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Vážení čtenáři Javornických listů,
Pevně věříme, že strávené léto ve vás zanechalo spoustu energie a sil pro podzimní čas,
který nastává. V tomto čísle jsme pro vás připravili zajímavý rozhovor s manželi Sokolovými z Rampuše, také se dozvíte, jak postupuje
výstavba rozhledny na Velké Deštné, abychom
se mohli z vršku nejvyšší hory Orlických hor
zase podívat na Krkonoše či směrem k Jeseníkům. Také nám dovolte poděkovat všem, kteří
nám letos pomohli s přípravou Staročeského
jarmarku, zejména SDH Javornice Obec, Obci
Javornice a všem návštěvníkům, prodejcům
a vystupujícím.
Přejeme Vám poklidné podzimní dny.

Zveme vás

Spolek Javor srdečně zve

Vánoční koncert

dne 15. prosince 2019 od 17:00
v pohostinství U Rufferů

Součástí koncertu bude divadelní představení
Lakomec, hrané divadelním souborem ZUŠ
Rychnov nad Kněžnou, v hlavní roli Filip Ešpandr.

Spolek Javor
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Představujeme vám
Petr a Monika Sokolovi,
manželé a majitelé Farmy
SOKOL
2

znamení: Petr: blíženec,
Monika: beran,
děti: Matyášek a Julinka

Rodiče Petra: Mirek a Alena Sokolovi,
manželé a majitelé Restaurace Sokolí hnízdo
znamení: Mirek: rak, Alena: váha
Ptaly jsme se Petra Sokola, jeho ženy Moniky a sestry Mirky...
1/ Jaká je historie Sokolího hnízda a odkud
se vzal název?
Historie je velmi prozaická. Rodiče jako velice
společenští lidé chtěli, aby se měli při našich pobytech na Rampuši kde se svými přáteli setkávat, a tak se rozhodli, že v tehdejší „herně“ udělají malou rodinnou hospůdku, kde budou vařit
pár jídel a kolemjdoucím načepují pivko. Ale nakonec se celá situace vybrala jiným směrem
a nyní již několikátým rokem fungujeme jako zavedená a snad i oblíbená restaurace. Nemáme
žádné moderní pojetí gastronomie, jsme prostě
malá rodinná restaurace, kde si náš host může
pochutnat na tradičních českých jídlech. Snažíme se vařit z místních surovin, podporovat místní pěstitele. Myslím, že širokodaleko jsme známí především našimi bramboráčky. Představte
si, že právě tvarůžky v bramboráku jsou jedním
z našich jídel, které vaříme od samého počátku
našeho provozu.
2/ Taky víme, že původem pocházíte z Moravy. Jak se ocitne moravská rodina v podhůří Orlických hor?

Víte, Rampuše je nádherné místo, když si zde
rodiče v roce 1998 koupili chalupu, doslova jsme
si tuto vesnici zamilovali. Dům na Rampuši si
naše rodina pořídila jako chalupu, kam budeme
jezdit na víkendový odpočinek, což se nám trošku zvrhlo. Jako malý jsem hodně trpěl na onemocnění dýchacího aparátu a čerstvý vzduch na
Rampuši s mým onemocněním udělal doslova
zázraky. Když jsme jezdili na Rampuši víkend
co víkend na chalupu, těšil jsem se, jak si sednu
do trávy a budu pozorovat sousedovy ovce, jak
se pasou na louce vedle našeho domu. A zřejmě
tímto okamžikem bylo jasno, jakým směrem se
budou brát mé životní kroky. Prostě život na
vesnici má své kouzlo.
3/ Víme, že rodinná farma Sokol má velmi
dobré jméno. Jaké to je podnikat v tomto
oboru?
Těžké, opravdu hodně těžké. Je hodně věcí,
které mne v současné době tíží. Bohužel, tak
jako všichni současní malí zaměstnavatelé máme i my problém sehnat zaměstnance.
V naší oblasti Rychnovska, kde je automobilový
průmysl v plném rozkvětu, je problém sehnat
člověka, který by chtěl pracovat v malé rodinné
firmě. Proto je nutností, aby se na chodu naší
firmy podílela celá naše rodina, vlastně nebýt
tohoto stabilního zázemí, které mi moje rodina
dopřává, asi bych o dalším rozvoji naší firmy
hodně pochyboval. Nicméně jsem rád, že se mé
kroky ubraly tímto směrem. Když jsem byl mladší a bez závazků, říkal jsem si, když to nepůjde,
tak prostě s podnikáním skončím, nechám se zaměstnat a budu pracovat 8 hodin denně a budu
mít více času na své koníčky. Nyní jsme rodina,
máme dvě děti a jsem rád, že sdílejí nadšení z života, který vedeme. Matyášek nyní skoro 6letý
pracovní rukavice z rukou skoro nesundá. Miluje
zvířata a už nyní si přeje být veterinářem. Minulý rok celé prázdniny chodil převlečený za indiá
na a jeho nejoblíbenějším zvířetem je slepice.

4/ Můžete nalákat čtenáře Javornických
listů na nějaké vaše novinky v sortimentu?
A co se nejvíce kupuje, co lidem nejvíce chutná z vašich výrobků?
Nápadů na nové výrobky by bylo dost a dost,
ale realizace je vždycky běh na dlouhou trať.
Nejde jen o to připravit recept do 100% kvality,
ale zavádění nového výrobku s sebou vždy nese
zdlouhavé přípravy. Nicméně snažíme se každý
rok přidat k našim stávajícím výrobkům alespoň
2 nováčky. Před pár dny jsme do našeho sortimentu výrobků zařadili kuřecí vývar se zeleninou
a masem a hovězí vývar se zeleninou a masem.
V dohledné době bychom chtěli zařadit ještě jeden masný výrobek, ale jelikož jsme stále ve fázi
příprav, nebudu prozrazovat více. Snažíme se

vyrábět to, co nám chutná, a pevně věříme, že
nový výrobek bude chutnat i našim zákazníkům.
V jednoduchosti je krása, to je naše motto, když
vymýšlíme nový výrobek. Vezměte si naše poslední dva vítězné výrobky Královehradeckého
kraje, např. sádlo se škvarky (vítěz z roku 2016)
a karamelovou pochoutku (vítěz z roku 2018),
jsou to výrobky jen ze dvou surovin, a i tak dokázaly obstát v konkurenci ve svých kategoriích.
Mezi oblíbené výrobky patří především jogurty,
jsme rádi, protože ve výrobě jogurtů jsme jedni
z nejlepších na trhu. Jsme jedni z mála výrobců,
kteří si vaří vlastní džemy do vlastních jogurtů,

tedy jednodruhový džem, který si uvaříme u nás
na Rampuši. V zimních měsících je velice oblíbené již zmiňované sádlo se škvarky. Zákazníci se
také rádi vracejí pro naše sýry, paštiky, nakládané sýry nebo zavařené maso.
Již třetí školní rok jsme zapojeni do projektu
Mléko do škol, a nyní již druhým rokem dodáváme naše výrobky také do školy v Javornici, proto
si i místní děti mohou každých 14 dní pochutnat
na našich mléčných výrobcích.
5/ Pořádáte také každý rok akci Den s farmářem? Jak vznikl tento nápad? A jaké máte
ohlasy?
Rodinný den, nebo-li akci Poznej svého farmáře, jsme u nás na farmě dělali již po 3., resp. 1.
a 3. ročník byl za podpory MZE, 2. ročník jsme si

organizovali svépomocí. V podstatě je to jednoduché, přihlásíte se a čekáte, zda vás vyberou.
Den otevřených dveří bychom v tomto roce pořádali, i kdyby nás MZE nevybralo jako hostitelskou farmu. Dali jsme si předsevzetí, že akci podobného typu budeme pořádat každé dva roky.
Avšak samozřejmě je příjemnější mít podporu
MZE, například nemusíte řešit reklamu, jak se
návštěvníci o akci dozvědí. Většina práce s pořádáním této akce však byla na nás, ať už je to
zajistit párty stany nebo hudbu, kulturní vystoupení zájmových spolků, divadelní představení,
prodejce, kteří nám na tuto akci přijedou prodá-
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vat. Starostí s akcí podobného typu je opravdu
hodně, ale na druhou stranu, při této akci jsme
se potkali se spoustou příjemných a spokojených lidí.
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Tento ročník navštívilo odhadem 1200 – 1500
návštěvníků. Z mého pohledu byla akce vydařená, ano našlo se pár chyb, kterých se budeme
při dalším ročníku snažit vyvarovat, ale myslím
si, že celkově odcházeli návštěvníci spokojeni,
mohli si užít krásný den plný kulturního programu. Celý kulturní program byl pro návštěvníky
samozřejmě zdarma, avšak u vchodu byla připravena kasička, kam mohli návštěvníci vhodit
jakoukoliv hotovost. Celý výtěžek této kasičky,
tedy necelých 5 tisíc korun, byl předán rodičům
onkologicky nemocné Amálky.
6/ Oblíbené místo? Místo, kam se rádi vracíte?
Přes naše náročné pracovní dny není moc času
na nějaké výlety. Ale když už máme nějakou
chvilku volno, jsme rádi, když můžeme náš volný
čas trávit s dětmi. Nyní jsou již „velcí“ a můžeme
s nimi dělat spoustu věcí. Čas od času jedeme

na kola, v zimě se snažíme jezdit na lyže nebo
alespoň trávit čas venku na sněhu a sáňkovat.
Rádi navštěvujeme zoo nebo aquaparky. Tento
rok jsme byli asi po 5 letech na dovolené, i když
jsme byli v podstatě nepřetržitě na telefonu, byl
to čas odpočinku, který jsme využili na 100 %.
Moře, to je to místo, kam se rádi vracíme.
7/ Vzkaz pro čtenáře Javornických listů?
Tuto příležitost bych rád využil k poděkování vám všem, kteří jste se stali součástí našeho
rodinného dne v tomto roce. Na Rampuši jsem
potkal spoustu známých tváří, hostů a zákazníků, které potkávám nejen v naší restauraci.
Rád bych poděkoval také ochotníkům ze spolku
Javor, za jejich nádherné vystoupení, které bylo
součástí kulturního programu u nás na Rampuši.
Z doslechu jsem věděl, že herci jsou úžasní, ale
vidět vystoupení těchto herců na vlastní oči byl
opravdu krásný kulturní zážitek. Užijte si krásný
podzim, čtenáři Javornických listů.
Děkujeme za rozhovor, přejeme vám vše
dobré, JJ a VP

Naše děti

Zprávy ze základní školy
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První školní den je pro všechny prvňáčky důležitou událostí, kterou je vždy potřeba dostatečně
zdokumentovat. V letošním roce do 1. třídy ZŠ a MŠ Javornice nastoupilo 16 žáků. Prvňáčky v jejich
nové třídě přivítali pan starosta z Javornice, pan starosta z Liberka, paní ředitelka a paní učitelka
Hübschová. Po krátké úvodní aktivitě s paní učitelkou si žáčky vyzvedli žáci 9. třídy a provedli je po
škole. Důkladně prozkoumali školu, splnili dané úkoly a společně se vrátili do třídy.

Na začátku školního roku se žáci 6. třídy vypravili na adaptační pobyt do Deštného v Orlických horách. Počasí jim opravdu přálo, a tak
se nesl pobyt v příjemném duchu. Čekalo je
mnoho aktivit, které slouží k semknutí kolektivu a nastartování týmové spolupráce, k navázání vztahu s novou třídní učitelkou, k nastavení pravidel při přechodu na 2. stupeň a také
k upevnění pozitivních vztahů mezi žáky.
Je sice teprve začátek školního roku, ale my
už máme mnoho plánů, akcí, exkurzí a dalších aktivit. Těšíme se, až se s vámi při našich
akcích setkáme.
Monika Křivohlávková

Všichni společně

Mladí hasiči SDH Javornice-obec
Léto u mladých hasičů v Javornici
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Vážení čtenáři Javornických listů, pevně věřím, že nedávno skončené prázdniny jste si dosyta užili
a načerpali další síly do závěru letošního roku. Dovolte mi touto cestou popsat vám na následujících
řádcích letní činnost mladých hasičů z Javornice.

Prázdninové dny bývají pro děti tradičně chvílemi odpočinku od většiny povinností, školy a zájmových kroužků. V původním plánu to ani u mladých hasičů v Javornici nemělo být nějak jinak, mimo
plánovaného vystoupení na Farmářském dni na Sokolím hnízdě na Rampuši se s žádnou akcí nepočítalo, ale jak říká klasik: „Člověk míní, Pán Bůh mění.“ Možná vám přijde výběr tohoto rčení přehnaný,
pro někoho možná až troufalý, ale na následujících řádcích se přesvědčíte, že je více než výstižný.
Výcvikový rok jsme s mladými hasiči zakončili v pátek 21. 6. 2019 v naší hasičárně. Na programu
bylo nejen pohoštění pro děti a jejich rodiče, ale i menší závod požárnické všestrannosti (po našem
„braňáček“). Nemohlo samozřejmě chybět ocenění všech soutěžících a trocha prevence v podobě
ukázky jednotlivých druhů hasicích přístrojů a jejich použití. Děti si vše mohly samozřejmě také
vyzkoušet. S přáním hezkých prázdnin a konstatováním, že se opět uvidíme na kroužku v září, měla
být činnost přes prázdniny téměř nulová.
Ale to by se nesměla potvrdit pravdivost úsloví napsaného výše. Zhruba v půlce července oslovil vedoucí mladých hasičů starosta obce Vlasta Zachoval, který byl požádán majitelem Venclova
statku panem Chudobou, zdali by mohli nejmladší členové našeho sboru předvést něco ze svého
umění vzácnému hostu, Jeho Eminenci Dominiku kardinálu Dukovi, jenž měl v Javornici v rámci
své návštěvy posvětit dožínkový věnec. Spolu s ním se měl aktu zúčastnit i režisér Jiří Strach a ještě
další pozvaní hosté z okolí. Jelikož se taková nabídka nedostává každý den, a protože javornickým
hasičům se kolena jen tak nerozklepou, přislíbili vedoucí kolektivu secvičení ukázek a jejich následné předvedení vzácné návštěvě na louce pod Venclovým statkem, i když bylo jasné, že z důvodu
prázdnin a dovolených bude maličko oříšek dát do kupy dostatek účinkujících.
Na samotném počátku přípravy bylo nutno obeslat rodiče dětí a zjistit, kdo se vystoupení může
zúčastnit. Scénář spočíval v rozdělení ukázek na dvě části – v první předvedení několika disciplín ze
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hry Plamen, v druhé hrané ukázky. Vzhledem k probíhajícím prázdninám, a tím i nedostatku účinkujících, ale nebylo možno zopakovat hranou scénku „Zásah na dopravní nehodu“ z hasičského plesu. S nejmenšími dětmi (nejmladším „zasahujícím“ hasičům jsou 3 roky) jsme tedy secvičili neméně
akční představení „Zásah na hořící dům se záchranou zraněné osoby“.
Zde mi dovolte malé odbočení. Při scénce se používají různé doprovodné zvuky a hudba. Nejinak
tomu bylo i při zkoušce vedle dolního krámu. Zvuk sirény, která dětem zahajuje scénku, se z reproduktoru ozval poněkud hlasitěji, až to zmátlo poblíž bydlící členy SDH, kteří se plně vystrojeni
dostavili k hasičárně v domnění, že se jedná o skutečný poplach. Vše se vzápětí vysvětlilo a oba
dostavivší se členy jistě nemine pochvala před nastartovanou sborovou avií za prokázanou pohotovost a připravenost!
Pak už nadešla sobota 3. srpna odpoledne. Po příjezdu vzácných hostů na Venclův statek, jejich
proslovech a státní hymně došlo ústy starosty obce Javornice Vlasty Zachovala na pozvání kardinála Duky a ostatních zúčastněných na komentovanou ukázku našich mladých hasičů. Ti předvedli
v první části ukázku disciplín Plamene – konkrétně štafetu požárních dvojic, nástřik na terče ze
džberových stříkaček a nakonec štafetu 4x60 metrů. V druhé části pak naši nejmenší sehráli nacvičenou scénku zásahu na hořící objekt s využitím CAS (cisternová automobilová stříkačka) obecní
jednotky Javornice. Celá ukázka byla přítomnými hosty velice kladně hodnocena, mladí hasiči byli
po jejím konci Jeho Eminencí podarováni pamětním obrázkem. Poté došlo na další překvapení, kdy
všem účinkujícím pan režisér Strach přečetl premiérově svoji autorskou pohádku o mašinkách. Nakonec děti opékaly buřty. Všichni účinkující si jistě odnesli zážitek, který se nesmazatelně zapíše do
jejich pamětí na hodně dlouhou dobu. Dovolte mi touto cestou poděkovat manželům Chudobovým
a personálu Venclova statku za pozvání a zajištění zázemí a občerstvení!
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Druhým vystoupením, tentokráte plánovaným, bylo vystoupení na Farmářském dni na Sokolím
hnízdě na Rampuši dne 17. 8. 2019. Komentovaná ukázka pro veřejnost se tady sestávala ze tří částí, kdy k ukázkám ze hry Plamen (štafeta požárních dvojic, nástřik terčů ze džberových stříkaček,
štafeta 4x60 metrů) a ukázky zásahu na hořící dům ještě přibyla první nacvičená scénka ukázky
zásahu na dopravní nehodu. Toto vystoupení prověřilo členy SDH, neboť vzhledem k počtu účinkujících a rekvizit se jednalo o jednu z logisticky náročnějších akcí. Stejně jako v případě prvního
vystoupení, tak i na tomto místě musíme poděkovat všem z farmy a restaurace Sokolí hnízdo za
pozvání a zajištění odměn pro účinkující mladé hasiče!
A aby těch poděkování nebylo málo, je třeba znovu vyslovit díky všem, kteří se na akcích mladých
hasičů podílí – ať už vedoucím kolektivu, samotným dětem, ostatním členům sboru, ale i pomáhajícím rodičům nečlenům (kteří by ale měli zvážit, jestli řady členů SDH Javornice-obec nerozšíří :)).
Bez všech těchto zúčastněných by byla velice obtížná, ne-li nemožná nejen samotná činnost mladých hasičů, ale i důstojná reprezentace naší krásné obce.

Vážení čtenáři, na předešlých řádcích jsem vás seznámil s činností mladých hasičů v letních měsících roku 2019. Nyní, po začátku školního roku, už se opět plně věnujeme výcviku, momentálně zaměřenému na dovednosti potřebné pro Závod požárnické všestrannosti, kterými jsou vázání
uzlů, střelba ze vzduchovky, zdravověda, znalosti topografických značek, věcné požární výbavy,
orientace v mapě pomocí buzoly a samozřejmě i fyzická připravenost. Závod samotný se uskuteční
5. října v Křovicích. Předtím ještě s dětmi absolvujeme poslední zářijovou sobotu soutěž v požárním
útoku v Kostelecké Lhotě. Nejen o průběhu těchto závodů, konečném umístění v nich, ale i mnoho
dalšího se jistě budete moct dočíst v příštím vydání Javornických listů.
Pokud se vám nebude chtít tak dlouho čekat, můžete do dalšího vydání sledovat naše internetové
stránky www.sdhjavorniceobec.webnode.cz, kam zprávy z jednotlivých akcí mladých hasičů, sboru
Javornice-obec a jednotky obce Javornice umísťujeme pravidelně.
Příjemné prožití podzimu Vám za SDH Javornice-obec přeje Michal Moravec!

Myslivecký spolek
Vážení čtenáři,
máme tu podzim. Už zase. A co se děje na
podzim? Fouká ze strnišť. Jistě. Zlátne listí.
Ano. To listí potom padá. Co se dá dělat. Musíme ho pak hrabat. Ach jo. Některá zvířata se
chystají na zimní spánek. Prozíravé. Děti pouští draky. Milé. Ale hlavně, hlavně myslivci protáhli
své hlavně, protože začíná hlavní lovecká sezóna. Mimo individuálních lovů jsou to společné lovy,
konkrétně v naší honitbě hony na drobnou zvěř 16. a 30. listopadu. Prosíme vás, abyste byli v těchto
dnech obezřetní při vašich procházkách přírodou, aby nedošlo ke „střetu zájmů“.
Myslivec jede vlakem, pušku má na rameni tak nešikovně, že míří hlavní přímo na hlavu souseda.
„Nemůžete tu flintu dát jinam?” povídá nervózně cestující. „Co když vám vystřelí?” „Tak ji zase nabiju.”
Na parketu tanec, na talíři kanec. Všude samej lovec, je to ale mazec!
Tak by mohla vypadat pozvánka na Poslední leč, na kterou vás Myslivecký spolek Javornice zve
7. prosince 2019 do pohostinství U Rufferů. K poslechu a tanci vám bude hrát skupina Gradace a již
tradičně budou připravena zvěřinová jídla a samozřejmě bohatá tombola. Přijďte ochutnat, zatancovat si, pobavit se, něco vyhrát, zkrátka si to užít.
Myslivecký spolek Javornice vám přeje krásný barevný podzim.
											

JaR
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Tip na výlet
Kamieńczyk

V tomto tipu na výlet zavítáme do Polska. Konkrétně do obce Kamieńczyk, nacházející se kousek
od českých hranic v Dolnoslezském vojvodství.
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Polská obec Kamieńczyk byla založena roku 1564 rodem Tschirnhausů a nachází se nedaleko Klášterce nad Orlicí, cca 1 km za státní hranicí, na souřadnicích 50°7‘10.999“N, 16°38‘34.7“E .
Nejcennější památkou v obci je dřevěný barokní kostel sv. Michala archanděla – nejstarší ze čtyř
dřevěných kostelů nacházejících se v oblasti Klodzko. Kostel byl vystavěn v roce 1710 jako evangelický kostel u starého hřbitova pocházejícího z roku 1599. Zpočátku plnil funkci předpohřebního kostela. Jde o jednolodní stavbu s odděleným presbytářem a s barokní kopulovou věží.

Nejcennějším exemplářem interiéru kostela je polychromovaný obraz z roku 1734, připisovaný pražskému malíři Antonínu Ferdinandu Veitovi. Na chóru naproti oltáři se nachází lidová polychromovaná řezba z poloviny 18. století, představující sv. Annu Samotřetí. Nad dveřmi sakristie
je řezba Matky Boží s dítětem z poloviny 18. století. V presbytáři je umístěn pozdněbarokní oltář
(z roku 1720), uprostřed něhož je zobrazena figura patrona kostela. Oltář byl zakoupen ve starém
kostele v Lichkově v Čechách a převezen do vsi Kamienczyk mezi léty 1740–43. V letech 1934–35 došlo k rekonstrukci kostela. Tehdy byl před kostel umístěn kamenný kříž, vyměněny zničené trámy,
rozšířena sakristie a narovnána věž. Střecha kostela byla pokryta novým šindelem, interiér byl obohacen novým polychromem a malbou na skle s motivem křížové cesty (od Herberta Blasche z Bystrzy Klodskiej). Vesnické a okolní obyvatelstvo se snažilo kostelík zachránit a ujalo se péče o něj.

Přibližně 5 km od hraničního přechodu Mladkov – Boboszow se nachází velmi zajímavé místo: Gospodarstwo Rybne – Żubr Kamieńczyk. Jak už název napovídá, na své si tam přijdou milovníci
ryb a rybolovu. Jedná se o areál tvořený menším rybníkem a dvěma sádkami. Ve zmíněném rybníku
si návštěvník (a nemusí to být zrovna registrovaný rybář) může za poplatek zkusit ulovit rybu, kterou mu pak v tamní restauraci rádi připraví k jídlu. Chytit tam můžete mnoho druhů ryb, mimo jiné
pstruha, sumce, kapra nebo také jesetera či candáta. Nechcete-li si chytit rybu sami, nevadí. Pochutnat si můžete již na připravené nabídce pokrmů, které vám zabalí i domů. Výhoda je i možnost
platby v české měně. Milovníci piva ocení pivo Żubr, které se zde čepuje. Nejedná se ale o českého
Zubra, nýbrž o toho polského, který se vyrábí poblíž Bielověžského parku, kde se toto mohutné
zvíře vyskytuje. Prostředí areálu je velmi malebné. Pohádkovou atmosféru vykouzlí architektonické
prvky v podobě hradních věží. Jedná se tedy o místo, které si jistě oblíbí i děti.

Tak pro rybáře Petrův
zdar a všem dobrou chuť!
VŠ

Vaše příspěvky
Kopeček v Javornici

Javornice sama se rozkládá v kopcích. Ale Kopeček tam nemají. Místní spolek Javor spolu
s Obcí Javornice uspořádal v sobotu 21. září
již tradičně Staročeský jarmark. Prodávalo
se zde různé rukodělné zboží, např. pletené,
háčkované a paličkované výrobky, vyřezávané malované ozdoby ze dřeva, dřevěné
výrobky různého účelu, hračky a hlavolamy,
malované obrázky a další hezké a užitečné
předměty především z přírodních materiálů.
Zmíněný Kopeček, chráněné dílny Sdružení
Neratov se zde představil s výrobky dílen keramické, košíkářské, tkalcovské a šicí.
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Návštěvníci mohli průběžně sledovat pletení košíku z přírodního vrbového proutí. Děti zde měly
svůj koutek s různými aktivitami. Hudbou a zpěvem celou akci provázel rokytnický Sbor z hor. Také
během dne proběhla tato vystoupení: RK Crazy Rychnov nad Kněžnou, Dětští javorničtí ochotníci,
Sboreček při ZŠ Rokytnice v O. h., Dětští hasiči SDH Javornice. Hasiči předvedli zásah při požáru.
Místní zajistili pestré občerstvení a návštěvníků přišlo velké množství. Jarmark se konal v areálu
památníku Sedláčkových, kde byla přístupná galerie a v přilehlé stodole loutky a různé historické
předměty, mající vztah k venkovu. Krásnou akci a obdivuhodnou píli pořadatelů doplnilo i pěkné
počasí.
Petr Zámečník

Česko – polská Hřebenovka
Zeptali jsme se v Euroregionu Glacensis, který realizuje projekt, jehož součástí je výstavba nové
rozhledny na Velké Deštné…informace nám podala paní Šárka Holakovská, projektová manažerka.
V rámci projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ bude pro návštěvníky Orlických
hor do konce příštího roku vybudováno několik nových rozhleden. Nejsledovanější investicí projektu, jejíž slavnostní otevření je netrpělivě očekáváno pravděpodobně v druhé polovině letošního října, je rozhledna na nejvyšším vrcholu Orlických hor, Velké Deštné (1115 m n. m.). Tato atypická
rozhledna je vystavěna na místě původní vyhlídkové věže a umožní výhledy nejen na Rychnovsko,
na Stolové, Soví a Bystřické hory, ale také na Králický Sněžník, Krkonoše a Jeseníky.

Aktuálně probíhá také výstavba rozhledny na Feistově kopci (711 m n. m.) nad Olešnicí v Orlických horách a rozhledny ve Vysoké Srbské. Základové desky obou rozhleden jsou již postaveny
a konstrukce nadzemních částí jsou vyráběny v sídle dodavatelských firem. Dokončení rozhleden
očekáváme na jaře příštího roku. Ještě v letošním roce bude zrealizována stavba Jánského mostu
přes Divokou Orlici v Neratově, kde již započaly stavební práce. Mostem pro pěší bude opět propojena hranice obou států, čímž bude obnovena historická poutní cesta z Neratova na vrchol Jagodná
v Polsku (977 m n. m.), kde v těchto dnech začala výstavba další z původních rozhleden. V rámci
projektu byla na polské straně hranice čerstvě zahájena také stavba rozhledny na Czerńcu (840 m n.
m.) v blízkosti obce Międzylesie a rozhledny na Kłodzkiej Górze (757 m n. m.) východně od Kłodzka.
Celý projekt „Hřebenovky“ je zaměřen na revitalizaci historické hřebenové trasy v česko-polském
pohraničí, vybudování doprovodných investic a na propagační kampaň pod společnou značkou
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„Hřebenovka“. Trasa z velké části kopíruje hranici a v několika místech volně přechází do druhého
státu. Očekávanými investicemi v rámci projektu je stavba 11 rozhleden, z toho 8 bude historickým obnovením zaniklých rozhleden/vyhlídkových míst nebo využitím jiného historického dědictví. Dále vzniknou dvě česko-polská turistická informační centra v Neratově a Novém Hrádku.
Součástí projektu je také proznačení hřebenové trasy názvem a piktogramem Hřebenovky, která
prochází Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým i Olomouckým krajem. Na polské straně
vede územím Dolnoslezského vojvodství, kde horní větev kopíruje historickou hranici bývalého
Kladska. Celková délka trasy je 589 km a již nyní je díky úzké spolupráci krajů s KČT větší část trasy
proznačena.

Vůbec první zrealizovanou investicí „Hřebenovky“ je rozhledna na Włodzické hoře (Vladzické
hoře, 758 m n. m.) v blízkosti města Nová Ruda v Polsku. Slavnostní otevření proběhlo již v říjnu
loňského roku. Nyní, ve čtvrtek 19. 9. 2019, byla v rámci programu slavnostně otevřena již druhá
plánovaná investice – vyhlídka na Guzowaté (492 m n. m.) nad obcí Radków v Polsku. Vyhlídková
plošina se nachází nad Rakówskou přehradou, jedná se o obnovu historické vyhlídky a novým významným prvkem z hlediska rozvoje cestovního ruchu v příhraniční oblasti. Můžete se těšit atraktivními výhledy na Národní park Stolové hory, Broumovské stěny a Božanovský špičák. Vyhlídková
terasa je přístupná jak pro pěší po turistické trase (od přehrady cca 1 km), tak pro motorizované
návštěvníky díky nově vybudované komunikaci a parkovišti.
Více informací o celém projektu najdete na: www.euro-glacensis.cz/hrebenovka
JJ

RECEPTY Z KAČENČINY KUCHYNĚ
Bejlík
Bejlík je pojem z židovské kuchyně. Jde o husí nebo kachní prsa, která jsou ponechaná v páru,
včetně spojující hrudní kosti a kůže. V obchodech ho najdeme pod názvem “motýlek”! Podle starých receptur se bejlík nejčastěji dusí nebo peče v troubě pod poklicí.
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Ingredience:
Rozpis na 4 porce:
2 ks kachní nebo husí prsa, spojená, i s hrudní
kostí a kůží, tzv. motýlek
4-6 ks stroužků česneku
1 ks velké, nebo dvě menší cibule
1 ks tak 3 cm dlouhého oddenku zázvoru
200 ml husího, kachního, případně kuřecího vývaru
sůl
Postup:
Z motýlků odstraníme kůži, 2 ks stroužky nakrájíme nadrobno, polovinu zázvoru oloupeme a nastrouháme, oloupanou cibuli přepůlíme a pak nakrájíme na tenké plátky.Kůže vložíme do hrnce
sádlem dolů, zasypeme cibulí, česnekem a zázvorem a necháme, na mírném zdroji tepla, 10 minut
zvolna změknout, zvýšíme teplotu zdroje na středně a ještě dalších 5 minut, za občasného míchání,
opékáme. Podrtíme zbývající stroužky česneku i nastrouhaný zázvor se solí v hmoždíři a touto směsí potřeme povrch kuřecího masa. Jakmile se cibule opeče dozlatova, kůže vyjmeme, vložíme obě
prsa masem dolů a hrudní kostí nahoru, zprudka opékáme, až se česnek rozvoní. Zalijeme vývarem
do poloviny výšky masa, zaklopíme, vložíme do trouby vyhřáté nejprve na 180 °C, pečeme půl hodiny, pak snížíme teplotu v troubě na 150 °C a pečeme další půl hodiny. Upečené maso zbavíme kostí,
prsa rozkrájíme na plátky. Výpek rozmixujeme dohladka, podáváme jako omáčku.
K bejlíku podáváme nejlépe vařené nebo opékané brambory a například červené zelí nebo brusinkovou marmeládu apod.
VP

„Nejen vzděláváním k pestřejšímu životu.“
Vážení občané, zveme vás na již tradiční Týden vzdělávání dospělých. O co vlastně jde?
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Týden vzdělávání dospělých 2019 v Královéhradeckém kraji probíhá každý rok zhruba ve stejnou
dobu a otevírá dveře široké veřejnosti. V rámci něj nabízíme pestrý program zaměřený na vzdělávání,
osobní rozvoj, komunikaci, řešení problémů apod. Aktivity budou probíhat v prostorách spolupracujících organizací a Úřadu práce ČR, na kontaktním pracovišti v Rychnově n. Kn. Letos se uskuteční
v týdnu 11. – 15. 11. 2019 a my budeme rády, když se rozhodnete zúčastnit se některé z jeho zajímavých akcí. Nenechte se poplést tím, že aktivity probíhají i na úřadu práce. Skutečně se může zúčastnit
kdokoliv z široké veřejnosti – studenti, důchodci, zaměstnaní, podnikající, muži, ženy…TVD je akcí
neziskovou a účast pro veřejnost je ZDARMA na všech aktivitách. Všichni jste srdečně zváni.
Letošní TVD jsme se snažily pojmout s novým nádechem a se zajímavými prožitky. Chtěly jsme
se zaměřit převážně na tvořivost, kreativitu, praktické ukázky a sdílení zkušeností, protože i to jsou
způsoby, kde může člověk vzdělávat a poznávat sám sebe. Proto se i letos můžete těšit na velmi
různorodý program. Kompletní přehled bude zveřejněn v regionálním tisku, na plakátovacích plochách, na www.kr-kralovehradecky.cz a na 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. Kněžnou

Obecní úřad informuje

Vážení občané obce Javornice, v jarních měsících prováděla naše společnost AQUA PROGRESS,
s.r.o. prostřednictvím spolupracujících subjektů kontrolu kvality pitné vody z vlastních zdrojů. V několika ojedinělých případech došlo na žádost zákazníku i ke kontrole kvality vody dodávané VAK
Jablonné nad Orlicí. V těchto případech došlo k chybnému měření a následné interpretaci výsledků. Následnými akreditovanými rozbory, které nechala provést naše společnost, bylo potvrzeno,
že voda dodávaná VAK Jablonné nad Orlicí, splňuje vyhlášku pro pitnou vodu. V případě, že došlo
k podání mylných informacím našich spolupracujících subjektů se za tuto chybu omlouváme.
Karel Fink – Jednatel AQUA PROGRESS, s.r.o.
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