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Zprávy z města

Poplatek za uložení odpadu na skládku

Vážení čtenáři,
pomalu a jistě se přesouváme do druhé poloviny prázdnin a nás čeká jedna z největších
událostí v Jaroměři.
Samozřejmě, že mám na mysli legendární
a v Josefově již zabydlený festival tvrdé hudby – Brutal Assault, na který se již 12. rokem
sjíždějí metaloví fanoušci ze všech koutů
světa. Svérázná móda a styl může leckoho
zastrašit, ale nenechte se oklamat. Podle
průzkumů se jedná o jeden z nejméně konfliktních festivalů ve střední Evropě.
S festivalem Brutal Assault však nepřichází
jen zábava, ale je nutné věnovat pozornost
také určitým dopravním omezením. Dbejte
proto pokynů pořadatelů a městské i státní policie, kteří budou na festivalu přítomni.
Jako minulý rok i letos platí, že se již nevydávají parkovací karty pro obyvatele Josefova.
A co dalšího vás v letním vydání Zpravodaje
čeká? Dozvíte se, že četnost svozu komunálního odpadu se ze čtrnáctidenní frekvence
zvýší na týdenní, alespoň v letních měsících.
Dále se můžete přihlásit do projektu „Kompostéry pro občany“ nebo se můžete dozvědět o novém platném ceníku, který se týká
parkování na náměstí.
Můžete se také dočíst o novém Almanachu
Gymnázia J. Žáky, který vznikl ke stému výročí založení školy, dále o natáčení v Jaroměři, při kterém nás filmový producenti vyzývají
k tomu, abychom se přihlásili do komparsu
k 4dílnému filmu s názvem Božena Němcová,
a neméně důležité je, že hledáme stánkaře
k akci „Rozsvícení vánoční stromu“, jehož
přihlášku naleznete uvnitř Zpravodaje, nebo
je možné ji stáhnout na našich webových
stránkách.
Jak vidíte, letní „dvoudílné“ vydání Zpravodaje je nabito k prasknutí. Na další Zpravodaj se
můžete těšit již tradičně v prvním týdnu v září
a s tím souvisí i uzávěrka zářijového čísla,
která je stanovena k 15. srpnu.
Přeji vám příjemné prožití zbývajících prázdnin, zvláště těm, kteří na svůj vytoužený dovolenkový relax ještě čekají, ale i těm, kteří
mají dovolenou již zdárně za sebou. Na počtenou v zářijovém čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Vláda České republiky projednává nový zákon o odpadech. Platnost nového zákona je prozatím nastavena s platností od 1. 1. 2021. Nejvýraznější změnou bude změna poplatku za uložení směsného komunálního
odpadu na skládku – tzv. skládkovné.
Tento poplatek bude pro rok 2021 stanoven podle vytříděnosti již v letošním roce. Obce mají povinnost zasílat hlášení, jako původce odpadů, za
kalendářní rok do 15. 2. následujícího roku. Strategie MŽP je taková, že
bude obcím, které dosáhnou recyklačního koeficientu, dána recyklační
sleva na skládkovné. Tedy výše skládkovného bude každoročně záviset
na tom, jak se podařilo splnit recyklační koeficient před dvěma roky.
Pokud města nebudou plnit recyklační koeficienty, bude svoz odpadů
pro město znamenat mnohem větší finanční zatížení, které se následně
promítne i do poplatků občanů.
Pro představu strategie MŽP je nastavena tak, že pro rok 2019 by měl podíl vytříděných složek ze směsného komunálního odpadu činit alespoň
35 %, pro rok 2020 již 45 %, pro rok 2021 až 55 % a od roku 2024 již alespoň
70 %. Přesný výpočet bude stanoven prováděcím právním předpisem.
Žádáme občany, aby třídili odpad. Určitě to má smysl.
Také jsou pro občany města Jaroměře stále zdarma poskytovány tašky
na tříděný odpad do domácností. Tašky si zdarma můžete vyzvednou na
MÚ ve 3. patře v kanceláři č. 304.
Mgr. Sylva Hučková, OŽP

Systém "DOOR TO DOOR" na měsíc srpen.
Papír:		
Komunál:
Plast:		

7. 8.
5. - 9. 8., 12. - 16. 8., 19. - 23. 8., 26. - 30. 8.
5. - 9. 8., 19. - 23. 8.

Zvýšení četnosti svozu komunálního odpadu
Město Jaroměř, na základě podnětu občanů a klimatických podmínek,
zajistí v období od poloviny července do poloviny září 2019 svoz zbytkového komunálního odpadu v týdenním režimu, a to v následujícím svozovém harmonogramu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Týden od 15. do 19. 7. – pravidelný svoz,
týden od 22. do 26. 7. – mimořádný svoz,
týden od 29. 7. do 2. 8. – pravidelný svoz,
týden od 5. 8. do 9. 8. – mimořádný svoz,
týden od 12. 8 do 16. 8. – pravidelný svoz,
týden od 19. 8. do 23. 8. – mimořádný svoz,
týden od 26. 8. do 30. 8. – pravidelný svoz,
týden od 2. 9. do 6. 9. – mimořádný svoz,
týden do 9. 9. do 13. 9. – pravidelný svoz.

Následně standardní svozový režim dle svozového kalendáře. Svozové
dny (po – pá) zůstávají zachovány dle svozového kalendáře.
Ing. Petr Filipec, OŽP
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Mě s t sk é lesy J a roměř s .r.o. – Vý roční zpráva za rok 201 8

Společnost Městské lesy s.r.o. Jaroměř, IČO 60113171, hospodaří na rozloze 1073 ha, a to v KÚ Brod, Brzice, Čáslavky, Dolany,
Hořenice, Heřmanice, Horní Vlčkovice, Jaroměř, Josefov, Kašov,
Kladruby u Kohoutova, Kohoutov, Končiny, Krábčice, Kyje, Maršov u Úpice, Mezilečí, Nesytá, Posadov, Proruby, Semonice, Střeziměřice, Starý Ples, Svinišťany, Velká Bukovina a Zaloňov.
Správu a obhospodařování lesního majetku města Jaroměře provádí společnost na základě uzavřené pachtovní smlouvy ze dne
30. 5. 2018. Pořizovací hodnota pronajatého majetku je ve výši
41 490 616,86 Kč. Společnost dále hospodaří s vlastním majetkem
ve výši 4 357 206 Kč.
Hospodaření a činnost společnosti v roce 2018 ovlivnilo odstraňování následků větrné vichřice ze dne 11. 8. 2017 a kůrovce. Královéhradecký kraj byl z důvodu vyšší těžby (odstranění kalamity)
požádán o změnu závazného ustanovení LHP na uvedené období. Rozhodnutí bylo vydáno 14. 11. 2017 a hospodaření v roce
2018 bylo v souladu s tímto rozhodnutím.
V měsíci červnu 2018 bylo ukončeno zpracování kalamity. Celkem
bylo zpracováno za rok 2018 – 28 067 m3. Z důvodu kalamity bylo
vytěženo celkem 68 567 m3, škoda vznikla na 170 ha.
Plnění výrobně hospodářského plánu za rok 2018:
Těžba dřeva:		
Přibližování dřeva:
Prodej dřeva:		
Samovýroba:		
Prořezávky:		
Úklid klesu:		
Obnova lesa:		

43 055 m3
43 055 m3
43 055 m3
140 m3
22 ha
22 ha
32,64 ha (z toho dotace SZIF 28,66 ha)

Odbyt dřeva a jeho zpeněžení bylo ovlivňováno množstvím dřeva
na trhu z důvodu škod, které způsobily vichřice a kůrovec na celém území. Vzhledem k předem uzavřeným smlouvám na odbyt
dřeva, se podařilo zajistit průměrné zpeněžení 315 Kč/m3.
Za rok 2018 bylo vytěženo 14 738 m3 kůrovcového dřeva. Nejpostiženější oblastí je Kašov.
Společnost požádala SZIF o dotaci na obnovu lesních pozemků.
V roce 2018 byly uzavřeny dvě smlouvy. První smlouva se týkala
jarního zalesňování na 28,66 ha. Toto zalesňování bylo do konce
roku 2018 provedeno, proběhla kontrola SZIF a na základě výsledku kontroly byla přiznána 100% dotace ve výši 3 679 520 Kč

(částka připsána na účet společnosti 6. 2. 2019). Druhá smlouva se
týkala podzimního zalesňování v rozsahu 31,92 ha, s dokončením
30. 4. 2019. Akce rovněž k dnešnímu dni ukončena, probíhá kontrola SZIF. Možnost získání dotace ve výši 4 391 370 Kč.
V důsledku odstraňování následků vichřice byly poškozeny lesní
cesty. V průběhu roku 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele a podána žádost o dotaci. V současné době je již uzavřena
smlouva jak s dodavatelem, tak o poskytnutí dotace se SZIF na
částku 5 294 524 Kč tj. 80 % z celkové ceny 8.007.968 Kč.
Finanční hospodaření společnosti za rok 2018
Náklady celkem 32 185 473,84 Kč, z toho spotřeba materiálu
a energií 983 536,16 Kč, opravy 2 424 127,02 Kč, především se
jednalo o opravy cest, služby 20 063 315,91 Kč, nejvyšší položka
těžba dřeva 15 429 320,04 Kč, pěstební činnost 478 241 Kč, nájemné 710 000 Kč, mzdové a osobní náklady 3 278 876 Kč, odpisy
588 263 Kč, daň 5 737 430 Kč, pojištění 384 379 Kč.
Výnosy celkem 56 786 699,13 Kč, prodej dřeva 56 641 749,64 Kč,
jiné provozní výnosy 114 349,49 Kč (nájemné, úroky, prodeje zboží), dotace na zalesňování od krajského úřadu 30 600 Kč (každoroční dotace na zalesňování – nemá souvislost s vichřicí).
Pohledávky: 3 124 263,89 Kč, z toho z obchodního styku
2 480 696,59 Kč, vše ve lhůtě splatnosti.
Závazky: 1 849 828,27 Kč; dodavatelé 778 724,90 Kč, zaměstnanci
443 558 Kč vč. pojistného, daň. závazky 459 820 Kč, bankovní úvěr
137 649,37 Kč – splatný 2021.
Opravné položky ani rezervy nebyly v roce 2018 tvořeny. Žádný
majetek není zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem.
HV za rok 2018 Kč 30 372 475,29 Kč po zdanění 24 601 225,29 Kč.
Hospodaření společnosti je v průběhu roku projednáváno dozorčí
radou společnosti. Výsledky hospodaření byly schváleny na jednání RM, která rozhoduje ve věcech města jako jediného společníka
dne 26. 4. 2019. Hospodářský výsledek byl rozdělen. Částka 13 mil.
Kč byla převedena jako podíl na zisku vlastníkovi – tj. městu Jaroměř a zbývající částka byla ponechána jako nerozdělený zisk společnosti. Hospodaření společnosti bylo zveřejněno ve sbírce listin
dne 15. 5. 2019.
Společnost má 4 stálé zaměstnance, v průběhu roku zaměstnává
4-5 zaměstnanců na dohodu o provedení práce.
Jaroslav Němec, jednatel společnosti

Ne s eč en é t ra v n a t é ploch y v Ja roměř i
O přínosu neposečených trávníků v městském prostředí jsme se
mohli dočíst v květnovém čísle Zpravodaje.
Jaroměř se letos zařadila mezi mnohá města, která tento trend začala praktikovat, a to konkrétně omezením seče na vytipovaných
plochách. Doposud zde tento model péče o veřejnou zeleň nikdo
nepraktikoval, proto se zatím jedná z velké části o experiment,
u kterého až praxe ukáže, jaký je optimální stav, vhodná místa
apod. Dalším cílem do budoucna je i dosažení většího zastoupení
květnatých rostlin.
Na záměrně nesečené travnaté plochy jste mohli narazit na několika místech v Masarykových sadech a přilehlém okolí. Cílem toho-
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to projektu je mít upravené město, zároveň se snažit zadržovat
co nejvíce vláhy v krajině a pomáhat drobným živočichům v jejich
přirozeném vývoji. Do budoucna by byla osvědčená místa označena cedulkami s popisem tohoto záměru a přínosu jak obecně pro
přírodu, tak i pro nás. Celá aktivita probíhá ve spolupráci s Technickými službami města Jaroměře.
Ke změně přístupu v péči o městskou zeleň je potřeba i porozumění ze strany občanů a pevně věříme, že se setká s kladným přijetím. Případné dotazy směřujte na email sritrova@jaromer-josefov.cz nebo tel. č. 491 847 153.
Stanislav Šnábl, Komise pro životní prostředí
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Informace k akci "Kompostéry pro občany města Jaroměř"
Stále je možné přihlásit se do tohoto projektu.
Předběžná přihláška je ke stažení na stránkách města (https://
www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/odbory-mu-1/odbor-zivotniho-prostredi/zadosti-a-formulare-1/).
Prvních 300 předběžně přihlášených obdrží SMS zprávu na začátku srpna a budou tak moc přijít podepsat smlouvu o výpůjčce kompostéru.

Druhá dodávka (300 kompostérů) bude dodána pravděpodobně v průběhu listopadu a výzvu k podpisu smluv občané dostanou v průběhu října.
Bližší informace k přebírání kompostéru občané dostanou při
podpisu smlouvy.
Hmotnost jednoho kompostéru je 20 kg, prosíme, abyste tuto
hmotnost zohlednili až si půjdete kompostér vyzvednout.
Mgr. Sylva Hučková, OŽP

(zde odstřihněte)

Poučení o zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely výpůjčky kompostéru. Právním důvodem jejich zpracování je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy a pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Po vypořádání závazků z uzavřené smlouvy budou Vaše osobní údaje uchovávány pro účely archivace dle platných předpisů. Město plánuje předat Vaše kontaktní údaje Technickým službám města Jaroměře za účelem předání kompostérů. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné,
avšak nezbytné pro uzavření smlouvy.
Město Jaroměř, správce Vašich osobních údajů, můžete kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů (tel.: 491 847 200, e-mail: poverenec@
jaromer-josefov.cz). Další informace o zpracování osobních údajů získáte na odboru životního prostředí nebo na internetových stránkách www.jaromer-josefov.cz
v sekci Ochrana osobních údajů v záložce Informace ke konkrétním případům.

Br uta l A ssa u lt

Ve dnech 7. - 10. srpna se v josefovské pevnosti uskuteční
24. ročník festivalu Brutal Assault.
Jako každý rok vystoupí v areálu pevnosti přes 120 kapel z celého světa
a kromě hudební složky bude opět
zastoupena i umělecká sféra ve formě
výstav a workshopů. Festival letos hlásí
s předstihem vyprodáno, takže kapacita historické pevnosti bude naplněna
ze sta procent.
Pořadatelské zabezpečení festivalu
bude jako vždy na vysoké úrovni, o koordinaci a provoz festivalu se bude
starat několik stovek pořadatelů v sou-

činnosti s městskou policií, policií ČR, zdravotnickou službou
nebo místní hasičskou jednotkou, která má mj. na starost parkování v ulicích Josefova.
Za pořadatele děkujeme všem obyvatelům Josefova a Jaroměře za vstřícnost a pochopení zejména během úterý a středy,
kdy do Josefova přijíždí hlavní proud návštěvníků, což nejčastěji přináší dopravní komplikace, které se však ve spolupráci
s městskou policií snažíme co nejefektivněji řešit.
Brutal Assault si díky své organizaci a zejména přátelské atmosféře vydobyl celoevropské renomé, za což patří dík také všem
zástupcům a občanům Josefova a Jaroměře, kteří festival za
oněch deset let takříkajíc přijali za svůj.
Za pořadatele – Tomáš Fiala
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Uzavření železničního přejezdu
Upozorňujeme na výluku vlakového spojení a uzavření želez- Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu stavbou a sledujničního přejezdu „Velké závory“.
te přechodné dopravní značení.
V době od 25. července 2019 do 4. srpna 2019 bude železniční
přejezd uzavřený částečně. Provoz bude v době od 06.00 hod.
do 18.00 hod. řízen kyvadlově pověřenými osobami a mimo tuto
dobu bude provoz pouze usměrněn dopravním značením.
V době od 5. srpna 2019 do 25. srpna 2019 bude železniční přejezd průjezdný bez omezení.
Úplné uzavření železničního přejezdu se plánuje od 26. srpna
2019 do 4. října 2019. V této době bude doprava vedena objízdnými trasami:
• z Josefova, směrem na Rasošky a Černožice, zpět do Jaroměře,
• z Jaroměře směrem na Rychnovek a zpět do Josefova.
Dojde ke zjednosměrnění provozu z centra Jaroměře na Josefov, a to od tunýlku, ulicí Ruskou na Josefov.
Jedná se o předběžnou informaci. V průběhu stavby může dojít
k odchylkám v termínech i případných omezeních.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Ve dnech 24. 7. až 14. 12. 2019 proběhnou nepřetržité výluky
z důvodu přestavby železniční stanice Jaroměř.
Vlaky po dobu výluky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Předpoklad je, že od 22. 10. 2019 již budou moci
zajíždět vlaky od Hradce Králové do Jaroměře.
Tomáš Fiala, České dráhy, a.s.

Podrobné informace naleznete na webu města Jaroměře
(https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/zpravy-z-uradu/
ceske-drahy-informace-o-nepretrzite-vyluce-vlakoveho-spojeni-ze-stanice-jaromer-1707cs.html?ftresult=v%C3%BDlukov%C3%A9+%C5%99%C3%A1dy).

P ar k ov á n í n a n á měs t í Č SA

Rada města Jaroměře dne 19. 5. 2015 vydala Nařízení města a účastníci vítání občánků.
č. 1/2015, kterým se stanovují v oblastech města zóny placeného stání. Nový ceník má platnost od 1. 7. 2019.
Je také možno si zažádat o předběžné parkování prostřednicMěsto má dva parkovací automaty, oba na náměstí ČSA, jeden
se nachází při vjezdu do náměstí nedaleko Komerční banky, druhý je umístěn poblíž vchodu do městského úřadu.
Způsoby úhrady parkovného:
• V hotovosti prostřednictvím parkovacího automatu,
• SMS službou (přímá SMS platba nebo transakční volání
v případě předplaceného účtu) dle návodu na parkovacích
automatech.
První hodina v placené zóně na náměstí Československé armády
je dle nového platného ceníku zdarma. Další každá 1/2 hodina
je zpoplatněna částkou 5 Kč. Poplatky za stání na nám. Československé armády se platí od pondělí do pátku v časovém režimu od 8.00 do 16.00 hodin (viz tabulka). Při platbě pomocí SMS
služby výše uvedené neplatí. Nejnižší možná úhrada je 10 Kč za
1 hodinu parkování.

Řidiči prokazují první hodinu stání dokladem, který jim vydá parkovací automat.
Časový režim zpoplatnění stání se nevztahuje na dny státních svátků. Od úhrady jsou také osvobozeni účastníci svateb
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tvím parkovacích karet – ty může získat fyzická osoba, která má
v určené oblasti trvalý pobyt nebo je vlastníkem nemovitostí,
nebo také fyzická a právnická osoba, která má v této oblasti
sídlo či provozovnu určenou k podnikání. Tato parkovací karta
se vydává na 12 měsíců, přičemž první vozidlo je zpoplatněno
částkou 1 200 Kč, druhé a další vozidlo je zpoplatněno částkou
2 400 Kč.

Více informací na https://www.jaromer-josefov.cz/prakticke-informace/parkovani-na-nam-ceskoslovenske-armady/.

Doplnění zeleně v Máchově ulici.
Město Jaroměř sděluje občanům, že z důvodu přetrvávajícího sucha a vysokých
teplot dojde k výsadbě nové zeleně na
podzim roku 2019.
Odbor majetku města
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Poslední dny před prázdninami na ZŠ B. Němcové
Tyto dny patřily sportovně-kulturním aktivitám.

Ve čtvrtek 20. června předali žáci 9. tříd na Akademii školy její
symbolické klíče svým nástupcům – prvňáčkům. Tím se s námi
definitivně rozloučili, ale než byli slavnostně šerpováni ředitelem školy a svou třídní učitelkou, ukázali i ti nejmenší v pestrém
kulturním programu, co se naučili a jak jsou šikovní. Mezi účinkujícími se objevily i dosud skryté talenty, které si vysloužily
opravdu velký obdiv a potlesk na otevřené scéně.
Pátek 21. června patřil sportu. Na jaroměřském stadionu připravili učitelé pro žáky 2. st. „Velký sportovní den“. Žáci soutěžili mezi sebou v jednotlivých atletických i netradičních disciplínách, souběžně s nimi probíhaly mezitřídní zápasy v kopané
a přehazované. Počasí se vydařilo, sportovní duch a fandovství
se projevily naplno, a tak na závěr byli nejlepší sportovci odměněni nejen drobnými cenami, ale také bouřlivými ovacemi

ostatních. A že máme mezi námi úspěšné sportovce se ukázalo
na okresní atletické olympiádě. Nejen že naši žáci zde pobrali
spoustu individuálních medailí, ale v celkovém umístění škol
v okrese zabodovali a skončili ve velké konkurenci na krásném
2. místě!
V úterý 25. června proběhlo na volejbalových kurtech v Jezbinách tradiční klání rodičů a učitelů. Mezi sebou se utkaly nejen
týmy učitelů, ale i celé rodinné týmy. A ten, kdo nehrál, o to
více fandil. Na všechny pak čekala zasloužená odměna – čerstvě grilovaná kuřátka. V tomto skvělém odpoledni se potvrdilo, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Užili jsme si všichni
společně – učitelé, rodiče i děti.
Ve středu 26. června si zasoutěžily děti ze školní družiny. Vychovatelky pro ně připravily jako každým rokem akci „Rozloučení se školou“. V příjemném prostředí parku u knihovny
byly pro děti připraveny zajímavé soutěžní disciplíny, po jejichž
splnění si všichni pochutnali na nečekané tečce v podobě nanuků. Jelikož tento den hřálo sluníčko opravdu naplno, přijeli
k radosti všech jaroměřští hasiči, kteří zúčastněné osvěžili vodní sprškou. Bylo to prima strávené odpoledne nejen pro děti,
ale i rodiče, kteří přišli své děti při soutěžení povzbudit.
A v pátek 28. června? No to se přece rozdalo vysvědčení, po
kterém se ozvalo už opravdu poslední zvonění tohoto školního
roku.
Krásné léto plné sluníčka a prázdninové pohody přejeme všem
malým i velkým a v novém školním roce se těšíme na shledanou.
Kolektiv pracovníků ze ZŠ B. Němcové

Stř e d n í škol a ř emes ln á
J ar o měř

Jako každým rokem, tak i v letošním školním roce žáci učebního oboru umělecký kovář, zámečník a pasíř vyráběli v rámci
ročníkových prací určité výrobky, na kterých si naše škola velice zakládá.

rokem jiná, pro každého žáka individuální, může být v různém
historickém slohu. Každý žák dostane od učitele odborného
výcviku předlohu formou výkresu či fotky s předem danými
rozměry a materiálem, ze kterého by se měl zhotovit daný výrobek v určitém časovém limitu.
Tématem ročníkových prací pro školní rok 2018/19 byly lavičky,
a to v několika různých tvarech a stylech. Téměř všechny byly
v kombinaci se dřevem, v čemž nám pomohli naši šikovní truhláři, kterými naše škola též disponuje.
Letošní práce žáků jsou velice zdařilé, projevili obrovskou snahu a šikovnost a dokázali, že úsilí naučit se něco tak krásného
stálo za to.
Děkuji učitelům odborného výcviku, a to panu Aleši Nývltovi
a panu Lukáši Mochanovi za pečlivou přípravu našich žáků.
Mgr. Jitka Kočišová – ředitelka školy

Na základě úspěšného zhotovení této práce je žák připuštěn
k praktické závěrečné zkoušce. Je to práce, která je každým

Znáte někoho, s kým by bylo pěkné udělat rozhovor? Kontaktujte mě na redaktor@jaromer-josefov.cz.
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Základní umělecká škola F. A. Šporka
Wolkrův Prostějov poetický.

těží a přehlídek. Za každou, i tou nejmenší, akcí stojí mnoho společného úsilí. Za vše bych chtěl proto ještě touto cestou poděkovat všem zaměstnancům zušky, žákům, rodičům, dobrodincům,
ale také dalším institucím. Za spolupráci a podporu děkuji našemu zřizovateli Městu Jaroměř, Městskému kulturnímu středisku,
jaroměřským školám, městskému muzeu a technickým službám.
Všem žákům, kteří v tomto roce završili svá studia, přeji dostatek zdraví, sil a inspirace do dalšího uměleckého konání a novým
žákům ničím nezkažené nadšení, se kterým přišli k přijímacím
zkouškám.

Dramaťák na národních přehlídkách.

Wolkrův Prostějov je přehlídka uměleckého přednesu a divadla
poezie. Národní kolo této přehlídky je každoročně v červnu, když
kvetou lípy a když je krásně. Ten letošní byl pro nás opět úspěšný! Alžběta Skořepová se stala za interpretaci textu Istvána Örkéne jednou z Laureátů Wolkrova Prostějova.
Druhou naší účastnicí byla Karolína Novotná, která recitovala
úryvek z „Nícení“ I. Myškové, a považte, s autorkou, která měla
v Prostějově seminář, se setkala a svou interpretací ji potěšila. To
se každý den nestává! Děkujeme a děkuji!

Na prázdniny.
Další z krásných školních roků je za námi a s ním obrovská spousta práce žáků, učitelů, ale i rodičů a všech přátel naší zušky. Za
celý školní rok jsme společně připravili přes stovku koncertů,
představení, výstav, zúčastnili jsme se mnoha akcí po celé naší
české zemi i za jejími hranicemi, a i přes to, že patříme mezi malé
školy, slavili jsme parádní úspěchy až v celostátních kolech sou-

V letošním roce se souborům i sólistům v krajských kolech divadelních přehlídek zadařilo a v závěru školního roku nás čekala
kola národní. Červnový maraton startoval už v závěru května
Šrámkův Písek, kde účinkoval soubor absolventek Děvčátko
a slečny s autorským pohledem na klasickou předlohu „Modrovous“.
Následovalo ústřední kolo soutěžní přehlídky LDO ZUŠ v Litvínově, odkud soubor Je to tajný! přivezl Zlaté pásmo za inscenaci
„A co antilopy?“ podle básně v próze J. Préverta.
Na Wolkrův Prostějov odjela Karolína Novotná a Alžběta Skořepová. Alžběta se stala podruhé Laureátem Wolkrova Prostějova,
tentokrát v druhé kategorii.
Mladá scéna v Ústí nad Orlicí přivítala soubor Desgirafes s inscenací „Na zdraví!“ inspirovanou povídkou E. A. Poa „Král Mor“.
Červen a letošní školní rok, který byl pro Dramaťák ve znamení
třicetin, uzavřel festival Open Air v Hradci Králové, kde se hrál
„Modrovous“ a „Na zdraví!“. Nejstarší žáci odcházejí, úplně noví
v září přijdou a bude jich nebývale hodně. Už teď se na Vás všechny těším!
Jarka Holasová a Vlastimil Kovář, ZUŠ

G ym n á zi u m J a r os la v a Žá ka

Deutsche Woche.

neradi loučili.

V režii Rakouského institutu z Brna proběhl na naší škole ve
dnech 20. – 24. 5. a 27. – 31. 5. 2019 Německý týden – Deutsche
Projektwoche. Účastnili se ho nejdříve žáci vyššího gymnázia,
další týden žáci kvarty a prvního ročníku. Vedení týdne se ujali studenti Univerzity ve Vídni a v Salzburgu. Počáteční obavy
z neporozumění rodilým mluvčím se brzy rozplynuly a naši žáci
si několikahodinovou konverzaci s rodilými mluvčími každý den
opravdu užívali.
Pomocí nejrůznějších zábavných her a hraných scének měli žáci
možnost procvičit si svoje znalosti, zdokonalit se ve výslovnosti,
naučit se nové výrazy, a hlavně si zvýšit své jazykové sebevědomí. Poslední den za účasti všech žáků naší školy, kteří se učí německy, proběhly závěrečné prezentace a divadelní představení.
Všichni účastníci Projektwoche sklidili velký potlesk za zdařilá
vystoupení a obdrželi osvědčení o účasti, které jim bude připomínat zážitky z celého týdne.
S našimi lektory – Tamarou, Melinou a Michaelem jsme se jen

Literární talent na jaroměřském gymnáziu.
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Skvělého úspěchu dosáhl student kvarty Gymnázia Jaroslava
Žáka Jaroměř Matyáš Mrkos, který se zúčastnil celostátní literární soutěže, kterou již po pětadvacáté pořádal Památník Terezín.
Vyhlašování výsledků a předávání cen proběhlo 5. června
2019 v Muzeu ghetta v Terezíně. Letošní téma znělo Jsem tu bez
rodiny a Matyáš se svým příběhem s názvem Za cenu nejvyšší
obsadil ve své kategorii 1. místo. Popisoval osud devítiletého
chlapce, který přijde o otce a se svou matkou prchá před válkou
do Řecka. Nakonec zůstává v uprchlickém táboře před řeckými
hranicemi sám.
Gratulujeme k velkému úspěchu a přejeme Matyášovi, aby ho
psaní bavilo i nadále.
Eva Stejskalová
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Ve z n a m en í školn ích a kcí a v ý let ů
n a Z á kla d n í šk ole Jos ef ov
Květnový měsíc byl u nás na škole ve znamení školních výletů,
pobytových akcí a nejrůznějších exkurzí.
Deváťáci vyrazili na třídenní školní výlet na Malou Skálu už v půlce
května a byl to skutečně nezapomenutelný zážitek. Denní teploty nepřesáhly deset stupňů Celsia a spalo se v karavanech, kde
se z bezpečnostních důvodů nedalo nijak přitopit. I přes velkou
zimu se však kulturně i sportovně „žilo“. Žáci tak viděli Pantheon
i novogotický letohrádek stojící na skále a odvážlivci se druhý den
vydali na sedmikilometrovou vodní cestu na raftech. Zpátky jsme
se pak vraceli na zapůjčených koloběžkách, což pro mnohé z nás
byla první chvilka, kdy jsme se po dvou dnech konečně zahřáli.
6.B vyrazila následující týden na třídenní školní výlet do Havlovic, kde se spalo v místní ubytovně a kde se i přes deštivé počasí
dalo zabavit v místní tělocvičně. Během pobytu jsme při večerní
procházce stihli navštívit zříceninu hradu Vízmburk, na kterém
stále probíhají záchranné stavební práce. Další den jsme zajeli do
Trutnova, kde jsme zavítali do Muzea Podkrkonoší. První výstava,
kterou jsme prošli, byla zaměřená na hrady, zámky a chalupy Trutnovska. Druhá pak na rok 1866, kdy Rakušané u Trutnova zvítězili
nad Prušáky. Měli jsme tak možnost vidět autentické a často velmi
unikátní předměty z této války.
Za velmi důležitou považuji účast našich deváťáků a některých
osmáků na akci Spolu to dáme, kterou vymysleli a pořádali učitelé a vychovatelé z Dětského domova, Základní školy speciální
a Praktické školy, Jaroměř. Hlavní myšlenka této akce spočívala
ve spolupráci jednoho josefovského žáka s jedním žákem ze školy
praktické, kteří spolu tvořili jeden tým. Oba členové dvojice absolvovali celkem šest stanovišť – dřepy za 1 minutu, sedy lehy,
hledání kuliček, slalom s pálkou na líný tenis, hod obručí a hod do

otvoru. Konečný výsledek byl součtem snažení celé dvojice. Zábavným a hravým způsobem tak došlo k propojení dvou světů, ke
vzájemnému poznání, spolupráci i legraci.
Začátkem června pokračovali školní výlety, a především exkurze
za poznáním. V úterý 11. června jsme se společně s žáky osmých
a devátých tříd vydali vlakem do Klicperova divadla na dopolední
představení Klášterní ulice aneb To je vražda, hopsala. Aktovka
v režii Davida Drábka se v 1. dějství odehrávala v roce 1918 a poté
se děj přesunul do roku 2018. Autoři velmi vtipně reagovali na tehdejší i současnou politickou a společenskou situaci. Moc se těšíme, až během podzimu pojedeme na nějakou další divadelní hru.
Ve středu 12. června a v pátek 14. června jsme se žáky šestých
a sedmých tříd absolvovali exkurzi do Prahy, abychom společně
prošli Královskou cestu, a na vlastní oči tak viděli nejznámější pražská místa a památky. Přestože nás trápilo velké horko a neutuchající davy turistů všech možných národností, exkurzi jsme zvládli
a nikdo se nám naštěstí neztratil.
Žáci devátých tříd podnikali ve stejnou dobu, tedy ve středu
12. června, exkurzi do Terezína. Tu po cestě tam zpestřila hořící
lokomotiva. Žáci tak museli opustit vlak a čekat na zasahující hasiče. Nakonec se do pevnostního města dostali a domů se vrátili
až v podvečerních hodinách. Myslím, že všichni zúčastnění budou
ještě dlouho vzpomínat, a to je přeci důvod, proč vyrážíme za nejrůznějším poznáním i zážitky mimo školní budovu.
Na závěr bych touto cestou chtěla popřát všem dětem, kolegům
i pracovníkům naší školy krásné prázdniny plné neočekávaných
zážitků, dostatku odpočinku a síly na nadcházející školní rok
2019/2020.
Mgr. Michaela Langová, Základní škola Josefov

H as i č i v D ět ském d omov ě v Ja roměři
Za slunného nedělního odpoledne se za kostelem Sv. Jakuba
ozvaly sirény. Zvuk, který většinou vyvolává mrazení v zádech,
tentokrát vyvolal doslova nadšení.

To totiž do Dětského domova při Základní škole speciální v Jaroměři přijeli zvolští hasiči. Členy tohoto sdružení jsou dobrovolníci
z obcí Rychnovek, Doubravice a Zvole. Vedle své odborné činnosti
a organizace různých zábavných akcí, výletů a např. pálení čaroděj-

nic se starají o početnou základnu hasičského dorostu. Nejmladší
jsou ve věku 4–6 let, tzv. malá přípravka. Následují dvě družstva
mladších hasičů ve věku 6–11 let. Na schůzkách se tito mladí hasiči učí spoustu užitečných a praktických věcí: jak se chovat při
požáru, živelných katastrofách, správné poskytnutí první pomoci
a připravují se na různé soutěže. K nám přijeli a uspořádali pro nás
zábavné odpoledne s ukázkou různých soutěžních disciplín.
Mimo jiného jsme měli možnost shlédnout improvizovaný hasičský zásah při hašení malého domku, který jsme nazvaly Chaloupka
baby Jagy.
S velkým nadšením se naše děti seznamovaly i s vybavením cisternové automobilové stříkačky, která je určena k přepravě úplného
požárního družstva. Auto je vybaveno příslušenstvím, potřebným
k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nádrží nebo jiných zdrojů hasicích látek.
Akcemi doslova nabité odpoledne jsme zakončili společným opékáním buřtů, aniž bychom se museli obávat případného požáru,
neboť o požární bezpečnost bylo postaráno úplně ukázkově.
Za krásně strávené odpoledne děkujeme dětem ze zvolského
HZS, přítomným hasičům a zejména organizátorce celé akce, vedoucí kroužku mladých hasičů, Janě Madrásové.
Za kolektiv DD, ZŠS a PŠ Mgr. Dana Kadlecová
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Den otevřených dveří na letišti v Jaroměři
Čtvrtou květnovou sobotu se letiště v Jaroměři proměnilo na
přehlídku nejzajímavějších modelů letadel, olympiádu dětských atrakcí, bojiště z první světové války i dějiště akrobatických výstupů, jež přesahovaly hranice lidského chápání.

Už v deset hodin se návštěvníci za slunného teplého počasí začali trousit, aby si děti mohly zasoutěžit o lákavé ceny, mezi
něž patřil i vyhlídkový let pro tři osoby. Závodit se mohlo ve
skákání v pytlích, běhu s kočárkem a další…
Současně s dětskými atrakcemi probíhal modelářský program,
kde se zapálení modeláři předháněli v atraktivnosti a originalitě
svých výtvorů. Na trávě i na zemi se v tuto dobu hrdě převáděly modely nejen běžných kluzáků (LF 109 Pionýr, L 13J Blaník),
ale i akrobatických letadel (SU 31) nebo bojových vojenských
letounů (Messerschmitt BF 109, C-27 Spartan). Nechyběla ani
legenda L 39 Albatros nebo makety s proudovými motory Jety,
které představují technologický vrchol leteckého modelářství.
Ve tři hodiny, po ukončení modelových výstupů a soutěží pro
nejmenší, začal hlavní program letových ukázek. Prvotní ukáz-

kou byl průlet čtyř letounů L39 Albatros. Hned druhá se ukázala skupina Great War Flying Circus, která se svými modely
předvedla úchvatnou rekonstrukci boje první světové války.
Impozantní Bell AH-1S Cobra přispěla svým představením do
víru bitevní nálady. Neméně ohromující byl dopolední průlet
dvou stíhacích letounů JAS-39 Gripen, a to díky letišti Čáslav.
Mezi další velikány nebes tento den patřili československý BH1, americký Piper J-3 Cub, Curtiss JN-4 a další. Velké dík patří
pilotům z Leteckého muzea Metoděje Vlacha, kteří přiletěli se
čtyřmi letadly v čele s Caudronem G.3, s nímž vloni Vladimír
Handlík letěl až do Laferé Alais ve Francii a zpět. Ani na členy
klubu se nezapomnělo a předvedli duo Vampire, Discuse, akrobatický let na ASK-21 nebo Z42. Hlavní atrakcí byl určitě Petr
Kopfstein, který se po své autogramiádě pyšnil dechberoucí
akrobacií a upoutal pozornost všech účastníků. Zakončení letecké show obstarali domácí a věrně známí The Flying Bulls
Aerobatics Team.
Mimo letadel mělo vystoupení i družstvo dětských hasičů Sovičky Sovětice nebo Taneční skupina Creato Černilov. Po celý
den bylo k dostání občerstvení pod záštitou proslulého svérázného hospodského, který určuje charisma celého letiště. Večerní zábavu obstarala hudební kapela My tři čtyři. Slibovaný
večerní vzlet balónu musel být bohužel kvůli nepřízni počasí
zrušen.
Letošní ročník dětského dne utrhl rekord, kdy přišlo na tři tisíce
návštěvníků, z toho přes šest set dětí. Bez podpory mnohých
sponzorů a Města Jaroměř by se akce nekonala; děkujeme
tímto všem, kteří na Den otevřených dveří na letišti v Jaroměři
přispěli! Tak zase za rok.
Kateřina Rezková

Umě l ec k á k o l o nie B a s t ion IV
Výs ta v a z a v ý st a v ou

Nestihli jste červnovou vernisáž a nedostali jste se k nám ani
v průběhu července, abyste výstavu Jiřího Milera „…nejen oči
a křídla“ zhlédli?
Snad vás tedy potěší možnost si Jirkovy fotografie prohlédnout ještě po celý srpen. K vidění jsou tu působivé fotky z cest,
které náš dlouholetý člen ve svém životě podnikl. Mnohý snímek je doplněn autorovými verši. Přijďte se podívat na svět
jeho očima. Zájemci o návštěvu se mohou ozvat na telefonní
číslo 720 519 801.
Neotřelosti prostor Bastionu IV už si všimlo mnoho přespolních… Tentokrát to byl nezávislý filmař Lukáš Koláček, který
k nám v srpnu přijede natáčet hudební film z 50. let. Ke zhlédnutí snad bude příští rok v rámci našeho filmově-vzdělávacího
klubu.
A protože „nikdo není ostrov“, navázali jsme spolupráci i se
Spolkem podkrkonošských výtvarníků Trutnov, kteří si v letošním roce připomínají 30 let od svého vzniku. Sdružení čítá
přes 20 aktivních regionálních amatérských i profesionálních
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výtvarníků. Ve výstavní síni naší Umělecké kolonie představí
svou tvorbu – dřevěné a kamenné skulptury, malby, kresby,
grafiku, fotografie i paličkovanou krajku. Vernisáž výstavy s doprovodným programem proběhne v pátek 30. srpna od 18 hodin. Přijdete?
Na závěr článku bychom vás rádi s předstihem upozornili, že
na sobotu 14. září je naplánován dobročinný bazárek oblečení,
který ve spolupráci s neziskovou organizací Dobrotety pořádá
naše členka Bára Smékalová. Máte-li doma oblečení, z něhož
už vaše děti vyrostly, termín bazárku si poznamenejte do kalendáře. Organizační pokyny k prodeji se objeví na plakátku
v zářijovém čísle.
Přejeme krásný zbytek léta.
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

2019

Spolky a organizace

Se ni o ř i Č R

Pohybem ke zdraví a vitalitě.

Za podpory KÚ KHK se dne 13. 6. 2019 konaly v Borohrádku
7. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje. Senioři souZápadní Jeseníky – doplatek ceny (800 Kč)
Termín: 		
3. - 4. 9. 2019 (úterý – středa)
Program:
1. den: Prohlídka přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Návštěva renesančního zámku Velké Losiny
a museum papíru. Ubytování v hotelu s polopenzí.
		
2. den: Dřevěný kostelík v Žárové, pivovar
Holba v Hanušovicích, hrad Bouzov a večeře. Navečer odjezd
domů. Příjezd do Jaroměře ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje dopravu autokarem, 1x ubytování v hotelu,
vstupy a večeře při návratu domů. Cena nezahrnuje nápoje
u večeří.
Odjezd:		
		

Jaroměře – poliklinika
nádraží ČD		

06,00 hod.
06,15 hod.

Výběr doplatku dne 16. 7. 2019 v 17.00 hod. v DPS nebo náhradní termín 13. 8. 2019 v 17.00 hod. v DPS.
Pozvánka na zájezd do Žďáru nad Sázavou
Datum:		
2. 10. 2019
Cena: 		
členové SČR – 400 Kč
		
nečlenové SČR – 450 Kč
Program:
sklárna v Karlově, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, muzeum nové generace, zámek
Odjezd:		
06.30 hod. – poliklinika
		
06.45 hod. – nádraží ČD
Předpokládaný návrat do 19.00 hod. V ceně zájezdu je doprava,
vstupné a večeře. Přihlásit se na zájezd a uhradit cenu zájezdu
je možné v DPS (Josefa Šímy) 13. 8. 2019 v době od 17.00 do
17.30 hod. Po uvedeném termínu bude možno se přihlásit na
telefonu 732 474 035. Členové SČR mají přednost.
Ozdravný pobyt v Piešťanoch.
V roce 2020 bude zajištěn Krajskou radou seniorů v Hradci Králové týdenní pobyt v Piešťanoch ve třech termínech: 9. 5. až

těžili ve 4 věkových kategoriích a v 17 disciplínách. Celkem se
jich zúčastnilo 357 z celého kraje.
Také naši senioři z Jaroměře absolvovali 4 – 9 disciplín, kde
největší úspěch měla p. Daniela Stárková v disciplíně Pétanque
v kategorii 61-70 let a získala skvělé 1. místo. Pan Jan Stárek
v Hodu na basketbalový koš v kategorii 71. – 80 let získal vynikající 2. místo. Srdečně gratulujeme.
Děkujeme pořadatelům za příkladnou organizaci, vynikající
starost o naše žaludky a příjemnou sportovní atmosféru, ke
které přispělo i rozumné počasí.
Můžeme si přát, aby takovéto akce dále přispívaly k neustálé
aktivitě seniorů a tím k pevnému zdraví, pohodě a duševní spokojenosti v jejich dalším bytí.
Ivan Kolář

15. 5. 2020, konec září 2020 a v polovině října 2020 (pro poslední zájezdy ještě není termín přesně stanoven).
Cena bude asi 5 800 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování
s plnou penzí a 10 léčebných procedur.
Přihlásit se je možné u pana Koláře na tel. 732 474 035 nebo na
email – kolar.ivan@tiscali.cz do 31. 8. 2019.
Za výbor SČR, Kolář Ivan

Noční lov úhořů Labe 33 – Jaroměř 2019
Memoriál Jaroslava Škopa
30. srpna 2019 od 19.00 hod.
Místo konání – řeka Labe rev. č. 33 Jaroměř od zahrádek
před železničním mostem Jaroměř-Brdce po silniční most
přes řeku Úpu po levé straně ve směru toku řeky.
Zabrání míst + zápisné od 18.00 hod.
Zápisné:
		
Zahájení:
Ukončení:

150 Kč členové MO ČRS Jaroměř
200 Kč členové ostatních MO ČRS
30. 8. 2019 v 19.00 hod.
30. 8. 2019 ve 24.00hod.

Loví se na dva pruty a max. na dva návazce. Uchovává se
živá ryba ve vezírcích či nádobách s vodou. Po zvážení se
ryba pouští, pokud nemá zákonnou míru dle rybářského
řádu a pokud o tuto rybu nemá zájem lovící.
Váží se všechny ulovené ryby (krom lososovitých ryb), a to
1 g = 1 bod. Úhoř se preferuje k vlastní váze ryby dalšími
5000 body za 1 kus.
Občerstvení zajištěno pořadateli. Vyhodnocení a předání
cen je dne 31. 8. 2019 cca. v 00.30 hod.
Pěkné zážitky ze závodu Vám přeje výbor MO ČRS Jaroměř
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Kultura

ČERVENEC

Jubilejní Almanach Gymnázia J. Žáka
Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o z Nového Města n. M. vytiskla ke čtvrtku 6. června 2019 96stránkový Almanach Gymnázia
Jaroslava Žáka Jaroměř 1919-2019, který vydává ke 100. výročí
založení školy právě jaroměřské gymnázium v nákladu 1500 výtisků.
Brožura vytištěná na krásném křídovém papíru má v prvním vydání celkem 96 stránek formátu A5 a 34 vyobrazení včetně barevných a černobílých faksimilií. Brožura dále disponuje s příspěvky
23 autorů a autorek (cca 27 statí). Uvnitř naleznete šest zajímavých statí včetně úvodního slova ředitele školy Mgr. K. Hübnera
a učitelů školy. Především z finančních důvodů sborník mapuje
jen poslední uplynulé čtvrtstoletí let 1994-2019. Připomenuto
je samozřejmě i přejmenování školy v roce 2015 na Gymnázium
Jaroslava Žáka Jaroměř. Třicet stránek vyplňuje šestnáct vzpomínek a příspěvků bývalých absolventů školy. Ochotně přispěl
i absolvent školy PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., současný hejtman
Královéhradeckého kraje, stejně jako zdravici přináší Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého
kraje zodpovědná za oblast školství, kultury a sportu. Zdravice a vzpomínky dodali oslovené osobnosti, například starosta
města Jaroměře J. Horáček, ředitelé škol K. Glos, současný ředitel K. Hübner, bývalý zástupce ředitele J. Dušek, ze základních
škol ředitelé a absolventi J. Hovorka a M. Tomek, herec T. Kobr,
bývalý pedagog a spisovatel J. Matějka, PhDr. Ondřej Tikovský,
Ph.D., ředitel oddělení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Zajímavou vzpomínku napsal Prof. Univerzity Karlovy ThDr. Jan
Blahoslava Lášek, Dr.h.c.mult., a student jaroměřského gymnázia v letech 1971-1976.
Tradičně historicky hodnotný je závěr, kde je na devíti stranách

otištěna redakčně zkrácena Bibliografie a prameny gymnázia
za roky 1994-2019, nezbytný seznam interních učitelů za sto let
a seznam absolventů gymnázia za roky 1994-2019. Velmi cenným doplňkem je pak přetisk pozoruhodných archiválií reálky
a gymnasia z 20. - 30. let 20. století z fondů Státního okresního archivu Náchod bez uvedení autora zpracování. Zde je otištěna i faksimile dopisu spisovatele Aloise Jiráska z 18. března
1920 starostovi Jaroměře, v němž vyslovuje svůj souhlas, aby
jaroměřská obecní reálka nesla jméno po něm. V tiráži se uvádí
redakční rada ve složení: Mgr. Karel Hübner, ředitel gymnázia,
magistra Ladislava Malinová a Eva Stejskalová.
Někteří absolventi a zejména někteří historikové budou asi zklamaní, že sborník nezachycuje průřez celým historickým vývojem
jaroměřské reálky a gymnázia za sto let, ale z větší části se z finančních důvodů omezuje pouze na období posledního čtvrtstoletí (1994-2019).
Upozorňoval jsem sám předem a včas zástupce Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř, aby byl vydán objemný, skutečně reprezentativní a důstojný almanach ke stoleté existenci reálky a gymnázia v Jaroměři. Asi z nedostatku peněz jsem nebyl vyslyšen.
Samotné oslavy a jejich průběh o víkendu v sobotu 15. června
a v neděli 16. června 2019, kdy byla v chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři ještě odsloužena mše svatá „za profesory a studenty
reálky a gymnázia Jaroměř během stoleté existence 1919-2019
z iniciativy absolventa JUDr. Viktora Kuči, soudce Krajského soudu z Hradce Králové“, byly však důstojné a dobře připravené
a úspěšně zorganizované před budovou i v budově Gymnázia
Jaroslava Žáka Jaroměř samotnými pedagogy i studenty i absolventy.
PhDr. Jiří Uhlíř, Jaroměři, 18. 6. 2019

Di vad eln í sl a v n os t i

Ve dnech 3. - 9. června 2019 jsme oslavili v městském divadle vadla se váže k roku 1819, kdy bylo sehráno české ochotnické
a v Boučkově loutkovém divadle v Jaroměři významné výročí představení Loupežníci na Chlumském vrchu. Divadelní soubor
Vrchlický slaví letos 130 let od svého založení a 60 let uplynulo
ochotnického divadla.

Na letošní rok připadá hned několik důležitých výročí. Prvním
z nich je 200 let od první písemné zmínky o ochotnickém divadle v Jaroměři. Nejstarší dochovaný záznam o provozování di-
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od přestavění budovy ze sokolovny na budovu divadla, aby plně
odpovídala divadelním účelům.
Děkuji všem, kdo se na oslavách podíleli, a hlavně místním spolkům za jejich ochotu si zahrát představení v rámci oslav. Ve svátečním týdnu nám zahráli – DS Vrchlický Jaroměř, Jarka Holasová a soubor Convivium, Studio The Blooma, LD Maminy, DLS
Blechy a BOĎI Jaroměř. Všem patří velké díky, že místo slunění
u bazénu s námi oslavili tak významné výročí ochotnického divadla.
A na závěr bych chtěla poděkovat také našim vzácným hostům
z řad „Vrchličáků“, kteří pro ochotnické divadlo hodně znamenají, podíleli se při jeho činnosti ať už v roli herecké či režijní,
někteří jsou stále aktivními členy. Jsem potěšena, že přišli v takovém počtu.
A vás, příznivce kulturního dění, zveme do divadla ještě 7. - 8.
září 2019 na den otevřených dveří, abyste mohli nahlédnout do
míst, která nejsou běžně veřejnosti zpřístupněná.

Monika Brychová, ředitelka MKS

2019

Kultura

P ř í no s so u č a sn éh o g y mn á zia
p r o n a ši spo lečn os t
Zamýšlíme-li se nad polistopadovým vývojem po roce 1989 v naší
společnosti, pak je třeba s velkým povděkem kvitovat, že nastal
mimořádný rozvoj individuality, osobností, tvořivosti jedinců
v míře dosud u nás nevídané.
Tak tomu je výrazně zejména na jaroměřském gymnáziu. Projevilo se to při letošních zdařilých oslavách 100 let reálky a gymnázia
Jaroměř (1919-2019) v sobotu 15. června 2019 na hudebním pódiu
před funkcionalistickou budovou architekta O. Lisky z let 19251928 a v takřka všech prostorách gymnázia včetně auly, učeben,
laboratoří i chodeb ve stále moderní, vzdušné a světlé budově
této prvořadé instituce v našem městě Jaroměř.
Právě v sobotu proběhnuvší oslavy jasně ukázaly, že je správné
organizačně stavět na studentské vědychtivosti, učenlivé dravosti, iniciativě a kreativitě, zkrátka na svobodné tvořivosti, k níž
své žáky vedou jejich skvělí zdejší středoškolští učitelé. Letošní
program byl z gruntu postaven na „vaření slavnostního programu z vlastních zdrojů“, jak mně s hrdostí prozradila jaroměřská
gymnaziální profesorka magistra Eva Stejskalová. Program tvořili
současní žáci i bývalí absolventi. Moderátorem na venkovní scéně
byl také absolvent školy Mgr. Štěpán Lacina, současný pedagog
pražského gymnázia, který po 10. hodině zahajoval na hlavní scéně oslavy, a také mj. další absolventi školy ve veřejných pozicích.
První slovo dostal ředitel gymnázia, který srdečně a krátce přivítal
všechny přítomné, hosty, bývalé i současné kolegyně a kolegy,
absolventy. Mezi nimi též absolventa školy, nejvýše postaveného
občana v našem kraji, současného hejtmana Královéhradeckého
kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., který ve své zdravici označil naše
jaroměřské gymnázium za „klenot mezi středními školami Královéhradeckého kraje“, což znělo velmi libě nejen usmívajícímu se
řediteli GJŽ Mgr. Karlu Hübnerovi, ale i přítomným absolventům
z celé České republiky i nám, roduvěrným Jaroměřanům. Vlídná
slova uznání na adresu pedagogů i studentů GJŽ adresoval starosta města Jaroměře Josef Horáček.
Veřejnost oceňovala perfektní přípravu všech pedagogů gymnázia, myslících na každý detail včetně občerstvení i ekologie. Naše
poděkování zaslouží nejen znamenité organizátorky, Mgr. Ladislava Malinová, která se nejvyšší měrou podílela na přípravě a průběhu oslav, Mgr. Julie Němečková, Mgr. Eva Stejskalová a magistr
Pavel Šimek. Jim od srdce a rád poděkoval i ředitel GJŽ Jaroměř,
který 100. výročí školy zaštítil a věnoval organizaci oslav velké
úsilí. Během dopoledne i odpoledne se vystřídaly četné studentské kapely, hudební skupiny při tzv. Múzování, vyslechli jsme i na
chodbě školy pěvecký sbor Cantus i vystoupení hostů z polské
partnerské střední školy Lycea Ziębice, za níž v polštině přednesla
projev její ředitelka. Takže oslavy měly nejen kulturní, ale i mezinárodní charakter. Na každém kroku ve škole a v jejím okolí jsme
se setkávali s konkrétními a hmatatelným úspěchy a přínosy ve
výchově literární, estetické, výtvarné i hudební, kde se projevuje
talent a tvořivost jaroměřských gymnazistů a gymnazistek, kteří
jsou zcela jiní, než jsme bývali my a mají také nové možnosti a šance, které samozřejmě rádi využívají a již to umějí.
Zastoupeny byly i přírodní vědy, návštěvníci si mohli prohlédnout
učebny a moderní laboratoře biologie, chemie a fyziky, kde pro ně
byly připravené různé ukázky pomůcek a pokusů. I zde asistovali
a výklad podávali studentky a studenti školy.
Závěrem lze říci, že naši mladí, ale i starší absolventi si oslav užívali, ačkoliv byli jsme sužování úmorným vedrem, přerušeným v půl
osmé večer bouřkou s deštěm.
Organizátoři k oslavám vydali řadu upomínkových předmětů.

Mezi nadčasové by bezesporu měla patřit kniha Almanach Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř ke 100. výročí založení školy. Sborník k vydání připravila redakční rada ve složení: ředitel gymnázia
Mgr. K. Hübner, profesorky Mgr. Ladislava Malinová a Mgr. Eva
Stejskalová. Gymnázium vydalo k propagaci školy a jubilea tiskem
barevný i černobílý nástěnný kalendář na rok 2020 v autorství
studentů školy, fotografů Gabriely Špačkové a Pavla Jaroše, se
13 barevnými fotografiemi exteriéru, interiéru i okolí jaroměřského gymnázia. Dále GJŽ vydalo i malý kalendářík na rok 2020, tzv.
butony, propisovací tužky i vkusné tričko, vše s jubilejním logem
ke 100. výročí. K doprodeji byla i satiricko-kritická próza Jiřího Matějky "Grázli z gymplu" (2004) líčící normalizaci na jaroměřském
gymnáziu v sedmdesátých letech.
Velmi navštívené pak byly bohatě zastoupené výstavky fotografií,
historických dokumentů ze Státního okresního archivu Náchod,
jimž děkujeme. Leccos bylo otištěno v zmiňovaném almanachu.
Velké pozornosti se těšila též tabla maturitních tříd. Zajímavé byly
i prohlídky se zástupcem ředitele GJŽ, magistrem Petrem Horákem, od suterénu až do věže.
Škola se zdárně vyvíjí a nadále ji samo vedení i pedagogové úspěšně a všestranně modernizují a zvelebují. Jaroměřští pedagogové
vsadili na správnou zásadu pedagogiky – vést studenty k iniciativní kreativitě, pokud možno nechat je pod vedením pracovat co
nejsamostatněji a nejsvobodněji. Neboť jak náš slavný literární
kritik F. X. Šalda (1867-1937) tvrdil: „Je jen jediný prostředek, kterým poznáš, co v kom vězí: pusť ho k práci.“
V neděli 16. června 2019 byla v chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři ještě odsloužena mše svatá „za profesory a studenty reálky a gymnázia Jaroměř během stoleté existence 1919-2019 z iniciativy
absolventa gymnázia JUDr. Viktora Kuči, soudce Krajského soudu z Hradce Králové.“ Tím se završily letošní oslavy jaroměřského Gymnázia Jaroslava Žáka (GJŽ), neboť nabyly rozměru nejen
kulturně mezinárodního (vystoupení pěveckého sboru studentů
z polského partnerského Lycea města Ziębice), ale i duchovního,
čímž vyvrcholil přínos GJŽ Jaroměř.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, 15. 6. 2019

Hledá se kompars na natáčení do 4dílného filmu "Božena
Němcová".
Hledáme:
• ženy – ve věku od 15 do 70 let. Štíhlé postavy, konf. vel. max
40. Obvod pasu do 70 cm. Bez viditelného tetování. Dlouhé
vlasy (min. na ramena), vlastní, přirozená barva,
• muže – ve věku od 15 do 70 let. Výška max. 185 cm, v pase
max. 95 cm, bez viditelného tetování na těle. Vlasy přerostlé, bez zřetelné úpravy stříhacím strojkem. Vousy buď žádné nebo specifické (kotlety, bradky, mušky a kníry).
Natáčení proběhne v Jaroměři dne 8. - 10. 8. 2019. Zájemci se
musí nejdříve nahlásit na mail filmtel.spolcasting@seznam.cz.
Do předmětu mailu napište Božena Němcová – východní Čechy.
Do zprávy napište příjmení, jméno, datum narození, tel. číslo,
velikost obuvi a obvod krku. Do přílohy zašlete aktuální foto
celé postavy a portrét.
Kostýmní zkoušky proběhnou 5. - 7. 8. 2019. v ZŠ Na Ostrově.
Informace 725 992 546 – Henrich Hujíček (nejlépe SMS).
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Sestup fotbalistů
Na den 16. 6. 2019, kdy skončil krajský přebor dospělých, nebudou
příznivci FK Jaroměř vzpomínat v dobrém. Konečné 16. místo je
posledním a samozřejmě sestupujícím místem.

V prvním jarním utkání jsme hostili Slavii Hradec Králové. Nebyla to
přehlídka gólových šancí, ale tu zcela vyloženou se nám proměnit
nepodařilo. Naopak hosté využili naší hrubé chyby a šli do vedení.
Celý druhý poločas měla Jaroměř územní převahu, jenže v závěrečné fázi hráči nic nevymysleli. Porážka 0:1 byla špatným začátkem,
ale nikdo netušil, co přijde v dalších utkáních. Na hřišti předposledních Lázní Bělohrad jsme měli míč na kopačkách častěji. Góly však
dávali jen domácí hráči. Čím více se nám dařilo získávat prostor,
tím více byly protiútoky domácích nebezpečnější. Výsledek 6:0 je
vzhledem k průběhu utkání neuvěřitelný, protože soupeř podal
jen standardní výkon. Je však třeba uznat, že bleskové přečíslení
vždy využil. Ve 20. kole nás opět na cizím hřišti čekal tehdy poslední
Rychnov nad Kněžnou. Již ve 12. minutě se nám podařilo vstřelit
gól, měli jsme další šance a vše vypadalo na zisk prvních jarních
bodů. Domácí však dvěma góly výsledek otočili a když za zraněného brankáře musel chytat obránce, zrodil se výsledek 5:1 pro soupeře. Rozdíl deseti gólů s posledními celky tabulky jistě nečekal ani
největší pesimista! S Jičínem se nám v domácím prostředí podařilo
sehrát zcela vyrovnané utkání. Po herní stránce nebyl druhý poločas špatný, zvláště když se nám podařilo po uklouznutí hostujícího
brankáře vyrovnat do prázdné branky. Potom však „na oplátku“
neudržel náš brankář chycený míč, a tak těsná porážka 1:2 znamenala další ztracené body. V Chlumci se nám nepodařilo v začátku
utkání skórovat. Potom jsme se celý poločas bránili a z jedné akce
dostali gól. Druhá část byla z naší strany lepší, ale protože jsme
dvě dobré šance nevyužili, zůstal výsledek 1:0 a zisk tří bodů pro
domácí nezměněn. S Hořicemi zůstalo soustředění na hru pravděpodobně v kabině, protože už v 24. minutě nám hosté vstřelili třetí
branku. Od této chvíle se utkání i přes naši územní převahu pouze
dohrávalo, a tak byl zapsán výsledek 0:3. V Libčanech nás suverén
tabulky od prvních minut přehrával a brzy vedl o dvě branky. Potom se nám však podařilo snížit a obraz hry se zcela změnil. Druhý poločas jsme byli dlouho nebezpečnějším celkem a vyrovnání
„viselo ve vzduchu“. Bohužel vše rozhodla nepochopitelná věc.
Po porušení pravidel ze strany domácích rozehrával náš brankář
téměř od postranní čáry míč do vlastního trestného území! Obránce o míč přišel a trefit prázdnou branku nebyl problém. Po téměř
vlastním gólu jsme se v závěru utkání „sesypali“ a podlehli vysoko
5:1. V Červeném Kostelci se v posledních letech odehrávaly bitvy,
na které bylo radost pohledět. Co však říct na porážku 7:0? Série
hrubých chyb, neproměněná penalta, naprostý herní chaos. Tak by
se dal stručně charakterizovat náš nedůstojný výkon. Doma jsme
s Kostelcem nad Orlicí konečně předváděli hru na úrovni krajské-
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ho přeboru. Když však „dokážeme“ trefit břevno z jednoho metru před odkrytou brankou, tak se těžko vyhrává. Hosté po herní
stránce nic nepřevedli, a protože žádný gól nepadl, byli po penaltovém rozstřelu s výhrou 0:1 a dvěma body jistě spokojeni. V dalším
domácím utkání s Dobruškou se aktivní hosté ujali dvoubrankového vedení. Před koncem poločasu se nám však podařilo soupeře
zatlačit do defenzívy a výsledek srovnat. Druhý poločas hráli oba
celky opatrně a čekaly na chybu v obraně. Té se dočkal soupeř po
překvapivém autovém vhazování, které mělo být posouzeno obráceně, a odvezl si tři body za výhru 2:3. V 26. kole jsme byli hosty
Sokola Třebeš. Za necelých pět minut lovil náš brankář míč ze sítě
třikrát, což by se nemělo stát ani s národním mužstvem Brazílie!
Výsledek 5:2 ukazuje, že při lepší koncentraci na začátku utkání
nebyl celek Jaroměře bez nadějí. V dalším kole jsme přivítali celek
Sobotky. Vzhledem k výkonům a tomu, že národní hokejové mužstvo hrálo o medaili, přišlo pouhých 94 platících diváků. Skvělý den
měl Votrubec, který dal ze standardních situací tři góly. Od vysoké, hokejové porážky 3:6 nás to však nezachránilo, protože hosté
procházeli naší obranou jako nůž máslem. Ve Vysoké nad Labem
se utkalo čtvrté mužstvo tabulky s posledním, a tak se čekal nerovný boj. První poločas celek Jaroměře téměř bezchybně bránil,
ale nevystřelil na branku. Podařilo se nám v 52. minutě vyrovnat
a z rychlých protiútoků vytvářet další gólové příležitosti, které jsme
bohužel nevyužili. Po dvanácti porážkách v řadě rozhodl o naší
zasloužené výhře 2:1 a zisku dvou bodů penaltový rozstřel, který
„vychytal“ místo zraněného brankáře záložník Votrubec. V předposledním kole k nám zavítal RMSK Cidlina Nový Bydžov. Hosté se
představili jako nejlepší celek, který v jarní části zavítal do Jaroměře. Během prvního poločasu zcela ovládl hřiště a vstřelil čtyři góly.
V druhé části dal soupeř příležitost několika dorostencům, přesto
jsme potupné porážce 0:5 zabránit nedokázali. Zpestřením utkání bylo to, že hlavním rozhodčím byla slečna Kánská. Rozloučení s
krajským přeborem proběhlo ve Vrchlabí. Na gól domácích z penalty jsme odpověděli hezkou kombinací s vyrovnáním. Druhý poločas zůstala naše „superšance“ v 59. minutě nevyužita a soupeř nás
za pět minut potrestal. Krajský přebor se nám podařilo zakončit
„čistým vlastencem“ a tak si Vrchlabí zapsalo výhru 3:1.
Jako vždy na závěr trochu statistiky: 16. místo se ziskem 21 bodů
(6-1-1-22) při skóre 34:85. Z toho zisk v domácím prostředí 13 bodů,
skóre 20:34, venku 8 bodů, skóre 14:51. První poločas 16:44, druhý
18:41. Střelci branek: Exnar Matěj 5, Knap a Votrubec 4, Bano, Emlar
a Roubal 3, Holub, Jirásek, Michálek a Častvaj 2, Horák, Müller, Valášek a Grmela 1x.
Co dodat na závěr? Po odchodu množství opor se obavy z udržení
krajského přeboru potvrdily. Zisk pouhých tří bodů v jarní části nečekal nikdo. Po skvělém 2. místu v minulém ročníku přišlo obrovské
zklamání, ze kterého se musíme co nejdříve vzpamatovat. Omlazený celek FK Jaroměř se snažil, ale na krajský přebor evidentně nestačil. Trenér Miloš Exnar musel během jarní části vyslechnout tolik
kritiky, že nemá smysl ještě přidávat další. Je však třeba na rovinu
říct, že s takovými výkony by mohla být nad naše síly i I.A třída, která je kvalitní soutěží s mnoha fotbalisty, kteří mají divizní a někdy
i ligové zkušenosti. Před vedením fotbalového oddílu stojí těžký
úkol konsolidovat kádr mužstva a připravit ho na novou sezónu.
Měsíc srpen se rychle přiblíží a již od prvních kol je třeba jít do každého utkání s maximálním nasazením. Jinak by nám mohl ujet další
vlak, a to by si žádný příznivec jaroměřského fotbalu určitě nepřál!
Miroslav Martinovský, Jaroměř 17. 6. 2019
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Bo j ov n í c i z e ŠS K Ja roměř
o bh á j i li t i t ul mis t rů Č R

V sobotu 18. 5. 2019 se na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích konalo 23. Mistrovství ČR v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu, na které byl letos přihlášen rekordní počet 197 závodníků ze všech bojových škol AKJ z České republiky.

Jsme velice rádi, že se naši závodníci v tvrdé konkurenci neztratili a získali pro náš oddíl několik cenných kovů. V kategorii týmů
zvítězili a titul Mistra ČR v AKJ získali Adam Havrda, Lucie Šárova
a Marek Ševčík. Jaroměřskému týmu se tak ve své kategorii podařilo obhájit loňské zlato, což považujeme za obrovský úspěch.
V kategorii jednotlivců třetí místo vybojoval Adam Koryta a Kryštof Palička. Za zmínku také stojí výborná umístění Daniela Tulaka
a Viléma Syrovátky, kteří ve svých kategoriích skončili na 4. místech.

Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se skládá ze třech disciplín – kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých disciplinách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplíně kata jsou předváděny sestavy, jež
znázorňují boj proti imaginárním útočníkům a závodník je musí
zacvičit co nejpřesněji. V randori obránce provádí čtyři sebeobranné techniky, z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi
a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také provedení sebeobranných technik. Tameshi wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktivnější disciplínou. Jedná se o přerážení plastových desek, které jsou rozlišeny barevně a také se
liší pevností (pro dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm
dřeva, zelená pro juniorky – 2 cm, hnědá pro juniory a ženy a nejtěžší černá – 3 cm), hodnotí se technika přerážení a přesný zásah
desky. Vrcholem soutěže je pak soutěž tříčlenných týmů, kdy se
kromě synchronizovaných kata a tameshi wari soutěží v boji –
embu. Zde se jedná o obranu jednoho z členů týmu proti dvěma
útočníkům – dalším členům týmu. V této náročné disciplíně se
hodnotí zejména reálnost a logická návaznost jednotlivých sebeobranných technik.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem rodičům za podporu
v uplynulé sezóně, zejména při přípravě na hlavní soutěž. Děkujeme také městu Jaroměř za finanční podporu, kterou každoročně přispívá na činnost našeho klubu.
Za ŠSK Jaroměř, Pavel Palička

P r e z e n t a c e st o ln íh o t en is u

Ve dnech 1. až 2. června 2019 se uskutečnilo Mistrovství České
republiky staršího žactva a dorostu družstev v Ostravě.
Tohoto turnaje se účastní vítězové 14 krajských přeborů a dvě
družstva nominovaná Českou asociací stolního tenisu podle dosaženého žebříčku hráčů v jednotlivých kategoriích. Náš oddíl
reprezentovali hráči Luboš Šorm, Martin Kadaník, Patrik Joneš
a Filip Stein s vedoucím družstva Josefem Vítkem. Hráči v nejvyšší konkurenci zanechali velice dobrý dojem a v celkovém pořadí
skončili na 12. místě.
TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 tímto děkuje výše jmenovaným hráčům za vzornou reprezentaci oddílu a zároveň i města Jaroměře.
Sezónu jsme zakončili dne 28. 06. 2019 společensky kulturním
posezením na rybníce Přelov v Černožicích, kterého se zúčastnili
téměř všichni členové oddílu.
I když nás čeká prázdninové období, oddíl nepřestává se svojí
činností a bude se připravovat koncem července soustředěním
ve formě příměstského tábora s SKST Děčín a dále v měsíci srpnu
soustředěním s TTC Elizza Praha. Po skončení soustředění budeme reprezentovat oddíl a město na mezinárodních turnajích v ČR
a na Slovensku v rámci Satelit tour 2019.
O dalších aktivitách a činnosti oddílu si můžete informovat na
https://www.pinecjosefov.cz/.
Za TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2, Josef Vítek
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O Bar un č i n a v y hlíd ka v Hořičká ch

Vyhlídka není od Jaroměře daleko, necelých 15 km. Výhledy
odtud do kraje jsou za dobrého počasí nádherné. Místo pro ni
bylo vybráno pracovníky muzea v České Skalici v roce 1965. Vyhlídka má tedy poměrně nedávné datum vzniku.

Na muzejní radě v České Skalici se tehdy již dlouhodobě řešil výběr lokality pro tzv. vyhlídku na kraj, kde Božena Němcová prožila své mládí. Místo na okraji Hořiček navrhl člen českoskalické
muzejní rady malíř Bedřich Linhart. Dobře to tam znal, vždyť od
roku 1943 odtud nedaleko bydlel. Několik málo slov o něm. Narodil se 22. března 1905 v Praze, pocházel z chudých poměrů.
Otec se vrátil z I. světové války jako invalida a syn přijal po ukončení měšťanské školy místo jako sluha v podolském sanatoriu.
Veškeré těžce vydělané peníze věnoval na malířské vzdělávání
nejprve u Eduarda Neumanna a později u Istvana Harase v Budapešti, kde byl u svého strýce zaměstnán jako pomocný úředník.

Vraťme se ale zpět k Barunčině vyhlídce. Návrh na místo, kde by
měla být vyhlídka zřízena, byl nakonec odsouhlasen. Malíř pak
v realizaci svého nápadu našel významného pomocníka v Jiřím
Šimáňovi. Ten byl za minulého režimu za své postoje pronásledován, v době přechodného uvolnění působil jako učitel v ústavu pro neslyšící na Hořičkách. Linhart a Šimáně společně vybrali
místo 200 metrů pod Polákovou vilou. Jiří Šimáně se osobně
ujal organizace práce. Byla navezena hlína ze skrývky od nedalekého písníku, terén byl urovnán, umístěny lavičky a informační
poutač. Dne 1. června 1966 byla vyhlídka otevřena pro veřejnost
a následně zakreslena do turistických map. Nápad to byl dobrý,
důkazem toho je, že jen v letech 1966–1968 navštívilo vyhlídku
přes 40 autobusových zájezdů, a několik dalších ze zahraničí.
Okolí bylo v pozdějších letech zásadně upraveno, obec nechala
kromě jiného nainstalovat i nový informační panel. Ten zachycuje krajinu od Boru po Opočno. Nezměnila se jen samotná vyhlídka a její okolí, majitele změnila i Polákova vila. Nový majitel ji
proměnil doslova v reprezentativní penzion s restaurací pod názvem Vila Barbora. Barunčina vyhlídka je skutečně ideální místo
s výhledem do širého kraje s možností nedalekého občerstvení.
Na samotném počátku byl nápad, který se zrodil před 54 lety
v jedné schůzovní místnosti českoskalických muzejníků.
Zdroje – Českoskalický zpravodaj, říjen 2017, str. 30, Václav Sádlo;
webové stránky obce Hořičky; www.turistika.cz/vylety/baruncina-vyhlidka-u-horicek/detail a vlastní archív.
Text a foto – Jindřich Polák

Mi s tro v st v í E v r opy
ve fi t n ess a ku lt uris t ice

Dne 2. 6. 2019 se v Middletone Aréně v anglickém Manchesteru Po úspěšné nominaci do reprezentace ČR jsem v několika týduskutečnilo Mistrovství Evropy ve fitness a kulturistice World nech absolvoval Mistrovství ČR a také Rakouska. Následovalo
samotné Mistrovství Evropy, kde jsem obsadil 1. místo ve zmiFitness Federation 2019 a Jaroměř zde měla své zastoupení.
Do Anglie jsem se vydal se
Stanislavem Cermanem, který již delší dobu závodí jako
profesionální kulturista a pomáhal mi s přípravou. Závodilo se v mnoha kategoriích
od extrémní kulturistiky až
po kategorii sports model,
přičemž moje zaměření je
bermuda model. V této disciplíně má závodník šortky po
kolena a pózování i parametry se od kulturistiky liší. Samotnému Mistrovství Evropy
předcházela reprezentační
nominace České republiky
ve Federaci NABBA (National Amateur Body-Builers' Association), kterou musí absolvovat
každý závodník, aby se mohl účastnit mezinárodních soutěží.
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ňované kategorii bermuda model. Vrcholem této série závodů
mělo být Mistrovství světa v severoirském Belfastu, jehož jsem
se bohužel nemohl paradoxně zúčastnit, jelikož jsem výhrou na
evropském šampionátu získal PROFI kartu, umožňující soutěžit
mezi profesionály a tím pádem jsem nemohl pokračovat ve své
kategorii amatérů.
Do budoucna bych rád využil tuto vstupenku mezi profesionály
a poměřil s nimi své "síly". Tyto poslední závody byly velmi vyčerpávající a momentálně si dopřávám odpočinek, než se pustím do přípravy na další.
Luděk Čáni

Loutkářský soubor BOĎI Jaroměř

HLEDÁ NOVÉ ČLENY. Jestli v sobě máte touhu to zkusit, přijďte se podívat, popovídat.
Telefon na principála Romana Bauera: 777
812 470, e-mail: bodi@bodi.cz, www.bodi.cz.

2019
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Š a ch o v ý t urn a j – Vomá čků v memoriál

V neděli 26. 5. 2019 se v Josefově v DDM Klíč uskutečnil již
18. ročník oblíbeného rapid turnaje pro děti a mládež Memoriál
Ing. Václava Vomáčky – O pohár starosty města Jaroměře.
Za šachovnicí se sešlo 73 hráčů
z pěti krajů (Královéhradeckého,
Pardubického, Libereckého, Jihomoravského a z Prahy) a celkem
16 klubů a škol. Nejvzdálenějším
účastníkem byl Kryštof Velehradský z brněnského klubu Jezdci Jundrov.
Hrálo se ve dvou turnajích na 9 kol
tempem 2x15 minut na partii. Vyhlašovaly se čtyři hlavní kategorie
a pro první tři nejúspěšnější byly
v každé kategorii připraveny poháry, medaile, diplomy i věcné ceny.
V kategorii „starší žáci“ se na prvním místě umístil Jan Vestfál
(ŠŠPM Lipky HK) 7,5 b před Lukášem Zelbou (ŠK Ortex) 7 b a Jaroslavem Poršem (ŠK ZIKUDA Turnov) 6,5 b.
Kategorii „mladší žáci“ ovládl Jan Daniel Krautschneider (Region Panda) 8 b. Na druhém místě skončil Hugo Fořt (ŠK Lípa)
6,5 b a na třetí pozici se výhrou v posledním kole vyhoupl Šimon
Bubeníček (TJ Náchod) 6,5 b.
V kategorii „nejmladší žáci“ se první umístil Josef Zelba (ŠK Ortex) 7 b, druhou příčku obsadil Mikhail Artamonov (ŠK Molekula

Praha) 6,5 b a třetí skončil Štěpán Kroulík (Region Panda) 6 b.
Mezi dívkami byla nejúspěšnější Lada Zelbová před Ellen Lukáškovou (obě ŠK Ortex) a Kateřinou Šmejdovou (TJ Náchod).
Jan Daniel Krautschneider vybojoval 8 bodů, což byl největší počet ze všech účastníků. Do Rychnova si zaslouženě na rok odváží
tradiční titul SUPERHVĚZDA a velký putovní pohár z rukou starosty Jaroměře Josefa Horáčka.
Věcné ceny (sportovní potřeby, stolní hry, šachové knihy, čokolády apod.) byly připraveny pro všechny účastníky. Poděkování patří všem sponzorům: Městu Jaroměř, ČUS – sportuj s námi, DDM
Klíč, ŠO TJ Jiskra Jaroměř a Řeznictví a uzenářství Jindřich Uhlíř
Jaroměř.
Velký dík patří pořadatelskému týmu, bez kterého by to ani nešlo,
jmenovitě: Milan Borůvka – hlavní rozhodčí (předseda ŠO TJ Jiskra Jaroměř), Petr Staněk – ředitel turnaje, Vratislav Jecha, David
Bém, Tomáš Prouza, Alois Martínek a Karel Chalupa – rozhodčí,
všichni z pořádajícího oddílu TJ Jiskra Jaroměř.
Nutno podotknout, že turnaj získal prestiž díky skvělé práci předchozího předsedy šachového oddílu TJ Jiskra Jaroměř pana Miroslava Martinovského. Ten předal pomyslné žezlo předsedy oddílu
Milanu Borůvkovi, který pokračuje v již započaté tradici a vede si
více než dobře.
Akce se podle ohlasů vydařila, nikdo nezůstal bez bodu, nezbývá
než se těšit na již 19. ročník tohoto šachového turnaje a doufat, že
bude stejně úspěšný jako tento.
Andrea Matoušová, odd. sportu a techniky DDM Klíč

Naš e ka p a c i t y na v y š ujeme n a území
"me zi Ú p o u a Met u jí"
Na území Náchodska pomáháme ohroženým rodinám už od
r. 2018. Od července zde navyšujeme personální kapacity a program „Učí (se) celá rodina“ rozšiřujeme na území Místní akční
skupiny Mezi Úpou a Metují.
Projekt zahrnuje aktivity
z oblasti sociálně právní
ochrany dětí, které směřují k sociálnímu začleňování osob, které žijí v nepříznivých podmínkách, a které pečují o malé děti. Jedná se o preventivní program
pro ohrožené rodiny, jehož cílem je přispět k obnovení narušených funkcí těchto rodin a jejich stabilizaci.
V praxi to znamená, že naši odborní pracovníci budou navštěvovat zapojené rodiny přímo v jejich domácnostech a budou jim

pomáhat zvládat nároky, které jsou na ně kladeny ze strany společnosti – zejména úřadů a škol. Témata, která se s rodinami řeší
nejčastěji, se týkají povinné školní docházky a školního prospěchu, péče o děti a domácnost či hospodaření. Rodina zapojená
do programu by měla postupně měnit svoje podmínky tak, aby se
předešlo hrozbě odebrání dětí z rodiny nebo natolik, aby se dítě
umístěné mimo rodinu mohlo co nejdříve bezpečně navrátit zpět.
Region MAS Mezi Úpou a Metují zahrnuje celkem 36 obcí –
19 obcí v ORP Náchod, 11 obcí v ORP Jaroměř a 6 obcí v ORP Nové
Město nad Metují. Více informací: http://www.masmum.cz/mas1/nas-region/.
Mgr. Lenka Matoušková, manažerka projektu (www.aufori.cz)

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
03.08. a 04.08.
MUDr. Jaroslav Ožďan
B. Němcové 13, Česká Skalice; 491 452 789
17.08. a 18.08.
MUDr. Miluše Jiřištová
Z. Němečka 130, Josefov
491 813 485

24.08. a 25.08.
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a, Česká Skalice
491 451 300

10.08. a 11.08.
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř; 491 815 077
31.08. a 01.09.
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447
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Celebrity pomáhají přírodě. "Exoti do lesa nepatří!" říkají
Více než 60 % lesů v ČR je nemocných. Přírodní klimatizace naší Přirozeného lesa je v ČR pouhých 7 %. Na území ČR je zhruba
země pomalu umírá a s ní mizí z naší krajiny i voda.
93 % užitkového neboli hospodářského lesa. A toto číslo se stá-

le zvětšuje. Narůstá také objem dřeva v těchto lesích, a to na
dvojnásobek. To je skvělá zpráva z hlediska ekonomiky, ale vůbec ne pro přírodu. Lesní a pralesní živočichové a rostliny vlivem
zahuštěných lesů vymírají. „Stromy jsou v lese přehuštěné tak, že
jim nestačí dešťové srážky. Voda se těžko dostává až dolů, a proto
stromy slábnou,“ říká David Číp, jeden ze zakladatelů projektu
a předseda ČSOP JARO Jaroměř. Kůrovec a další druhy hmyzu,
které by jinak v takovém měřítku neobstály, mají zelenou.
Jen za loňský rok přišla Česká republika o 50 000 tisíc hektarů
lesa. Ničivá vlna v letošním roce udeří ještě tvrději. Lýkožrout
a sucho jen dokonávají dílo zkázy, které začalo nevhodným hospodařením, nedostatečnou legislativou a spoustou špatných
rozhodnutí.

Dvanáct celebrit, v čele s Davidem Krausem nebo Martou Jandovou, se rozhodlo podpořit nový projekt „Pomáhám přírodě“,
který každý měsíc otevře nové téma. „Chtěl bych, aby lidé kupovali nábytek ze dřeva rostoucího v hospodářsky udržitelných lesích,“ říká zpěvák David Kraus, který propaguje téma lesa.
Za projektem www.pomaham-prirode.cz stojí fotografka Jana
Pechlátová a záchranná stanice pro volně žijící živočichy ČSOP
JARO Jaroměř. „Nevnímat lesy jen jako zásobárnu dřeva a hub, ale
rozumět tomu, co se právě s přírodou děje a chápat, že se všechny
změny dotknou i nás,“ vysvětluje smysl projektu Jana Pechlátová, pro kterou je láska ke zvířatům a přírodě základní životní přirozeností. Vztah ke zvířatům a přírodě se odráží na pohádkových
fotografiích, z nichž v rámci projektu vzniká unikátní kalendář.
„Peníze z jeho prodeje poputují na obnovu přírodního prostředí,
na záchrannou stanici pro divoce žijící živočichy a pak na volitelný
projekt,“ říká Jana Pechlátová. Kromě kalendáře vzniká kniha,
která je návodem, jak chránit a pečovat o přírodu.

Jak zachránit naše lesy? Podle odborníků je jedním z nezbytných

kroků vrátit les do přirozeného stavu, tedy změnit jeho druhovou skladbu. „Musíme přestat sázet v nižších a středních polohách
smrky a vysazovat naopak listnáče a jedle,“ říká David Číp. Současně s tím upozorňuje na nutnost lesy rozvolnit, aby zde mohli
žít ptáci, motýly a další druhy hmyzu a nastartoval se přirozený
ekosystém. Je tedy nutné začít sázet hned, ve velkém, ale s rozmyslem. „Exotické stromy v našich lesích jsou časovanou bombou.
Třeba akát svým jedem zničí všechny konkurenční stromy a zabere celé území, “ varuje na stránkách pomaham-prirode.cz David
Kraus. Například radí výrobky ze stromu wenge a dalších exotických dřevin prostě nenakupovat.
Přístup k lesům a celé naší přírodě bude nutné rychle změnit.
Přesto, že voda z kohoutku stále teče, stojíme před historickými
změnami. Z vědeckých kruhů zaznívá, že pokud se nepodaří nastolit rovnováhu mezi námi a přírodou, nebude návratu.
David Číp, 603 847 189, coracias@seznam.cz

Al bi př ed a lo d á rky klien t ům
v L DN J a r o m ěř

Oblastní nemocnice Náchod a. s. otevřela dne 24. 4. 2019 v Jaroměři novou stanici sociálních lůžek.

už sice nevyžaduje hospitalizaci, ale nejsou schopni se o sebe
doma postarat a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by péči zajistil.
Nedílnou součástí poskytování sociálních služeb je aktivizace
seniorů. Aktivizačním činnostem věnujeme velkou pozornost.
V rámci individuálního i skupinového programu aktivit rozvíjíme
zručnost našich klientů, podporujeme jemnou motoriku a s tím
souvisí udržení jejich psychických funkcí. Pro zajištění aktivit je
důležité i vybavení oddělení.
K tomu nám pomáhají také dárci, kterých si velmi vážíme.
Společnost Albi Česká republika a. s. z Červeného Kostelce, seniorům předala dárky v podobě omalovánek pro dospělé, pastelky, dřevěné stavebnice a další. Podobné dárky nám současně pomáhají zkvalitnit a zefektivnit péči o klienty v rámci ergoterapie
i volno-časových aktivit.

Celkem sedmnáct jich tu slouží pacientům, jejichž zdravotní stav
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Mgr. Renata Dušková, MBA, ombudsman
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J a r o m ěř j a ko d ob ré mís t o pro živ ot

Naše město má svoje problémy a bylo by hloupé předstírat, že
tomu tak není. Na druhou stranu je škoda, že mnohdy až zdrcující kritika nedává prostor vidět i to dobré, co Jaroměř svým
občanům nabízí.
Nechci tímto článkem vyzývat k tomu, abychom byli přezíraví
ke všem nedokonalostem, se kterými se v místě našeho bydliště setkáváme. Na druhou stranu bych chtěla občany povzbudit
i ke sdílení toho pozitivního. A věřte, že toho není málo. O jednu
skvělou zkušenost z celého uplynulého školního roku bych se
s Vámi proto na tomto místě chtěla podělit.
Jako maminka tříletého temperamentního chlapečka bych ráda
poděkovala za sportovní kroužky, které jsou v našem městě pro
tuto věkovou skupinu k dispozici. Každé pondělí, středu a pátek
jsme si mohli přijít zasportovat se skupinou stejně starých dětí.
Ty byly pod vedením paní J. Kubů (pondělí 10:30, Rytmika v suterénu divadla), paní M. Tomšů (středa 17:00, Sokolovna Jaroměř) a paní M. Žílové (pátek 8:40, Sokolovna Josefov) rozvíjeny
mnohdy nejen sportovně. Například krásné básničky a říkadla,
které děti naučila paní Kubů, nás budou provázet další řádku let.
Není samozřejmé mít v místě svého bydlišti tak pestrou, a přitom
finančně dostupnou nabídku programů pro takto malé děti. A já
tímto děkuji všem, díky kterým je to možné. Děláte dobrou práci,
které si upřímně vážím.

Výtva r n á sou t ě ž
"Ož i v lý J o sef o v"

Letos jsme poprvé vyhlásili pro Základní školu Jaroměř-Josefov
a pro Praktickou školu, základní školu a mateřskou školu Josefa Zemana, Náchod – odloučené pracoviště Jaroměř-Josefov
výtvarnou soutěž na téma „Dobový život v pevnostním městě
Josefov v letech 1780-1866“.

Věřím, že řada z Vás má podobně pozitivní zkušenosti a budu velmi ráda, pokud si v některém z příštích Zpravodajů přečtu další
článek s nadpisem „Jaroměř jako dobré místo pro život“. Buďme pozorní a vnímaví, mějme oči dokořán, aby nám to dobré ani
to méně dobré neuniklo. A pokud snad můžeme jakkoliv přispět
k tomu, aby se nám zde žilo lépe, neváhejme se zapojit do života
v našem městě. V mnoha věcech totiž bude přesně takové, jaké
si ho uděláme.
Lucie Kubálková

V úterý, 9. července 2019,
by se dožil pan Václav Pálka 100 let. Známý mistr
autolakýrník, skvělý společenský člověk, ochotnický
herec a zpěvák, dlouholetý
člen pěveckého sboru Jaromír a chrámového sboru
sv. Mikuláše.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

Životní jubileum v květnu 2019 oslavili:
Věra Přibylová			
Zdeňka Škopová		
Karel Binar			
Blažena Binarová		
Drahomíra Venzarová		
Věra Műllerová			
Vlastislava Plšková		
Květoslava Marková		
Hana Burešová			
Albert Zachara			
Drahomíra Vašková		
Jan Sochor			
Božena Polatová		

90
88
88
85
86
86
90
88
89
85
85
86
89 (duben)

Životní jubileum v červnu 2019 oslavili:

Zájem dětí z obou škol účastnit se této soutěže byl veliký. Obdrželi jsme spoustu krásných a zajímavě řešených prací. Ty nejlepší z nich byly oceněny diplomem a drobnou odměnou. Všechna dětská díla byla k vidění 13. 7. 2019 na akci „Oživlý Josefov“
a během letních prázdnin budou k vidění na pokladně Bastionu I
a podzemí. Děkujeme všem mladým kreslířům za jejich příspěvky
do naší výtvarné soutěže!
Za tým Pevnosti Josefov, vedoucí střediska Zuzana Stádníková

Jiří Jakl			
Anna Grófová			
Marie Šimková			
Jindřich Plšek			
Jindřiška Koukolová		
Miluše Horáková		
Irena Škarytková		
Jolana Švorčíková		
Ladislava Voltrová		
Milada Hedvičáková		
Zdeňka Novotná		
Věra Hofmanová		
Rudolf Mikula			
Miloš Chaloupka		
Milada Daňková		

85
94
94
87
92
85
89
86
91
92
87
91
86
89
96
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Dětský den v Semonicích

Poslední květnová sobota byla v Semonicích ve znamení svátku dětí.

Celé odpoledne se děvčata a chlapci mohli zapojit do připravených dílen a soutěží. Nadšeně plnili celou řadu úkolů a následně si pochutnali na získaných odměnách. Trochu zklidnění pak

přinesla loutková pohádka v podání LD BOĎI. Velmi nás těší
skutečnost, že program, který každoročně pro širokou veřejnost chystáme, přitahuje čím dál více návštěvníků a věříme, že
zde hosté nachází to, co očekávají.
Akci tradičně podpořilo Město Jaroměř, za což velmi děkujeme. O pestré odměny se nám pomohla postarat také paní
Romana Čapková. I jí patří náš dík. Dětský den pořádal Osadní
výbor Semonice ve spolupráci se Sdružením dobrovolných hasičů Semonice.
Zároveň mi dovolte, abych Vás na tomto místě pozvala na
naši tradiční podzimní slavnost. První zářijovou sobotu, tedy
7. 9. od 15:00, proběhne Semonické ořechobraní. A na co se
můžete těšit? Připravená jsou vystoupení pro děti, soutěž
o nejlepší ořechovou pochoutku, třetí ročník soutěže Semonický Picasso, výtvarná a floristická dílna či vystoupení kapely
Altan Trio. Těšíme se na viděnou.
Lucie Kubálková, Osadní výbor Semonice

P oděko v á n í z a pod poru a kce
"De n o t ev řen ý ch ú lů"

Tímto krátkým příspěvkem bych rád poděkoval vedení města
Jaroměře za podporu akce „Den otevřených úlů“, který se pořádal dne 17. 5. 2019 pro školy a 18. - 19. 5. 2019 na mé včelnici v
Josefově, Vodárenské ulici.

tech a můžeme tak společně vzdát hold vzácnému živočichu
– včele, a postupně vylepšovat prostředí vhodné nejen pro
včelu, ale i další opylovatele a tím potažmo pro nás obyvatele
města.

Tato akce byla uspořádána ke
Světovému dni včel – pro děti
a občany našeho města. Je
nutno říci, že akce se dle vyjádření návštěvníků vydařila.
Účastníci se mohli za pomoci
výkladu a názorných panelů seznámit se životem včel
v úlu, na fotografiích, které
byly zabudovány na rámcích,
se mohli ještě blíže seznámit
s jednotlivými situacemi života v úlu. Odvážnější se mohli
podívat přímo do otevřeného
úlu na jednotlivé plásty, jak to
vypadá ve skutečnosti. Po prohlídce byly pro děti k dispozici
pracovní listy, kde odpovídaly na jednotlivé otázky a nejlepší
byly odměněni medovými sladkostmi, pexesy s včelařskou tématikou a magnetkami. Rovněž byla přichystána ochutnávka
medu květového, medovicového a pastového a také možnost
vyrobit si svíčku z voskové mezistěny. Největší pozornosti
u dětí se dostalo pozorovacímu úlu a možnosti vzít si do rukou
živého trubce. Celkem se zúčastnilo 42 účastníků a z toho bylo
21 dětí. Podařilo se za podpory této akce získat pro chov včel
jednoho mladého včelaře, kterému nyní poskytuji jak teoretickou, praktickou, tak i materiální pomoc.
Věřím, že vedení města podpoří tuto akci i v nastávajících lé-

Ing. Jaromír Mareček – člen místní ZO ČSV a PSNV
(učitel včelařství a vyučený včelař)
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DDM Klíč Jaroměř-Josefov vás zve k ZÁPISU DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ.
Ten pro školní rok 2018/2019 proběhne v úterý, 10. 9. od 13 do
17 hod. a ve středu, 11. 9. od 10 do 17 hod.
Podrobný přehled nabízených kroužků naleznete na webových stránkách www.ddmklic.cz.

Dne 29. 7. 2019 tomu bylo již
16 let, kdy nám ve věku 13 let krutý osud navždy vzal toho, koho
jsme nejvíce milovali – Lukáška
Karlovského z Josefova.
Stále vzpomíná maminka Ivana
a Ruda Klemešovi, sestra Lucie
s manželem, neteřička Terezka,
babička, teta s manželem a sestřenice s manželem.

2019

Výzva

Výz va p r o st á n k a ře

Město Jaroměř pořádá prodejní trhy u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu a vyzývá ty, kteří budou mít zájem,
aby se na tuto slavnost se svými stánky přihlásili. Hledáme především stánkaře s občerstvením (regionální pivo, medovina, frgály, koblížky, pálenky, maso na rožni, preclíky, lokše, bramboráky apod.), ale nebráníme se ani stánkařům s rukodělnými produkty.
Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, nebo e-mailem na zpravodaj@jaromer-josefov.cz.
Odesláním přihlášky prodejce souhlasí se stanovenými podmínkami, které jsou ke stažení na webových stránkách města Jaroměře – www.jaromer-josefov.cz. Zde se také dozvíte o technickém zajištění akce.
O přijetí přihlášky budete vyrozuměni elektronicky.
(zde odstřihněte)

Město

Přihláška na „Rozsvícení vánočního stromu“
Kdy: 1. 12. 2019

Kde: nám. Československé armády

Jméno a příjmení: ...............................................................................................
Adresa: .................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................
Telefon: .................................................................................................................
IČO: ......................................................................................................................

Vyjmenujte, jaký sortiment zboží nabízíte?
........................................................................
.........................................................................

Zašlete nám, prosím, alespoň 2 fotografie s vaším sortimentem nebo stánkem, případně odkaz na webové stránky (fotografie zasílejte spolu s přihláškou, a to buď fyzicky nebo elektronicky).
Mám zájem o zapůjčení stánku zdarma?

Ano		

Ne

Mám vlastní stánek? 				

Ano		

Ne

Velikost stánku (v metrech) ................................................................................................

Vyplňte, prosím, s jakým vozidlem přijedete na slavnost. Informace slouží k vyřešení dopravních komplikací a pro vpuštění na slavnost přes zábor.
SPZ: ...........................................................................................................................................
Typ: ............................................................................................................................................
Barva: ........................................................................................................................................
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil(a) a souhlasím s „Podmínkami pro prodejce“, budu je plně
respektovat a stejně tak dodržovat pokynů pořadatelů. Také prohlašuji, že jsem v přihlášce uvedl(a)
všechny údaje pravdivě.
Datum:

Podpis:
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O Posvícenské svatohubertské slavnosti

Dovolujeme si vás, spolu s Římskokatolickou farností v Jose- informace ke slavnosti se, prosím, obracejte na telefonní číslo
fově, pozvat na Posvícenskou svatohubertskou slanost, která muzea.
se bude konat v neděli 1. září od 13 hodin při příležitosti výročí
posvěcení kaple sv. Huberta a dokončení její renovace.
Za organizační tým – Rudolf Havelka, ředitel Městského muzea

Výzva pro občany – Galavečer 2019
Dne 16. listopadu proběhne již po čtvrté slavnostní Galavečer,
kde budou oceněni významní občané našeho města. I letos
máte možnost navrhnout na ocenění někoho výjimečného.
Ve vaší nominaci uveďte jméno a příjmení nominovaného,
věk, oblast, ve které se vyznamenal, popř. organizaci ve které
působí. Prosím, vždy uvádějte i kontakt na sebe.

Kaple samotná je významnou, byť neprávem pozapomenutou
„šporkovskou“ památkou našeho regionu. František Antonín
hrabě Špork nechal tuto kapli vystavět již roku 1690, tedy 17 let
před započetím s výstavbou hospitalu na Kuksu. Kaple nestála
osamoceně: v její blízkosti byl i lovecký zámeček, který se bohužel nedochoval ani v náznaku. Významnou roli hrála kaple ještě
v rámci barokní „komponované krajiny“, kdy patřila ke smiřickému panství Šternberků a vedla k ní alej od smiřického zámku.
Hlavní částí programu slavnosti bude mše svatá (od cca 14 hodin), slavená josefovským panem farářem Petrem Boháčem.
Hudebně bude mši doprovázet Soubor lesních rohů Hradec Králové, vedený Janem Šustrem, a to v aranžmá B-dur pro lovecké
rohy, v úpravě klasiků tradice české myslivecké hudby, Petra
Vacka a Josefa Selementa. Mše bude patrně slavena pod širým
nebem před kaplí, za účasti veřejnosti, mysliveckých hostů a členů rytířského Řádu sv. Huberta, který je přímým pokračovatelem
řádu založeného v roce 1695 přímo hrabětem Šporkem. Soubor
lesních rohů dále představí i vývoj lovecké šlechtické hudby.
V rámci doprovodné části programu budete moci shlédnout
ukázky myslivecké kynologie, která je mimořádně náročnou
částí tohoto ušlechtilého koníčka: Po loveckém psovi je vyžadována současně naprostá poslušnost, v paradoxní kombinaci
s velkou mírou samostatnosti při práci „v poli“. Přislíbena je
i účast hradeckých sokolníků, kteří představí tento prastarý způsob lovu. Hravě vzdělávací program věnovaný lesnictví, určený
především dětem, povedou pracovnice Lesů ČR. Opět hlavně
dětem bude určena i vzduchovková střelnice zajištěná laskavě
smiřickým střeleckým klubem. Unavené návštěvníky stylově pohostí josefovské „Občerstvení Na Špalkách“.
Slavnost bude trvat do zhruba 16 hodin. Jde tedy o příležitost,
jak příjemně strávit poslední prázdninové odpoledne s dětmi, již
mírně znervóznělými nadcházejícími školními povinnostmi.
K organizaci a dopravě uvádíme, že je zajištěna autobusová doprava v trase Velichovky-Jaroměř-Josefov-Starý Ples a zpět. Časový rozpis najdete na plakátu v tomto čísle Zpravodaje a např.
na webových stránkách muzea. Pro parkování osobními auty
bude vymezena především autobusová točna u odbočky ke
kapli, vzdálená cca 5 minut chůze. Tato informace bude potvrzena na webu muzea a na místě akce. Parkování přímo u kaple
samotné nebude z organizačních důvodů možné. Pro jakékoliv
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Nominace zasílejte nejdéle do 31.08.2019. Vzhledem k tomu,
že se v předchozím roku Galavečer nekonal, vámi zaslané nominace z roku 2018 jsou stále platné.
Kontakt pro zasílání nominací:
Mgr. Markéta Drahorádová
Městský úřad Jaroměř, Odbor školství, kultury a tělovýchovy
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Tel.: 491 847 163, e-mail: drahoradova@jaromer-josefov.cz

2019
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Mě s t sk á k n i h o v n a Ja roměř

Vážení přátelé knihovny,
rádi bychom vás upozornili na změnu otevírací doby na dětském oddělení o prázdninách. Otevřeno bude v pondělí 8:00–
11:00, 12:30–16:00 a ve středu 8:00–11:00.
Dále bychom vás chtěli upozornit na letní uzavření poboček
v následujících termínech. Josefov: 1. 7. 2019 – 14. 7. 2019, znovu otevíráme v úterý 16. 7. 2019. Zavadilka 5. 8. 2019 – 20. 8.
2019, znovu otevíráme v úterý 20. 8. 2019.
Jedete na dovolenou a berete si sebou naši knihu? Pošlete nám
pohled anebo fotku s naší knihou a připište místo, kam docestovala. Fotografie zveřejníme a na konci prázdnin se můžete
těšit na odměnu v podobě losování o roční registraci. Vaše pozdravy z cest můžete zasílat na email knihovny info@knihovnajaromer.cz, případně do zpráv na fb na stránce www.facebook.com/knihovnajaromer anebo poštou na adresu Městská

knihovna, Vojtěcha Probošta 180, 551 01 Jaroměř, děkujeme
a těšíme se.
A co pro vás chystáme dál? Na podzim pro vás připravujeme
tyto besedy, o kterých vás budeme včas informovat. Případná
změna programu vyhrazena.
• Adam a Tonda – PERU.
• Ivo Jahelka se svým hudebně zábavný programem (16 písní).
• Ludmila Konvalinková – beseda o automobilové závodnici
Elišce Junkové.
• Milan Zacha Kučera – Jantarová komnata.
• PhDr. Petr Mašek – Zločiny mezi regály.
• Ludmila Konvalinková – Advent v historii.
Vaše knihovna

Vyhyn ulý pt á k je zpět
Dí k y P t a č í mu p arku Jos ef ov s ké lou ky

Mláďata vodouše rudonohého vyfocena 9. 6. 2019 v ptačím
parku jasně prokázala rozmnožování tohoto vzácného ptáka.

Na polovině území našeho státu tento druh již přestal hnízdit.
V celé republice zbývá několik párů. „Vodouš vyhledává vlhká místa nebo okolí mělkých vod, především zamokřené louky.
Kvůli odvodňování, ničení mokřadů a intenzivnímu zemědělství
začal z naší krajiny ubývat a je v kategorii kriticky ohrožených.
Těší nás, že zahnízdil právě na Josefovských loukách,“ komentuje úspěch správce parku Břeněk Michálek z České společnosti
ornitologické.
Návrat vodouše rudonohého do východních Čech.
Vyvedení mláďat vodouše v ptačím parku u Jaroměře je v rámci východních Čech výjimečné. „Domníváme se, že se tu pokoušelo hnízdit dokonce několik párů. Tokající vodouše jsme letos
viděli na pastvině divokých koní i na velkých ornitology vyhloubených jezerech,“ informuje Alice Janečková, která v parku dohlíží na pastvu koní. Znamená to návrat druhu do východních

Čech po několika desetiletích. „Mizejícím a nejvíce ohroženým
ptákům tu podstrojujeme. Tento rok je doslova oslavou toho,
jak ptačí park funguje. Kromě vodoušů tu hnízdí rekordní počet
jinde dramaticky ubývající čejky chocholaté a další dva druhy
bahňáků. Všech sedm párů čejek má dnes už dospělá mláďata.
Naši radost završila návštěva exotické a převzácné pisily čáponohé, která v Česku hnízdí zcela výjimečně,“ vysvětluje Michálek.
„Území zavlažujeme historickým zavlažovacím systémem, hloubíme tu jezera, a dokonce jsme dovezli tzv. divoké koně, kteří
svým chrupem a kopyty dovádí tento mokřad k dokonalosti.
Jinde mizející luční ptáci totiž nejsou jedinými živočichy, kteří se
z mokřadu radují. Navrací se sem obojživelníci, vážky i motýli,“
dodává Michálek.
Park je příkladným projektem pro zadržování vody v krajině
a zároveň archou pro vzácná mokřadní zvířata. Z hlediska počtu ohrožených druhů, které se tu začaly přirozeně rozmnožovat, se ptačí park řadí mezi nejúspěšnější ochranářské projekty
v Česku.
Ptačí park Josefovské louky by nevznikl bez finanční podpory
stovek drobných i větších dárců. Jen díky této podpoře se plocha území spravovaného Českou společností ornitologickou
v souladu s potřebami ptáků a jiných živočichů stále rozrůstá
postupným vykupováním dalších pozemků. Darovat lze jednoduše na stránkách ptačího parku www.josefovskelouky.cz.
Za poskytnuté dary patří všem veliký dík! Projekt je tento rok
podporován Ministerstvem životního prostředí, Královéhradeckým krajem, Městem Jaroměř a stovkami dárců.
Foto: Vodouš rudonohý – dokumentaristou Marianem Polákem
a mládě – Alice Janečková (vnitřní snímek).
Břeněk Michálek
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Třídíme s Nikitou: Vítězem je malá škola z Jičínska
„Noc v safari“, tedy v královédvorské zoologické zahradě, si
užijí děti ze základní školy Vidochov na Jičínsku. Vyhrály totiž
v soutěži škol Třídíme s Nikitou, která podporuje povědomí
o třídění odpadů, a právě dvoudenní pobyt v královédvorské
safari je hlavní cenou.

V letošním 12. ročníku děti hledají nového maskota. Dosavadní
papoušek Nikita totiž kvůli svému stáří v soutěži končí.
Nikita s modro-žlutým peřím byla maskotem soutěže od jejího
začátku. Její zbarvení evokovalo barevně označené kontejnery
na třídění odpadů. Ale protože se Nikita kvůli svému stáří již
nebude soutěže účastnit, téma letošního ročníku soutěže bylo
jasné. Děti měly navrhnout nového maskota a k němu slogan
nebo básničku.
„Ochrana přírody, třídění odpadů a ochrana životního prostředí
a nenásilná forma vzdělávání školních dětí mi připadá jako ideální spojení. Že to funguje, potvrzuje už 12. ročník této soutěže. Obdivuji fantazii dětí i jejich vědomosti o třídění odpadů, které pak
předávají svým rodičům a prarodičům,“ řekl Karel Klíma, radní
Královéhradeckého kraje pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství.
Jak již bylo zmíněno, letos měly děti navrhnout maskota, kterým má být africké zvíře ze zoologické zahrady Dvůr Králové
nad Labem. Úkolem bylo nakreslit nebo vyrobit tohoto maskota tak, aby svým zbarvením nebo například ustáleným příslovím souvisel s tématikou třídění odpadů. Třetí částí zadání

pak bylo vymyslet a napsat krátkou básničku nebo jednoduchý
rým či slogan.
S úkolem si nejlépe poradily děti ze základní školy Vichodov.
Parta třinácti spolužáků vyrobila želvu s pestrobarevným krunýřem, která dostala jméno Bella. „Děti přicházely s různými
nápady, navrhovaly různá zvířátka. Nakonec z nějaké vzájemné
diskuze vzešla želva. Děti začaly kreslit obrázky s různými návrhy,
jak by mohla želva vypadat. Pak jsme změnili plány a rozhodli se
vyrobit prostorový objekt,“ popsala cestu ke konečné podobě
soutěžní práce učitelka a vedoucí týmu dětí od 1. do 4. třídy
Simona Felcmanová. Jednotlivé „terčíky“ na krunýři želvy jsou
vyrobené z mačkaného papíru, který děti obarvily podobně,
jako jsou barevné kontejnery. „Je to naše první účast v soutěži.
Až mě překvapilo, s jakou chutí se do toho děti pustily,“ dodala
Felcmanová.
Na druhém místě z celkových třinácti soutěžních týmů se umístili žáci ze Základní školy Nové Město nad Metují, kteří přišli
s návrhem maskota – surikaty jménem Slupka. Třetí jsou děti
ze Základní školy Habrmanova v Hradci Králové, která je pravidelným účastníkem soutěže. Královéhradečtí soutěžící navrhli
chameleona, kterého pojmenovali Tafary.
„Soutěžní práce hodnotila komise sestavená z členů týmu projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj. Jednotlivým soutěžním
skupinám přidělovali body za splnění zadání, originalitu, nápaditost sloganu, ale i za výtvarné provedení,“ vysvětlil pravidla
hodnocení Jiří Záliš, regionální manažer Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která na soutěži dlouhodobě
spolupracuje. Vítězné návrhy projektů budou v měsících srpen
a září vystaveny ve vstupních prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Účelem soutěže „Třídíme s Nikitou“ je podpořit zájem o třídění
odpadů žáků základních škol Královéhradeckého kraje. Nedílnou součástí je rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnost a představivost žáků a zvýšit povědomí o problematice třídění a recyklaci odpadů.
Bc. Klára Machová, Regiocentrum Nový pivovar – Evropský dům

Bě h p r o h o sp i c

Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny sportovní příznivce na další ročník benefiční akce Běh pro Hospic.
V letošním roce můžete svou účastí podpořit budování nového zázemí pro Mobilní hospic Anežky České. Opět budou připraveny tratě pro dospělé i dětské běžce
v různých kategoriích. Nejdelší trať – běh
na 10 km – bude bodována v rámci seriálu
běžeckých závodů PRIMÁTOR CUP, jehož
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součástí se Běh pro Hospic opět stal díky generálnímu partnerovi, Primátoru a.s.
Akce bude odstartována v sobotu 21. září 2019 u střediska volného času Háčka, Manželů Burdychových 245 v Červeném Kostelci. Pro detailní informace a online registraci navštivte stránky: www.behproshopic.cz. Dopředu registrovaní běžci obdrží
malý dárek.
Za Oblastní charitu ČK, Jan Kordina
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A j s ou t a d y z a s,
s l avn o st i p ln é k rá s ...

Letos by měly na pomyslném dortu 18 svíček! A to už je „dospě- osobnost“ David Deyl. Na nádvoří zahraje legenda loutkového
lost“ – ano, tak dlouho trvá tradice Svatoanenských zahradních divadla „komediant Boží“ Víťa Marčík otec i syn, kouzla předslavností aneb Slavností bez bariér v Domově sv. Josefa v Žirči. vede Duo Radek a Simona. Do kostela sv. Anny můžete přijít na

ZVEME VÁS na 18. ročník. Na tuto prezentační a benefiční akci
největšího střediska Oblastní charity Červený Kostelec – Domova sv. Josefa, přijďte v sobotu 27. července 2019 od 10. hodiny.
Jako každým rokem se můžete těšit na příjemně prožitý prázdninový den poutního charakteru a rodinného sdílení se spoustou kultury, stánků lidových řemesel a prezentací chráněných
dílen v opraveném barokním areálu a zámeckém parku.
Začínáme poutní mší svatou s barokním hudebním doprovodem. Celebrovat ji bude biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál. Na třech scénách – v parku, v kostele a na nádvoří je připraven bohatý kulturní program odlišných žánrů. V parku zahraje
mladá alternativní rocková kapela ze Dvora Králové „Poslední
lež“, staročeskou atmosféru navodí kapela Klapeto z Náchoda,
přijede i Malina Brothers, z Prahy zavítá bluesová kapela Bluesberry a spoustu fanynek přiláká finalista ankety „Šaramantní

společný koncert Slávka Klecandra (Oboroh) s Evou Henychovou, až z Drážďan přijede komorní soubor „Sempre rubato“
a nesmí chybět evropský unikát – žirečská zvonkohra v podání
prof. Václava Uhlíře, který si pozve i pozounistku Lucii Houdkovou.
Z doprovodného programu jsme nachystali malování na obličej, jízdu na koni, dřevěný kolotoč na kliku, vláček, zvířata ze
Záchranné stanice z Jaroměře, skákací hrad, promítání filmu
v podkrovním sále s kameramanem Petrem Jančárkem. Cyklomuzeum nabídne prohlídku za symbolickou cenu. Starodávnou
atmosféru dokreslí flašinetář Roman Prouza. Bohaté občerstvení zajistí sociální podniky Pro-charit. Bylinné sirupy přiveze firma Camellus, dobrou kávu si můžete dát v Café Damián. Určitě
zaujme i putovní výstava Cestami proměn. Návštěvníkům bude
umožněno nahlédnout do prostředí nemocných roztroušenou
sklerózou díky prohlídkám. Komentované prohlídky plánujeme
i v kostele sv. Anny a v Bylinkové zahradě.
Celým programem Vás bude provázet Josef Mádle, náš sympatizant z TV Prima.
Výtěžek 18. ročníku tradičních slavností věnujeme na pořízení
nových oken na Domově sv. Josefa a na další provoz a rozvoj.
Akci podpoří Město Dvůr Králové, Královéhradecký kraj, internetový portál Fler.cz. Záštitu převzal MVDr. Pavel Bělobrádek,
poslanec parlamentu ČR, zastupitel města Náchod a Královéhradeckého kraje.
Jitka Holcová, fundraising a P.R.
www.domovsvatehojosefa.cz

Akce na srpen 2019 v Královských věnných městech

Dvůr Králové nad Labem
KRÁLOVÉDVORSKÝ DEN PIVA
17. 8. 2019
www.denpiva.cz
DEN VŠECH
31. 8. 2019
www.denvsech.cz
Hradec Králové
CZECH INTERNATIONAL AIR FEST – CIAF
2019
31. 8. - 1. 9.
www.airshow.cz
Chrudim
SALVÁTORSKÁ POUŤ

10. 8. 2019
www.chrudim.eu
LETNÍ BAROKNÍ SCÉNA
15. - 17. 8. 2019
www.barokochrudim.cz
Mělník
BITVA NA MĚLNÍKU ANEB DEVÁTÁ BITVA RYTÍŘŮ MĚLNICKÝCH
3. 8. 2019
www.rytirimelnicti.cz
MĚLNICKÝ KOŠT
10. 8. 2019
www.melnickykost.cz

Polička
DIVADELNÍ POUŤ NA SVOJANOVĚ
3. - 4. 8. 2019
www. svojanov.cz
FESTIVAL POLIČKA 555
23. - 25. 8. 2019
www. tyluvdum.cz
Vysoké Mýto
TÝDEN HUDBY 2019
19. - 23. 8. 2019
tydenhudby.vysoke-myto.cz
Více informací na www.vennamesta.cz
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ČERVENEC

Fe s tiv a l z á ži t k ů za h á jen

Prázdniny plné zábavy mohou začít!

V sobotu 1. 6. byl symbolicky na Den dětí v polské Svídnici zahájen letošní ročník Festivalu zážitků. Tentokrát zve do osmi míst
na české i polské straně regionu. Cílem jsou vojenské památky.
Slavnostní zahájení se neslo v duchu naladění se na aktivity chystané na červenec a srpen. Zájemcům byla k dispozici ukázka
zbraní, přehlídka dělostřelectva a pěchoty ve stylových unifor-

mách, středověké hry i různé dílničky.
Podobné zážitky čekají od 1. července do 30. srpna 2019 na všechny zvídavé turisty. Každý den v týdnu proběhne vždy alespoň
jeden zážitek. Místy konání jsou pevnosti na Dobrošově, v Kłodzku a opevněné město Świdnica. Vůně střelného prachu i cinkání
brnění na nás bude čekat také na zámcích Żelazno, Kapitanowo
a Adršpach. Prohlédneme si rovněž panství Sarny a zúčastníme
se boje o dubenskou bažantici.
A nač se můžeme těšit konkrétně? Na bránění pevnosti, střelbu
z historických zbraní, vojenský výcvik a vyzkoušíme si též dobové
oblečení. Společnost nám budou dělat nejen řadoví vojáci, ale
také slavný vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.
K tomu, abychom se ocitli ve správný čas na správném místě,
nám dopomůže katalog Festivalu zážitků, který je k dispozici v informačních centrech regionu. Nalezneme v něm veškeré praktické informace, návod, jak získat odměnu či se zúčastnit extra
zážitku. Nechybí ani tipy na další aktivity v místech konání. Vše
výše uvedené nalezneme také na webu www.festivalzazitku.cz.
BRANKA, o.p.s.

Ak ce n a h ra d ech a zá mcích – s rpen

2. – 3. 8.: státní zámek Hrádek u Nechanic.

Kouzelnické hrátky. Věděli jste, že zámek v noci slouží
jako učiliště čar a kouzel? Netradiční kostýmované prohlídky pro
malé i velké mudly. (www.zamek-hradekunechanic.cz)

3. 8.: hospitál Kuks.

si nachází místo na světových jevištích, i najde místo i na náchodském zámku. V zámecké zahradě se totiž odehraje jeden bláznivý den, protože se chystá svatba sluhy Figara. Kdo ji ale nakonec
oslaví? Účinkují studenti ZUŠ Náchod. V 11, 13, 14, 15 a 16 hodin.
Vstupné jednotné 40 Kč. (www.zamek-nachod.cz)

Hudební léto Kuks. Desátý ročník mezinárodního festivalu klasické hudby. Koncerty probíhají tradičně v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu, od 18. hodin. Na programu: Claudio Mansutti – klarinet, Apollon Quartet: G. F. Händel, F. X. Richter, W. A.
Mozart. Rezervace vstupenek na rezervace@hudebniletokuks.
cz. (www.hudebniletokuks.cz)

21. - 25. 8.: hospitál Kuks.

3. – 4. 8.: státní zámek Náchod.

3. – 4. 8.: státní hrad Trosky.

Šermířská vystoupení Manů Přemysla Otakara. Krátká
komentovaná šermířská vystoupení skupiny historického šermu.
(www.zamek-nachod.cz)

10. 8.: státní zámek Ratibořice.

Automobiloví veteráni a Big Band Dvorský. Osmnácté
setkání majitelů historických motorových vozidel, doprovázené
vystoupením známého a oblíbeného swingového orchestru BIG
BAND DVORSKÝ v zámeckém parku. (www.zamek-ratiborice.cz)

17. – 18. 8.: státní zámek Hrádek u Nechanic.

Zámecké slavnosti. Po celý víkend se budou konat kostýmované prohlídky s příběhem, dále dobový jarmark, občerstvení a také doprovodný program. (www.zamek-hradekunechanic.cz)

18. 8.: státní zámek Náchod.

Figarova svatba. Jedna z nejznámějších komedií, která
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Theatrum Kuks. (www.hospital-kuks.cz)

3. - 4. 8.: státní hrad Bezděz.

Šermíři Corvus Milites. Začátek vystoupení: 11, 12:30,
14 a 15:30 hodin, v neděli do 14 hodin. (www.hrad-bezdez.eu)
Dny středověké hudby. Po celý víkend bude hrát několik kapel svou i světovou dobovou hudbu, předvedou dobové nástroje. Celá akce bude provázána s kejklířským workshopem, kdy
si budou moci děti i dospělí vyzkoušet různé kejkle. Velmi dobré
na uvolnění stresu. (www.hrad-trosky.eu)

10. 8.: státní zámek Hrubý Rohozec.

Varhanní sobota. Při prohlídce kaple vám varhaník Radek Rejšek zahraje na původní zámecké varhany. S menšími skupinami (do 13 osob) průvodce vystoupá na hudební kruchtu, kde
představí historii a funkce varhan a přidá malou hudební ukázku.
Tato akce je součástí prohlídkového okruhu „Reprezentační prostory“. (www.zamek-hrubyrohozec.cz)

10. 8.: státní zámek Sychrov.

Sychrovské slavnosti. Akce v zámeckém parku – šermíři,
kejklíři, sokolník, kat, bubeníci, tanečnice a další. (www.zamek-sychrov.cz)
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Církevní okénko

Z H us o v a sb o r u

Vážení spoluobčané,
víte, že pravda je na prodej? Že vám ji nabídne kdekdo a občas
i vyšperkovanou v krásném třpytivém papíře? Co je však platné,
že nám historie říká, že Mistr Jan Hus dal za PRAVDU svůj život. Ten by se asi dnes podivil, kdyby otevřel oči, jak se pravdou
kšeftuje. Jak ji má kdejaký pisálek a jak si ji formuje podle svých
představ. Tu ji přidá na kráse a tam zase trochu ubere. Vynechá několik vět a jinde zase podle své vlastní fantazie přidá. Nu,
a co nám pak vznikne? Sci-fi. Ale kdo to pozná, vždyť to je vlastně jedno. Každý si dnes pravdu vykresluje po svém. A všem je
úplně jedno, že dřív pravda pro lidi něco znamenala. Že pro ni
lidé umírali a vedli války. Dneska je směšné se po ni ptát. Každý
ji má plnou pusu, a přece už všichni napřed vědí, že se o žádnou pravdu nejedná. Že by tedy pravda byla jen prázdné slovo,
protože ji lze vyrobit na objednávku a že ten, kdo má peníze a
moc, ji může vnutit ostatním? Možná, ale ono je to vlastně jinak.
Lidé totiž nemají žádnou pravdu, ale pravda má je. Ježíš říká, že
do pravdy musíme být uvedeni. Že pravdu si sami nemůžeme
dát. Jediným zdrojem pravdy je totiž Bůh. On je pravda. A on
je měřítko, podle něhož se poměřuje všechno ostatní, co chce
být pravdivé. Ale není ta Boží pravda nějak daleko od nás lidí?
Chce ji ještě někdo slyšet? Je pro náš život použitelná? Neodsouváme ji někam mimo svět a tady si nenecháváme jen nějaké
polopravdy a lži, které nakonec považujeme za pravdivé? Ne,

Bůh nestojí mimo náš svět. Bůh je v našem světě stále přítomen. Dává nám poznávat pravdu. Pomáhá nám odlišovat od lživého pravdivé. A říká nám, že nemůžeme stát stranou, jen tak
lhostejní a očekávat, že pravda si svoji cestu najde sama. Zápas
o pravdu není jen zápasem těch druhých, ale je i našim vlastním
zápasem. Zápasem o lepší společnost. Je to zároveň i poznání,
že mnoho věcí v našem světě před pravdou neobstojí a že nakonec vše bude odhaleno. Pravda je silnější než tma a stojí za to
být odvážný. Říkat věci, kterou jsou nepříjemné, ale boj za pravdu nikdy nevzdávat. Pravda nikdy nezůstane jen teorií, není jen
slovem, je činem, protože uvádí člověka do pohybu, nenechává
ho stát na místě. Je to energie, která vyjde vždycky na povrch,
dřív nebo později.
Na začátku července si jako každoročně připomeneme našeho
Mistra Jana Husa a jeho pravdu, pro níž umíral. Mistr Jan Hus
sice zemřel na hranici, ale jeho pravda nezemřela. Ta přečkala
všechna ta staletí, aby byla příkladem i pro nás. Nevzdávat se a
za pravdu se bít. I když to bude bolet. Přemýšlet o ni a stát za
ní. Nebýt jen pohůnkem a rukojmím, ovcí, která jen opakuje,
co ji vložili do úst. Pravda, to je být sám sebou, mít své vlastní
názory.
Krásné letní dny prožité v pohodě prosluněných pláží a šumících horských potoků či jen tak s našimi blízkými nám všem.
Farářka Mgr. Alena Fabiánová

Bohoslužby
Ř í m s ko kat o lická c ír k e v – Jar o mě ř
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
		

08.00 hod. (kaple děkanství)
17.00 hod.
08.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod. (kostel sv. Mikuláše)
(dle rozpisu na vývěsce)
08.30 hod. (kostel sv. Mikuláše)
10.15 hod. (Velichovky)

Více informací na www.jaromer.farnost.cz.
C í rk e v ad v e n t is tů se d mé ho d n e
Bohoslužby se konají každou sobotu Na Karlově:
09.00 - 10.30 hod.
10.45 - 11. 30 hod.
13.00 - 14.00 hod.

Studium Bible
Kázání Božího slova
Odpolední program

C í rke v č e s ko s lo v e nsk á h usitsk á Jar o mě ř
pondělí
úterý
		
neděle

14.30 hod. DD Černožice
9–15 hod. úřední den
15 hod. biblická hodina
10.00 hod. (modlitebna)

Informace na www.husitijaromer.estranky.cz, mail husbor777@
email.cz, tf. na farářku Mgr. A. Fabiánovou 737 847 864.

Ří m s k ok a t ol i c k á c í rk ev – J os ef ov
neděle
		
		
středa
pátek

08.00 hod. (Jasenná, kostel)
09.30 hod. (Josefov, kostel –
během mše dětská školka)
17.00 hod. (fara Duškova 77)
17.00 hod. (fara Duškova 77)

Každou 2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše. První
pátek v měsíci je adorace a požehnání. První neděli v měsíci
se koná na Starém Plese v kapli sv. Huberta mše (v letních
měsících od 14. hod.).
Kontakt 731 402 211, mail farnost.josefov@gmail.cz, web
www.farnostjosefov.cz
Čes k obra t rs k á c í rk ev ev a n gel i c k á
pondělí
		
středa
		
pátek
neděle
		
		

14.00 hod. (posezení nad biblí
v Černožicích)
18.15 hod. (biblická hodina –
sudý týden)
17.00 hod. (Biblický kroužek)
09.00 hod. (Semonice)
11.00 hod. (2. a 4. neděle Jř)
škola pro děti v Semonicích

Jednou za měsíc ve čtvrtek od 19.00 hod. se konají Modlitby
se zpěvy z Taizé.
Kontakt na faráře R. Žárského – 491 110 175, 604 149 841. Více
informací na www.semonice.evangnet.cz.
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Zábavně-naučné okénko

ČERVENEC

Ba ná n a j eh o v l a s t n os t i

Banán patří mezi nejznámější tropické ovoce a každý z nás ho moc dobře zná. A i když jde o plodinu
z velké dálky, je k dostání ve všech větších obchodech a supermarketech.
Je bohatým zdrojem draslíku, hořčíku, vlákniny, vápníku a vitamínu C.
Pomáhá například v boji s vysokým tlakem, ale také proti kocovině, pálení žáhy nebo komářímu bodnutí.

Vypočítejte:
Plody banánů rostou v trsech na banánovníku. Jaké dorůstá
výšky, když...

42 + 18 - 32 - 12 = ? m

Znamená to, že větší než banánovník je?

a) fíkus (30 metrů)
b) granátovník (5 metrů)

Banán je plod známý již od roku 600 před naším letopočtem!

Doplňte příslušné světadíly:
První zmínky o banánu pocházejí především z Číny
..........................
Dnes jsou největšími dodavateli banánů:
Ekvádor, .................................................
Kostarika, ...............................................
Kolumbie, ...............................................
Filipíny, ....................................................

1.
2.
3.
4.
5.
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Ústrojí čichu.
Prvosenka jarní.
Maminka od kuřátka.
Vteřina.
Opak dne.

Víte, že?
Banán zlepšuje náladu? Jestli vám je smutno, tak si
dejte banán. Nejenže vám zlepší náladu, ale také vám
dodá potřebnou energii, protože je tvořen z jednoduchých cukrů.

2019

Inzerce

Uzávěrka pro inzerci je k 15. v měsíci. Zpravodaj vychází
k 1. v měsíci.

Pravidla pro inzerenty

Možnosti plošné inzerce:

Obecné info: Zpravodaj vychází v nákladu 5 825 ks
Modul 2, 1/2

a je zdarma. Zadaná inzerce je vždy černobílá.

Velikost: 178 x 125,5 mm
86 x 256 mm
Cena: 2.370 Kč bez DPH

Zadání inzerátu: Inzerát musí být zadán v elektronické podobě. Řádková inzerce by měla být ve formátu txt., odt., doc. či docx. Plošná inzerce by měla

Modul 3, 1/4

být ve formátu jpg. či pdf. Za grafické zpracování se

Velikost: 86,5 x 125,5 mm
178 x 59 mm
Cena: 1.185 Kč bez DPH

účtuje poplatek ve výši 20 % z celkové ceny inzerátu.
Inzerent je povinen uvést své fakturační údaje.

Modul 4, 1/8

Důležité: Inzeráty vychází vždy k 1. v měsíci. Uzávěr-

Velikost: 86,5 x 60 mm
40 x 125,5 mm
Cena: 592,5 Kč bez DPH

ky jsou vždy k 15. v měsíci.

•

Koupím chatu, chalupu nebo domek v Jaroměři
a okolí. Nabídněte na tel. 774 777 072.

v Jaroměři i blízkém okolí. Nabídky prosím na tel.
č. 775 777 073.

•

KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez,
Pionýr, Mustang, ČZ aj. 728 222 938.

•

Sleva letní obuvi značky Tamaris, Marco Tozzi, Caprice, Ipanema v prodejně OBUV NOBL
(v Jaroměři naproti České poště). www.obuvnobl.
cz

• Mám zájem o koupi většího stavebního pozemku
v okolí 15 km. Možno i se starší nemovitostí k rekonstrukci. Tel. č. 703 890 073.

•

Nutně SHÁNÍM menší byt v Jaroměři, platba v hotovosti. Volejte prosím na tel. 774 777 073.

• Čištění koberců a čalounění pro domácnosti
i firmy. Kompletní úklidový servis. Kvalitně za
rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Telefon:
603 701 992.
•

Mladá rodina chce KOUPIT větší byt nebo dům

•

Hledám byt 2+1 v Jaroměři a okolí OV i DB. Zavolejte prosím na tel. 776 566 630.

•

Koupím historické fotoaparáty, kapesní a náramkové hodinky, pohlednice, knihy, staré známky,
mince, bankovky, obrazy, sošky, housle, pivní lahve, odznaky, šavle, bodáky a jiné zajímavosti.
Poradenství i návštěva je vždy ZDARMA, platba hotově. Volejte, piště SMS platí stále!!! Tel.
605 254 511.

•

Autobazar KNB v Jaroměři přijme na vedlejší prac.
poměr prodavače vozů. Tel. č. 603 471 048.

Možnosti plošné a řádkové inzerce naleznete na webových stránkách města Jaroměře, nebo si o pravidla a ceník inzerce
můžete napsat na e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz.
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Inzerce

30

ČERVENEC

Kalendárium
27. červenec
Rock v pevnosti Josefov
19.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

22. srpen
Lakomec a další světci
19.30 hod.
Velký sál divadla
Pořádá: MKS

3. srpen
Neposlušná kůzlátka
14.00 a 15.30 hod.
Bývalé zahradnictví Josefov
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř

24. srpen
Brány pevnosti dokořán
10.00 hod.
Retranchement XVIII
Pořádá: Pevnost Josefov

7. – 10. srpen
Brtual Assault
Festival park Josefov
Pořádá: Brutal Assault

24. srpen
Popelka
15.00 hod.
Bývalé zahradnictví Josefov
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř

17. srpen
Tři úkoly pro čerta
14.00 a 15.30 hod.
Bývalé zahradnictví Josefov
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř

30. srpen
Spolek podkrkonošských výtvarníků
Trutnov – vernisáž
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

30. srpen
Noc netopýrů IV
16.30 hod.
Okružní 36, Josefov
Pořádá: ČSO
30. srpen
Gladiator Race Josefov
Pevnost Josefov
Pořádá: Gladiator Race
31. srpen
Kašpárek na skalním hradu
14.00 a 15.30 hod.
Bývalé zahradnictví Josefov
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř
1. září
Posvícenské svatohubertské slavnosti
13.00 hod.
Kaple sv. Huberta ve Starém Plese
Pořádá: Městské muzeum v Jaroměři
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