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Zprávy z města

Vážení čtenáři,
nejkrásnější, nejvstřícnější a nejštědřejší období je tady. Započal advent – období čtyř neděl
před vánočními svátky. Má to být především
doba radostného očekávání příchodu Ježíše
Krista, duchovní přípravy na Vánoce, doba,
kdy máme zhodnotit své životy, rozjímat a třeba udělat i nějaký ten dobrý skutek.
První adventní neděli by se měla zapálit fialová
svíčka – tato svíčka je památkou na proroky,
kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Na
druhou adventní neděli bychom měli zapálit
také fialovou svíčku, která však představuje
lásku a Ježíškovy jesličky. Třetí, růžová svíčka, je pastýřská a vyjadřuje radost z blížícího
se konce postního období. A poslední, čtvrtou
a také fialovou svíčku, zapalujeme s poselstvím
míru a pokoje.
Kromě adventních věnců je tradicí vyzdobit si
domov jmelím, které má přinášet štěstí a požehnání. Dále se peče cukroví, které mělo kdysi funkci ochrannou a obřadní a bylo prostředkem k tomu, aby se sešla celá rodina, a těsně
před vánočními svátky je tradicí stavět betlém,
péct vánočky či zdobit vánoční stromky, pod
kterými se vbrzku objeví úhledně zabalené vánoční dárky.
Před očekávánými Vánocemi nás ještě čeká
svátek sv. Barbory a svátek sv. Mikuláše. Svatá Barbora přinášela v předvečer svého svátku
dárky, a podobně jako svatý Mikuláš, odměňovala hodné a kárala zlobivé děti. Sv. Mikuláš se
ještě pohybuje ve společnosti anděla a čerta.
Přicházejí do obydlí dětí a podle toho, zda zlobily či byly hodné, dostávají ovoce a sladkosti
– v opačném případě uhlí a cibuli.
A co vás v prosincovém Zpravodaji čeká?
Kromě oficiální zprávy z ustanovujícího zasedání zastupitelstva si můžete přečíst i rozhovor s novým starostou města – Josefem Horáčkem, dozvědět se, jak pohnutou historii má
Suškinův pomník na hřbitově v Josefově, nebo
si v Kalendáriu přečíst spousty tipů na dlouhé
prosincové dny.
Dále je důležité si přečíst o lednových změnách
ve svozu odpadů, o tom, že bude sběrný dvůr
o vánočních svátcích zavřený a také vezměte,
milí čtenáři, na vědomí, že díky svátkům bude
posunuta i distribuce lednového Zpravodaje,
který se k vám do schránek dostane v období
mezi 4. až 7. dnem v měsíci.
Na závěr vám chci popřát pokojné, požehnané
a klidné vánoční svátky a do nového roku 2019
jen to nejlepší, a především vám přeji to, co
vám pod stromeček nikdo nezabalí – zdraví.

Ustanovující zasedání zastupitelstva města
Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 proběhlo ve velkém sále Důstojnické besedy
v Josefově ustavující zasedání Zastupitelstva města Jaroměře (ZM) zvoleného ve volbách ve dnech 5. a 6. října 2018.
Na úvod zasedání složili nově zvolení
zastupitelé slib členů ZM. Ze zasedání
ZM se ze zdravotních důvodů omluvil Milan Libich. Následně zastupitelé města schválili volební řád, podle
kterého proběhla volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady města
Jaroměře (RM). Pro volební období
2018-2022 byl počet členů RM stanoven na 7. Volba proběhla formou veřejného hlasování.
Starostou města Jaroměře byl zvolen
Josef Horáček (Volba pro město). Do
této funkce nebyl zastupiteli města
navržen žádný další kandidát. Hlasování členů ZM bylo 19 pro /0 proti/ 1 se
zdržel (zdržel se Josef Horáček).
Místostarostou města Jaroměře byl zvolen Jiří Kubina (ANO 2011). Do této
funkce nebyl zastupiteli města navržen žádný další kandidát. Hlasování
členů ZM bylo 19 pro /0 proti/ 1 se zdržel (zdržel se Jiří Kubina).
Do RM byli dále zvoleni: Mgr. Josef Hovorka (ANO 2011), Ing. Jakub Kubina
(Volba pro město), Stanislav Rudolfský (Hnutí dobrých proměn), Ing. Jiří
Balský (Hnutí dobrých proměn) a Ing. Jakub Mertlík (ODS). U všech nově
zvolených členů RM bylo hlasování členů ZM 19 pro /0 proti/ 1 se zdržel,
přičemž vždy se zdržel navržený kandidát.
Předsedající informoval o rozhodnutí Ing. Jakuba Mertlíka, který dopředu
avizoval, že bude vykonávat funkci člena RM po dobu zdravotní indispozice Milana Libicha a poté, co bude pan Libich schopen složit slib zastupitele, hodlá na funkci člena RM rezignovat.
K vykonávání občanských obřadů a přijímání prohlášení o uzavření manželství byli pověřeni Jarmila Asadová, Ing. Jakub Kubina, Kamil Mach,
Mgr. Josef Hovorka, Bc. Jan Slavík a Stanislav Rudolfský.
Ing. Jiří Kotland, vedoucí OOVV

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

5. 12.
3. - 7. 12., 17. - 21. 12.
10. - 14. 12., 24. - 28. 12.

Lednové změny ve svozu odpadů
Od 1. 1. do 4. 1. 2019 proběhnou, od stávajícího plánu, mimořádné svozy
komunálního a tříděného odpadu.
1. 1. 2019
2. 1. 2019
3. 1. 2019
4. 1. 2019

svoz neproběhne – náhradní svoz bude 2. 1. 2019,
náhradní svoz proběhne 3. 1. 2019,
náhradní svoz 4. 1. 2019,
náhradní svoz proběhne 5. 1. 2019.
Mgr. Sylva Hučková

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová
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Josef Horáček, nový starosta města
O kandidatuře, vizích a snech s novým starostou města Jaromě- vat, vždyť je to mimo jiné i jednou z povinností rady města, které
ře – Josefem Horáčkem.
se jako zástupci zřizovatele všechny naše příspěvkové organizaNarodil se 22. ledna
1974 v Jaroměři, kde žije
dodnes. Po absolvování
Základní školy Na Ostrově
v Jaroměři vystudoval Vojenské gymnázium J. Žižky z Trocnova v Praze.
Před nástupem na vojenskou službu krátce pracoval u stavební firmy a po
ukončení vojenské služby
nastoupil k Policii ČR, kde
v rámci policejní školy složil další maturitní zkoušku.
U Policie ČR byl od roku
1998 a působil na II. Odboru služby kriminální policie a vyšetřování Správy Východočeského kraje. V roce 2008
se zúčastnil výběrového řízení na funkci MKS Jaroměř, ve kterém uspěl a tuto funkci vykonával doposud. Je ženatý od roku
1995 a má tři děti. Sám o sobě říká, že jeho největším koníčkem
je divadlo, kterému se věnuje od roku 2001 v místním DS Vrchlický. Rád sportuje a rybaří.
Členem zastupitelstva města je od roku 2012 a od roku 2014 je
členem rady města. Působil také ve Výboru pro bezpečnost
a pořádek, zprvu jako místopředseda a od roku 2014 jako předseda. Mezi lety 2008 až 2014 byl členem kulturní komise.
Kandidoval jste do zastupitelstva se záměrem získat funkci starosty? A pokud ano, co Vás k tomu vedlo?
Do zastupitelstva města jsem skutečně kandidoval se
záměrem získat funkci starosty, pravděpodobně jako všichni
ostatní lídři jednotlivých kandidátek. Samozřejmě to však nebyla jediná a hlavní motivace. Hlavní motivací mojí kandidatury
do ZM bylo to, že jsem jaroměřským rodákem a není mi lhostejný osud našeho města. Domnívám se, že jedinou možností, jak
život ve městě ovlivnit, je aktivně se zapojit do jeho rozvoje.
K mému rozhodnutí přispěla i podpora veřejnosti, kterou jsem
vnímal jako velmi výraznou.
Jak vidíte nově vytvořenou koalici, která je dle mého jedna
z největších a nejsilnějších?
Nově složená koalice je v novodobé historii našeho
města bezesporu největší a nejsilnější. Z mého pohledu je obecně výsledek komunálních voleb velikým příslibem pro budoucnost. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že pro zvolené zastupitele je největší prioritou rozvoj a budoucnost města a oni sami
mají městu co nabídnout. Doposud proběhlá jednání, ať již koaliční či na plénech zastupitelstva a rady města, mě v tomto mém
názoru jenom utvrzují.
Opouštíte funkci ředitele MKS, budete i z dálky sledovat chod
MKS, nebo necháte svému zástupci volnou ruku?
Samozřejmě, že chod MKS Jaroměř budu z dálky sledo-
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ce ze své činnosti zodpovídají. Rozhodně však nemám v úmyslu
jakkoliv do života této organizace zasahovat, jednoznačně tedy
svému nástupci nechám volnou roku. Jako statutární zástupce
organizace ponese za její chod plnou odpovědnost a má zcela
jistě právo o ní samostatně rozhodovat. Pokud by mě kdykoliv
oslovil a požádal o případnou radu či pomoc, velmi rád mu vyhovím.
Co byste rád jako starosta dokázal? Jaké jsou vaše vize a cíle?
V této chvíli vidím jako svou největší prioritu, aby se
nám podařilo využít potencionál nově zvoleného zastupitelstva
a dokázali jsme po celé následující volební období spolupracovat na rozvoji našeho města. Krom větších investičních akcí,
které jsou naplánované a jejichž realizaci považuji za velmi důležitou dokončit (stavba dopravního terminálu, oprava části severní hradby pevnosti Josefov, rekonstrukce ČOV), považuji za
zásadní, aby se každoročně opravila nejméně jedna z prašných
komunikací. Samozřejmě, že vnímám i potřeby oprav dalších komunikací, chodníků, bytového fondu, ale i ostatních nemovitostí v majetku města a zejména historického jádra Jaroměře. Jako
další prioritu vnímám odpadové hospodářství, a to konkrétně
zvýšení podílu tříděného odpadu na celkové produkci odpadu
ve městě tak, abychom v blízké budoucnosti nemuseli sáhnout
k razantnímu navýšení poplatku za svoz odpadů pro občany.
Další mé cíle jsou průběžně zvyšovat pořádek a bezpečnost ve
městě a udržet podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit
v nejméně stejném rozsahu, jako tomu bylo doposud. Cílů a vizí
je celá řada, finanční možnosti města však nejsou nekonečné,
a i proto jsem v úvodu své odpovědi zmínil důležitost spolupráce nového vedení města, která by měla být zárukou co možná
nejefektivnějšího využití zdrojů.
Jsou nějaké oblasti, ve kterých budete postupovat jinak než
vaši předchůdci. A kde naopak byste chtěl navázat na jejich
práci?
Vůbec nechci hodnotit práci svých předchůdců ani se
nechci vůči nim jakkoliv vymezovat. Každý z nich vykonával svůj
úřad sice ve stejném městě, ale za zcela odlišných podmínek.
Myslím, že pro všechny z nich bylo samozřejmostí, že kancelář
starosty byla vždy otevřena všem občanům Jaroměře a v tomto
bych na ně rozhodně navázat chtěl.
Existuje nějaký projekt, na který se vyloženě těšíte, nebo který
jste si vzal za svůj cíl?
Ano, velmi se těším na realizaci obou projektů z ITI,
tedy stavbu dopravního terminálu v prostoru před nádražím ČD
a opravy části pevnostních hradeb.
«LAT»

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Upozorňujeme občany, že v pondělí dne 31. prosince 2018
bude Městský úřad Jaroměř (nám. Československé armády
čp. 16, čp. 18 a čp. 3) uzavřen.
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Fond rozvoje a oprav nemovitostí – podmínky I. kola pro rok 2019
nebo pokud bude ručitelem OSVČ kopii daňového přiznání
Dne 25. 9. 2018 Zastupitelstvo města Jaroměře schválilo termín
za minulý kalendářní rok, prokazující průměrný měsíční přívýběrového řízení a podmínky pro příjem žádostí na poskytnutí zápůjček z prostředků Fondu rozvoje a oprav nemovitostí
jem jako v předcházejícím bodě,
na území města Jaroměře pro rok 2019, a to od 1. 12. 2018 do • společenství vlastníků předkládá usnesení shromáždění,
jakožto orgánu společenství vlastníků, o udělení souhlasu
15. 1. 2019. Termín a podmínky jsou v plném znění uveřejněny
na úřední desce a na webových stránkách města.
k uzavření smlouvy o zápůjčce, případně k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce,
čestné prohlášení žadatele, že nemá vůči Městu Jaroměř
závazky po lhůtě splatnosti.

Termín výběrového řízení a podmínky pro příjem žádostí na poskytnutí zápůjček z prostředků Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře pro rok 2019/1.
Poskytování zápůjček se řídí Zásadami pro využívání Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře v platném
znění (dále jen Zásady).

•

1. Termín výběrového řízení pro příjem žádostí se vyhlašuje od
1. 12. 2018 do 15. 1. 2019.
2. Žádosti občanů se přijímají na tiskopise vydaném MÚ Jaroměř, tiskopis je možno vyzvednout na odboru plánovacím
a finančním (dále jen OPF) č. dveří 111, 114 nebo je ke stažení na internetových stránkách Města Jaroměře – www.
jaromer-josefov.cz. Žádosti přijímají pracovnice OPF, Jaroměř, nám. Československé armády 16, pí Eva Paulusová, tel.:
491 847 235, zástup pí Čižinská Hana, tel.: 491 847 231, vedoucí OPF pí Neumannová Iveta, tel.: 491 847 230.

4. Podmínky pro poskytování zápůjček: Předložené žádosti se
posuzují z hlediska úplnosti dle Zásad.

3. Návrh na rozdělení zápůjček z fondu pro rok 2019/1 bude komisí předložen k projednání zastupitelstvu města nejpozději
v měsíci únoru 2019.

5. Z fondu lze poskytnout zápůjčku na níže uvedený účel, s níže
uvedeným úrokem, v níže uvedené maximální výši a s níže
uvedenou maximální lhůtou splatnosti:

Žádost musí obsahovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

jméno, příjmení, datum narození fyzické osoby nebo název
právnické osoby, její IČO, označení osoby oprávněné jednat
za právnickou osobu, výpis z obchodního rejstříku,
místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické
osoby,
přesné označení stavby nebo jednotky, které jsou předmětem žádosti (adresa, číslo popisné, číslo bytu, číslo parcely,
katastrální území apod.),
účel, na který je zápůjčka požadována, při kumulaci titulů
popis jednotlivě rozepsat,
doklad o vlastnictví,
požadovaná částka zápůjčky,
při zápůjčce nad 300.000 Kč znalecký posudek o ceně zástavy ne starší 1 roku,
u fyzických osob potvrzení jejich zaměstnavatelů o tom,
že jejich zdanitelné příjmy přesahují výši měsíčního zabavitelného minima o částku 4.000 Kč za každý titul zápůjčky,
nebo pokud bude žadatelem OSVČ – kopii daňového přiznání za minulý kalendářní rok, prokazující průměrný měsíční příjem jako v předcházejícím bodě, u právnických osob
doložením daňového přiznání, výkazu zisku a ztrát, rozvahy
za předcházející kalendářní rok,
vyjádření odboru výstavby MÚ Jaroměř (ohlášení, územní
souhlas, stavební povolení, aj.),
návrh na zajištění poskytované zápůjčky (zástavou věcí, ručitelským prohlášením),
při ručení zástavou věcí doložení potvrzení o pojištění zastavované věci na živel po celou dobu zápůjčky – bude provedena vinkulace pojistného,
údaje o ručitelích, včetně potvrzení jejich zaměstnavatelů o
tom, že jejich zdanitelné příjmy přesahují výši měsíčního zabavitelného minima o částku 4.000 Kč za každý titul půjčky,

Termín a podmínky schváleny ZM dne 25. 9. 2018, číslo usnesení
0281-05-2018-OPF-ZM.
Iveta Neumannová, vedoucí OPF

Sběrný dvůr na jaroměřských Valech bude v období vánočních svátků uzavřen!
Naposledy v tomto roce bude otevřeno v sobotu dne 22. 12. od
8.00 do 12.00 hod. Současně upozorňujeme na zkrácenou
provozní dobu od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019 – pondělí do 17.00
hod., středa, pátek do 16.hod.
Ing. Hana Paulusová, vedoucí TSM

Upozornění pro čtenáře!
Díky vánočním svátkům bude lednový Zpravodaj distribuován
do vašich schránek mezi 4. až 7. dnem v měsíci.
Pokud se stane, že se vám Zpravodaje do schránek nedostane, a to i opakovaně, kontaktujte prosím obchodního zástupce pro Českou distribuční a.s., která má roznos Zpravodaje
v našem městě na starosti (Jaroslav Votypka, 731 596 359, jaroslav.votypka@distribucni.cz).
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Up o zo r n ěn í o b č a n ů m měs t a
Od 1. ledna 2019 vstupují v platnost nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
Obecně závaznou vyhláškou města Jaroměře č. 6/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dochází ke
změně v části osvobození od placení poplatku následovně:
• zaniká osvobození pro poplatníky s trvalým pobytem v sídle
ohlašovny
• zaniká osvobození pro poplatníky, kteří se v jiné obci podílejí
na úhradě za likvidaci komunálního odpadu
Roční sazba poplatku 400 Kč za osobu se nemění.
Místní poplatek ze psů:
Obecně závaznou vyhláškou města Jaroměře č. 7/2018 o místním
poplatku ze psů, dochází ke změně v části osvobození od placení
poplatku následovně:
• zaniká osvobození pro držitele psa s trvalým pobytem v sídle
ohlašovny
• zaniká nižší sazba pro ulice V Hruštičkách, Do Končin a v části
ulice Velichovská
Nově jsou sazby poplatku za kalendářní rok stanoveny takto:
a) 100 Kč za psa držitele v části města Semonice, Starý Ples, Jez-

biny, Dolní Dolce, v ulicích Brdce, Na Brdcích, Polcovský dvůr,
v části ul. Velichovská (dle přílohy č. 1 OZV), v části ulice Náchodská (dle přílohy č. 2 a 3 OZV),
b) 400 Kč za psa držitele v rodinném domě kromě případů uvedených v písm. a) a za psa držitele s trvalým pobytem v sídle
ohlašovny,
c) 1.000 Kč za psa držitele v bytovém domě kromě případů uvedených v písm. a),
d) 1.500 Kč za psa držitele, kterým je právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba,
e) 100 Kč za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu.
Upozorňujeme poplatníky s trvalým pobytem v ulicích V Hruštičkách,
Do Končin a Velichovská, kterým se od 1. 1. 2019 zvyšuje sazba poplatku na 400 Kč, že mohou využít snížené sazby poplatku z titulu poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
pokud je jejich jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího
důchodu, avšak tuto skutečnost jsou povinni ohlásit nejpozději do
15. ledna 2019 (tiskopis je k dispozici na Městském úřadu, odbor plánovací a finanční, kancelář č. 111, pí Čižinská, případně na webových
stránkách města v sekci Městský úřad-odbory MÚ-odbor plánovací
a finanční-žádosti a formuláře). Nové vyhlášky města Jaroměře, včetně příloh, najdete na webových stránkách města.
Iveta Neumannová, vedoucí odboru plánovacího a finančního

J ak se j a ro m ěř s ké s t romy a zimn í s tadion spřátelí?
Spojí je sucho. Pravděpodobně není potřeba hovořit o tom, co
to je a jaké důsledky nám sucho přináší. Každý z nás to zná, vidí
a cítí to.
Již dlouhá období naznačují, že právě sucho bude velkým tématem, které budeme muset řešit. Naplno se projevuje až v posledních letech, kdy jaro skoro není, úroda dozrává dříve, stromy shazují dříve listí, vyprané prádlo je hned suché, pokožka je v krátké
době spálená apod. Tak jako v jiných částech světa, tak i my se
s tím musíme naučit žít. Jako první přichází na řadu hospodaření
s vodou. Znamená to zavřít kohoutek, když si čistíme zuby, odpustit si sezónní provoz soukromých bazénů a udržování svěže
zelených trávníků pomocí zavlažování i při tropických vedrech, využívat dešťovou vodu, zadržovat vodu v krajině, zachovávat a vytvářet remízky a meze aj. Zároveň to znamená, a to v první řadě,
uvědomit si daný problém a připustit si, že se to týká právě nás.
Dobrým příkladem nám můžou být lidé žijící v Izraeli, protože po
jejich dlouholetém a velkém úsilí v kombinaci s vytrvalostí dokázali, že dnes na poušti pěstují plodiny a mají jich nadbytek. Pitné
vody mají dost pro sebe a dokážou ji poskytovat i okolním státům.
Je až k nevíře, co lidé dovedou. Můžeme si z nich vzít příklad. Jak
toho lze dosáhnout i u nás? I lidé v Izraeli, kteří proti sobě stáli
názorově, nábožensky a politicky, potřeba vody jako základ veškerého života na Zemi, přivedla ke společnému cíli a dohromady
toho v tomto směru hodně dokázali.
V letošním roce, tak jako i v předchozích letech, v Jaroměři pozorujeme uschlé květiny, trávníky, stromy a keře. Pro nelítostné
sucho hledáme řešení, která by nám pomohla. I přes usilovné zalévání některých stromů, které v letošním roce prováděly technické
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služby, jsme boj s nedostatkem vody v půdě nevyhráli. Vedoucí
odboru životního prostředí, Ing. Petr Filipec, vidí zdroj vody pro
zalévání ve sněhu ze zimního stadionu, který je, dá se říci, odpadem. Kubíky tohoto sněhu každoročně bez využití odtékají do kanalizace a hromady sněhu u zimního stadiónu zabírají manipulační
místo a místa pro parkování vozidel. Co toho využít ve prospěch
naší zeleně? Prověřili jsme obsah nežádoucích látek ve sněhu a po
konzultaci s předními českými odborníky na ochranu a pěstování
dřevin budeme během letošní zimy na zkoušku rozvážet sníh ke
stromům, které rostou ve městě, a na předem vybraná prostranství za účelem závlahy dřevin. Předpokládáme, že sníh bude roztávat a bude tím sytit půdu vodou, která podpoří vitalitu stromů
tak, jak se tomu přirozeně děje v přírodě. Stromům máme mnoho
co oplácet za to, že vytvářejí životu potřebný kyslík, za stín, čištění a ochlazování vzduchu, zachytávání prachu, snižování hlučnosti, čistění vody, zpomalování odtoku dešťové vody, vytváření
biotopu pro mnoho živočichů, pro které je vhodný strom otázkou
přežití nebo vyhynutí, produkci jedlých plodů atd., tzn. za všechny ekosystémové služby, které mají velice významný pozitivní vliv
na okolí a celé životní prostředí, jehož jsme součástí. V naší lidské
společnosti funguje princip "něco za něco". Stromy již nám mnoho daly, dávají a budou dávat, a to i tomu, kdo je přijde pokácet,
a proto teď jsme s pomocí pro ně na řadě my. Stromy budeme
potřebovat.
Napište nám, které dřeviny v Jaroměři a Josefově by podle vás
především potřebovaly zalít. Jakým způsobem řešíte zavlažování
rostlin a stromů vy?
Ing. Vojtěch Papík, MÚ Jaroměř, orgán ochrany přírody a krajiny
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Třicetiny Dramaťáku
„Třicet let loutky jen nemlčí, třicet let učí už děti…“ (z písně, kterou pro nás napsal Michal Zahálka a hudbou opatřil
M. Dvořáček). Je to tak, Jarka Holasová a náš neusínající dramaťák rozdává radost, témata k řešení a spoustu dalšího již
30 let.

30 let na amatérské scéně nejen loutkového divadla. 30 let práce s řemeslem. 30 let společné legrace a uzavřeného rozrůstajícího se přátelství. Tohle vše, a ještě mnoho dalšího, literárně-dramatický obor pod křídly Jarky Holasové stihl a stále stíhá
a taky stále stíhat bude.
V sobotu 27. října se uskutečnil Narozeninový večírek našeho
již zralého dramaťáku. Oslavil krásných, mladých a neutuchajících 30 let. Kdo se na narozeninový večírek nedostal a nezažil
energickou a velkou oslavu plnou přátel a krásné atmosféry, se
teď může leda tak smutně koukat z okna nebo na fotografie,
protože to, co proběhlo už nikdy neproběhne! 30 let je pouze
jednou! Večer se táhl v duchu: „Jak to u nás chodí“. Na jevišti
jaroměřského divadla jste mohli vidět současné i bývalé žáky,
studenty a členy různých souborů literárně-dramatického oboru a kapelu Swabs. Dramaťáci, pod hlavičkou Kolegia hraběte
Šporka, ukázali, jak se pracuje před představením, jak se tmelí

parta a nejmladší soubor Popcorn představil své scénické čtení
z knihy „Překlep a Škraloup“, se kterým se přihlásil do projektu „Čtenář na jevišti“ a tématem o Zubu času se sem hodně
hodil. Následoval křest Výročenky vydané u příležitosti oslavy
třicetin, kterou si diváci odnesli domů. Sfouklo se 30 svíček na
dortu a mohlo se jít slavit! Po přestávce následovala na mnoha festivalech oceněná loutková inscenace „Tisíc tuctů“ v režii bývalého žáka dramaťáku, studenta KALD DAMU, Jakuba
Maksymova, kterou jako hlavní host večera sehrál soubor Plata Company z Prahy. Diváci se bavili, atmosféra byla příjemná,
milá, dojemná…V neděli se pokračovalo a byla to jízda s Charlesem Perraultem! V jaroměřském divadle se podařilo vybudovat a otevřít nový alternativní divadelní prostor „Divadlo
NaČerno“, který byl po odpoledním představení inscenace
souboru Děvčátko a slečny polit černým pivem. Pohádková
jízda začala v 10 hodin dopoledne pohádkou pro děti „Kráska
v dřevě spící I.“, pokračovala od 17 hodin „Kázáním děvčátkům
a slečnám“ z barokních kázání B. H. Bílovského se zpracováním Perraultovy Červené Karkulky, chvílemi ve francouzštině,
a nejen pro děvčátka a slečny. Den uzavřela hororová „Kráska
v dřevě spící II.“ výhradně pro dospělé. Nový divadelní prostor
se velmi podařil a „ujal“, a to hlavně díky pánům Josefu Horáčkovi a Zdeňku Blahovcovi, kteří mu věnovali kupu času, práce
a starostí. Doufám, že se do něj budou lidé rádi vracet, a že
bývalý salonek zdejší restaurace ožije!
A ani tím naše oslavy nekončí!!! Po celý letošní školní rok se můžete těšit na starší i nové inscenace dramaťáku. Celý rok bude
plný divadla a dalších oslav. Ráda bych vás už teď pozvala na
výstavu zachovaných scénografií k dramaťáckým inscenacím,
kterou chystáme společně s workshopy a představeními na
duben 2019 v jaroměřském muzeu a na nově vznikající festival
s názvem „Jařinec“, který vypukne v květnu. Těším se a vy se
taky těšte!
Barbora Maksymovová

G ym n á zi um J a r os la v a Žá ka

Žákoviny – nový studentský časopis.

Zajímavý program v muzeu.

Letošní podzim se na Gymnáziu Jaroslava Žáka nesl ve znamení nových začátků. Nový školní rok, nové laboratoře a nový studentský časopis – Žákoviny. Redakce složená ze čtrnácti nadšenců dala hlavy dohromady a společně vytvořila první číslo.
Zohlednila události připadající tomuto období, a proto byste
jistě nehledali marně článek o výročí vzniku Československa či
o Dušičkách. Samozřejmě se nehrálo jen na vážnou notu. Na
čtenáře čekalo i zábavné povídání z deštivé Anglie či lahodný
recept na dýňové muffiny. Žákoviny se setkaly s pozitivní odezvou, držme tedy našim pisálkům palce, aby se jim vedlo stále
stejně dobře a ještě líp.

Ve středu dne 31. 10. 2018 se naše třída s paní učitelkou Stejskalovou zúčastnila už druhého programu jaroměřského Městského muzea, tentokrát s názvem Dějiny knižní kultury. Ujala se
nás lektorka, která nás pomocí prezentace uvedla do historie
písma. Měli jsme i možnost obtěžkat si a prohlédnout ručně
psané staré knihy a listiny (v bílých rukavičkách!).
Abychom se mohli zapojit, dostali jsme pracovní listy s úkoly,
které jsme všichni úspěšně splnili. Také jsme si zkusili psát pravým brkem a inkoustem, což nebyla zrovna jednoduchá záležitost, obzvláště když jsme měli napodobit písmo kurent.
Celkové se nám tato výstava velice líbila a doufáme, že brzy
bude další.

Za redakci Jana Nálevková (sexta)

Kvarta
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PROSINEC

Základní škola Boženy Němcové
Lípa za ZŠ Boženy Němcové.

dé lípě spíše prospělo, kolem dvanácté jako mávnutím proutku
vysvitlo sluníčko – vděčně jsme ho přijali jako dalšího účastníka
a patrona této akce. Bude asi jediným svědkem, jestli se za sto
(?), sto padesát (?), dvě stě (?) let dostane truhlička s našimi
vzkazy na povrch a naši prapravnuci se dozvědí o nás a tomto
slavnostním dni. My si můžeme vzpomenout, kdykoli půjdeme
kolem mladé lípy.
Mgr. Radka Rýdlová

Poděkování.

Letošní rok slavíme významné 100. výročí založení našeho státu,
což si žáci ZŠ Boženy Němcové již několikrát připomněli – zmínky
byly již na jaře v rámci Projektového dne, více se pak dozvěděli v podzimních hodinách dějepisu, občanské výchovy nebo od
svých třídních učitelů.
25. 10. 2018 se pak naše škola připojila k prvorepublikové tradici výsadby Stromů svobody. Vedle budovy „Velké Boženy“ byla
slavnostně vsazena lípa, jejíž kořeny budou ukrývat poselství dalším generacím. Každá třída vytvořila dopis či vzkaz, který vložila
do společné truhličky s pečetí školy. Přesně ve 12:00 se na zvoleném místě sešli zástupci každé třídy, pěvecké sdružení Skřivánek, zaměstnanci školy a pí zástupkyně Mgr. Taťána Slezáková,
která celou akci zorganizovala. Nechyběla ani vedoucí Odboru
školství, kultury a tělovýchovy, Ing. Bohumila Steklá, a Ing. Petr
Urban z Odboru životního prostředí, kteří se akce zúčastnili za
MÚ Jaroměř.
Za pomoci Technických služeb města Jaroměř byla vyhloubena
jáma, na jejíž dno putovala nejprve truhlička se vzkazy a na ni
mladý stromek. Pěvecký sbor zazpíval oblíbenou píseň našeho
prvního prezidenta T. G. Masaryka Ach synku, synku, zástupci
tříd symbolicky vhodili svou „hrstičku hlíny“ ke kořenům a žáci
9. ročníků sázení dokončili.
Přestože bylo celý den pošmourno a poprchávalo, což naší mla-

Ve dnech 1. a 2. 11. probíhal na ZŠ Boženy Němcové projektový
den OČMU. Tato tajemná zkratka, která v mnohých budí zvědavost, napětí, možná trochu adrenalin, znamená „Ochrana člověka za mimořádných událostí". Je to dopoledne, kdy se děti seznamují s postupem, jak si poradit ve vypjatých a nebezpečných
životních situacích.
V rámci projektu žáci navštívili místní hasičskou zbrojnici, kde od
profesionálních hasičů získali nejen veškeré informace o jejich
práci, ale také si mohli prohlédnout požární techniku.
Ve škole se pak dozvěděli, jak se mají zachovat při mimořádných
událostech, jak komunikovat s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému, jak se zachovat při evakuaci a také
jak si zabalit evakuační zavazadlo.
Touto cestou děkujeme všem, kteří nám významně pomohli
s přípravou programu: příslušníkům Městské policie v Jaroměři
(a jejich čtyřnohým kamarádům), členkám Červeného kříže z Náchoda, kpt. Bc. R. Kotrčovi, panu D. Bydžovskému a zejména
členům Hasičského záchranného sboru v Jaroměři pod vedením
npor. P. Petišky. Jaroměřští hasiči se pravidelně setkávají s žáky
2. a 6. ročníků při projektu Hasík a letos pro nás navíc připravili
překvapení v podobě dalšího, „neplánovaného“ hasičského poplachu, tentokrát s kouřem a evakuací ohrožených lidí.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další společné projekty.
Mgr. Lenka Nejmanová

Ta k é u n á s j sm e s la v ili 10 0 let republiky

Významná výročí nás provázejí po celý letošní rok. Důležité události, jež se staly v naší historii v letech, které končily v kalendáři na osmičku, jsme si v naší škole připomínali nejen ve výuce
v jednotlivých předmětech, ale také organizováním řady akcí.
Vojenský hřbitov za josefovskou pevností je důležitým pietním
místem. Je dokladem pohnutých událostí let minulých. V době
dušičkové jsme si zde uvědomili, kolik válečných hrůz potkalo
naše předky, kteří jsou zde pochováni, a jak zejména první světová válka ovlivnila vznik samostatné Československé republiky. Naše děti přišly na tento hřbitov uctít památku pohřbených
vojáků a civilistů z různých zemí. Řada hrobů není označena ani
žádnými jmény a jen čísla odkazují na mrtvé. Zapálili jsme svíčku
a věnovali tichou vzpomínku na všechny válečné veterány.
V Jaroměři máme krásné železniční muzeum. Naši žáci jej navštívili v polovině listopadu a poznávali, jak se v průběhu let rozvíjela
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československá železnice. Všichni měli možnost prohlédnout si
staré parní lokomotivy a vagony, zjišťovali, jak dříve fungovala
doprava a jaké měla zabezpečovací zařízení.
Je to opravdu značný rozdíl proti tomu, jakou kvalitu cestování
nám poskytují dnešní osobní vlaky.
Poděkování za zdařilou návštěvu patří panu Pavlu Černému, který našim žákům dokázal odpovídat na nejrůznější otázky, a věřte,
že byly velmi všetečné a bylo jich opravdu hodně.
Nezapomínáme také na pohybové aktivity. K výročí republiky
josefovská škola Josefa Zemana připravila i sportovní soutěž
družstev ve vybíjené, v josefovských hradbách jsme soutěžili
v brännballu a zorganizovali několik úklidových brigád kolem budovy školy.
Mgr. Luděk Sychra, učitel PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod, odloučené pracovičtě Josefov
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Základní škola Na Ostrově
Školní družina ZŠ Na Ostrově má svůj národní strom.
Při příležitosti státního svátku a oslav stého výročí založení republiky jsme v rámci rekonstrukce zahrady školní družiny ZŠ Na Ostrově slavnostně zasadili národní strom - lípu, která se stane součástí
naší zahrady a každodenního života.
V pátek 26. 10. se družinové děti sešly na zahradě školní družiny, aby byly svědky historického momentu zasazení české lípy.
V tento výjimečný den za námi přišli oba zástupci ředitele školy
– Mgr. David Horký a Mgr. Simona Soukalová. Hned na začátku se
pan zástupce ujal úvodního slova a dětem svým krásným proslovem přiblížil historii dění. Poté přednesl svou báseň Matěj Horký,
žák 8. třídy naší školy, pro kterého tato chvíle byla i generálkou
na nedělní slavnost. Děti připravily tajnou nedobytnou časovou
schránku se vzkazy pro další generace, kterou pan zástupce položil na místo připravené pro zasazení stromu. Protože naše lípa je
již vzrostlý strom, bylo zapotřebí speciální techniky pod vedením
zahradního architekta pana Ing. Topinky, díky které strom odborníci zasadili. Pak už přišly na řadu i děti a lopatičkou přihodily hlínu
k „našemu“ stromu, který bude ozdobou družinové zahrady.
Už se těšíme na jaro, až poprvé naše nově osázená zahrada spolu
s českou lípou rozkvete a provoní slunné dny.
L. Halašová, L. Mráziková, J. Veselá, M. Zapadlová

Rozhodně NE nuda v Brně.
Vážení čtenáři, položím Vám na úvod malou hádanku: Je to malé
i velké, tenké nebo silné, některé školy to mají a jiné ne, ale ty, které to mají, jsou na to patřičně hrdé. Co je to? Pokud jste neuhodli
hned, nevadí, odpověď vám prozradím – je to školní časopis.
Naše ZŠ Na Ostrově se může pochlubit časopisem IQčko – časopis každého Ostrováka – s více než dvacetiletou tradicí. Ve vedení
této krásné činnosti se vystřídalo několik učitelů a každý z nich
poslal časopis o stupínek výš. A letos jsme přispěli svou troškou
do mlýna přihlášením se do celostátní soutěže Školní časopis roku
2018. Nejprve jsme se zúčastnili krajského kola, kde jsme se umís-

tili na 4. místě. A následně jsme byli pozváni na vyhlášení celostátního kola. A to byl teprve velký zážitek!
Na Katedře sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně byly
stánky všech nejdůležitějších médií – České televize, Českého rozhlasu, České tiskové kanceláře apod. Největší úspěch ale u naší
redakce sklidil stánek TV Seznam. Děvčatům z IQčka se podařilo
udělat báječný rozhovor s jedním zástupcem z televizního týmu,
Tomášem Pánkem, který si budete moci přečíst v předvánočním
čísle IQčka. Viděli jsme také, jak se v přímé akci tvoří zpravodajské
vysílání, a na vlastní kůži jsme se zúčastnili živého natáčení pořadu
„V centru“ – ten se tentokrát natáčel přímo v atriu fakulty.
Obrovskou inspirací byla i výstava všech školních časopisů, které se probojovaly na první příčky v krajích. Odvezli jsme si z Brna
spoustu zážitků a elánu do další práce. Takže hurá do psaní a napřesrok se třeba budeme moci pochlubit i umístěním na „bedně“.
Mgr. Veronika Nyklíčková

Předvánoční čas s Ostrováčkem.
Také letos vám dětské hlásky zpěváků z Ostrováčku zpříjemní
předvánoční čas.
Sobota 1. prosince 2018 od Pondělí 10. prosince 2018 od
11:00 hodin Advent v jaroměř- 17:00 hodin Vánoční koncert
ském muzeu (přípravný a hlav- v aule ZŠ Na Ostrově (hlavní
ní sbor)
sbor)
Úterý 4. prosince 2018 od 17:00 Sobota 15. prosince 2018 od
hodin Vánoční koncert v aule 10:30 hodin Vánoční trhy v BasZŠ Na Ostrově (přípravný sbor) tionu IV. v Josefově (hl. sbor)
Přijďte si poslechnout klasické koledy a spirituály v tom nejhezčím – dětském spodání.
Všichni malí i velcí „Ostrováci“ přejí čtenářům Zpravodaje klidné, spokojené vánoční svátky a šťastný rok 2019.

Z á k l a d n í ško l a J os ef ov – 4 0 . rok v novéškolní budově!
Ano, je to tak. V září letošního roku uplynulo přesně 40 let od
chvíle, kdy se otevřely dveře nové budovy základní školy v Josefově. My jsme si toto významné výročí připomněli 3. listopadu.
Celé akci předcházelo mnoho příprav, do kterých byli zapojeni i samotní žáci. Děti nacvičovaly kulturní vystoupení, malovaly kulisy
a pomáhaly s výzdobou školy. Už před devátou hodinou ranní se
před školou začaly shromažďovat první skupinky návštěvníků. Byli
mezi nimi nejen absolventi naší školy, ale také bývalí učitelé a zástupci široké josefovské a jaroměřské veřejnosti spolu se zástupci
města Jaroměře.
Pro všechny výše zmíněné byl připraven bohatý program. Kdo měl
zájem, mohl si poslechnout stručnou historii školství v Josefově
od dob výstavby pevnosti a projít si nejen vnitřní, ale také venkovní prostory. V 10 hodin se doslova zaplnila vstupní hala návštěvníky, kteří shlédli asi půlhodinové vystoupení pěveckého sdružení
Cantus. Po obrovském aplausu se lidé rozprchli po škole. Většina
z bývalých žáků obdivovala zrekonstruované učebny, hledala svá

místa v lavicích a pokoušela se nalézt se v mnoha kronikách, které
byly vystavené ve sborovně. Mnoho rodičů zamířilo do velké tělocvičny, kde probíhal asi hodinový program našich žáků.
Kdo se chtěl občerstvit, vydal se do školní jídelny, kde byl připraven bohatý raut plný vynikajícího jídla a pití. Za jeho přípravu děkujeme zaměstnancům školní jídelny Na Karlově.
K tomuto výročí byl vydán také Almanach, který mapuje nejen
historii školství u nás v Josefově, ale představuje také naši, letos
již čtyřicetiletou, paní školu, která za tu dobu prošla obrovským
vývojem. Už v roce 1978 patřila k nejmodernějším školám v okolí a díky pravidelným rekonstrukcím si tento „standart“ udržuje
i dodnes.
Vedení naší školy děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě oslav,
stejně tak jako všem návštěvníkům, kteří k nám zavítali.
Jménem svým bych ráda josefovské škole popřála všechno dobré
do dalších minimálně čtyřiceti let!
Kateřina Šimková, Základní škola Josefov
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Se školkou na ledě
V letošním školním roce jsme v naší mateřské škole rozšířili
nabídku sportovních aktivit o bruslení. Konkrétně se jednalo
o předškolní děti z oddělení Koťátek, které se vydaly poslední
říjnový pátek poprvé na ledovou plochu.

Využili jsme toho, že se zimní stadion nachází hned vedle školky, a proto jsme nemuseli řešit problém s dopravou. Děti tak
potřebovaly pouze brusle, přiměřené oblečení a ochrannou
přilbu. Při prvním setkání většina dětí „ťapala“ na ledu za pomoci hrazdiček, i když se našli i odvážlivci, kteří hned vyjeli bez
nich. Po krátké rozcvičce se malí bruslaři učili, jak se postavit
na ledě po pádu opět na nohy. Nechyběly ani nejrůznější hry,
jako chůze čápa, medvěda či pejska po čtyřech, sbírání míčků
z ledu, slalom, překážková dráha nebo hra „Na ovečky“ s obručemi. Po každé hodině bruslení bylo u dětí vidět velké zlepšení
a narůstající nadšení, bez ohledu na to, zda se jednalo o naprosté začátečníky nebo již zkušené bruslaře. Bruslení je velice

bavilo a nově nabyté dovednosti posílily jejich zdravé sebevědomí. Všechny děti byly velmi šikovné a udělaly veliký pokrok.
Celkem jsme absolvovali bruslení čtyřikrát.
Na zimní stadion se vydaly také menší děti z oddělení Kytiček
a Berušek. Vyrazily sice bez bruslí, ale přesto si pobyt na ledové
ploše velmi užily. Protože na kluzišti nikdo nebyl, mohly se po
něm děti klouzat jen v botách. Z ledu je však po chvíli vyhnala
rolba, která ho přijela upravit pro další sportovce. Největším
zážitkem však bylo pro malé návštěvníky to, že se každý z nich
mohl na rolbu posadit. S dětmi jsme si také popovídali o tom,
z čeho led vzniká a k čemu ho můžeme využít.
A v čem spatřujeme hlavní význam těchto aktivit? Jedním
z mnoha vzdělávacích cílů v našem školním vzdělávacím programu je vytváření a upevňování zdravých návyků a tím i vytváření předpokladů ke zdravému životnímu stylu. Za krátkou
dobu se u dětí vytvořily a zdokonalovaly nejen nové pohybové
dovednosti, zlepšila se koordinace a rovnováha a posilovala
se fyzická kondice, ale také se podpořila jejich samostatnost,
zdravé sebevědomí a sebedůvěra. Děti se tak alespoň mohly
setkat s místem, kde je možné trávit čas sportováním.
Velmi významná je pro nás také spolupráce s rodiči, bez kterých by toto vše nebylo možné realizovat. Ti nám totiž pomáhali jak na ledě, tak i mimo něj při obouvání bruslí. Za to jim
všem patří velké poděkování. Zejména děkujeme panu Runštukovi, který pro děti připravoval pokaždé poutavé aktivity a učil
je zábavnou formou bruslit. Děkujeme touto cestou také panu
Siberovi a panu Pavlátovi za to, že nám ochotně ukázali údržbu
zimního stadionu.
Všem přejeme krásnou zimu a spoustu báječných zážitků nejen
při sportování!
MŠ Lužická

H o l o ma j z n a , kopa n á a rin g o
n e tr a d i č n í sp ort y

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř pořádal dne 1. listopadu 2018 „První sportovní setkání
základních škol speciálních Královehradeckého kraje“.
Akce se konala v areálu ASVAJ v Jaroměři. Náplní tohoto setkání byly netradiční sporty jako je HOLOMAJZNA, RINGO
a SPECIÁLNÍ KOPANÁ (s míčem ve tvaru hrušky). Toto setkání
bylo věnováno dětem se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením. Akce se zúčastnilo celkem sedm týmů ze
škol našeho kraje ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem; MŠ, ZŠ
a PrŠ, Trutnov; MŠ, ZŠ a SŠ Daneta Hradec Králové; Speciální
základní škola Augistna Bartoše Úpice; MŠ, speciální základní
škola a Praktická škola Hradec Králové; ZŠ, Dobruška, Opočenská 115 a domácí DD, ZŠSp a PŠ, Jaroměř.
Děti, ale i učitelé byli nadšeni netradičními sporty. Nedivme se,
ne každý si umí pod názvy jednotlivých sportů představit, jaká
jsou pravidla a jak se tyto hry hrají. Zkuste si někdy sami zahrát
kopanou s míčem ve tvaru hrušky, holomajznu – kroužkový ho-
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kej a ringo – házenou s kroužkem.
S radostí můžeme říci, že prvním vítězem tohoto klání se stala
pořadatelská Základní škola speciální Jaroměř těsným rozdílem před školou z Dobrušky. Na krásném třetím místě skončila
Základní škola speciální z Trutnova.
Každý z účastníků si odvezl medaili za účast a zároveň bylo rozděleno množství krásných týmových i individuálních ocenění.
Z reakcí dětí i dospělých bylo zřejmé, že se akce vydařila a splnila svůj účel, tedy dobře si zasportovat a užít spousty legrace.
Pevně věříme, že toto setkání nebylo poslední a v následujících
letech se stane setkáním tradičním. Velké poděkování patří
Královehradeckému kraji, bez jehož finanční podpory bychom
akci realizovat nemohli.
Za Dětský domov, Základní školu speciální a Praktickou školu,
Jaroměř
Mgr. Zijad Asad, pořadatel

2018

Spolky a organizace

P ůj dem sp o l u. . . d o Jos ef ov a

Rok utekl jako voda v řekách, na jejichž soutoku byl Josefov strategicky vybudován. Od ledna do této chvíle do turistického areálu Bastion I a podzemí zavítalo více než 23 000 návštěvníků.
Mimořádně parné léto pravděpodobně zahnalo některé potenciální příchozí někam k vodě. Zaznamenali jsme totiž právě o prázdninách drobný pokles návštěvnosti.
Celý rok byl již tradičně protkán mnoha akcemi. Objevilo se i několik nových počinů. Nechyběl Josefovský Masopust a soutěž
o nejlepší koblihu, tvořivé velikonoční dílničky, Otevírání pevnosti
a speciálně uvařené pivo „Josefovský Šancovák“, dobrovolnické
brigády na úklid nebo třídění cihel, událost Josefovské Čarování
aneb Oslava jara inspirovaná Bájemi a pověstmi z Jaroměřska, programy pro školy nově i s programem Dezertér, městská slavnost
Oživlý Josefov a dobový jarmark, zážitková hra Brány josefovské
pevnosti dokořán s tématikou vojenské kuchyně, umělecký fes-

tival Špitál ART a tvorba z odpadu, oživlé prohlídky s Matyášem
Bernardem Braunem, Marií Terezií, Josefem II. nebo Ignácem Pábilem či Zavírání pevnosti a tajuplná Draculova cesta.
Poslední možností, kdy nás budete moci v letošním roce navštívit,
je Štědrý den. V podzemí Vás čeká hra zvaná „Vánoce z perníku“.
Těšit se můžete na různé otázky a úkoly spojené s typickými perníkovými motivy, symboly, recepty a dalšími tajemstvími cukroví
našich babiček. V útulných kasematech se zahřejete u vyhřátého
krbu, nebude chybět ani něco dobrého k snědku a k pití. Myslíme
na tvořivé povahy i na milovníky vojenské historie. Nevynecháme
vánoční dílničky, proběhne tradičně také střelba ze střelecké galerie, kterou obstará Klub vojenské historie Josefov.
Těšíme se na viděnou v Josefově a přejeme krásné svátky i celý
nadcházející rok.
Tým Bastionu I a podzemí

K RAS E T 2 0 1 8
KRAjské SETkání pionýrských oddílů máme zdárně za sebou. Již
tradičně se uskutečnilo v listopadu v Základní škole Jaroměř – Josefov za účasti mnoha pionýrských oddílů z celého (nejen) Královéhradeckého kraje.

Vše začalo pátečním příjezdem přihlášených oddílů. Na chodbách školy zněly pozdravy, staří známí se po roce opět potkávali, navazovala se nová přátelství. Školní chodby duněly kroky
140 dětských i dospělých účastníků akce KRASET 2018. V pátek na
všechny čekalo ubytování, večeře a trénink na vybíjenou a ringo.
Stravování probíhalo v místní školní jídelně, kde bylo o všechny
účastníky skvěle postaráno. V sobotu ráno jsme se sešli ve velké
tělocvičně na slavnostním nástupu. Přivítali jsme zúčastněné oddíly, představili rozhodčí, kteří celý den pískali zápasy ve vybíjené a ringu v obou tělocvičnách a mohlo se začít hrát. Turnaje se
hrály ve věkových kategoriích 7-9 let, 10-12 let, 13-15 let (vybíjená)
a 16-99 let (ringo) a zapojili se do nich téměř všichni účastníci KRASETu. Výjimku tvořili batolata a vedoucí, kteří dohlíželi na zdárný
průběh akce. Ani ti, kteří zrovna nehráli, se nenudili. Ve škole byly
připravené doprovodné aktivity, jako herna deskových her, výroba domácího slizu nebo velká detektivní hra, kde úkolem hráčů
bylo podle indicií a z výpovědi očitých svědků odhalit vraha. Sobotní den utekl jako voda a ani po večeři neměli účastníci volno.

Trutnovští instruktoři z pionýrské skupiny Bokouš připravili velký
noční survival závod, který probíhal na josefovských promenádách. Do noci vybíhaly trojice závodníků osvětlené svítícími páskami a jejich úkolem bylo v co nejlepším čase proběhnout celou
trať a na stanovištích speciálních jednotek splnit v časovém limitu
dané úkoly. Kdo nebyl na trati, učil se v malé tělocvičně country
tance pod vedením vedoucích z pionýrské skupiny Vysočina Svitavy a pod taktovkou bluegrassové kapely Tak Co Band z Jaroměře.
Do spacáků zaléhaly účastníci akce pozdě večer a všichni velmi
zmoženi celodenními aktivitami. Nedělní dopoledne již tradičně
patřilo slavnostnímu nástupu a vyhlášení všech výsledků. A tak se
vyhlašovalo, děkovalo, předávaly se odměny, poháry, medaile...
A potom se uklízelo, loučilo a nezbývalo nic jiného, než ubezpečení se o účasti v dalším roce a cestě domů.
Na závěr se sluší poděkovat městu Jaroměř, MŠMT a Krajskému
úřadu KHK za finanční podporu této akce, řediteli ZŠ Josefov
a všem zainteresovaným zaměstnancům za vstřícnost a výbornou spolupráci, kolektivu školní jídelny za to, jak se o nás po celou
dobu starali, rozhodčím za skvěle odvedenou práci, pořadatelům
za připravenou akci a všem účastníkům za to, jací byli. KRASET
2018 je zdárně za námi, již nyní se těšíme na ročník další.
Ivana Vejvodová, Pionýr, z. s. - Královéhradecká krajská organizace

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř, Palackého 142, Jaroměř pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
V pátek 21. 12. 2018 od 10.00 do 13.00 hodin. Nabízíme prohlídku
budovy školy, třídy, odborné učebny, rodinné skupiny a můžete se aktivně zapojit do práce v dílničkách s dětmi. Budeme potěšeni, pokud si najdete čas a přijdete se k nám s Vašimi dětmi
podívat. Pokud Vám nevyhovuje daný termín, lze si individuálně
domluvit jiný termín.
KONTAKTY: ředitelka – Mgr. Taťána Kánská – tel. 491 421 784,
e-mail: reditelka@zsspecaddjaromer.cz, tel. školy: 491 812 388,
603 363 092, www.zsspecaddjaromer.cz.

11

Spolky a organizace

PROSINEC

Z činnosti Českého rybářského svazu, z.s. MO Jaroměř
V roce 2018 má ČRS, z.s. MO Jaroměř 515 dospělých členů.
K tomu vedeme stále tři rybářské kroužky dětí od osmi do
patnácti let. Dva kroužky máme v Jaroměři a jeden kroužek je
v Bílé Třemešné u Dvora Králové n. L.

V měsíci lednu 2018 jsme uskutečnili tradiční rybářský ples v KD
Dolany, který má též svoji historii již od sedmdesátých let minulého století. V květnu 2018 jsme uskutečnili rybářské závody pro rybáře a pro jaroměřskou veřejnost na slepém rameni
„Trojice“, a to jak pro dospělé, tak i pro mládež. V roce 2018
byla organizace požádána Východočeským územním svazem
ČRS, z.s. v Hradci Králové o uspořádání krajského kola Zlaté
udice zde v Jaroměři. Této soutěže se v květnu 2018 zúčastnilo celkem sedm družstev dětí a mládeže s celkovým počtem
35 dětí do 15 let a 7 mládežníků do 18 let. Samozřejmě i ČRS,
z.s. MO Jaroměř mělo v týmu své družstvo, které se po třech
soutěžích umístilo celkově na druhém místě. Soutěže byly
rozděleny do tří skupin, a to poznávání ryb, živočichů a rostlin kolem vody a test z rybářského zákona a řádu. Druhý den
proběhl lov ryb udicí na řece Labi v Jaroměři-Josefově a třetí
den proběhl nejtěžší závod v rybolovné technice, kde na fotbalovém hřišti v Dolanech u Jaroměře předvedli závodnici svoji

šikovnost při hodech zátěží na terče a vyvrcholením byly hody
s umělou muškou na terče a do dálky. Za přispění krásného
počasí, suprového zajištění stravy závodníkům Školní jídelnou
v Jaroměři Na Karlově a zároveň skromným ubytováním v domově mládeže Střední školy řemeslné v Jaroměři a samozřejmě i perfektní propůjčení tříd Střední školy řemeslné v Jaroměři, soutěže proběhly bez problémů. Z družstva ČRS, z.s. MO
Jaroměř byla vybrána Sára Špacírová do krajského družstva
a tato zde reprezentovala Jaroměř na Národním kole Zlaté udice v Bílině, kde se v jednotlivcích umístila celkově na krásném
druhém místě. Za odměnu pak jelo celé jaroměřské družstvo,
pod vedením Jindry Šandy a Petra Svatoně, na celorepublikové setkání rybářské mládeže v Rožnově pod Radhoštěm, kde
též sklidili velký úspěch v jednotlivých soutěžích. Srpen 2018
patřil tradičně rybářským závodům „Noční lov úhořů“, na řece
Labi, kde nás opětovně překvapily bohaté úlovky úhořů, kaprů
a dalších druhů ryb. Již tradičně na závěr rybářské sezony nesměly chybět rybářské závody „O posvícenskou husu“ na řece
Labi v Jaroměři. Veškeré závody, které jsme zde v Jaroměři
pořádali, byly uskutečněny za velké finanční podpory Města
Jaroměř. Za toto moc děkujeme. A též děkujeme za suprovou
spolupráci Střední škole řemeslné v Jaroměři, Školní jídelně Na
Karlově v Jaroměři, Obecnímu úřadu v Dolanech, Povodí Labe,
s. p. v Hradci Králové a všem, kteří nám pomohli při pořádání
soutěží a závodů.
Co nás ještě čeká do konce roku 2018? Opět jsme připraveni
na prodej vánočního kapra v areálu Dolních Dolců v Jaroměři
21. a 22.12.2018 se s tejnými službami jako v minulých letech.
26.1.2019 opět pořádáme rybářský ples v KD Dolany.
Rybáři ČRS, z.s. MO v Jaroměři přejí Vám všem v novém roce
mnoho rodinných a pracovních úspěchů, mnoho krásných zážitků u našich řek a rybníků. PETRŮV ZDAR.
Předseda MO ČRS Jaroměř, Červený Jaroslav

Sp o r t o v n í h ry s en iorů

Výbor S ČR zve své členy na ZIMNÍ sportovní hry seniorů.
Pod záštitou Krajské organizace S ČR a hejtmana Královéhradeckého kraje se dne 14. 2. 2019 budou konat 7. zimní sportovní hry v Nové Pace.
Sportovní disciplíny:
• běh na lyžích
• slalom na lyžích
• střelba pukem na branku
• bowling
• kuželky
Soutěž je rozdělena na muže a ženy, a to ve věkových kategoriích do 70 let a nad 70 let.
Soutěžící se může přihlásit maximálně na 2 disciplíny.
Startovné je pro zaregistrovaného soutěžícího 50 Kč. Na tuto
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hodnotu bude každému soutěžícímu vydána stravenka.
Doprava bude zabezpečena autobusem bezplatně. Bližší informace budou sděleny po přihlášení se do soutěže.
Zájemci se mohou přihlásit u pana Koláře na tel. č. 732 474 035
a 731 346 606, případně e-mailem (kolar.ivan@tiscali.cz) do
6. 1. 2019.
Za výbor Seniorů ČR, MěO Jaroměř, Kolář Ivan

Sante – spolek zdravotně znevýhodněných
občanů a jejich přátel v Jaroměři přeje všem

svým příznivcům spokojené a požehnané Vánoce, plné pohody a radosti a do nového roku 2019 zdraví,
lásku a vůbec vše dobré.
Výbor spolku Sante
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Spolky a organizace

Adven t b eze spěch u?
S Um ěl ec k o u kolon ií.

Protože Vánoce jsou už prakticky za rohem, je načase nachystat nějakou tu výzdobu…
Jestli si s ní sami nevíte rady nebo byste rádi zkusili něco nového, můžete se zapojit do tvořivých večerů v našem textilním
ateliéru. Každé úterý máte možnost věnovat se paličkování
pod vedením certifikované lektorky Terézie Kalinayové nebo si
6. prosince můžete vytvořit opravdu tradiční dekoraci na stůl
– na akci Adventní věnce v duchu tradic (od 16 do 20 hodin).
Hned den nato, tedy 7. prosince, se na vás budeme těšit na
vernisáži výstavy fotografií Adolfa Hejny, rodáka z Červeného
Kostelce. Tvorba pana Hejny zahrnuje imaginativní piktoriální
snímky, které mají svým charakterem blízko k malovaným obrazům a jsou plné symboliky. Výstava zvoucí Hranice jsou mým
vězením bude očím veřejnosti představena v 18 hodin.
Největší akcí, kterou pořádáme (a na kterou se celý rok těšíme!), je ale ADVENTNÍ JARMARK ve staročeském duchu. V sobotu 15. prosince od 9 do 16 hodin na vás stejně jako v loňském
roce čeká velmi příjemná atmosféra, staročeská výzdoba (zahrnující dřevěné ozdobičky od řezbáře Jana Paďoura staršího),
bohatý doprovodný program, ale hlavně – přes 60 trhovců!
A nemusíte mít strach, že byste narazili na jakékoliv plastové
nesmysly nebo svítící meče – naopak budete moci zhlédnout
tradiční řemesla a výrobu našich předků. K Vánocům neodmyslitelně patří koledy a ani o ty nezůstanete ochuzeni. V dopoledních hodinách vás potěší školní sbor Ostrováček a v průběhu
dne přispějí k té správné atmosféře i členové kapely Čokoli. Zlatým hřebem dne (nebo spíš jedním z hřebů) bude vystoupení
oblíbeného pěveckého sdružení Cantus. V průběhu celého dne
budete moci nahlédnout i do všech výstavních prostor, které
na Bastionu IV máme. A pokud váháte, jestli bude akce zábavná i pro ty nejmenší, můžeme vám to s čistým svědomím slíbit.

Na své si stejně jako v loňském roce přijdou ve zdejším Muzeu hraček, které ale nadchne i nejednoho dospěláka. Děti se
také mohou těšit na představení Divadla BOĎI. A pokud máte
doma malého milovníka zvířat, určitě rád uslyší, že „na čtyřce“
se může potkat s pávy, slepicemi, svobodnými králíky, kozami,
koňmi a při troše štěstí i s ochočeným jezevcem (kdyby se mu
chtělo přerušit zimní spánek). A díky Lucii Janovské Faltové se
vaše ratolesti budou moci povozit na poníkovi. Ve venkovních
prostorách pak najdou hladoví a žízniví návštěvníci i dobovou
Kuchyni U Ryby a komu se bude chtít, může si sám (!) upéct
tradiční bramborovou placku na tálu. A co takhle zkusit vlastní
šikovnost při výrobě svíčky nebo odlívání cínu? A už víte, kde
koupíte vánoční stromeček? Návštěvou nás letos poctí i dobový cukrář a k dostání bude i speciální pevnostní pivo Šancovák.
A také pro vás máme jedno velké překvapení – bude-li přát
počasí (to správné mrazivé), předvede Jan Paďour mladší, že
i z kusu ledu je možné vyřezat něco opravdu krásného. V našem článku není dost prostoru, abychom se mohli pochlubit
vším, co pro vás na adventním jarmarku chystáme, ale upřímně
doufáme, že to 15. prosince přijdete zjistit osobně!
A kdybyste na konci měsíce měli pocit, že vám Vánoce a sváteční atmosféra lezou už i ušima, přidejte se k nám 27. prosince v 18:30. Ve filmově-vzdělávacím klubu je pro vás připraven
historický snímek Lady Jane. Přijďte prožít příběh první lásky,
osobní statečnosti a boje za pokrok z období Tudorovské Anglie a objevte společně s námi osud vzdělané anglické královny,
která usedla na trůn před svojí daleko známější příbuznou Alžbětou I. Vstup volný!
Užijte si s námi první zimní měsíc… Hřejivý pocit zaručen!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

Vče l a řsk á l í pa Na Za v a d ilce

Malá odpolední slavnost se konala 26. října 2018 na sídlišti Zavadilka. Jaroměřští včelaři tam ve spolupráci s TSM Jaroměř
vysadili pamětní „včelařskou lípu“.

ním lípy chtějí včelaři také poděkovat Městu Jaroměř za trvalou podporu chovu včel a včelařů. Ne náhodou byla výsadba
naplánována v předvečer oslav 100. výročí vzniku Československa. Včelaři tak chtěli připomenout, jak významné epochy
běhu času se dotýkají tohoto místa – Jaroměře a Josefova, a
jak se zrcadlí například i v historii včelařského spolku. Věříme,
že jednou, v době 200. výročí spolku, bude tato lípa trvalou
připomínkou a přes bouřící rozvoj se lidé pod ní zastaví, aby
si poslechli hukot včel v její koruně. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na důstojné oslavě 150 let trvání organizovaného včelařství na Jaroměřsku!
Ing. Václav Jirka

Upozornění na uzavření lávky!
Tímto počinem byly završeny letošní oslavy 150. výročí od
vzniku prvního včelařského spolku na Jaroměřsku a věnová-

Z důvodu havarijního stavu bude uzavřena lávka přes rameno řeky Labe (Stará řeka) na pěší stezce do Hořenic.
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PROSINEC

Suškinův pomník na hřbitově v Josefově
Mám ve svém archívu, kromě jiného, i dva svazky strojem psaných textů, které, pro potřeby vysílání dnes už zapomenutého
rozhlasu po drátě, vypracoval bývalý městský kronikář Jan Vacek. Dne 28. října 1957 mohli jaroměřští občané slyšet ze svých
přijímačů p. Jaroslavem Malypetrem následující relaci o Suškinově pomníku v Josefově:
Výstřely v Sarajevu byly signálem k rozpoutání první světové
války. Josefov, jako jedno z mála
měst bývalé rakousko-uherské
monarchie, se stalo velkým zajateckým táborem. Byli zde internováni především příslušníci
slovanských národů, většinou
Rusové. Mnoho jich na následky hladu a nakažlivých nemocí
zemřelo. V měsíci březnu roku
1916 vznikla mezi zajatými ruskými důstojníky myšlenka postavit
ruským vojákům zemřelým v Josefově pomník. Byl vypsán konkurs, na jehož základě své projekty předložili praporčík sochař
Nikolaj Alexandrovič Suškin (* 1881 v Tule) a praporčík architekt
A. M. Makarov. Přijat byl návrh sochaře Suškina, který nejlépe
vyhovoval všeobecnému přání, aby pomníkem byla vyjádřena
ruská duše a samostatnost. Finanční prostředky na stavbu byly
získány důstojníky zaručeným odváděním měsíčních částek každým jednotlivcem. Z tábora mužstva byla poskytnuta částka
450 korun, od místní rakouské vojenské správy byl bezplatně
získán potřebný kámen a cement. To uspořilo velkou část finančních výdajů a umožnilo stavět pomník v navržených rozměrech.
Suškin sám dále poznamenává: „Když mi bylo nabídnuto, abych
předložil svůj soutěžní návrh, zjistil jsem, jak vážnou a zodpovědnou věcí je provedení stavby. Z jedné strany obnos, se kterým bylo
nutné vystačiti, a ze strany druhé vyhovět všeobecnému přání
a vystavět odpovídající pomník. Během dvou týdnů byl ale projekt
vyhotoven a mohlo se začít se samotnou výstavbou. V důstojnickém táboře byla k tomuto účelu propůjčena kolna, kde byl dříve
uchováván kočár a kde se ihned započalo s modelováním soch
z hlíny. Bylo však nutné pracovat pod vyhrazenými podmínkami,

které nebyly pro mne nikterak příjemné. Stálá přítomnost stráže,
práce bez nákresů a fotografií. Jako válečný zajatec nemohl jsem
ničeho podobného míti. Mimo to jsme se stále utěšovali, že bude
brzy konec války, a proto bylo nutno s prací spěchati. Práci, která
trvá obvykle až tři léta, bylo nutno provésti během 4 až 5 měsíců.
Vlivem uvedených příčin vloudily se do díla některé chyby, doufám
však, že mně to kritika promine a nebudu souzen příliš přísně“. Pomník je památkou na všechny padlé za vlast. Socha ženy představuje Rus–matku, která položila věnec na rov svým synům a lká
pro ně. Trnový mučednický věnec korunuje hlavu trpícího Krista.
Vrcholové partii dominuje kříž, symbol utrpení a víry. Starobylý
ryzí vítěz, který stvořil a upevnil Rusko, stojí coby stráž a chrání
pozůstatky svých vnuků. Starý bojar nedal vzniknout na své tváři stopám zármutku a lítosti, jen v těžkém hlubokém zadumání
se opřel o svůj meč. Dětská skupina pak značí Budoucnost. Celé
toto dílo je postaveno z kamene a železobetonu. Je 8,80 m vysoké a pět metrů široké. Pod křížem čteme nápis „Větší lásky nikdo
nemá než ten, který položil svůj život za přátele své“.
Součástí pomníku mělo také být sousoší ruského guslara, který
byl lidovým zpěvákem hrdinských písní. To však nakonec nebylo realizováno. Sádrový model sousoší byl dlouho považován
za ztracený, v soukromém majetku byl ale nalezen v roce 1998.
Památník byl slavnostně odhalen 17. prosince 1916 s vyloučením
veřejnosti, přítomny byly jen vojenské kruhy. Při slavnostním
odhalení pomníku pronesl slavnostní řeč sám velitel zajateckého tábora plukovník Mollik, ruský podplukovník mu německy
poděkoval. K pomníku byly položeny čtyři věnce. Během stavby
pomníku byla do jeho základu vložena pamětní měděná deska
s ruským nápisem „Založeno 16. srpna 1916 v přítomnosti staršího
důstojníka podplukovníka Perlika, předsedy komitétu podplukovníka Agapijeva a sochaře praporčíka Suškina“. Dále byla do základu umístěna zasmolená sklenice s podpisy ruských důstojníků,
kteří byli toho času internováni v Josefově. Před slavnostním
odhalením a vysvěcením pravoslavným c. k. vojenským kurátem
Bogdanem Petrowiczem ze zajateckého tábora v Broumově, byl
celý pomník natřen modravou barvou.
Zdroje: Jan Vacek, relace pro RD Jaroměř, soukromý tisk, Kniha č. 1, říjen
1957. Alexandr Skalický st., Vojenský hřbitov v Josefově, Stopami dějin
Náchodska, č. 9, r. 2003. Václav Novák, Průvodce Masarykovými sady
a hřbitovem v Josefově, r. 1994.
Text upravil a foto: Jindřich Polák

Ro zhod uj í c í ud álos t i v zn iku repub liky
v roce 1918

Letošní výroční rok můžeme uzavřít krátkým připomenutím
rozhodujících událostí, které vedly před sto lety ke vzniku Československé republiky.
Dne 30. května 1917 při obnovení říšského sněmu předseda Českého svazu František Staněk přednesl prohlášení, ve kterém požadoval přetvoření monarchie ve spolkový stát a sloučení Čechů
a Slováků ve společném státě. Rozhodující část české politické
reprezentace přestala hájit nedotknutelnost monarchie a odsuzovat Masarykovu exilovou činnost. Dne 2. července dobyla
československá brigáda vítězství v bitvě u Zborova. Její úspěch
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usnadnil budování legionářského armádního sboru v Rusku
a doma se lidé dozvěděli o zahraničním odboji.
Dne 6. ledna 1918 se v Obecním domě v Praze sešli čeští poslanci
říšského a zemského sněmu, aby se tzv. Tříkrálovou deklarací přihlásili k právu na sebeurčení národů a fakticky se rozešli s monarchií. Byla to reakce na zamítnutí vídeňské vlády, aby se zástupci
jednotlivých národů monarchie zúčastnili jednání o míru v Brestu
Litevském. Čeští Němci následně vyhlásili, že požadují vytvoření
samostatné provincie Deutschbömen.
V červnu 1918 byla Československá Národní rada sídlící
v Paříži uznána dohodovými mocnostmi za představitelku
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Ro zhod uj í c í ud álos t i v zn iku repub liky
v r o c e 1 9 1 8 – p okra čov á n í
československého národa. V červenci vznikl Národní výbor československý složený ze zástupců českých politických stran a začal se připravovat na převzetí moci. V Itálii a Francii se českoslovenští legionáři zúčastnili prvních bojů. Dne 14. října byla Národní
rada v Paříži prohlášena za československou vládu. Dne 16. října
císař Karel I. vyhlásil manifestem přetvoření Rakouska (nikoliv
Uherska) na spolkový stát, ve kterém by od českého území bylo
odděleno německé pohraničí.
Dne 18. října 1918 americký prezident Wilson odpověděl Rakousku-Uhersku na jeho žádost z 5. října jednat o příměří. Wilson již
netrval na federalizaci Rakouska-Uherska (10. bod jeho mírového programu) a uznal právo Jihoslovanů a Čechoslováků, aby si
sami zařídili svou budoucnost. Dopoledne 28. října vešla v Praze
ve známost odpověď ministra zahraničí Andrássyho prezidentu
Wilsonovi, že Rakousko-Uhersko příjme mírové podmínky, což si
všichni vyložili jako okamžitou kapitulaci monarchie. Ulice a náměstí se zaplnila jásajícími lidmi. Zástupci Národního výboru převzali během krátké doby v budovách místodržitelství a zemského sněmu na Malé Straně veřejnou správu nového státu. Několik
politiků pak na různých místech Prahy vyhlásilo vznik Československa. Tato informace se dostala telegraficky odpoledne do Jaroměře a jaroměřský starosta Josef Wenke ji poté telefonoval do

Josefova starostovi Rudolfu Traxlerovi.
Večer 28. října se v Obecním domě sešel Národní výbor a přijal
zákon o zřízení samostatného státu československého. Státní
formu nového státu mělo určit budoucí Národní shromáždění ve
srozumění s Československou Národní radou v Paříži. Národní
výbor pak ještě přijal manifest k národu „Lide československý!
Tvůj odvěký sen se stal skutkem“. Pod oběma dokumenty byli
podepsáni: Alois Rašín, Jiří Štříbrný, Antonín Švehla, František
Soukup a Vavro Šrobár. Delegace Národního výboru vedená
Karlem Kramářem právě 28. října jednala v Ženevě s Eduardem
Benešem a dalšími členy Národní rady. Tady byla dohodnuta
podoba státního zřízení. Československo bude parlamentní republikou, nikoliv prezidentskou, jak se v Národní radě také uvažovalo. T. G. Masaryk bude prezidentem, ale nebude stát v čele
výkonné moci, ta připadne předsedovi vlády Karlu Kramářovi,
jehož představa o zřízení království nebyla vzata vůbec v úvahu.
Dne 30. října se Turčianském Sv. Martině slovenská politická reprezentace přihlásila tzv. Svatomartinskou deklarací ke společnému státu Čechů a Slováků.
Pavel Mertlík

K l a s ič t í ly ža ř i z Ja roměře
u La b sk é b o ud y

Úplně poslední závodní podnik sezóny 1957 se jel, Češi divte se,
na mohutných, sněhem vybavených, pláních Labské louky se
startem a cílem před stařičkou Labskou boudou 5. května.

Štafetový závod, pojmenovaný Rozloučení se sněhem, v běhu na
lyžích byl ojedinělý složením tříčlenných družstev: muž – žena či
dorostenec – muž. Netradiční distance 10-5-10 km.
Před více než 60 lety panovalo trefně zimní počasí, teplota těsně
pod nulou, jemnozrnný sníh a mazalo se na skarový podklad Velox medium. Většina jezdců z krkonošských klubů spala na boudě, ne však nenasytné trio vyznavačů jízdy na ski z nížinné Jaroměře. Tam lyžbu a závodění v bílé stopě osnoval místní hodinář
a optik Emil Schmidt.
Pořadatelé, kteří o amatérské trojici z Jiskry Jaroměř věděli první

poslední, ji nechali s ohledem na výkonnost startovat bez ženy,
takže manšaft 3 S proháněl dřevěné běžky Marathon v pořadí
Vráťa Síla, Emil Schmidt (bylo mu dvaapadesát) a Zbyněk Suk.
S-mani vlétli do závodu čile, leč nedostatek speciální přípravy
(trénovalo se o nedělích na Zvičině, tam a zpátky vláčkem ze
zastávky Jaroměř pod nemocnicí) zapříčinil, že časoměřiči v cíli
konzumovali veselý čaj o kusanec déle, než se očekávalo. Vítězná
štafeta pořádajícího klubu ČKSS Jilemnice přidělila jaroměřským
lyžařům v cíli téměř hodinu. Tělocvikář Suk, jedoucí závěrečný
desetikilometrový úsek, se v cíli zpoceně usmíval a pár čumilů
z Labské mu skromně aplaudovalo. Ale Rozloučení se sněhem –
to hošani dát museli. Dole v Peci, ještě zasněžené, na ně čekala
tatrovka Sváti Tomšů, šoféra a fotografa výpravy. Dokonce pořídil jedenáctiminutový dokument na osmimilimetrový formát,
dnes deponovaný v archivu pisatele této vzpomínky. Tehdy jedenáctiletému žáčkovi jaroměřské osmileté základky Na Ostrově,
Aleši Sukovi, se reminiscence zájezdu na krkonošské hřebeny
vybavila začátkem podzimu letošního roku, kdy se v domě Emila
Schmidta našla fotečka se všemi třemi pravověrnými lyžníky.
Matadoři bílé stopy z královského věnného města Schmidt, Síla,
Suk si v lese pod Richtrovkami zapózovali a hybaj domů, běžky
svázané špagátem a přikurtované z vnějšku přes dvířka auta
pana Tomšů. Patky zapřené o zadní blatník nad stupátkem, špice
uvázané přes pravý reflektor. Zapálený a oddaný pohybu, volejbalista, atlet, lyžař a nářaďovec, budovatel stadionu pod gymnáziem (spolu s Frantíkem Bučinou) Zbyněk Suk se po 5 měsících
od popsaných štafet odstěhoval z Jaroměře do Českého ráje,
kde na Turnovsku dožil téměř do devadesátky.
Aleš Suk
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Desáté místo fotbalistů
V neděli 18.11.2018 byla dohrána podzimní část krajského přeboru dospělých.
Po loňském druhém místě je desáté místo zklamáním. K nelichotivému umístění je však třeba říct, že
mužstvo bylo omlazeno a nastupujícímu mládí je třeba dát nějaký
čas k získání zkušeností i potřebného sebevědomí.
Začátek sezóny byl po skvělém finiši v minulém ročníku pořádným
vystřízlivěním. Hrálo se v Albrechticích, kde jsme se utkali s Kostelcem nad Orlicí. Za necelou půlhodinu skončil třikrát míč v naší síti
a bylo rozhodnuto. Vysokou porážku 5:1 nečekal snad nikdo. Dopouštěli jsme se příliš mnoha hrubých chyb a v pohodě hrající domácí hráči nás tvrdě trestali. Neuspěli jsme ani ve druhém utkání
s celkem Libčan, hraném v domácím prostředí. Více se hrálo na
polovině soupeře, ale protože hosté byli před brankou šikovnější, byla z toho další porážka v poměru 0:3. Tvrdé poučení v tom,
že k územní převaze je třeba přidat více kreativity v rozhodujících chvílích. Ve 3. kole na Slavii Hradec Králové se konečně dařilo
a pro nás bylo snad všechno krásné. Za krásného počasí jsme si
krásným autobusem přijeli pro výhru 2:0 a do třetice vstřelil Bano
krásný gól ze vzdálenosti nejméně 30 metrů. Jediným kazem
bylo neproměnění velkého množství brejkových možností, ale
na to se po výhře rychle zapomene. V domácím utkání s Lázněmi Bělohrad se hrál oboustranně útočný fotbal. Hosté měli na
kopačkách míč častěji a mnoho nescházelo, aby se po střele do
břevna ujali vedení. První gól nás uklidnil a když byl vyloučen hostující hráč za likvidační zákrok, bylo jen otázkou času, kdy vstřelíme další góly. Výsledek 4:1 vypadá přesvědčivě, ale snadné utkání to nebylo. Opět v domácím prostředí jsme přivítali Rychnov
nad Kněžnou, který se krčil na posledním místě tabulky. První
poločas nebyl z naší strany špatný, ale pouze jeden vstřelený gól
bylo málo. Hosté po vyrovnání na začátku druhé části ožili, byli
lepším celkem a v porovnání s jarním utkáním ukázali mnohem
lepší fyzickou připravenost. Pět minut před koncem však střídající Jirásek rozhodl o naší vydřené výhře 2:1. Konečně jsme v horní
polovině tabulky! V Jičíně z nás měli domácí první poločas viditelný respekt. Dá se říct, že hlavně nechtěli dostat góly. V kabině si
o přestávce řekli, že se soupeře z Jaroměře bát nemusí a bylo to
znát. Druhou část utkání měli hostitelé pod kontrolou, a protože
jsme byli neškodní, tak byl zapsán výsledek 2:0 pro domácí hráče. V 7. kole k nám zavítal celek Chlumce nad Cidlinou. Půl hodiny byl soupeř jasně lepší, ale z několika možností vstřelil pouze
jeden gól. Brzy po zahájení druhého poločasu byl vyloučen náš
hráč a hosté v přesilovce přidali další dvě branky. V deseti lidech
však Jaroměř nesložila zbraně, dvacet minut soupeře přehrávala a snížila na rozdíl jediného gólu. Tečovaná střela z trestného
kopu však potvrdila naši porážku 2:4. V Hořicích nás předposlední celek tabulky zaskočil aktivní hrou a zaslouženě se v 18. minutě
ujal vedení. Potom jsme trochu přidali, ale posledních deset minut první části připomínalo den otevřených dveří, takže do kabin
šli domácí s luxusním čtyřgólovým náskokem. Druhý poločas docházel hostitelům dech, což nám pomohlo ke snížení na 2:4. Více
však v našich silách nebylo, a tak došlo k zopakování stejného
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výsledku z minulého kola. Paradoxně všech šest gólů padlo do
jedné branky. V 9. kole jsme hostili mužstvo Červeného Kostelce. První poločas byl soupeř mírně lepší, ale gól nepadl. V druhé
části jsme dvakrát ve vyložených šancích zklamali a v posledních osmi minutách dostali pořádnou lekci. Vyrovnané utkání s
výsledkem 0:2 rozhodla střelecká pohotovost hostujícího celku.
V Dobrušce jsme z prvního ohrožení branky dostali gól a k druhému nebylo daleko. Potom však Bano vyrovnal jedním ze svých
výstavních projektilů, při kterém se bývalý jaroměřský brankář
ani nepohnul. V druhé části jsme byli lepším celkem a Votrubec
svým prvním gólem podzimní části rozhodl o cenné, velice těžce
vybojované výhře 2:1. V 11. kole k nám zavítal celek Třebše, který po loňských problémech se záchranou aspiruje na medailové
umístění. V pohledném utkání měl mimořádný den Knap, autor
dvou gólů. Výhra 3:1 nás opět posunula do středu tabulky. V Sobotce jsme zklamali „na celé čáře“. První útok soupeře skončil
gólem a z toho jsme se nedokázali za celý zápas vzpamatovat.
Domácí hráči, kteří hráli s velkým nasazením, vyhráli zaslouženě 2:0 a v tabulce nás dostihli. Podívaná na dobrý fotbal to jistě
nebyla. V těžkém domácím utkání s Vysokou nad Labem jsme
hráli bez tří zkušených zraněných hráčů. Po 45 minutách jsme
odcházeli do kabin s malým náskokem. Po přestávce se nám nepodařilo proměnit tři gólové šance a pravidlo nedáš – dostaneš
se opět potvrdilo. Pět minut před koncem jsme museli vypít kalich hořkosti do dna a připsali si porážku 1:2. I přes tento výsledek
je třeba mužstvo Jaroměře pochválit, protože téměř v dorostenecké sestavě podalo kvalitní výkon, což je dobrým příslibem do
budoucna. V Novém Bydžově jsme se probudili až ve 20. minutě,
kdy domácí vstřelili druhý gól. Těsně před přestávkou se naskytla možnost snížit z pokutového kopu, ale míč by se stěží vešel
do ragbyové branky. Druhou penaltu se nám podařilo proměnit,
jenže „polovlastní“ gól prakticky rozhodl o výhře soupeře. Třetí
(!) penaltu jsme čtvrt hodiny před koncem neproměnili, a tak nás
hostitel trestal na konečných 4:1. V posledním podzimním utkání
přijel do Jaroměře celek Vrchlabí, kterému jsme v minulé sezóně
„nasázeli“ ve dvou utkáních celkem deset branek. Rozhodnutí
přišlo již během prvního poločasu. Michálek jako vždy proměnil
pokutový kop (škoda, že nemohl hrát v minulém kole) a Knap do
odkryté branky výhru pojistil. V druhé části to byl často přerušovaný boj bez fotbalové krásy, a tak po výsledku 2:0 zůstaly velice
cenné body doma.
Na závěr statistika: 10. místo se ziskem 18 bodů (6-0-9) a skóre
22:32. Doma zisk 12 bodů, skóre 14:14. U soupeřů 6 bodů, skóre
8:18. První poločas 8:14, druhý 14:18. Střelci branek: Knap 4, Bano
3, Holub, Jirásek, Emlar, Častvaj a Michálek 2, Horák, Müller, Valášek, Votrubec a Exnar Matěj 1.
Co k podzimní části dodat? Velice byl znát odchod a častá zranění
zkušených hráčů, jakými jsou Škoda, Kilevník, Holub, Čenovský
a Michálek. Nadějným hráčům nelze upřít snahu (i když v Sobotce mohla být vyšší), ale to nestačí. Hrubých chyb bylo příliš
mnoho a ve fotbalovém myšlení jsou také značné rezervy. V jarní
části nás nečeká nic lehkého. Druhá polovina tabulky je tak vyrovnaná, že jediná výhra může znamenat posun o několik míst.
Skutečná síla mužstva se pozná v době, kdy se nedaří. Příznivci
jaroměřského fotbalu však hráče i trenéra Miloše Exnara v boji
o zachování krajského přeboru jistě podpoří!
Miroslav Martinovský, Jaroměř 19.11.2018
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Mi s tr o st v í E v ropy v t ria t lon u
s On d ř ej em P et iš kou

I v roce 2018 jsem dostal možnost reprezentovat Českou republiku na Mistrovství Evropy, které se letos konalo na španělském ostrově Ibiza.
Letos pro mě bylo mistrovství
trochu specifické, protože jsem
se ve 3 dnech účastnil hned
dvou závodů. Nejprve Cross
duathlonu (6 km běh, 20 km
horské kolo a 4 km běh) a o dva
dny později Cross triathlonu
(1 km plavání, 20 km horské
kolo a 6 km běh).
Po příletu jsme se sešli s dalšími reprezentanty a společně
si jeli projet trať. Ta se ukázala
být dost náročná – v každém ze
3 okruhů jsme museli překonat
dlouhý prudký kopec, který nenechával prostor pro chyby, a ani kamenitá cesta dolů nedala
závodníkům odpočinout. Tak má ovšem správný závod vypadat!!! V běžeckém okruhu si pro nás pořadatelé připravili úzké
kamenité cestičky, které vyžadovaly neustálé soustředění,
a i přes malé převýšení neslibovali moc rychlé tempo.
Hned od startovního výstřelu nasadili borci v čele ohromné
tempo. Já se držel spíše v druhé polovině startovního pole
s ruským závodníkem, o kterém jsem věděl, že na kole bude
hodně silný. V závěru třetího okruhu mi však trochu poodskočil
a já na kolo vyrážel sám. Už od prvních metrů přišel avizovaný
stoupák, na kterém mi jen tak tak stačily převody a ani po několika dlouhých kilometrech se neblížil ke konci. I přes to, že se
mi nejelo vůbec špatně, nedokázal jsem stáhnout svoji ztrátu
na čelo. Na závěrečné 4 km běhu jsem byl již notně vyčerpaný
a snažil jsem se jen udržet si pozici. To vše mi nakonec stačilo

na 5. místo v kategorii U23.
Další den jsem si vyhradil na regeneraci a projížďku tratí triatlonu. Nejen za pomoc s regenerací, ale i za doplňování energie
během závodu bych chtěl poděkovat společnosti SPONSER.
V den D jsem hned po probuzení s radostí zjistil, že veškeré
únava a bolest je pryč, a já jsem schopen opět naplno závodit.
Startovalo se na nádherné pláži Cala Bassa, kde nás v průzračné vodě čekalo 1000 metrů plavání. Závodění v mořské vodě
pro mě byla premiéra. Ukázalo se ale, že to není vůbec hendikep a plavalo se mi výborně. Navíc i několik set metrů od břehu
jsem se mohl kochat rozmanitým podmořským životem. Přesto, že se mi plavalo výborně, vyplaval jsem až v poslední skupince. Díky tomu jsem však na kolo vyrážel plný sil a měl jsem
jasný přehled o ostatních závodnících. Už od úvodních metrů
jsem nasadil vysoké tempo a postupně jsem začal předjíždět
jednoho závodníka za druhým. Trasa byla vedená podél strmých útesů po ostrých kamenech a písku. V tomto rozmanitém
terénu mi hodně pomohlo nové kolo od jednoho z předních
českých specialistů na cyklistiku – společnosti BIKERO, kterým
bych tímto chtěl moc poděkovat za zapůjčení. V euforii jsem
při příjezdu do depa nechal ležet cyklistické tretry vedle své
krabice. Tato, z mého pohledu, malinká chybka mě však stála
15 vteřin v penalty boxu. I běh byl pro mě tentokrát parádní
záležitostí. Nohy šly i nadále perfektně, a tak mohla stíhačka
pokračovat. V dlouhém finiši se mi podařilo předběhnout další
dva závodníky a propracovat se tak do Top 10. Konečné 8. místo na Mistrovství Evropy v této konkurenci považuji za ohromný úspěch i přesto, že mě má hloupá chyba připravila o ještě
lepší umístění.
Tímto bych chtěl poděkovat v první řadě rodičům, dále pak
trenérovi a hlavně sponzorům – Městu Jaroměř a společnostem PENNYBELTS, Bikero a Sponser, bez kterých by to prostě
nešlo.
Ondřej Petiška

H o k ej i st k y z J a r oměře

Jaroměřské hokejistky nastoupily za reprezentaci!

Naše jaroměřská dívčí hokejová trojice Julie Mathauserová,
Zdena Suchánková a Lucie Hlavatá se ve dnech 4.-6. listopadu
2018 zúčastnila mezinárodního hokejového dvojutkání s japonskou ženskou hokejovou reprezentací do 18 let. I když výsledek
zápasů nebyl pro české reprezentantky nijak přívětivý, byly
dívky rády, že mohly být jeho součástí. V uplynulé části roku
také absolvovaly přípravné utkání s Čínou. O letošních prázdninách byla Julie Mathauserová členkou reprezentačního týmu,
který vybojoval stříbrnou medaili na mezinárodním turnaji ve
slovenském Púchově. „Jsme rády za každou možnost účastnit
se podobných akcí, protože si domů vždy odvezeme skvělé (nejen hokejové) zážitky.“, uvedly hokejistky, které hokejově vyrostly v našem klubu HCM Jaroměř.
HCM Jaroměř
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Turnaj ČMKV ve stolním tenise
V sobotu 6. 10. 2018 se konal turnaj Českomoravského klubu
veteránů ve stolním tenise v hale ASVAJ v Jaroměři.

Účastníci se začali sjíždět už v pátek, protože mnozí vážili cestu přes celou naši republiku. Hráči přijížděli z Ostravy, Chebu,
Bruntálu, Šternberku, Valašského Meziříčí, Slavičína, Mariánských Lázní, Zlína, Plzně, Českých Budějovic a přijela i početná skupina ze Slovenska. Před sobotními zápasy, chtěli být fit
a odpočatí. V pátek večer členové oddílu stolního tenisu TJ
Jiskra Jaroměř připravili v hale 18 stolů s příslušenstvím. V sobotu 8:30 mohl být turnaj slavnostně zahájen. Turnaj zahájil
místostarosta města Jaroměře, pan Jiří Kubina, který přivítal
veteránské stolní tenisty a tenistky. Mnozí z nich byli a jsou
veteránští medailisté z mistrovství Evropy a mistrovství světa.

Ocenil, že i v jejich věku 40-92 let, dokážou zkrotit malý kulatý
míček. A mohlo se začít. Turnaj probíhal ve 13 kategoriích (8
mužských a 5 ženských). I přes urputné souboje panovala vždy
mezi hráči velmi přátelská atmosféra. Konečné číslo účastníků
se zastavilo na čísle 193. První až čtvrtý hráč každé kategorie
obdržel krásné medaile a věcné ceny. Výbor ČMKV byl na konci
turnaje velmi spokojen s organizací, krásnou halou a dokonce
prohlásil, že turnaj v Jaroměři patří k nejlepším turnajům pořádaným ČMKV v roce 2018. Dnes už víme, že v roce 2019 přivítáme tento turnaj potřetí v řadě. Byli jsme zařazeni do termínové
listiny ČMKV na rok 2019. Za tento pořadatelský úspěch patří
velké poděkování Městu Jaroměř, které tento turnaj finančně
podpořilo. Dále děkujeme sponzorům, kteří přispěli věcnými
cenami pro medailisty. Jsou to firma Trio s.r.o. Jaroměř, pivovar Primátor Náchod, pivovar Krakonoš Trutnov. Dík patří také
pracovníkům haly ASVAJ za vstřícnost a členům TJ Jiskra Jaroměř za pomoc při organizaci tohoto turnaje.
Výbor stolního tenisu TJ Jiskra Jaroměř

I n g. I v a n P a u lu s , pět a š ed es á t ilet ý

Ing. Ivan Paulus, předseda TJ Jiskra Jaroměř, president volejbalového oddílu, skromný, obětavý člověk s velkým "Č" a přirozenou autoritou je zárukou životaschopnosti tělovýchovy
a sportu v naší krásné Jaroměři.
Jak ten čas letí, v 65 roce ještě sokolík, v 72 roce vyspělý volejbalový dorostenec s šancí startu v dorostenecké lize, vysoká
škola, potom trenér III. třídy pracující s mládeži a také stavební
dozor v jedné z nejkrásnějších akcích "Z" východočeského kraje, kterou bezesporu Areál volejbalu u malých závor byl, a po
38 letech za Ivanovi významné podpory a péče stále je.
Své kvality prokazuje i mimo rámec tělovýchovy, jako stavební
inženýr specialista. Za připomenutí stojí překrásný hradecký
autobusový Terminál, na kterém se významně podílel, a další
stavby ve východočeském kraji.
Jako předseda TJ odvádí velký kus práce na poli jaroměřské
tělovýchovy a patří mezi nejlepší předsedy, které kdy Jaroměř
měla. Navíc v roce 1992 převzal vedení oddílu volejbalu, který
začínal být v té době ve značném rozmachu a vyžadoval po
vedení velké organizačně-ekonomické schopnosti, kterými
Ivan disponoval. Ivan nejen funkcionařil, ale i skvěle hrál, jako
střední blokař. Se svou nevyzpytatelnou levačkou a herním
myšlením vyváděl ještě dlouho daleko mladší hráče a soupeře
z rovnováhy. Nyní, kdy jsou jeho zdravotní potíže brzdou dalšího aktivního počínání, předává zkušenosti mladším a věnuje se
i nadále zvelebování areálu, který nám závidí okolní svět.
Jeho velkým dílem je i skvěle vedená kronika jaroměřského
volejbalu, která přibližuje období obnoveného volejbalového
sportu v Jaroměři od roku 1966 až po současnost. Ta osloví
a zaujme každého čtenáře se sportovním srdcem.
Práce odvedené Ing. Ivanem Paulusem pro naši společnost je
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opravdu mnoho.
Nezbývá než mu za jeho práci pro celek srdečně poděkovat,
ale také za to, že je pořád skvělý kamarád, že svůj volný čas
obětavě dává ve prospěch nás všech a přát si, aby měl s námi
i nadále tu správnou trpělivost.
Protože 4. prosince 2018 oslaví Ing. Ivan Paulus pětašedesát,
přejeme mu hodně zdraví, pohody, optimismu a hodně dlouhých let se sportem.
Je mi ctí, že jsem se mohl jako trenér podílet na Ivanově sportovním zrání, od výchovy k tělesné všestrannosti v sokolovně,
až po vyspělého volejbalistu, ozdobu kurtů.
Stanislav Horák, trenér I. třídy

Kurz lyžování a snowboardingu 2019.
Pro děti i dospělé formou šesti zájezdů.
Kdy: neděle (6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2. a 10. 2.)
Kde: Krkonoše / Jestřebí hory
Cena: 3.050 Kč
V ceně kurzu je zahrnuta výuka kvalifikovanými cvičiteli, základní pojištění, doprava a oběd.
Přihlášky si můžete vyzvednout v Městské knihovně v Jaroměři v úterý od 15-18 hod. do 11.12.2018, nebo na www.skipet.
cz do 18.12.2018. Podrobnější informace u L. Petišky na tel.
č. 607 575 199.
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Fotografie 2018 – fotoklub MKS Jaroměř bodoval
Přehlídka fotografické tvorby Fotografie 2018 se uskutečnila předseda jury, fotograf a lektor Stanislav Voksa. Výstava Fotov prostorách zámku rodiny Bartoň-Dobenín v Novém Městě grafie 2018 přináší tvorbu nejen regionálních fotografů, ale je
otevřena autorům z celé České republiky i ze zahraničí.
nad Metují.

Stovka lidí zaplnila zámeckou galerii Švédskou síň. Po krátkém
vstupu starosty města Nového Města nad Metují se ujal slova

Po kulturní vložce, kdy Šárka Vlčková, žákyně ZUŠ Bedřicha
Smetany v Novém Městě nad Metují, měla hudební vstup na
kytaru, předseda Sekce fotografů regionu Náchod položil do
pléna otázku: „Neuvěřitelná náhoda nebo generační obměna?
V letošní výstavní kolekci vystavuje 38 mladých do 18 let a 38 starších autorů. Máme tedy za sebe následovníky“.
Pravidelně je během výstavy vyhlášena anketa „Cena diváků“,
kdy diváci mohou vyplnit anketní lístek a nominovat tři autory
v každé kategorii.
V kategorii nad 18 let získal první cenu Vladimír Oliva z fotoklubu
MKS Jaroměř za snímek „Pán“, druhou Jana Hanková z fotoklubu MKS Jaroměř za snímek „Zimní Rozkoš“ a třetí cenu Zdeněk
Mudroch za snímek „Portrét“.
Na závěr lze konstatovat, že ve výstavních prostorách zámku
Rodiny Bartoň-Dobenín v Novém Městě nad Metují zhlédlo výstavu Fotografie 2018 jeden tisíc sedm set diváků.
Vladimír Oliva, ASČF

P a mět n í lí p a O lg y Ha v lov é
v j a r om ěř sk ém pa rku

K letošním nedožitým 85. narozeninám Olgy Havlové, první
ženy prvního demokratického prezidenta Československa po
roce 1948 – Václava Havla, vyzval Výbor dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové, města, obce a zájmové organizace k výsadbě
stromů věnovaných památce této výjimečné ženy.

V našem městě se k projektu připojil Junák – český skaut se střediskem v Jaroměři. V pondělí 22. října v 17 hodin byla lípa velkolistá vysazena poblíž skautského domečku Na Karlově.
Olga Havlová v roli první dámy byla oblíbená a respektovaná. Na
rozdíl od manželek předcházejících prezidentů (po roce 1948),
o nichž se mnoho nevědělo, se intenzivně věnovala charitativní
činnosti. Hlavním cílem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, kterou založila, se stala pomoc lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do
společnosti. Zanedlouho začaly vznikat v některých zemích Evropy i v zámoří pobočky vypomáhající této nadaci. Olga Havlová
navštěvovala nově vznikající centra pro děti s kombinovanými

vadami a zjišťovala, co by jim mohlo ulehčit život. Často ji bylo
vidět mezi seniory, v roce 1991 navštívila i zdejší léčebnu dlouhodobě nemocných.
(Poprvé jsme mohli vidět paní Olgu během krátké návštěvy prezidenta Havla v Jaroměři 27. ledna 1990.)
Díky aktivitám O. Havlové se o postižených spoluobčanech
začalo více mluvit i psát. …„Náš záměr je jednoduchý – pomoc
postiženým tak, aby si mohli pomoci sami. Nerozdáváme milosrdenství, ale pomoc, která lidi – často v přeneseném slova smyslu – postaví na nohy.“ (O. Havlová, 1990) Její dobročinná práce
si získávala respekt světových politiků i kulturních osobností,
s nimiž se setkávala a vyměňovala zkušenosti. Od roku 1995 se
každým rokem v květnu uděluje Cena Olgy Havlové osobnosti
se zdravotním znevýhodněním, která se mimořádně zasloužila
o zlepšení podmínek života lidí s postižením.
Olga Havlová zemřela 27. ledna 1996. Lidé neváhali vystát nekonečnou frontu, aby jí vzdali čest a položili květiny v kapli jižního
křídla Pražského hradu. Je pohřbena v hrobce rodiny Havlových
na pražském Vinohradském hřbitově. V roce 1997 byl paní Olze
propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka In memoriam za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.
P. S. Jménem jaroměřských skautů bych ráda poděkovala TSM Jaroměř za úpravu prostoru pro výsadbu pamětní lípy. Nechť vyroste v košatý strom, jehož větve poskytnou nejen stín tolik žádaný
v parných létech, ale též dostatek medonosných i léčivých květů.
A na lavičce v jeho sousedství lze během odpočinku věnovat i malou vzpomínku na ženu pomáhající potřebným.
PhDr. Olga Mertlíková
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Vyš e l zd a ř i l ý a h od n ot n ý
Vče l a řsk ý a lma na ch 18 68 -2 0 18
V sobotu 22. září 2018 vydal Český svaz včelařů (ČSV), zapsaný
spolek, Základní organizace Jaroměř u příležitosti oslav 150. výročí organizovaného včelařství na Jaroměřsku v prvním vydání
nákladem 300 výtisků skutečně hodnotný a zdařilý Včelařský almanach 1868-2018.
Již na první pohled zaujme nejen obsah, ale i skvělá grafika
a množství barevných fotoreprodukcí. Sborník podélného formátu A5 vytištěný na kvalitním křídovém papíru má 96 stránek
a 73 barevných vyobrazení, zejména barevných fotoreprodukcí.
Publikace obsahuje 16 statí textů a množství zajímavých i dokumentárních vyobrazení, které skvěle doprovázejí pamětihodný
text. Almanach byl prezentován na slavnostním zasedání v sále
Pevnosti Josefov, Bastion I v sobotu 22. září 2018.
Almanach do tisku připravil a zredigoval Ing. Václav Jirka – od
roku 2008 zasloužilý předseda Českého svazu včelařů, z.s., ZO Jaroměř, se svými spolupracovníky. Grafika je dílem JurenMedia. Po
prostudovaní lze konstatovat, že tato jubilejní knížka klade důraz
na historický vývoj organizovaného včelařství na Jaroměřsku od
jeho zrodu (1868) dosud. Redaktor texty promyšleně koncipoval,
uspořádal a jsou velmi poutavé. Ing. V. Jirka správně zohlednil
nejen letošní včelařské výročí, ale vkomponoval jej do letošního
výročí 100 let od založení Československé republiky.
Do tohoto významného jubilejního sborníku přispěli i čelní funkcionáři spolku i města. Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně Českého svazu včelařů, z.s., podnikla stručný pohled do počátků českého včelařství, kdy v roce 1864 byl založen v Chrudimi vůbec první
český včelařský spolek. A pak mezi nimi v první desítce ustavených
spolků se nachází i Včelařský spolek Jaroměř, založený 6. září 1868
učitelem Janem Pourem ze Starého Plesu. Autorka Machová pak
vyzývá současné včelaře, „važte si své historie. Važte si toho, co
jste zdědili po svých předcích, abyste zase vy mohli předat výsledky
své práce svým potomkům. Historii nejde koupit, ta buď je, nebo
není“, jak moudře uzavírá.
Hezkou zdravici v knize i na slavnostním zasedání přednesl i staros-

ta města Jaroměře Ing. Jiří Klepsa. Pak následují rozhovor a vzpomínky zasloužilých včelařů, například 80letého Vladimíra Červinky
ze Zvole, své zkušenosti předává i 89letý Zděněk Krušina či Ing.
Jaromír Mareček. Krátkou historii spolkového včelařství na Jaroměřsku předkládá kvalitním historickým příspěvkem Ing. Vladimír
Chalupný, dlouholetý kronikář ZO ČSV, vracející se k roku založení
spolku 1868, k jubilejnímu roku 1918 a stručně v datech nastiňuje události za poslední desetiletí. O počátcích spolkového života
v Jaroměři pojednává PhDr. Olga Mertlíková. Poznámky k vývoji
včelařství v Jasenné na Jaroměřsku nastínil Jiří Uhlíř, bývalý kronikář obce Jasenná, které doplnili lektoři Ing. Jan Prostředník,
včelařský důvěrník z Jasenné, a Ing. Jiří Valtera, předseda Okresní organizace Českého svazu včelařů, z. s, Náchod. Jeho syn Bc.
Jiří Valtera retrospektivně zpracovává dějiny jaroměřského spolku včelařů na základě historických pramenů, které interpretuje
a analyzuje z hlediska historického i sociologického. Cennou studii
Včelařství na Náchodsku zde prezentuje Ing. Jiří Valtera, předseda
Okresní organizace ČSV, z. sp., Náchod. Po ohlédnutí do minulosti,
kdy k 2. únoru 1894 je ustaven Včelařský spolek pro Náchod a okolí, sleduje vývoj až do současnosti. Připomíná též významné a důležité osobnosti včelařských odborníků z Náchodska. Publikace
nejen propaguje úspěšnou činnost současných včelařů a kvalitní
dobrý med z Jaroměřska, ale snaží se dalšími texty přitáhnout na
Jaroměřsko turisty. Proto se zde objevují texty propagující Jaroměř – město zahrad a parků. Na závěr jsou uvedeni i reprezentanti
– funkcionáři spolku za 150 let. Sympatické je, že redaktor a výtvarnice myslí ilustracemi a omalovánkami též na děti, jejichž nejzdařilejší kresby z výtvarné soutěže zde otiskují. Zkrátka publikace
má dosah nejen poznávací, ale i výchovně vzdělávací a osvětový.
Autory recenzované brožury, chválíme za vytvoření pozoruhodné a nadčasové publikace, která obohacuje regionální literaturu
Jaroměřska. Je to publikace velmi poučná a vzorně reprezentující
včelařství Jaroměřska, jeho minulost, ale i současnost.
PhDr. Jiří UHLÍŘ

Ro zhov o r s E l v i s em
V pátek 7. 12. 2018 od 19 hodin vystoupí v jaroměřském divadle
nejlepší imitátor Elvise Presleye v České republice a druhý nejlepší imitátor Elvise Evropy – Vladimír Lichnovský. Při této příležitosti nám poskytl tento rozhovor.
Co všechno jste musel udělat, abyste vytvořil co nejvěrnější image Elvise?
Kromě zpěvu jsem si nechal ušít svůj první bílý kostým,
bílé boty, vyrobit pořádnou paruku… prostě vše co k Elvisovi patří, aby iluze byla dokonalá. Dnes mám několik kostýmů, dva mám
dokonce ušité přímo na zakázku americkou firmou B&K Enterprises, jenž šila přímo pro Elvise.
Kde všude jste již vystupoval?
Pokud se ptáte na prostředí, kde jsem vystupoval, tak
odpovídám – snad všude! Od klubů, restaurací, divadel až po náměstí, parky, stadióny a arény. Kromě České Republiky, kterou
mám již opravdu poctivě procestovanou, jsem zpíval také na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku, Chorvatsku, Švýcarsku,
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Řecku, Turecku, Velké Británii a v USA.
Kolikrát jste vystupoval v USA.
V USA jsem vystupoval pětkrát. První tour s kapelou bylo
v roce 2005, kdy jsme hráli od New Yorku až po Boston, druhé,
které bylo o rok později, jsme opět zahájili v New Yorku a ukončili
v Raleighu v Severní Karolíně. Pak jsem tam vystupoval ještě třikrát sólově.
Jak se těšíte na vystoupení v Jaroměři?
V jaroměřském divadle jsem vystupoval loni na adventním koncertu a byl to to velice příjemný vánoční koncert. S pořadatelem těchto akcí u Vás mám velmi dobré zkušenosti, proto se
k Vám do Jaroměře velice těším.
Vstupenky na toto vystoupení je možné zakoupit v turistickém
a info centru, nám. ČSA 16, Jaroměř, tel. 737 937 015, 491 847 220,
nebo v pokladně divadla jednu hodinu před začátkem vystoupení.
Vratislav Čermák

2018
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Flash oslavil 25 let
Dne 9. 11. 2018 se v Městském divadle uskutečnilo vystoupení v podobě 5 tanečnic, které interpretovaly skladbu Arbore. Za
k 25. výročí zrození taneční skupiny FLASH.
sebe mohu říci, že tanec, zasazen neobvykle již do předsálí di-

K dnešnímu dni v něm najdeme 70 aktivních tanečníků. Za své
dlouholeté působení na poli českého scénického tance získali
nejedno ocenění na celostátních soutěžích, ať už v dětské nebo
dospělé kategorii. Kažodoročně se účastní divadelního festivalu
Jiráskův Hronov a jejich chlapecké skupině se dostalo ocenění
v soutěži pro mladé talenty "Zlatý oříšek".
Slavnostní večer se skládal ze dvou bloků. Při příchodu do divadla se již v samotném foyer odehrávala netradiční podívaná

vadla, působil magickým dojmem, a to nejen díky propracovaným kostýmům, ale hlavně díky výrazovým prostředkům tanečnic. Před samotným vystoupením mohli diváci v sálu zhlédnout
krátkou videoprojekci, skládající se z různých videí perfektně
reflektující charakter celého kolektivu, pro který se taneční
zkoušky a vystoupení staly součástí života. První blok tvořily
choreografie z let minulých. Diváci mohli zhlédnout, jak výkony
nejmladších tanečníku, tak profesně i životně pokročilejších členů souboru. Velkému potlesku se mimo jiné dostalo zástupcům
mužského pohlaví.
Po přestávce následovala hromadná skladba, která byla vytvořena k příležitosti právě tohoto večera. A byla to úžasná podívaná! Na jevišti se setkalo téměř 65 tanečníků a tanečnic a dali do
toho všechno. Choreografie působila monumentálně, úderně
a patnácti minutové vystoupení bylo perfektně zvládnuto i po
technické stránce. Následovalo poděkování mentorkám taneční skupiny. Dovolte mi na závěr několik řádek věnovat právě jim.
Díky Lence a Pavle Halašovým, které svůj život zasvětily tanci
a dětem, které tíhnou právě po tom, vystupovat na jevišti. Díky
nim se může nejenom dětská duše těšit potlesku po představení, ale hlavně může mít pocit, že někam patří a mají ji rádi.
Kristýna Krejčí

Z e m ř el Vra t i sla v Ješ á t ko
19 35 – 2 0 1 8

Byl to úředník, amatérský herec, tanečník, zpěvák, chrámový
varhaník, narozený 21. června 1935 v našem Josefově, kde po
dlouhé a těžké nemoci zesnul v sobotu 27. října 2018 ve věku
83 let.
Úspěšný divadelní herec, tanečník,
zpěvák Divadelního souboru Vrchlický
(DS) v Jaroměři a chrámový varhaník
v Josefově od r. 1952. Narodil se v rodině fotografa. Od 10 let hrával v loutkovém divadle Junáka v Josefově. Od
r. 1952 na pozvání režiséra Jindřicha
Wagenknechta se aktivně, jako herec,
zpěvák i tanečník (balet), zúčastňoval činností ochotnického divadla DS
Vrchlický v Jaroměři. Zde ztvárnil do
roku 2005 asi 100 různých postav – od
mladíků, pohádkových i charakterních rolí až po staré dědky. Připomeňme např. muzikál Čekanky
F. X. Svobody (1967), postavu pana Balboa v inscenaci A. Casona
Stromy umírají vstoje, císaře Napoleona v inscenaci Generálka
jeho Veličenstva, kde exceloval s Jiřinou Fendrychovou. Uplatnil
se také v operetách i v baletu. Dva roky hrál v krajském divadelním souboru ZVÚ v Hradci Králové jako host. Na divadelní
přehlídce v Chlumci nad Cidlinou byl za svůj herecký výkon, za
roli profesora Beránka v Šamberkově hře Jedenácté přikázání,
poctěn první cenou za nejlepší mužský výkon. Takřka 55 let hrál

na varhany v kostele v Josefově (1952–2007). K jeho 70. narozeninám rozhodla rada města Jaroměře (23. března 2005) udělit
Vratislavu Ješátkovi pamětní medaili města Jaroměř, která mu
byla slavnostně předána na státní svátek 28. září 2005 na jevišti
jaroměřského divadla.
Ve Vráťovi, odsouzeném na invalidní vozík, odešel zasloužilý
varhaník v chrámu Nanebevstoupení Páně v Josefově a skvělý
herec, zpěvák a tanečník, o nějž svědomitě a obětavě pečovala jeho manželka Miroslava, rozená paní Černá. Dosloužila mu
až do jeho vysvobozující smrti. Veřejnost se s ním rozloučila při
zádušní mši svaté v josefovském kostele v sobotu 3. listopadu
2018 od 10. hodiny ranní.
Text: Jiří Uhlíř
Kresba: Jiří Škopek

Loutkářský soubor BOĎI stále HLEDÁ NOVÉ ČLENY.
Zkoušíme každý pátek od 19.00
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.
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Církevní okénko a z okolí
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Poselství z Husova sboru
Vážení spoluobčané,
zatímco příroda se chystá konečně už odložit svoji aktivitu
a uložit se definitivně ke svému zimnímu spánku, a my lidé
vstoupíme do nejkrásnějšího období Adventu a posléze do vánočního času, atmosféra společnosti houstne. Proč nedokážeme být trochu jednotní a v klidu pracovat a žít? Proč ve chvílích,
kdy je dostatek práce a lidé se mají dobře, přicházejí jiní, aby
nabourávali naše vědomí a vnášeli neklid do našich srdcí? Jde
dozajista o potrefené a nedoceněné charaktery. O vysoké posty, a ještě větší peníze a majetky.
Kdysi žil jeden chlapec také se zlým charakterem. Ale měl
moudrého otce, který mu dal sáček hřebíků a řekl, aby vždy
zatloukl do plotu jejich zahrady hřebík, když ztratí trpělivost,
nebo bude chtít někoho urazit. První den chlapec zatloukl
37 hřebíků. V následujících týdnech se učil sebekontrole a počet hřebíků zabíjených do plotu se zmenšoval ze dne na den.
Nakonec přišel na to, že je lehčí kontrolovat se, než přibíjet
hřebíky. Pak přišel konečně i den, kdy chlapec nepřibil ani jediný. Přišel k otci a pochlubil se mu. A ten mu na to odvětil,
aby nyní pokaždé, když neztratí trpělivost, z plotu jeden hřebík
vytáhl. Dny ubíhaly. Nakonec přišel čas, kdy mohl syn dojít za
otcem a sdělit mu, že už v plotu není ani jeden hřebík. Spolu
se šli na to podívat a otec mu řekl „Synku, dobře ses zachoval,
ale podívej se nyní na ty díry. Ten plot už nebude nikdy jako na
začátku. Stejně jako když někoho urážíš a něco zlostného řekneš, necháváš v jeho srdci podobné rány jako v tom plotě. Můžeš
někomu vrazit nůž do plic a později jej vytáhnout, ale vždycky
po něm zůstane rána. Nezáleží na tom, jak často ho budeš prosit
o odpuštění, rána zůstane. Slovní zranění dělá stejné škody jako
fyzické zranění. Cenným darem jsou pro člověka přátelé. Vyloudí úsměv na tvé tváři a posilují ducha. Ochotně tě vyslechnout,

když to potřebuješ a otevírají si před tebou svoje srdce. A když
jim říkáš – mám tě rád – říkej to upřímně. Když říkáš – je mi líto
– dívej se do očí. Neposuzuj je podle jejich chyb. Šetři sebe, šetři
druhé, a buď zodpovědný za své činy.“
Otec onoho chlapce byl moudrý člověk. Zkusme tedy i my být
těmi moudrými. Nevyhledávejme chyby a nedostatky těch druhých, ale vždycky se snažme najít to, co nás spojuje. Žijeme
vedle sebe, buďme lidmi na plný úvazek. Svůj vzor hledejme
v Kristu, který nikdy nikoho od sebe neodháněl, nekritizoval
a nenapravoval, ale s nekonečnou láskou přiváděl k pravdě
a poznání. Nastává čas lásky a dávání, odpouštění a přijímání. Vstupujme tedy do tohoto krásného období s nadějí a novým světlem Boží lásky. Pokojné Adventní dny nám všem.
Farářka Mgr. Alena Fabiánová

Akce na prosinec 2018 v Královských věnných městech
Polička
KRÁLOVSKÝ ADVENT NA SVOJANOVĚ
1. - 16. 12. 2018
www.svojanov.cz
Trutnov
MALÉ ADVENTNÍ TRHY
14. - 16. 2018
www.uffo.cz

Dvůr Králové nad Labem
KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE
14. 12. 2018
www.hankuv-dum.cz

Mělník
VÍTÁNÍ ADVENTU
1. 12. 2018
www.melnickykost.cz

VÁNOČNÍ ZOO
15. 12. 2018 - 6. 1. 2019
www.safaripark.cz

VÁNOČNÍ TRHY
19. - 23. 12. 2018
www.melnik.cz

Hradec Králové
VÁNOČNÍ TRHY
7. - 16. 12. 2018
www. adalbertinum.cz

Nový Bydžov
MIKULÁŠ NA RYNKU
5. 12. 2018
www.novybydzov.cz

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
31. 12. 2018
www.uffo.cz

Chrudim
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
23. 12. 2018
www.chrudimsobe.cz

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
12. 12. 2018
www.novybydzov.cz

Vysoké Mýto
ZLATÝ KUJEBÁCKÝ JARMARK
16. 12. 2018
www.vysoke-myto.cz

PŮLNOČNÍ OHŇOSTROJ
31. 12. 2018
www.novybydzov.cz

Více informací na www.vennamesta.cz
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Kalendárium

2. prosinec
Adventní den v Jaroměři
10.00 – 17.30 hod.
nám. Československé armády
Pořádá: MKS a Město Jaroměř
4. prosinec
Adventní koncert
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: D. Novotný
6. prosinec
Adventní věnce v duchu tradic
16.00 – 20.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
7. prosince
CZ Elvis&Elvis Presley Revival
Band
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: V. Čermák
7. prosinec
Vernisáž výstavy fotografií Hranice jsou mým vězením
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
9. prosinec
Loutková Revue – Vánoční čas
15.00 hod.

Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

16. prosinec
Červená Karkulka
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř

11. prosinec
Putování za vánoční hvězdou
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

16. prosinec
Vánoční benefiční koncert pro
děti pěstounských rodin
17.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: Diamant

11. prosinec
Špindl – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
12. prosinec
Potkali se… aneb Československé
Vánoce
18.00 hod.
Městské divadlo
Pořádá: ZUŠ
14. prosinec
Vánoční koncert orchestru Václava Hybše
18.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
15. prosinec
Adventní jarmark ve staročeském
duchu!
9.00 – 16.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

24. prosinec
Štědrý den v Pevnosti Josefov
Pevnost Josefov
Pořádá: MKS
24. prosinec
Vánoční setkání
14.00 hod.
Městské divadlo – učebna „Suterén“
Pořádá: LD Maminy Jaroměř
27. prosinec
Lady Jane – promítání filmu
18.30 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
31. prosinec
Bezhlavý rytíř
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
08.12. a 09.12.
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447

15.12. a 16.12.
MDDr. Šárka Šejvlová
Husova 931, Jaroměř
491 812 944

25.12., MDDr. Veronika Kalousková
Husova 931, Jaroměř, 491 812 935

24.12., Stomatologie Jiřištová s.r.o.
Z. Němečka 130, Josefov, 491 813 485
26.12.
MUDr. Lucie Strnadová
Z. Němečka 130, Josefov
491 812 495

22.12. a 23.12.
DDS. Abosaleh Ahmad Amin
Velký Třebešov 118
491 453 272

29.12. a 30.12.
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077

01.01. 2019
MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191, Jaroměř
491 812 160
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Di ak o n i e Č C E – M ilíčův d ům

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – SAS Alternativa.

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje.
Hlavní cíle služby směřují k rozvoji rodičovských kompetencí
a poskytování podnětného výchovného prostředí pro děti.
Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím aktivizačních a výchovně vzdělávacích činností, ale také posilováním spolupráce
s orgány sociálně právní ochrany dětí, dalšími návaznými sociálními či jinými službami, které mohou být nápomocné při
řešení klientovy situace. Služba je poskytována terénní a ambulantní formou.
V období od 01. 01. 2018 do 30. 09. 2018 těchto služeb využilo
celkem 155 klientů.
V rámci ambulantní formy služby SAS Alternativa pro rodiny
s dětmi dochází klienti do střediska Milíčův dům. Mezi nejčastější důvody, které k nám tyto rodiny přivedou, patří poradenství v oblasti problémové docházky dětí do školy nebo

školního prospěchu. Dále základní sociální poradenství týkající
se především zlepšení finanční či bytové situace rodiny, která
vede ke klidnějšímu životu celé rodiny. Součástí ambulance je
také klub pro děti, do kterého dochází děti ve věku od 1 roku
do 18 let a aktivit se mohou účastnit i rodiče, což spatřujeme za
velmi přínosné. Klub nabízí nejen aktivity přichystané pracovnicemi, ale na dění v klubu se mohou podílet i děti samotné.
Nápady jsou vítány, podporujeme aktivitu a kreativitu dětí.
V rámci terénní formy se za uplynulé období s klienty nejčastěji
spolupracovalo na celkovém zlepšení sociální situace rodiny.
Do této kategorie spadá především řešení bytové a finanční
situace. Terénní pracovnice velmi často pracují v rodinách na
rozvoji schopností a dovedností dětí za přítomnosti rodičů
(příprava do školy, zlepšení školního prospěchu, náplň volného času dětí). Terénní sociální práce je určena především rodinám, které z jakéhokoliv důvodu nemohou využívat nabídku
ambulantních služeb SAS Alternativa či jiných.
Karin Ferynová

SDH Jaroměř podporuje projekt RECYKLUJTE S HASIČI...
Odvezeme vaši nepotřebnou či nefunkční elektrotechniku
např. pračku, lednici, mrazák, televizi, rádio, aj....
Dále vybíráme i autobaterie.
Nemusíte nikam jezdit, přijedeme až k vám domů, stačí zavolat na tel: 733 170 509; Vašátko Karel.

V LDN J a r o m ěř
j s me sl a v i l i sv á t ek s en iorů

1. října senioři slavili svůj svátek. I nemocnice se připojila
k oslavám tohoto Mezinárodního dne.

a zpestřit čas sledováním zábavných a jiných pořadů.
Vážíme si vaší podpory a jsme rádi, že našim pacientům můžeme zase o kousek zkvalitnit jejich život v nemocnici. Vám všem,
kteří jste přispěli, děkujeme.
Mgr. Renata Dušková, MBA, ombudsman

Poděkování!

Překvapením pro naše seniory byl „dárek“, a to v podobě
nových televizních přijímačů, které jsme instalovali přímo na
pokoje pacientů. Díky všem získaným příspěvkům od blízkých
našich pacientů, se nám podařilo získat finanční prostředky
v takové výši, že jsme k této příležitosti mohli zakoupit 33 televizorů v celkové hodnotě 151 000 Kč.
Od listopadu si mohou senioři krátit dlouhé chvíle i sledováním
televizního vysílání přímo ze svých pokojů. Současně jim umožníme získat aktuální informace ze světa i domova, zpříjemnit
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Dne 02.12.2018 proběhl již tradiční Adventní den v Jaroměři,
kde jste mohli spatřit adventní trhy, kulturní program, kde
vystoupil například Felix Slováček ml. a UV show Kouzlo Vánoc, ale také jste mohli spatřit slavnostní rozsvícení vánočního stromu a nasát tak vánoční atmosféru.
Město Jaroměř děkuje za spoluorganizaci Městskému kulturnímu středisku v Jaroměři, ale také akciové společnosti
ČEZ, a.s., která městu poskytla finanční dar.

2018
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Oslava 100. výročí republiky v Jaroměři
Jaroměř si 100. výročí vzniku Československa připomínala
skromněji než některá jiná města, ale bezesporu důstojně.

Městské muzeum si do svého výstavního programu vybralo
z „osmičkových“ výročí rok 1968. V rámci velké výstavy, kterou
připravilo na prázdniny, nechyběla připomínka událostí formující počátky československého státu. Ostatně v roce 1914 muzeum uspořádalo velkou výstavu o první světové válce i o dění,
jež předcházelo vzniku republiky. Nic zásadně nového by případná letošní výstava už přinést nemohla. Nejdůležitější exponáty a dokumenty k přelomové době naší historie jsou k vidění
ve stálé muzejní expozici v Josefově v bývalém zásobovacím
úřadu. Troufám si tvrdit, že oprava fasády této dominantní
budovy Riegrova náměstí je bezesporu nejvýznamnějším soukromým počinem k výročí republiky. Pane Jaromíre Štveráku,
velké díky!
Dne 26. října byla vysázena členy Českého svazu včelařů Jaroměř pamětní lípa poblíž KB Sport Baru Na Zavadilce. Připomíná
nejen letošní 150. výročí včelařského spolku, ale též rovných
sto let od vyhlášení samostatného československého státu.
Kulaté výročí republiky se v Jaroměři soustředilo na tři akce

pro veřejnost. Prvorepublikový den, odehrávající se 18. srpna
v Masarykových sadech, byl prezentován jako lidová oslava
a svému záměru plně dostál. Svátky se mají slavit v uvolněné atmosféře. Ve výroční den 28. října dopoledne byla poblíž
bývalého pomníku T. G. Masaryka z iniciativy vedení města
zasazena Lípa svobody. Slavnostní akt doprovodil pěvecký
sbor Jaromír. Odpoledne Klub přátel Josefova uspořádal na
Masarykově náměstí oslavu výročí, během níž účinkovala šedesátičlenná Koletova hornická hudba a členka Divadelního
souboru Vrchlický paní Jaroslava Bimanová recitovala básně
Jana Nerudy a Fráni Šrámka. Přítomní občané se posléze vydali
průvodem na Riegrovo náměstí, kde byla zasazena Lípa svobody (druh lípa zelená) a dechová hudba zahrála českou a slovenskou hymnu. Dospělí i děti pak jednotlivě přistupovali k zasazenému stromu a symbolicky k němu přihazovali připravenou
zeminu. Výraz v obličejích vypovídal, že pro mnohé se jednalo
o zvlášť emotivní záležitost. Poté byl odhalen kámen s datem
výsadby lípy. Na závěr slavnosti všichni obdrželi pamětní listy.
Náklady na slavnost uhradil Klub přátel Josefova z příspěvků
svých sponzorů a donátorů. Celý slavnostní den ovšem nepříznivě poznamenalo doslova ošklivé počasí, od rána do večera
poprchávalo, chvílemi hustě pršelo a bylo velmi chladno.
Letošní výročí vybízí seznámit se více s první republikou, jež je
obestřena jistou gloriolou výjimečnosti. Vedle nedávné a současné literatury lze případným zájemcům doporučit dvě podstatně starší publikace. První je proslulé čtyřdílné dílo Budování státu od Ferdinanda Peroutky z roku 1991 a druhá, převážně
obrazová kniha, Deset let Československé republiky, vydaná
v roce 1928 vládou ČSR. Obě publikace vlastní městské muzeum a je možné do nich nahlédnout.
Text: PhDr. Olga Mertlíková
Foto: Jindřich Polák

De n v et er á n ů
Dne 10. 11. 2018 se ve Starém Plese konalo slavnostní shromáždění u příležitosti ukončení první světové války – Den veteránů.
Pomník nechali zbudovat vlastním nákladem místní dobrovolní hasiči za přispění místních občanů v roce 1924.
V letošním roce jsme uspořádali pietní akt k uctění památky
padlých obyvatel Starého Plesu. Položili jsme věnce a zapálili
svíčky, a nakonec zazněly státní hymny. Hymny zazněly hned
dvě. Rakousko–Uherská a Československá jako připomínka toho, že čeští vojáci do první světové války rukovali pod
habsburským praporem a někteří z nich přeběhli k nepříteli,
kde vznikly Československé legie bojující za budoucí samostatnou Československou republiku.
Děkuji tímto všem, kteří se podíleli na přípravě této akce a všem
zúčastněným. Doufejme, že se z této akce stane tradice.

Životní jubileum v říjnu 2018 oslavili:
Jaroslava Pekárková		
Božena Hvězdová		
Marie Jindrová			
Vladimír Kadečka		
František Barabáš		
Jindřich Kožíšek		
Věra Bruková			
Alena Matyášová		
Anna Blažková			
Věra Šťastná			
Miloslava Tomešová		
Libuše Štekerová		

86
87
89
86
86
89
94
87
97
95
85
87

M. Pleyer
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Městské muzeum v Jaroměři vás zve...
Městské muzeum v Jaroměři a Národní památkový ústav v Josefově Vás zvou na další přednášku z cyklu „Mezi řádky“.

Prosincovou přednášku s názvem „Papež František a křesťanská
tradice v proměnách času“ prosloví katolický teolog, církevní
historik a univerzitní kaplan doc. Tomáš Petráček, který je současně také např. postulátorem blahořečení umučeného kněze
Josefa Toufara. Předmětem přednášky jsou dnes společensky
velmi aktuální témata, a to zejména role křesťanství ve formování identity západní evropské civilizace a současný význam a proměny křesťanských kulturních a náboženských hodnot v době
pontifikátu papeže Františka.
Přednáška se uskuteční mimořádně v pondělí 10. prosince od
17:30 v malém sále Městského divadla v Jaroměři. Vstupné je
jako vždy volné. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Městské muzeum Vás zve na prosincovou „prvorepublikovou
dvojpřednášku“ historiků Univerzity v Pardubicích.
První část přednášky nese název „Architektura pro mladou republiku aneb stavitelské umění ve východních Čechách mezi
světovými válkami“ a přednese ji doc. Pavel Panoch, vědecký
pracovník Ústavu historických věd Filozofické fakulty:
Epocha „budování státu“, z dějinné perspektivy relativně krátké období dvou dekád, přinesla nejen zásadní politickou transformaci a s ní spojenou proměnu fungování české společnosti,
procházející obdobím radikální modernizace, ale také se výrazným způsobem zapsala do tváře pražské metropole i českého
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venkova. Moderní architektura zaujímala v kultuře meziválečného Československa, státu s pouhými deseti milión obyvatel,
prestižní postavení a stala se výrazovým prostředkem, znakem
kulturní síly, technické vyspělosti a sociálního pokroku, pozitivně přijímaným napříč celou společností. V českých městech – region východních Čech nevyjímaje – vyrostlo z popudu a nákladu
státu mnoho budov, často monumentálních rozměrů, které dodnes udivují jak velkorysostí svého záběru a úrovní realizace, tak
i svou technologickou vyspělostí.
Přednáška bude věnována představení toho, jak se étos a ideály mladé české republiky promítly do veřejného i soukromého prostoru ve vybraných městech východočeského regionu
a představí zdejší prvorepublikovou architekturu v co možná
nejširší typologické a tematické šíři: od staveb, postavených pro
státní nebo městské instituce, finanční ústavy, školská a další výchovná zařízení, zdravotnické areály, sportoviště a stavby tělocvičných spolků, dopravní a technické stavby až po ze státních
prostředků vzniklé městské obytné soubory. Výběrově budou
připomenuty také privátní architektonické zakázky, iniciované
prvorepublikovou elitou a příslušníky střední třídy, dokreslující
proměnu životního stylu, estetických norem a vitální elán První
republiky.
Druhou část přednášky s názvem „Masaryk jako homo politicus“ přednese doc. Aleš Prázný z téhož pracoviště:
Masaryk jako homo politicus byl pro mnohé vzorem nejušlechtilejšího politika. Politika byla u Masaryka odůvodněna filosoficky
a filosofie pro něj byla otázkou pravdy a svědomí, a v tomto smyslu byla dynamikou jeho politického úsilí. Jako platonikovi mu
bylo zřejmé, že jako filosof musí jít do politiky; politika pro něj nikdy nebyla jen politikou, ale vždy zahrnovala filosofii, a dokonce
i trochu poezie. Po první světové válce se Masaryk projevil jako
ideový stratég a hlavní garant výstavby demokratického státu.
Krom toho je velký svou praxí universitního profesora a politika,
zápasy, kterými dosvědčoval své přesvědčení. Promyslel a poukázal na neodlučitelnost některých základních příznaků moderní
doby (např. sebevražednosti) od náboženské otázky. Jeho pojetí humanitní demokracie se opírá o vzdělanost a transcendenci.
„Dvojpřednáška“ se uskuteční ve středu 5. 12. v Městském muzeu – Wenkeově domě od 16:00 hodin. Vstupné na přednášku je
dobrovolné.
Mgr. Rudolf Havelka, Ph. D.

Veřejné bruslení PROSINEC.
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí

02.12.2018
08.12.2018
09.12.2018
15.12.2018
23.12.2018
24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
28.12.2018
29.12.2018
30.12.2018
31.12.2018

13:45 – 15:45 hod.
14:00 – 16:00 hod.
13:45 – 15:45 hod.
14:00 – 16:00 hod.
15:30 – 17:30 hod.
12:30 – 14:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
10.00 – 12.30 hod.
14.00 – 16.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
12.30 – 14.00 hod.
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Tipy pro vás

Tř í k r á l o v á sb í r ka

„…a já také vystupuju a Nový rok vám vinšuju...“

Již podevatenácté vyjdou počátkem roku do ulic Jaroměře
i okolních obcí koledníci Tříkrálové sbírky, aby u prahů domácností zazpívali koledu, popřáli šťastný nový rok, věnovali drobný
dárek a při tom poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží z důvodu nemoci, stáří,
hendikepu či své nedobré sociální situaci.
Skupinku koledníků doprovází vždy vedoucí, který se musí prokázat průkazkou – pověřením ředitele Charity ČR a platným
občanským průkazem. Pokladnička musí být zapečetěná městským úřadem s logem charity. Pozor na falešné koledníky!
V pořadí 19. Tříkrálová sbírka byla vyhlášená Charitou České republiky na dny 1. – 14. ledna 2019, nejčastěji však koledníci vyjdou do ulic v sobotu 5. ledna. V kostelích v Jaroměři a v Josefově proběhne sbírka po mši sv. v neděli 6. ledna. Koledníky
s pokladničkami pro Domov sv. Josefa můžete potkat i v obcích
Semonice, Jasenná, Nový Ples, Rasošky, Vlkov, Velichovky, Hustířany, Heřmanice, Brod, Zaloňov, Vestec, Žireč, Rožnov a Ne-

znášov, Habřina a letos poprvé i ve Chvalkovicích.
Každý rok se této akce účastní kolem šedesáti tisíc dobrovolníků z mnoha měst a obcí z celé republiky. Výsledky minulého ročníku předčil očekávání, dosáhl výsledku o 13 miliónů vyššího než
v roce předešlém. Peníze pro Domov sv. Josefa přinesli koledníci z Jaroměře a okolí v celkové sumě 282.392 Kč. 65 % výtěžku
bylo věnováno na revitalizaci náměstí v areálu Žireč, které bylo
dáno do provozu 9. listopadu t. r. Zbývající část putuje každoročně na další projekty diecézní Charity a humanitární pomoc
a rozvojovou spolupráci Charit ČR.
Výtěžek letošní sbírky bychom chtěli věnovat na obnovu vybavení pokojů klientů, zejména polohovacích postelí, které začínají být za 17 let používání nevyhovující.
Součástí letošního ročníku Tříkrálové sbírky bude opět koncert
v podání sborů Ostrováček a Kapa v kostele sv. Jakuba v Jaroměři, který pořádá Základní škola Na ostrově a Gymnázium
Jaroslava Žáka. Vánoční koledy si přijďte poslechnout v sobotu
5. 1. v 17 hodin. Srdečně zveme!
Děkujeme předem za všechny dary, za vlídné přijetí koledníků,
za důvěru v naše dobročinné poslání.
Děkujeme také všem, kdo se do sbírky obětavě zapojují.
Přejeme vám pokojný čas adventu, požehnané Vánoce a do příštího roku pevné zdraví, bohatství lásky, radosti a naděje.
Jitka Holcová a Mgr. Marie Paclíková, Domov sv. Josefa

M ě s tská k n i h o v n a v Ja roměři

Vážení přátelé knihovny,
blíží se Vánoce, svátky klidu, porozumění a setkávání se s blízkými a než uzavřeme tento rok, tak jsme si pro vás na prosinec
připravili následující akci:
12. 12. 2018 – Hlavní budova – 17:30 – Když vypráví Irena Fuchsová… Oblíbená autorka 33 knih, autorka fejetonů do časopisů
Ona Dnes, Vlasta a Překvapení, blogerka portálu iDnes, letitá
nápověda v Činoherním klubu, zakladatelka facebookové hry
Kdo je Kamil Fuchs? a moderátorka pořadu v Českém rozhlase
Pardubice. Je toho mnoho, co paní Irena Fuchsová dělá, přijďte
si s ní pohovořit a zjistit, jaká vlastně je. Součástí bude prodej
jejích knih.
9. 1. 2019 – Hlavní budova – 17:30 – Tajné služby a hledání pokladů. Populární spisovatel a záhadolog Milan Zacha Kučera bude
opět přednášet o záhadách, tajemstvích a hledáním pokladů,
které nám tajné služby třeba zamlčely.
Dále knihovna bude pořádat tradiční besedy pro družiny prvních
tříd ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Na Ostrově a informační lekce pro
žáky základních škol.
Rádi bychom upozornili, že jsme byli již tradičně osloveni paní
Terezou Netukovou a Dobrotetami na spolupráci při pořádání
vánoční sbírky vánočních dárků pro Ozdravovnu Les Království,

kde jsou umístěny týrané a zneužívané děti. Knihovna bude
sloužit jako sběrné místo. Zabalené dárky s popisem určení
např. kluk 6-10 autodráha, nebo oblečení prosím doneste na
provoz ve výpůjční době knihovny, případně po předchozím dohodě i mimo výpůjční dobu. Slavnostní předání dárků proběhne
v zábavním parku Tongo dne 16. 12. 2018 pod Stromem splněných přání.
Knihovna také navázala spolupráci s potomky rodiny Náhlovských a získala kroniky a korespondence z Památníku národního
písemnictví v Praze a v dohledné době pro vás připraví výstavu o historii rodiny, která vlastnila budovu, ve které v současné
době knihovna sídlí.

Vánoční uzavření poboček:
Pobočka Zavadilka i Josefov budou uzavřeny od 21. 12. 2018
(pátek) do 1. 1. 2019 (úterý). Znovu vám naše dveře otevřeme
2. 1. 2019. Hlavní budova bude vyjma svátků fungovat bez omezení, tj. v pátek 28. 12. V běžné otevírací době 8:00 – 13:00, budeme se na vás těšit.
A na závěr bychom vám všem rádi poděkovali za přízeň v letošním roce a pevně věříme, že vás v tom nadcházejícím nezklameme.
Vaše knihovna
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Inzerce

• Koupím chatu, chalupu nebo domek v Jaroměři a okolí.
Nabídněte na tel. 774 777 072.
• Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 ve 4. patře panelového
domu, v centru Jaroměře. Volný od ledna 2019. Kontakt:
723 079 967.
• Výkup starožitností a sběratelských předmětů. Obrazy,
rámy, hodiny, náramkové a kapesní hodinky, knihy, pohledy a mince, bankovky, odznaky, šavle, bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba
hotově. Volejte, pište. Tel. 605 254 511.
• Nutně sháním menší byt v Jaroměři, platba v hotovosti.
Volejte prosím na tel. 774 777 073.
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• Mladá rodina chce koupit větší byt nebo dům v Jaroměři i
blízkém okolí. Nabídky prosím na tel. č. 775 777 073.
• Čištění koberců a čalounění pro domácnosti i firmy. Kompletní úklidový servis. Kvalitně za rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Telefon: 603 701 992.
• Hledám byt 2+1 v Jaroměři a okolí, OV i DB. Zavolejte prosím na tel. 776 566 630.
• Prodejna OBUV NOBL (v Jaroměři naproti České poště)
nabízí novou zimní obuv značky Tamaris, Marco Tozzi,
S.Oliver, Caprice, Klondike... Ke každému nákupu malý dárek! www.obuvnobl.cz
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