Javornické
							 listy

14. číslo
2/2019

Milí čtenáři Javornických listů,
přinášíme vám letní číslo Javornických listů,
ve kterém si můžete přečíst rozhovor s Filipem Ešpandrem, dozvíte se spoustu informací
o spolkovém životě v naší obci. Článkem pana
Králíčka si také dovolujeme připomenout 110.
výročí narození Josefa Korejze Blatinského.
Jinak vám přejeme hezké letní dny, krásnou
dovolenou, pokud někam cestujete, tak šťastné návraty z cest domů.

Spolek Javor

Zveme vás na
Staročeský
jarmark

dne 21. září 2019 od 10:00
Památník Marie
a Vojtěcha Sedláčkových
v Javornici
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Představujeme vám
Filip Ešpandr

18 let, znamení Panna
Mamka Eliška, táta Petr, brácha Matěj
vášnivý divadelník, skaut
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1. Víme o tobě, že hraješ rád divadlo, jaké
byly Tvé začátky?
Už od mala jsem se rád předváděl, ale k divadlu jsem se dostal vlastně docela náhodou.
Moje kamarádka si na základce usmyslela, že se
přihlásí na dramaťák, a já to prostě zkusil s ní.
Nakonec teda vzali mě, a ji ne, kvůli nedostatku
míst, a protože bylo málo kluků.
2. Co tě na divadle nejvíce baví a jakou roli
by sis chtěl zahrát?
Nejvíc mě asi baví ta rozmanitost. Člověk
může natrefit prakticky na jakoukoli roli, může
si zahrát cokoli. A samozřejmě spousta zajímavých příběhů k vyprávění. Zatím nemám žádnou
vysněnou roli. Určitě by to ale bylo v nějaké komedii.
3. Můžeme tě v dohledné době někde vidět, v nějaké divadelní roli? Kam můžeš pozvat naše čtenáře.
Teď jsme zrovna dozkoušeli v ZUŠce takovou
lehkou úpravu Lakomce, kde hraju Harpagona.
Premiéru budeme mít v době vydání asi za sebou, ale v září by se mělo reprízovat, takže se
určitě přijďte podívat.
4. Jsi stále student Gymnázia v Rychnově
nad Kněžnou, už víš, kam příští rok zamíříš
po maturitě?
Samozřejmě se pokusím o vysokou. Nejspíš
vyzkouším talentovky na JAMU či DAMU, ale
když to nevyjde, umístil bych se na nějaké studium historie.

5. Oblíbené místo, kam se rád vracíš…
Pro mě asi údolí potoka mezi Bělou a Přímem.
V lesích je tam taková mýtina, krásná příroda.
Tam je vždycky hezky.
6. Jaké máš další koníčky? Jak trávíš volný
čas?
Vzhledem k tomu, že se angažuju ve třech hereckých souborech, tak se školou moc času nemám. Když už si nějaký najdu, tak si rád něco
přečtu nebo hraju na klávesy. Jinak jsem skaut,
takže spoustu času trávím i na různých skautských akcích.
Přání pro čtenáře Javornických listů:
Čtenářům Javornických listů bych popřál víc
divadla v životě. Někdy se totiž může zdát, že
jste hlavní postavou tragédie, ale lehce z ní uděláte zase komedii.
Filipe, moc děkujeme, přejeme ti hodně krásných divadelních rolí…a ať se tvé přání splní.
JJ a VP

Naše děti

Zprávy z mateřské školy
Uteklo to jako voda…
Ještě „nedávno“ jsme si s maminkami a táty užívali velikonoce v pracovních dílničkách, oslavili Den
dětí stopovanou a netradičním bubnováním na
školní zahradě a je tu téměř konec školního roku.
Doslova již tradicí se stala NOC V MATEŘSKÉ
ŠKOLE, kterou organizujeme vždy pro předškoláčky. Letos jsme cestovali do PRAVĚKU. Celý
týden se děti ve třídě Motýlků seznamovaly s životem dávných předků. Vše pak vyvrcholilo ve
čtvrtek 13. 6. v 15.00 hod. Ve třídě jsme si postavili
pravěkou pomalovanou jeskyni i s „ohništěm“ a vydali se na lov mamutů. Děti si vyzkoušely vyrobit
oštěpy, pravěké šperky ze zubů a kostí dávných zvířat, malovat kameny, opekly si „mamutí“ buřty,
tančily kolem ohně doprovázeny rytmickou hudbou a bubny. Dlouho večer usínaly s pohádkou o
dinosaurech. Zážitky je uspaly natolik, že ani noční bouřka nikoho neprobudila. Ráno čekalo pro
děti překvapení pod polštářkem za statečnost – kouzelné „dinosauří“ oko (samo namáčecí razítko
s pravěkým ještěrem) a společný pamětní list s podpisy všech „pravěkých kluků a holek“.
Snad letní počasí vydrží, abychom si mohli užít i poslední den v Památníku Vojtěcha a Marie Sedláčkových, kde děti čeká slavnostní rozloučení se školkou.
Věra Dusilová a Michala Krištufová

Zprávy ze základní školy
Na kole dětem je sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí. Pan Zimovčák u nás uspořádal dne 9. dubna besedu
o jeho nadačním fondu i o jeho účasti na Tour
de France. Se zájmem jsme sledovali jak názornou ukázku s kolem v tělocvičně, tak i záběry z Tour de France. Úsilí pana Zimovčáka
je obdivuhodné, a proto jsme se rozhodli jeho
projekt podpořit nejen finančně, ale i aktivně
– naší účastí na cyklotour. Dne 3. června se někteří naši sportovci přidali k peletonu a od dolní hasičárny jeli spolu s dalšími cyklisty až na
Přím. Sportovcům, kteří projížděli kolem naší
školy, fandili venku žáci i učitelé.
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Na naší škole byl již třetím rokem zrealizován
anglický týden, tentokrát se dvěma lektory
– Morgan z USA a Charlesem z Velké Británie.
Byly vytvořeny dvě skupiny žáků, ve kterých se
lektoři střídali.
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Po absolvování anglického týdne (začátek
dubna) se 14 žáků z 5. – 9. třídy rozhodlo své
znalosti otestovat mezinárodní zkouškou Language Cert, která se konala 14. května na Obchodní akademii a Jazykové škole v Hradci Králové.
Všichni žáci obdrželi díky svému písemnému i ústnímu projevu osvědčení o dosažené jazykové úrovni.
Konec školního roku je vždy ve znamení mnoha sportovních aktivit, kterých se naši žáci účastní. Zástupci z 1. – 4. třídy (10 žáků) se vydali na McDonald´s Cup, kde v okrskovém kole zvítězili,
a v okresním kole potom skončili na 5. místě. Skupina 15 žáků se vypravila na OVOV, kde nejvíce
zabodovala Adéla Čapková, umístila se zde na 2. místě a tím si vybojovala postup do krajského
kola. Dne 30. května se konal v Rychnově nad Kněžnou Mayový závod, kde čtvrťáci získali 5. místo.
Dalším sportovním zážitkem bylo sportovní klání Fotbalgolf, kde si tento sport vyzkoušelo 20 žáků
(5. – 8. třída). Na konci školního roku již tradičně změříme své síly s žáky ze Slatiny a Rokytnice při
sportovním dnu, který letos organizuje slatinská škola.
Dopravní soutěž mladých cyklistů proběhla
dne 16. května na dopravním hřišti v Rychnově
nad Kněžnou. Naši žáci se v I. kategorii (5. třída)
umístili na 8. místě a ve II. kategorii (6. – 9. třída)
na 4. místě.
Den 27. května byl na naší škole zasvěcen parkuru, konal se zde parkurový workshop StayHero. Žáci se mohli seznámit se základními
triky parkuru, trenéři jim ochotně zodpověděli
všechny otázky a ke konci si dobrovolníci z řad
žáků mohli i nějaké triky vyzkoušet. Situovali jsme tento program záměrně na konec května, poněvadž uhrazení programu školou bylo dárkem pro žáky ke Dni dětí. První stupeň si pak ještě Den dětí
užil díky 9. třídě, která každoročně připravuje turistické putování se stanovišti.
Červen je ve znamení školních výletů, exkurzí a sportovních klání. Žáci prvního stupně v rámci
školního výletu navštívili Letohrad, Vochtánku v Potštejně, Hradec Králové a Olomouc, žáci druhého stupně se vypravili na Velkou Deštnou, do okolí Máchova jezera, do Hradce Králové a do Liberce.
Na exkurzi do bylinkové zahrady v Doudlebách nad Orlicí se podívala 3. – 5. třída, 4. třída se zúčastnila Neviditelné výstavy v Praze. Družina se vypraví na turistickou procházku na Betlém, ke konci
školního roku paní vychovatelky zorganizují Pohádkový les (kvízy, doplňovačky a luštění pohádkových postaviček) a také je ještě čeká bowling v Rychnově nad Kněžnou.
Monika Křivohlávková

8. června 2019 se členové mysliveckého
kroužku, který pracuje při ZŠ Javornice,
účastnili, jako každý rok, okresního kola
soutěže „O Zlatou srnčí trofej.“ Tentokrát
se tato akce konala ve Sněžném a pořádal ji
OMS Náchod společně s OMS Rychnov nad
Kněžnou.
Soutěže se účastnili: Jakub Pišl, Ondra Flégl a Václav Kušta v kategorii A /3. – 5. třída/.
V kategorii B /6. – 9. třída/ soutěžili: Natálka a Nikola Dusilovy, Sváťa Mucha a Ondra Gruncl.
Václav Kušta se umístil na 1. místě v kategorii A a získal i putovní pohár. O prázdninách pojede
reprezentovat OMS Rychnov n. Kn. do národního kola v Plané nad Lužnicí.
2. místo obhájil Kuba Pišl.
V kategorii B získala 4. místo a „bramborovou medaili“ velmi pěkným výkonem Natálka Dusilová.
Absolutně nejlepším střelcem ze vzduchovky byl vyhlášen Ondra Flégl.
Marie Lorencová

Všichni společně

Spolek Javor

Dětští javorničtí ochotníčci
Pátou postní nedělí je neděle zvaná „Smrtná“ nebo také „Smrtelná“. V tento den vynášeli lidé ze vsi slaměnou „smrt, Mařenu, Mořenu,
Mařanu, smrtholku“, loutku oděnou do ženských šatů. Vynášení Morany je zvykem, který
pochází z pradávných dob pohanských.
V tento den si dětští javorničtí ochotníčci připravili krátké pásmo jarních říkanek a písniček.
S tímto pásmem pak následující týden potěšili seniory v domovince v Rychnově nad Kněžnou. Děkujeme Janu Rázkovi za krásnou Moranu a snad příští rok u této tradice naviděnou.
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Dovolujeme si malé ohlédnutí za letošní Noc kostelů u nás v Javornici. Zároveň také chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se na organizaci podíleli, zejména vystupujícím a návštěvníkům.
Speciální poděkování všem zastupitelům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci výstavy ke 110.
výročí narození Josefa Korejze Blatinského. Příští Noc kostelů se uskuteční 5. června 2020. Těšíme
se na viděnou.
					

JJ a VP
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Mladí hasiči SDH Javornice-obec
Vážení čtenáři Javornických listů, dovolte mi Vás na následujících řádcích seznámit s činností mladých hasičů sboru Javornice-obec v prvním pololetí roku 2019.
Dnem, kdy se naši mladí hasiči schází na trénincích, je čtvrtek. A aby to pořád nebylo jen o trénování, měly děti jeden únorový čtvrtek zpestřen návštěvou příslušníků Policie ČR, kteří na ukázku
přivezli vybavení členů pořádkových jednotek. Mladí členové našeho sboru dostali k jednotlivým
součástem výstroje a výzbroje odborný výklad, některé věci si samy mohli vyzkoušet. Na závěr
doslova zasypali policisty přívalem otázek.

V rámci plnění celoroční činnosti do hry Plamen je také třeba splnit tzv. „Odborky“. V nich musí
vybraní jedinci prokázat znalosti v oblastech, jakými jsou například „Strojník junior“, „Preventista
junior“ a „Kronikář junior“. Zkoušky, konané 4. dubna, spočívaly u strojníků v zodpovězení otázek
týkajících se základních hasících prostředků, rozdělení a vhodnosti použití hasicích přístrojů a základních povinností strojníka u zásahu, v neposlední řadě pak prokázání znalosti značení jednotlivých technických prostředků. Preventisté junioři dokazovali orientaci v základní problematice pří-

čin vzniku požáru, znalost čísel tísňových volání u nás i v zahraničí a základních definicí v požární
ochraně. Kronikářka juniorka musela znát i některá fakta o Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
a také o našem sboru. Přezkoušení probíhalo před přísnou tříčlennou komisí, jejímž předsedajícím
byl dokonce člen z jiného SDH. Díky dobré přípravě splnili vybraní mladí hasiči a hasičky zkoušku
a na soustředění na Šajtavě je čekalo převzetí odznaků odbornosti.
Ty děti, které se neúčastnily přezkoušení, se po rozdělení na tři menší skupinky a vystrojení vestami
a pracovními rukavicemi vydaly na úklid prostřední části naší obce (také součást plnění úkolů v rámci Plamenu). Jedna skupina sbírala odpadky v úseku
škola – dolní hasičárna a prostředkem zpět, druhá
v okolí křižovatky u školy a třetí od školy k fotbalovému hřišti a zpět. Pokud navštívíte naše internetové stránky, na fotografiích zjistíte, že odpadu i z tak
krátkého úseku nebylo zrovna málo…
V polovině dubna pak nastal jeden z vrcholů v přípravě mladých hasičů, a tím je víkendové soustředění na chatě Šajtava na Zdobnici. Soustředění
bylo zaměřeno na přípravu pro třídenní soutěž Plamen s termínem konání koncem května v Pohoří.
V pátek byly předány odznaky odbornosti „Strojník junior“, „Preventista junior“ a „Kronikář junior“
těm mladým hasičům, kteří úspěšně složili zkoušky. Překvapením se stalo představení nových dresů pro naše mladé naděje, a hlavně křest jejich maskota – lva Šajtíka. Sobotní dopoledne mělo na
programu stopovačku – výlet k prameni řeky Kněžné s plněním různých úkolů a hledáním pokladu
svatého Floriána. Odpoledne se děti připravovaly na Plamen – sledovaly videa z plnění jednotlivých
disciplín a procvičovaly vázání uzlů. V neděli proběhl malý závod tříčlenných hlídek v požárnické
všestrannosti. Po obědě byly vyhlášeny výsledky a účastníci se rozjeli do svých domovů. Speciální
poděkování patří personálu Horského penzionu Šajtava za bezvadnou péči o naši skupinu!
Jelikož je nutné ověřovat natrénované věci praxí, účastní se naši mladí členové našeho sboru
i soutěží v požárním útoku. V rámci soutěží v okrscích číslo 1 a 6 to letos byla účast na soutěžích
na Rovni, na Hlásce a v Lipovce. Co se týká klání určených čistě mladým hasičům, představili se
naše naděje na tradiční soutěži „Lhotecký soptík“, pořádané v Kostelecké Lhotě na hřišti. Letos
to byla jejich druhá účast. Na soutěž byla z našeho sboru nominována dvě družstva, konkrétně
jedno družstvo mladších a jedno družstvo
starších žáků. Soutěže, která byla dvoukolová pro obě kategorie s útokem na nástřikové terče, se celkem zúčastnilo 23 družstev
– 10 v kategorii mladší a 13 v kategorii starší
žáci. Na řadu přišli nejprve Javorničtí mladší
hasiči, kteří startovali třetí ve své kategorii.
Výsledný čas pokusu 48,53 s dostal naše naděje na průběžně čtvrté místo. Po ukončení
prvního kola mladších žáků přišlo na řadu
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žactvo starší. V nich družstvo z Javornice,
startující jako páté v pořadí, dosáhlo času
38,57 s, po prvním kole se dělilo s družstvem
Rájce o třetí a čtvrté místo. Druhá kola byla
ve znamení pozměněné taktiky našich týmů,
což se velmi pozitivně odrazilo v dosažených
výsledcích. Mladší žáci vylepšili čas z prvního
kola o necelých devět sekund na hodnotu
39,84 s, což jim vyneslo konečné druhé místo z deseti v kategorii. Starší svůj čas zkrátili
o necelých šest sekund – 32,75 s, výsledkem bylo celkové třetí místo mezi staršími žáky v konkurenci 13 týmů. Oběma soutěžním družstvům je třeba vyslovit obrovskou poklonu za progres, kterého
dosáhli během jednoho roku.
A pak už nadešel všemi očekávaný víkend 24. – 26. května, kdy se v Pohoří u Dobrušky uskutečnil
závěrečný podnik celoroční hry Plamen. Tomu všemu samozřejmě předcházel velmi intenzivní trénink. Pro zástupce našeho sboru to byla první zkušenost s takovýmto podnikem. Ono to totiž není
jen o tom natrénovat vše dle směrnic, ale je nutné brát v potaz i organizační zabezpečení jak pro
soutěžící, tak i pro vedoucí a jejich pomocníky. Musíte zajistit ubytování, potraviny, zajistit zázemí
pro odpočinek, a tak dále. Ale pojďme k samotné soutěži. Do Pohoří jsme se sjeli dle rozpisu v pátek
odpoledne a do podvečerního nástupu trávili čas přípravou zázemí (stavba stanů pro odpočinek
a spaní, příprava lavic a stolů, zabezpečení pro další den – hlavně pitného režimu pro mladé závodníky, atd.). Poté následovala prezence a večeře. Po večeři pak společná ústní hygiena a večerka.
Hanka Pleslová s Radkem Čižinským, jakožto vedoucí, ještě absolvovali večerní poradu vedoucích,
ze které vyplynuly organizační pokyny pro následující dny. V sobotu po snídani se odehrál oficiální
nástup družstev, kde nechyběli ani zdravice pozvaných hostů. A pak už nic nebránilo zahájit sportovní klání. Z našich družstev vstoupilo do soutěže jako první to mladší, konkrétně prvním pokusem
požárního útoku s překážkami CTIF. Stejnou disciplínou zahájilo své působení v soutěži i družstvo
starších. Laskavého čtenáře teď prosím za prominutí, že zde nebudu popisovat jednotlivé disciplíny, ale článek by se tím stal malým románem na pokračování, který by ne všichni chtěli dočítat až
do konce. Pokud se o disciplínách chcete dozvědět něco bližšího, zkuste odkazy na našich stránkách, nebo videa na Youtube. Ale zpět k soutěži. Naši mladší hasiči pokračovali prvním pokusem ve
štafetě na 4x60 metrů. Poté následovaly první pokusy obou kategorií v požárním útoku, což byla
naše silnější disciplína. Tentokrát se ale moc nepovedla. Odpoledne si ještě obě družstva zopakovala požární útok CTIF druhými pokusy, družstvo starších poté absolvovalo první pokus ve štafetě
4x60 metrů a s mladšími druhé pokusy v požárním útoku. Navečer byly na programu první pokusy
ve štafetách CTIF na 400 metrů. Pak už se všichni přesunuli do našeho tábora, kde se u televize
páně Michálkovic fandilo českým hokejistům v semifinále s Kanadou. Po hokeji následovala večerka a šlo se na kutě, protože start první disciplíny, plánovaný na osmou ranní, posunul budíček už
před šestou hodinu. Nedělní klání započalo družstvo mladších štafetou požárních dvojic, starší následně provedli druhý pokus štafety CTIF na 400 metrů. To samé plnili i mladší hasiči z našeho sboru, jehož působení v soutěži pak zakončili starší štafetou požárních dvojic. Poté jsme už při balení

našeho tábora netrpělivě vyčkávali vyhlášení výsledků. Z nich vyplynulo konečné umístění našeho
staršího družstva na šestnácté příčce mezi šestadvaceti účastníky, mladší dosáhli na vynikající šesté
místo v konkurenci osmnácti družstev! Na to, že to byla první účast na tomto podniku v historii našeho sboru, jedná se nejen o vynikající umístění, ale i o řádnou reprezentaci sboru i obce Javornice.
Je třeba poděkovat všem zúčastněným za jejich pomoc a přístup k soutěži (i když u dětí nevíme,
nakolik byl jejich přístup ovlivněn povědomím o strašidelném duu Zubatá Háňa a Jednoruký Hans,
obcházejícím po večerce náš tábor a trestajícím nezbedné děti) :-)
Jak vidíte, činnost mládeže v našem sboru je velice pestrá. To vše by se neobešlo bez pomoci veliké skupiny lidí, v čele s vedoucími Hankou Pleslovou a Radovanem Čižinským, za což je nutné na
tomto místě vyslovit veliké poděkování!
Pokud Vás zajímají jakékoliv informace o činnosti nejen mladých hasičů ve sboru dobrovolných
hasičů Javornice-obec, navštivte naše internetové stránky www.sdhjavorniceobec.webnode.cz

SDH Javornice – obec
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Javornice je zřízena na základě zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Ten ukládá povinnost každé obci zabezpečit si požární
ochranu buď vlastní jednotkou, nebo sdílením finančních prostředků s jinou obcí, která má tuto jednotku zřízenu. Na území obce Javornice působí jednotka kategorie JPO V, tedy s místní působností.
Znamená to, že její členové musí být schopni vyjet k zásahu na území obce Javornice do 10 minut
od vyhlášení poplachu z Krajského operačního a informačního střediska, a to v minimálním počtu 4
hasičů. Může být také povolána starostou obce k plnění úkolů technické pomoci a dalších.
V letošním roce byla jednotka povolána starostou obce ke dvěma technickým pomocem. V prvním
případě, dne 17. 2. 2019 se jednalo o úklid silně znečištěné místní komunikace směrem k parcelám za
školou. Jednotka na událost vyjela s vozidlem CAS 24 a za pomoci hadice D a turboproudnice provedla očištění komunikace. V případě druhém, ze dne 11. 3., se jednalo o výjezd na odstranění stromu
padlého přes místní komunikaci směrem na Betlém. Členové jednotky za pomoci motorové pily Stihl
strom rozřezali a odklidili z komunikace. Poté se vrátili zpět na základnu.
Pro plnění jednotlivých úkolů musí být členové jednotky pravidelně cvičeni. Proto využili možnost, a dne 28. 4. se zúčastnili výcviku nositelů dýchací techniky na nově otevřeném cvičebním
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polygonu na stanici HZS v Rychnově nad Kněžnou, a to dokonce jako první dobrovolná jednotka
okresu. Výcvik spočíval v rozcvičení na běžícím páse, zdolání několika poschodí na nekonečném
žebříku a vzpírání 15 kg kladiva. Poté následovalo prolezení 60 metrů dlouhé cvičné dráhy, skládající se z pletivových kostek o rozměrech 1x1x1 metr s různými nástrahami v podobě úzkých průlezů,
šikmých ploch a dalších, zakončené žárovou komorou vytopenou na 60° Celsia. To vše absolvovali
členové jednotky v plné výzbroji (zásahový oblek, kukla, přilba, zásahová obuv a dýchací přístroj),
stejně, jako při reálném zásahu. Celá dráha byla zakouřena, atmosféru umocňovaly jak různé zvukové efekty (křik, pláč dítěte, praskání ohně, štěkot psa...), tak i efekty světelné.
Pro naše členy to byla velice zajímavá a cenná zkušenost v přípravě na zdolávání mimořádných situací.
Chcete-li se dozvědět více o činnosti či vybavení jednotky více, navštivte stránky SDH Javornice-obec na www.sdhjavorniceobec.webnode.cz
Hezké léto a užijte si prázdniny! Za JSDH Javornice Michal Moravec

Myslivecký spolek
Psáno kachním brkem*
Mnozí z vás si při dětském dnu nebo při jiné návštěvě Myslivecké chaty na Zadolci možná všimli
složeného, především dřevěného stavebního materiálu. Abychom rozptýlili nepodložené, pokoutní
dohady, činíme toto certifikované oficiální prohlášení. Na chatě budeme přistavovat patro. V patře
bude několik pokojů, aby vznikla ubytovací kapacita pro účastníky akcí na chatě, kteří nebudou mít
možnost, případně se nebudou chtít v noci dopravovat domů.
Je vhodné zmínit některá unikátní technická řešení, která budou při této přestavbě použita. Ve
spolupráci s Fakultou stavební VUT Brno a zejména s její pelhřimovskou pobočkou se nám podařilo zajistit celý projekt tak, aby během stavebních prací nedošlo k omezení provozu. Tak například
střecha nebude rozebírána, ale bude vyzvednuta jako celek. Zároveň s ní se zvedne náhradní stěna,
jakási látková harmonika, která celý prostor uzavře a ochrání před nepřízní počasí. Všechno bude
přesně vyměřeno lasery a řízeno a takřka neustále sledováno výpočetní technikou. V uzavřeném
prostoru patra bude během stavby udržován mírný podtlak, aby nedošlo k tomu, že prach ze stavby bude obtěžovat okolí. Zároveň by tak mělo dojít k omezení pracovního hluku. Je též potřeba
předcházet problémům, které by mohly vzniknout po dokončení celé stavby. Jejím zvýšením dojde
ke změně vzdušného proudění a například kouř z venkovního grilu by mohl okny proudit do nových
pokojů. S přihlédnutím k výše zmíněnému bude ke komínu grilu přimontována automaticky řízená
vrtule, která bude, nehledě na směr větru, kouř směřovat vždy směrem ke kostelu sv. Jiří. Projektant tento směr zohlednil ze dvou důvodů: vzdálenost kostela zaručuje, že kouř se cestou k němu
rozptýlí a pokud by k tomu nedošlo, v kostele jsou na kadidlo zvyklí.
Pokud vše půjde hladce, rádi vám v příštím čísle Javornických listů představíme vizualizaci celého
projektu. Ale hlavně se budeme těšit na setkání s vámi v nových prostorách myslivecké chaty.
										

JaR

*Brk pocházející z kachny, na kterou při kachním honu střílelo postupně pět lovců. Kachna přesto
odlétala v dál a jediné, co na místě zanechala, byl výše zmíněný brk. Takový vzácný předmět se používá pouze na psaní speciálních záznamů, mimořádných smluv a zvláštních článků.

Vážení čtenáři,
léto je tady. Se svými horkými slunečnými dny, ale i s bouřkami, deštěm a čekat někdy můžeme zřejmě i krupobití. Opět se ukazuje, že žádat po hydrometeorolozích spolehlivou dlouhodobou
předpověď je nesmysl. Když nás vloni trápilo velmi suché léto, spousta odborníků dávala prognózu,
že takto suché roky nás budou nyní sužovat aspoň deset let. Podobné to bylo, když nás na přelomu
let 2005 a 2006 postihla krutá zima s nebývalou nadílkou sněhu. Tehdejší zaručené předpovědi málem korespondovaly s nastupující novou dobou ledovou. Hodně lidí si na to konto opatřilo sněhové
frézy, aby tyto pak většinu dalších sezón tiše zahálely a pomalu rezly pod rostoucí vrstvou prachu
v koutě kůlen, stodol či garáží. Po suchém jaru jsme se dočkali i dešťů. Někdy to bylo příjemné závlahové mrholení, jindy méně žádaný přívalový liják. Hladiny potoků i studní se zvedly. Přesto jsou
slyšet hlasy, že je to málo. Pro někoho to naopak už bylo víc než dost. Kde je pravda? Ale jak říká
Alan Emanuel Karlsson, je tak jak je a bude tak jak bude.
Poslední květnový víkend patřil na myslivecké chatě malým myslivečkům z kroužku pod vedením
přítelkyně Mgr. Marie Lorencové. Víkendový minitábor byl opět plný her, zábavy, ale i opakování
na okresní kolo O zlatou srnčí trofej. Jak si tam naše omladina vedla, se dočtete na jiném místě Javornických listů. Úspěšným soutěžícím gratulujeme a přítelkyni Mgr. Marii Lorencové děkujeme za
dobré vedení. Tradiční součástí tohoto víkendu je i večerní čekaná dětí v doprovodu myslivců z našeho MS. Děti tak mají možnost pozorovat zvěř ve volné přírodě v době, kdy se doma už většinou
chystají do hajan. Tentokrát se některé staly přímo účastníky lovu, takže zážitky byly ještě bohatší.
1. června jsme na myslivecké chatě oslavili dětský den. Přesto, že počasí nám zpočátku nepřálo,
spousta věrných účastníků nás poctila návštěvou. Ve spolupráci s ostatními spolky a s naší obcí jsme
pro děti připravili množství atrakcí. Odměnou byla radost v očích capartů, ale i starších ostřílených
školáků. Díky nabízenému občerstvení se spokojenost odrážela i ve tvářích rodičů a prarodičů. Dokonce padl návrh, aby příště byla tato oslava pro děti do 17 hodin a od 17. hodiny aby to byla oslava
pro rodiče (koneckonců kde by se tu děti vzaly nebýt rodičů). Vyvstává otázka, kam s dětmi v tento
čas. Nabízí se, v tuto dobu nevyužitý, prostor voliéry v bažantnici. Je prostorná, dá se doplnit herními prvky a hlavně je – ZAMYKATELNÁ! Řešením tohoto problému se MS Javornice bude nadále
zabývat a zařadí ho do plánu práce na příští rok :)
V přírodě vrcholí obnova života. Srnčata jsou již nakladena, jsou i další vrhy zajíčků o ptáčatech
nemluvě. Přes naši snahu a spolupráci se zemědělci, kdy se snažíme vyhánět zvěř z luk před sečí,
nám přesto nemalé množství mladé zvěře hyne pod žacími stroji. A tak vás prosím, na silnicích, kde
také spousta zvěře zhasíná tragicky, dávejte pozor. Uchráníte tak nejen život (v některých případech i váš), ale i materiální hodnoty.
Závěrem si dovolím zmínit, že se v červnu oženil náš člen a zároveň místopředseda spolku přítel
Ing. Tomáš Zahradník. Jménem celého MS přeji šťastnému páru hodně zdraví a štěstí a už teď se
těším na oslavu jejich zlaté svatby :)
Jménem MS Javornice vám přeji krásné léto se spoustou zážitků.
JaR
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Tip na výlet
KUKS

Pro milovníky historie a dobrého vína rád představuji barokní areál Kuks, který rozhodně stojí za
vidění. Najdete ho v okrese Trutnov, 9 km od Jaroměře.
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V letech 1692–1724 jej nechal vybudovat v poměrně bahnitém údolí řeky Labe hrabě František
Antonín Špork, jakožto lázeňské středisko pro prominentní hosty a špitál (lat. hospital) pro vojenské vysloužilce ze svého panství.
V areálu se nacházel zámek, lázeňský dům s domy pro hosty, špitál Milosrdných bratří s kostelem
Nejsvětější Trojice a rodinnou hrobkou, špitální zahrada a hřbitov a také divadlo a závodiště v římském stylu. Protože kromě umění byl hrabě Špork i milovníkem vzdělání a vědy, nechal v Kuksu
postavit i tzv. Dům filozofů s rozsáhlou knihovnou. Po celém areálu se nacházela řada významných
soch barokního umění. Nejznámější je alegorické zobrazení Cností a Neřestí od sochaře Matyáše
Bernarda Brauna, umístěné na terase před špitálem (jedná se o kopie, originály jsou umístěny v budově bývalého špitálního sálu, v tzv. Lapidáriu). Můžeme tedy spatřit mimo jiné sochařovu představu Lenosti, Pýchy, Obžerství či Lásky, Cudnosti a Trpělivosti.

Bohužel význam lázní rychle upadal. Už za života jejich zakladatele přestal o ně být zájem a Šporkovi dědicové s ním nechtěli mít nic společného. Navíc bylo místo zužované častými povodněmi
a požáry. Podepsalo se na něm i válečné působení a tak není divu, že se z areálu mnoho nedochovalo. Obdivovat můžeme zmíněný špitál s nádhernou dobovou lékárnou, kostelem a zahradou,
kaskádové schodiště, po němž při významných událostech nechával hrabě Špork téct víno (při vinobraní se tak děje i dnes) a většinu soch M. B. Brauna. Zachoval se i původní dům správce panství,
řada tamních roubených chaloupek a v severním cípu areálu se dochovala barokní budova divadla.
Navštívit můžete i soukromé „Rentzovo muzeum barokní grafiky a tisku“, nacházející se v bývalé
lázeňské budově. Zámek, Dům filozofů a závodiště se bohužel nedochovaly.
V dnešních dobách se v Kuksu provozuje řada společenských akcí, mimo jiné zmíněné vinobraní
(letos se koná 14.9.2019) či festival barokní hudby.
Za návštěvu rozhodně stojí i Braunův Betlém, monumentální sochařské umělecké dílo z období
baroka z 18tého století. Jedná se o skupinu soch a reliéfů vytvořených proslulým barokním umělcem
Matyášem Bernardem Braunem, které byly vytvořeny a ponechány ve volné přírodě v Novém lese
mezi městem Dvorem Králové a obcí Kuks. Navštívit můžete i Křížovou cestu 21. století, moderní
sochařské pojetí křížové cesty, navazující právě na odkaz M.B.Brauna. Ať už vás tedy láká vůně historie, chuť dobrého vína či poslech dobové hudby, na své si v Kuksu přijde každý návštěvník.
VŠ

Vaše příspěvky

V Javornici vzpomínají na Josefa Korejze Blatinského

Malíř, písmák, kronikář, svérázný rodák z Javornice, by se letos 3. května dožil 110 let. Narodil se
na samotě Blatiny (část Javornice) a o její název obohatil své jméno. Pamětníkům vytane v mysli
svérázný muž s plnovousem, v klobouku a montgomeráku, s plátěným baťůžkem plným kreslířského náčiní a skromné obživy. Za svůj život shromáždil úžasnou národopisnou kolekci kreseb a maleb
s popisem událostí či míst. Kresbami zachytil i jednotlivá stavení v Javornici v polovině 20. století,
mezi nimi i Venclův statek, zmiňovaný v písemných dokladech z počátku 19. století. A právě jeho
majitelé, potomci původních hospodářů, vytvořili z objektu penzion pro návštěvníky Orlických hor.
Ti zde naleznou malou vzpomínku na Josefa Korejze Blatinského i na malíře Vojtěcha Sedláčka,
která je zároveň pozvánkou do Památníku Marie a Vojtěcha Sedláčkových v Javornici. Vše za spolupráce s obcí Javornice, Muzea a galerie Orlických hor a spolku ABAKUS. Je to další krok k ocenění
práce písmáka, jehož dílo stále čeká na ucelené zpracování. Touha Josefa Korejze Blatinského, nežít nadarmo a pro potomky zachovat hodnoty života našich předků, se tak stává skutečností.
Jiří Králíček

Popiska k fotu: Josef Korejz Blatinský, národopisný dokumentátor, zanícený kreslíř oddaný své
vášni zaznamenávat život venkova skicou i malbou, narozený 3. května 1909. Zemřel 28. května
1989 v Rychnově nad Kněžnou.
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Potrefená husa
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„Hádej, co se mi dnes nestalo!“ S těmito slovy vešel Ctirad do ložnice. Bylo před desátou hodinou
večer a Julie si při lampičce četla knížku. Zvedla oči, přeměřila si Ctirada od hlavy k patě a malinkou
chvilku vyčkávala. Věděla, že se Ctirad právě vrátil z hostince, kam občas zašel svlažit hrdlo, ale
hlavně, jak říkával, vstřebat informace, zkrátka, co je ve vsi nového. „Hádám, že jsi nepotkal mimozemšťany, kteří by tě naložili do svého UFO talíře a unesli tě na svou planetu, kde by na tobě…“
„Cooo…???“ přerušil Juliin monolog Ctirad, který čekal všechno možné, ale teď na Julii nevěřícně
poulil oči. „Co to plácáš?“ „No, řekl jsi, ať hádám, co se ti dnes nestalo. A ze všech možných i nemožných věcí předpokládám, že tohle se ti snad opravdu nestalo, nebo ano drahý?“ a udělala na
Ctirada zdánlivě naivní, bezelstný výraz. Ale Ctirad už Julii nějaký pátek znal a věděl, že podtext
tohoto výrazu vyjadřuje vítězný triumf. A tak se jen zhluboka nadechl a svým výrazem řekl jedna
nula pro tebe, lásko. „No, a teď vážně. Sedím asi u druhého piva, skoro všechno už jsme s chlapama
probrali, najednou, jako… chvilku nebylo o čem mluvit. Podívám se po všech u stolu, všichni mlčí,
zírají do půllitru. Žádné nové téma? Dobrá, tak tedy já. A spustil jsem o svém poměrně čerstvém
zážitku. „Chlapi to je hrozný, jakej sajrajt jsou lidi schopný odvýzt do lesa. A do jakých nepředstavitelných míst. Předevčírem šoulám pod oplocenkou v Zádolí a najednou čerstvá skládka. Botu jsem
si málem rozřízl o porcelánovej střep. Kouknu pořádně a on je to zbytek ze štvanice na jelena. Ten
magor, co to tam vyhodil, si asi myslel, když je to jelen, patří do lesa. Proč tam ale vyhodil i to další,
ne? Skoro všechno se dnes třídí zdarma, co se nedá vytřídit, dá se do popelnice. Ale nějaká dutá
hlava to asi nechápe! V jednadvacátým století, ne? Tam bylo skoro všechno, hadry, nádobí, elektro,
plasty, ale nejzajímavější byly kompoty! Některý rozbitý, dobrý aby si o střepy rozřízla zvěř nebo
děcka nohy. Ale spousta nenačatých, možná by se tam i vybralo pár ještě v pořádku. Proč, když
už teda, to nevylejou do kompostu a sklenice do skla? Nebo znovu použít“. Chlapi na mě zíraj, jo?
Poslouchaj, jenže najednou Alfonz, ne? Zase Alfonz! A prý že: „NOJO, VY MYSLIVCI, JEN V LESE
VIDÍTE NĚJAKÝ SMÍTKO A MŮŽETE SE POTENTO, ALE JAKEJ TAM JE BORDEL PO VÁS, TO VÁS
NETANKUJE“, řval na mě. Povídám: „Jakej bordel? Co máš na mysli?“ A on hned:>>TÁMHLE JE
HROMADA VYVEZENEJCH JABLEK, TÁMHLE OBILÍ…“Počkej, hromady už se dnes nedělají, malé
množství krmiva na vnadišti být může, co zvěř nespotřebuje, to se rozloží, na rozdíl od skla, porcelánu, plastů a podobně a… …ale počkej! Ty mluvíš, jako bys tam tu skládku udělal Ty!?!“ Chlapi
u stolu se hned na Alfonze začali dívat a ten viditelně znejistěl. „Co, já??“ začal blekotat. Pak začal
mumlat, že museli vyklízet byt po tchyni, ale že to nic neznamená. Jenže nakonec vybuchnul: „TYS
MĚ NAZVAL DUTOU HLAVOU A MAGOREM!!!“. Na to já, že jsem vůbec nevěděl, kdo tu skládku
založil a nemohl jsem tušit, že vlastně mluvím o něm, ale že pokud se takhle chová, tak mu to asi
patří! „Chlap, který bude mít za pár dní první vnouče, by snad měl přemýšlet o tom, co dalším generacím předáme.“ „Že se ale potrefená husa ozvala, co?“ řekla Julie s konejšivým úsměvem. „Nepřišel jsi o jednoho kamaráda?“ „Možná na pár dní, Alfonze to časem přejde, i když jsem ho donutil,
aby si ten svinčík z lesa zase odvezl. Navíc, dřív nebo později bude něco potřebovat a to z něj bude
kamarád natotata.“
					

Jeden ne již zcela nenápadný člen MS Javornice

RECEPTY Z KAČENČINY KUCHYNĚ
Nepečený tříbarevný cheesecake
Suroviny: 150 g pekanů nebo jiných oblíbených
ořechů 50 g + 40 g + 60 g hořké vysokoprocentní
čokolády (celkem 150 g)
10 g želatiny bez příchuti
400 ml smetany ke šlehání
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400 g krémového sýru (Philadelphia, Goldessa
z Lidlu aj.)
60 g sladidla podle vašeho stravovacího stylu
(přesné množství záleží na použitém druhu) vanilkový extrakt nebo zrníčka z 1 vanilkového lusku
Postup: Ořechy rozdrťte v mixéru najemno.

Příprava: 4 hodin 20 minut
Vaření: 5 minut
Množství: 8 porcí

V malé pánvičce si na nízkou teplotu na plotně rozpusťte čokoládu. Jednu třetinu (první část uvedené gramáže) odeberte a pečlivě smíchejte s ořechovou drtí (lze případně použít i ořechovou mouku).
Hmotu napěchujte na dno dortové formy (cca 20 cm v průměru na 6-8 porcí), kterou jste si vyložili
pečícím papírem. Ten předtím, než ho dáte do formy, zmuchlejte, namočte do vody a vymačkejte
od přebytečné tekutiny. Půjde vám pak s ním lépe pracovat.
Základ dortu dejte vychladit do lednice.
Pokud používáte plátkovou želatinu, namočte ji na pár minut do studené vody. Pak ji vyždímejte.
Na plotně si zahřejte smetanu. Přidejte do ní vanilku a rozpusťte v ní část sladidla. Raději dejte ze
začátku méně a případně později přidejte. Konkrétní množství záleží na použitém sladidle, kvalitě
a ”síle” čokolády a samozřejmě na vaší osobní chuti. Takže si to případně upravte podle sebe.
Do horké smetany-vmíchejte i želatinu a nechte ji rozpustit. Pokud používáte práškovou, přidejte
ji teď, bez předchozího namočení.
Horkou smetanu odstavte a vmíchejte do ní krémový sýr. Můžete použít i ponorný mixér. Hmota
bude hladší, bez hrudek, ale počítejte, že se ve směsi vytvoří vzduchové bublinky (což ale nemá na
chuť žádný vliv).
Ted‘ přichází trošku matematiky! O něco méně než polovinu krému nalijte do dortové formy na
vychlazený korpus.
Z toho, co vám zbude, odeberte tak 2/3 a do nich pečlivě vmíchejte méně než polovinu rozehřáté
čokolády (druhou část uvedené gramáže). Opět můžete použít ponorný mixér. Pozor, ať čokoláda
není moc studená a nezačne vám ve směsi příliš rychle tuhnout.
Směs nalijte na střed bílého krému. Tím se vytvoří tmavší kolo uprostřed bílého (nic neroztírejte,
ani nemíchejte).
Do hrnce, kde vám zbyla větší část rozpuštěné čokolády, nalijte zbytek krémové směsi a opět
dobře promíchejte. Nejtmavší krém nalijte doprostřed světle hnědého a tím vytvořte třetí kolo
(opět nic nemíchejte).
VP

Obecní úřad informuje
Vážení spoluobčané,

už si opět užíváme krásné letní dny a naši školáci netrpělivě vyhlížejí začátek prázdnin. První pololetí
letošního roku je pomalu za námi, a tak mi dovolte v krátkosti shrnout největší investice pro letošní rok.
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Nejvýznamnější stavbou letošního roku, která se prolne i do roku příštího, je rekonstrukce bývalé
školky č.p. 106 na bytový dům o šesti bytech. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 6. února a celkem přišlo
devět nabídek, které splnili zadávací podmínky. V průběhu posuzování pak byla ještě jedna nabídka
vyřazena pro nesplnění doplnění dalších dokumentů. Nabídky se pohybovali od 12,1 mil. Kč až po 15
mil. Kč bez DPH. Zastupitelstvo na doporučení hodnotící komise schválilo f. V. Daněk – Laguna, Solnice
zhotovitelem této stavby za nabídkovou cenu 12,58 mil. Kč a stavba byla zahájena 12. června. V letních
měsících by měla být dokončena oprava mostu u č.p. 13, který byl v havarijním stavu a vybraným zhotovitelem zakázky za 1 mil. Kč je f. MADOS MT s.r.o. V květnu jsme zrealizovali výběrové řízení na dodavatele stavby veřejného osvětlení pod Jaroslaví v hodnotě 466 tis. Kč a jsme před podpisem smlouvy
o dílo s dodavatelskou firmou. Projektová příprava rekonstrukce silnice III/3195 Kameničná – Jaroslav
je ve fázi vyjádření dotčených orgánů a probíhá majetkoprávní činnost, která se dotýká i obecních pozemků. S ohledem na úspěšné získání dotace z GŘ HZS ve výši 450 tis. Kč na nový dopravní automobil
pro jednotku SDH a podáním žádosti o dotaci na ten samý účel z programu rozvoje Královéhradeckého
kraje ve výši 300 tis. Kč jsme provedli výběrové řízení na dodavatele. Nový dopravní automobil Ford
Transit 4x4 pro jednotku SDH v hodnotě 1.2 mil. Kč je již ve výrobě. Vypsaná jsou i dvě výběrová řízení
na dodavatele oprav místních komunikací K Zadolci a na Betlémě v předpokládané hodnotě v součtu
cca za 1,5 mil. Kč.
Zahálet o prázdninách nebudeme ani v naší škole. Bude provedena rekonstrukce podlah v obou šatnách polyuretanovým systémem Master Top a následná vestavba skladu a šaten pro zaměstnance. Po
celé budově bude zrekonstruován a doplněn školní rozhlas. V připravované rekonstrukci větrání kuchyně s rekuperací vzduchu je hotový projekt a čekáme na stavební povolení a na možnost čerpání dotace
z MŽP v návaznosti na zpracování nového průkazu energetické náročnosti budovy s předpokládanou
realizací v roce příštím.
Závěrem mi dovolte poděkovat našim fotbalistům a jejich fanouškům za skvělou reprezentaci obce
v první sezoně v krajské soutěži a Vám popřát klidné prožití prázdnin, báječnou dovolenou ať už v Česku, nebo v zahraničí.
								

V úctě Vlastimil Zachoval, starosta

P.S. Prosím občana, který si nechal opravit starého robota u p. Linharta na Hraštici, aby si jej vyzvedl
na Obecním úřadě v Javornici. Děkuji
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