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Vážení čtenáři,
začíná nám měsíc duben a s ním přichází i jeden
z největších křesťanských svátků – Velikonoce.
Tento svátek není jen obdobím lidových tradic
spojených s vítáním jara, ale Velikonoce především oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Velikonoce jsou svátek pohyblivý – pro přesnost, svátek zmrtvýchvstání připadá vždy na
první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti.
Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských
Velikonoc nalezneme v listech apoštola Pavla
okolo roku 50. Velikonoce se tedy v církvi objevily velmi brzy a již od počátku byly významově provázány s židovskou oslavou Pesach, jejíž
prvky v sobě dodnes nese.
Tradičními křesťanskými velikonočními symboly jsou například beránek, který představoval Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin, dále
kříž, který je jedním z nejdůležitějších symbolů,
protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. A ačkoliv mnoho nenáboženských tradic
má své kořeny v křesťanské symbolice, některé velikonoční symboly pozorujeme již z doby
předkřesťanské – například zajíčka.
Velikonoce však již splynuly s lidovými a pohanskými slavnostmi jara, které oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku – dnešní Velikonoce jsou již tradičně spíše časem oslav a veselí
a samozřejmě jsou i velmi komerčně důležité.
V každé zemi se však Velikonoce oslavují jinak.
V Čechách je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí se muži a chlapci vydávají vyšupat ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Podle tradic
při tom muži pronášení koledy. Vyšupaná žena
dává muži barevné vajíčko, jako symbol díků.
Ve Spojených státech zase rodiče schovávají po
domě a zahradě vajíčka a děti se pak vydávají
na jejich „lov“, v Anglii ženy tradičně přivazují
muže k židlím a za propuštění požadují výkupné, v Norsku je zase tradicí řešit vraždy – noviny
tisknou smyšlené články o vraždách a lidé dedukují, kdo je vrah.
Je vidno, že to, co je pro nás tradicí, může jiným
připadat podivné a naopak.
Ať slavíte Velikonoce tak či onak, přeji nejprve
ženám a dívkám řádné vyšupání něžnou rukou,
aby byly po celý rok zdravé a mladé a pánům
přeji bohatou nadílku.
Napočtenou v květnovém čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Svoz biomasy
Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do
19. listopadu.
V letošním roce bude opět prováděn svoz bio-odpadů formou svozových
pytlů. Svoz je i nadále zdarma, hradit se bude pouze pořízení jutového
vaku. Cena 1 ks činí 200 Kč. Zájemci si mohou vyzvednout transportní
vaky v areálu Technických služeb (ul. Náchodská 544).
Svoz bude prováděn každý týden v pondělí od 6:30 do 14:30 hod. Biomasu naloženou pouze do těchto transportních tašek připraví občané ráno
v den odvozu před svůj dům, aby ji pracovníci TSM mohli vždy vysypat
a vaky vrátit zpět za plot. V případě, že z časových důvodů nestihneme
svoz provést v pondělí, ponechte vak před domem, k vysypání dojde následující den.
V případě že vak bude obsahovat jiný materiál než biomasu, nebo překročí stanovenou váhu (30 kg), nebude vyvezen.
Do sběrných vaků patří:
Do sběrných vaků nepatří:
•
•
•
•
•
•

čerstvě posečená tráva,
seno, větve,
listí,
piliny, hobliny,
kůra,
shnilé ovoce atd.

•
•
•
•
•
•

kamení,
cihly, stavební materiál,
sklo, baterie, plasty,
plechovky,
zbytky masa a kostí,
popel, aj.

Závěrem ještě pár čísel. Počet dosud zapojených ulic do sběru – 89, čísel
popisných – 960, vydaných vaků – 2092, v roce 2016 odvezeno 635 t, celkové náklady činily 433 877 Kč, výnosy za prodej vaků 58 200Kč.
Kontakt: Technické služby města Jaroměře, Tomáš Tuček, tel. 775 700
365.
Technické služby města Jaroměře

Zápis do základních škol
Termín pro zápis dětí do jaroměřských základních škol je stanoven na
3. 4. a 4. 4. 2018. Více informací se dozvíte na webových stránkách škol.
Zápis do Mateřské školy proběhne v MŠ Lužická 9. a 10. 5 2018. Více
informací v květnovém Zpravodaji.

Změny na úseku řidičských průkazů
S účinností od 1. 7. 2018 dochází ke změně na úseku vydávání řidičských
průkazů (ŘP).
O vydání ŘP si budou moci řidiči požádat na kterémkoli obecním úřadu
obce s rozšířenou působností v celé České republice. K žádosti se již nebudou dokládat fotografie.
Dojde ke změně výše správních poplatků:
• Při udělení řidičského oprávnění (ŘO), rozšíření ŘO nebo při změně
údajů se bude nově platit částka 200 Kč,
• při vydání ŘP do 5 pracovních dnů (blesk) bude poplatek 700 Kč,
• při vydání mezinárodního řidičského průkazu se výše poplatku nemění a činí 50 Kč.
Pokud se nový ŘP vydává z důvodu konce jeho platnosti, je tato výměna
i nadále zdarma. Nově se již na ŘP nebude uvádět adresa trvalého bydliště.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
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R ek o n st rukce Ty rš ov a mos t u

Už v lednovém čísle Zpravodaje jsme vás informovali, že město plánuje rekonstrukci Tyršova mostu v Jaroměři. Na to, jak bude
vypadat dopravní situace v tomto místě se ptám Jany Hájkové, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a Ing. Jiřího
Mikulky, z odboru majetku města, který tuto akci zajišťuje z pozice zástupce investora.

Jak to vypadá se situací okolo Tyršova mostu? Už víte od kdy
bude uzavřen?
Tyršův most bude uzavřen v první půlce měsíce dubna. V této době dojde k předání staveniště a k zahájení stavebních prací. Do této doby bude vyřešeno dočasné dopravně inženýrské opatření. Objízdná trasa bude vedena obousměrně
přes lokalitu Na Valech, obchůzná trasa pak také přes lokalitu
Na Valech nebo přes Komenského most.
Jaká dopravní omezení můžeme očekávat?
Doprava bude díky semaforům řešena kyvadlově. Ze
směru z náměstí bude umístěn semafor před vchodem do budovy pošty. Ze směru z lokality Na Valech bude umístěn semafor u nábřežní zdi (viz. situační plánek). Šikmá parkovací stání
před budovou pošty nebude možné využívat.
Budou nějaká dopravní omezení i v lokalitě Na Valech?
V této lokalitě žádná omezení nebudou, parkoviště
bude v provozu bez omezení
A v Jaromírově a Havlíčkově ulici bude stávající provoz zachován?
Po dobu rekonstrukce Tyršova mostu budou moci vozidla těmito ulicemi projíždět a „průjezd zakázán“ bude dočasně zrušen. Tímto dopravním opatřením umožňujeme řidičům
další možnost vjezdu na náměstí.
Budou v souvislosti s touto rekonstrukcí ještě nějaká další
omezení?
Ano, budou. Vzhledem k omezenému příjezdu k budově pošty doporučujeme k podání většího množství balíků
využít poštu Na Zavadilce případně v Josefově. I přes tuto sku-
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tečnost bude provozní doba pošty zachována. Dále pak bude
snížen počet parkovacích míst na parkovišti v ulici Sladovna,
jelikož zde budou vyhrazena 4 stání pro vozidla České pošty.
A v případě výjezdu z ulice nábřeží 17. listopadu bude provoz
zachován?
Ano, provoz zůstane bez omezení, pouze vyjma několika dní, kdy bude nutné provést propojení inženýrských sítí.
Toto omezení však bude až v době uložení těchto sítí z provizorní lávky zpět do tělesa mostu. O tomto omezení budou
občané s předstihem informováni.
Jak dlouho bude tedy rekonstrukce Tyršova mostu trvat?
Dle uzavřené smlouvy o dílo by měly stavební práce
trvat 200 dní od předání staveniště, tudíž předpokládáme, že
znovuotevření Tyršova mostu by mělo být počátkem listopadu
letošního roku.
«LAT»

!!! POZOR !!!
Přihlaste se do systému „door to door“, systému svozu
malých nádob dům od domu, který vejde v platnost
1. 7. 2018.
Přihlašovací formulář ke stažení na www.jaromer-josefov.
cz/mestsky-urad/odbory-mu-1/odbor-zivotniho-prostredi/
zadosti-a-formulare-1/.
Pro více informací kontaktujte paní Mgr. S. Hučkovou na
tel. č. 491 847 156, e-mail: huckova@jaromer-josefov.cz
nebo Ing. P. Filipce na tel. č. 491 847 150, e-mail: filipec@
jaromer-josefov.cz.
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Jaroměřský evergreen
Na programu jednání zastupitelů města 20. února byl opět
památník válek u divadla. V každém volebním období, které
pamatuji, se vždy objeví požadavek několika jedinců na odstranění pískovcové sochy rudoarmějce z tohoto pomníku.
Z nedávné minulosti je znám i případ zhanobení této sochy.
Ano, jsou i lidé, kteří v záchvatu svého „zastydlého revolučního
myšlení“ jsou schopni takového barbarství. Ovšem i z dávné
historie známe takové případy, kdy několik pražských hospodských „revolucionářů“ v roce 1918 strhlo Mariánský sloup na
Staroměstském náměstí. Nebo, kdy v rámci ideologie nacisté
a potom komunisté odstraňovali pomníky.
Celá kauza úpravy pietního místa obětí válek na nám. Dukelských hrdinů je motivována jen jediným, nenávistným požadavkem o odstranění pískovcové sochy rudoarmějce od autorů díla L. Zemánka a A. Wagnera. Maskuje se to vypsáním
soutěže o návrh nového památníku. Když pominu vzhled
předložených návrhů, které jsou dle mého osobního, a možná zaujatého názoru – až na jeden případ – obludné, nemohu
pominout náklady na jejich pořízení. Troufnu si odhadovat, že
celkové náklady na pořízení nového pomníku s úpravami okolí
budou někde okolo jednoho milionu korun. A to jen proto, aby
mohla být ze současného pomníku odstraněna socha vojáka,
a ta následně umístěna někam na zchátralý dvůr u vojenského
muzea v Josefově.

Vážení čtenáři,
od loňského roku opět probíhá na jednáních zastupitelstva
města Jaroměř diskuse o odstranění pískovcové sochy Rudoarmějce z památníku „Obětem 2. světové války“. Jsem s podivem překvapen, že jsou mezi námi lidé opět usilující o odstranění sochy připomínající ty, kteří položili životy za osvobození
i Československé republiky od fašistů a zastavení páchání jejich zrůdností. V roce 2016 prvním dopisem občana, několik let
usilujícího o odstranění pískovcové sochy Rudoarmějce a opětovně, dá se říci po roce (r. 2017) rovněž dopisem, bylo úsilí
o odstranění výše uvedené sochy opakováno. Při projednávání
prvního dopisu zastupitelé nadpoloviční většinou odstranění
sochy neodsouhlasili. V té době jsem byl velmi rád, že zvítězil
zdravý rozum a památník, připomínající utrpení a oběti hrůzné
války, a zvláště vojáků Rudé armády osvobozující v roce 1945
mimo jiné i Jaroměř, zůstane nedotčen. Při jednání jsem zásadně nesouhlasil s odstraněním sochy a vždy budu pro zachování tohoto pietního místa tak, jak bylo před několika desítkami
let vybudováno. Ne jenom já, ale i většina jaroměřské i mimo
jaroměřské veřejnosti, se kterou hovořím, je proti odstranění
sochy a změně památníku. Současně pokládají otázku, PROČ
a kdo toto vyvolal? Je to zloba, zášť či dokonce nenávist? Co v
dnešní době je ještě možné?
Již v roce 2016 jsem navrhoval, aby v takové věci, jako je zachování vybudovaného památníku se sochou Rudoarmějce
či její odstranění, bylo přistupováno s vážností a úctou a byla
oslovena široká veřejnost k vyjádření se. Na základě takového
výsledku akceptovat vůli občanů v rozhodnutí. Bohužel to bylo

Argumentace, že současný pomník je oslavou okupace z roku
1968 je nesmyslná, někdo prostě nezná historii. „Revolucionáři“ požadující odstranění sochy mohli své revoluční nadšení prokázat třeba před rokem 1989 pomalováním okresního
sekretariátu KSČ nebo sovětské vojenské nemocnice. Na nic
takového nenašli tehdy odvahu, ale nyní je cílem jejich odvahy pískovcová socha, ať to stojí, co to stojí. A tak bych použil
parafrázi na výrok feldkuráta Katze ze Švejka: „to se nám to
rozhazuje, když to občané zaplatí“. Copak v Jaroměři nemáme
stovky požadavků na opravy jeho žalostného stavu, kde by se
peníze daly využít lépe? Třeba na opravy ulic, chodníků nebo
parků.
Pískovcová socha je jen upomínka na miliony padlých vojáků,
hnaných na jatka válek. To nemá nic společného s oslavou komunistických politických zrůd, jako byl Stalin, Gottwald nebo
Brežněv. Není ani oslavou komunismu. Ve válkách jsou obětmi
v převážné většině prostí vojáci a obyčejní lidé. Váleční štváči,
politici, diktátoři a maršálové jsou většinou dobře zalezlí, aby
se jim nic nestalo. Pomníky takových zrůd nemají valnou cenu,
ty je nejen možné bořit, ale je to i žádoucí. Ale pomníky prostých obětí válek si zaslouží úctu a ochranu. A tak nevím, zdali
zvítězí zdravý rozum na jednání zastupitelů 17. dubna, kdy se
bude rozhodovat o dalším osudu a podobě památníku obětí
válek v Jaroměři.
Ing. Otto Salač, CSc., opoziční zastupitel, 9. března 2018

odmítnuto. V tak důležitých věcech veřejných, dotýkajících se
více či méně každého občana, by nemělo rozhodovat pouze
zastupitelstvo (nadpoloviční většina z 21 zastupitelů). Proto
apeluji i na vás vážení občané, nepřipusťme měnit podoby
památníků obětem jakýchkoliv válek, a ani ten náš v Jaroměři
v parčíku u divadla na nám. Dukelských hrdinů. Socha Rudoarmějce památníku „Obětem 2. světové války“, je symbol úcty
k lidem, kteří položili životy za naše osvobození. Každé pietní
místo, v minulosti vytvořené či vybudované, popisuje historii
daného období a v té podobě by mělo být udržováno a navždy
zachováno. Snad zdraví rozum zvítězí, a tak jako v Pardubicích
vyjádřením široké veřejnosti nebyla odstraněna socha, podaří
se snad i v Jaroměři na náměstí Dukelských hrdinů s vaší podporou zachovat stávající památník.
Souhlasím s vyjádřením Ing. Salače na posledním zasedání zastupitelstva města a zásadním odmítnutím odstranění pískovcové sochy Rudoarmějce. Podobné vyjádření jsem učinil již na
jednání zastupitelstva v minulosti. Za sebe, za KSČM a mnoho
dalších občanů bez rozdílů politického smýšlení s jednoznačným názorem – zachovat památník se sochou Rudoarmějce.
Pokud někteří zastupitelé chtějí vytvořit za mnoho set tisíc
korun památník obětem všech válek a nahradit tím stávající
památník, tak je to vnímáno jako záminka k možnému odstranění sochy Rudoarmějce. Jsem přesvědčen o daleko smysluplnějším využití veřejných finančních prostředků a jednoznačně
potřebnější pro občany Jaroměře. Především investovat do
neutěšeného stavu chodníků, místních komunikací, do oprav
mnoha desítek prázdných bytů, které chátrají atd.
František Vrabec, Zastupitel města Jaroměř
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Reakce na článek "Jaroměřský evergreen"
Vážení čtenáři jaroměřského Zpravodaje,
beru si za svoji povinnost uvést na pravou míru některá nepřesná, doufám že ne úmyslně nepřesná, tvrzení pana Salače.
Ano jsou nejen jedinci, ale i ideologie, které nedokáží akceptovat jiné názory než ty své. Nemusíme chodit ani příliš daleko.
Socha T. G. Masaryka v jaroměřském parku, pomník obětem
Velké války (I. světové) před divadlem.
Na žádné diskuzi v Radě města ani na zastupitelstvu jsem nikdy
nezaznamenal „nenávistné požadavky na odstranění sochy“,
pouze věcnou diskuzi. Nikdy na těchto jednáních nebyla tato
skulptura spojována se srpnovou okupací. Že se jedná o památník poplatný době vzniku, je ovšem jednoznačné. V té době nikomu nezáleželo na objektivnosti postoje či historické pravdě.
Jaroměř nebyla osvobozena, protože v době příchodu jednotek Rudé armády v sestavě 4. ukrajinského frontu 10. 5. 1945 již
válka v Evropě skončila a jednotky Jaroměří už jen projely.
Prvními spojeneckými vojsky na katastru Jaroměře tak byli
Američané, přesněji americká mírová mise.
Dovoluji si citovat: „Mise vyjížděla z Plzně 7. 5. 1945 ve 21:40. Trasa vedla přes Žebrák, Zdice, Beroun, Motol, až do Bartolomějské
ulice na velitelství Bartoš, kde probíhala krátká jednání. Po půl
noci 8. 5. 1945 pokračuje konvoj přes Poděbrady, Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové, Hořice a Jaroměř do lázní Velichovky. Při
jednání s německou stranou byly předány podmínky kapitulace.
Kolem 11. hodiny jednání skončila.“
Jak je to možné? Nezáleželo totiž na úpornosti bojů a postupu
jednotek, ale pouze na rozhodnutí Velké trojky, jednání vrcholných představitelů Velké Británie, USA a SSSR, které stanovilo
demarkační čáru, linii nejzazšího postupu vojsk. Což předznamenalo vznik železné opony na dlouhá léta rozdělující Evropu.
Proto se ptám, proč má ne příliš povedená socha rudoarmějce reprezentovat oběti válek? Co spojuje legionáře s rudou armádou? Asi jenom to, že spolu několik let válčili... Záměrem je
obnovení pomníku – skutečný památník VŠEM obětem. Ani poslední repetent by se neodvážil tvrdit: „Vždyť tento žlutý kvádr
je vlastně bílá koule.“ …nebo je to opravdu všechno jedno? Legionáře si budeme připomínat rudoarmějcem a Masaryka císařskou orlicí?
Dále pan Salač uvádí, že se jedná o památník válek. Toto tvrzení se jednoznačně nezakládá na pravdě. Jedná se pouze o památník 86 padlým a zemřelým ve II. světové válce. Je velkou
otázkou, jak by se někteří tvářili na podobu pomníku, který má
připomínat jejich hrdinství (Ladislav Kriegler, pilot Jan Žerovnický). Jaroměř je tak jedno z mála měst, které dnes zapomíná na své padlé z Velké války. Proč dnes? Jaroměřáci nebyli tak
nevšímaví a lhostejní, jak to dnes vypadá, pouze pomník kpt.
Antonína Halbicha nevydržel do dnešních dnů. Je naší povinností tuto historickou hanbu napravit. Stovka mužů, ať vojáků
či legionářů, kteří neváhali prolít svou krev, se rozplývá v nevědění. Jmenný seznam všech padlých si můžeme připomenout
již pouze v knize "Jaroměř za války světové" od Václava Pácalta
na straně 311.
Opravdu chceme být tak hloupí, skrbliví a hamižní, že těm, co
mám umožnili žít v dnešním světě, nepřiznáme ani to málo,
jako je důstojná vzpomínka, jméno vytesané do kamene? Jen
tak málo jim můžeme dát! Dnešní svět plný vykořeněných lidí,
putujících Evropou bez domova, těch, co opustí vlast a odmítají
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udělat to, co z kusu země dělá vlast – prolít vlastní krev.
Opravdu chceme ukazovat, jak málo si vážíme oběti hrdinů,
kteří za vlast položili život? Učit naše děti, že je lepší utéct a nechat všechno a všechny za sebou jen pro pár stříbrných? To jsou
otázky, které se mi honily hlavou při čtení článku „Jaroměřský
evergreen“. Jde možná opravdu jen o neznalost, a ne o snahu
mást Jaroměřské. Josefov si svých padlých vážit dokáže.
Přiznávám se, tuto situaci jsem troch vyprovokoval osobně.
V zastupitelstvu sedím prvně. Netušil jsem, že je to tak ohraná
písnička, ani necítím žádnou nenávist a vůbec ne k soše. Jen nechci lhostejně přihlížet a neozvat se, když je něco špatně. Nikdy
nepadlo slovo o ničení památníku, pouze o vytvoření skutečného pomníku obětem válek bez ohledu na čas a ideologii. Jednoduše – vyjádření naší úcty a vděčnosti. Stoleté výročí vzniku
republiky je ideálním časem tento problém vyřešit.
Nedokážu odborně posoudit jednotlivé návrhy vzešlé z ankety,
pouze mohu říci, který se mi líbí více či méně. Jestliže nezaujal
žádný, vyhlasme regulérní uměleckou soutěž. Nemůžeme ale
přijmou optiku pohledu „ono to bude stát peníze, ono to bude
drahé, musíme víc škudlit“. Kdyby takto uvažovali naši předci,
nevznikla by žádná památka, nic, co by zaplnilo veřejný prostor.
Nikdy nemělo a ani mít nebude žádné město tolik prostředků,
aby realizovalo vše, co by bylo potřeba, případně co by se občanům líbilo. Proto jsou volené orgány, proto existuje zastupitelská demokracie. Zastupitelé musí rozhodnout s plnou vahou
a důsledností, jak finanční prostředky použít. Jestli se budou
jen látat díry, nebo zda dokážou dohlédnou jen kousek, kousíček dál. Budoucnost nemůže existovat bez minulosti.
Mgr. Josef Hovorka

Město Jaroměř vyhlašuje výběrové řízení č. 7 na pozici "referent oddělení stavebního úřadu odboru výstavby Městského
úřadu Jaroměř".
Město Jaroměř vyhlašuje na základě usnesení Rady města
výběrové řízení na funkci ředitel/ředitelka Městské knihovny
v Jaroměři.
Více informací naleznete na www.jaromer-josefov.cz.

Dopravní omezení Jaroměř – Hradec Králové (obnova krytu
vozovky silnice I/33).
Ve dnech od 3. dubna 2018 do 10. května 2018 bude prováděna obnova krytu vozovky silnice I/33 ve dvou úsecích:
1. úsek: 3.–15. 4. 2018 (ve směru na Hradec Králové, za obcí
Holohlavy, od křižovatky silnic na Smiřice a Rodov v délce
cca 500 m),
2. úsek: 16. 4.–10. 5. 2018 (pod autobazarem Trotina auto
a.s., u odbočky na Rodov v délce cca 300 m).
V době od 6.00 hod. do 18.00 hod. bude provoz řízen kyvadlově proškolenými pracovníky stavby, mimo tuto dobu
světelným signalizačním zařízením.
Termíny jednotlivých etap jsou orientační, mohou být pozměněny podle reálného průběhu stavebních prací.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
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Základní škola Na Ostrově
Rok ve školní družině aneb prožijte s námi neobyčejně obyčejný
rok.
Všichni víme, že obvykle každá škola má svoji
školní družinu. A to, že
škola Na Ostrově má
pro tyto účely i vlastní
budovu, už dávno není
tajemstvím. Pak se tedy
s námi přeneste k brance, která odděluje ulici
od velké zahrady, a když
jí projdete, vstoupíte
do dětského světa. Sice
vás nepřivítá trpaslík se
zbytkem červené barvy
na čepici, ani skřehotavý hlas vypelichaného
kocoura, ale přesto v zahradě stojí velká vila,
která s otevřenou náručí vítá malé školáky na plavbu za dobrodružstvím.
Letošních 120 dětí denně navštěvuje 4 oddělení, přičemž každé
je vybaveno vlastní učebnou a hernou. Pro někoho by to bylo
dostačující, pro nás ale ne. Abychom umožnili zábavu každému
malému cvrčkovi, nabízí každá herna jiné možnosti zábavy pro
rozvíjení zájmů svým malých stávajících obyvatel.
V prvním oddělení najdete dvě dřevěné dětské kuchyně pro kreativní tvoření malých šéfkuchařů, v druhém oddělení dětí staví
roztodivné stavby z kostek různých velikostí a druhů, ve třetím
oddělení se uskutečňují strategické, námořní i vojenské bitvy
a různé obchodní strategie a ve čtvrtém oddělení se můžete stát
třeba osadníky Splendoru, hobity ze Středozemě nebo žáky školy čar a kouzel. Ovšem nejpřitažlivější je tajemná komnata skrytá

v patře, která doslova ukrývá dětský sen – počítačová učebna.
Naši malí obyvatelé si nejen hrají, ale i kreslí, tvoří a vyrábějí roztodivná umělecká díla. Mohlo by se zdát, že i tak je toho dost,
a přesto ještě není.
Své nadání, talent a lásku mohou děti rozvíjet prostřednictvím
zájmových kroužků, které jim družina nabízí. V kroužku "Keramiky" děti tvoří svá dech beroucí malá umělecká dílka z hlíny,
v "Tvořínku" využijí svůj tvůrčí potenciál do mnohých rozmanitostí z různých druhů materiálů a kreslí svá první velká umělecká
díla. Jazykové schopnosti pochytí v kroužku anglického jazyka,
sportovně založení využijí svůj potenciál ve "Sportovkách", hudebně nadaní využijí svůj talent hrou na flétničku, nebo si zazpívají za doprovodu různých nástrojů v kroužku "Zpívání s kytarou"
a také je tu scénický tanec pro holky i kluky v tanečním kroužku
"Flash", kde děti nejen tančí samy pro sebe, ale připravují se na
různá představení či přehlídky.
A teď si říkáte, že už by toho mohlo být dost, jenže pořád ještě
není. Naši vilu jsme na podzim proměnili ve strašidelný dům při
Halloweenu, kde nás ochránilo snad jen přestrojení za strašidla
a světlo svíček v dýních. Zarejdili jsme si v prosinci převlečení za
čerty, anděly a Mikuláše, s Miquelem jsme zavítali do Říše mrtvých ve filmu Coco, Masopust jsme zahájili karnevalem plným
her a soutěží v přenádherných maskách. A co nás ještě čeká?
Vyneseme Morenu a zaženeme zimu, budeme hledat velikonočního zajíčka, na konci dubna vyletíme na košťatech při oslavě
„Dne čarodějnic“ a celý rok zakončíme „Námořnickým dnem“.
Protože čím jiným chcete ukončit rok Na Ostrově, než plavbou
po nekonečném oceánu zvaném dětský sen?
Chceme věřit, že příběhy nekončí, že nás čekají další a další dobrodružství a že vila i zahrada jsou nekonečné a stále nás udržují
v iluzi, že až se jednou malí obyvatelé stanou velkými, přesto někde uvnitř zůstanou dětmi.
Lenka Halašová, Jana Veselá, Lenka Mráziková, Markéta Zapadlová
(vychovatelky školní družiny ZŠ Na Ostrově)

Te s ař i př i v ezl i opět prv n í mís t o

Tesaři ze Střední školy řemeslné v Jaroměři přivezli opět první
místo ze soutěže.
Tesař 2018 – oblastní kolo Čech, které se uskutečnilo ve dnech
28. 2. - 2. 3. 2018 v Praze.
Organizátorem této soutěže byla střední škola Akademie řemesel Praha – Střední škola technická.
Vyhlašovatelem soutěže byl Cech KPT ČR (Cech klempířů, pokrývačů a tesařů), který také nominoval do soutěže své rozhodčí.
Pozvány byly všechny školy v Čechách, které učí učební obor tesař. Každou vysílající školu zastupovali dva žáci, kteří tvořili jedno družstvo. Letošní soutěže se zúčastnilo celkem 16 soutěžících
z osmi škol.
První den žáci museli v písemném testu odpovědět celkem na
61 otázek. Následovala praktická část soutěže, která byla rozdělena do dvou dnů po pěti hodinách. Zde bylo úkolem vyrobit za
pomocí ručního nářadí dvě výměny (protézy) v barokním krovu.
Opravdu málo času bylo na přípravu našeho družstva na soutěž
samotnou. Týden před soutěží totiž od nás odjela poslední le-

tošní výprava tesařů z Francie, která u nás byla v rámci programu
ERASMUS + na dvoutýdenní pracovní stáži. Méně času zbývalo,
tím intenzivněji příprava probíhala.
Střední školu řemeslnou v Jaroměři reprezentovali žáci Ondřej
Porubek a Adam Kapitánik. Naši školu reprezentovali výborně,
a to i přes probíhající jarní prázdniny. V písemném testu naše
družstvo získalo 59,02 bodů, v praktické části 72 bodů, celkem
131,02 bodů.
Druhé družstvo ze střední školy z Pardubic získalo celkem 129,02
bodů a třetí, ze střední školy Trutnov, 128,03 bodů. První tři družstva dále postupují do celostátní soutěže, která se bude konat
v Brně.
V měsíci dubnu, na stavebním veletrhu v Brně, naše družstvo
změří své síly s nejlepšími družstvy z Moravy a ze Slovenska.
Děkuji panu Bc. Ladislavu Kubiasovi, učiteli odborného výcviku
učebního oboru "Tesař" na naší škole, za vynikající přípravu našich žáků – tesařů.
Mgr. Jitka Kočišová – ředitelka (zapsal: Kubias 4. 3. 2018)

7

Školství

DUBEN

Gymnázium J. Žáka – Polsko nejsou jen nákupy
Ve čtvrtek 8. března 2018 se třídy 3. A, Septima, 4. A a Oktáva zúčastnily společného zájezdu do Polska pod dozorem pana učitele
Šimka a pana učitele Kulhánka.
Když jsme se časně zrána (ve 3 hodiny ráno!) všichni sešli u školy, přivítali jsme se jen lehce rozespale a odebrali se na svá autobusová sedadla. Po krátkém spánku, který nám všem bezesporu
prospěl, nás náš pan průvodce již přivítal v Polsku a oznámil nám,
že zanedlouho budeme přijíždět do historického města Kraków –
města králů. Po příjezdu do města jsme se rozloučili s našimi řidiči
a vydali se na hrad Wawel. Dá se říct, že hrad Wawel je pro Poláky
něco jako pro nás Pražský hrad. Není to sídlo současného prezidenta, v minulosti to však byla rezidence králů.
Po prohlídce hradu a náměstí jsme se opět setkali s našimi řidiči
a vydali se za mnohem temnějším kouskem polské historie. Do
místa, kde byla soustředěna nechtěná či nepohodlná část obyvatel. Místa, kde nikdo neměl jméno, pouze číslo. Kde lidský život nic neznamenal a smrt byla součástí pracovního plánu – do
neblaze proslulého koncentračního tábora v Osvětimi, německy
Auschwitz. Možná to bylo kvůli nevlídnému počasí, ale ponurá
atmosféra místa byla všudypřítomná. Umocňovali ji také sami turisté – ze značné části Židé. Kdybych byl na místě obyvatel dnešní
Osvětimi, nevím, zda bych mohl v noci usínat bez přemítání nad
příběhy lidí z tábora.
Při vstupu do tábora nás – stejně jako vězně – nad hlavami vítal
zlověstný nápis Arbeit macht frei. Je otázkou, kolik vězňů tušilo,
jaký osud je čeká. Kolik jich vědělo, že jediného osvobození, které-

ho se jim dostane, bude smrt. Při prohlídce první části tábora jsme
prošli jednotlivé bloky, ve kterých byly k vidění dobové fotografie
a exponáty – místnost vyplněná třemi tunami vězeňských vlasů,
či vitrína s vězeňskou obuví. V této části tábora se také nacházely
plynové komory a šibenice. Na zdejší šibenici byl po válce oběšen
i velitel tábora Rudolf Höss.
Potom nás čekala ještě druhá část tábora, asi 5 minut cesty vzdálená. Březinka (německy Birkenau) byla vybudována v době kdy
už bylo pevně rozhodnuto o „konečném řešení židovské otázky“.
Nacistická mentalita nechápala Židy jako lidi, nýbrž jako škůdce-zvířata. Patrné je to i při pohledu na to, jak se vězni do tábora
dostávali. Malými dřevěnými vagóny, původně používanými pro
převoz dobytka. Opět ten zvláštní pocit, když jsme šli po rampě
vedle kolejí, kde příslušníci SS prováděli selekce...
Rozloze tábora šlo jen těžko uvěřit. Dřevěné chatrče podobné
prasečím chlévům naskládané jedna vedle druhé v několika desítkách řad. Mráz, neexistující hygiena, nemoci, surové zacházení
příslušníků SS. Zoufalství, beznaděj a smrt byly v době fungování
tábora všudypřítomné.
Osvětim patří mezi místa, která by každý člověk – nejen ten, který
se zajímá o historii – měl jednou za život navštívit. Učit se o koncentračním táboře na hodinách dějepisu, číst si o něm knížky či
koukat na dokumenty je jedna věc. Stát v zatuchlé plynové komoře či procházet se po železniční rampě, kde jednotlivci rozhodovali o životech tisíců, je věc druhá. Vracíme se do Čech. Polsko
a Osvětim jsme nechali za sebou. Vzpomínky v nás ale zůstávají.
Martin Patkoš, 3. A

Br o usí me si j a zý ček
Náplní logopedie je předcházení poruchám výslovnosti a odstraňování případně již vzniklých problémů.

individuálně věnuje logopedická asistentka, a to dle logopedem
stanovených postupů.
I v příštím školním roce 2018/19 předpokládáme na Malé Božence otevření kroužku řečové výchovy pro žáky mladšího školního
věku s běžnou poruchou výslovnosti.
Mgr. L. Diheneščiková, ZŠ B. Němcové

Na ZŠ B. Němcové (známé jako Malá Boženka) již osmým rokem
probíhá kroužek řečové výchovy „Brousíme si jazýček“, který je
určen dětem školního věku s běžnou poruchou výslovnosti.
V tomto kroužku děti provádějí dechová, fonační a artikulační
cvičení, napodobováním zvuků se učí přirozenou cestou správné
výslovnosti jednotlivých hlásek, hrají hry na rozvoj sluchového vnímání a sluchové paměti a další. Důležitá je však pravidelná návštěva odborníka – logopeda, který rozhoduje o tom, co a jak procvičovat nebo řešit. Na základě jeho zprávy se pak dítěti na naší škole
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Lyžování se Soptíkem
Pohyb je přirozenou potřebou dětí, učí se mu od malička a vyhledávají ho. Bohužel jsou pryč doby, kdy jsme každý den vyběhli
hned po škole na „lítačku“ a hráli venku spoustu nejrůznějších
her.

Děti se vracely do školky unavené, ale velmi spokojené a plné nových zážitků. A kdo ví, jestli mezi nimi není další budoucí úspěšný
lyžař? Nejdůležitější ale je, aby se děti k tomuto sportu opět rády
vracely a vzpomínaly na prožité dny v Olešnici v dobrém.
Také Vám, milí čtenáři, přejeme mnoho radosti z úspěchu, ať už se
pustíte do čehokoliv…
Kolektiv MŠ Lužická

Den otevřenýc h dveří v DD, ZŠS a PŠ
V Dětském domově, Základní škole speciální a Praktické škole v Jaroměři.

Přirozeného pohybu jsme tak měli více než dostatek. Dnešní
děti však stále častěji jezdí do školky i ze školky autem a v lepším
případě pak chodí na nějaký kroužek. Většinou pak končí doma
u televize nebo s počítačovou myší v ruce. Je proto především na
nás dospělých, abychom jim nabídku pohybových aktivit umožnili, a to v podobě, která by děti bavila. Nejlepší je, když mohou
„ochutnat“ co nejvíce sportů, aby se tak kromě posílení fyzické
kondice a vytváření nových pohybových dovedností položila dobrá základna pro výběr sportu, který jim nejlépe sedí.
V naší školce se snažíme, aby nabídka pohybových aktivit byla co
nejpestřejší, a proto se mimo jiné každý rok účastníme lyžařského
výcviku. Také letos se jeden únorový týden vydaly naše děti vstříc
novému dobrodružství do Skiareálu Olešnice v Orlických horách.
I když nám letošní zima moc sněhu nedopřála, měli jsme štěstí na
počasí a krásné slunečné dny nám neznechutily ani poměrně velké mrazy. O malé lyžaře se starali zkušení instruktoři a výuka probíhala v malých skupinkách, rozdělených podle pokročilosti dětí.
I paní učitelky byly stále poblíž, aby byly nápomocné při oblékání
dětí do lyžařské výzbroje, podávání svačiny a také byly svým svěřencům psychickou oporou. Každý den začínal veselou rozcvičkou
se Soptíkem a Bucifalkou, na kterou se děti moc těšily. Nejdříve
se seznamovaly s lyžemi a s tím, co na sněhu dokáží. Napoprvé si
každý poctivě vyšlapal kopeček a postupně se malí lyžaři propracovávali k jízdě na laně. Podle individuálních pokroků byli začátečníci během kurzu přemisťováni na další stanoviště, až ve výsledku
doputovali k vleku s dětskou pomou a ti nejlepší sjížděli i velkou
sjezdovku. Instruktoři si počínali velmi zkušeně a kromě toho, že
kladli při výuce formou hry velký důraz na techniku jízdy, podařilo
se jim především docílit u dětí pocitu radosti z lyžování. Ve všech
skupinkách panovala pohoda a dobrá nálada.
Vrcholem celého kurzu byly páteční závody za přítomnosti rodičů. Děti se nemohly dočkat, až svým nejmilejším předvedou, co se
za čtyři dny dokázaly naučit. Pro malé lyžaře byl připraven slalom
a za velkého povzbuzování dorazil každý z nich úspěšně k cíli. Na
tvářích maminek a tatínků byla vidět obrovská radost a pýcha ze
svých ratolestí. Ať už z toho, jak bezvadně lyžují nebo z toho, jak
bravurně a samostatně zvládaly celých pět dnů. Nakonec proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení kurzu. Na stupních vítězů pak stanuli všichni lyžaři a vyfotili se se svým instruktorem,
který jim předal Soptíkovo vysvědčení a malý dáreček na památku. Vítězem zde byl každý.

V pátek 23. února, ještě před odjezdem dětí z dětského domova domů na jarní prázdniny, se u nás, v základní škole speciální, jejíž součástí je i dětský domov a praktická škola jednoletá,
uskutečnil Den otevřených dveří. Tato akce, na jiných školách
pravidelná, se u nás konala po mnoha letech. Naše zařízení
není zcela obvyklé, a tak vyvoláváme v obyvatelích města
mnohé otázky a mylné představy. A protože jsme tak trochu
v ústraní, ukryti za jakubovským kostelíkem, mnozí o nás ani
nevědí.
To vše jsme chtěli změnit a akci Den otevřených dveří jsme
viděli jako skvělou možnost přiblížit se veřejnosti. S výzdobou
školy jsme si nemuseli dělat starosti, protože máme šikovné
děti, které pod vedením kreativních učitelek a vychovatelek
školu vyzdobují a zkrášlují pravidelně. Chtěli jsme však naše
návštěvníky i něčím zaujmout, a tak jsme pro ně připravili různé dílničky, jako například: hudebně naučnou, hudebně pohybovou, tvořivé šití, kreativní modelování a další. Zapojili se nejen návštěvníci z řad dětí, ale i jejich rodiče a příbuzní. Z každé
dílny si pak hosté odnesli dárek na památku.
Počet návštěvníků nás mile překvapil a jejich nadšení, s jakým
se spolu s našimi žáky zapojili do činností v jednotlivých dílničkách, bylo udivující. Jedním z mnoha vážených návštěvníků
byla i náměstkyně hejtmana královehradeckého kraje Mgr.
Martina Berdychová. Na památku se nám pak hosté podepisovali do Knihy návštěv. S určitým uspokojením můžeme konstatovat, že se nám akce zdařila a v mnoha ohledech předčila
naše očekávání.
Za DD, ZŠS a PŠ Jaroměř Mgr. Dana Kadlecová

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ
ŠKOLA, JAROMĚŘ.
Vedení školy vypisuje výběrové řízení na pozice:

• vychovatel – plný úvazek
• vychovatel – 0,5 úvazek
Nástup dle dohody, pracovní smlouva na dobu určitou s možností následného prodloužení. Bližší informace u ředitelky –
Mgr. Taťány Kánské – tel. 491 421 784, e-mail: reditelka@zsspecaddjaromer.cz. Tel. školy: 491 812 388, 603 363 092, www.
zsspecaddjaromer.cz
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Vzd ě l á v á n í se i o prá zd n in á ch !
„Březen – za kamna vlezem?“ Tato pranostika pro nás ale 2. 3. 2018
rozhodně neplatila, i když počasí venku jí výrazně nahrávalo. Teploty se totiž jen stěží už nějaký ten den vyšplhaly nad nulu. To nás ale
neodradilo od exkurze, kterou jsme měli v plánu.
Výlet byl koncipován poněkud netradičně. Návštěva výrobních provozů firmy Škoda Auto byla dána do kontrastu s nejstarším poutním
místem u nás, s místem, kde se doslova psaly dějiny počátků naší
země – se Starou Boleslaví.
Všichni jsme se ráno, obaleni do šál a vybaveni termoskami, nalodili do autobusu a vyrazili. Nejprve každý obdržel desky s materiály
k dnešní exkurzi, za které děkujeme muzeu Škodovky. Součástí byly
také pracovní listy, jejichž vyplňování nebylo povinné – přeci jen jsou
ty prázdniny.
Před Jičínem jsme se občerstvili kávičkou a čajem v autobuse, a už
se začali věnovat historii Mladé Boleslavi a okolí. Všichni jsme se také
seznámili s návštěvním řádem Škodovky, takže jsme na parkoviště
k muzeu přijeli opravdu připraveni.
Prohlídka trvala celkem tři hodiny. Nejprve jsme si s průvodkyní prošli
muzeum, kde nás podrobně seznámila s historií firmy Škoda. Všichni
dostali sluchátka, takže si nikdo nestěžoval, že by nerozuměl. Děti
nadšeně fotily exponáty starých aut, ti starší zase s nostalgií vzpomínali na značky vozů, které ve většině případů byly součástí jejich rodin. Následovala prohlídka depozitáře, kde nás zaujaly závodní vozy
nebo vůz, který byl použit při natáčení filmu Upír z Ferratu.
Poté jsme dostali reflexní vesty a zamířili zpět do autobusu, kde se
k nám přidala ještě druhá průvodkyně, a vyjeli jsme přímo do závodu. Nikdo z nás netušil, jaký zážitek nás čeká!
To, že je rozloha výrobních prostor větší než plocha Monaka, byla

jen úvodní informace, která nás překvapila. Paní průvodkyně svým
osobitým humorem a kontaktem s námi dokázala pozvednout celou návštěvu ještě o několik úrovní výše. Projíždíme branou – jednou z mnoha, a pomalu míjíme důležité budovy, různé haly, lisovnu,
jídelnu.
Stejně fascinujícím zážitkem, jako je řízení vozu značky Škoda, je
i sledování jeho vzniku v různých výrobních procesech. Po prohlídce
následovalo osobní volno, které jsme vyplnili v restauraci a kavárně
Václav, v areálu budovy muzea.
Druhým bodem dnešního programu byla návštěva Staré Boleslavi.
Prohlídku zdejších chrámu zajišťuje spolek Matice Staroboleslavská. V rámci prohlídky jsme viděli kostely dva, první sv. Klementa
s nejstaršími freskami v Čechách, a druhý sv. Václava stojící na místě
původní románské rotundy, kde byl údajně Václav zavražděn. Paní
průvodkyně byla velmi znalá a o kostelech by byla schopna vyprávět
několik hodin.
Končili jsme v expozici ve Staroboleslavské bráně, která se věnuje
archeologickým nálezům z Boleslavi a okolí. Potom už jen menší občerstvení ve stylové kavárně na náměstí a cesta domů. Podle potlesku a ohlasů v autobuse si troufám tvrdit, že se exkurze vydařila.
Děkuji všem za účast a jsem ráda, že i mezi mladými lidmi se naleznou
ti, kteří mají zájem o cestování a poznávání krás naší země, a které
třeba dnešní návštěva Škodovky inspirovala k dalším studiím.
A konečně: „Duben, ještě tam budem?“ – my tedy rozhodně ne. Ve
dnech 13. - 15. 4. vyrážíme na otočku do jarního Nizozemí. S našimi
zážitky Vás seznámíme v některém z dalších čísel Zpravodaje.
Kateřina Šimková, ZŠ Josefov

Úno r v n a ší škole
Začátek měsíce se vyznačoval předmasopustním veselím. Při výtvarné výchově jsme vyráběli karnevalové škrabošky a různé masky, povídali si o masopustních tradicích, pekli ve cvičné kuchyňce
koláčky a koblihy. Vše vyvrcholilo veselým karnevalem pro děti
z 1. stupně a děti ze speciálních tříd plným her a soutěží.
Na konci února naše pozvání přijala skupina Ten Sing Jaroměř. Již
brzy ráno se v naší tělocvičně sešlo okolo deseti teenagerů, kteří si
chystali různé hudební nástroje, mikrofony a další techniku. A když
začali zkoušet, bylo nám jasné, že nás čeká nevšední zážitek. Připravili si pro nás několik písniček českých i zahraničních skupin, předvedli veselé divadelní scénky a někteří i tancovali. Každý z účinkujících vynikal v něčem jiném. Někdo skvěle hrál na kytaru, jiní hudbu
doprovázeli pohybem a všichni s chutí zpívali. Dokonce jedné člence
Ten Singu můžeme držet palce v letošním ročníku Superstar. Ale
hlavně vše dohromady tvořilo báječný celek. Celý koncert si děti naší
školy skvěle užily. Po závěrečném potlesku si mohly s účinkujícími
zatancovat a vyzkoušet si zahrát třeba na bicí, nebo elektrickou kytaru.
Jejich vedoucího, Radima Žárského, jsme se ptali, co to Ten Sing
vlastně je?
„Tato hudební aktivita pro mladé lidi ve věku od 12 let vnikla v Norsku
v rámci největší mládežnické organizace na světě YMCA (Křesťanské
sdružení mladých lidí). V Jaroměři nás můžete najít v Milíčově domě,
kde pravidelně zkoušíme každé úterý od 17:00. Jsme neprofesionální
uskupení, ve kterém má každý možnost seberealizace. Není pro nás
tak důležitý výsledek, ale proces, jakým k cíli společně dojdeme. Jsme
otevření všem bez rozdílu pohlaví, etnika i sociálního původu. Vzájem-
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ně se učíme úctě a toleranci i k těm, kteří se od nás nějak odlišují.“
Nezbývá než dodat. DÍKY!!! A zase přijďte!
Mgr. Alžběta Macková, učitelka PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod

Zápis do první třídy a do přípravného ročníku Základní školy speciální v Jaroměři, Palackého 142 na školní rok 2018-2019 proběhne
dne 20. dubna 2018 od 10,00 hod. do 15,00 hod.
Zápis je určen dětem s doporučením docházky do školy vydaným
odbornými lékaři a specializovanými poradenskými pracovišti (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).
K zápisu se dostaví s dítětem zákonný zástupce a s sebou přinese:
• Občanský průkaz,
• rodný list dítěte,
• průkaz zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte.
Je vhodné vzít s sebou k zápisu i zprávy a doporučení odborných
lékařů a školského poradenského pracoviště, jež se vztahují k zápisu dítěte k plnění povinné školní docházky. Přijímáme děti se
středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami
a autismem od 5 let. Pětileté děti (nebo po dosažení 5 let věku)
zařazujeme do přípravného stupně základní školy speciální
Zápis se bude konat v budově školy.
Bližší informace na tel. čísle: 491 426 138 – ředitelka; 723 609 640 –
sociální pracovnice, email: reditelka@zsspecaddjaromer.cz.
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P oz vá n ka n a z á jezd y
Výbor Svazu důchodců ČR, MO Jaroměř, zve své členy na níže
uvedené zájezdy.
KONOPIŠTĚ A SÁZAVA
Datum zájezdu: 		
Program zájezdu:		
			
			
			

22. 5. 2018
návštěva zámku Konopiště
Sázava
sklárny (muzeum)
pozdní oběd

Jízdní řád (odjezd):
			
			

06.45 hod. – poliklinika
07.00 hod. – nádraží ČD
(návrat do 18.00 hod.)

Cena zájezdu: 		
			

členové SD MO Jaroměř – 400 Kč
nečlenové a senioři – 450 Kč

V ceně zájezdu je přeprava, vstupné a pozdní oběd. Přihlásit se
a uhradit zájezd můžete v DPS (J. Šímy) 10. 4. 2018 a 17. 4. 2018
v době od 17.00 do 17.30 hod. Kontakt: 732 474 035.

Dalšími zájezdy budou Vamberk, Potštejn a tvrz Orlice, a to
13. 6. 2018 a Telč, Jindřichův Hradec 5. a 6. 2018. Bližší informace
budou uveřejněny v květnovém Zpravodaji.

Divadelní představení.
Svaz důchodců MO Jaroměře zve na divadelní představení Moliérova Lakomce v neděli 29. dubna 2018 v 19 hodin v Městském
divadle v Jaroměři. Vstupné pro členy Svazu důchodců 50 Kč, pro
nečleny 60 Kč. Vstupenky objednávejte u paní Sílové ve večerních
hodinách na telefonním čísle 732 174 003 do 22. dubna.

Příspěvek na filmová představení.
Pro rok 2018 bude pro členy Svazu důchodců vyplácen příspěvek
na filmová představení ve výši 40 Kč na jedno představení. Za rok
mohou být dány příspěvky maximálně na 2 filmová představení.
Příspěvky budou propláceny v závěru roku, na základě předložených vstupenek.
Za výbor Svazu důchodců, Ivan Kolář

O hl é d n ut í za u ply n ulý m rokem
Spolek Vaše exkurze.cz, který si dal za cíl pokračovat v odkazu
bývalého Exodu, za chvíli oslaví první rok své existence. Dovolte
mi tedy v úvodu nové zájezdové sezóny krátké ohlédnutí zpět,
a připomenutí akcí, které jsme společně absolvovali.
Loňské výletování jsme zahájili v březnu víkendovou Budapeští.
Kromě hlavních památek maďarské metropole jsme navštívili
i Szeczényiho lázně. V dubnu jsme v rámci cyklu „Minulost Prahy
a českého státu“ vyrazili s lektorem Josefem Vávrou za Přemyslovci na Zbraslav a připomenuli si významné okamžiky z historie
českých zemí. Počátkem května nás čekala výprava za Karlem
Hynkem Máchou do Litoměřic, odkud jsme pluli lodí do Lovosic
a pokračovali dále do Doks k Máchovu památníku. Dalšího českého velikána jsme si připomněli v červnu v Miletíně, a nebyl jím
nikdo jiný než Karel Jaromír Erben. Kromě Miletína jsme navštívili
i Lázně Bělohrad a Jičín. Září patřilo nejprve dvoudennímu zájezdu
do Jeseníků s Barborou Novou. I přes deštivé počasí jsme si užili
nejen hor, ale také termálních lázní ve Velkých Losinách. Hned další týden jsme absolvovali exkurzi věnovanou Antonínu Dvořákovi
do Nelahozevsi a Slaného, která byla v autobuse doplněna ukázkami z Dvořákovy tvorby. I zde byl v roli průvodce Josef Vávra.
Konečně 30. 9. ukončil naše putování výlet opět s Bárou do okolí
Heřmanova Městce. Připomenu také zájezd pro školní skupinu do
Anglie a na Orlí hnízdo, nebo naše adventní zájezdy do Mariazell
a Budapešti. Podrobné reportáže, spolu s fotografiemi, naleznete
na našich webových stránkách www.vase-exkurze.cz.
Chtěla bych všem účastníkům poděkovat za jejich opakovaný
zájem o naše exkurze, protože díky němu má naše práce smysl.
Děkuji také autobusovým dopravcům a pánům řidičům za jejich
služby během uplynulého roku, a také všem ostatním, kteří nejsou
členy spolku, ale svojí prací, ať už v oblasti administrativy nebo
propagace, mi velmi pomáhají.
Snažíme se oslovovat další zájemce, věnujeme se reklamě na
webových stránkách, sociálních sítích i v tisku.
I přesto ale největší skupinu našich zájemců tvoří učitelé a jejich

rodinní příslušníci z bývalého náchodského okresu. Troufám si tvrdit, že v odkazu Exodu pokračujeme s pokorou a nadšením společně, jak vy – naši účastníci, tak i my – členové spolku.
Ráda bych tímto pozvala na naše zájezdy i jaroměřskou veřejnost.
V dubnu vyrážíme do rozkvetlého Amsterdamu, v květnu na Hitlerovo Orlí hnízdo a v červnu můžete děti za vysvědčení odměnit
víkendovým koupáním v moři ve Slovinsku. Plakátky postupně
najdete na stránkách Zpravodaje. Více informací poskytneme prostřednictvím emailové adresy simkova.zajezdy@seznam.cz.
Jménem svým Vám všem přeji mnoho zdraví a pohody, a budu se
těšit v nové sezóně 2018 s Vámi na shledanou třeba také na palubě
autobusu.
Bc. et Bc. Kateřina Šimková, předsedkyně spolku Vaše exkurze.cz

Turnaj v trojkovém mariáši. O pohár starosty města Jaroměře.
Spolek TROJKA a restaurace Růžovka v Jaroměři zve na TURNAJ V TROJKOVÉM MARIÁŠI. Hraje se trojkový mariáš na čtyři
hodinová kola – padesátihaléřový.
		
2. kolo
Kdy: 		
sobota, 14. dubna 2018
Prezentace:		
10.30 – 10.50 hod.
		
1. kolo 11.00 – 12.00 hod.
		
2. kolo 12.10 – 13.10 hod.
		
Oběd 13.15 – 13.45 hod.
		
3. kolo 13.50 – 14.50 hod.
		
4. kolo 15.00 – 16.00 hod.
Ukončení turnaje v 16.15 hod. Poplatek 100 Kč (nejpozději při
prezentaci). V ceně je oběd. Více informací na telefonu 732 632
712, e-mail: josef.dusek44@seznam.cz. Přijďte, podpořte a zahrajte si tento turnaj.
Josef Dušek, spolek Trojka

11

Spolky a organizace

DUBEN

Umělecká kolonie Bastion IV – Příroda je vzhůru a my také!
Než se pustíme do obvyklého plánování a pozvánek, ze srdce
rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi strávili sobotní dopoledne 10. března.
Na plánovanou venkovní brigádu – úklid josefovských luk a ptačího parku – dorazilo několik desítek lidí, kteří bez nároku na odměnu několik hodin pilně pracovali. Jsme za to opravdu vděční a příroda bezesporu také, o čemž svědčí i skutečnost, že společnými
silami jsme jí odlehčili o 54 pytlů plných odpadu. Velmi nás těší,
že se stále najde tolik lidí, kterým na jejich okolí záleží. Děkujeme
i panu Břeňku Michálkovi, který má Ptačí park Josefovské louky
na starosti, za možnost se na této akci podílet. O tom, že v ptačím
parku se před nedávnem zabydleli divocí koně, jste už určitě četli
nebo slyšeli, ale při této příležitosti bych ráda upozornila na možnost stát se jejich strážcem. O podrobnostech vás může informovat právě Břeněk Michálek, za každou pomocnou ruku (případně za každé pozorné oko) bude rád. Kontaktovat ho můžete na
e-mailové adrese michalek@birdlife.cz. Případně se obraťte na
nás (e-mail bastioniv.josefov@gmail.com, telefon 774 891 842),
kontakt rádi zprostředkujeme.
Pokud jste k nám nezavítali v prvním jarním měsíci, rádi se s vámi
potkáme v tom druhém. Duben bude příležitostí k takovému setkání skýtat hned několik. Stále probíhají lekce figurálního kreslení, které odborně vede akademický sochař Petr Novák z Jaroměře. Chcete-li se připojit, vyhraďte si čas každé pondělí od 17:30
do 19:30, kurzovné činí 200 Kč za měsíc. Nejste-li právě zdatnými
kreslíři a na rozvíjení těchto schopností si netroufáte, můžete se
připojit k jinému kroužku, který u nás pořádáme. Pod vedením

certifikované lektorky Terézie Kalinayové si můžete každý čtvrtek
od 16:30 do 18:00 vyzkoušet paličkování, předení, plstění a další tradiční textilní techniky. Pokud chcete šikovnost svých prstů
prověřit, napište Terézii na e-mailovou adresu kalinayova@pevnostjosefov.cz nebo zavolejte na číslo 721 901 106, ráda se s vámi
domluví na podrobnostech.
Mnozí z vás už jistě vědí, že na Bastionu IV je k vidění bezpočet
krásných věcí a že celková atmosféra toho místa je jedinečná.
Ověřit si to budete moci v sobotu 7. dubna, kdy se ke slavnostnímu zahájení turistické sezony připojíme „dnem otevřených dveří“. Po celý den budete mít možnost navštívit galerii Prachárnu,
kde svá díla vystavují keramička Markéta Škopková, měditepec
Vojtěch Jirásko a malířka Bára Smékalová, a také Galerii Petra
Nováka z Jaroměře, kde je možné obdivovat nejedno z jeho figurálních děl. Na dvoře „čtyřky“ si pak můžete prohlédnout některé kousky z dílny řezbáře Jana Paďoura mladšího. A zavítáte-li
do patra našich kasáren, své kouzlo vám předvede i výstavní sál,
který je v současné chvíli hostitelem děl Radka Fridricha, básníka a autora působivých koláží. Dva sálky (taktéž v patře kasáren)
vám pak umožní připomenout si letošní josefovský masopust,
čeká tam na vás totiž výstava fotografií vzešlých z fotografické
soutěže při této příležitosti pořádané. A pozadu nezůstane ani
Josef Voborník se svým Muzeem hraček. Kdo jste tam již byli, jistě
potvrdíte, že tato expozice stojí za opětovnou návštěvu. Ale doufáme, že nalákáme i ty z vás, kteří k nám dosud nezavítali.
Přejeme krásné jarní dny. Krásy je kolem nás spousta, stačí se dívat…
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

Dub en v p ev n o s t n ím měs t ě
Josefov
Turistickou sezonu v osmičkovém roce zahájí pevnostní město
se všemi svými muzejními expozicemi, výstavami a prohlídkovými trasami sice až 7. dubna, ale už během Velikonoc jsou pro příchozí nedočkavce dveře a brány Bastionu I a podzemí otevřené.
V průběhu druhé dubnové soboty, kdy je na programu ono zmiňované slavnostní zahájení sezony, ožije Josefov vojenským průvodem, zazní výstřely, klapot koňských kopyt i ryk bitevní vřavy.
Předán bude klíč od podzemí pevnosti a nad Bastionem I znovu
zavlaje prapor na znamení toho, že památka opět otevírá své brány všem milovníkům historie.
Na dopoledne jsme nově připravili procházku pevnostním městem. Průvodce projde pravoúhlou sítí ulic a představí všechna
turisticky zajímavá a přístupná místa, jež lze během sezony nebo
v průběhu zpáteční cesty navštívit.
Nádvoří Bastionu I a jeho kasematy oživí přehlídka pevnostních
řemesel. Jednotlivým řemeslníkům nemusíte jen koukat pod
ruce, některá řemesla si budete moci i sami vyzkoušet. Součástí je
také pivovarnictví. Nenechte si ujít jedinečnou možnost ochutnat
pivo zvané „Josefovský Šancovák“, které je uvařené speciálně
pro tuto příležitost.
Vstupní historickou expozici na Bastionu I rozšíří výstava kreseb
josefovského výtvarníka Pavla Andrýska. 7. dubna bude zpřístupněna i výstava Československé obce legionářské – Cesta legionáře a výstava masopustních fotografií na Bastionu IV.
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Posuneme se v čase až na úplný konec dubna, kdy nás čeká Josefovské čarování aneb Oslava jara. Tradiční pálení čarodějnic jsme
netradičně přenesli do neokoukaného prostoru Retranchementu
XVIII. Velkou vatru vyměníme za menší ohýnek na opékání a komornější atmosféru. Čekat vás budou tajuplná zákoutí, tvoření v
čarodějných dílničkách, cukrárna a další dobroty, objeví se i oživlé
postavy z místních pověstí.
Budeme společně objevovat nová místa a cesty, které tento areál
ukrývá. Nemine vás totiž ani výprava do podzemí, jež odhalí další
tajemné příběhy Jaroměřska.
Zakončením celého programu bude večerní vystoupení kapely VESNA, která se inspiruje folklorem a slovanskými tradicemi.
Skupina bývá přirovnávána k Čechomoru, v čele stojí čtyři osobité ženy reprezentující jednotlivé slovanské bohyně: Vesnu, Živu,
Mokoš a Moranu.
Snad si z pestrého dubnového programu vybere každý to, co je
mu nejmilejší. Těšíme se na viděnou v Josefově!
Tým Bastionu I a podzemí

Dne 8. března 2018 vyšla, nákladem 100 výtisků, kniha s názvem "Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954 – 30. 6. 2018". Kniha má
409 stran ve formátu A5 a obsahuje 2 854 anotovaných záznamů. Kniha seznamuje veřejnost s literárně-publicistickým a vědeckým životním dílem PhDr. Jiřího Uhlíře.

2018

Kultura

Kdo je Jan Paďour?
Řezbář, umělec a sympaťák. Co ho vedlo k tomu věnovat se řezbářství, a proč se v poslední době věnuje i sochání z ledu?

čtyři Češi a dva Slováci.
Bylo to velmi těsné, přestože jsme první dva dny vyhrávali, třetí den
se to otočilo a my jsme s Německem prohráli. Hned vzápětí jsme
však byli pozváni na další ročník tohoto sympozia, což nás velmi
potěšilo a také se to ještě žádnému jinému národu nepovedlo.
Co vlastně speedcarving obnáší?

Co vás přivedlo k tomu, abyste se stal řezbářem?
Výtvarnou činností jsem se zabýval již od mládí, ale tím, že
jsem studoval na zdejší řemeslné škole kováře, jsem měl ze začátku blíž k práci s kovem a se železem. Zkoušel jsem první výtvarné
pokusy – železné sošky pro kamarády. U známého na zahradě jsem
pak viděl dřevěný fousatý obličej a řekl jsem si, že by to nemuselo
být těžké a určitě by to šlo udělat i lépe. Tátovi jsem doma sebral
pilu a šel jsem to zkusit. Tehdy jsem se začal zajímat o řezbařinu
v zámoří, kde už byla motorová řezbařina dávno v plném proudu.
Tady v Čechách se tomu nikdo moc nevěnoval. Koupil jsem si proto jednu pilu, druhou pilu, sháněl jsem nástavce a lišty v zahraničí,
a tak jsem se stal do jisté míry průkopníkem motorového řezbářství
u nás, a dnes je z toho můj prostředek živobytí.
Jaké to je přejít od kovu ke dřevu? Je v tom velký rozdíl? A jaké
dřevo se nejlépe hodí pro vaše zahradní instalace?
Pro mě v tom až tak velký rozdíl nebyl, ale dřevo mi přeci
jen přirostlo k srdci víc. Nejlepším materiálem je dub, je to tvrdý,
houževnatý typ dřeva, který drží detail a nemusím se bát, že se
něco odlomí, navíc nejlépe snáší povětrnostní podmínky.
Je okolo vás více řezbářů?
Určitě, máme facebookovou komunitu – facebook je mocný společník ve sdružování lidí se stejným zájem. Drží se právě kolem mě a Radka Smékala, se kterým jsme v tomto oboru začali velice brzy a stali jsme se tím určitým vzorem pro ostatní. Nechci říct,
že k nám vzhlíží, ale chtějí se dostat na tu úroveň, kde jsme nyní my.
My zase koukáme na naprostou světovou špičku, která podle mě
pochází z Německa – tam je vlastně Mekka motorového řezbářství.
Proto si velice ceníme toho, že jsme byli do Německa pozváni na
řezbářské sympózium Husky Cup.
To je nějaká soutěž?
Ano, je to jedna z nejprestižnějších akcí v motorovém
řezbářství. Soutěží se tu v řezbářském umění, pracuje se na tematických řezbách, ale nejzajímavější pro lidi je asi speedcarving,
neboli řezba na čas. Tato soutěž trvá tři dny, a to co vyřežete se
následně prodá v dražbě. Jediným kritériem v této soutěži je výše
získané částky. Částka se na konci třídenního maratonu sečte a ten,
kdo prodal řezby za nejvyšší hodnotu, vyhrává.
Kdo všechno s vámi soutěžil a jak jste na tomto sympoziu dopadli?
Protože českých řezbářů zase není tolik, sáhnul jsem pro
kamarády na Slovensko, takže nakonec jsme do Německa vyráželi

Speedcarving je jen špička toho, co umělec dělá. Je to fyzicky náročné a vibrace pil nám způsobují nemalé zdravotní potíže,
takže se to opravdu nedá dělat celoročně – je to vlastně jen show
pro lidi. Každý tah, který uděláme, je naučený do té míry, abychom
za hodinu několika motorovými pilami stihli řezbu dodělat. Musíte
také vymyslet něco opravdu originálního, v tom je právě dle mého
názoru ta česká síla. My jsme kupříkladu tvořili houpačky nebo stojan na víno – z toho byli tamní opravdu vedle. Počáteční nedůvěra
byla rychle vystřídána čirým obdivem a atmosféra se rázem změnila
na velmi přátelskou.
Co vám za vaši řezbářskou kariéru dalo nejvíce práce?
Těch velkých věcí tolik není, protože jsme stále omezení
velikostí materiálu. Jednou z těch větších řezeb je lev, který stojí na
kruhovém objezdu ve Dvoře Králové, dále jsem pracoval i na veliké
velrybě, která je vyvržená při stezce u rybníka v Lázních Bohdaneč
nebo lochnesku, která stojí ve vodě a oblouky i krk jsou poskládány
z několika velkých dílů topolů.
Pojďme se ale teď přesunout k jinému odvětví, kterému se věnujete, a to je sochání z ledu.
Ano, nedávno jsem se vrátil ze Slovenska, kde se stavěl ledový dóm, inspirovaný španělskou bazilikou Sagrada Familia, která
je dílem Antonia Gaudího. Tým, který na dómu ve Vysokých Tatrách
pracoval, byl obrovský. Pracovali na něm nejenom řezbáři ze Slovenska, Česka a Španělska, ale také spousta jiných řemeslníků, kteří
museli led na sebe nejdříve naskládat – to je asi ta nejtěžší práce.
Řezaní do ledu je pak vlastně už jen zábava. (Na ledové dóm se použilo přes 1400 ledových kostek a bylo spotřebováno kolem 190 tun
ledu – pozn. redakce.)
Můžeme takové ledové sochy vidět i v Čechách?
Podobné akce pořádáme na Pustevnách a v Krkonoších.
Na Pustevnách byl letos festival ledových soch. V prvním stanu
vznikaly sochy zvířat z doby ledové, jako například zapadlý mamut,
kterého mordují lovci, tygr či pravěký medvěd.
Hodně záleží na počasí, a to nám tento rok moc nepřálo.
Protože tu nemáme klimatizovaný stan jako na Slovensku, museli
jsme postavení druhého stanu o týden odložit.
Přišel jste, ať už u řezbařiny ze dřeva nebo z ledu, k nějakým zraněním?
Musím říct, že ne, ani nikoho takového neznám – zranění
motorovou pilou jsou většinou fatální. Při stavění ledového dómu
se občas stalo, že si někdo přiskřípl prsty, ale i tak všude musela
panovat bezpečnost práce, stejně jako na každém jiném staveništi.
Měli jsme však příhodu se splašenou kostku ledu, která
se na změklém podkladu neudržela a vydala se po ledové ploše ke
mně – moje tělesná schránka mi sice dovoluje, abych takovou kostku, která váží mnohdy i šedesát kilo, na chvíli svým tělem podržel,
ale byly z toho odřená záda.
«LAT»
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DUBEN

M a rkét ě Kon v ičkov é
se spl n í d ět s ký s en
Michal David se poprvé ve své historii vydává na koncerty pod
širým nebem. Fanoušci nejznámějšího českého hitmakera se mohou těšit na zbrusu nově vyladěný program a také na mimořádného hosta – Markétu Konvičkovou.
Markéto, jak vznikla spolupráce s Michalem Davidem?
„Ta spolupráce vznikla už
před devíti lety, kdy jsem bojovala ve finále soutěže Superstar. Tehdy vznikalo cédéčko
finalistů a Michal David nám
soutěžícím napsal písničky. Už
tenkrát jsem od něho dostala
píseň, kterou stále zpívám,
jmenuje se Nenech mě čekat.
Je zajímavé to, že se jedná
o první píseň, kterou jsem nahrávala ve studiu, takže už to
je taková historie. Když mě
Michal David slyšel zpívat na
Českém slavíkovi, tak mě oslovil, zda bych hostovala na jeho turné,
a to nešlo odmítnout.“
Budete zažívat něco úplně nového, jak se na to těšíte?
„Je to super, že to celé bude s kapelou na živo. Na koncertech budou také vokalistky, které na běžných koncertech nejsou,
celkově tam bude velký tým lidí a na to se strašně moc těším. Já tam
budu mít svůj set pěti písniček a nyní pracujeme s Michalem i na duetu, takže doufám, že si fanoušci s námi zatancují i na novinku, kterou pro ně chystáme. Je to úplně zbrusu nová píseň a osobně mám
z toho výborný pocit.“

Koncerty Michala Davida jsou častokrát vyprodané, věříte, že to
bude i na této tour?
„Myslím, že Michal David je obrovský tahoun. Před třemi
lety jsem s ním hostovala ve dvou arénách v ostravské a ve zlínské
hale a tam bylo přes pět tisíc lidí, prostě neuvěřitelné. Je to jeden
z mála umělců, který dneska opravdu naplní velká místa. Pro mě je
to fajn, že v průběhu měsíce mě uvidí přes desetitisíce lidí.“
Co pro Vás znamená být na jednom pódiu s Michalem Davidem?
„Michal David má neuvěřitelné hity. Všichni na ně tancují,
já na nich vyrostla a pro mě je to tak trochu splněný sen, těším se na
to, že to bude zábava zpívat s ním.“
Který hit z několika mnoho písní Michala Davida řadíte na první
místo?
„Asi ty céčka. Já si pamatuji, když jsem byla malá, tak jsem
je spojovala a už to byly takové ty řetězy, takže toto je to moje dětství a opravdu jsem na tom vyrostla. Kdyby mi někdo řekl před sedmnácti lety, že pojedu jako host Michala Davida sedmnáct open air
koncertů, tak bych se mu vysmála.“ (smích)
Čeká vás zastávka na sedmnácti místech po celé České republice,
jaký vztah máte k té první, kterou budou Svojšice u Pardubic?
„Pro mě je zajímavé, že v těch sedmnácti městech, kde
koncerty budou, jsem úplně ve všech nezpívala a na to se nejvíce
těším. Svojšice jsou u Pardubic, a to bude pro mě novinka. Za to Josefov u Jaroměře není pro mě neznámá zastávka. V Jaroměři jsem už
vystupovala a tam je velmi příjemné publikum. Já mám zkušenosti
z různých slavností malých obcí nebo vesniček a tam je vždy příjemná atmosféra. Lidé jsou přátelští, a to očekávám i na této tour.“
Pavel Schröfel

Di vad lo J a ro m ě ř
Šest divadelních představeních, o hercích se dozvíte v novinách,
v televizi, ale o těch, kteří to „krásno“ ztvární, se píše velmi málo.
Snad jen když ti dotyční obdrží cenu ve svém oboru.
O té, která je v jaroměřských inscenacích opravdu velkým objevem
(v programu uvedeno kostým), je naše Ivanka Innertová. Do divadla vstoupila v roce 2007 hrou „Paroháči aneb červené kalhoty“
v režii Milana Hrycíka. Byla ji předána velká kostymérna v zákulisí
divadla, kde se ujala práce s nadšením i velkým strachem z neznámého. Vymýšlení, přešívání, párání, šití, zkoušení šatů dámských
a pánských divadelních postav – tak začala její několikaletá práce
se souborem.
Ivaně – jakožto nám všem hercům, v roce 2015 vpadla do života
možnost zahrát si pod režisérskou taktovkou pana Jana Sklenáře,
skvělého herce, zpěváka a režiséra z Klicperova divadla v Hradci
Králové. Tak vznikla „Ženitba“ R. V. Gogola, hra měla premiéru
27.11.2015.
Ivana byla zařazena, coby návrhářka kostýmů, do kolektivu pracovníků–profesionálů, jako jsou například M. Zavičár (dramaturgie), David Smečka (hudba), Ján Vápeník (texty písní) a Barbora
Machová (choreografie).
Další úspěch čekal v „Roku na vsi“ bratří Mrštíků – premiéra
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25.11.2016. Na Krajské postupové přehlídce v Červeném Kostelci
získala Ivana čestné uznání. V Chlumci nad Cidlinou, další divadelní
přehlídce, získala hlavní cenu za kostýmy a na Celostátní přehlídce
– Divadelní piknik Volyně – získala nejvyšší ocenění v rámci republiky.
Tento rok v únoru obdržela opět na Krajské přehlídce čestné
uznání za kostýmy v pohádce „Princezna z moře“. Práce této naší
Ivanky jsou uznávány profesionály ve všech předvedených inscenacích.
Již při první čtené zkoušce na Moliérova „Lakomce a další světci“
byli herci seznámeni s návrhy kostýmů. Zde se snad už ani nejedná
o návrhy, ale o umělecká díla v rukou kostymérky, která přibližuje
divákovi století a dílo autora, a dokazuje podtrhnout charakteristiku jednotlivých postav.
„Innertka je holka do nepohody jako z udělání. Šup s ní do víru
a džungle profesionální garderoby a návrhářství“ – tak se o ní vyjadřuje režisér Sklenář.
Je počátek měsíce dubna a premiéra „Lakomce“ bude 27. – 29. 4.
Objevíte zde největší hrdiny jeho dalších her, spolu se dvorem
Ludvíka XIV., Krále Slunce. Přejeme ochotnické „zlomte vaz“!
Alena Pacáková

2018
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Ro k ol e – p o ut n í mís t o
V rámci tipů na další zajímavý výlet navštivme tentokrát trochu pozapomenuté a zároveň tajemné místo zvané Rokole.
Severovýchodně od Nového Města nad Metují, necelé tři kilometry za obcí Slavoňov ve směru na Nový Hrádek, se při okraji lesa
nachází zajímavé a tajemné místo zvané Rokole. Jeho název je
odvozen od prastarého tvaru slova rokle. Návštěvníci zde mohou
ochutnat vodu ze zázračné studánky, shlédnout dvě kapličky, Loretu, pseudogotický kostel, křížovou cestu a projít se po tzv. Cestě
manželů. V případě starší kapličky Panny Marie zbožní ctitelé Matky Boží zavěsili nejprve na strom u studánky mariánský obrázek.
Později v těchto místech vystavěli dřevěnou kapli, která byla roku
1859 nahrazena kaplí zděnou. Druhá kaplička, tzv. Schönstattská,
byla v Rokoli postavena po roce 1989. Tato první originální svatyňka
v Čechách, která je celosvětově 143. kopií původní kapličky v Schönstattu, byla slavnostně posvěcena dne 19. července 1997. V její těsné blízkosti byl v roce 2000 vybudován provinční dům, kde dnes žije
asi 22 starších sester. Vpravo od rokolského kostela stojí dřevěná
stavba, která je poutníky nazývána Loreta. Příchozí upoutá nejen
svým modrým nátěrem. V dřevěném, z přední strany otevřeném
ochozu, který s nazaretským domkem Panny Marie nemá nic společného, jsou zavěšeny obrazy sedmi bolestí Panny Marie. Vytvořil
je neznámý lidový umělec. Pseudogotický kostel, zasvěcený Panně
Marii Rokolské dal postavit v roce 1930 továrník Ferdinand Přibyl
z Nového Města nad Metují na pozemku, který mu tehdy patřil. Na
hlavním oltáři v presbytáři je umístěna socha Panny Marie, kterou
zhotovil sochař Josef Marek. Kostel byl vysvěcen 19. srpna 1945.
Asi půl kilometru dlouhá křížová cesta, která se nachází v lese na

protější straně, byla postavena roku 1874. Litinové reliéfy se nacházejí na kamenných sloupcích. Boží hrob na konci této cesty bychom
však již dnes hledali marně. Dlouhé roky chátral, a nakonec byl zbořen. Tzv. Cesta manželů je vlastně krátkou stezkou, která začíná
u laviček a vede kolem rybníčků. Návštěvník zde nalezne 15 tabulí
s texty a plastikami. Jednotlivá zastavení si kladou za úkol zpomalit nejen manžele, ale i ostatní příchozí a přimět je k zamyšlení nad
životem, svým manželstvím, vztahem k sobě a druhým, příchodem
dětí a stárnutím.
Rokole je pro mnohé ze stále se vracejících návštěvníků pořád magickým poutním místem. Například již zmíněná studánka prý nevyschla ani v obdobích velkého sucha, kdy k ní chodili čerpat vodu
lidé z celého širokého okolí. A jaké by to bylo poutní místo, kdyby
se k němu nevázala nějaká pověst. Kdysi dávno prý ve zdejších hlubokých lesích zbloudilo malé děvčátko. V nouzi modlitbou žádalo
Pannu Marii o pomoc. Ta děvčátko vyslyšela a vyvedla ho za ruku
z lesa ven do bezpečí. Na místě zjevení Panny Marie pak vytryskl
zázračný pramen. Další jiná legenda vypráví o zázračném navrácení
zraku slepému synovi místního lesníka. Slávu pramene šířila i zvěst,
podle které se tři nevyléčitelně nemocní po napití vody z pramene
uzdravili. Od sedmdesátých let 19. století začal být pramen, jako zázračný, hojně navštěvován a stal se posléze poutním místem.
Celý areál v současné době patří mezi jedno z mnoha světových mariánských poutních míst. Každoročně zde konaná rokolská hlavní
pouť připadá vždy na svátek Narození Panny Marie 8. září, resp.
vždy na neděli po tomto svátku.
Zdroj: internet a leták městského muzea v NMnM, zpracoval Jindřich Polák

P oby t y h umo r i st y Ja ros la v a Ha š ka
ve vý c h od n í c h a s ev erov ý ch od n ích Čec hác h. 1 . díl.
Před 95 lety, dne 3. ledna 1923, zemřel v Lipnici nad Sázavou spisovatel Jaroslav HAŠEK (1883-1923), který zde psal, ale nedopsal
svůj satirický román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
(1921-1923).
Letos v roce 2018 si připomínáme ještě 30. dubna jeho 135. výročí
narození v Praze v rodině středoškolského profesora matematiky,
skrytého alkoholika.
V kratkém článku zmiňujeme místa jeho pobytů, většinou jen přechodných ve východních a severovýchodních Čechách. Nezanedbatelné jsou jeho pobyty v Kladském pomezí. Je všeobecně známo, že
bouřlivák, kraválista a anarchista J. Hašek, založením společenský
extrovert a pyknik , se rád toulal nejen Čechami, Slovenskem, Uhrami, ale i na Balkáně. Jeho pobyt v sovětském Rusku komunistická
propaganda zneužila k potlačení významu Masarykových československých legií v Rusku. Zážitky ze svých toulek – měl přezdívku
„toulavé house“ – uložil do svých literárních děl, zejména do znamenitých předválečných humoresek, které splňují nároky na literárněestetická kritéria, i do svého Švejka, který nedosahuje už této
literární úrovně podle hodnocení tehdejších literárních kritiků.
Všeobecně je známý trvalý Haškův pobyt v Lipnici nad Sázavou, kde
v malém domku žil se svou druhou ženou Ruskou a zde při alkoholickém opojení psal na pokračování svého Švejka, který se stal, navzdory nižší umělecké hodnotě, světoznámým dílem.
Před první světovou válkou – v červnu a červenci 1908 – zavítal Hašek také do Libáňě u Sobotky, kde navštěvoval svou milou Jarmilu
Mayerovou (1887-1931), pozdější první manželku. Hašek tehdy přijíždíval na nádraží do Kopidlna. V té době se z nedostatku jiných příležitostí ucházel o místo obecního tajemníka v Sobotce. Pobýval také

v Litomyšli. Těsně před vypuknutím první světové války se zdržoval
ve Dvoře Králové n.L. u bratra sochaře O. Gutfreunda. Několikráte
také u redaktora Julia Schmidta v Německém (Havlíčkově) Brodě,
stejně jako v Chotěboři.
V našem regionu je pak nejvýznamnější Haškův pobyt v Jasenné na
Jaroměřsku, kam po vypuknutí první světové války odejel na doporučení svých pražských přátel, aby unikl slídivým očím a uším pražských "fízlů". Zde od července až do srpna 1914 nalezl azyl u svého
přítele Václava Hrnčíře (1890-1916), jasenského rodáka, syna sedláka. Jako přespolní bydlel v Náchodě u pekaře Josefa Pozděny, Komenského třídě 365. Už tehdy byla náchodská reálka venkovským
ústavem s velmi dobrými profesory. Někteří z nich přednášeli později i na univerzitě, například Václav Ertl, Otakar Chlup, Quido Hodura. Zejména dr. Q. Hodura probouzel v Hrnčířovi hlubší zájem
o francouzštinu. Hrnčíře také velmi přitahoval rytířský sport – šerm,
zprostředkovaný profesorem tělocviku E. Roubalem. Za náchodských studií započal i Hrnčířův zájem o ruštinu, již se učil zřejmě soukromě u profesora a překladatele Jaroslava Frankela, a o ruskou literaturu. Zde také dne 28. 6. 1909 byl „uznán dospělým všemi hlasy“,
kde úspěšně maturoval. Posléze se stal vysokoškolákem, studující
mostní inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze
(1909-1914). Hašek se se svým ochráncem Hrnčířem pravděpodobně seznámil v Praze prostřednictvím Eduarda Drobílka, úředníka
kanceláře rektora České techniky, a pravděpodobně se znali z doby
založení Haškovy Strany mírného pokroku v mezích zákona. Hrnčíř
se stejně jako Hašek učil vedle francouzštiny a němčiny také slovanským jazykům, a to ruštině a bulharštině. (pokračování příště)
PhDr. Jiří Uhlíř
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H o k ej i st é v y b o j ov a li v kra js ké lize
br o nz o v é med aile

Začátek sezóny tomu vůbec nenapovídal, jaroměřští hokejisté se potáceli od výhry k porážce a vypadalo to, že budou rádi,
když se udrží v nejvyšší krajské soutěži.

poslední chvíli, díky pěti vítězným zápasům v posledních kolech základní části. Po základní části skončili, při velké vyrovnanosti tabulky, na třetím místě a za sebou nechali silné celky HC
Náchod, HC Hronov a Stadion Nový Bydžov. Ve čtvrtfinále se
naši hokejisté utkali s loňským finalistou HC Náchod. Tato série
se hrála na dva vítězné zápasy, ve kterých jsme prokázali více
sil a hokejového umu a díky dvěma domácím vítězstvím jsme
postoupili do semifinále.
Čtvrtfinále: HC Jaroměř – HC Náchod 2:1 (1:0, 3:6 a 2:0)
V semifinálové sérii jsme narazili na druhý tým ze základní části,
kterým se stal SK Třebechovice. Semifinále se hrálo na tři vítězná utkání. Hned v tom prvním jsme v Třebechovicích podlehli
v prodloužení 1:2, a to jaroměřské hokejisty nalomilo, protože
v domácím prostředí prohráli 2:4 a ve třetím zápase na ledě
Třebechovic padli v této sérii za stavu 3:1.
Semifinále: HC Jaroměř – SK Třebechovice 0:3 (1:2, 2:4 a 1:3)

Postavení v tabulce bylo jedno z nejhorších z posledních čtyř
sezón. Před letošním ročníkem převzal tým ambiciózní trenér
Marek Mach, který dříve za HC Jaroměř odehrál několik sezón.
Nový lodivod se snažil hráčům vštípit nový herní styl a vše si
muselo sednout. Kromě čtyř hráčů se „A“ tým HC Jaroměř
skládá z vlastních odchovanců, a to je stav, který klubu HC Jaroměř mohou závidět ostatní týmy v nejvyšší krajské soutěži.
Samozřejmě hokejovému klubu napomáhá jeho dlouhodobá
historie a nikdo z jaroměřských hráčů, funkcionářů a fanoušků si neumí představit, že by hokej v Jaroměři nebyl. Hokejová
mládež vychovává přes 120 mladých hokejistů, kteří se snaží
vyrůst právě do „A“ týmu. Muži HC Jaroměř díky této návaznosti mohou každý rok bojovat o co nejlepší sportovní úspěchy.
Jaroměřští hokejisté se dostali v letošní sezóně do play-off na

O bronzové medaile se HC Jaroměř utkal se Stadionem Nový
Bydžov, který potrápil v semifinále finalistu letošní sezóny
HC Jičín. Hokejisté Jaroměře se v tomto boji o bronz dokázali
vzkřísit a po dvou výhrách se radovali z letošní třetí příčky krajské ligy mužů.
Zápas o třetí místo: HC Jaroměř – Stadion Nový Bydžov 2:0
(5:4 a 4:3)
„Jsme rádi, že naše sezóna dopadla tak úspěšně jak dopadla. Dostat se na třetí místo s vlastními hráči je velká výhra pro všechny.
HC Jaroměř děkuje všem fanoušků, Městu Jaroměř a podporovatelům hokejového klubu,“ uvedl marketingový manažer klubu
Pavel Schröfel
HC Jaroměř

J ar o měřsk ý k ros 2 0 18
Pořadatel: 		
Ředitel závodu: 		
Místo konání: 		
			
Hlavní rozhodčí: 		
Zdravotnický dozor:
Pravidla: 		
Občerstvení: 		
Odměny: 		
			
Doprava: 		
			
Šatny:			
			

TJ Sokol Jaroměř – atletický oddíl.
Mgr. Jiří Pour (606 091 030).
Jaroměř-Josefov, areál pevnosti a 		
podzemních chodeb.
Mgr. Roman Kopecký (776 249 879).
ČCK Jaroměř.
Dle pravidel atletiky.
Formou stánkového prodeje.
Originální kovaná trofej běžce, me		
daile, diplomy, drobné cen.
Parkování pro autobusy a auta na 		
parkovišti (dle organizátorů).
Budou zajištěny v prostoru u závdo
ní kanceláře formou stanů.

Je možno se registrovat i v den závodu za příplatek ceny startovného. Součástí závodu je Hobby běh a Hobby běh s pejskem, kde může běžet opravdu každý. Masáže pro běžce opět
zdarma.
Mgr. Jiří Pour
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No pain, no gain
Jmenuji se Stanislav Cerman a je mi 41 let. V současnosti pracuji soutěž Mr. Universe, která má i velkou tradici, a je každý rok pou Městské policie v Jaroměři a ve volném čase se věnuji sportu, řádána v Anglii, rozhodl jsem se nenechat nic náhodě a připravit
zejména kulturistice.
se pouze na tuto jedinou soutěž. A ono to vyšlo! Nyní jsem jediVlastním dvě profesionální
licence, a to u federace WFF
(World Federation Fitness),
od roku 2015 vítězstvím na
mistrovství Evropy v Itálii, a
druhou u federace NABBA
(National Amateur Body-Bulders Association), kde
jsem v roce 2016 vyhrál nejvyšší soutěž Mr. Universe
pořádanou v Anglii. Teď se
vrátíme o několik let zpět.
S kulturistikou jsem se poprvé seznámil, když starší
bratr přivezl domů zahraniční časopis Flex magazine, speciální kulturistický
časopis vydávaný ve Spojených státech (Mekka kulturistiky). Spousta lidí, kteří začínají cvičit, chtějí zlepšit postavu, zhubnout nebo přibrat a ukazovat se
na pláži. Já začal cvičit, abych mohl být jako oni – kulturisté, závodit v kulturistice a vyhrávat, bylo mi tenkrát 13 let. Po nástupu
na střední školu do Hradce Králové jsem zde začal navštěvovat
posilovnu v Malšovicích a přemýšlet o prvních závodech, které
jsem absolvoval jako starší dorostenec pod vedením klubového
trenéra Ing. Jana Smejkala. Dále jsem se zúčastnil několika závodů jako junior. Tehdy se dostavil první znatelný úspěch, když
jsem na pohárové soutěži v Rakousku vyhrál svojí váhovou kategorii (vážil jsem 69 kg), bylo to myslím v roce 1995. Poté jsem
přešel do kategorie mužů, kde jsem v roce 2000 vyhrál mistrovství České republiky do 75 kg (moje váha 74 kg). Kulturistika je
dost náročný sport, jak na morálku, tak na finance, a to i na amatérské úrovni. Po těchto závodech jsem se ještě zúčastnil několika soutěží v roce 2001, chtěl jsem se zúčastnit mistrovství Evropy, ale poté jsem závodění ukončil, hlavně z finančních důvodů.
Dále jsem cvičil pouze kondičně a trénoval začínající závodníky.
V roce 2014 jsem byl osloven předsedou svazu federace NABBA
a WFF v ČR, zda nechci absolvovat akreditační kurz, vzhledem
ke svým zkušenostem rozhodčího na soutěžích v Kulturistice
a Fitness federace NABBA a WFF. Souhlasil jsem, a tak se stalo,
že v roce 2015 jsem už sám stál znovu na soutěžních prknech
a vyhrál jsem jako Absolutní vítěz v Mistrovství České republiky
a nominoval se tak na Mistrovství světa federace NABBA pořádané na Maltě, kde jsem obsadil 2. místo. Dále jsem startoval
v roce 2015 na Mistrovství Evropy ve federaci WFF v Itálii, kde
jsem zvítězil a získal profesionální licenci federace WFF. Návrat
na soutěžní prkna nebyl lehký, hlavně jsem chtěl být po tolika
letech opět v té nejlepší formě, spousta dřiny, ale vyšlo to!
Chtěl bych zde znovu poděkovat na prvním místě Městu Jaroměř, které mi poskytlo dotaci, a tím odlehčilo i tak dost finančně
náročnou přípravu. Dále pak rodině a pracovnímu kolektivu, že
to se mnou vydrželi a podporovali mě – v dietě to se mnou není
úplně lehké. A že to byla dlouhá dieta (cca 8 měsíců). Po takovémto návratu na soutěžní prkna jsem si dal půlroční volno a
přemýšlel, co dál. Jelikož mě hodně lákala nejvyšší amatérská

ný Čech, který má dvě profesionální licence.
A co dál? Říká se, že v nejlepším se má přestat, no v jiných sportech možná. U kulturistiky nebo celkově u fitness je krásné, že
se dá dělat do kolika let chcete. Jelikož jsem se již v minulosti
pral s myšlenkou otevřít si vlastni posilovnu a věnovat se klientům a přípravě budoucích závodníků, myslím, že není lepší čas
než tento. Proto jsem se rozhodl vybudovat v Jaroměři zcela
novou posilovnu. EXTRIFIT JAROMEŘ, jak je už patrono z názvu,
jde o spolupráci s nejprestižnější českou značkou sportovní výživy, která bude v plném rozsahu k dostání ve fitku. V současnosti
se již fitko dokončuje a v brzké době bude plně k dispozici všem
občanům města a okolí, jež budou mít zájem zlepšit svou kondici nebo se jen tak zrelaxovat.
Stanislav Cerman
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Jaroměřská Prost Fain Liga firem 2018 – finálové kolo
V sobotu 24. 2. 2018 se uskutečnilo v jaroměřské hale ASVAJ
finálové kolo 12. ročníku halové fotbalové ligy firem.

Toto finálové kolo bylo ve znamení velmi napínavých a dramatických zápasů. Jaroměřská PROST FAIN LIGA byla i letos rozdělena na 1. a 2. ligu, kde se týmy střetávaly dle předem připraveného herního klíče.
Ve skupině o umístění 2. ligy byla k vidění spousta vyrovnaných
zápasů. Vítězství vybojoval možná trochu překvapivě, ale zaslouženě, tým JUTA, který tak napravil dojem z předchozích
nepříliš povedených turnajů a tento bodový počin ho vynesl
nakonec na 8. místo celkového pořadí 2. ligy. Druhé místo ve
skupině pak obsadil tým PROFIMARKET a potvrdil tak svou
stoupající formu z posledních dvou turnajů. Třetí místo obsadil tým Kimberly Clark „B“, který si tak upevnil celkové šesté
místo pořadí. Čtvrté místo v této skupině obsadil tým Skaličan,
kterému se dnešní turnaj příliš nepovedl. Na posledním místě
ve skupině skončil tým Kamil Mach, kterému však i toto umístění stačilo na celkové sedmé místo.
Skupina o postup 2. ligy byla velmi vyrovnaná od začátku až
do konce. Vítězství v této skupině nakonec vybojoval zaslouženě tým Karsit, který si tak ujistil celkové vítězství ve 2. lize
s právem postupu do první. Druhé místo ve skupině obsadil
tým AAA Palety. Na třetím místě ve skupině skončil tým HAUK,

kterého dnešní bodový zisk vynesl na celkové 2. místo a zopakoval tím tak loňský výsledek. Čtvrté místo ve skupině obsadil
tým VENEZIA, následovaný týmem E-Fyzio, kterému se dnešní
turnaj po slibném začátku nepovedl.
Skupina o sestup z 1. ligy nabídla vcelku bezstarostnou podívanou a férové zápasy, které předváděly všechny týmy. Suverénním vítězem této skupiny se stal tým BISON TEAM, který může
ještě teď litovat, že mu utekla účast ve finálové pětce opravdu o kousek. Druhé místo ve skupině (celkově sedmé) obsadil
tým MANN FILTER, který se prezentoval v tomto ročníku velmi
dobrými výkony. Na třetím místě skončil tým Autoprofi&Matějovský, následovaný týmem Primátor, který dnes statečně bojoval ve 4 lidech, bez střídání a všechny zápasy prohrál opravdu jen velmi těsně. Na posledním místě ve skupině pak skončil
tým STAVHAUS, kterému se toto finálové kolo nepovedlo.
Finálová skupina 1. ligy slibovala velmi dramatickou podívanou,
a to především v boji o 3. místo. Skupinu vyhrál v minitabulce
(3 týmy – 9. bodů), tým AGRO CS, který nakonec dokázal obsadit celkově 3. místo, a to pouze díky skóre v celkové tabulce.
Druhé místo v této finálové skupině obsadil tým Kimberly Clark
„A“, kterému uniklo celkové medailové umístění vinou zmíněného horšího skóre s týmem AGRO CS. Třetí místo ve skupině
obsadil suverénní vítěz celkového pořadí tým PROST, který
prohrál svůj první zápas až v posledním zápase celého turnaje
v této skupině, právě s týmem AGRO CS. Čtvrté místo obsadil
tým DD HAUS, který obsadil celkově 2. místo a jako nováček
velmi mile překvapil. Poslední místo ve skupině obsadil tým PL
Servis, kterému se tento turnaje nepovedl a nezískal tak ani
bod.
12. ročník Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2018 je téměř
minulostí. Zbývá již jen slavnostní zakončení spojené s předáním cen všem zúčastněným týmům a těšit se co přinese ročník
příští.
Veškeré další informace, nejen o tomto turnaji, naleznete na
www.fainsport.cz
Jiří Lebedinský

H CM J a ro m ěř
Váš e ň , lá ska , n ad š en í a pokora

Nejmladší hokejisté HCM Jaroměř pomalu končí jednu ze
svých prvních hokejových sezon.

Do sezóny se zapojilo, a na trénincích a zápasech zápolilo, přes
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25 chlapců ročníků 2010 až 2012. Během hokejové sezóny se
v nich snažili udržet anebo probudit sportovní, pohybovou
a hokejovou vášeň, lásku, nadšení a pokoru trenéři Kukal, Šesták, Hlavatý a Hamáček. Malí hokejisté v sezoně absolvovali
nejen tréninky na ledě, ale pracovali na všestranném pohybovém základu mimo led i v tělocvičně. Odehráli přes 35 zápasů,
ve kterých zlepšovali své výkony. HCM Jaroměř reprezentovali
Malý Radim, Bartoš Jan, Dvořák Ondřej, Klazar Jakub, Černý
David, Kulhavý Jiří, Kulhavý Vít, Tomášek Martin, Kukal Lukáš,
Hlavatý Lukáš, Schovánek Jaroslav, Kašík Sebastian, Rejent
Ondřej, Kopeček Jaromír, Šesták Vít, Hamáček Kryštof, Lušovský Matěj, Pospíšil Roman, Čtvrtečka Ondřej, Pecháček Adam,
Galgánek Matyáš, Pilnáček Dominik, Pleskot Michal, Černý Ondřej, Koblížek Matěj.
Ondřej Fajfr, HCM Jaroměř
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Kalendárium

7. duben
Den otevřených dveří
celý den
Bastion IV.
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
7. duben
„4 FOLK“ aneb koncert čtyř domácích folkových skupin
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: Altan Trio Jaroměř
8. dubna
Putování po Krétě s manžely
Špačkovými
16.00 hod.
Hasičská zbrojnice v Semonicích
Pořádá: Osadní výbor Semonice

14. duben
Kouzelná školka – Michal k snídani
10.30 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: Pragokoncert

21.00 hod.
Bastion No. 35
Pořádá: Bastion No. 35
22. duben
Nenasyta
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř

15. duben
Velká oříšková loupež 2
15.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

27., 28. a 29. duben
Lakomec a další světci
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

17. duben
Duo Teres
19.00 hod.
Městské divadlo – Malý sál
Pořádá: MKS

10. duben
Bajkeři – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

19. duben
Neolitické sídliště v Jaroměři
17.30 hod.
Městské muzeum
Pořádá: NPÚ ÚOP v Josefově a Městské muzeum v Jaroměři

13. duben
Osm žen
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

21. duben
Pochod okolo Jaroměře
od 6.00 hod.
U tělocvičny Sokola
Pořádá: Sokol Jaroměř
21. duben
Drum and Bass Fortress

Loutkářský soubor BOĎI stále HLEDÁ NOVÉ ČLENY.

27. a 28. duben
Nároďák Fest
21.00 hod.
Nároďák
Pořádá: Nároďák
30. duben
Pálení čarodějnic
18.00 hod.
Trojúhelník u stadionu
Pořádá: MKS
30. duben
Čarodějnice na starém koupališti
18.00 hod.
Koupaliště na Úpě
Pořádá: Říční a sluneční lázně na Úpě

Slavnostní uložení relikvií.

Zkoušíme každý pátek od 18.00 hodin
v Boučkově loutkovém divadle. Potřebujeme jak vodiče, tak mluviče, ale i techniky. Telefon na principála Romana Bauera:
777 812 470, email: bodi@bodi.cz, www.
bodi.cz.

Slavnost uložení relikvií blahoslavených františkánských
mučedníků z Peru se uskuteční při pontifikální mši svaté odsloužené J. Ex. Mons. JUDr. Ing. Janem Vokálem, JU.D., sídelním biskupem královéhradecké diecéze, v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři v neděli 22. dubna 2018 v 10.00 h. Všichni
jste srdečně zváni.

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
02.04.
MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146, Č. Skalice
491 815 475

07.04. a 08.04.
MDDr. Veronika Kalousková
Husova 931, Jaroměř
491 812 935

14.04. a 15.04.
Stomatologie Jiřištová s.r.o.
Z. Němečka 130, Josefov
491 813 485

28.04. a 29.04.
ARIES – MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 118
491 453 272
21.04. a 22.04.
MUDr. Martina Bucharová
Husovo nám. 36, Č. Skalice
491 452 272
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Help for live
Z deníku humanitárního pracovníka jaroměřské organizace
Help for life.
Maria – V Bangladéši máme ve
slumové oblasti Badda malou
školu s téměř 100 dětmi. Sem
primárně míří naše pomoc.
Ale každý rok také navštěvuji chudinskou oblast jménem
Uttara, kam se snažím přinést pomoct. Nakoupím jídlo
a rozdávám ho tamním chudým dětem a starým lidem, kteří
nemají co do úst. Ne jinak tomu bylo i při této únorové cestě.
Včera jsem se svým spolupracovníkem Nobidulem vyrazil do
Uttary. Nechal jsem navařit velký kotel jídla, ze kterého se najedli mnozí. Bylo tam spousta dětí a hodně starých lidí. Je zde
opravdu hlad. Dojalo mě, jak byli někteří lidé vděční za trochu
jídla. To jenom my dokážeme stále na něco nadávat a reptat.
Za toho trochu jídla se mně dnes dostalo několikanásobného
požehnání a modliteb k Aláhovi. Ti lidé mě hladili po hlavě, líbali mě na vlasy, žehnali, modlili se. Byly to pro mě hodně silné
a dojemné zážitky.
Všimnul jsem si tam jedné dívky, která byla velmi zvláštní, a to
tím, že byla nesmírně smutná. Její oči zračily bolest a hluboký
žal. To nešlo přehlédnout. Jmenovala se Maria a bylo jí 12 let.
Řekli mně, že dívka je sirotek, přišla o oba rodiče. Na co zemřel
otec nevím, ale maminku zabil elektrický proud. K tomu všemu je dívka ještě hluchoněmá. Stará se o ni místní komunita
chudých lidí, poskytli jí střechu nad hlavou, ale stále je to život
v bídě, neštěstí a chudobě. Bylo mi jí líto – ty její smutné oči…
Dnes je sobota a já odpočívám na hotelovém pokoji. Je mně
zle, hlava mně třeští, může se mně rozskočit. Pořád myslím na
Mariu. Když jsem odjížděl, všechny děti mě doprovázely, má-

valy na mě a smály se. Jen ona ne. Stále mám v mysli a před
očima ten hluboký smutek dětských očí. Jak rád bych je viděl
rozesmát. V tom mě jako blesk z nebe napadla myšlenka. Pojedu zpátky do Uttary! Musím se tam vrátit! Když ne dnes, tak už
nikdy. Do konce pobytu mně zbývají dva dny. Jindy, než dnes
to už nestihnu. Prosím svého kolegu Nobidula, aby jel se mnou.
Najmul jsem si krásné nové voňavé auto s koženými sedačkami, s klimatizací a vyrazil do Uttary. Tam jsem naložil Nobidulovu manželku a udivenou Mariu. A vyrazili jsme na nákupy. Chtěl
jsem, aby se Maria aspoň jednou v životě cítila jako princezna.
Nikdy v autě nejela, už to byl pro ni zážitek. Prošli jsme spoustu
obchodů a koupil jsem té chudé smutné dívce všechno, na co
si ukázala. Nesla si v taškách patery, nebo šestery šaty, troje
boty, velkého plyšáka, náramky na obě ruce, náhrdelník, sponu
do vlasů a nějaké sladkosti.
Když jsem jí dovezl zpátky, všichni nás obestoupili, radovali se
spolu s ní a usmívali se. Každý jí to přál. Všichni kolem mě běhali, nabízeli mně židli, podávali mi ruku (a to i děti) a druhou ruku
si dávali na své srdce. Bylo to velmi dojemné. Mezi přihlížejícími stál i její bratr. Nevěděl jsem, že má bratra. Ten je naštěstí
zdravý a umí mluvit trochu anglicky. Požádal jsem ho, aby dal
na sestru pozor a chránil ji. Zeptal se mě, jak se jmenuji. Říkám:
„Pavel“. On na to: „To je hezké jméno.“
Při loučení jsem řekl Marii, že se s ní a s jejím bratrem budu chtít
zase za rok setkat. Že se za nimi zase vrátím. Jsem moc rád,
že jsem se rozhodl pozměnit svoje plány a vrátit se do Uttary.
Po tělesné stránce se dnes necítím vůbec komfortně, hlava mi
dává zabrat, ale nemyslím na to. Jsem tak nějak zvláštně šťastný. I když velmi unaven. Silně mě bolí hlava, ale dnes mně to
nevadí… Kontakt: www.helpforlife.cz, helpforlife@email.cz.
Pavel Voltr – humanitární pracovník

Akce na duben 2018 v Královských věnných městech
Dvůr Králové nad Labem
SAFARI BĚH
7. 4. 2018
www.zoodvurkralove.cz
DVORSKÁ JEDNIČKA, TANENČÍ SOUTĚŽ
7. až 8. 4. 2018
www.ddmdvurkralove.cz
KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES
30. 4. 2018
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
KRÁLOVÉHRADECKÝ MAJÁLES
6. až 20. 2018
www. hradec-majales.cz

20

Chrudim
OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V MUZEU BARONÍCH SOCH
1. 4. 2018
www.chrudimsobe.cz
Mělník
MISTROVSTVÍ VE VESLOVÁNÍ NA DLOUHÉ TRATI
7. 4. 2018
www.kvm1881.cz
Nový Bydžov
ČARODĚJNICE V MEKCE
30. 4. 2018
www.novybydzov.cz
Trutnov
LOV VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK

1. 4. 2018
www.camp-dolce.cz
Polička
JARNÍ SLAVNOSTI NA HRADĚ SVOJANOVĚ
14. až 15. 4. 2018
www.svojanov.cz
POLIČKA JAZZ 2018
20. až 21. 4. 2018
www.jazz.policka.org
Vysoké Mýto
DEN ZEMĚ
25. 4. 2018
www.vysoke-myto.cz
Více informací na www.vennamesta.cz
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Z historie

Jaroměřské figurky. 6. díl. Zapomenutí.
O zcela zapomenutých postavičkách musíme také něco říci. Víme
o nich pramálo, ale žili mezi námi a je správné si je alespoň trošku
připomenout.

Václav Kulič, řečený Venca.
Josefovák milující muziku, zejména vojenské kapely, jež doprovázel při jejich pochodu Josefovem. A šel vždy po jejich boku a někdy
měl i svolení mašírovat vedle samotného kapelníka. Chodil i někdy
na zkoušky kapely a pomáhal „dirigovat“. A protože hudba hraje
i na pohřbech, doprovázel ji až tam, ne kvůli nebožtíkovi, ale kvůli
muzice, kterou opravdu miloval.

Ladislav Boháč, řečený Kačáni.
Říkalo se mu tak podle vynikajícího slovenského útočníka v kopané. Byl to malý, podsaditý chlapík s krátkýma, křivýma nožkama
do podkovy. Měl proto výraznou, kolébavou chůzi a mluvil s přízvukem pražských Pepíků. Pocházel zřejmě z Prahy a do Jaroměře
se přiženil. Hrál někdy kopanou za mužstvo SK Jaroměř „B“ na
pravém křídle. Rád se chlubil příbuzenským poměrem se slavným
filmovým milovníkem téhož jména a vystupoval, jako by mu patřil
celý svět. Byl na jeho svatbě a jako jeho příbuzný mu prý slíbil, že
si zahraje ve filmu, že je typem filmového milovníka a je ideální pro
kameru, jenž ho bude milovat. „Tak fotogenickou tvář neukázat,
byl by hřích“ tvrdil. Nic z toho ale nebyla pravda. Chtěl se jenom
zviditelnit a být zajímavý. Národní umělec, člen činohry Národního
divadla a známý filmový herec Ladislav Boháč, nebyl jeho příbuzný. Byla to jen shoda jmen.
Vzpomínám, že po jeho vstřelené vítězné brance jen tak „z plezíru“ (a na hecování spoluhráčů, kteří ho vynášeli až do nebes), hostil celou hospodu. Inu, byl to „boháč“, i když všichni kolem něho
na tom byli stejně a stejně vysoko měli do žlabu, což bylo pro tu
dobu padesátých let příznačné. Na těch pár piv, co jim dal, určitě
měl – především díky straně a vládě, která pivo dávala za babku,
aby si pracující třídu nerozhněvala.

nějaký čas ve starobinci na Jakubském předměstí. O něm vím jen
z vyprávění.

Jolanka a Erži.
Také jsme měli možnost vidět tyto dvě cikánské holčičky, které
chodily ponejvíc za hřbitov do "Třešňovky", kde bývaly cikánské
dolíky, jimž se všeobecně říkalo "Cikáňáky". Co potřebného našly,
dávaly do otlučených zprohýbaných hrnců. Také si do nich dávaly
vyžebrané jídlo. Neměly rodiče, a ta vlevo na fotografii, Jolanka,
tělesně postižená, tvrdila, že je jí patnáct let. Obě vydatně kouřily.
Dlouho však v Jaroměři nezůstaly a pravděpodobně zmizely s tlupou kočujících cikánských rodin.
Ty byly tehdy typické svými povozy se záplatovaným plachtovím,
taženými hubenými koníky, štěkajícími psy, ustrojenými ženami,
které měly pestré šátky kolem ramen a křiklavě barevné šaty. Na
každém prstu musel být zlatý prsten a v uších velké kruhové náušnice. Kojily svá nemluvňata před zraky kolemjdoucích bez náznaku ostychu. Pamatuji si, že typická pro ně byla i vůně pečené
drůbeže nad ohněm, vůně polívky z kotlíku, kde se vařila třeba i
celá slepice. Tyto rodiny se utábořily v padesátých letech minulého století na louce u Úpy za mostem – vedle starého dubu, který
tam už ale dávno není.
Památná byla jejich svatba konající se v nedalekém hostinci (nyní
Pod Kinem). Dlouho jim však pohoda nevydržela – porvala se celá
hospoda a došlo i na nože. Krev tekla proudem, až musela přijet i
policie. Dlouho se o této veselce mluvilo.
V minulosti se nepoužívalo pojmenování Rom, ale jen jadrný výraz
Cikán. Není to urážlivé, ale jestliže se bude někdo cítit dotčený,
omlouvám se a budiž mi to – jako gadžovi – prominuto, vážení
romští spoluobčané.
Zdeněk Hovorka

Josef Sedláček, řečený Vajgl.
Vychrtlý mužíček s pergamenovou tváří a vášnivý kuřák. Sbíral
„vajgly“ z odpadkových košů i ze země. Drtil je a tabák zručně balil do papírků, až z toho vznikla docela slušná cigareta. Přestože to
byl typický žebrák, měl velké privilegium. Někdy chodil do hotelu
"Černý kůň“, usadil se v chodbě a sám hoteliér Juliš ho vždy obsloužil talířem polévky, rohlíky a hrstí cigaret. Nikoho jiného neobsloužil, na to měl svůj personál, ale tomuto jaroměřskému chudáku dělal pomyšlení. Sedláček žil, jako Mína nebo Franta Lampa,
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P r á z d n i n o v ý v ý let d o pla n et á ria

Ani jsme se nenadáli, jak rychle se zima překulila, a nastaly
jarní prázdniny.
Dne 26. 2. jsme s klienty – dětmi z Milíčova domu v Jaroměři, uspořádali prázdninový výlet do planetária v Hradci Králové. Ráno jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží v Jaroměři
a společně vyhlíželi vlak. Děti byly netrpělivé, jejich otázky tvořily nejrůznější představy a domněnky o tom, jak to asi v takovém vesmíru může vypadat.
Po klidné cestě jsme se konečně přesunuli na tajemné místo,
kde už nás čekal příjemný pan průvodce.
Jako první jsme navštívili sál v přízemí „Mikrosvět“, ve kterém
jsme mohli vidět plazmovou kouli, modely vesmíru a několik
dotykových monitorů. Poté jsme se přesunuli do patra, kde
jsme prošli kruhovým ochozem, a následoval vstup do promítací místnosti. Děti se usadily a po zhasnutí světel mohly
pozorně sledovat promítání a povídaní o různých planetách
a měly možnost si připadat, jako když se právě ocitly ve vesmíru. Aby vše lépe pochopily, nechyběla astronomická pohádka,
ve které se vydaly spolu s kamarády medvědem a tučňákem
prozkoumat raketovou základnu. Díky chytrým zvířátkům se
toho o vesmíru a planetách dozvěděly ještě více. Z této části
programu byly nejvíce uneseny. Nakonec následovala ukázka

dalekohledů, projekce Slunce a informace o sluneční aktivitě.
Výlet jsme si všichni užili a s dobrou náladou a krásnými zážitky
jsme se vypravili vlakem domů.
Karin Ferynová

Poděkování za rychlou pomoc.
Ve středu 14. 3. 2018 kolem deváté dopoledne jsem šla do
Josefova a v půli kopce jsem upadla. Ihned u mě zastavila
auta a ochotní neznámí lidé mi přispěchali na pomoc. Postavili mě na nohy a posadili do auta, z něhož mi ochotná paní
řidička zavolala záchranku. Záchranka mě odvezla do náchodské nemocnice k vyšetření. Díky jim vše dobře dopadlo.
Proto chci touto cestou velmi poděkovat všem ochotným
lidem za jejich obětavou pomoc. Chci také poděkovat paní
kadeřnici Haně Dzurilové, která mou nehodu osobně oznámila mému manželovi.
S úctou Olga Jandová, 87 let, Jaroměř-Josefov

Z a V l a d i mí r em Jirou š em

Dne 15. února 2018 zemřel ve věku 65 let Vladimír Jirouš, Josefovák do morku kosti.

kého modelu josefovské pevnosti, který je založen na studiu
originálních plánů a znalosti pozůstatků pevnostních hradeb. Pro model zvolil měřítko 1:300, a tím se vešel na plochu
5,5 x 6,2 m. Divák tak může obdivovat dílo jak v působivém
celku, tak i v každém detailu. Vladimír Jirouš použil pro tvorbu
modelu polystyrén potažený sádrou, dokončované části pak
koloroval. Práce vyžadovala řemeslnou zručnost a značnou trpělivost, vždyť trvala čtyři roky. Vladimír Jirouš s velkou radostí představil model veřejnosti v roce 2015. Vloni ho přemístil
z bastionu č. IV do přízemí bývalé Královéhradecké brány a novou instalací doplnil muzea na Riegrově „muzejním“ náměstí.
Před nastávající turistickou sezónou se netajil plány, jak svou
expozici modelu ještě doplnit a obohatit. Osud mu však už jejich realizaci nepopřeje. Jiroušovo dílo však bude žít dál.
Vláďo, čest Tvé památce.

Na poslední cestu ho přišli vyprovodit vedle rodinných příslušníků jeho spolužáci, kamarádi, kolegové, ale také „historičtí“
dělostřelci z Kladska. U rakve drželi čestnou stráž v historických uniformách členové josefovských klubů vojenské historie. Po skončení smutečního obřadu zazněly na rozloučenou
výstřely z děla.
Vladimír Jirouš absolvoval josefovskou devítiletku a vyučil se
automechanikem. Následně vykonával různé profese, ale stále
žil v Josefově. Po roce 1990 pak mohl veřejně projevit svůj zájem o josefovskou pevnostní historii a stal se členem Klubu vojenské historie a jeho pevnostní dělostřelecké roty. S klubem
se účastnil řady akcí pro veřejnost nejen v Josefově, ale po celé
republice a v posledních letech především v Polsku.
Do paměti Josefováků se ale nejvíce zapíše jako tvůrce vel-

Pavel Mertlík
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Životní jubileum v únoru 2018 oslavili:
Věra Kaššová			
Marie Obdržálková		
Jiřina Šmídová			
Libuše Nováková		
Evžena Dvořáková		
Věra Pekárková		
Květoslava Lázničková		
Jarmila Šafaříková		
Jaroslav Grbač			

87
87
87
87
88
87
85
90
89
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Městská knihovna Jaroměř
Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
v aprílovém měsíci Vám v knihovně nabízíme jistotu vlídného přijetí a několik vážně míněných nabídek na příjemně strávené chvíle
v dobré společnosti:
Středa 4. dubna – Hlavní budova – 17:30 – Vietnam. Pojeďte spolu
s cestovateli Lenkou a Václavem Špillarovými do daleké Asie. Do
domoviny lidí, které potkáváme u nás, ale o jejichž vlasti máme jen
mlhavé představy.
Pondělí 9. dubna – Pobočka Zavadilka – 14:00 – Čtení na Zavadilce. Přijďte si poslechnout příběhy z našich knih a posedět nad
šálkem čaje.

blikací z oblasti sociálních dějin raného středověku a moderních
církevních dějin.
Čtvrtek 19. ledna – Hlavní budova – 15:00 – Herní klub. Využijte
možnost zahrát si deskové společenské hry z naší nabídky pro
malé i velké hráče.
Probíhá 35. ročník literární soutěže pro žáky základních škol na
téma „Mám rád…/mám ráda …“ Práce můžete odevzdat ve své
základní škole nebo v městské knihovně a na jejích pobočkách,
a to nejpozději 25. května 2018.
Mimo tyto veřejné akce budou také probíhat každý týden besedy
pro družiny 1. tříd a další akce pro děti. Pobočka Josefov a pobočka Zavadilka chystají setkání dětí z mateřských škol.

Středa 11. dubna – Hlavní budova – 17:30 – Západ a jeho víra. Nezamýšlené dopady reformace aneb Ochromené křesťanství. Přednáška PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D. et Th.D., katolického kněze,
historika a teologa, autora řady erudovaných studií, článků a pu-

Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na www.knihovnajaromer.cz.

Městská knihovna Jaroměř vyhlašuje výběrové řízení.

K přihlášce se připojí tyto doklady
• Motivační dopis, strukturovaný životopis, kopie dokladu
o dosaženém vzdělání, výpis z evidence rejstříku trestů, prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých
osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Městská knihovna Jaroměř hledá zaměstnance na pozici knihovník/knihovnice do výpůjčních služeb na dobu určitou.
Místo výkonu práce: Městská knihovna Jaroměř
Předpokládaný termín nástupu: 1. 5. 2018 nebo dle dohody
Náplň práce: zajištění chodu pobočky Zavadilka, péče o knihovní
fond, výpůjční služby, evidence periodik, besedy pro MŠ, úklid pobočky, balení knih, správa databáze regionálních osobností
Požadujeme:
• Úplné SŠ vzdělání s maturitou, znalost literatury, dobré počítačové dovednosti: manipulace se soubory, ovládání Office,
dobrý písemný projev, ovládání české gramatiky, komunikační dovednosti, znalost využívání relevantních informačních
zdrojů, využívání internetu, příjemné vystupování, vstřícné
jednání s klienty, ochota naslouchat, adaptabilita, flexibilita,
aktivní a tvůrčí přístup k práci, ochota vzdělávat se, trestní
bezúhonnost.
Výhodou:
• Vystudovaný obor knihovnictví a informačních služeb, praxe v oboru, znalost katalogizačních pravidel RDA, orientace
v knihovním systému Tritius, znalost práce s elektronickými
informačními zdroji, řidičský průkaz skupiny B.

Vaše knihovna, Martina Priharová

Způsob a místo doručení přihlášky:
• Osobně nebo poštou do 16. 4. 2018 na adresu Městská knihovna Jaroměř, Vojtěcha Probošta 180, 551 01 Jaroměř. Přední
stranu obálky označte slovy: „Výběrové řízení – neotvírat“.
Způsob výběru uchazeče: Z přihlášek doručených do 16. 4. 2018
vybere výběrová komise uchazeče, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Nejmladší čtenář Zpravodaje.
Z rodinného archivu zaslala čtenářka Zpravodaje. Je vidět, že
u nich čte Zpravodaj opravdu celá rodina.

Nabízíme:
• Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 9. platová
třída, zajímavou kreativní práci v příjemném prostředí, příplatek na stravenky, 5 týdnů dovolené, podporu dalšího vzdělávání.
Náležitosti přihlášky:
• Jméno, příjmení a titul zájemce,
• datum a místo narození, státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo OP,
• kontaktní a elektronické spojení, datum a podpis.
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Tipy pro vás

DUBEN

Ř í čn í a sl un eč n í lá zn ě n a Ú pě
Z a ha j uj í p á t o u s ezón u

Zima pomalu končí svou vládu a před námi je rozkvétající jaro
a slunečné léto. S nástupem tohoto počasí začíná i sezóna Říčních a slunečních lázní na Úpě.
Začíná již 5. sezóna od zrodu naší
myšlenky vrátit jaroměřským občanům zpět jejich poklad. Poklad,
který tu měli již od roku 1932,
a který jim vlivem dějin zchátral,
a tak trochu upadl v zapomnění.
Tenkrát tu byly Říční lázně, které
v létě navštěvovaly stovky lidí. Lidé zde rádi odpočívali, slunili
se, plavali v řece nebo sportovali. Hrál se zde volejbal, tenis,
nohejbal a můžu jmenovat další a další využití.
A proto bylo naším velkým snem a přáním toto všechno do našeho města vrátit. Vrátit lidem a dětem krásné místo v Jaroměři, kam můžou kdykoli v sezóně zdarma přijít a zasportovat si.
Zahrát si třeba plážový volejbal, stolní tenis, kuželky, nebo se
jen vykoupat, opálit se, jen tak si zalenošit a načerpat nové síly.
Máme tu i půjčovnu lodí, takže i projížďka po řece na kánoi je
dobrým odreagováním od běžných starostí. A pokud by někdo
chtěl po náročném dni u nás přenocovat, nebo si prodloužit výlet, tak také není problém. Postavili jsme 3 pěkné čtyřlůžkové
chatky a stanů se k nám vejde také dost a dost.
Kdo jste naše lázně, chcete-li název „Staré koupaliště“, navštívili, snad jste si všimli zlepšení. Každým rokem se snažíme
naše služby zlepšovat. Učíme se! Jde nám jen o jediné, vidět
koupaliště tak, jak tomu bylo v roce 1932, plné spokojených lidí
s úsměvy ve tvářích. To je naše odměna. Pocit, že naše úsilí,
práce, nemalé investice, a hlavně myšlenka má smysl, že pro

Vás vybudujeme skvělé místo.
Kdo nás ještě nezná nebo nenavštívil, může se podívat na náš
facebookový profil. Máme tam spoustu starých fotografií areálu i současných fotografií z akcí, které se u nás konaly. A že jich
už bylo. Koncerty, umělecká a kouzelnická vystoupení, různé
soutěže, firemní a rodinné oslavy. Konaly se u nás svatby. Nejraději vzpomínám na vodáckou svatbu, kdy jsem já, jako oddávající, stál s paní matrikářkou a nevěstou v řece a čekali jsme na
ženicha, který připlul po vodě. Pro letošní rok už opět máme
zajednáno několik termínů svateb. Jsme velmi rádi, že si naše
lázně vybíráte pro tak nádherné životní události. Děkujeme.
A jak bylo na začátku zmíněno, hlásí se krásné počasí a tím
i nová sezóna. A tu zahajujeme již tradičně 30. 4. oslavou Filipojakubské noci, noci plné kouzel. A to doslova. Vystoupí u nás
totiž kouzelníci z magické lóže M. S. Patrčky ze sousedního
Muzea Magie. Mimochodem muzeum stojí za návštěvu.
Tímto si Vás dovolujeme pozvat 30. 4. 2018 v 18.00 hodin na
Pálení čarodějnic s velkou vatrou a čarodějnicí. Děti, které přijdou v maskách, obdrží sladkou odměnu. Těšíme se na novou
sezónu. Těšíme se na Vás.
Ještě bych chtěl na závěr poděkovat všem svým zaměstnancům za jejich práci, za zodpovědný přístup, za jejich pomoc!
Bez nich by to prostě nešlo!
Do našeho týmu lázní hledáme nové posily, brigádníky (nad
18 let). Hledáme obsluhu v bufetu, pomocnou sílu do kuchyně,
kuchařku, uklízečku. Bližší informace na telefon. čísle 777 594
574. Těšíme se na prima partu.
Děkuji vám, Kamil Mach

V í n o v J a r o m ěř i „krá lov s ké“

Osvětová činnost Vinotéky u sv. Mikuláše z jaroměřského náměstí se v letošním roce zaměřuje na poznávání vín z vinařské
oblasti Čechy.
V lednu jsme přivítali České vinařství Chrámce, v únoru Zámecké vinařství Třebívlice a v březnu Lobkowiczke zámecké vinařství Roudnice n. Labem. Na 19. dubna 2018 naše pozvání přijala
paní Bettina Lobkowicz, která osobně přijede představit svá
vína (Vinařství Bettina Lobkowicz Mělník).
Odborníci vědí, že jedny z nejlepších ryzlinků na světě, a to nijak nepřeháním, se rodí ve Školním statku Mělník, pod vedením pana Vojtěcha Kušiny. Ten nás navštíví v květnu a v červnu
přijede pan Lukáš Rudolfský představit svá biodynamická vína,
v naší republice zatím jediná, společnosti Vinné sklepy Kutná
Hora.
Ale víno se rodí na vinohradu a ten, kdo pozná, jaká je s tím
spojena náročná práce, bude si určitě vína vážit daleko více.
Poznat náročnost a určitou odbornost můžete i vy, když přijmete naše pozvání na vinohrad v Kuksu. V sobotu 7. dubna
2018 průběžně od osmi hodin začíná akce, nazvaná „Jarní vinohradnické práce na Kuksu“. A protože akademický sochař
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Petr Novák je velkým milovníkem vína i Kuksu, nebude chybět
ani on. Odpoledne provede zájemce cestou Ctností a Neřestí
mistra M. B. Brauna. Komentovanou prohlídku ukončí na vinohradu, kde představí svoji sochu „Kukská bohyně vína“. O krmi
a víno pro naše tělesné schrány se zase postará paní Vlasta Rudolfská, takže strádat nebude nikdo.
V měsíci květnu začnou před naší Vinotékou opět tradiční středeční koncerty jaroměřských umělců a na červen je připraven
jednodenní zájezd do Roudnice a Mělníka se společným výstupem na Říp, kde vínem vzdáme hold všem našim předkům,
kterým jsme povinováni úctou a díky za krásnou zemi, kterou
nám předali, o kterou můžeme s láskou pečovat, a kde spolu
smíme žít.
Více informací a případnou rezervaci Vašich míst získáte ve Vinotéce u sv. Mikuláše, náměstí ČSA 60, Jaroměř, tel. 737 391
820, mail: rudolfsky@cechcv.cz, www.zamekkuks.cz.
Na případné setkání se těší,
Vlasta a Stanislav Rudolfský
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Městské muzeum v Jaroměři
Městské muzeum v Jaroměři ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Josefově si Vás dovolují pozvat na přednášku „Neolitické sídliště v Jaroměři jako důležitý pramen poznání společnosti v první polovině pátého tisíciletí před Kristem“.
V letech 1995 až 2013 proběhl na jihozápadním okraji Jaroměře, v souvislosti s rozšiřováním provozu společnosti Kimberly-Clark, záchranný archeologický výzkum. Bezmála osmihektarový odkryv přinesl především bohaté doklady osídlení tamní
lokality v období mladšího neolitu, konkrétně kultury s vypíchanou keramikou. Velikost výzkumu i množství nalezených
staveb řadí sídliště k nejvýznamnějším pramenům poznání
této kultury v celých Čechách. Zapojením výsledků zpracování archeologického materiálu do kontextu soudobých dějů lze
dospět k překvapivým zjištěním o životě prvních zemědělských
společností. Přednášku prosloví Pavel Burgert, pracovník Archeologického ústavu Akademie věd. Přednáška se uskuteční
ve Wenkeově domě. Vstup na přednášku je volný. Těšíme se na
vaši návštěvu.
Městské muzeum v Jaroměři

Stále probíhá Výtvarná soutěž pro děti,
kterou pro vás připravil Český svaz včelařů, z. s., ZO Jaroměř a Městské muzeum
v Jaroměři u příležitosti oslav 150. výročí
včelařských spolků na Jaroměřsku. Výtvarná soutěž je určena pro žáky MŠ a ZŠ
na téma „Včela a příroda“. Výkresy můžete odevzdávat do
30. dubna 2018 v Městském muzeu.

M uze um ma g i e M . S. P a t rčky

Muzeum magie v květnu zahájí jubilejní 10. sezónu!

Kouzelníci a nadšenci z Magická lóže M. S. Patrčky v Jaroměři
letos zahájí již 10. sezónu provozu Muzea magie. Muzeum ma-

gie v Jaroměři založil Jaroslav Zach, který by vloni oslavil 90 let.
Budeme pro vás k dispozici nejen o všech víkendech a svátcích
od května do září jako průvodci Muzea magie, ale můžete se
opět těšit na již tradiční Magic party – kouzelnická vystoupení
pro děti i pro dospělé každou první sobotu v měsíci od 15.00
hod., ve které vystoupí mistři Magické lóže a jejich hosté.
Muzeum magie a jeho areál během svých 10 let provozu prodělalo řadu úprav a vylepšení, přičemž nebudeme zahálet ani
v tomto roce, a i na pořádaných akcích se můžete těšit na nové
hosty a originální čísla.
Slavnostní zahájení sezóny proběhne v sobotu 5. května 2018
od 15.00 hod., kdy se opět můžete nechat kouzelníky a jejich
hosty přenést za hranice všedních dnů a strávit příjemné i tajemné odpoledne.
Těšíme se na vaši návštěvu! Více informací na www.muzeummagie.cz.
Vaši kouzelníci z Magické lóže M. S. Patrčky
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Zábavně-naučné okénko

DUBEN

J a r o a Vel i k o n oce
Uhádneš hádanky?
1.

Každý na to kouká, civí. Na jaře se dějí divy – rozkvete vždy jeden pán. Víte který?

2.

Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá s kamarády? Zlatá koule z oblohy.

3.

Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak maličká? Uprostřed máš sluníčko, okolo běličká.

4.

Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá. Při teplotě na nule rozkvétají ...

5.

Na nevelkém stonečku spousta žlutých zvonečků. Každý z nich má k jaru klíč. Copak je to?

6. Trojdílná sukýnka bílá a malinká, nosí ji panenka, má jméno ...
7.

Ve své sytě žluté kráse pampelišce podobá se. Nápověda pro Bělu: „Jsou to květy ... !
1. tulipán, 2. sluníčko, 3. sedmikráska, 4. bledule, 5. petrklíč, 6. sněženka, 7. podběl

Jak to vlastně bylo?

Uhádneš to?

Pojďme se podívat, jak to vlastně tehdy bylo? Velikonoce
nejsou jen o lidových tradicích, jako je malování vajíček
a pletení pomlázky, ale především se jedná o jednu z nejvýznamnějších křesťanských oslav zmrtvýchvstání Ježíše
Krista.

Zkus uhádnout, které vajíčko si zajíček vykoleduje. Nakonec
můžeš obrázek vybarvit. Popros rodiče, aby ti vybarveného zajíce vystřihli, pošli ho k nám do redakce, nebo ho nech na podatelně MÚ, a my ty nejpovedenější odměníme malým dárkem.
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Církevní okénko

K z am y šlen í z Hus ov a s b oru

Vážení spoluobčané,
Velikonoční svátky, latinsky pascha, hebrejsky pesach, jsou
tady. Jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, jsou oslavou Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Kromě toho jsou však Velikonoce i obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které
s náboženským svátkem souvisí jen volně. Tradičně však jsou
Velikonoce především slavností Zmrtvýchvstání Páně neboli
Vzkříšení Krista, které se uskutečnilo třetího dne po jeho ukřižování. Je to slavnost všech slavností, která nám lidem dává
naději pro náš život a zároveň ukazuje, že smrtí není ještě všemu konec, že to lepší pro mnohé teprve začíná. Pro nekřesťany
je však svátek Velikonoc jen dalším dnem volna, dnem plného
stolu, malovaných vajíček a pomlázky, kdy beztrestně lze vyšvihat všechno ženské plémě. Velikonoce se prolínají s mnoha
pohanskými zvyky. Ovšem některé z nich mají svůj prapůvod
právě v těch církevních zvyklostech. Hlavním symbolem Velikonoc je beránek. Ten jako symbol Ježíše Krista je obětovaný za
spásu světa. Pak je to i kříž. Právě na něm byl Kristus odsouzen
ke kruté a potupné smrti. Dalším symbolem je vajíčko. Ono je
v mnoha kulturách symbolem plodnosti, nového života i vzkříšení. A v křesťanství je jako zavřený hrob, z něhož vstal Kristus,
symbol nesmrtelnosti. Kristovo vzkříšení, zmrtvýchvstání, to je

naděje pro náš život. Jeho tajemství začíná zjištěním, že není
v hrobě. Tehdy byla ještě tma. A to není jen časové určení, ale
především obraz stavu, v jakém se nacházel člověk a celý svět.
Nikdo nic netušil. Ježíšovi nejbližší byli ochromeni žalem a ztrátou. Neviděli světlo a v jejich mysli byla krutá tma. Ta tma je
velice podobná tmě, kterou máme v sobě my sami, dokud do
ní nepronikl paprsek Boží lásky. Prázdný hrob je možná i dnes
bláznovstvím, protože nevíme a neumíme vysvětlit, co se to
vlastně stalo. Jenže v našich životech stejně tak bývá mnoho
věcí, které nechápeme a do konce svého života ani nepochopíme. Naše víra nám však může často některé věci pomoci pochopit. Není to víra v osud, ale víra v to, že Bůh v Ježíši Kristu,
ve své lásce, kterou nám dokázal právě na kříži, pokračuje.
Ježíšovou obětí nepřestalo k nám proudit Boží milosrdenství,
odpuštění a láska. Naopak tento proud byl Ježíšem uvolněn,
aby každý z něho mohl nabrat plné dlaně a pít donekonečna,
protože každý máme podíl, protože každého z nás se dotýká
paprsek jeho bezmezné lásky. Cesta k Bohu zůstává stále otevřená, právě díky Ježíši, který nám tu cestu otevřel a učí nás
po ní jít.
Krásné a požehnané Velikonoce nám všem přeje,
farářka Mgr. Alena Fabiánová

Bohoslužby

Ř í msk o kat o lická c ír k e v – f ar n o st 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 ev ad v e n t is t ů s e 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 rk ev č e s ko s lo v e nsk á h usitsk á Jar o mě ř
pondělí
úterý
		
neděle

14.00 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 – f a rn os t J os ef o v
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, @FarnostJosefov.
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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• Čištění koberců a čalounění pro domácnosti
i firmy. Kompletní úklidový servis. Kvalitně
za rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Telefon: 603 701 992.
• Rozvedená žena koupí menší byt v Jaroměři, zavolejte prosím na tel. 774 777 073.
• Mladá rodina hledá větší byt nebo dům v Jaroměři
a okolí. Nabídky prosím na tel. 774 777 072.
• Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Jaroměře do 20 km na všechny směry, nabídněte na tel.
775 777 073.
• Mladý muž koupí byt 2+1 v Jaroměři, platím v hotovosti, volejte na tel. 776 566 630.
• Výkup starožitností a sběratelských předmětů. Obrazy, rámy, hodiny, náramkové a kapesní hodinky,
knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle,
bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově. Volejte, pište.
Tel. 605 254 511.
• Koupím staré filmové plakáty. A3, A1, „nudle“, ale
i další formáty. Pošlete prosím sms (zavolám zpět),
nebo přímo volejte 775 246 824.
• Prodám stavební buňku o rozměru 6x3 m, vhodná
i na zahradu. Více informací na tel. 603 590 407.
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• Jiřinky z Hruštiček. Nabízíme sadbu: salát,
kedlubny, papriky, rajčata, okurky, cukety,
dýně, bylinky a květiny. Zahrada v Hruštičkách
(na trase cyklostezky směr Kuks), 725 425 801, 725
425 790.
• Autobazar KNB v Jaroměři přijme brigádníka/ci na
občasnou výpomoc. Volejte tel.: 777 563 333.
• Olovo koupím, nabídněte na tel. 603 981 900.
• Koupím staré pivní lahve. Jsem sběratel. Děkuji.
Tel. 604 570 663.
• Koupím m. Simson bez TP 3000 Kč. 736 741 967.

2018
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Regenerace zeleně
Na historickém hřbitově v Josefově proběhla celková rekonstrukce zeleně.

Na historickém hřbitově v Josefově tvoří kostru zeleně
dospělé stromy, někdy ve fázi dožívání a rozpadu. Kromě
jiných nedostatků jsou častou příčinou zhoršeného zdravotního nebo provozně-bezpečnostního stavu stromů
také různé dutiny ve kmenech i větvích, náklony, růstové
asymetrie, především však rozpad struktury v důsledku
stáří mnohých stromů a parazitujícího břečťanu, pnoucího se po kmenech stromů. Řada stromů roste v těsné
blízkosti hrobů – jejich rozrůstáním a postupným tloustnutím kmene dochází k poškození hrobů. Obecně lze říci,
že současný stav vegetačních prvků v areálu hřbitova je

velmi špatný, téměř třetina stromů je v havarijním stavu
a je nutné je okamžitě odstranit. Problematická je stejnověkost porostů bez navazující generace perspektivních
jedinců. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke kompletní regeneraci zeleně na tomto hřbitově, abychom do budoucna zajistili odpovídající úroveň zeleně na tomto historicky
cenném místě.
Uvedeno ve zkrácené formě. Více infomrací nalzenete na
facebooku města Jaroměře.
Odbor životního prostředí
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