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Milí čtenáři Javornických listů,

jsme rádi, že jsme se ve zdraví dočkali prvních jarních dnů, i když letošní zima byla
opravdu krásná a po dlouhé době i na sníh bohatá. Bohužel sníh často přikryje i věci, které
po zimě vylezou na povrch. Zejména různý odpad, plasty, láhve apod., ale také i exkrementy
po psech, kterých letos bylo po Javornici dost
a dost. Proto buďme ohleduplní k sobě, ale
zejména k přírodě, kterou nutně potřebujeme k životu. 6. dubna probíhá po celé ČR akce
Ukliďme Česko, porozhlédněte se kolem sebe,
zda v příkopech a na loukách neleží odpad,
který můžete sebrat a uklidit. Bude se nám
všem tady lépe společně žít.
S přáním pěkných jarních dnů

Zveme vás

Spolek Javor

Spolek Javor srdečně zve na Noc kostelů, která
se bude konat v pátek 24. května, hlavním hostem
bude skupina Oboroh. Těšíme se na vás.

Javornické ženy vás srdečně zvou na dětský den:
1. června od 14 hodin na Zadolci
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Představujeme vám
Dáša Zachovalová

Syn a dcera, 4 vnoučata, znamení Kozoroh
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1. Jaký máš vztah k Javornici? Je a byla
vždy Javornice tvým jediným domovem?
Ano, Javornice byla a je stále mým domovem. S manželem jsem žila 30 let v Rychnově
nad Kněžnou. Mám tam přátele, známé a sousedy, ale říkám to samé nyní v sedmdesáti jako
v pětadvaceti: v Rychnově bydlím, ale žiji v Javornici. Pracovala jsem v základní škole v Javornici, poznávala děti a jejich rodiče, navštěvovala konané akce…Jsem ráda i dnes, kdy mě škola
potřebuje a já na chvíli zaskočím „omládnout“
k dětem.
2. Hrála jsi ochotnické divadlo, jak na tuto
dobu vzpomínáš?
Zapojila jsem se do divadelního spolku a samozřejmě vzpomínám nejen na divadelní představení a na programy na Silvestra, mnohé okamžiky a detaily se mi vybavují dodnes. Zažila
jsem secvičování divadla i v současném divadelním spolku Javor a je to stále stejné. Přijdou veselé okamžiky, ale ochotník se musí obrnit i trpělivostí, když se čeká na některého z účinkujících,
či se na zkoušce vyskytne jiná komplikace.
3. Již nějakou dobu spravuješ památník
V. Sedláčka, jaký máš vztah k této rodině
a k tomuto prostředí (domu)?
Na Památníku Sedláčkových bydlíme a provázíme návštěvníky od roku 2005. Tato nabídka
mě potěšila tenkrát a těší mě i dnes. A není to
tím, že jsou tu rodové kořeny – narodil se v tomto domě můj pradědeček Havel Serbousek, kte-

rý se usadil na Blatinách na Čihadle. Je pravda,
že Památník je starý dům z roku 1852 a zima
je tu dlouhá, zato další období na krásné velké
zahradě zpříjemní pobyt. Mám velkou radost,
že se tady líbí i malým dětem z mateřské školy
a přijdou si zadovádět do velikých kup žlutého
listí na podzim, rychnovské děti z déčka o prázdninách si zase zasoutěží a opečou si na ohništi
špekáčky. A prostředí znají i návštěvníci jarmarku v září.
4. Je asi známo, že píšeš Javornickou kroniku. Spousta lidí to vnímá, že je to určitý
vzkaz pro naše budoucí generace. Jak to vnímáš ty?
Kronika obce mi byla svěřena v roce 2010,
seznámila jsem se se starými kronikami i těmi
posledními zápisy, byla jsem na schůzce s kronikáři, ale pořád jsem nevěděla, jak začít psát.
A pak jsem v létě seděla na houpačce pod tím
statným jasanem a vedlejším javorem, zavřela
oči a v hlavě se mi začaly vybavovat myšlenky
a věty. Tím nechci říci, že si zápisky vymýšlím.

Dnes se spíše považuji za zapisovatele, protože
veškeré informace o dění ve vesnici se dozvíte
na internetových stránkách daleko podrobněji. Sleduji konané akce, shromažďuji materiály,
plakáty, od spolků dostávám podklady o jejich
činnosti / chválím myslivce a hasiče obec/. Na
střední škole jsem byla kronikářkou třídy, na základní škole jsem také jedno období psala kroniku a nyní jsem u obecní javornické kroniky.
Myslím, že nejcennější v současnosti na té práci
je, že je kronika psaná rukou, což za pár let už
nebudeme znát.

vyrážíme už málo na pěší procházky do okolí
Javornice. Jezdím na poznávací zájezdy do ciziny na pár dnů. Pak se ráda vracím zpět sem.
A nejvíc se vracím k Čihadlu, posadím se nahoře
na louku a vidím místa, kde jsem prožila dětství
a hlavně krásné Orlické hory a někdy i Sněžku
v Krkonoších.
Moc děkujeme za rozhovor a přejeme vše
dobré.
JJ a VP

5. Víme, že chodíš pěší turistiku a ráda poznáváš nová, skrytá a hezká místa. Jaká místa patří k těm tvým nejoblíbenějším? Kam se
ráda vracíš?
Vyrostla jsem na vesnici, chodit do přírody se
mi líbí. Našemu psovi Pamovi říkám, že je můj
trenér, neboť když jdeme spolu, tak tempo udává on a já musím rychle šlapat za ním. Ale nyní

Naše děti

Zprávy z mateřské školy
TĚŠÍME SE NA JARO…
Pomalu se loučíme se zimou, která nás letos nezklamala a nachystala spoustu sněhu pro naše
zimní skotačení a opravdu jsme si ho užívali téměř denně plnými doušky – na kluzácích, sáňkách,
při stavění iglú, malováním do sněhu, koulováním, vycházkami ke krmelci..
K tomuto období patří masopusty, karnevaly, plesy. Ani v tomto duchu školka nezahálela. Letošní
školkový karneval byl motivován barvami – červenou a zelenou. A jako každý rok, tak i letos maminky předvedly, jak jsou kreativní, vynalézavé a nic je nepřekvapí.
Odměnou za jejich vstřícnost bylo pozvání na „Valentýnskou besídku“. Připomněli jsme rodičům
jejich dětská léta, období rokenrolu a s velkým nadšením nacvičili tanec z filmu „Pomáda“. Děti pak
moc potěšilo pozvání na dětský karneval v sokolovně a obecní ples, kde tanec předvedly. Tančení si
za velkého potlesku znovu opravdu užily.
Teď nás čeká utopit paní „Zimu“ a přivítat jaro se sluníčkem a kouzelným zlatým klíčkem. A pak už
batůžky na záda a vyrazíme poznávat naši Javornici.
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Na co se ještě těšíme?
• Ptačí svatba, divadlo – budeme cestovat za kamarády do MŚ ve Slatině
• Návštěva hudebníka s tibetskými nástroji
• Zábavná první pomoc – naučný program pro děti
• Velikonoční dílna s maminkami – odpolední společné tvoření
• Čarodějnické putování
• Harry Potter – kouzelnické vystoupení
• Zpívající koťata – hudební pohádka – přivítáme děti z MŠ Slatina n. Zd.
• Měsíc květen uzavřeme celodenním výletem do Pardubic, do perníkové chaloupky a hrad Kuňku, kde na nás čeká pohádkové překvapení.
Hodně sluníčka a radosti o jarních svátcích přejí děti a učitelky ze školky

DĚTI PROSÍ…ZA PEJSKY V NAŠÍ VESNICI
„Pane, prosím, ukliď po mně…nemám přece ručičky, neumím si po sobě uklidit, když mě jdeš vyvenčit na louku, cestu, kolem školy a školky.“
„Za tvou neodmyslitelnou pomoc budu tvůj dobrý přítel, společník a hlídač.“
Děkují děti ze školky, že mohou bezpečně běhat na vycházkách, na louce, v lese a na zahradě.

Zprávy ze základní školy
V úterý 12. 2. proběhl na naší škole výchovně
vzdělávací program realizovaný členy armády
ČR – POKOS neboli Příprava občanů k obraně státu.
Žáci 4. – 9. ročníku měli možnost během celého dopoledne zjistit, jak funguje naše armáda a proč je Česká republika součástí NATO.
Mohli si prakticky vyzkoušet, jak se poskytuje první pomoc, vyslechli zkušenosti vojáků z misí, prohlédli si jejich výzbroj a výstroj. Seznámili se také s tím, co dokážou zbraně hromadného ničení nebo
co dělat, když dojde k úniku chemických látek. Také jim bylo umožněno obléknout si plynovou masku. V oblasti vojenské kynologie se dozvěděli, že služební psi jsou využíváni nejen k hlídkové službě,
ale jsou cvičeni i k vyhledávání drog, výbušnin a zbraní. Pro žáky prvního stupně byla připravena
výtvarná soutěž na téma Armáda ČR. Deset nejzdařilejších prací bylo oceněno hodnotnými cenami.

V prvním únorovém týdnu se žáci 5. ročníku zúčastnili lyžařského výcviku v Orlickém Záhoří na
chatě Perla. Kromě lyžování a turistiky se děti věnovaly i kolektivním hrám a ručním pracím. Zajímavá
pro ně byla přednáška na téma Himaláje a ke zpestření na svahu přispěl karneval na lyžích. Celý týden
byly skvělé sněhové podmínky a krásné slunečné počasí přispělo k báječné atmosféře.
O čtrnáct dnů později se na lyžařský výcvik vydali žáci 8. ročníku, kteří se kromě sjezdového lyžování
zaměřili na běžecké lyžování. Po zvládnutí základní techniky absolvovali i svůj první biatlonový závod.
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Na začátku února se v Rychnově nad Kněžnou uskutečnil již třetí ročník výtvarné soutěže, tentokrát bylo téma Vyprávění mých prarodičů. Jako v minulých letech jsme zde měli své zástupce,
opět se jim podařilo získat první místo, děkujeme Pavlu Fléglovi za skvělou reprezentaci naší školy.
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Dne 5. dubna proběhne od 14 h do 18 h zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Javornice. Již tradičně zápisu předcházejí setkání předškoláků (keramické tvoření a sportovní dovádění), kam mohou přijít
budoucí školáci se svými rodiči.
Školní zahrada
V minulém školním roce jsme vypustili ven myšlenku o založení edukativní školní zahrady. Po
roce plánování, zvažování možností a náležitých příprav nyní přišel čas k zahájení 1. fáze realizace
tohoto projektu. Od Obce Javornice jsme k tomuto účelu dostali možnost využít pozemek podél
potoka za školou. Po zvážení našich možností a schopností jsme se rozhodli jít do realizace vlastními silami, tj. bez podpory dotačních programů, a proto jsme rozdělili projekt na několik etap. První etapa, která bude zahrnovat především terénní úpravy, bude probíhat v druhé polovině tohoto
školního roku. Další etapy budou zahrnovat hlavně výsadby rostlin a tvorbu záhonů pro edukativní
účely. Do realizace zahrady budou zapojeni jak pedagogové, tak žáci školy v rámci výuky přírodovědných předmětů a pracovních činností.
Navázali bychom také rádi spolupráci s rodiči žáků a s ostatními obyvateli obce, které by náš projekt zaujal. S některými z Vás jsme již navázali spolupráci a tímto bychom Vám rádi poděkovali za
vůli jít do toho s námi.
Aktuální informace o realizaci zahrady můžete sledovat na webových stránkách naší školy. V případě zájmu o podporu projektu můžete kontaktovat Mgr. Marii Ehlovou, která má realizaci na starosti, na e-mailu zsj.skolnizahrada@email.cz.
Budeme rádi za jakoukoliv pomoc při realizaci tohoto projektu.
										

Monika Křivohlávková

Všichni společně
Myslivecký spolek

Vážení a milí čtenáři Javornických listů,
jaro je v plném proudu, i když se od března
chová aprílově. Takže jeden den zalitý sluncem, které nám rozpouští led v morku našich
kostí, vzduchem proletují motýli a krajem se
nese bzukot včel a cvrlikání ptáčků a hned druhý den se obloha zatáhne těžkými mraky, ze
kterých nám na hlavy padá déšť se sněhem,
po zpěváčcích ani vidu ani slechu o včelách
a motýlech nemluvě. Těch hezkých dní ale
postupně přibývá. Včelaři mají za sebou první
jarní prohlídky včelstev, aby zkontrolovali, jak
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jejich včelstva přezimovala, zda mají dostatek zásob a jestli matka už ploduje, aby zajistila zdárný
jarní rozvoj včelího společenství. Zvěř už dávno přestala brát z krmelců seno, neboť se objevuje
první tráva, výhonky a lístky. To však může zvěři způsobit trávicí potíže. Zkuste být pár měsíců na
sucharech a suchých ovesných vločkách a pak si dopřát čerstvý zelený salát. Jak to asi dopadne?
I z tohoto důvodu dopřejme zvěři klid a zbytečně ji nerušme. Nedovolme to ani našim pejskům.
V kostce si připomeňme pár pravidel:
• na mláďata srstnaté zvěře (srnčata, zajíčci atd.) nesaháme – NEJSOU OPUŠTĚNÁ!
• v lese nekřičíme
• kočičky netrháme – je to první pastva pro včely
A pokud se týká společenského života našeho mysliveckého spolku, v sobotu 1. června vás rádi
přivítáme na naší myslivecké chatě na Zadolci, kde pro vás, ale hlavně pro vaše děti připravíme ve
spolupráci s ostatními spolky dětský den.
Využijte nastupující jaro k objevování světa. Ať v místech vzdálených nebo jen pár metrů za vaším
domem.
							
									

Za Myslivecký spolek Javornice
JaR

Tip na výlet
Hrad Velešov

Zříceninu hradu Potštejn zná snad každý. Ale věděli jste, že hned vedle hradu Potštejn (cca 1 km
daleko) stával další hrad?
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Nechali jej zbudovat kolem r. 1339 páni z Potštejna na vrchu Velešov poté, co hrad Potštejn dobyl
a pobořil markrabě Karel (v té době budoucí císař Karel IV.). Hrad Potštejn nesměl být obnoven,
proto se tamní páni rozhodli postavit jiný na sousedním vrchu.
První písemná zmínka o hradě Velešov pochází z r. 1356, kdy Karel, tentokrát již coby král nechal
Potštejn obnovit a přikoupil k němu i panství Velešov. Malý hrad, stávající ze dvou budov, nádvoří a pravděpodobně jedné věže tedy ztratil na významu a postupně chátral. Traduje se, že nějaký čas
na hradě Velešov sídlil řád Templářů, kterým sloužil jako klášter. Nicméně jde jen o nepodloženou
pověst.

V letech 1771–1773 na vrchu Velešov, stejně tak jako na Potštejně, hrabě Jan Antonín Harbuval
Chamaré hledal neúspěšně poklad a hrad výrazně poškodil. Kámen z rozbořených zdí se pak lanovkou dopravoval do Potštejna a používal se na stavbu zdí okolo zámeckého parku.
Bohužel se o hradu Velešov mnoho nezaznamenalo a do dnešních dob se dochovaly jen drobné
fragmenty zdí, které jsou chráněny jako kulturní památka ČR.
Na své si přijdou milovníci záhad a nadpřirozených jevů. Kolem vrchu byly totiž zaznamenány
podivné úkazy, jako je zjevení postav, tajemné hlasy či pláč a spoustu senzitivních lidí zde pociťuje
nepříjemné pocity.
Místo je veřejně přístupné a upravené jako vyhlídka. Na vrchol Velešova vede z Potštejna červeně
značená turistická trasa a také Naučná stezka Velešov.
Ať už vás láká pohled na krásnou přírodu nebo zmíněné nadpřirozené jevy, vrch Velešov rozhodně
stojí za návštěvu.
Zdroj: www.hrady.cz

Vaše příspěvky
Hrách na stěně

Čím déle znala Julie Ctirada, tím lépe v něm, jak sama říkala, uměla číst. Takže když dnes přišel
domů, věděla, že je zle. Ona neměla průšvih, to jí její ženský instinkt prozradil. „Něco v práci?“ zeptala se. „Ne. V lese.“ Mohli bychom dlouze hovořit o tom, jaký Ctirad je, ale rozhodně si nikdy na
Julii nevybíjel zlost. Julie šla mlčky chystat pro oba odpolední kávu. Tím „mlčky“ dávala Ctiradovi
najevo, že naslouchá. To bylo to nejlepší, co teď mohla pro svého milého udělat. Nebo jak říkávala
její dobrá kamarádka: „pusť ho někdy ke slovu, ať se taky vykecá!“
„Představ si, že mi volal známý, že u nich na louce strhl pes srnce! A že prý u něj pořád je, jestli tam
nechci přijet. No to víš, hned jsem se utrh z práce a valím tam. Říkám si cestou, co tam asi uvidím.
Jak se blížím tak fakt, na zbytcích sněhu stržený srnec a čokl ještě u něho. Pomyslím si, to se o něj
mám s tebou přetahovat, potvoro? Řeknu Ti, o to bych nestál, pes byl dost velkej. Naštěstí jak se
blížím autem, dal se na ústup. Aspoň to. Srnci už pomoci nebylo, byl zhaslý, ale podle stop ve sněhu
si užil svoje! Stříkance barvy v okruhu tak deset metrů. Fena si s ním pohrála.“ „Fena?“ vstoupila do
monologu Julie. „Ty ji znáš?“ „Jo, už jsem ji viděl. Dokonce jsem její paničce před časem domlouval,
že jsem tu fenu viděl běhat po revíru s evidentním zájmem o srnčí. Byli jsme za ní s kamarádem
i teď. Když ji vidíš, myslela bys, že je to taková ta všeobjímající, nad vším rozněžnělá osůbka. To jsou
samý kytičky, zvířátka, motýlci… Vůbec Ti nejde dohromady, že má fenu, která pytlačí. Však se taky
dušovala, že to je určitě první případ, že do teď ani pořádně nezdrhla.“ „URČITĚ!“ zdůraznil ironicky.
„Tohle jí teda nevěřím. Těch padlin a zbytků ze srnčího je poslední dobou v okolí nějak moc. Má si
pořídit yorkshira, když nezvládá velkýho psa!“
„A co s tím srncem?“ vrátila se Julie k praktickým věcem. „Zatím visí u nás ve stodole, hospodáři už jsem volal. Takže genetickou informaci už nepředá. A je to škoda, nadějný šesterák, ještě je
v lýčí.“ „Zvěřina půjde použít?“ „Teoreticky ano, ale jak jsem ho vyvrhoval, bylo vidět, že je samá
podlitina. Asi to nebude nic moc. Nechápu to, všude visej plakátky, aby lidi nepouštěli psy, i jsem jí
domlouval a stejně ho nechá lítat. Jako když hrách na stěnu házíš. Hospodář jí spočítá škodu k úhradě, jenže penězma se stejně všechno nesrovná.“
Káva byla dopita, Ctirad ze sebe vysypal, co ho tížilo a tak ho teď Julie vytáhla na procházku do
lesa. Jen tak, bez flinty. Aby se po tom špatném mohli potěšit něčím dobrým. A taky, aby si nyní
zase mohla ona vylít srdce: „Víš, co mi dnes Nora provedla…?“
							
Slovníček myslivecké mluvy:
zhaslý = mrtvý
barva = krev zvěře, příp. loveckých psů
lýčí = kůže se srstí, kterou je porostlé paroží v době jeho růstu
Jeden nenápadný člen MS Javornice
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Motto: Už je tu zase to pitomý jaro, ptáci řvou, šeříky smrdí…I.Mládek
Tak takhle ne, přátelé! Na jaro se přece všichni těšíme. Zima byla dlouhá a protivná, chce to změnu. Rozkvetou jívy, lísky, sněženky, bledule a alergici mají hned dost pohybu, neboť kýchají, až se
ohýbají, brečí jak na funusu a vydatně chrchlají.
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Nedočkavci vyrážejí s hráběmi, aby trochu poničili vyrážející travičku a zabahnili si gumáky mezi
záhonky. Odvážlivci lezou po stromech, kde s pilou nadělají víc škody než užitku, pokud tedy nesletí
ze žebříku a neskončí v sádře.
Hospodyňky gruntují, myjí okna, perou, žehlí a večer omdlévají únavou.
Pánové opečovávají své benzinové či naftové miláčky, vydatně sakrují a večer nejsou k domytí.
Jen děti jsou v pohodě. V teple domova řádí na počítači, jsou tiché a hodné a neruší rodiče. A všichni jsou spokojení.
						

S přáním krásného jara srdečně zdraví H. Rázková

Výtěžek a poděkování
Děkujeme všem, kteří se letos podíleli na organizaci Tříkrálové sbírky v Javornici, koledníčkům a
zejména těm, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky.
Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve 33 obcích,
kde bylo do 143 zapečetěných pokladniček vybráno 869.708 Kč.
V jednotlivých obcích byl tento výtěžek: Rychnov nad Kněžnou 155.890 Kč (z toho Dlouhá Ves
5.996 Kč), Solnice 50.637 Kč, Skuhrov nad Bělou 35.072 Kč, Kvasiny 43.922 Kč, Borohrádek 37.801 Kč,
Vamberk 55.399 Kč, Záměl 23.301 Kč, Vrbice 10.400 Kč, Častolovice 36.131 Kč, Černíkovice 39.043
Kč, Synkov – Slemeno 16.737 Kč, Kostelec nad Orlicí 41.376 Kč, Lično 16.472 Kč, Chleny 6.928 Kč,
Krchleby 4.199 Kč, Javornice 24.408 Kč, Slatina nad Zdobnicí 33.326 Kč, Pěčín 11.570 Kč, Potštejn
25.453 Kč, Třebešov 14.367 Kč, Byzhradec 10.817 Kč, Polom 6.315 Kč, Hřibiny – Ledská 12.024 Kč,
Voděrady (i Nová Ves+Vyhnanice+Ježkovice, Uhřínovice a Vojenice) 27.454 Kč, Lhoty u Potštejna
8.927 Kč, Borovnice (i Přestavlky a Rajec) 11.042 Kč, Rybná nad Zdobnicí 4.271 Kč, Tutleky 5.446 Kč,
Zdobnice (i Souvlastní a Kunčina Ves) 3.895 Kč, Rokytnice v Orlických horách 37.882 Kč, Bartošovice
v Orlických horách (včetně Neratova) 36.251 Kč, Orlické Záhoří 10.111 Kč, Olešnice u Rychnova nad
Kněžnou (včetně Hoděčína) 12.841 Kč.
65% získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která peníze použije podle schváleného záměru na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, dále rodinám s více dětmi ve městě a regionu, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby, rodinám s postiženým dítětem,
rodinám v nouzi, na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy
pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum, pomoc při mimořádných
situacích.
Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní devatenácté 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.
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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 2019.
Mgr. Eva Šmídová,koordinátorka Tříkrálové sbírky Farní charity Rychnov n.Kn.

Recepty z Kačenčiny kuchyně
Citronový beránek v bílém kabátku
Potřebujeme:
240 g cukru moučky
180 g mouky
110 g másla
110 g zakysané smetany
2 vejce
2 lžíce citronové šťávy
1 lžíce nastrouhané citronové kůry
1 lžička prášku do pečiva
Špetka soli
Na kabátek: 180 g moučkového cukru, 3 bílky
Vyšlehejte společně máslo s cukrem do světlého krému. Přidejte jedno vejce po druhém a šlehejte ještě asi 2 minuty. Přidejte citronovou kůru i šťávu a zakysanou smetanu. V jiné misce prosejte
mouku s práškem do pečiva a solí. Mouku po částech přidejte do máslového krému a dobře promíchejte. Vlijte do vymazané formy a dejte do předem vyhřáté trouby na 160 stupňů. Pečte po dobu
cca 45 minut. Bílky s moučkovým cukrem šlehejte ve vodní lázni tak dlouho dotuha, až se sněhu
neohýbají špičky.
										

Hezké velikonoce VP

Obecní úřad informuje
Vážení spoluobčané,
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paní zima už u nás v Javornici předala svou moc prvním jarním paprskům a sněhová pokrývka
leží už jen výše k Orlickým horám. Věřím, že jste si letošní zimní radovánky užili dosyta a že těch pár dní,
kdy sněhová nadílka zasypala naše domovy a nutila nás k jejímu odklízení, vám neznepříjemnila celkový pohled na první tři měsíce v roce. Vždyť přece ty zimní pohledy na zasněženou krajinu Javornice, ať
ve svitu měsíce, či za plného slunce, kdy se sníh třpytí jak nebe plné hvězd, mají své kouzlo, pro které tu
všichni společně žijeme. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům ZEA Rychnovsko a.s.
a spolupracovníkům obce za skvělou práci při údržbě komunikací a chodníků v tomto období. Také nejen za dny, kdy naše okolí pokryla nebezpečná a velmi nepříjemná vrstva mrznoucího deště a následná
ledovka, pak děkuji i Vám všem, kteří jste se sami zapojili do posypu komunikací ve svém okolí pomocí
štěrkodrtě, která je rozmístěna po katastru obce v zásobnících. O jejich doplnění jsme se snažili vždy co
nejrychleji a i tady děkuji těm, kteří mne upozornili telefonicky na její nedostatek.
V těchto dnech probíhá výběrové řízení na dodavatelskou firmu na rekonstrukci objektu bývalé
školky. S přestavbou by se mělo začít již v průběhu měsíce května a plánované dokončení je do konce
roku 2020. Více o plánech na tento rok jsem se zmínil již v minulém čísle Javornických listů. Připomenu zde spíše termíny jarních akcí, které je dobré vést v patrnosti. Tradiční sběr železa provedou hasiči
v sobotu 6. dubna od ranních hodin. Železo připravte na obvyklá místa nejdříve v pátek 5. dubna odpoledne. Sběr papíru pořádá Základní škola a mateřská škola od středy 10. dubna do pátku 12. dubna do
kontejnerů za školou. Výtěžek ze sběru papíru bude použit ve prospěch dětí základní i mateřské školy.
Sběr nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů proběhne v sobotu 4. května na parkovišti před bývalou továrnou č.p. 13 ( u obchodu paní H. Bártové) v určenou hodinu. Přesný čas bude upřesněn plakáty
na vývěskách, na webu obce a rozhlasem. Od 1. dubna je možné odevzdávat bio odpad z vašich zahrad
do kontejneru u obecního úřadu, nebo po tel. domluvě za továrnou č.p. 13. Pro informaci o množství
odpadu vyprodukovaném v naší obci za rok 2018: plastové obaly – 17,7 t, papír – 13,5 t, sklo – 16,2 t,
bio – 25,6 t, směsný komunální odpad – 76,7 t, oděvy – 3,5 t. Tímto děkuji všem, kteří využívají možnost
bezplatně třídit a ukládají odpady v určený termín ( ne dříve než tři dny před odvozem u plastů) a až na
místa pro ně určené ( sklo až do kontejneru a ne vedle něj....).
Přijměte také pozvání na čtvrtfinále poháru hejtmana Královéhradeckého kraje v kopané, které
se uskuteční ve středu 17. dubna od 17:00 na hřišti v Javornici. Soupeřem našich fotbalistů bude tým
Broumova.
Závěrem vám všem přeji hodně zdraví, dobrou náladu a mnoho sil a chuti do jarních úklidů
vašich domovů a okolí. Všem spolkům, sdružením a oddílům mnoho zdaru v jejich činnosti a vzájemné
spolupráci.							
V úctě Vlastimil Zachoval, starosta
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