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Milí čtenáři Javornických listů,

Držíte v rukách poslední letošní číslo Javornických listů a než vám popřejeme klidné Vánoce, dovolte nám malou vsuvku. Čas, to je ta
veličina, která je nám všem dána stejně, často
slýcháme, nemám čas, teď se mi to nehodí…
Někdy je dobré se zastavit a položit si otázku,
jak se svým časem nakládám? Jak ho trávím
a s kým? Stojí mi to vůbec za to? Protože, až se
každý z nás ocitne na konci své životní poutě,
měl by si říci, že ten svůj čas tady strávil s těmi,
které měl rád a nepromrhal ho. Proto nám
dovolte popřát Vám klidné a pohodové Vánoce a v novém roce 2020 přejeme hodně času
stráveného podle vašich představ a zejména
přejeme hodně lásky, zdraví, štěstí a spokojenosti.

Spolek Javor
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Představujeme vám
Jan Plašil
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Víte, kdo v Javornici zvoní na zvon v kostele svatého Jiří? A my jsme mu položily pár
otázek.
1. Honzo, jak si se dostal ke zvonění?
Ke zvonění jsem se dostal po úmrtí mého otce,
kdy mne tuhle činnost navrhl pan Andrejs.

5. Jak trávíš volný čas nyní?
Volný čas trávím převážně sportem jako je
třeba jízda na kole, taky rád plavu. Hraji také
stolní tenis za Sokol Slatinu nad Zdobnicí. Mám
rád řeku Orlici, Vltavu, kterou pravidelně sjíždím
s kamarády. Také si rád zajedu na dobré víno na
Moravu.
6. Oblíbené místo, místo, kam se rád vracíš?
Rád chodím na Jahodovou horu, odkud se dívám na Orlické hory, to je takové moje oblíbené
místo.

2. Při jakých příležitostech zvoníš?
Zvoním při smutných událostech, kdy musím
oznamovat, že tady odešel na věčnost někdo
z Javornice, nějaký náš občan. Jinak se též zvoní
při úmrtích některých státníků, například prezidentů. Taky zvoním při posledních rozloučeních
na hřbitovech. Lepší by bylo zvonění na při narození nějakého nového občánka Javornice.
3. Máš nějaký příběh ke zvonění?
To možná někteří čtenáři ví, že zvonu v kostele
jednou upadlo srdce. Což podle dávných pověr
znamená, že se v obci něco přihodí. Rok poté
byla v obci povodeň, která napáchala značné
škody, takže na tom něco bude.
4. Jsi javornický rodák, jaké bylo Tvé dětství?
Vyrůstal jsem v Javornici se svými rodiči a prarodiči a pomáhal jim s hospodářstvím. I při této
činnosti jsem si našel čas na zábavu s kamarády.
Hráli jsme za školou na hřišti s kamarády fotbal,
hokej. V zimě jsme pak sjížděli cestu u bytovek,
kde jsme sáňkovali, stavěli sněhuláky.

7. vzkaz pro čtenáře Javornických listů?
Loučím se s přáním do nového roku 2020, a to
celé Javornici co nejméně umírajících a také
všem pevné zdraví a štěstí.
Děkujeme za rozhovor, přejeme vše dobré
JJ a VP

Naše děti

Zprávy z mateřské školy
Těšíme se na Ježíška…
„Jak asi vypadá, kde bydlí, přiletí nebo přijede???“ Nekonečné otázky dětí s tajemně zářícíma očima čekají na odpověď...
Období adventu slavíme tradičně i v mateřské škole – posezením u adventního věnce,
rozdáváním dobrůtek z adventního kalendáře,
pečením cukroví, zpíváním koled s tradičními
vánočními zvyky.
Čekání na Ježíška ale předchází návštěva Mikuláše, čerta a anděla. I letos se výborně této úlohy
zhostili žáci 9. třídy, všechny děti obdarovali mikulášskou nadílkou, ale nezapomněli pokárat hříšníky a předat jim čertovské metličky a uhlí. Také jsme navštívili čertovskou výstavu v Déčku v Rychnově nad Kněžnou, kde jsme našli i svoje čertíky z drátěnek a pytlíků. Trošku jsme se čertovsky báli,
ale zároveň ochutnali kouzelný lektvar, který nás před pekelníky ochránil a tak jsme se spokojeně
vrátili do školky.
Vánoční atmosféra ve školce byla umocněna krásným „Betlémským příběhem“ s živými postavami na zámku v Potštejně, kde se děti seznámily s narozením Ježíška. Nechybělo ani malé sladké
občerstvení v krásné zámecké cukrárně.

A již pár dní a bude tu ten očekávaný den
i u nás ve školce – vánoční stromeček a spousta dárečků v podobě hraček a didaktických
pomůcek, které opět obohatí prožitky, učení
a hry dětí. Určitě každý kluk i holčička si najdou
něco zábavného, milého, co je potěší a s čím si
budou rádi hrát.
Přejeme i Vám krásné pohodové vánoční
svátky, štěstí, zdraví, hodně lásky po celý
příští rok 2020.
Za děti a zaměstnance školky Věra Dusilová
a Michala Krištufová
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Zprávy ze základní školy
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V této polovině roku bylo u nás na škole opravdu rušno. Skoro každý týden nás čekaly nějaké
exkurze, besedy či projektová výuka. Za zmínku stojí určitě naše celoškolní účast na Listování Lukáše Hejlíka, kdy nám známý herec interaktivně předvedl, jak může být čtený text zábavný, bavili
jsme se opravdu všichni. Výukový program Tonda Obal nás zase seznámil s tříděním odpadu a my
si uvědomili, jak je to v dnešní době potřebné. Pan režisér Cyril Podolský na příkladech vysvětlil, jak
náročné je natáčení animovaného filmu, co vše je potřeba pro jeden obraz a jak pomalá a titěrná
práce to je. Mohli jsme si prohlédnout Krysáky v jejich normální velikosti. Žáci druhého stupně se
podívali do firem (Škoda Kvasiny a. s., Vitráže Zilvar, Cukrovar České Meziříčí), ve kterých se seznámili s chodem firmy a prohlédli si firemní prostory. Pátá třída zase navštívila hvězdárnu v Hradci
Králové a při další exkurzi se vydali na Pražský hrad.
První stupeň se před Vánoci vypravil na vánoční prohlídku zámku do Potštejna. Na druhém stupni proběhl v posledním prosincovém týdnu anglický týden, při kterém žáci komunikují v hodinách
pouze s rodilými mluvčími. V pátek 20. prosince se celá škola sešla na školní besídce, žáci druhého
stupně pak poměřili své síly ve vánočním turnaji v přehazované.
Vánoční jarmark
V posledním listopadovém dni naše škola
ožila vánočními koledami, konal se již tradiční
vánoční jarmark. Pamětníci prvních jarmarků
se shodli na tom, že se jednalo o 9. ročník. Letošní jarmark byl v duchu pohádkových Vánoc.
K vánočnímu naladění přispěly jak stánky školky, školy i jiných vystavovatelů, tak i kulturní
vystoupení. V 11 hodin měli přítomní možnost shlédnout hudební či taneční vystoupení žáků základní školy, žáci byli velmi úspěšní
a své umění předvedou i na javornickém plese.

V jednu hodinu pak zatančil učitelský sbor
Javořinka a ve tři hodiny se skoro všichni přítomní zapojili do soutěžení (hádání hudebních
ukázek z vánočních filmů či pohádek).
Ve stáncích školy se objevilo mnoho krásných výrobků od rodičů a u občerstvení se lidé
rozplývali nad upečenými dobrotami. Moc děkujeme všem rodičům, kteří nám s jarmarkem
pomohli, bez nich by náš jarmark nebyl takový, vážíme si vaší pomoci. Velké poděkování
patří i všem účastníkům akce.
V minulém roce byl výtěžek z jarmarku použit na zakoupení tabletů, které využíváme v hodinách.
Letos bychom rádi vybrané peníze použili na zajištění exkurzí a programů pro žáky (např. sportovních, zábavních, kulturních či poznávacích).
										

Monika Křivohlávková

Všichni společně

Mladí hasiči SDH Javornice-obec
Co jste mladí hasiči na podzim dělali?
Takto by se mohl ptát zvídavý čtenář Javornických listů, očekávajíc další informace o tom, jak
probíhala činnost mladých hasičů SDH Javornice-obec na podzim letošního roku. A tak budou následující řádky patřit hasičskému mládí a jeho práci v průběhu podzimu roku 2019.
Začněme tam, kde jsme skončili v minulém čísle tohoto časopisu, tedy akcemi v měsíci září. První
soutěží, kde mohli mladí hasiči prokázat svůj um, byla noční soutěž na Prorubkách. Tamní velice
spoře (ne)osvětlená závodní trať dokáže dokonale prověřit naučené rutiny mladých hasičů v provádění požárního útoku. Tři družstva našeho sboru – jedno starších žáků, dvě mladších – byla jediná
žákovská a umístění si rozdělila následovně: první mladší „Áčko“, druhé mladší „Béčko“ a třetí, po
chybě na rozdělovači, skončilo družstvo žáků starších.
Nejmenší hasiči pak předvedli populární scénku zásahu na hořící objekt v rámci Staročeského jarmarku v Památníku Marie a Vojtěcha Sedláčkových v Javornici. Jejich dovednost ocenil i přítomný
senátor JUDr. Miroslav Antl.
Jestliže v soutěži na Prorubkách nemělo javornické hasičské žactvo konkurenci, pak na tradiční
soutěži v Kostelecké Lhotě na konci září tomu bylo přesně naopak. Do soutěže se přihlásilo celkem
šest družstev v kategorii mladší a sedm družstev v kategorii starší. Náš sbor nominoval dvě družstva žáků mladších, z nichž jedno bylo složeno převážně z „nováčků“ postoupivších z přípravky,
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a jedno družstvo žáků starších. Požární útok probíhal dvoukolově na nástřikové terče, pořadí určoval lepší dosažený čas z obou kol. První družstvo javornických mladších hasičů prokázalo zkušenosti
nabrané dosavadním výcvikem a svoji kategorii s náskokem více než šesti sekund vyhrálo. To družstvu druhému se už tak nedařilo a skončilo na čtvrtém místě. Stejné umístění zbylo na starší hasiče,
kteří v kole prvním zaběhli čas „na jistotu“, v kole druhém chybovali a byli předstiženi družstvem
z Vamberka o dvě a půl desetiny sekundy.
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Sobota 5. října, tak znělo nejdůležitější datum v podzimním kalendáři mladých hasičů. V tento
den došlo na zahajovací disciplínu celoroční hry Plamen, tradiční Závod požárnické všestrannosti. Jedná se o klání pětičlenných hlídek mladších a starších kolektivů hasičů. Na dvoukilometrové
(mladší žáci) a tříkilometrové (starší žáci) trati se nachází šest stanovišť, na kterých hlídky plní dané
úkoly. Jsou jimi střelba ze vzduchovky (každý člen tři náboje na sestřelení třech špalíků o rozměrech
7x5x2 cm), dále určování topografických značek (mladší žáci patnáct, starší pětadvacet), k tomu
navíc ještě orientace mapy a starší určení azimutu, uzlování (plochá spojka, uzly lodní a tesařský,
zkracovačka a úvaz na proudnici), znalosti zdravovědy (ošetření poraněné horní končetiny a ošetření zraněného kolena), znalosti z požární ochrany (přiřazení grafické značky požární výbavy ke
konkrétnímu prostředku a určení vhodného a nevhodného hasicího přístroje k různým hořlavinám),
a konečně překonání překážky po vodorovném laně. Za nepřesné plnění jednotlivých úkolů se přiřazuje různý počet trestných bodů (dle směrnic hry Plamen), které se připočítávají k celkovému času
na trati (co trestný bod, to minuta navíc). Umístění v této soutěži pak ovlivňuje celkové umístění
v ročníku hry Plamen.
Náš sbor reprezentovala v soutěži tři družstva v kategorii mladších žáků, jedno v kategorii starších. Za opravdu silného deště vybíhaly jednotlivé hlídky k plnění úkolů na trati. Jako první z našich
vyběhla hlídka nejzkušenějších mladších závodníků. Ti předvedli běžecky famózní výkon s hodnotou 22,00 minut a dělili se tak o druhé místo s Houdkovicemi. Ale k času na trati se připočítávají
i trestné body. A to byl kámen úrazu. Hlídce se vůbec nepovedla zdravověda (nesprávné ošetření
obou zranění – chyby z kategorie „zbytečné“), což znamenalo přidělení 10 trestných bodů. Spolu s dalšími devíti, posbíranými v jiných částech, to znamenalo navýšení času o devatenáct minut
a propad na sedmé místo z šestadvaceti. Druhá naše hlídka, nezapočítávaná do celkového pořadí,
na trati měla hlavně sbírat zkušenosti. Čas na trati měl hodnotu 28,00 minut, přidělené trestné
body ho navýšily o další půl hodiny, celkem tedy 58 minut. Čas posledního zástupce sboru z Javor-

nice v kategorii mladších se po běhu zastavil na 28 minutách a 23 vteřinách, deset nesestřelených
špalíků spolu s dalšími trestnými body navýšilo tuto hodnotu na konečných 46 minut a 23 vteřin,
což znamenalo 13 místo z 26. Po obědě se do trati pustilo i naše družstvo starších žáků. Devětadvacet minut strávených na trati ho řadilo do první poloviny tabulky, ale deset stojících špalíčků,
pět trestných z topografie, pět ze zdravovědy, tři z uzlování a jeden z požární ochrany zhoršilo tuto
hodnotu na výsledných 53 minut a propad na 21. místo z 27. Závod nám ukázal, ve kterých částech
ZPV musíme ještě potrénovat. Jedná se hlavně o střelbu ze vzduchovky. Ostatní disciplíny mají naši
mladí závodníci více zažité, zde už se zaměříme spíše na rychlost jejich provedení, než na správnost.

Na konci října navštívili mladí hasiči hasičskou zbrojnici, aby vyslechli výklad o vybavení dobrovolné jednotky obce Javornice. Při něm byli přezkoušeni v rámci opakování ze znalosti grafických
značek hasičské výbavy a z použití hasicích přístrojů. Práci s nimi si mohli v rámci preventivní výchovy i vyzkoušet. Několik minut věnovali diskuzi ohledně hašení hořících tuků používaných v domácnosti a názorné ukázce hasicí deky z výbavy jednotky.
První listopadový víkend probíhalo ve škole v Rokytnici v Orlických horách školení vedoucích mladých hasičů, pořádané Okresním sdružením hasičů v Rychnově nad Kněžnou. Cílem kurzu je získání
odbornosti „Vedoucí mládeže III stupně“, které je nutnou podmínkou pro práci s mládeží, popřípadě
zvýšení odbornosti ze třetího na druhý stupeň. A právě z tohoto důvodu se ho zúčastnili i čtyři naši
vedoucí. V závěrečném testu prokázali potřebné vědomosti a znalosti, za což jim bylo uděleno jednak Osvědčení o zvýšení kvalifikace, a také odznak dané odbornosti.
Jelikož činnost soutěžní podzimním Závodem požárnické všestrannosti víceméně končí, věnujeme tento čas pořádání exkurzí. Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se naši mladí hasiči společně se svými vedoucími zúčastnili exkurze do Tepelného hospodářství (lidově „kotelny“) v Rychnově nad Kněžnou. Za
doprovodného výkladu vedoucího výroby pana Lubomíra Plesla prošli hasiči celým procesem od
navezení uhlí až po odvod strusky, a to včetně prohlídky vnitřku paty více než stometrového komínu. Děkujeme firmě Tepelné hospodářství s.r.o. za umožnění prohlídky!
V neděli 17. 11. 2019 pak následovala exkurze na stanici Letecké záchranné služby v Hradci Králové. Trochu se na nás usmálo štěstí, být v blízkosti přistávajícího vrtulníku se nepodaří každý den.
Děti si vyslechly odborný výklad o fungování LZS, specifických pravidlech létání u LZS, dozvěděly
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se o výbavě ve vrtulníku, ale i v sanitách, které jsou garážované u hangáru. I zde se sluší poděkovat,
konkrétně panu Liboru Holubovi a kolektivu LZS HK, za zprostředkování a umožnění této návštěvy!
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Čtvrteční trénink 5. 12. navštívili Mikuláš, anděl a čert, aby obdarovali mladé hasiče drobným
pamlskem. Další neděli navštívili zástupci našeho kolektivu Venclův statek, kde jim byla předána
pamětní fotokniha „Dožínky na Venclově statku“, s vepsaným věnováním od obou významných
hostů této akce, tedy Jeho Eminence Dominika kardinála Duky a pana režiséra Jiřího Stracha. Typ
knih, do kterého bezesporu patří zde vystavovaná kopie Ďáblovi bible, také nevídáme každý den…
Vážení čtenáři, nyní již máte ucelený přehled o fungování kolektivu mladých hasičů ve Sboru
dobrovolných hasičů Javornice-obec. Jistě mi dáte za pravdu, že se skvěle podílí na reprezentaci
naší obce nejen v rámci rychnovského okresu, ale „vědí o nás i v daleké Praze“… To vše by se neobešlo bez nezištné pomoci velké skupiny lidí v čele s vedoucími kolektivu, za což jim patří veliký dík!
A protože, jak se říká: „Dneska vám zadarmo nikdo nic nedá“, je nutné poděkovat i těm, kteří náš
kolektiv v roce 2019 podpořili finančně a umožnili tím nákup potřebného vybavení a výstroje. Jde
o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, obec Javornici, OSH Rychnov nad Kněžnou a firmu
ASSA ABLOY Rychnov nad Kněžnou.
Závěrem mi dovolte malé odbočení od dění u mladých hasičů. V době, kdy čtete tyto řádky, už
vrcholí Advent a vše směřuje k nejkrásnějším svátkům v roce. S tím je spojeno i zapalování svíček
nejen na adventních věncích. Mějte, prosím, na paměti důkladné zabezpečení takovýchto otevřených ohňů, obzvláště jsou-li součástí ozdob z hořlavých materiálů. Nenechávejte je nikdy bez dozoru! Na našich stránkách www.
sdhjavorniceobec.webnode.cz
se můžete přesvědčit, že šíření
takto vzniklého ohně je opravdu
rychlé…
A teď už nezbývá než popřát
Vám všem klidné prožití Vánoc,
bohatou nadílku a hodně zdraví
a štěstí v roce 2020!
Za SDH Javornice-obec
Michal Moravec

Myslivecký spolek
Vážení čtenáři,
trochu se vrátím k proběhlým akcím, které náš myslivecký spolek pořádal vám i sobě pro radost. Na začátku října jste měli možnost přijít na mysliveckou chatu na Zadolci ochutnat speciality
ze zvěřiny, k tomu si dát hlt dobrého moku v podobě piva, vína, případně i nějaké nealkoholické
varianty, popovídat si s přáteli, zkrátka strávit dobrý čas. Přišlo vás o něco méně než v minulých
ročnících. Někteří nepřišli kvůli horšímu, deštivému počasí. Přiznám se, že to ještě neumíme tak
docela ovlivnit i když i na to jsme byli připraveni v podobě zastřešeného dvorku. Vím, že někteří
z vás o zvěřinových hodech ani nevěděli! Na tom musíme v dalších ročnících zapracovat! A někteří
z vás prý nepřišli proto, že se obávali, že na objednanou krmi budou příliš dlouho čekat, tak jako
se to někdy stávalo v minulých ročnících. S potěšením mohu konstatovat, že na tom už jsme letos
zapracovali! Je to přeci jen jiná káva, když hostu záhy po objednání donesete polévku a po odnosu
prázdného talíře servírujete druhé jídlo bez výrazného zprodlení. A byla vážně radost vracet se do
kuchyně s vyjedeným prázdným nádobím a se vzkazy chvály od spokojených strávníků. Někteří
z vás si dokonce po polévce a hlavním chodu dali jako dezert – další hlavní chod. Jedna dáma štíhlé postavy zvládla po polévce dokonce tři hlavní chody s malými přestávkami. To byla asi největší
pochvala naší kuchyně. Tým, který se o vás staral a hody chystal už od úterý, čítal odhadem dvacet,
možná pětadvacet lidí. Nejednalo se pouze o myslivce, ale i o partnerky myslivců a naše další přátele. Z celého týmu mi dovolte jmenovat dvě jména: přítel Jaroslav Gregor, který se ujal organizace
letošních hodů a paní Jana Škodová, která byla garantem hodů a zároveň autorkou některých jídel.
Vaše spokojenost nás vybízí, abychom v dalších ročnících pokračovali, udrželi nastavenou kvalitu
a zlepšili to, co třeba zlepšit je.
O dva měsíce později, na začátku prosince, jsme pořádali tradiční Poslední leč, tentokrát v Hospodě u Rufferů. Věřím, že jste byli spokojeni s hudbou, zvěřinovými specialitami i s bohatou tombolou. Takže za rok touto dobou nashledanou na Poslední leči 2020.
Závěrem vám jménem Mysliveckého spolku Javornice přeji radostné, klidné a bezstarostné Vánoce, prožité v kruhu svých nejbližších a milovaných. A také úspěšný a spokojený nový rok 2020.
Štědrý večer za dveřmi

Místo stromku větev holá,

na okno bouchá polesný:

Zazpívám si Halelujá.

„Ukrad’s smrček, já tě viděl,

Jenže potom od svíčky

takhle bych nebyl tvůj přítel.

Chytnul betlém i perníčky.

Zaplať tučnou pokutu,
jinak odtud nepudu!“

Už nejsem sám, už netruchlím,
v azyláku svátky oslavím.

Bouchání se kapr lek,

Sem převezli mě hasiči,

do rána ve vaně lek‘.

jsou to svátky Do frasa!

Tak zbývají sardinky,

(takhle raději ne, přátelé)

k tomu možná brusinky.

JaR
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Tip na výlet

Kouzlo starých hraček

Blíží se čas rozbalování vánočních dárků a především děti se jistě nemohou dočkat nějaké té hračky, kterou pod stromečkem objeví. A právě hračkám se věnuje tento článek.

10

V Rychnově nad Kněžnou, v budově bývalé radnice na Starém náměstí, se nachází muzeum hraček a pohled na ně potěší nejen děti.
Jedná se o hračky české a československé výroby, z let 1880 až 1980, které mapují život tehdejších
ratolestí. Hračky byly určené nejen k pobavení, ale také ke vzdělávacím a výchovným účelům, což
se bohužel o leckterých dnešních hračkách říci nedá.

Chlapecké hračky byly převážně technického zaměření – stavebnice, modely strojů, vláčky, atp.
Oblíbené byly i hračky vojenského charakteru, např. cínoví vojáčci či modely pevností a hradů. Šikovní chlapci si některé hračky vyráběli sami. Takový prak či dřevěná káča nejsou pro výrobu ze
dřeva nic náročného.
Dívčí hračky se pak zaměřovaly na jemnou motoriku a holčičky se především připravovaly na roli
matky. Byly to převážně panenky, kočárky, napodobeniny kuchyňského náčiní či nástroje k vyšívání.
Oblíbené napříč generacemi jsou také stolní hry a loutková divadla.
Chloubou expozice je 120 cm vysoká panna s porcelánovou hlavou a bohatým příslušenstvím,
která se stala symbolem muzea.
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A protože k životu dětí nepatřila pouze zábava, ale také školní povinnosti, je v muzeu k vidění
např. dobová školní lavice, různé školní pomůcky či veršovaný školní řád.
Některé exponáty je možné si osahat a pohrát si s nimi.
Muzeum, které se podílí na pořádání různých výstav a akcí, je v provozu od r. 2005 a za dobu svého
působení si získalo srdce mnoha návštěvníků.
Součástí expozice je i malá výstava, věnovaná Magdaleně Dobromile Rettigové, která se proslavila svojí kuchařkou, kterou dopsala právě na rychnovské radnici, kde také strávila část svého života.
Otevírací sezona muzea je od 15.5 až 15.9., avšak díky velmi vstřícnému přístupu provozovatelky,
paní Miroslavy Pecháčkové, je možné si domluvit prohlídku na kterýkoliv den v roce. Domluva je
možná telefonicky na číslech 732 781 228 nebo 603 193 122.
A pokud máte nějaké historické hračky, které u Vás nemají využití, neváhejte je muzeu nabídnout
a třeba je od Vás rádi odkoupí.
zdroj: http://www.muzeumhracek-rk.cz/
VŠ

Vaše příspěvky

RECEPTY Z KAČENČINY KUCHYNĚ

Hodování
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Vánoční hodování si dnes spojujeme se štědrovečerní večeří. Štědrý den je však ještě součástí
adventu, předvánoční postní doby, a proto se na štědrovečerní stůl podávaly pokrmy, které v mnohém připomínaly postní omezení. V českých zemích se štědrovečerní jídelníček skládal nejčastěji
z polévky, několika hlavních chodů, ovocných kompotů a oplatek. Na vesnicích se dlouho udržoval
obyčej, že pokrmy musí být z plodin, které se pěstují na poli nebo které chtěl hospodář na jaře zasít. Věřilo se, že čím rozmanitější bude hostina, tím více mandelí bude na poli, a tak se připravovalo
alespoň devět chodů.

Nejdříve se podávaly oplatky s medem. Potom se jedla polévka; nejčastěji zasmažená, většinou
bramborová s houbami, kroupová nebo z jáhel či hustší houbová omáčka. Místo chleba se připravovaly rozpeky z chlebového těsta. Byly to velké vdolky z kynutého těsta bez omastku, pečené z žitné
nebo pšeničné mouky. Druhým chodem byl hrách nebo kaše, která se vařila z celých zrn pšenice,
žita nebo ječmene. Někteří hrách jedli nemaštěný a neosolený v připomínku Kristova trpkého kalicha. Většinou se ale hrách promíchal s kroupami nebo se upravoval na sladko a jedl se maštěný
a posypaný cukrem a strouhaným perníkem. Sladká štědrovečerní kaše se vařila z jáhel a mléka
a sladila se medem. Oblíbený černý kuba se připravoval z krup, sušených hub a někde i z uzeného
masa. Černý se mu říkalo prý proto, že kroupy vařením zmodraly, hřiby modráky mu dodaly charakteristickou černou barvu a maso zavěšené na půdách bylo uzením černé. Jedly se ale i knedlíky
s houbami a hubník. Z bílé mouky, hrozinek a mandlí se pekly vánočky. Nikdy nescházela muzika, kompot z uvařených suchých švestek a hrušek. Opravdové vánoční hodování s pečenou husou
a masitými chody z vepřového a hovězího masa se však pojilo až s božíhodovým obědem.
z knihy: Abeceda Vánoc

Staročeský vánoční Kuba
Tradiční české jídlo, na které už se v současnosti zapomíná…
Suroviny:
400 g krup
100 g vepřového sádla
100 g sušených hub
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1 cibule
1 česnek
kmín, majoránka, pepř, sůl
Postup:
Kroupy propláchneme ve studené vodě a dáme uvařit do osolené vody s kmínem. Sušené houby
namočíme do vody. Cibuli oloupeme a najemno nasekáme, oloupané stroužky celého česneku prolisujeme.
Uvařené kroupy slijeme. V hrnci rozehřejeme sádlo, krátce na něm osmahneme nakrájenou cibuli a okapané houby a vše promícháme s kroupami. Směs dochutíme majoránkou, pepřem a solí,
dáme ji do vymazaného pekáče a přibližně 15 minut pečeme ve středně vyhřáté troubě.
Vánoční Kuba se podává s kyselými okurkami nebo zelím bez dalších příloh.
											

VP

Obecní úřad informuje
Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo Javornických listů. Už je to tak, končí další kalendářní rok, a tak se spolu pojďme poohlédnout jaký, že vlastně byl…
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Leccos nám vzal, leccos dal. To si každý musí vyhodnotit podle svého. Mně dovolte, abych zhodnotil uplynulý rok z pohledu obce Javornice a uskutečněných akcí. Podařilo se nám zahájit přestavbu domu č.p. 106 (bývalá školka) na bytový dům se šesti byty. V současné době stavba pokračuje
dle schváleného harmonogramu zejména díky souhře všech zúčastněných stran, tedy zhotovitele,
projektanta, a hlavně stavebního dozoru investora. Tímto bych chtěl velice poděkovat panu Jaroslavu Krunčíkovi za jeho poctivý a profesionální přístup. Že rekonstrukce je vždy těžší, než stavba
na zelené louce mi dá za pravdu každý, kdo si něco podobného zažil na vlastní kůži. Věřím, že nakonec celou stavbu společně dokončíme k naší obecné spokojenosti. Opravili jsme další komunikace v obci, na Betlémě, na Přímě i ve středu obce. Vše za téměř 2 mil. Kč. Dokončena je i rekonstrukce havarijního stavu mostu u č.p. 13 a rekonstrukce veřejného osvětlení pod Jaroslaví. V této
souvislosti bych Vás chtěl informovat, že Královéhradecký kraj s velkou podporou hejtmana PhDr.
Jiřího Štěpána stále pracuje na přípravě rekonstrukce silnice III. třídy 3195 Kameničná – Jaroslav.
V současné době se uzavírají smlouvy na narovnání majetkoprávních vztahů a nejčerstvěji hledáme řešení náhradní výsadby za stromy, které při rekonstrukci budou muset ustoupit. V řešení je
i úprava křižovatky na Jaroslavi. Ani v letošním roce jsme nepřestali zvelebovat tu nejdůležitější
budovu obce-naši školu. Provedla se renovace podlah v obou šatnách, zvětšení vstupního vestibulu i rekonstrukce a rozšíření školního rozhlasu. Započalo se s úpravou nové školní zahrady. Máme
zpracovanou architektonickou studii na využití půdního prostoru staré budovy školy včetně nové
střechy, fasády a prostoru mezi farou a školou. Možná jsem na něco v tomto výčtu zapomněl, ale to
není tak důležité. Možná jste si dalších věcí všimli sami.
Pojďme se podívat, co nás čeká v roce příštím. Již jsme započali s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci bytu v suterénu č.p.7. Dojde k zvětšení jeho výměry, změně vytápění,
nové rozvody elektro i vody a kanalizace, izolace zdiva. Vzhledem k téměř stoletému stáří budovy
je dobře začít, jak se říká „od podlahy“. Chceme provést revizi střech s obnovou spojovacího materiálu na domech č.p 3, č.p. 7 a č.p. 93. Počítáme s výměnou střešní krytiny na objektu vodárny
za Památníkem M. a V. Sedláčkových. Opravy komunikací budou probíhat v podobném rozsahu
jako v letech minulých. Nový živičný povrch vznikne na komunikaci kolem hřiště mezi silnicí II/319
a III/3195 a na nové výstavbě na Jaroslavi. Bude zadáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci využití podkroví budovy školy dle zpracované architektonické studie. V kuchyni školy dojde k realizaci nové vzduchotechniky s rekuperací. Je zadáno vypracování technicko-ekonomické studie na
likvidaci splaškových vod v obci Javornice. ČEZ Distribuce připravuje další rekonstrukci vedení NN.
V příštím roce bude vypracována PD na část od odbočky k myslivecké chatě směrem ke Slatině n.
Zd. s předpokládanou realizací v roce 2021. Další nutné udržovací práce na majetku obce budou
prováděny průběžně dle potřeby.
Závěrem mi dovolte Vám Všem poděkovat za spolupráci v roce letošním. Všem spolkům, které
v naší obci působí pak za jejich reprezentaci obce a činnost nejen pro nás ostatní spoluobčany, ale
zejména pro naše děti, protože jen v nich je ne naše budoucnost, ale budoucnost naší obce. Vám
Všem přeji do nového roku hodně štěstí a zdraví.								
V úctě Vlastimil Zachoval, starosta
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