naštěstí
v dnešní civilizované době pomáhají i aplikace
pro fotografy, které jsou běžně ke stažení do
mobilu i zdarma.

Nedávno jsem založil facebookové stránky
pod názvem „Orlické hory-fotografie“ a dnes
již mají skoro tři a půl tisíce fanoušků. Vkládám
sem obrázky ze svých toulek Orlickými horami
a prostřednictvím těchto příspěvků se snažím
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Fotil jste někdy Javornici?
Javornici jako takovou snad ve své fotogalerii nemám. Najdou se ale přilehlá místa, která
čtenáři vašich listů určitě znají. Například fotografie od Plačtivé skály, z Hamernice, Nebeské
Rybné, Prorubek, či Pěčínského mostu přes řeku
Zdobnici.
Jaké je nejoblíbenější místo v Orlických horách, kam se rád vracíte?
Mezi má nejoblíbenější místa patří kostel sv.
Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici, údolí Hadince, kříž na Polomu a cesta z Vysokého kořene, která se táhne směrem do údolí až k Divoké
Orlici. Všechna tato místa se nachází v jedné oblasti a jsou spolu propojena.

lidi motivovat k tomu, aby se občas zastavili a vnímali tu krásu, stejně jako ji vnímám já.
Často mi chodí děkovné zprávy, z čehož mám
obrovskou radost a to je potom zase na oplátku
motivací pro mne. Je to taková milá zpětná vazba, bumerang, který hodíte a on se vrátí…
Kromě krajiny se věnuji i focení portrétů, sportovních akcí, reportáže apod. Tuto tvorbu najdete taktéž na facebookových stránkách pod
názvem „Rostislav Bartoň/fotografie“. Moje oficiální webové stránky www.rostislavbarton.cz
jsou stále v „rozbudovaném“ stavu a zatím spí.
Můžete pozvat naše čtenáře na nějakou
vaši výstavu?
Pokud by si někdo chtěl prohlédnout mé fotografie v tištěné podobě, má možnost na některé
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z výstav, které se chystají, nebo které právě probíhají. Do konce března tohoto roku je to možné
v galerii Granát v Turnově, do konce dubna potom v restauraci a kavárně Eva v České Třebové
a od 24. března v Portmoneum Josefa Váchala
v Litomyšli, kde chystáme společnou výstavu
s řezbářem Jiřím Janočkem. Tento projekt nese
název „Mystika v horách a dřevě ukrytá“ a potrvá až do 28. října 2018.

Co byste na závěr vzkázal čtenářům Javornických listů?
Přeji vám mnoho nádherných a nezapomenutelných okamžiků, ať už na stezkách, které vedou napříč Orlickými horami, tak i na samotné
cestě za svými sny.
Za rozhovor děkujeme
a přejeme vše dobré!
JJ a VP

Zveme vás

Základní škola a mateřská škola Javornice
srdečně zve budoucí školáky a jejich rodiče na

Setkání předškoláků

21. 3. 2018

Keramické tvoření

vždy ve středu od 15:00 hodin

28. 3. 2018
		

Odpoledne s pohádkou
(četba, zpěv, malování)

v ZŠ a MŠ Javornice

4. 4. 2018

Sportovní dovádění

Naše děti

Zprávy ze základní školy
Šikulové v Javornici
Dne 26. ledna 2018 přijela do naší školy natáčet Česká televize dětský pořad Šikulové,
který je vysílán na programu ČT Déčko (pořad
byl vysílán dne 4. března, je možné ho vidět
na internetových stránkách Déčka). Žáci byli
rozděleni do skupinek, se kterými moderátoři
vyráběli různé výrobky z plastu. Kromě hezkých vzpomínek na natáčení a pěkných výrobků nám ještě na dveřích školy zůstala nálepka
s logem pořadu, je tedy ověřeno, že u nás jsou
šikovní a tvořiví žáci (to my už ale dávno víme).
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Plavání
Od začátku druhého pololetí se žáci 1. – 4.
třídy pravidelně každou středu účastní kurzu
plavání v bazénu v Rychnově nad Kněžnou.
Kurz je sestaven z 10 lekcí.

Soutěže
Naši žáci se již tradičně zapojili do olympiád
z anglického jazyka i z českého jazyka a opět
nás zvládli skvěle reprezentovat. Ve výtvarné
soutěži Moje město/moje vesnice, která byla
pro naše žáky v minulém roce velmi úspěšná, se jim opět podařilo dosáhnout krásného
umístění.

Lyžářské výcviky na Orlickém Záhoří
V letošním roce se na lyže jako první vypravili
žáci 5. třídy a o týden později je následovala 8.
třída. V průběhu lyžařského výcviku se žáci seznámili se základy sjezdového lyžování, zdatní
lyžaři své dosavadní znalosti vylepšovali. Žáci
také vyrazili na běžkách do okolí a v závěru pobytu si užili karneval na lyžích.
Monika Křivohlávková

Všichni společně
SDH Javornice obec

Ohlédnutí za činností
SDH Javornice obec v roce 2017
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Mezi hlavní činnosti našeho sboru patří účast
na soutěžích, kterých byla v roce 2017 celá řádka. V sobotu 22. 4. 2017 se konala na Rovni soutěž v požárním útoku dle pravidel podorlické
ligy, kterou pořádala SDH Dlouhá Ves. Soutěž probíhala dvoukolově, započítával se vždy lepší výsledek. Poprvé se v soutěžním týmu objevil David Betlach ml., který svůj první start zvládl. Dne 13. 5. 2017
jsme byli pozváni na Prorubky, kde jsme se umístili na prvním místě. Další soutěží byl Memoriál Jaroslava Klapala, pořádaný dne 20. 5. 2017 v Lipovce. Při oslavách 110. založení SDH Javornice Betlém
dne 10. 6., se poprvé představilo naše družstvo „malých hasičů“. Při jejich prvním „veřejném“ startu se
jim vedlo výborně a náramně si to užili. Další soutěže proběhly dne 24. 6. na Rovni, dne 5. 8. v Lukavici
a poslední soutěží byla noční soutěž na Prorubkách.
Mimo účast na soutěžích se aktivně zapojujeme do pomoci při různých akcích pořádaných v naší
obci – jedná se o organizaci dětského dne, mikulášské nadílky, pomoc při stěhování ve škole a další.
Náš ples se koná počátkem února v hospodě U Rufferů, sběr starého železa je každoroční akcí na
začátku dubna. Pro naše členy pořádáme tradiční posezení na bowlingu U Veverků v Rychnově nad
Kněžnou a opékání prasete na Zadolci. Minulý rok mnoho našich členů složilo zkoušky hasič 2 a 3.
stupně. Mezi naše velké úspěchy patří opětovné prvenství ve sportovních hrách okrsku č. 1.
Určitě bych mohla vyjmenovat hodně dalších akcí, kterých jsme se zúčastnili nebo které jsme
organizovali. Důležité je, že jsme v roce 2017 nemuseli zasahovat u žádné velké živelné pohromy
(mimo pomoci při odstraňování spadlých větví po velkém větru). Na závěr mi dovolte popřát všem
hlavně hodně zdraví a nám všem popřát, aby činnost našeho sboru byla potřeba pouze na úrovni
společenské a nikoli na té „profesionální – hasičské“.
Monika Štěpánková

Myslivecký spolek
V dřívějších dobách, v období, kdy jaro přebíralo vládu od zimy, vynášely děti Moranu – Smrtku za
vesnici. Jaro symbolizovalo nový život a naději. Nový život je znát i v lese. Listnáčům se nalévají pupeny, jehličnany omládnou svěží zelení nových výhonků, setkat se můžete s malými zajíčky (na ty,
jak už víte, nesahat!). Ptáci si zakládají hnízda na první snůšky, protože se blíží časy hojnosti a uživit
mladé bude možné. I když někdy s vypětím všech sil. V tomto je vyjímkou křivka obecná. Ta může
hnízdit i během zimy, neboť se živí semeny ze šišek, které jsou i během zimy dostupné.
V našem mysliveckém spolku znamená letošní jaro také změny a omlazení. Po pětiletém funkčním období se konaly volby do výboru MS a revizní komise. Tímto vám představuji nové členy a jejich funkce:

MUDr. Ondřej Dvořák – předseda MS

Michal Počtýnský – jednatel

Ing. Tomáš Zahradník – místopředseda MS

Petr Bárta st. – předseda revizní komise

Petr Bárta ml. – myslivecký hospodář

Mgr. Marie Lorencová – členka revizní komise

David Bárta – finanční hospodář

Jaroslav Sikora – člen revizní komise

Ve spolupráci s Obcí Javornice a s dalšími společenskými organizacemi vás a hlavně vaše milé
děti uvítáme 3. června na myslivecké chatě Na Zadolci na tradičním dětském dnu. Připraveno bude
spousta atrakcí i občerstvení. Tak neváhejte a s dobrou náladou přijďte.
JaR

Zveme vás

Dětský den na Zadolci
v neděli 3. června
od 14:00 do 17:00 hodin
Dobru náladu s sebou!
Těší se na vás Javornické ženy!

Jaro
Jaro je už neoddiskutovatelně tu. Zbývající plochy sněhu slunce každým dnem ukusuje a mění je
v kaluže a bláto. Den se od zimního slunovratu výrazně prodloužil. Zvláště od Hromnic je to znatelné. A ptáci, v zimě na zpěv tak skoupí, si už v tyto dny notují, jako kdyby je netrápily volby minulé
ani ty budoucí. ALE HLAVNĚ, vyměnila Julie vánoční věnec na vchodových dveřích myslivce Ctirada za velikonoční. Dokud neměl Ctirad Julii, řešil vchodové dveře jen do té míry, že je občas nutné
obnovit jejich ochranný nátěr či promazat panty. Julie ale vnesla do jeho života řád. Lepší, jak mu
někdy připomínala. Tím bylo jaro definitivně zpečetěno! Nic na tom už nemohla změnit žádná mrazivá noc nebo občasná sněhová přeháňka.
Ctirad zrovna sypal ptáčkům do krmítka, když Julie přijela. Pár lidem vrtalo hlavou, proč si tak
atraktivní, milou a k tomu mladou blondýnku k sobě ještě nenastěhoval, ale Ctirad si Julii přes to
všechno nepouštěl tolik k tělu. No, popravdě, pouštěl si ji k tělu poměrně často a s potěšením, ale
pod střechu ne. I když někdy po ranním probuzení zjistil, že se u něho Julie zapomněla a spokojeně
oddychovala vedle něho schoulená v jeho svetru a vlněných ponožkách. Poslední dobou se to stávalo čím dál častěji.
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Měli domluvenou další procházku v lese spojenou s přikrmováním zvěře. Julie byla sice blondýna,
ale jak sama zdůrazňovala, NEBYLA BLBÁ. Dávno od Ctirada věděla, že přikrmování zvěře nezačíná s prvním sněhem, ale už dávno předtím, aby si zvěř vytvořila tukové zásoby. Stejně tak přikrmování nekončí, když sníh zmizí. Období přechodu na čerstvou zelenou potravu je pro zvěř dost
náročné. Aby to Julie lépe pochopila, i když věděl, že není blbá, dal jí Ctirad příklad: „představ si, že
se několik měsíců krmíš jen suchými ovesnými vločkami. A pak se začneš celý den ládovat čerstvým
šťavnatým hlávkovým salátem. Jakpak to asi dopadne?“ Někdy jsou průjmy u zvěře tak silné, že ji
mohou ohrozit i na životě. Proto je důležité, aby zvěř měla stále možnost přijímat oves. Výborné
jsou i sušené jeřabiny, pokud jsou.
Když byli u krmelce, Ctirad doplnil jádro do korýtka, zkontroloval, zda je dostatek soli, protože
ta je pro zvěř důležitá celý rok a jen aby se neřeklo, přejel očima po zásobě sena. Tuto zimu zvěř
seno příliš nebrala. Sněhu nebylo mnoho, takže se většinou dohrabala lístků maliníku či ostružiníku,
které má radši. „No to snad ne!?!“ vybuchl Ctirad, „to sem jako někdo chodí na rande??“ „Ctirade“,
řekla Julie konejšivě. „Podívej se, jak je to zválený! Já se s tím sem tahám a někdo…“ „CTIRADE!“
Teď už byla Julie důrazná. „To je asi ještě po nás. Od minula.“ Ctirad se zarazil, překvapeně se znovu
podíval na vyležený dolík a pak už s úsměvem na Julii. „Ajóó.“ A začal Julii před sebou strkat do té
formy v seně. „Co děláš?“ Naoko se Julie bránila. Ústa při tom měla od ucha k uchu. „No když už
tu to voňavé seno je. A zvěř ho stejně moc nebere.“ „Koukám, že to jaro na tebe pěkně jde.“ Řekla
Julie. „Tak co se mě týče, na mě jde jaro asi celý rok.“ Uzavřel tento den Ctirad.
Přeji vám, milí čtenáři, abyste měli jaro krásné třeba jako Ctirad s Julií.

Tip na výlet

Jeden nenápadný člen MS Javornice

Zámeček Pádolí

V Orlických horách bývalo kdysi mnoho
osad, které dnes připomínají jen osamocené
budovy, rozvaliny a v těch nejhorších případech po nich nezbylo nic.
Jednou takovou vískou byla osada Podolí
(jindy nazývána Pádolí, dle německého názvu
Padol), nacházející se pod hřebeny vrchů Pláň
a Lubný.
Data ze sčítání lidu z r. 1869 uvádí, že Podolí mělo 31 domů s celkem 192 obyvateli (98 mužů,
94 žen). K vesnici náležela též pošta, telegraf, četnická stanice a fara. Obyvatelé mohli využívat
služeb zdravotního obvodu v Kačerově, 12 km vzdálené železniční stanice v Solnici a soudního
okresu v Rokytnici v Orlických horách. Podolí bylo obýváno až do konce druhé světové války.
Podolí dle dochovaných pramenů existovalo již v r. 1628 a bylo součástí solnického panství.
Na počátku 19. stol. se Podolí stalo jedním z center správy lesů solnického panství.

Na okraji osady, v sousedství myslivny, nechal v r. 1905 tehdejší majitel panství Vilém Königswater postavit loveckou vilu – dochovala se dodnes a je známá jako „Zámeček“. Dnes stavba stojí
takřka uprostřed lesa, ale tehdy se nacházela na jeho okraji – přičemž směrem na jih a východ se
rozprostírala políčka a roztroušená zástavba vesnice.
Později Zámeček a přilehlé pozemky získal konstruktér a zakladatel firmy JAWA, ing. František
Janeček. Po znárodnění sloužila stavba jako ubytovna lesních dělníků. Po sametové revoluci byla
navrácena původním majitelům a prošla stavebními úpravami, aby mohla dodnes sloužit jako
penzion a sezónní restaurace.
Zámeček je patrový, obdélníkového půdorysu, na východní a západní straně s rizality (výstupky).
Na zděné přízemí navazuje dřevem obložené patro, ukončené sedlovou střechou se zdobenými
podpěrami. Na západní straně je v patře pavlač s vyřezávanými reliéfy.
Nejpoutavější místností je jídelna s kazetovým stropem a kachlovými kamny, zdobenými mnoha reliéfními výjevy. Okna jídelny zdobí vitráže s erby rodu Königswaterů a Wertheimerů von
Wertheimsteinů.
Kromě Zámečku a protilehlé hájovny se z Podolí dochovalo ještě dalších šest stavení – převážně
v jižní části původní vesnice. Dochovala se též kamenná výklenková kaplička a kamenný kříž.
Po dalších stavbách však nezbylo nic.
A jak se k zámečku můžete dostat? Z Luisina údolí po zelené značce nebo také po zelené značce
z Polanky, což je silnice mezi Velkým Uhřínovem a Kačerovem. Pro cyklisty pak přes Antonínovo
údolí.

Vaše příspěvky

Zdroj: http://www.severovychod.estranky.cz

										

VŠ

O jaru a Velikonocích

Na Zelený čtvrtek se pečou sladké jidášky jako připomínka dne, kdy apoštol Jidáš zradil Ježíše
Krista. Ten den umlkají zvony, „odlétají do Říma“. Místo zvonění se běhalo se řehtačkami, to byla
hlavně klukovská záležitost. Velký pátek tedy den ukřižování, byl dnem smutku a přísného půstu.
Pak následuje Bílá sobota, den světla a vzkříšení a konec dlouhého půstu. Vrcholí přípravy na Boží
hod velikonoční. Znovu se rozezní zvony a zvou věřící k bohoslužbě. Nejveselejším dnem Velikonoc
je ale pondělí, kdy se chodí s pomlázkou. Tuto tradici netřeba připomínat, všem je důvěrně známá.
Připomeňme si ale méně známé koledy:
Koleda, koleda, jarní trávo,
Ať je tady všechno zdrávo!
Koleda, koleda, travičko,
Vyskoč aspoň maličko.
A pak ještě výš,
Udělej nám skrýš.

Paňmáma jde z louky,
nese misku mouky,
bude-li jí maličko,
přidá ještě vajíčko.
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Táta leze na barák (na pec).

pes na mě vrčí,

Bere na mě karabáč,

že na mě skočí,

máma na mě buble,

kohout na mě kokrhá,

že jsem jí sněd nudle,

že mě hlavu votrhá,

houser na mě kekeří,

Franta kouká vokýnkem,

že jsem mu sněd večeři,

že mě praští polínkem.

K jarním zvykům a tradicím patří také pálení čarodějnic. Noci z 30. dubna na 1. května se přisuzuje
čarovná moc. Zapalovaly se posvátné ohně, kolem nich se prováděly rituální tance, přeskakováním
plamenů se lidé zbavovali všeho nečistého, co se v zimním období nahromadilo. Kolem ohňů se
vodil i dobytek. Dnešní pálení čarodějnic má už trochu jiný ráz. Trochu upadá tradice kácení májů,
dříve oblíbená zábava mladých. Uprostřed návsi se vztyčila vysoká oloupaná kláda nahoře opatřená ozdobeným smrkem, pod nímž se houpal ozdobený věnec. Máj se musela přes noc hlídat, aby
nebyla zcizena chasníky z jiné vesnice. To by byla velká ostuda. Druhý den se pod májí tancovalo
a zpívalo, večer se slavnostně skácela.
										

Helena Rázková

Recepty z Kačenčiny kuchyně
Náš tip na velikonoční oběd: KACHNA NADIVOKO
1 kachna, sůl, mletý pepř, 50 g másla, 50 g slaniny
mořidlo: 1/2 litru vody, 1/4 litru bílého vína, 2 lžíce octa, 1 střední cibule, 3 zrnka celého pepře,
3 zrnka jalovce, 2 bobkové listy, 3 hřebíčky, tymián, lžička citrónové šťávy (nebo strouhané citrónové kůry), rostlinný tuk nebo olej
Do hlubší porcelánové nebo skleněné mísy
dáme očištěnou a omytou kachnu. Zalijeme
horkým mořidlem, dobře přikryjeme a necháme vychladnout. Pak kachnu vyjmeme z mořidla, osolíme, mírně popepříme a vložíme do
pekáče. V kastrolku rozpustíme na kostičky
nakrájenou slaninu, přidáme máslo, zamícháme, horkým tukem polijeme kachnu a pečeme
v troubě. Při pečení přiléváme vždy několik lžic
mořidla, kachnu obracíme a poléváme vype-

čenou šťávou. Měkkou kachnu rozdělíme na
porce a polijeme procezenou omáčkou.
Mořidlo: oloupanou, drobně nakrájenou cibuli osmahneme na tuku. Přidáme pepř, jalovec, bobkový list, hřebíček, špetku tymiánu
a citrónovou šťávu (nebo kůru).
Promícháme, přilijeme vodu, ocet a víno (nesolíme), povaříme a nalijeme na kachnu.
Příloha: bramborový knedlík, dušené červené zelí.

Jak obarvit vajíčka přírodními barvami aneb co dům dal
Žlutá barva: odvar z cibulových slupek, šafrán
Zelená barva: lipový květ, kmín, šafrán, žito,
voda ze špenátu
Hnědá barva: odvar z olšové, dubové kůry,
černého čaje nebo cibule

Šedá barva: saze s několika rezavými hřebíky,
odvar z olšové kůry
Červená barva: odvar z červené cibule, červené zelí, šťáva z červené řepy
Fialová barva: borůvková šťáva
VP

Poděkování
Organizace letošní Tříkrálové sbírky v Javornici se ujala paní
Marcela Žabokrcká s rodinou z Jaroslavi. Děkujeme. A děkujeme všem, kteří koledníkům otevřeli svá obydlí a přispěli na
dobrou věc.
						

JJ

Výtěžek a poděkování
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Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov
nad Kněžnou, proběhla ve 31 obcích, kde bylo do 132 zapečetěných pokladniček vybráno 806.492 Kč.
V jednotlivých obcích byl tento výtěžek: Rychnov nad Kněžnou 158.446 Kč (z toho Dlouhá Ves
7.505 Kč), Solnice 47.993 Kč, Skuhrov nad Bělou 31.567 Kč, Kvasiny 39.158 Kč, Borohrádek 30.293 Kč,
Vamberk 63.267 Kč, Záměl 22.789 Kč, Vrbice 10.270 Kč, Častolovice 28.474 Kč, Černíkovice 35.965
Kč, Synkov – Slemeno 14.081 Kč, Kostelec nad Orlicí 41.473 Kč, Lično 16.988 Kč, Chleny 5.863 Kč,
Krchleby 4.243 Kč, Javornice 11.997 Kč, Slatina nad Zdobnicí 30.640 Kč, Pěčín 12.745 Kč, Potštejn
20.994 Kč, Třebešov 11.836 Kč, Byzhradec 8.500 Kč, Polom 5.932 Kč, Hřibiny – Ledská 8.144 Kč,
Voděrady (i Nová Ves+Vyhnanice+Ježkovice, Uhřínovice a Vojenice) 26.861 Kč, Lhoty u Potštejna
6.634 Kč, Borovnice (i Přestavlky a Rajec) 12.202 Kč, Rybná nad Zdobnicí 5.626 Kč, Tutleky 4.664 Kč,
Rokytnice v Orlických horách 33.104 Kč, Bartošovice v Orlických horách (včetně Neratova) 45.360
Kč, Orlické Záhoří 10.383 Kč.
65 % získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která peníze použije podle schváleného záměru na obnovu vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad
Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby pro seniory a denní stacionář pro
lidi s mentálním a kombinovaným postižením, vybavení chráněného pracoviště v Neratově, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi, na realizaci
humanitárních projektů v zahraničí – projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi
a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti
Belgaum, pomoc při mimořádných situacích
Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní osmnácté Tříkrálové sbírky:
Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli finančně do Tříkrálové sbírky. Děkuji také všem koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy koledníků a poskytnutého občerstvení, za výbornou spolupráci se starosty a úředníky
v obcích. Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během sbírky, kterou podpořil
i Tříkrálový koncert v Neratově. Děkuji také kněžím, kteří sloužili mši svatou za zdar Tříkrálové sbírky a za udělená požehnání koledníkům a kapele LO3 za hudební doprovod při mši svaté v Rychnově
nad Kněžnou.
Přeji vše dobré v roce 2018.
Mgr. Eva Šmídová
					

ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou

Obecní úřad informuje
Vážení spoluobčané,
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mrazivé dny jsou již definitivně za námi a jarní slunce nás pobízí k jarnímu úklidu našich domovů a jejich okolí. Tak jako každý rok proběhne v měsíci dubnu sběr železného šrotu, který zajišťují
oba sbory dobrovolných hasičů za podpory techniky ZEA Rychnovsko a.s. Ve spolupráci se Základní
a mateřskou školou v Javornici bude také v dubnu vyhlášen sběr papíru, jehož výtěžek půjde opět
našim dětem. Sběr nebezpečného odpadu a elektrotechniky se uskuteční 5. května a veškeré komodity, které budou vybírat pracovníci Ekoly České Libchavy, můžete v tento den a v danou hodinu
odevzdat zdarma na určeném místě mobilního svozu. V letošním roce budou k dispozici od 1. dubna také dva nové kontejnery na bioodpad, jehož likvidaci jsme nově dle zákona o odpadech povinní
občanům zajišťovat. Tato služba bude poskytována po tel. domluvě s OÚ. Od 12. března budeme
přebírat od dodavatele 220 kompostérů, které následně budeme v první polovině dubna vydávat
občanům v objektu bývalé továrny v č.p. 13 na základě dotazníků, které jste odevzdávali na podzim
roku 2016. O výdeji kompostérů vás budu informovat obecním rozhlasem, plakáty na vývěskách
a samozřejmě i na internetových stránkách obce.
V těchto dnech dokončujeme rekonstrukci dvou bytů v obecním domě č.p. 93, v běhu je
výběrové řízení na projekt rekonstrukce objektu bývalé školky na bytový dům o šesti bytových jednotkách. Máme podanou žádost o dotaci na opravu mostu u objektu bývalé továrny, který je ve
velmi špatném technickém stavu. Máme vydaný územní souhlas na rozšíření veřejného osvětlení
silnice II. třídy od Sokolovny k odbočce k fotbalovému hřišti a poptáváme firmy, které by projekt
zrealizovaly. V polovině dubna bychom rádi provedli opravy komunikací, které jsme nestihli opravit
na podzim. Na Jahodové hoře a v centru obce budou umístěny malované mapy Rychnovska, do
jejichž výroby se naše obec zapojila. Budeme instalovat nové osvětlení kostela led svítidly s čtvrtinovou spotřebou oproti stávajícímu osvětlení.
Nejen do těchto jarních dní vám přeji hodně sil a pevného zdraví. Načerpejte mnoho elánu a potřebného štěstí do letošních předsevzetí a prožijte příjemné veselé Velikonoce.
V úctě
									

Vlastimil Zachoval

									

starosta
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