Obecní úřad infor"uje
Vážení spoluobčané,
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v čase, kdy píši tento příspěvek, se za oknem přihlásil podzim v podobě, která je pro toto roční
období typická... Chladný, zamračený a deštivý. V něčem je ale tento podzim jiný než ty předešlé.
Končí čtyřleté funkční období zastupitelstva obce. Ve dnech 5. a 6. října nás čekají volby do nového
zastupitelstva obce a já jsem velice rád, že na kandidátních listinách, které již máte doma, je velké
množství lidí, kteří mají chuť pracovat jako zastupitelé obce Javornice. Není to totiž tak úplně samozřejmé a čím dál více obcí se potýká s problémem, že se nepodaří sestavit ani jednu kandidátku,
nebo pouze jednu s počtem lidí, který odpovídá počtu zastupitelů. Svědčí to o tom, že v Javornici
lidem záleží na jejich obci a že zde funguje velice aktivně spolkový život. Z pozice starosty je velmi
radostné vidět, jak se daří našim hasičům, fotbalistům, ochotníkům ze spolku Javor a v neposlední
řadě i mysliveckému spolku, který pro Vás na volební dny připravil zvěřinové hody na chatě „Na
Zadolci“. Spolku Javor pak vděčíme za to, že už třetím rokem můžeme číst tak skvělý čtvrtletník

Javor#ické
list$
Milí čtenáři Javornických listů,

než vám popřejeme hezké podzimní dny, tak
nám dovolte připomenout událost, na kterou
bychom neměli nikdo z nás zapomínat, a to je
vznik naší republiky v roce 1918. Jsme velmi

jakým jsou Javornické listy. Chtěl bych tu ze srdce poděkovat všem zastupitelům a spolupracovníkům obce za krásné čtyři roky, kdy jsem měl jejich podporu ve funkci starosty. Děkuji jim za aktivní
přístup při řešení obecních záležitostí, za jejich pracovitost a nasazení po celé volební období. To,
že jsme neseděli s rukama v klíně, jste jistě zaznamenali a jen zmíním pár akcí: výměna oken v obou

rádi, že i v naší obci si budeme moci tuto významnou událost společně připomenout. 100
let je velký historický úsek, kdy naše země čelila různým situacím, válkám, tlakům, ale zažila

školních budovách, výměnu střechy na budově školy, výměnu čtvrtiny sodíkových svítidel veřejného osvětlení za úspornější LED lampy, výměna oken a vrat hasičských zbrojnic, opravy komunikací,
nový vodovod a osvětlení na hřbitově, více než 220 kompostérů do Vašich domácností atd. Úspěšně
jsme čerpali dotace z Královehradeckého kraje, Ministerstva zemědělství či Ministerstva životního
prostředí. Velmi dobře funguje spolupráce mezi obcí a základní školou a mateřskou školou. Neustále roste počet obyvatel v naší obci, staví se mnoho nových domů a co je ještě radostnější, že nemálo

i doby prosperity a blahobytu. Naši předci nezapomínali na budoucnost, na to, aby zemi zachovali v dobrém stavu pro budoucí pokolení,
aby předali svým potomkům nejen půdu, nemovitosti, ale i tradice, zvyky a obyčeje. Proto i my bychom neměli zapomínat a měli by-

nových obyvatel, kteří se do Javornice přistěhovali, se aktivně začlenili do spolkového života v obci
a leckdy přinesli i nový svěží vítr do našich spolků.

chom předávat našim dětem to dobré, co nás
naši prarodiče a rodiče naučili, měli bychom

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem končícím zastupitelům za jejich práci v zastupi-

se snažit řádně pečovat o kulturní a historické památky, v neposlední řadě chovat se zodpovědně a ohleduplně nejen k ostatním, ale
i k přírodě, která nás obklopuje. Naší republice

telstvu obce a především pak paní Evě Moravcové, která v zastupitelstvu obce aktivně pracovala od
jeho vzniku v roce 1990. Vám všem přeji krásný podzim, přijďte k volbám a doufám, že se budeme
v hojném počtu opět potkávat na akcích v naší obci.
V úctě Vlastimil Zachoval
starosta
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Zveme vás

tak přejeme do dalších let vše dobré. S přáním
hezkých podzimních dnů…

Spolek Javor

Obec Javornice ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Javornice, sbory dobrovolných hasičů, tělocvičnou jednotou Sokol, mysliveckým spolkem a spolkem Javor zve občany na slavnostní sázení stromu republiky při příležitosti stého výročí vzniku Československa,
které se bude konat v neděli 28. října 2018 od 15.00 hodin u všesportovního areálu za školou.
Při této příležitosti bude v budově školy připravena výstava s historickou tématikou.
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Představujeme vám

Recepty z Kačenčiny kuchyně

Sbor z hor

ZAPEČENÉ UZENÉ S JABLKY
• 4 malé cibulky,

Na letošní Noci kostelů a javornickém jarmarku vystupovalo hudební uskupení Sbor
z hor, které mělo nebývalý ohlas, a proto
vám přinášíme rozhovor s Lucií Toncrovou,
která jej zastupuje…

• 4 menší pórky,
• rostlinný tuk nebo olej,
• 50 g másla,
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• sůl,
• šalvěj,

Kdy jste jako Sbor z hor vznikli a jaký byl
ten hlavní důvod?
Vznikli jsme v listopadu 2011 jako jednorázové seskupení na vánoční jarmark v Rokytnici.
Dohodli jsme se s pořadateli, že s několika kamarády zazpíváme pár koled a vánočních písní
a začali jsme se scházet. Ani ve snu by mě nenapadlo, že to nabere takový spád. Jenže na
jarmarku nás oslovilo několik posluchačů, jestli
bychom nezahráli i u nich, když už to máme nacvičené a už to jelo. Začalo se rýsovat i hraní na
jaře a roztočil se kolotoč…
Ale úplně poprvé jsme hráli v Bartošovicích Na
Kopečku, kde každoročně pořádají také jarmark.
Máme tam kamarády, a tak jsme je poprosili,
jestli bychom si to u nich nemohli vyzkoušet.
Byla to taková generálka. A od té doby tam jezdíme každé Vánoce a Velikonoce.
Kolik máte v současné době členů a jaký je
repertoár?
V současné době je nás 12 a jedna čekatelka.
A repertoár? Ten máme pestrý. V zimě hrajeme
koledy a vánoční písničky a v létě takovou všehochuť, od lidových písniček, přes různé legrácky a hlavně folk. Přizpůsobujeme se hodně akcím, na kterých hrajeme. Když hrajeme pro děti,
hrajeme dětské písničky, na jarmarcích lidové
a jarmareční, v kostelích posluchačům trochu
klepeme na srdíčka…

Jednou jsme hráli v Sopotnici na chlebopečení
přímo v den čarodějnic. Tak jsme se převlékli za
čaroděje a čarodějnice a nacvičili spoustu čarodějnických písniček. Byla to legrace.

• mletý pepř,
• mletá sladká nebo pálivá paprika,
• 2 větší jablka,
• asi 600 g vařeného uzeného masa
(nebo uzeniny)

Kde jste hráli nejdále?
Nejdále jsme hráli asi v Kostelci nad Orlicí. Takové mikulášské hraní. Tentokrát jsme hráli jako
čerti, čertice, andělé a Mikuláš. Dobré bylo, když
jsme zastavili na pumpě a šli tankovat a na kafe.
Z auta vyskákali čerti…
Veselých zážitků máme velkou spoustu. Asi
ani neumím říct konkrétní. Sranda je u nás pořád, protože jsme veselí a rádi se bavíme.
Jaké je vaše nejoblíbenější místo, kde rádi
hrajete nebo kam se rádi vracíte…
Teď budu mluvit hlavně za sebe, ale myslím, že by se mnou ostatní souhlasili. Moc rádi
se vracíme na Kopeček do Bartošovic. Tam je
vždycky prima atmosféra, lidi se zastaví, zasmějí se s námi, popovídají, je to moc fajn. Ale
nerada bych na nějaká místa zapomněla, protože i u vás v Javornici se nám moc dobře hrálo.
Jak na jarmarku, tak na Noci kostelů. Ve vašem
kostele jsme hráli letos poprvé a byl to super zážitek. Ani se to nedá popsat. Byla ve vzduchu,
kromě kadidla, cítit ta hustá energie všech lidí
dobré vůle. Nádhera!

Oloupanou cibulku a pórek nakrájíme na tenká kolečka a v kastrolku nebo v zapékací misce osmahneme na tuku. Zalijeme šálkem horké vody nebo vývaru, přidáme sůl, špetku pepře, papriky
a rozemnuté šalvěje a zamícháme. Oloupaná jablka, nakrájená na tenké plátky, rozložíme na cibulový základ, na ně dáme kousky másla a povrch zakryjeme tenkými plátky uzeného masa. Pečeme
v předehřáté troubě asi 25 minut.
Podáváme s chlebem. Dobrou chuť.
VP

Týden vzdělávání dospělých
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Týden vzdělávání dospělých 2018

Moc rádi se také vracíme do Říček, kde tradičně v kostele končíme vánoční sezónu hromnicovým koncertem. Ale jak jsem říkala, takových
míst je víc a nerada bych na nějaké zapomněla.
Vždycky je to o lidech, které tam potkáme. Rádi
jezdíme tam, kde se lidi chtějí zastavit, vypadnout z toho dnešního spěchu, pobavit se, tam
kde jsou otevřená srdíčka.

A na závěr, máte nějaký vzkaz pro čtenáře
Javornických listů?
Možná jen: Lidičky zastavte se, rozhlížejte se
kolem sebe, vnímejte krásu naší překrásné země
a nebrblejte pořád:) Život je příliš krátký, tak si
ho užívejte. A hlavně — zpívejte si, s písničkou
jde všechno líp:)

v Královéhradeckém kraji probíhá každý rok zhruba ve stejnou dobu a otevírá dveře široké veřejnosti.

Za rozhovor děkujeme a přejeme vše dobré!
JJ a VP

Letos se uskuteční

12. - 16. 11. 2018
„Nejen vzděláváním
k pestřejšímu životu.“
Vážení občané,
i v letošním roce bychom Vás chtěly pozvat na již tradiční Týden vzdělávání dospělých, který je určen
pro širokou veřejnost – studenti, důchodci, zaměstnaní, podnikající, muži, ženy…
Vzdělávací program je zaměřen převážně na tvořivost,
kreativitu, praktické ukázky a sdílení zkušeností, workshopy,
odborné přednášky, kreativní dílny, protože i to jsou způsoby,
kde může člověk vzdělávat a poznávat sám sebe.

Všichni jste srdečně
zváni.

TVD je akcí neziskovou a
účast pro veřejnost je
ZDARMA na všech
aktivitách.
Kompletní přehled bude zveřejněn v regionálním tisku, na plakátovacích plochách,
www.kr-kralovehradecky.cz, http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk.
Tištěná verze programu bude k vyzvednutí na úřadech práce.
Další informace Vám mohou podat:
Mgr. Libuše Sychrová, e-mail: libuse.sychrova@uradprace.cz, telefon: 950 159 323
Eva Buňatová, e-mail: eva.bunatova@uradprace.cz, telefon: 950 159 431
Bc. Jana Jirsáková, e-mail: jana.jirsakova2@uradprace.cz, telefon: 950159322
Na Vaši návštěvu se těší pracovnice poradenství Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště v Rychnově n. Kn.
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Naše děti
Zprávy ze základní školy
3. září 2018 se zapíše velkým písmem do alb 20 nových žáčků naší školy. První školní den je pro
prvňáčky velkou událostí a ti letošní ho také zvládli na jedničku. Někteří s obrovským nadšením,
někteří s obavami, ale všichni nakonec za doprovodu kamarádů z 9. třídy splnili pohádkové úkoly
a úspěšně prošli cestu za pokladem.

4

Přejeme jim hodně úspěchů a radosti na jejich nové, školní cestě.
Lada Adamcová

né a téměř se nedají shodit oproti parkurovým překážkám. Vzhledem k suchému a teplému počasí
během léta se ve čtvrtek a v pátek příjemně ochladilo a zapršelo a sobota byla opět krásná, počasí
přálo našemu jezdeckému dni. Na start se postavilo 26 koní a jejich jezdkyň (chlapi došli). A jelikož
mám 15. července svátek, tak jsem obdržel mnoho gratulací, a to mi udělá pokaždé radost. Počasí
se vydařilo, nikdo se nezranil, což je důležité, a pevně doufám, že se to všem líbilo.
Poslední srpnovou sobotu se pak konal již 12. ročník Čihadelského poháru, kterého se zúčastnilo
pouze 11 jezdců, kteří soutěžili v parkurovém skákání, soutěže byly vypsány na 60 a 70 cm. Kombinovaný parkur byl pak vyhlášen na 80 a 90 cm. Začínali jsme ve 13 hodin parkurem 60 cm, ve kterém

startovaly pouze 3 jezdkyně. Na 1. místě se umístila Veronika Peterková na koni Princ z domácí
stáje, na 2. místě pak B. Malečková na koni Stefani a na 3. místě Marie Gregorová s koněm Inés.
Následoval parkur 70 cm, ve kterém startovalo 7 jezdkyň. Na 1. místě se umístila Veronika Peterková s koněm Princ, 2. místo pak obsadila Marie Gregorová a na 3. místě skončila Karolína Janečková
s koněm Gustavem. Následoval zlatý hřeb odpoledne, a to soutěž o 12. Čihadelský pohár, ve kterém startovalo 8 dvojic a začínalo se parkurem 80 cm. První kolo absolvovalo 5 dvojic bez trestných
bodů, následovalo kolo druhé 90 cm, ve kterém se rozhodovalo o celkovém vítězi. Bylo to napínavé

ZŠ a MŠ Javornice získala od
olympijského výboru ZLATÝ
certiﬁkát v projektu Sazka
Olympijský víceboj. Do sportovních aktivit se totiž v průběhu školního roku 2017/2018
zapojilo úžasných 98 % žáků.
Monika Křivohlávková

až do samého závěru. Tereza Jonová, jako jediná jezdkyně zvládla zajet čistý parkur bez trestných
bodů a stala se tak celkovou vítězkou 12. Čihadelského poháru. Cenou pro vítězku bylo živé selátko
a krásný pohár. Na dalších místech se umístily: na 2. místě Veronika Diblíková na koni El Picaso,
na 3. místě Kája Janečková na koni Gustav, na 4. místě Veronika Peterková na koni Paolinovi, na
5. místě Maruška Gregorová na koni Inés. Šestá byla Kája Štěpánková na koni Balantains, sedmá
pak Míša Brychová na Modranu a 8 pak byla Veronika Diblíková na koni Stefany. Všechny vítězky
z jednotlivých soutěží si odvezly poháry a věcné ceny, které obdrželi i ostatní soutěžící. Na závěr mi
dovolte poděkovat všem, kteří mi pomohli uspořádat tento ročník, zejména všem sponzorům ZEA
Rychnovsko, Stavby Janeček a další…a pochopitelně Obci Javornice.
Jindra Jakubec
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Paradoxně je však nejvíce škody na pevnosti způsobeno po válce a to Národním podnikem Kovošrot, který v letech 1954—58 bez povolení vytrhává pancéřové zvony ze stropních desek. Tímto
ztrácí Hanička pro armádu význam. Později se s objektem pojí pokusy vytvořit z něj skladiště zeleniny, zásobárnu vody či je zkoušen systém spojení pro pražské metro. V roce 1968 probíhají první
snahy pevnost zpřístupnit veřejnosti, což se plně podaří až o rok později.
V r. 1972 se zde natáčí scény pro ﬁlm režiséra Otakara Vávry — Dny zrady. Pro tento účel byly zhotoveny i dvě makety houfnic, které jsou nyní k vidění v sousední tvrzi Dobrošov u Náchoda.
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Novodobé přestavby probíhaly od r. 1979, kdy bylo podzemí vybavováno novodobými technologiemi, a některé povrchové objekty byly zaváženy zeminou.
Práce na Haničce se deﬁnitivně zastavily v r. 1993. Přestavba nebyla nikdy dokončena, navzdory
spolykaným stamilionům korun.
V r. 2006 byla tvrz vyhlášena za kulturní památku a nyní je majetkem města Rokytnice v O.h.,
které zde provozuje muzeum.
Tvrz lze navštívit v letní sezoně v rámci pravidelných prohlídek, mimo sezonu na speciální objednání.
Více informací naleznete na webu www.hanicka.cz, který sloužil i jako zdroj pro tento článek.
Na závěr nezbývá než dodat, aby v budoucnu nebyla nikdy potřeba výstavba takovýchto objektů
a aby se nám jakákoliv válka navždycky vyhnula.
VŠ

Vaše příspěvky
Co nového na Blatinách…
Jindra Jakubec a jeho přátelé z Blatin letos
opět pořádali v červenci Mini Military a v srpnu
Čihadelský pohár…
V červenci se uskutečnila Mini Military a jak
jistě mnozí víte, je to královská jezdecká disciplína, která se skládá ze dvou soutěží. Na závodišti bylo postaveno Kolbiště (parkur) a na
dolní louce crossové překážky, které jsou pev-

Žák ZŠ a MŠ Javornice Filip Široký se zúčastnil od 5. do 7. září republikového ﬁnále soutěže
Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů, jejíž vznik iniciovali dva zlatí desetibojaři, Robert
Změlík a Roman Šebrle. Filip se přes okresní a krajské kolo probojoval do republikového ﬁnále,
které se konalo v areálu VUT v Brně. Deset disciplín (sprint na 60 m, skok daleký, hod 2 kg medicinbalem, shyby po dobu 2 minut, skok přes švihadlo po dobu 2 minut, trojskok z místa, kliky po
dobu dvou minut, leh-sedy po dobu 2 minut, hod kriketovým míčkem a 1000 m) bylo rozloženo
do dvou dnů. Mezi chlapci z celé České republiky v ročníku 2007 obsadil Filip 18. místo. Atmosféra
byla po celé tři dny vynikající, celou soutěž moderovali Štěpán Škorpil a Jan Smetana. Této události
se zúčastnilo i mnoho vynikajících bývalých olympioniků (Šárka Kašpárková, Štěpán Janáček, Míša
Hrubá, Radek Juška a spousta dalších).
Jan Plašil
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Všichni společně
Myslivecký spolek Javornice

řinové hody
Zvěřinové
Zvěřinové
ho

Co budete dělat 5. a 6. Října? Pokud nevíte,
od místních myslivců se to dozvíte.
Dobrého jídla, pití i zábavy kopec
užije kdokoliv, kdo navštíví Zadolec.
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Tak opusťte pro jednou své milované peřiny
a přijďte ochutnat speciality připravené ze zvěřiny.
Jídlo bude k mání od jedenácté do dvacátéprvní,
případně do doby, kdy vydáme porci poslední.
Kdo nebude chtít s námi jísti,
může si pokrm koupit a s sebou odnésti.
V sobotu večer, kdo má i kulturní tužby,
dočká se produkce, k poslechu hrané hudby.
Protože krom jídla i zábavu rádi máme,
že se posezení pozdě do noci protáhne,
s tím počítáme.
Takže 5. a 6. října 2018, na myslivecké chatě Zadolec se můžete těšit na vynikající speciality připravené ze zvěřiny a skvělou zábavu,
nejen s přáteli. Přijďte se pobavit a ochutnat
naši kuchyň, která bude vydávat jídla vždy od
11:00 do 21:00 hodin, případně do vyprodání
zásob. Jídla si můžete odnést i s sebou.
Sobotní večer bude navíc hrát k poslechu hudba a počítáme s tím, že se zábava protáhne do pozdních nočních hodin.
Těšíme se na Vás!
Myslivecký spolek Javornice

Tip na výlet
Tvrz Hanička
Ve 30. letech minulého století se v tehdejším Československu budovalo opevnění, co by ochrana proti rozpínajícímu se Německu. Po vzoru francouzské Maginotovy linie vznikala především po
severní straně hranic soustava železobetonových „bunkrů“, která měla za úkol udržet první nápor
nepřítele do příchodu spojenců z Anglie a Francie.
Součástí tohoto opevnění je i dělostřelecká tvrz Hanička, vybudovaná v letech 1936—38 jižně od
Anenského vrchu, přibližně sedm kilometrů od Rokytnice v O.h. Stavební práce byly dokončené za
22 měsíců a náklady dosáhly částky 28 milionů korun. Své dívčí jméno tvrz dostala podle nedaleké
osady. Měla sloužit posádce čítající 426 mužů a rotě pěchotních vojáků, bránících okolí.

5. - 6. 10. 2018

Chata Zadolec

Hanička se skládala ze šesti povrchových objektů, které byly v podzemí propojeny téměř 1,5 km
chodeb. Mohutné podzemní sály měly pojmout značné množství munice a jiných zásob, takže by
posádka v případě obklíčení mohla v podzemí setrvat i několik měsíců.

Milí čtenáři,
máme tu podzim a s ním naději, že se přeci jen dočkáme alespoň sem tam nějakých
srážek. Díky horkému létu začal „listopad“
už v srpnu, kdy se stromy zbavovaly listí, aby
neodpařovaly vodu a zachránily holý život.
Na druhou stranu podzimní barvy lesa obohatí i rezavá barva některých jehličnanů. To
ale bude nejspíš trochu smutný pohled. A tak,
i když nám předpověď počasí stále hlásí teplo
a sucho, musíme doufat, že přijde vláha a s ní
začnou růst houby. Jen při jejich sběru nezapomeňte, že na podzim vrcholí lovecká sezóna,
a tak níže naleznete malé varování:
Když podzim svými barvami hýří,
myslivci do lesů a polí míří.

Na podzim r. 1938 však pevnost zdaleka nebyla plně vybavena. Chybělo spoustu vnitřního vybavení, proto většina posádky v té době sídlila v mírových kasárnách a v pevnosti samotné přebývaly
pouze strážní jednotky. Z hlavní výzbroje především chyběly tři houfnice, které měly být namon-

Pokud jim někdo cestu zkříží,
nesmí se divit, že ho broky tlačí v kříži.
Za Myslivecký spolek Javornice vám přeji
krásné podzimní dny v přírodě, a pokud nepřehlédnete pozvánku na naše zvěřinové hody,
tak i u prostřeného stolu.
JaR

tované v dělostřeleckém srubu a chyběla i nejúčinnější zbraň pevnosti — dělová otočná a výsuvná
věž se dvěma houfnicemi. Protože tedy pevnost nemohla plnit svoji vojenskou funkci, byla r. 1938
dne 30. října bez boje předána zástupcům německé armády. Většinu vnitřního vybavení se však
před tím podařilo demontovat a odvézt do vnitrozemí. V roce 1940, v období okupace, zkoušela
okupační armáda pevnost našeho železobetonu ostřelováním některých objektů, které je patrné
na některých místech dodnes.
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