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Vážení čtenáři,
dnes je to přesně rok, co vyšel Zpravodaj v novém kabátku. Za ten rok se změnilo mnohé…
Ustálili se přispěvatelé, přibylo nových rozhovorů, začali jsme se více zajímat o dění ve městě, o typy na akce a výlety v okolí i v Jaroměři
a změnili jsme distribuční společnost. Je to jen
zlomek toho, co se změnilo a čeká nás ještě
spousta práce dotáhnout Zpravodaj tam, kam
bychom si přáli. Už teď však víme, že reakce,
ať už od profesionálů či úplných laiků, jsou více
než pozitivní, a že to byl krok správným směrem.
Měsíc srpen je za námi a událo se v něm opravdu spoustu věcí. První akcí v tomto měsíci byl
Brutal Assault, který proběhl vskutku poklidně,
bez zásadních zásahů. Je vidět, že veskrz metaloví fanoušci jsou „drsňáci“ jen na povrchu,
nikoliv na duši. Další úspěšnou akcí, kterou
máme za sebou, je Prvorepublikový den v Jaroměři, kde jste se s námi mohli přenést do dob
20. let, pořádaný Městem Jaroměř. A 20. srpna jsme si připomněli smutné výročí – invazi
vojsk Varšavské smlouvy do Československa,
kdy k nám vpadla vojska pěti komunistických
zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským
svazem. Došlo k potlačení československého
pokusu o reformu socialismu (tzv. pražské jaro)
a k zatčení a internaci československých vedoucích představitelů. Vojska SSSR zde zůstala
až do roku 1991.
V září nás však čekají příjemnější věci – minimálně pro rodiče je dobrou zprávou, že dětem
končí prázdniny a začíná škola. Prvňáčci se určitě těší poprvé do lavic, ty otrlejší a starší se
mohou těšit alespoň na své kamarády a oblíbené učitele. První školní den začíná 3. září.
Na pátek 28. září připadá státní svátek Den
české státnosti. Toto datum je zároveň i svátkem sv. Václava a připadá na den jeho úmrtí.
Sv. Václav byl Přemyslovec, patron Čech a Moravy a je jedním z tradičních symbolů české
státnosti. U nás je tento den těsně spjat se Svatováclavskou poutí, která se i letos bude konat
na náměstí ČSA.
Prázdninový čas neskutečně rychle utekl. Doufám, že jste si všichni dosyta užili tropického
počasí a přeji nám všem, aby se v září počasí umoudřilo a bylo opět takové, na jaké jsme
v našem klimatickém pásu zvyklí.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Změny na úseku řidičských průkazů
S účinností od 1. 7. 2018 dochází ke změně na úseku vydávání řidičských průkazů (ŘP).
O vydání ŘP si budou moci řidiči požádat na kterémkoli obecním úřadu
obce s rozšířenou působností v celé České republice. K žádosti se již
nebudou dokládat fotografie. Dojde ke změně výše správních poplatků:
• Při udělení řidičského oprávnění (ŘO), rozšíření ŘO nebo při změně údajů se bude nově platit částka 200 Kč,
• při vydání ŘP do 5 pracovních dnů (blesk) bude poplatek 700 Kč,
• při vydání mezinárodního řidičského průkazu se výše poplatku nemění a činí 50 Kč.
Pokud se nový ŘP vydává z důvodu konce jeho platnosti, je tato výměna i nadále zdarma.
V případě podání žádosti imobilní osobou, odbaví tohoto žadatele referent ODSH po předchozí telefonické domluvě v prostorách matriky
do doby, než bude celý odbor přemístěn do budovy č. p. 49 na nám.
Československé armády. Tel.: 491 847 141 nebo 491 847 143.
Důvodem tohoto opatření je nutnost pořízení digitálního podpisu
a fotografie na žádost o ŘP. Nově se již na ŘP nebude uvádět adresa
trvalého bydliště.
Jana Hájková, Odbor dopravy a silničního hospodářství

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

5. 9.
10. - 14. 9., 24. - 28. 9.
3. - 7. 9., 17. - 21. 9.

Odpady (tzv. přílože) u nádob na komunál budou považovány za
černou skládku a dle vyhlášky č. 7, čl. 5, od. 3 jsou "FO povinny zajistit si nádoby o dostatečném objemu na odkládání zbytkového komunálního odpadu...". Osobě, která tuto vyhlášku poruší, může být
uložena pokuta.
Ing. Petr Filipec, vedoucí OŽP

Komunální volby 2018
Upozorňujeme kandidátní strany,
že své kandidátní listiny s programem můžou zasílat nejpozději do
5. září na mail redaktor@jaromer-josefov.cz, a to již graficky upravené, maximálně do velikosti A4 a ve
formátu jpg. či pdf.
Předpokladem je, že tyto informace
budou zveřejněny 25. září 2018 v mimořádném čísle.
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Bi l an c o v á n í

Je skoro u konce čtyřletý komunální volební cyklus, a tak je nutné obrazně řečeno složit účet voličům.
Za volební stranu JAROMĚŘ – NÁŠ DOMOV došlo v minulých volbách ke zvolení dvou zastupitelů, a to JUDr. I. Rudolecké a Ing.
O. Salače, CSc. Byli jsme od samého počátku zahnáni do opozice
a cílem neskutečné arogance s omezováním výkonu zákonných
práva zvolených zastupitelů. Hlavním strůjcem byla Volba pro
město s dalšími některými koaličními zastupiteli. Prvním neskutečným arogantním a protidemokratickým atakem bylo zabránění
možnosti pracovat Ing. Salačovi ve Finančním výboru. To nemá
v demokratické minulosti Zastupitelstva v Jaroměři obdobu. Cílem bylo zamezit opozičním zastupitelům ovlivňovat hospodaření
města v souladu s požadavky jejich voličů. Názory obou opozičních zastupitelů byly při jednáních zesměšňovány starostou a jeho
několika kamarády, pravidelně docházelo k umlčování opozičních
zastupitelů při přednášení návrhů k projednávaným materiálům.
Ano, i k takovému nedemokratickému postupu v rozporu se zákonem docházelo vypínáním mikrofonu na pokyn starosty pana Ing.
Klepsy. Dokonce došlo i ke třem stíháním JUDr. Rudolecké před
přestupkovou komisí za její vystoupení v Zastupitelstvu. Samozřejmě žádný přestupek nebyl prokázán, šlo jen o zastrašování.
Je jasné, že v takové atmosféře, cokoliv jsme navrhli, bylo bleskově smeteno ze stolu. A nebylo toho málo. Třeba, aby se všechny
materiály před jednáním v Zastupitelstvu zveřejňovaly na internetu, jako to činí řada jiných měst. Občané by se tak mohli seznámit
před schválením předem připraveného usnesení s obsahem projednávané záležitosti a případně požadovat změnu usnesení. Také
byl smeten náš návrh na zákaz provozování ve městě výherních

a hracích automatů. Kdopak asi ve městě má ve své nemovitosti
hernu? Zamítnut byl i návrh na udělení čestného občanství města
panu M. Frostovi, člověku, který jako invalidní na svoje vlastní náklady vybudoval vojensko-historické muzeum v Josefově. Odmítnuty byly desítky podnětů k šetření města a k vyšší efektivitě vynakládaných finančních prostředků. Každoročně se tak mohlo např.
v provozní části rozpočtu města ušetřit několik miliónů korun,
které mohly posloužit třeba k opravám komunikací, chodníků, veřejných prostranství a památek. Řadu zastupitelů nebylo za čtyři
roky slyšet promluvit při jednáních, natož předložit nějaký oficiální
písemný materiál do Zastupitelstva ke zlepšení situace ve městě.
Ovšem mnoho z nich se ucházelo o dobře placené funkce, ale výsledek jejich práce nás nenadchl. Vždy jsme byli a budeme proti
stále se opakujícím záležitostem, kdy někteří zvolení zastupitelé
získávají od města zakázky, kdy privatizují městský majetek nebo
dokonce ho získávají zdarma. Ze zákona to je sice možné, ale my
tuto praxi odmítáme z morálního hlediska. No, řekněte občané,
kdo z Vás takové možnosti má?
Dlouhodobě, a to ještě před zvolením do Zastupitelstva, jsme kritizovali stav některých mostů a prosazovali jejich opravy (stačí se
podívat do historie webu Bezcenzury nebo Zpravodaje). Opravy
se podařilo prosadit a letos budou ukončeny. Bohužel ve městě
zůstává obrovské množství zchátralých budov, komunikací, veřejných prostranství a památek. Na investice mnoho nezbývá,
protože radniční koalice převážnou část rozpočtu města obrazně
řečeno „projedla“ v provozní části. Tak lze konstatovat, že v porovnání s okolními městy, JAROMĚŘ NEZKVÉTÁ.
Jaroměři 7. 8. 2018 opoziční zastupitelé
JUDr. I. Rudolecká a Ing. O. Salač, CSc.

Re ak c e n a č l á n ek "B ila n cov á n í"
Dovoluji si touto cestou reagovat na článek „Bilancování“, jehož
autory jsou dva zastupitelé pod článkem podepsaní.
První nepravdivou informací je jejich tvrzení, že oba zastupitelé
byli od samého počátku zahnáni do opozice. V zastupitelské demokracii je naprostou přirozeností, že někdo s někým komunikovat chce a někdo ne. Ve volebním programu Vašeho uskupení
bylo mimo jiné uvedeno, že jedním z Vašich cílů je mé odvolání
z funkce starosty. Plně Váš názor respektuji. Věřím, že jste si nemysleli, že tím, kdo Vás osloví, budu já? Nevím, do jaké míry s Vámi
komunikovali ostatní zvolení zastupitelé. Byla to jejich věc a jejich
rozhodnutí. JUDr. Rudoleckou jsem ještě asi před 5 lety neznal.
Celkem dobře jsem ale znal Ing. Salače. S ohledem na jeho konání na přelomu let 2002 a 2003, kdy naprosto lživým způsobem
informoval tehdejšího poslance za ČSSD, se snažil nevšední špinavostí finančně poškodit město, ve kterém žije i on. Jednalo se
o desítky miliónů dotačních prostředků, které se snažil přesměrovat z rekonstrukce jaroměřského divadla na stavbu tehdy uvažované sportovní haly, jejíž výstavba tehdy ještě nezačala. Navštívil
jsem tehdy se svým kolegou uvedeného poslance s dotazem, co
jej vedlo k navrženému pozměňovacímu návrhu v rámci republikového rozpočtu. Odpověď byla šokující a neuvěřitelná. Veškeré
informace čerpal od tehdy svého stranického kolegy Salače. Není
pochyb, že jednání tohoto dnes „opozičního“ zastupitele mělo
nejen výrazným způsobem poškodit tehdejší nově zvolené vedení
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města, ale především zatížit rozpočet Jaroměře budoucími závazky v úrovni téměř 100 mil. korun. Tenkrát jsem si dotvořil vlastní
názor na Ing. Salače. Dodnes a napořád považuji tohoto člověka
za naprosto nedůvěryhodného, falešného a pokryteckého. Toto je
hlavní důvod, proč bych nikdy nehlasoval pro zvolení Ing. Salače
do jakékoliv funkce.
Další nepravdou je tvrzení obou zastupitelů ve věci arogantního
a protidemokratického zabránění možnosti Ing. Salačovi pracovat ve finančním výboru. V demokratické společnosti platí, že do
výboru zastupitelstva je zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů. V případě jaroměřského zastupitelstva tedy
musí navržený kandidát získat minimálně 11 z celkových 21 hlasů.
Každý z dnešních členů finančního a kontrolního výboru, výboru
pro bezpečnost a pořádek, i obou osadních výborů v Josefově
a Semonicích, musel minimálně 11 hlasů obdržet. Ing. Salač neobdržel ani tento minimální počet. Osobně jsem hlasoval proti. Pokud oba zastupitelé nemohou unést prvky zastupitelské demokracie, měli by se zamyslet v první řadě nad vlastní mírou arogance
a nedemokratického chování.
V souvislosti s tímto je třeba uvést další klamání veřejnosti ze strany obou autorů článku. Finanční výbor je výborem zastupitelstva.
Členové výboru mohou vytýkat, doporučovat, navrhovat, ale nikdy nemohou rozhodovat. Rozhodovací pravomoc ve všech zásadních otázkách financování náleží zastupitelům. A oba autoři
článku zastupiteli města jsou. Není tedy pravdou, že nezvolením
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R e ak c e n a č lá n ek "B ila n cov á n í"
– po k ra č o v á n í
Ing. Salače do finančního výboru, byl jakkoliv omezen v rámci
svých práv v otázce hospodaření města.
Nikdy jsem také neinicioval jakýkoliv podnět na jednání JUDr. Rudolecké pro projednání u přestupkové komise. Ta zastupitelka mi
skutečně nikdy za to nestála a nestojí. Stále ještě totiž nevěřím nemalému počtu názorů o psychopatických rysech uvedené zastupitelky. Na druhé straně vnímám vysokou míru arogance, časté zneužívání uděleného slova k urážení zastupitelů nebo zaměstnanců
města, kdy se v některých případech vůbec nevěnuje projednávanému materiálu. V souladu s jednacím řádem zastupitelstva budu
i nadále v podobných případech slovo odebírat. Po stránce lidské
se řídím jednou ze základních pouček – „na hrubý pytel hrubá záplata“. Demokracie, podle mého názoru, nejen umožňuje sdělovat kriticky své názory, ale také právo se adekvátně bránit.
Vždycky jsem se snažil, aby v rámci možností byla jaroměřská veřejnost maximálně informována o čemkoliv. Stejně tak si nepamatuji na jediného zastupitele, který by protestoval proti zveřejňování materiálů na internetu. Nepamatuji se přesně na důvod, který
nám toto znemožnil. V této věci by se měla vyjádřit tajemnice
úřadu. Není tedy pravdou, že toto bylo smeteno ze stolu a že to
byla Vaše myšlenka. O jakémkoliv přiblížení informací veřejnosti
se diskutuje minimálně 5 volebních období, kdy jsem zastupitelem
města.
Není žádným tajemstvím, že jsem vlastníkem nemovitosti, ve které jsou již někdy od roku 2005 umístěny hrací automaty. Pokud se
otázka provozování výherních a hracích automatů na zastupitelstvu projednává, jsem ve střetu zájmů a musím se chovat v rámci
zákonných regulí. Pokud bych tak neučinil, nemusí nikdo ze čtenářů pochybovat o podání trestního oznámení na mou osobu. Nejspíše anonymního, ze strany nějakého hrdiny našeho města.
Nebudu hodnotit otázku udělení, či neudělení čestného občanství
Miroslavu Frostovi, který se významnou měrou zasloužil o zprovoznění vojensko-historického muzea v Josefově. Opět ale není
pravdou, že na svoje vlastní náklady toto muzeum vybudoval. Po-

třebné nebytové prostory poskytlo město, které hradilo každým
rokem veškeré provozní náklady. A to až do nedávné doby, kdy se
provozování muzea ujal Český svaz bojovníků za svobodu.
Vrcholem pokrytectví a falešného chování, minimálně ze strany
Ing. Salače, je zmiňované prosazování efektivity vynakládaných
finančních prostředků města. Myslím, že to bylo v období rušení
okresních úřadů, kdy právě tento člověk navrhoval navýšení počtu
zaměstnanců úřadů o desítky. Naprosto nepotřebné a skutečně
neefektivní nové funkce korunoval požadavkem na samostatnou
funkci řidiče starosty. Jak se může pod článek „Bilancování“ podepsat s čistým svědomím člověk, který mi v první polovině června 2005 naprosto arogantním a ultimativním způsobem sdělil, že
chce být druhým místostarostou města s přesným vymezením odborů, které chce mít v gesci. Druhého uvolněného místostarostu
naše město nemělo a podle mé dosavadní zkušenosti jej zcela určitě nepotřebuje. V roce 2005 zřejmě Ing. Salače, více než efektivita toku finančních prostředků města, zajímala vlastní peněženka.
Tento ostudný požadavek Ing. Salače byl smeten během několika
prvních minut na nejbližším jednání zastupitelstva.
Na závěr si dovoluji sdělit, že oprava a řešení mostů v našem městě jakkoliv nesouvisí s osobami obou autorů článku. Tyto stavby,
opravy nebo rekonstrukce by probíhaly bez přítomnosti mé nebo
přítomnosti JUDr. Rudolecké nebo Ing. Salače. Stejně, jako spousty dalších věcí. Asi nastala chvíle, abych veřejnosti odkryl i druhý
důvod, proč jsem své účinkování na radnici neukončil na konci
roku 2015, tak jak jsem na začátku tohoto volebního období uvažoval. Motivací byli dva zastupitelé, z nichž jednoho jsem docela
slušně znal. Chtěl jsem, aby tyto dva zastupitele a autory článku
poznali i ostatní. Za ty necelé 4 roky Vás poznali dostatečně. V jediné věci s Vámi souhlasím – Jaroměř nevzkvétá. K tomu ale dodávám – i přesto žije. A nepochybuji, že bude i nadále žít s nebo bez
Vašeho přičinění.
Jiří Klepsa

P r vo r ep ub l i k o vý d en v Ja roměři
Dne 18. 8. 2018 se v Masarykových sadech uskutečnil Prvorepublikový den.

Akce započala ve 14.00 hod. příjezdem "tatíčka" Masaryka, spolu
s vojenskými silami, které zajistil Gryff – Společnost pro zachování
kulturní historie. Dobový T. G. Masaryk položil, společně se současným starostou města Jaroměře, věnec k památnému kameni,

který leží v Masarykových sadech. Tato společnost se postarala
i o dobový fotokoutek a prvorepublikovou poštu, která zahrnovala také roznos Prvorepublikového Zpravodájku, plátku, speciálně
vytvořeného pro tento den.
O půl čtvrté započal hlavní program. Nejdříve nám zahrál flašinetář, po němž následovala kapela Klapeto, která nám všem vyrazila
dech svými prvorepublikovými písničkami. V 18.00 hod. vystoupila
na pódium Zelená sedma a jak se rozezněly první tóny, bylo hned
živo pod pódiem. Závěr patřil fenomenální kapele Blue Star, která
mezi přihlížejícími navodila pohodu. Úplně na konec jsme shlédli
ohňostroj v národních barvách trikolory.
Kromě hlavního programu jste také měli možnost shlédnout
sekundární program, a to výstavu Jaroměř dnes a před sto lety,
členy Umělecké kolonie Bastion IV nebo dobové hasiče.
Z gastronomie měly největší úspěch dva minipivovary, které určitě
nezájmem návštěvníků netrpěly. Fronty se tvořily i u langošů a obřích špízů, nebo třeba u Kafekáry.
Akce se konala za podpory Města Jaroměře, Městského kulturního střediska, Královéhradeckého kraje a Městského muzea v Jaroměři.
«LAT»
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Komunální a senátní volby 2018
Volby do Zastupitelstva města Jaroměře proběhnou v pátek !!! UPOZORŇUJEME VOLIČE NA ZMĚNU VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
dne 05.10.2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 06.10.2018 OKRSKU Č. 6 (NEMOCNICE). TATO MÍSTNOST BUDE I NADÁLE
od 8:00 do 14:00 hodin.
V AREÁLU BÝVALÉ NEMOCNICE, NOVĚ VŠAK V BUDOVĚ, KDE
V našem volebním obvodě 47 – Náchod, se ve stejném termínu
budou konat také volby do Senátu Parlamentu České republiky. Hlasování proběhne v pátek 05.10.2018 od 14:00 hodin do
22:00 hodin a v sobotu 06.10.2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Případné druhé kolo senátních voleb proběhne o týden
později, a to ve dnech 12.10.2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a 13.10.2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

SÍDLÍ VETERINÁRNÍ ORDINACE (ZADNÍ VCHOD). MÍSTNOST
BUDE ŘÁDNĚ A VIDITELNĚ OZNAČENA !!!
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (tj. nám. Československé armády 16, Jaroměř) a je zapsán ve stálém seznamu voličů, může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 3 –
Radnice Jaroměř.

Volit se bude v těchto volebních okrscích:
OKRSEK Č.		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1.		
2.
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		

VOLEBNÍ MÍSTNOST			

ADRESA

Restaurace Růžovka			
Dětský domov, ZŠ speciální a PrŠ		
Radnice Jaroměř				
SŠ řemeslná – Domov mládeže		
Gymnázium				
Nemocnice				
Městská knihovna			
Městské muzeum			
Jídelna U berňáku			
Jídelna U berňáku			
Jídelna SATO				
Radnice Josefov				
Radnice Josefov				
Sokolovna TJ Sokol Jezbiny 		
Bývalá ZŠ Starý Ples			
Hasičská zbrojnice Semonice		
Gymnázium				
Železniční muzeum			

Jaroměř, Na Vrších 257
Jaroměř, Palackého 142
Jaroměř, nám. Československé armády 16
Jaroměř, Studničkova 176
Jaroměř, Lužická 423
Jaroměř, Národní, bez č.p. (areál býv. nemocnice)
Jaroměř, V. Probošta 180
Jaroměř, Husova 295
Jaroměř, Nádražní 904
Jaroměř, Nádražní 904
Jaroměř, Průmyslová 443
Jaroměř, Josefov, Traxlerova 110
Jaroměř, Josefov, Traxlerova 110
Jaroměř, Hradecká 38
Jaroměř, Starý Ples 1
Jaroměř, Semonice 101
Jaroměř, Lužická 423
Jaroměř, Nádražní 227

Žádáme všechny občany, aby si řádně označili své poštovní
schránky, do kterých budou distribuovány hlasovací lístky. Hlasovací lístky jsou distribuovány na adresu evidovaného trvalého
pobytu (nikoliv přechodného). Vyzýváme proto všechny občany, aby si překontrolovali údaj o místě trvalého pobytu a platnost občanského průkazu.

Další informace o připravovaných volbách jsou průběžně uveřejňovány na internetových stránkách města www.jaromer-josefov.cz, sekce „Úřední deska“, záložka „Volby do zastupitelstev
obcí a Senátu Parlamentu ČR 2018“.
Ing. Jiří Kotland, vedoucí OOVV

O zm ěn ě prov ozov a t ele
v eřej n éh o os v ět len í

Od 26.07.2018 zajišťuje veškeré poruchy a nefunkční veřejné Adresa pro doručení
osvětlení vč. vyjádření o existenci podzemního a nadzemního oznámení o vadě:
Pražská 757, 535 01 Přelouč.
zařízení veřejného osvětlení společnost Osvětlení a energetické systémy a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4. Na otázky
ohledně nového provozovatele odpovídá Ing. Jaroslava Valen- Jak byl vybrán nový správce veřejného osvětlení?
Nový správce byl vybrán na základě nadlimitní veřejné
tová, technik OMM.
Dispečink 24 hodin:
Kontaktní osoba:
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800 101 109
p. Jakub Ondřej, mobil: 602 538 581
e-mail: jakub.ondrej@o-es.cz

zakázky. Bylo přihlášeno pět účastníků a díky tomu, že se soutěžilo o co nejnižší nabídkovou cenu, vyhrála firma Osvětlení
a energetické systémy, a.s. Firma získala smlouvu na pět let a
poté se bude soutěžit znovu.

2018

Zprávy z města

O zm ěn ě p r ov ozov a t ele
ve ř e jn éh o o sv ět len í – pokra čov á n í
Je nějaký rozdíl mezi novým a starým správcem?
Nový správce dostal určitě přísnější smlouvu. Největší rozdíl je však v tom, že bude spravovat a udržovat veřejné
osvětlení, elektrickou energii však bude hradit město. Dříve se
správce staral nejenom o údržbu, ale také zajišťoval dodávku el.
energie, dnes je vysoutěžená firma vyloženě jen správce.
Co vše tedy má nový správce na starosti?
Ve smlouvě má nový správce jasně dané podmínky
a úkoly, které musí po dobu plnění smlouvy plnit – jako jsou
nátěry sloupů veřejného osvětlení, revize, opravy aj. Jinak musí
řešit všechny nahlášené poruchy, které by například na hlavních

třídách měly být odstraněny do 24 hodin. Řeší pojistné události,
vandalismus, vytyčují inženýrské sítě, vyjadřují se k projektovým
dokumentacím, měli by být u stavebních řízení, kolaudací a celkově se starat o veřejné osvětlení.
Jak tedy postupovat, stane-li se nějaká závada?
Na webu města nebo podatelně města je zveřejněné
číslo na dispečink, který by měl fungovat 24 hodin denně. Kontaktní osobou pro Jaroměř se stal pan Jakub Ondřej. Kdokoliv,
kdo tak zjistí závadu nebo poruchu na veřejném osvětlení, by
měl zavolat na dispečink.
«LAT»

Nová technologie chlazení na zimním stadionu
Přes letní přestávku na zimním stadionu byla doplněna a zmo- Je tento nový systém náročnější na údržbu, nebo naopak budernizována technologie chlazení. Na otázky odpovídá Pavel dou mít zaměstnanci méně práce?
Martínek, vedoucí areálu ASVAJ.
Pro zaměstnance to především znamená seznámení se
s novým způsobem práce při "výrobě" ledu. Ostatní práce spočívající v udržování a úpravě ledu zůstávají stejné.
Dojde s novým systémem k nějaké cenové úspoře?
Tím, že počítač udržuje systém v optimálním chodu,
k jisté úspoře dojde. To ale nebyl hlavní důvod změny. Hlavním
důvodem byla bezpochyby bezpečnost.
Kdy dojde k jeho zapojení a pozná běžný/profi uživatel rozdíl?
Mrazit jsme začali 23. 8. již s novou technologií. Myslím, že kvalita ledu v Jaroměři špatná nebyla, ale pokud si někdo
všimne dalšího zlepšení, určitě budeme rádi.
«LAT»

K čemu slouží nový měřící a regulační systém?
Systém doplňuje stávající technologii chlazení ledové
plochy. V ledu jsou umístněné čidla, a ty jsou propojeny do PC
u ledařů. Počítač pak na základě vyhodnocených měření zajišťuje odpovídající mražení plochy.
Jaký je rozdíl mezi tím novým a starým?
Jak již z předešlé odpovědi vyplývá, systém řídí počítač
na základě přednastavených údajů, a tudíž by mělo být chlazení
plochy lepší. Přidanou hodnotou tohoto systému je jednoznačně bezpečnost celého systému našeho zimního stadionu. V případě úniku čpavku je strojovna osazena čidly. Tato čidla jsou
propojena s ventily a GSM modulem. Takže v případě havárie
jsou ventily automaticky uzavřeny, systém odpojen a složky IZS
jsou informovány.

Příprava rozpočtu města Jaroměře na rok 2019 – výzva
občanům, organizacím.
Vážení spoluobčané,
v průběhu IV. čtvrtletí 2018 bude projednáván I. návrh
rozpočtu města Jaroměře na rok 2019.
Vaše návrhy a náměty na zařazení akcí do rozpočtu našeho
města na rok 2019 můžete zasílat písemně na adresu odboru plánovacího a finančního Městského úřadu v Jaroměři nebo e-mailem na adresu: neumannova@jaromer-josefov.cz, a to v termínu do 20.10.2018.
Za Vaše náměty, návrhy a postřehy předem děkujeme.
Neumannová Iveta, vedoucí OPF
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Školství

ZÁŘÍ

Předškoláci, hurá na "Ostrov"!
Ahoj kluci a holčičky, blíží se doba, kdy odejdete z mateřské
školky a stanete se opravdovými školáky. Těšíte se?

Ostrově“, kterým říkáme Dobrý start. Už od září můžete chodit každý měsíc do školy Na Ostrově a odhalovat „tajemství
školních lavic“. Vašimi průvodci budou paní učitelka Petra Kačerová a pan učitel Jan Jandík, kteří s vámi pak budou prožívat
i následující školní léta.
A kdy se sejdeme? Vždy ve čtvrtek v 15.30 hod. před školou,
která je hned u nového mostu přes řeku. Končit budeme
v 16.15 hodin. Vezměte s sebou mamku nebo taťku a nezapomeňte si bačkůrky.
Pokud by se vaši rodiče chtěli na něco zeptat, stačí zavolat na
naše tel. číslo 491 812 474 (zástupkyně ředitele Simona Soukalová).
Řada vašich starších kamarádů ze školky k nám také chodila na
„Dobrý start“ a moc se jim líbil. A co vy? Přijďte a sami uvidíte.
Těšíme se na vás!

Pro ty, kteří se do školy už těší, i pro ty, kteří mají ze školy trochu obavy, jsme připravili pravidelná setkávání na „tajuplném

Dobrý start 2018-2019:
1. Tajuplný Ostrov (20. 9. 2018). Seznámíš se se školou a poznáš nové kamarády.
2. Začínáme psát lodní deník – Kormidlo na pravobok
(4. 10. 2018). Zdokonalíš si svou prostorovou orientaci.
3. Okolí Ostrova (18. 10. 2018). Podíváš se do školní družiny.
Sraz v 15,30 u naší školní družiny ve vile Na Matysáku.
4. Loď plná říkanek (15. 11. 2018). Rozhýbeš si jazýček.
5. Vánoce na Ostrově (13. 12. 2018). Užiješ si vánoční atmosféru.

Mgr. Simona Soukalová

6. Kapitánské počty (17. 1. 2019). Procvičíš si počítání hrou.
7. Barvy a tvary moře (14. 2. 2019). Uvolníš si ručičky a prsty.
8. Tajemství moře (28. 2. 2019). Poznáš zvířátka nejen kolem
nás.
9. Učíme se domorodým jazykům (14. 3. 2019). Vylepšíš si
znalost angličtiny.
10. Plavčíci na palubu! (28. 3. 2019). Zdoláš překážky v tělocvičně (vezmi si s sebou cvičební úbor).
11. Plavčík šikulka (25. 4. 2019). Budeš tvořit pro radost.
12. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků (13. 6. 2019). Základní informace o nástupu do školy.

J o s e f o v sk á ško l a s e v zá ří ot ev ře
i p ř e d šk o l á k ů m

Milí budoucí prvňáčci,

se naučíte spoustu zajímavých věcí. Usnadní Vám to přechod
z mateřské školy na tu základní, poznáte nové kamarády, budoucí spolužáky, a také Vaše budoucí paní učitelky, které Vás
každý měsíc na toulkách naší školou doprovodí. Vezměte s sebou mamku a taťku a přijďte každý měsíc mezi nás!
12. 9. 2018
17. 10. 2018
14. 11. 2018
12. 12. 2018
16. 1. 2019
13. 2. 2019
13. 3. 2019
17. 4. 2019
15. 5. 2019
12. 6. 2019

naše škola si pro Vás i v tomto školním roce připravila pravidelná setkání, při kterých poznáte nejen naši školu, ale také
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Školou křížem krážem
Počítačové hrátky
Brousíme si jazýček
Těšíme se na Vánoce
Keramická dílna 1
Keramická dílna 2
Povídání o jaru
Kdo si hraje, nezlobí
Zpíváme si pro radost
Putování za pohádkou

Vždy od 15:30 do 16:15 hod.
Za kolektiv ZŠ Josefov, Kateřina Šimková

2018

Školství

Základní škola Boženy Němcové v Jaroměři
Vážení rodiče,
jako každý rok jsme připravili
pro budoucí prvňáčky program „Škola nanečisto“, který usnadňuje dětem přechod
z mateřské školy do školy základní. Dovolujeme si vás pozvat na pravidelné setkávání dětí
s učiteli naší školy, které probíhá již čtrnáctým rokem. Školáček si hravou formou prohlédne prostředí školy kam nastoupí

18. 9. 2018
Seznámení s prostředím školy, správné
držení tužky

a seznámí se s učitelkami (třídními učitelkami ve školním roce
2019/2020 budou Mgr. Jitka Nývltová a Mgr. Kateřina Hamáčková). Setkání jsou vždy zaměřena na prohlubování různých
dětských dovedností.
Po dobrých zkušenostech s touto akcí můžeme konstatovat,
že rodiče i žáci byli velice spokojeni.
Škola nanečisto bude probíhat na ZŠ B. Němcové v Knappově ulici (Malá Boženka) vždy v úterý od 15,30 do 16,15 hodin
v těchto termínech:

4. 12. 2018
Bojíte se čertů?

19. 2. 2019
Začínáme s matematikou

18. 12. 2018
Setkání u stromečku

12. 3. 2019
Cesta do pohádky

16. 10. 2018
Hrajeme si s papírem

8. 1. 2019
Práce ve skupinách, poznáváme kamarády

26. 3. 2019
Vítání jara

6. 11. 2018
Rozvoj řečových schopností

22. 1. 2019
Kreslíme a malujeme pro radost

20. 11. 2018
Setkání s hudbou

5. 2. 2019
Modelujeme z hlíny, keramika

2. 10. 2018
Kouzelná tabule

Podrobnější informace Vám kdykoliv rádi poskytneme na telefonních číslech: ředitelství II. stupně: 491 812 630, mobil: 739
447 043 (Slezáková). I. stupeň: 491 814 704, mobil: 739 593 834
(Šponerová).

16. 4. 2019
Cvičíme pro zdraví i pro zábavu
14. 5. 2019
Hádanky, říkadla, křížovky, hlavolamy
4. 6. 2019
Těšíme se do školy

Těšíme se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi. Prosíme přezůvky
s sebou.
Za vedení školy Mgr. Josef Hovorka – ředitel

H ur á d o šk o l ky

Prázdniny skončily a plná síla paprsků letošního slunečného
léta se pomalu přetaví v jemné pavučinky léta babího, až nakonec nastane podzim.
S příchodem září, po letním období dovolených, prázdnin,
radostné zábavy a úmorného horka, se konečně zase zaplní
a zcela ožijí osiřelé třídy našich školek. Ačkoli však bez smíchu
a hlaholu dětí byly třídy školky Na Zavadilce poněkud posmutnělé, čilý pracovní ruch zde ani přes léto neustal. Ve spolupráci s několika místními firmami se některé interiéry naší
školky dočkaly zasloužené rekonstrukce. Největších úprav se
v letošním roce dočkala třída Motýlků, zásadní změnou zde
byla výměna podlahových krytin od šaten po prostory třídy,
kompletní úpravou prošly kuchyňky a přípravny výdeje jídel na
této i dalších třídách, nově byly instalováni významní kuchyňští
pomocníci – myčky nádobí. Třídy i další prostory se před novým
školním rokem oblékly do čistého barevného kabátku a v posledním týdnu se vše doladilo a zútulnilo pro radost našim nej-

menším. Ohlédneme-li se tedy zpět a pokusíme-li se zhodnotit
úspěšnost letošního léta, můžeme konstatovat, že letošní léto
bylo jedno z nejvydařenějších, a to nejen co do počasí, z posledních let. Nyní však již s nedočkavostí očekáváme příchod
nového školního roku a spolu s ním známé i nové dětské tváře.
Co je v tom letošním čeká? Krom již výše konstatovaných změn
a páru nových pedagogických tváří i nové tematické zaměření.
V roce předešlém jsme se soustředili na téma „Spolupráce“,
v tom letošním jsme si zvolili téma ještě palčivější – "Zdraví",
a aby se toto téma dalo pojmout opravdu zeširoka, nazvali
jsme jej „Abych byl zdravý, tak…“. Budeme se tedy dle starého
hesla „ve zdravém těle, zdravý duch“ zabývat prevencí a podporou nejen zdraví fyzického, ale i toho duševního, vždyť přeci
zdraví je to nejcennější, co člověk jako živá bytost má. A proto
Vám všem do nového školního roku přejeme pevné zdraví, nervy a příjemné učební i pracovní prostředí.
Kolektiv MŠ Na Zavadilce
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Spolky a organizace

ZÁŘÍ

Kubb klub Jaroměř
Krásný den všem,

rádi bychom vás touto formou informovali o letošním úspěchu
našeho Kubb klubu Jaroměř z.s.
Kubb je stará, údajně vikingská, venkovní společenská hra pro
dvě družstva o 1 až 6 členech, více informací naleznete například na stránkách kubb.cz nebo kdekoliv jinde na internetu.
Této hře se členové našeho klubu věnují již několik let a jezdíme hrát na turnaje po celé České republice i do zahraničí. Též
sami turnaje pořádáme. Jeden z největších byl před dvěma
roky na fotbalovém hřišti v Dolanech u Jaroměře, kde se konalo mistrovství republiky.

Zázemí máme na Starém koupališti v Jaroměři, kde jsme po
dohodě s majitelem Kamilem Machem vytvořili hřiště, které je
k tomu potřeba a kde se věnujeme pravidelnému tréninku.
A teď již k tomu, o čem vás chceme vlastně informovat.
Dne 20.08.2018 Kubb klub Jaroměř, ve složení Petr Kudláček,
Petr Forst, Lukáš Khýr, Karel Souček, Patrik Velc a Martin Rýdlo, odjel na Mistrovství Evropy do Berlína, kde jsme se po těžkých soubojích s kluby například z Německa, Rakouska, Belgie
atd. umístili na krásném třetím místě. V tu chvíli to byl zatím
největší úspěch Českého kubbu vůbec. Byl to nádherný pocit
stát na stupni vítězů společně s mistry světa. Kromě bronzových medailí a věcných cen jsme obdrželi krásnou trofej, která
je k vidění v občerstvení na Starém koupališti v Jaroměři.
O dva týdny později dva naši členové, Karel Souček a Patrik
Velc, odjeli na Mistrovství světa do Švédska na ostrov Gotland,
jako součást českého týmu. Po náročném dni, ne nepodobnému maratónu, se v souboji s týmem z Ameriky umístili na překrásném třetím místě. Jak řekl jeden z členů výpravy, byl to
skvělý, možná trochu škodolibý pocit, ale každopádně zasloužený, konečně vidět bývalé mistry světa sedět na lavicích pro
diváky a užívat si té chvíle a krásné hry v souboji o třetí místo.
Tyto dva fenomenální úspěchy ukázali Evropě a následně i celému kubbovému světu, že v České republice je kubb na vysoké úrovni a je nutné s námi počítat. A co víc, i se nás obávat,
pokud půjde o souboje o finále.
Kubbu zdar, M. Rýdlo

Umě l ec k á k o l o nie B a s t ion IV
r o z š iřuj e sv é p ole půs ob n os t i...

Sochařství, malířství, řezbářství, měditepectví, tvorba designového nábytku, keramika, historické hračky…
S tím vším jste se v prostředí Umělecké kolonie mohli setkat už
dříve – a že to často stojí za to! Nově se vám tu ale představí
také divadlo. Členové spolku společnými silami sestavili pódium a chystají pro vás také pohodlné posezení, takže 14. září
můžete dorazit na první představení. A protože máme rádi
skryté významy a jinotaje, oním prvním představením se stane
– ano, má to být trochu symbolické – VERNISÁŽ Václava Havla.
Toto velice známé a širokou veřejností oceňované dílo se vám
tentokrát představí ve zpracování Divadla Jesličky Josefa Tejkla, hereckého souboru, který k nám zavítá z Hradce Králové
pod režisérskou záštitou Mgr. Josefa Kopeckého.
Začínáme v 19 hodin. Vstupenky si můžete zajistit na e-mailové adrese bastioniv.josefov@gmail.com nebo přímo na místě
(Okružní 242, Josefov) hodinu před začátkem představení. Po
skončení hry se můžete těšit na malé občerstvení. Havlovou
hrou bychom rádi zahájili naši „divadelní sezónu“.
Abyste zůstávali v obraze a o žádné z chystaných představení nepřišli, sledujte naši facebookovou stránku nebo náš web
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www.bastion4josefov.com.
Přijďte zažít divadlo trochu jinak… Těšíme se na vás!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

Za Město Jaroměř bychom rádi poděkovali Umělecké kolonii
Bastion IV za účast a skvělou reprezentaci na Prvorepublikovém dni v Jaroměři.

2018

Spolky a organizace

Se ni o ř i Č R
Výl e t y

Jižní Čechy (doplňkové informace) – Telč, Jindřichův Hradec,
Slavonice.
Termín:		
Odjezd:		
		
Cena zahrnuje:

5. 9. - 6. 9. 2018 (středa–čtvrtek)
Poliklinika – 05.45 hod.
Nádraží ČD – 06.00 hod.
Dopravu autokarem, 1x ubytování v hotelu ve
2 lůžkových pokojích se soc. zař. s polopenzí,
vstupy do objektů – zámek a náměstí v Telči
– prohlídka s průvodcem, zámek a muzeum
v Jindřichově Hradci, večeře.
Cena nezahr.:
Nápoje u večeří.
Program:
1. den: Odjezd z Jaroměře přes Pardubice,
Chrudim, Havlíčkův Brod, Jihlavu do Telče (zdravotní zastávky). Zde navštívíme renesanční zámek a absolvujeme prohlídku náměstí s průvodcem. Slavonice – prohlídka městečka. Návrat do Telče, ubytování a večeře v hotelu Antoň *** v Telči.
Večer možnost individuální procházky po centru města.
		
2. den: Odjezd do Jindřichova Hradce. Při cestě možnost nákupu stáčeného Jindřichohradeckého rumu na
benzince (vlastní uzavíratelné láhve jsou možné). Prohlídka
muzea a zámku – návštěva Krýzových jesliček, síně Emmy Destinové, výstavy šicích strojů Lada. Dále přes poledník se dostaneme ke zpívající fontáně. Posezení ve městě – individuálně.
Odjezd z Jindřichova Hradce v cca 15,30 hod. Večeře při cestě
domů ve Ždírci nad Doubravou. Příjezd do Jaroměře ve večerních hodinách.

Pozvánka na zájezd

Rezidenční zámek – prohlídka: 14 euro.
Historická Zelená komora (klenotnice): 20 euro.
Albertinum – Galerie nových mistrů: 12 euro.
Upozornění: Návštěvu výše uvedených interiérů památek
a současně vánočního trhu nelze stihnout!!! Je na Vás, čemu
dáte přednost.
Jízdní řád (odjezd):
			
Cena zájezdu: 		
			

05.30 hod. – poliklinika.
05.45 hod. – nádraží ČD
členové SČR MěO Jaroměř – 450 Kč
nečlenové – 550 Kč

Odjezd z Drážďan v cca 18 hod. Předpokládaný návrat do
22.00 hod. V ceně zájezdu je doprava.
Přihlásit se na zájezd a uhradit cenu zájezdu je možné v DPS
(Josefa Šímy) 25. 9. 2018 v době od 17.00 do 17.30 hod. Po
uvedených termínech bude možno se přihlásit na telefon
732 474 035. Členové SČR mají při přihlášení přednost.
V případě malého zájmu bude zájezd zrušen a případně nahrazen jiným místem v ČR.
Za výbor SČR, Kolář Ivan

Equic entrum

Vítězství na MČR a postup na Mistrovství světa!!!

Výbor spolku Senioři ČR, MěO Jaroměř, zve své členy na níže
uvedený zájezd: DRÁŽĎANY – advent.
Datum zájezdu: 		
5. 12. 2018
Program zájezdu:
Příjezd v dopoledních hodinách do
Drážďan, kde všechny zajímavé památky jsou soustředěny
v centru Starého Města. Projdeme se po „Balkonu Evropy“ - po
terase, která byla kdysi součástí pevnosti, a později byla změněna na zajímavou zahradu. Dále půjdeme směrem k Frauenkirche – protestanský chrám p. Marie. Po prohlídce pokračujeme k vlysu Procesí vévodů Furstenzug. Odtud se dostaneme
k Hofkirche, (katolický kostel Nejsvětější Trojice – prohlídka),
dále dojdeme k Semperově opeře a Zwingeru – s nejznámější Galerií starých mistrů. Přejdeme k rezidenčního zámku rodu
Wettinů – individuální návštěva klenotnice Historisches und
Neues Grunes Gewolbe. Navštívíme a vstřebáme pohodovou
atmosféru nejstarších vánočních trhů v Evropě. Podle vlastního uvážení návštěva obchodního domu Primark.
Na Altmarktu si odpočineme v historické kavárně nebo v jiných
restauracích. Prohlídka města s průvodcem trvá asi 1,5 hod.
Orientační vstupy:
Zwinger – Galerie starých mistrů: 14 euro.
Matematicko-fyzikální kabinet: 8 euro.
Výstava porcelánu: 8 euro.

Po kvalifikaci na republiku, konanou na začátku července v našem jezdeckém areálu Equicentrum, kde si naše juniorská jezdkyně Karolína Repíková s hannoverskou klisnou Nesi zajistila
účast na MČR v bezudidlových disciplínách konané v uplynulých dnech 27. - 29. 7. ve Vrchovanech na Liberecku, slavíme
neskutečný úspěch našeho jezdeckého klubu.
Po několikadenních bojích v úporných vedrech a dvou disciplínách denně (drezura i parkur) se tato juniorská dvojice stala
Mistry ČR v drezuře, prvními vicemistry ČR v parkuru a prvními
vicemistry ČR ve všestrannosti. Tím si zajistili postup na Mistrovství světa konané na podzim v polské Wroclavi.
Na naši jezdkyni jsme velmi pyšní a moc gratulujeme!
Equicentrum
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ZÁŘÍ

Sbor dobrovolných hasičů Jasenná 140 let 1878-2018
Zdařilá brožura „Sbor dobrovolných hasičů Jasenná 140 let
1878-2018“ vyšla k oslavám začátkem července 2018.

Agilní předsednictvo Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Jasenná na Jaroměřsku vydalo v pátek 6. července 2018 k oslavám
140 let založení sboru v prvním vydání nákladem 200 výtisků
pozoruhodnou brožuru „Sbor dobrovolných hasičů Jasenná
140 let 1978-2018“ formátu A5 o 68 stranách se 16 barevnými
fotoreprodukcemi. Autorem textu je, podle sdělení starostky
obce Ing. J. Slezákové, jednatel SDH Jasenná Jiří Vlášek. Brožuru vytiskla Tiskárna Eduarda Paseky v Jaroměři. Bohužel
nemůžeme sdělit, kdo se na vydání dále podílel, protože chybí tiráž, jakýsi křestní list narozené publikace, i obsah. Takto
anonymní autoři slovem i obrazem představují faktologicky
historii spolku Sboru dobrovolných hasičů na Jaroměřsku od
svého tradovaného založení v roce 1878. Jde již v pořadí o třetí
jubilejní brožuru. První vyšla ke 100. výročí v roce 1978 (33 stránek) v autorství Jana Konečného, jednatele SDH, druhá pak
údajně ke 120. výročí v roce 1998. Je chvályhodné, že jasenský
nejstarší spolek, velmi užitečný a prospěšný, zdokumentoval
svou velmi úspěšnou historii, bohatou činnost a úspěchy několika generací jasenských hasičů za posledních 140 let od svého
údajného založení v roce 1878.
Zde musím upozornit, že jako dlouholetý kronikář obce Jasenná na Jaroměřsku (1976-2007) jsem na základě studia archivních dokumentů zjistil, že je nutno posunout rok založení k roku 1887, na což jsem upozornil i ve své vlastivědě obce
„Jasenná" z roku 1994 na straně 94-95 a 101, kam zájemce odkazuji. Na toto historické upřesnění jsem již před mnoha lety
upozornil vedení jasenských hasičů. Samozřejmě nevylučuji,
že skutečně spolek mohl být neoficiálně ustaven již dříve, ale
úředně byly tištěné stanovy spolku „místního sboru dobrovolného hasičského sboru vzájemně pojišťovacího proti ohni
politického okresu Rychnovsko-Novoměstského na Metuji
v Jasenné (filiálka sboru hasičů ve Spy)“ schváleny Místodržitelstvím v Praze dne 17. ledna 1887, číslo 2380.
Vraťme se však ke knižní novince, jež obsahuje zajímavá, cenná, stručná a přehledná data, historii v chronologické posloupnosti od roku 1878 do roku 2018, přehledné údaje o činnosti
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SDH, události, zásahy – požáry, přesné personálie členů sboru
včetně volených představitelů sboru, členské základy včetně
mladých hasičů a družstev žen, informace o soutěži „O jasenský pohár“, zajímavé statistiky. Jde o dosud nejpodrobnější
historický přehled, zevrubná a dosti podrobná data o událostech, činnosti, členech i volených představitelích. Jedná se
o velmi solidní, poctivou, zevrubnou, důkladnou historickou
práci postavenou na faktologickém a chronologickém přehledu. Je to nejrozsáhlejší přehledné zpracování dějin jasenských
dobrovolných hasičů, kteří patří k nejagilnějším, nejpočetnějším a nejstarším spolkům v naší obci Jasenné na Jaroměřsku.
Sympatické je, že dlouhodobě udržují partnerské styky s hasiči
z moravské obce Jasenná na Zlínsku a přátelské vztahy mají
i s hasiči z polského Lubnowa. Ti všichni se zúčastnili i letos
oslav v pátek 6. 7. 2018 v české Jasenné na Jaroměřsku, kdy
pan farář P. Mgr. Petr Boháč posvětil sošku sv. Floriána, patrona hasičů. Zajímavá je též Obrazová příloha barevných snímků
z činnosti našich hasičů včetně hasičského potěru, dětí, mládeže i úspěšných družstev žen-hasiček. Na zadní straně obálky brožury jsou barevné snímky historické ruční a motorové
stříkačky z roku 1925 a historické motorové stříkačky z r. 1939.
Sympatické a příkladné je, že si jasenští hasiči vychovávají své
budoucí nástupce již od útlého dětství, od školních let je šikovně motivují k výkonu práce hasiče, příkladně věnují se zkrátka
jak dětem, mládeži tak i ženám – dovedným hasičkám, které
sbírají ceny na hasičských soutěžích, jak dokládají barevná fota
v Obrazové příloze.
Hodnotná a zdařilá publikace o dějinách 140 let příkladné práce dobrovolných hasičů v Jasenné je k zakoupení za 50 Kč za jeden výtisk na Obecním úřadě v Jasenné čp. 68, tel. 491 881 151,
e-mail: obec.jasenna@tiscali.cz.
Pozoruhodnou a zdařilou publikaci jasenských hasičů vřele
doporučuji k zakoupení. Jako bývalý kronikář obce gratuluji
jasenským hasičům k vydaní kvalitní brožury o historii 140 let
existence Sboru dobrovolných hasičů v Jasenné na Jaroměřsku (1878-2018).
PhDr. Jiří Uhlíř

Výzva k nominaci
Vážení občané, i letos proběhne již po čtvrté slavnostní galavečer, kde oceníme ty
občany, kteří ve svém oboru dosahují nebo
dosáhli skvělých úspěchů.
V nominaci uveďte jméno a příjmení nominovaného, věk a oblast, ve které se vyznamenal, popř. organizaci, ve které působí.
Vždy uvádějte kontakt i na sebe. Nominace zasílejte nejdéle do 21. 9. 2018 na mail drahoradova@jaromer-josefov.cz,
nebo na adresu Odbor školství, kultury a tělovýchovy, nám.
Československé armády 16, 551 01 Jaroměř.
Mgr. Markéta Drahorádová, kulturní referent

2018

Kultura

P am á t n í k ke 1 0 0 . v ý ročí

V obci Brzice vznikl nový památník ke stému výroční vzniku
Československé republiky, který na vlastní náklady postavil
Zdeněk Sochací.

Dovolím si uvést dopis od Jaroslava Sitara, který bojoval v armádě gen. Ludvíka Svobody, a který příhodně vystihuje, proč
je nutné obnovovat památky k významným událostem.
„Vážení, uběhlo 100 let od vzniku Československé republiky, projdou další desetiletí, ale národy by nikdy neměly zapomenout
a zapsat si do svých srdcí ty, kteří položili svůj život za čest a demokracii. Byl to domácí odboj, příslušníci československých zahraničních armád, partyzánských skupin, vězni koncentračních

táborů a spojeneckých armád, a to bez rozdílu jejich politické
příslušnosti, náboženského vyznání a vzdělání.
Druhá sv. válka, kterou vyvolalo nacistické Německo, byla nejkrvavější a nejničivější válka. Způsobila nevyčíslitelné materiální ztráty, vypálení a likvidaci tisíců měst a obcí, zanechala nám
strašné dědictví. Zanikly normální přátelské vztahy ve všech
vrstvách a přestaly platit morální hodnoty národů. Naše mládež
a poválečné generace by měli znát celou pravdu o našich dějinách a druhé světové válce.
Každý národ žije z kulturního dědictví předchozích generací
a také z toho, co bylo přáním těch, kteří položili život za osvobození a těch, kteří se dožili konce války a nejsou už mezi námi.
Aby naše mládež byla vychována k pracovitosti, ušlechtilé kázni,
v lásce ke své obci, ke svému národu a k přírodě, aby byla vychována k úctě ke všem národům bez výjimky, aby z nás vyrůstaly
vzdělané osobnosti schopné pokračovat v budování našeho státu a demokratické a humánní společnosti v duchu zakladatelů
Československa Masaryka, Beneše a Štefánika – Tak dej Bůh.“
(pozn. red. uvedeno ve zkrácené formě)
Kpt. v. v. Jaroslav Sitar

Památník je umístěn v obci Brzce, v osadě Proruby, naproti hasičské zbrojnici před vstupem do jaroměřských lesů. Podobný
památník tam kdysi už stál, ale čas a příroda jej zničila.
«LAT»

J ubi l ea j a ro m ěř s ký ch os ob n os t í
s tr učn á p ř i p o m en ut í – 1. čá s t

První část jubileí jaroměřských osobnosti v roce 2018.
Padesáté páté narozeniny letos oslavila zasloužilá starostka
Jasenné od prosince 1990 dosud paní Ing. Jitka Slezáková, narozená v Jaroměři, a dále oba kněží z farnosti Josefov a Jasenná P. Mgr. Petr Boháč a z Jaroměře P. ThMgr. Jerzy St. Zięba.
Dále si připomínáme 25 let od úmrtí josefovského a jasenského pana faráře Mons. Antonína Sýkory (1912-1993), renovátora
32 uměleckohistorických památek na Jaroměřsku, Náchodsku,
Královéhradecku a pořizovatele devíti nových zvonů atd. Katolický kněz pater Antonín Knapp (1843-1887), působící v Jaroměři v letech 1870-1878, je skutečně prvním úspěšným historiografem a autorem vynikající monografie Paměti královského
věnného města Jaroměře nad Labem (tiskem 1887, 281 stran
textu a 45 vyobrazení A. Levého). Autor rozvrhl Paměti do
20 kapitol, začal hradem Jaroměř (1126) a založením města
a dospěl až do roku 1860. V příloze poprvé uvedl městská privilegia a jiné vzácné listiny v originálním jazyce (latině) i v českých překladech. Na svou dobu to bylo vynikající dílo.
Životní jubilea si též připomínají zástupci zahradnické a šlechtitelské rodiny Černých v Jaroměři. Abecedně pak šlechtitelka
květin paní Alenka Černá (1928-2000), zasloužilá šlechtitelka
květin a zahradnice paní Marie Černá (1903-1987), dále její manžel František Černý (1896-1968), významný český zahradník,

šlechtitel květin, amatérský divadelní režisér a herec, publicista, autor i dvou memoárů, nositel Řádu práce (1968), a jeho
syn Ing. Jan Černý (1928-1980), šlechtitel květin, regionalista,
odborný publicista. V jejich práci úspěšně pokračují dosud jejich vnuci. Zahradnická a šlechtitelská práce rodu Černých je
významná nejen pro Československo, ČR, ale je i známá a důležitá pro zahraničí.
Akademický malíř Jiří Škopek (* 1933), grafik, ilustrátor a pedagog se dožil 85 let. A jeho dcera MgA. Markéta Škopková
(* 1968), sochařka, keramička, medailérka a malířka, se dožila
50 let.
Padesát let uplynulo od úmrtí Aloise Preclíka (1899-1968),
strojvedoucího vlaků, tvůrce divadelních loutek, marionet
a hraček, a 10 let od úmrtí jeho syna akad. sochaře Vladimíra
Preclíka (1929-2008), světoznámého sochaře, řezbáře, malíře,
spisovatele a vysokoškolského pedagoga.
Podrobnější informace naleznete v knize Osobnosti Jaroměře.
Kniha je ještě k zakoupení v Jaroměři v prodejně KNIHY, CD,
DVD, na náměstí ČSA 33.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř sobota 4.8.2018
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Sm í r č í kří ž v e Vod ěra d ech

Na přesné místo, kde se kříž v obci Voděrady nachází, mne
upozornil můj dobrý přítel Libor Koucký. Kříž jsem tak s jeho
pomocí bez problémů našel, mohl si jej nafotografovat, zakreslit a změřit.
Obec Voděrady se nachází
v Královéhradeckém kraji
v okrese Rychnov nad Kněžnou, cca 23 km vzdušnou
čarou od Jaroměře. O tomto kříži se v jedné ze svých
dvou knih o smírčích křížích
zmiňuje spisovatel Vladimír
Preclík, a tak se o něm můžeme v textově zkrácené
a upravené verzi dozvědět
následující:
„Kdyby byl William Shakespeare přišel dříve do Voděrad než do Verony, mohli
jsme mít Romea a Julii po
česku. V italské Veroně to
byli Montekové a Kapuleti,
ve Voděradech Beranové a Hlaváčové. Jestliže prý přišel některý z Beranů do voděradské hospody dřív, tak si už žádný Hlaváč
korbílek nevypil. Který rod zaujal první místo, nepustil k šenku
rod druhý. Ten musel sušit pysk. Šenkýř nesměl nalít, jinak vypukla rvačka. A toho se sám bál. Zbyla mu pak jen vymlácená
okna, židlím a stolům chyběly nohy, mnohým rváčům pak jejich
zuby. Nepřátelství prý vzniklo skrze rekruty. Verbovalo se tehdy do některé z nesmyslných válek a z Voděrad musel bez odvolání alespoň jeden rekrut. Hlaváč i Beran měli stejně staré syny,
tak akorát na vojnu. Rychtář Hlaváč se postaral, aby jeho kluk jít
nemohl. Tak musel mladý Beran. Naneštěstí ve válce padl. Vina
za jeho smrt tím pádem padla nejen na samotného rychtáře
Hlaváče, ale na všechny Hlaváče. Zakořeněná nenávist pak má
tuhý život. Začalo docházet i k pouličním šarvátkám. Stávalo se
dost často, že některý Beran dostal na kožich a některý Hlaváč
měl bouli na hlavě. Poslušnost synů a dcer k otcovským rozkazům i samozřejmá úcta ke zvyklostem dědů dala vyrůst hradbě
mezi rodinami. Karel Beran nenosil své jméno zbůhdarma. Měl
povahu beraní. Když si vzal něco do hlavy, prosadil to. Verunka Hlaváčová také nebyla nějaká měkota, a s hlavou tvrdou po
svých předcích šla za svým. Stalo se jednou při žních, že se ti
dva mladí lidé do sebe zakoukali. Poněvadž se s tím vůbec netajili, tak celá vesnice praskala ve švech zvědavostí, co z toho
bude za melu. A hned byly dokonce mely dvě. Jedna u Beranů
a druhá u Hlaváčů. Padlo množství dobře míněných pohlavků
u Hlaváčů z ruky panímámy Hlaváčové, a facek těžkých z rukou starého Berana. Nadílka přebohatá, ran jak o Božím těle,
avšak ran veskrze zbytečných. Verunka i Karel nejenže výprask
přežili, on je v lásce utužil. Romeo s Julií to neměli lehké a pro
lásku nakonec zahynuli. Vybočili z řady, poskvrnili zvyky dědů,
překročili zákazy otců, a vysmáli se zabedněným bratřím, kteří
neobratně ukrývali závist. Karel a Verunka nebyli lepší. Voděrady nedýchaly napětím. Bylo o čem přemýšlet a mluvit. Vesnice
způli přála milencům, z té druhé je odsuzovala. Nemají ždibec
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úcty k tradicím. Verunčini bratři si počíhali na Karla a vysvětlovali mu, že Verunka nevyrostla pro Berana. Dostal nakládačku.
Nepomohla. Otoky opadly, modré podlitiny vybledly. Dál se už
nešlo. Časem se zdálo, že předlouhá nenávist zaznamenala růžovou trhlinu. A v několika hlavách současně v obou táborech
se klubala varianta možného souhlasu. Čas pracoval pro oba
milence. Přestali jim po čase zlořečit, a nakonec v tichosti souhlasili. Milenci začas prolomili bariéru dávného nedorozumění,
snad byli předurčeni k usmíření svých rodů. Nejstarší zástupci rodů se nakonec dokázali sejít, aby si podali ruce ke smíru.
V den usmíření se navíc dohodli, že je nutné postavit na důkaz
a věčnou památku významného dne smírčí kámen. Nemusí být
velký, řekli si. Nemusí být veliký tak, jako naše hříchy a hloupost. Nechť vzkáže budoucím, že nás láska našich dětí dokázala usmířit. Ze silnice může kříž vypadat jako starý patník, či
milník. Ale proč ne. Cožpak milník není kámen, který vymezuje
čas putování a dává za pravdu těm, kdož k němu došli? Navíc
patník je prastarý ukazatel správného směru.“
Zdroj – Preclík, Vladimír: Smírčí kameny, Československý spisovatel, Praha 1990
Foto Jindřich Polák

Špitál ART.

Špitál ART jsou tři skvělé dny v kouzelných kulisách domu plného příběhů napříč stoletími.
Špitál ART jsou nejlepší dorty od Kafe!Kafka, usínání v houpací síti, pivo ráno před kostelem, bloudění spletitými chodbami a objevování tajemných zákoutí.
Špitál ART 2018 je recyklace, navracení starých věcí do života, ekologie a život bez vytváření odpadu.
Umělecký festival se představí letos již popáté. Vdechne tak
na pár dní nový život jinak veřejnosti nepřístupnému objektu
historické nemocnice v Josefově. Prostory s neopakovatelnou atmosférou oživí umělecké instalace, fotografie, interaktivní objekty, workshopy, hudba i divadlo.
I Ty můžeš být jeho součástí.
www.pevnostjosefov.cz/spital-art
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Ak ce n a h ra d ech a zá mcích
z ář í 20 1 8
1. září: státní zámek Hrádek u Nechanic
Svatební den na Hrádku u Nechanic. Plánujete svatbu
na zámku? Přijeďte k nám na Hrádek u Nechanic na prezentační svatební den a projděte si interiéry zámku bez průvodce, ale
za to se svatební koordinátorkou. Reprezentační sály přízemí
zámku ozdobí svatební šaty i květinová výzdoba.
1. září: státní zámek Náchod
Mše svatá. V zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie.
Od 16 hodin, vstup zdarma. (www.zamek-nachod.cz)
2. září: státní zámek Náchod
Prohlídka zámecké kaple. Prohlídka zámecké barokní
kaple včetně sakristie a kruchty. Od 13 hodin. Vstupné: jednotné 50 Kč. (www.zamek-nachod.cz)
8. září: hospitál Kuks
Vinobraní na Kuksu. Tradiční, již 12. ročník, vinobraní
opět obsadí oba labské břehy v Kuksu. Připraveny jsou ochutnávky z českých, moravských i zahraničních vinic, doprovodný hudební program, chybět nebude ani proslulé kaskádové
schodiště s tekoucím vínem. Organizuje: Siduri s. r. o. (www.
hospital-kuks.cz)
8. září: státní zámek Náchod
Kuronské slavnosti. Celodenní bohatý kulturní program v celém zámeckém areálu, konaný na počest kuronského
a zaháňského vévody Petra Birona, divadlo, hudba, řemeslné
trhy atd. (www.zamek-nachod.cz)
8. září: státní zámek Náchod
Ze života na zámku. Prohlídky expozice Na dvoře vévodském s průvodci v kostýmech, vyprávění o životě na zámku
a v podzámčí. Od 11, 13, 15, 16 hodin. (www.zamek-nachod.cz)
8. září: státní zámek Náchod
Pokoje vévody kuronského po setmění. Aby však zámecký správce měl přehled o vaší návštěvě, je nutné ji ohlásit
předem na tel. +420 491 426 201, +420 773 771 818 nebo e-mail:
nachod.objednavky@npu.cz. Od 21, 21:30, 22, 22:30 a 23 hodin.
Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 400 Kč. (www.
zamek-nachod.cz)
15. září: státní zámek Ratibořice
Dny evropského dědictví 2018 – Příběh zámku a zámek příběhů – Vzpomínky na válečná léta 1914–1918. Prohlídky
zámku s rozšířeným odborným výkladem zkušeného průvodce. Během prohlídky ožijí ve vyprávění Vašeho průvodce málo
známé, nebo zapomenuté děje, příběhy a životní osudy majitelů ratibořického zámku, jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců, tentokrát především ze smutných časů první světové
války. Délka prohlídky cca 120 minut. Kapacita prohlídky maximálně 25 osob. Vzhledem k časové a obsahové náročnosti
prohlídek prosíme, zvažte účast dětí do 12. let. Začátky prohlídek: v 16 a v 17 hodin. Vstupné: jednotné 150Kč. Vstupenky je

nutno rezervovat předem. Upozornění: Rezervace prohlídek
a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze
v pracovních dnech v čase od 7.00 do 14.00 hod.) e-mail: info@
zamekratiborice.cz (www.zamek-ratiborice.cz)
15. – 16. září: státní zámek Hrádek u Nechanic
Šlechta českých zemí v evropské diplomacii – Dny evropského dědictví. Speciální komentované prohlídky zámku na
téma Harrachové a diplomacie. Návštěvníci se na vybraných
exponátech seznámí s problematikou diplomacie nejenom
tohoto konkrétního rodu, ale šlechtické diplomacie všeobecně. Zároveň některé z těchto exponátů opustí depozitáře jen
kvůli této příležitosti, průvodcovský text bude také obohacen
zmínkami o diplomacii u stávajících předmětů. (www.zamek-hradekunechanic.cz)
15. - 16. září: státní zámek Náchod
Šlechta českých zemí v evropské diplomacii – Dny
evropského dědictví. Speciální exteriérové prohlídky celého
zámeckého areálu se zaměřením na stavební aktivity Ottavia
I. Piccolomini a Piccolominiů, včetně prohlídky zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie v 11, 13 a 15 hodin, vstup zdarma.
(www.zamek-nachod.cz)
22. – 23. září: státní zámek Náchod
Výstava obrazů a fotografií posledních majitelů zámku. V jedné z místností reprezentačních pokojů Piccolominiů,
výstava obrazů a fotografií ze zámeckého depozitáře přiblíží
návštěvníkům život v Náchodě mezi lety 1842–1945. Od 11, 13,
14, 15 hodin. Vstupné: jednotné 20 Kč. (www.zamek-nachod.
cz)
29. – 30. září: státní zámek Náchod
Výstava obrazů a fotografií posledních majitelů zámku. V jedné z místností reprezentačních pokojů Piccolominiů,
výstava obrazů a fotografií ze zámeckého depozitáře přiblíží
návštěvníkům život v Náchodě mezi lety 1842–1945. Od 11, 13,
14, 15 hodin. Vstupné: jednotné 20 Kč. (www.zamek-nachod.
cz)
1. září: státní hrad Trosky
Sokolník a jeho hrad. Po celý den poutavý výklad o historii sokolnictví, ukázky krmení, lovu a příletů dravých ptáků.
Od 10 do 16 hodin. Vstupné: plné 90 Kč, snížené 60 Kč, rodinné
240 Kč. (www.hrad-trosky.eu)
8. – 9. září: státní hrad Bezděz
Dny evropského kulturního dědictví. Vystoupí šermíři
skupiny Askalon. Kovářská dílna. Otevřen mimořádně ochoz
v kapli. (www.hrad-bezdez.eu)
15. – 16. září: státní zámek Hrubý Rohozec
Putování za renesancí. Speciální prohlídky běžně nepřístupných prostor. (www.zamek-hrubyrohozec.cz)
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ZÁŘÍ

Questy krajem bílého a červeného pískovce
Slovo “quest” znamená v angličtině putování spojené s nějakým úkolem.

Místo zachraňování princezen nebo dobývání měst si v dnešní
době můžete dopřát podstatně bezpečnější zážitky. Questu se
u nás říká také hledačka a je založen na procházení konkrétní
trasy, odkrývání hádanek a hledání indicií na stanovištích vedoucích k vyluštění tajenky. Série Questy krajem bílého a červeného pískovce vás zábavnou formou seznámí s atraktivitami
měst Broumov, Adršpach, Nowa Ruda a Radków.
Při toulkami historickými centry i přírodou budete plnit úkoly,

za jejichž úspěšné splnění budete odměněni nejen tajenkou,
ale také drobným dárkem v IC příslušného města. Štěstí ovšem
přeje připraveným, a proto si před zahájením questu podrobně prostudujte jeho zadání. Brožuru s celkem osmi questy si
můžete vyzvednout na informačních centrech jednoho ze čtyř
výše uvedených měst.
Nejen začátečníkům doporučujeme zvolit nejprve první Broumovský quest. Vzhledem k délce 2 km a malé fyzické i časové
náročnosti je vhodný také pro rodiny s dětmi. Zda půjdete pěšky či pojedete na kole nebo koloběžce je již na vás. Určete někoho, kdo vám bude rýmované úkoly předčítat a vydejte se po
stopách Aloise Jiráska, švédských dobyvatelů i do nejstaršího
dřevěného kostela ve Střední Evropě.
Pokud se vám quest zalíbí, máte celkem šest dalších možností, jak na něj navázat. V následujících hledačkách zavítáte do
Broumovských stěn, olivětínského pivovaru, ke Křížovému
a Starozámeckému vrchu, odhalíte tajemství šesti věží, odpočinete si u tří kašen a zjistíte, co skrývají radkowské kameny.
TIP na závěr: Vydáte-li se do Broumova 28. září 2018, můžete se
po vyplnění některého z questů zúčastnit také tradičních Svatováclavských slavností, které opět nabídnout svatováclavský jarmark, průvod sv. Václava s družinou, pohádku pro děti a koncert
kapel Hašlerka a Michal Tučný revival a Bonsai č. 3.
Jiří Švanda

Akce na září 2018 v Královských věnných městech
www.chrudimsobe.cz

Dvůr Králové nad Labem
VINOBRANÍ V KUKSU
8. 9. 2018
www.vinobranikuks.cz

CHRUDIMSKÉ OBŽINKY
7. - 8. 9. 2018
www.chrudimsobe.cz

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
28. 9. 2018
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
JUBILEJNÍ XXV. CZECH INTERNATIONAL
AIR FEST 2018 – CIAF 2018
1. - 2. 9. 2018
www.airshow.cz
DEN PROPAGACE ZEMĚDĚLSTVÍ – KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ DOŽÍNKY
2018
14. - 15. 9. 2018
www.novacup.cz
Chrudim
HUDEBNÍ FESTIVAL
CHRUDIM
26. 8. - 2. 9. 2018
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ZLATÁ

PECKA

Mělník
MĚLNICKÉ VINOBRANÍ
14. - 16. 9. 2018
www.vinobranimelnik.cz
Nový Bydžov
FESTIVAL DECHOVÝCH ORCHESTRŮ FIŠERŮV BYDŽOV - 22. ROČNÍK
7. - 8. 9. 2018
www.novybydzov.cz
FOOD FESTIVAL – II. ROČNÍK
9. 9. 2018
www.novybydzov.cz
Trutnov
TRUNOVSKÝ JARMARK
2. 9. 2018
www.uffo.cz

DNY EVROSPKÉHO DĚDICTVÍ
8. - 9. 9. 2018
www.uffo.cz
Polička
MIME FEST 2018 – 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU PANTOMIMY
17. - 22. 9. 2018
www.mimefest.cz
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI NA SVOJANOVĚ
29. - 30. 9. 2018
www.svojanov.cz
Vysoké Mýto
KUJBIKE 2018
2. 9. 2018
http://sk.donocykl.cz
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
7. - 9. 2018
www.vysoke-myto.cz
Více informací na www.vennamesta.cz
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Do m o v sv. J o se f a
3. r o č n í k ko n f er en ce

Z á měr p r o n á j mu b u f et u v R a s oš ká ch

Obec Rasošky, 552 21 Rasošky 50, vyhlašuje podle § 39 odst. 1 zá- Přihlášky je možné podávat písemně (ne elektronicky) do
kona č. 128/2000 Sb. o obcích.
25. 9. 2018 do 17.00 hodin.
Záměr pronájmu bufetu ve sportovním zařízení Obce Rasošky.
• Předmětem pronájmu je nebytový prostor bufetu ve sportovním zařízení Obce Rasošky.
• Bufet je výhradně nekuřácký.
• Počátek provozu: 10. 10. 2018.
• Smlouva bude na dobu neurčitou.
• Nájemce hradí náklady na energii, plyn, vodu a poplatek
za televizi.
• Nájemce je povinen zajišťovat úklid celé budovy a přilehlého prostranství – venkovní posezení.
• Nájemce musí být oprávněn k provozování příslušné živnosti.
• Pronajímatelem budou prováděny pravidelné i namátkové
kontroly plnění smluvních podmínek.
• Provozní doba min. v zimních měsících listopad až březen
– 3x týdně, v letních měsících duben až říjen 5x týdně

Další informace na tel. 725 081 022.

Kučerová Marie, účetní obce

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku exkluzivní
výstavy děl Káji Saudka. Expozicí Vás provedou kurátoři výstavy Berenika Saudková a David Goldberg.
Komentovaná prohlídka se uskuteční ve čtvrtek 6. září 2018
v 16:30 hod. v Galerii Pod Žebrovkou na zámku v Novém Městě nad Metují. Vstupné je jednotné ve výši 100 Kč.
Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace v pokladně
zámku na tel. čísle 491 470 523. Rezervace jsou přijímány
denně od 9:00 do 16:00 hod.
Další informace o prohlídce i o výstavě naleznete na přiložené pozvánce a plakátu.
Bc. Markéta Tomanová, referentka kultury a marketingu
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ZÁŘÍ

Florbalová sezóna s pořadovým číslem 26 je přede dveřmi
A máme tu září, kdy většina, zejména mladších hráčů, zažívá slední soupeř uplynulé sezóny, tedy Mukařov. O pikantnost souboje tedy rozhodně nebude nouze. Všichni jste srdečně zváni!
rozporuplné pocity.
Rozpis domácích utkání sezóny 2018/2019 – podzim:

Na jednu stranu prázdniny vystřídala škola, což ne všichni nesou
s úsměvem na tváři, na straně druhé soutěžní sezóna již brzy
vystřídá letní přípravu. A to už důvod k radosti je! Skončilo tak
období předsezónního drilu, ať už na atletické dráze nebo v posilovně. Mládežnická družstva mají za sebou soustředění v Orlických Horách a mužské Áčko už má za sebou ostrý start v podobě 1. kola Poháru České pojišťovny. Jak se mu dařilo se dočtete
na https://www.facebook.com/florbaljaromer/.
Krátce se ještě ale vraťme k sezóně uplynulé. Ta byla totiž něčím výjimečná. Jaroměřským hráčům se vydařila nad očekávání, když mužské áčko dokráčelo až do semifinále Národní ligy.
V něm smolně podlehlo 2:3 na zápasy pozdějším vítězům soutěže z Mukařova. Přes počáteční zklamání, které přišlo ihned po
vyřazení, lze loňskou sezónu právem zařadit mezi vůbec nejúspěšnější v historii jaroměřského florbalu.
Na výbornou sezónu jsme pak mohli směle navázat další událostí, která určitě stojí za zmínku. Florbalový oddíl TJ Sokol Jaroměř
oslavil 3. června 2018 své již pětadvacáté narozeniny! S tímto jubileem byly spojeny dvě akce, které se vydařily náramně. Nejprve jsme se na konci května vypravili dobýt vrchol nejvyšší, tedy
Sněžku. Zaplnili jsme celý autobus hráči, rodiči a dalšímu spřízněnými dušemi a pěšky pak vyrazili po trase Malá Úpa – Sněžka
– Pec pod Sněžkou.
Pro pamětníky, kteří pamatuji doby florbalového krále klacka,
jsme pak uspořádali sranda turnaj o týden později v legendární jaroměřské Sokolovně. Ano, opravdu ve florbalovém světě
lze nazvat místní Sokolovnu přízviskem legendární, protože ve
florbalových dobách historických (čti v polovině devadesátých
let) se na místní palubovce potkávali hráči z celé republiky. Ať
už mnohonásobní mistři z Tatranu Střešovice nebo například
borci z Ostravy, Liberce a jiných florbalových líhní. Nikdy se v ní
sice nehrála žádná pravidelná soutěž, ale neligových turnajů
s hvězdným obsazením má za sebou celou řadu. Po dopolední
turnaji pokračoval neformální program posezením v areálu koupaliště Na Úpě, kde vzpomínání na to „Jak to bylo kdysi“ doplnilo něco dobré k jídlu a k pití.
Oslavy máme za sebou, nyní už i letní přípravu a vzhůru tedy
opět na palubovky s florbalkami v ruce. Ligová sezóna začíná
letos mužům dříve než obvykle, a to proto, že se v ČR v prosinci uskuteční opět po deseti letech florbalové mistrovství světa.
Takže na florbal můžete v Jaroměři zavítat již v sobotu 8. září
od 19 hodin. A první soupeř nové sezóny není nikdo jiný, než po-
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KATEGORIE

DATUM DEN

ZAČ.

SOUPEŘ

Muži A		
		
		
		
		
		
		
Muži BEE
		
Junioři		
Dorostenci
Starší žáci
Mladší žáci
Elevové		
Ženy		
Dorostenky

08.09.2018
22.09.2018
07.10.2018
20.10.2018
03.11.2018
25.11.2018
22.12.2018
13.10.2018
24.11.2018
03.11.2018
10.11.2018
25.11.2018
20.10.2018
29.09.2018
27.10.2018
22.09.2018

19:00
19:00
14:00
19:00
19:00
17:00
18:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

Mukařov
Turnov
Kadaň
Wizards
Čelákovice
Pelhřimov
Plzeň
ligový turnaj
ligový turnaj
ligový turnaj
ligový turnaj
ligový turnaj
ligový turnaj
ligový turnaj
ligový turnaj
ligový turnaj

Petr Rezek, sekretář florbalového oddílu

2018

Sport

O s e t k á n í b ý v a l ý ch
j o s e f o v ský c h f ot b a lis t ů

Zpráva o setkání bývalých josefovských fotbalistů dne 14. července 2018 při příležitosti 110. let od založení oddílu.

Při 100. výročí v roce 2008 se nás sešlo 26. O to větším překvapením pro mne byla účast letošní, a to v počtu téměř padesátky bývalých sportovců. Vzhledem k již 15. leté neexistenci
josefovského fotbalového oddílu je to účast vysoká. Sešli jsme
se před bývalým fotbalovým stadionem, někteří z pozvaných
přišli dokonce s půlhodinovým předstihem. Po krátkém přivítání jsme provedli společnou fotografii a přesunuli se do místní
restaurace PDA. Prohlídky fotografií, vzpomínání na nejrůznější fotbalová klání, pořízení fotografických momentek v průběhu odpoledne a večera, to vše nás provázelo po celou dobu
našeho přátelského posezení. Všem zúčastněným zasílám poděkování za účast, a sejdeme se opět za deset let ve 14,30hod.
u vstupní branky na stadion. Přesný termín samozřejmě včas
oznámím.
Text a foto: Jindřich Polák

Ve ř e j n ý z á v o d h ors ký ch kol

16. 9. 2018 se v Josefově uskuteční 21. ROČNÍK MEMORIÁLU
OLDŘICHA MÁCHY.
Závod je uskutečněn za podpory Města Jaroměře.
Pořadatel:
		
E-mail:		
Datum:		
Místo:		
		
Přihlášky:
Startovné:
		
		
Start:		

JKF Jaroměř, z.s., Na Úpě 520, 551 01
Jaroměř, tel.: 491 810 390.
jkf.jaromer@tiscali.cz, www. jkfjaromer.cz.
Neděle 16. 9. 2018.
Jaroměř - Josefov,
areál podzemních chodeb (dolík).
Na místě, vždy 30 minut před startem kat.
Všechny kategorie do 14 let – 30 Kč,
mládež 15 - 18 let – 50 Kč,
ostatní – 100 Kč.
10:30 hod.

Předškolní (2012 a ml.) – odstrkávadla 1 okruh – 250 m v dolíku.
Předškolní (2012 a ml.) – kola 1 okruh – 250 m v dolíku.
Minižáci a minižákyně (2011 – 2009) – 1 okruh – 2 km v parku.
Start:		
11:00 hod.
Mladší žáci a žákyně (2008 – 2006) – 2 okruhy – 2,2 km v parku.
Starší žáci a žákyně (2005 – 2004) – 3 okruhy – 2,2 km v parku.

Start:				
Junioři (2001 - 2000)		
Muži ( 1999 a starší)		
Masters I. (1988– 1979)		
Masters II. (1978 – 1969)		
Ředitel závodu:
Trať závodu:
		
		
		
		
Ceny:		
		
Předpis:		
		

4 okruhy – 5 km.
4 okruhy – 5 km.
4 okruhy – 5 km.

5 km.
5 km.
5 km.
5 km.

Jiří Frynta.
Technická trať v areálu pevnosti Josefov a
přilehlého parku,
délka okruhu od kategorie kadet (včetně) je
5 km, pro mladší kategorie je okruh kratší 		
a méně náročný.
Muži, ženy, masters I a II, junioři:
finanční i věcné, ostatní věcné.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí
a musí být vybaven plnou přilbou.

Závodníci jsou povinni se seznámit s tratí. U závodníků do 18 let
je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů nebo zák. zástupce.
Závod je otevřen všem závodníkům bez omezení.
Zdravotní zajištění:
Vyhlášení:

Start:		
12:00 hod.
Kadeti a kadetky (2003 – 2002) – 4 okruhy – 5 km.
Juniorky (2001 – 2000) – 4 okruhy – 5 km.
Ženy (1999 a starší) – 4 okruhy – 5 km.
Příchozí bez licence (1999 a starší)		
Veteráni I. (ročník 1968 - 1959)		
Veteráni II. (ročník 1958 - 1919)		

13:30 hod.
5 okruhů
6 okruhů
5 okruhů
5 okruhů

Info:			
			

MS ČČK Jaroměř.
Vyhlášení výsledků předškolních,
minižáků a žáků proběhne během
závodu, ostatní kategorie budou vyhlášeny po krátkém doprovodném
programu v 15.00, slosováni cen pro
všechny závodníky.
Jiří Frynta, mob. 608 299 111,
e-mail: jkf.jaromer@tiscali.cz.
Za JFK Jaroměř, Jiří Frynta
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Jaroměřské figurky. 10. díl. Rudolf Šenkýř, řečený Saša Šenski, nebo Šaga.
Tuto postavičku jaroměřského občana jsem si nechal úmyslně
na samý konec. Byla totiž nejslavnější a nejpopulárnější.

Otec Jaroslav byl mistr řeznický, rodák z Kvasin (nar. 1. 8. 1870)
a matka Albína, roz. Holzbachová z Jaroměře (nar. 1. 3. 1864).
Na náměstí čp. 24 měli slušně zavedený obchůdek s lahůdkami
a mandlem. Měli tři děti. Marie zemřela rok po narození, druhé
nadělení bylo silvestrovské – syn Rudolf (nar. 31. 12. 1896) a poslední byla dcera Anna (nar. 30. 11. 1899).
Maminka z něho chtěla mít asi studovaného člověka, ale Rudolfovi se proti tomu vzbouřil nějaký mozkový závit a stal se
z něho neškodný podivín. Nebyl to blázen v pravém slova smyslu, ani to nebyla lidská troska, byl jenom potrhlý a nerozeznal
dobro od zla – všemu uvěřil a každému "naletěl". Zdá se ale,
že to byl docela chytrý chlapík, přečetl neuvěřitelné množství
knih z jaroměřské knihovny.
Saša byl hubený jako šindel. Vyšší postavy s malou hlavou,
posazenou nízko mezi útlými rameny, vždy v obleku, u krku
motýlka, s kozí čelistí, několika drobnými zuby, věčně těkající.
Vášnivý čtenář měřil drobnými kroky jaroměřské náměstí od
výlohy k výloze, oči na skle. Nikdy jsme jej neviděli, aby chodil
s rukama podél těla, ale jak dokládá fotografie a jak si pamatuji, dával je do boku, nebo dozadu.
Měli jsme ho rádi, protože s nevšední ochotou a radostí přijímal hru na všelijaké diplomy, vyznamenání, dopisy od tureckého šacha po mahárádžu, povyšování do různých hodností
královských gard, od filmových hvězd aj. Všechny tyto poklady
pak ukazoval a vystavoval v malé výloze svého krámku s mandlem – již bez lahůdek. Postával před ním a povýšeně se rozhlížel kolem, co tomu lidé říkají. Rád předváděl na požádání chůzi
se šavlí, chlubil se opětovanou láskou k herečce N. D. Blance
Waleské, filmovým hvězdám Adině Mandlové, Zitě Kabátové,
Haně Vítové, Nataše Gollové a k dalším. Neměl rád Lídu Baarovou, ani o Anně Ondrákové se nezmiňoval v dobrém a nemusel
ani Adinu Mandlovou.
Tu první neměl rád, protože měla „techtle-mechtle“ s nacistickým kulhavým ďáblem Goebelsem. Tu druhou proto, že si
vzala německého boxera Maxe Schmelinga (nevěděl totiž,
že tento slavný boxer měl k nacistům velmi daleko) a tu třetí,
Mandlovou, proto, že byla milenkou státního ministra za Pro-
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tektorátu K. H. F ranka (což vůbec nebyla pravda).
I B. Waleská skončila v jeho výloze. Pamatuji se na obrázek, jak
sedí opásaný šavlí na strakaté krávě, ustrojený za rytíře a pod
ním věnování „Milované Blance, její rytíř Saša Šenski.“ A k tomu
uličníci dodali: „Saša Šenský – vše pro ženský. K doptání zde.“
Ovšem nejvíc se proslavil a několikrát jsem viděl jeho pódiová vystoupení o jaroměřských poutí na sv. Václava u kouzelníka a manipulátora Kellnera. Ten Sašu chytře dával na rychle
vyrobený plakát „Dnes vystoupí slavný rodák jaroměřský Saša
Šenski“ a o návštěvu měl milý kouzelník postaráno. Stan měl
zcela nabitý a šťastný aktér předváděl chůzi c. k. důstojníků se
šavlí, jak ji správně kolenem odhodit, aby cinkla, balancování
na imaginárním laně, vyznával lásku zmiňovaným herečkám
a na závěr přišel s růží a zazpíval milostnou píseň, kterou dosud znám: „Cestička štěstí je má i tvá, půjdeme po ní jen sami
dva, láska ji ukáže, já to vím, nesu ti kytici kopretin“. A divákům
hodil papírovou růži ze střelnice. Pak udělal pukrle a s mečem
u pasu povýšeně odkráčel. Přesto se strhl obrovský potlesk
a chytrý kouzelník, aby bez vlastního přičinění natáhl čas ve
svůj prospěch a nemusel se tolik namáhat, vystrčil Sašu znovu
na jevišťátko a on se jenom šťastně a dlouze klaněl, zatímco
iluzionista si mnul ruce.
Někteří pouťoví lanaři se ho snažili přetáhnout do svých stanů. Jeden mu nabízel vystoupení s názvem "Saša Šenski – lovec
divoké zvěře" s kostýmem afrického lovce, ale manipulátor ho
nedal z ruky, ukořistil si ho jen pro sebe.
Někdy se postavil k obrovskému žoku plném vodových zmrazených dobrot, z něhož se kouřilo, a vyvolával místo majitele:
„Zde dostanete od Jirky, ledový mls z vanilky. Ledo-medo Frédo,
cuc na klacku za facku, cuc na kládě v čokoládě!" Za chvilku byl
pytel prázdný.
A ještě mám jednu vzpomínku, jeho nejslavnější výstup. V parném létě na jaroměřské úpské plovárně, nazývané na poutači
u hřbitova honosně „Říční a sluneční lázně“, nechali místní hecíři Šagu svléci do podvlékaček. Do krabice dali hrdlem ven láhev od piva, všelijak ji upravili, aby to mělo zdání kamery, a samozřejmě se představili jako filmový štáb z Barrandova. Scénář
byl prostý: Kapitán veze na loďce zachráněnou dívku. Na řece
jen Saša v podvlékačkách, značně vyvinutá dívka v plavkách
a loďka, jejímž kormidelníkem byl ON sám. S téměř marným
úsilím se snažil chytit správný směr a doplout ke břehu. Když se
konečně strefil, zcela zmáčený nám za frenetického potlesku
předvedl hereckou etudu zmáčeného psa, jak se na všech čtyřech s vypláznutým jazykem oklepává, zbavuje vody a poštěkává, že by se za ten výkon nemuseli stydět ani naši jaroměřští
komici. Dívka jej objala, políbila a lidé mu provolávali slávu.
Stále jsem pátral po snímcích z tohoto jeho slavného vystoupení, protože fotoaparáty tenkrát cvakaly, ale marně. Vím, že
existují, ale u koho? Tyto vzpomínky na nejmilejší jaroměřskou
figurku jsou z doby, kdy Sašovi bylo téměř šedesát let.
Zřejmě dožil v náchodském starobinci.
Zdeněk Hovorka
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Jaroměřské figurky. Doslov.
DOSLOV
Víme, že všechno má začátek, a také i svůj konec. Skončilo tedy
moje vyprávění, skončilo mé vzpomínání, avšak pokud ještě život pokračuje, každý konec je tak trochu začátkem. I v mých
84 letech. Ze stráně nad rybníkem obhlížím panorama kousku
naší krásné jaroměřské krajiny pod sv. Trojicí a vdechuji vlahý podvečer s vůní pokosených heřmanických luk, jablečnou
a hruškovou vůni z nedalekých zahrádek, kouř ohně, kde si
kluci něco opékají, jako my před dvaasedmdesáti lety, vidím
všechny jaroměřské figurky, jak přicházejí – snad na moji počest i jako poděkování – právě do míst mého krásného a šťastného dětství.
Slyším hrát Bohouškovy skřipky, a tak jímavou melodii jsem od
něho ještě neslyšel. Děkuju Vám přátelé, mí kamarádi!
Pod nánosem času jsem možná napsal jen obrysy lidských příběhů, jenž se odbývaly na ulici, kdy mnozí žili z toho, co jim
dávala. Byli jí vděčni a rádi se do ní vraceli. Prožívali dobré
i zlé, jak to v životě lidí bývá; toho prvního bylo chválabohu
víc. Patřil jsem k těm, kdo je nezlobil, někdy jim i dával podle
svých skromných možností, měl s nimi soucit, jenž dostává člověk darem. Proč neříci v závěru života, že jsem byl s bratrem
vychováván předobrými rodiči v milující rodině. Ovlivnil mne
i skauting. Někde jsem četl, že by bylo správné "umřít se zavřenýma očima a se srdcem otevřeným ". Objevil jsem totiž v sobě
vlastnost, která mne neopustila po celý život – schopnost vcítit
se do osamělého života, nebo zoufalství někoho, kdo je slabší
a nemá odnikud zastání, komu je ubližováno pro jeho jinakost.
A tou byly pro mne jaroměřské figurky.
Něco málo jsem čerpal z vyprávění pamětníků, kteří, pokud
ještě žijí, mohou moje zaznamenané klukovské i pozdější vzpomínky, uložené do vycvičené divadelní paměti, upřesnit, dopl-

nit, nebo vyvrátit. Pokusil jsem se najít po tolika letech aspoň
zrnko pravdy, a i když jsem mnohokrát s nimi přišel do styku,
úplnosti o nich se nikdy nedobereme a ani snad o ni nejde.
V dnešním uspěchaném, bláznivém a proměnlivém světě se
snad bohudík všechno nemění, ale pro jistotu jsem musel jejich
příběhy odvyprávět, aby nezapadly a zůstaly v paměti těch,
kdo se o ně zajímá, jakož i o historii své rodné Jaroměře. A co
dalšího přinesly? Daly nám víc porozumět svému městu, vždyť
patřily k jeho koloritu. Ty postavy a postavičky žily prostě mezi
námi, i pro ně platilo, že lidský život je tady na zemi jenom krátkou etapou v celkovém bytí člověka. A možná jejich etapa byla
daleko svobodnější a šťastnější než ta naše.
Zdeněk Hovorka

Vzpomínka na Zdeňka Hovorku.
Rediguji poslední řádky pana Hovorky, které mi tehdy zaslal
jako „Doslov“, a běhá mi při tom mráz po zádech. V době,
kdy už mezi námi není, pročítám, jak ve svých posledních
chvílích píše o smrti, tak klidně, smířlivě a pokorně.
Byl to člověk, který dokázal o všech podivuhodných lidech
psát s takovou lehkostí a dobrosrdečností, až nad tím zůstává rozum stát. Měl dar jednat s lidmi a patřičně využíval výsady oslovovat mě „Nebeská“ nebo „Nadoblačná Angeliko“
– to už z žádných úst nejspíše neuslyším.
Zdeněk Hovorka zesnul 12. ledna 2018. Byl to divadelní režisér, amatérský herec, autor cyklu Jaroměřské figurky a člověk, který nemalou měrou ovlivnil kolorit našeho města.
Snad se jednou najde člověk, který započne v jeho práci…
Možná s názvem Zdeněk Hovorka – Jedenáctá figurka.
«LAT»

Bohoslužby
Římskokatolická církev – farnost Jaroměř
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
		

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

Církev československá husitská Jaroměř
pondělí
úterý
		
čtvrtek
		
neděle

14.30 hod. DD Černožice
9–15 hod. úřední den
15 hod. biblická hodina
9.30 hod. bohoslužba v LDN Jaroměř
10.30 hod. (2. čtvrtek v měsíci)
10.00 hod. (modlitebna)

Církev adventistů sedmého dne
9.00 - 10.30 hod.
10.45 - 11. 30 hod.
13.00 - 14.00 hod.

Studium Bible
Kázání Božího slova
Odpolední program

Českobratrská církev evangelická
pondělí
středa
pátek
neděle
		
		

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

Římskokatolická církev – farnost Josefov
neděle
		
středa
pátek

08.00 hod. (Jasenná, kostel)
09.30 hod. (Josefov, kostel – dětská školka)
17.00 hod. (fara Duškova 77)
17.00 hod. (fara Duškova 77)
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Na cest ě k e v z n iku Č es kos lov en s ka
Ať již máme k bývalé habsburské monarchii jakýkoliv vztah, nelze zapomenout, že byla vlastí našich předků a její zánik si ještě
několik měsíců před koncem první světové války mnozí z nich
neuměli ani představit.
Válka se však pro monarchii již delší dobu nevyvíjela dvakrát dobře a oživená činnost českých politických stran dávala tušit, že tentokrát ke změnám uvnitř monarchie bude muset dojít. Informovanější občané si pak museli klást otázku, co přinese zahraniční
činnost T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků a bojová vystoupení československých legií. Lidé však měli především odpor proti
válce, která jim přinesla hlad, všeobecný nedostatek a sociální dopady na rodiny odvedenců, z nichž mnozí byli zraněni nebo padli.
Přesvědčivě to dokládá oslava 1. máje 1918 v Jaroměři, která se
na doporučení městské rady konala pod heslem Všeobecný mír
a sebeurčení národů.
O životě za války v Jaroměři a Josefově se lze dočíst ve dvou
vzácných knihách. První je od Václava Pácalta "Jaroměř za války
světové v letech 1914–1918", vydaná v roce 1933, ve které autor
zveřejnil své válečné zápisky, druhou knihu "Josefov za světové
války 1914-18" napsal Antonín Hofmeister a vyšla roku 1938. Prvotní pochopení občanů pro účast monarchie ve válce brzy vyprchalo a vydrželo jen těm, kteří na válce vydělávali. Vojenské
zakázky a peníze, které tu zanechávali na frontu rukující záložníci, k různé službě dislokovaní vojáci a návštěvy rodinných příslušníků, však jako pramen příjmů také časem skončily. Později
už profitovali jen ti, kteří dokázali těžit z nedostatku a prodávali
na černém trhu. Nejrůznější důsledky války v Jaroměři a Josefově
pak násobily příjezdy raněných z fronty do josefovské nemocnice
a existence zajateckého tábora, když nebylo tajemstvím, v jakých
těžkých podmínkách zde zajatci žijí. Tyto faktory nepochybně přispěly k často zmiňované solidaritě mnohých občanů.
K dokreslení poměrů lze zmínit Pácaltův zápis, který má asi vše-

obecnější platnost. Seznámil se v Jaroměři s Polákem, učitelem
v Haliči, který tu absolvoval nějaký vojenský kurz, a podělil se
s ním o svůj poznatek. Češi jsou zvláštní národ, upisují státu válečné půjčky, dobře se bijí v boji, ale nakonec se radují z vojenských
porážek. Veřejně samozřejmě ne. Deklarovaná loajálnost ke státu se samozřejmě očekávala od představitelů města a okresních
politiků. Bylo to nakonec v zájmu města. Jaroměřský starosta Josef Wenke se tak mohl v srpnu 1916 ve Vídni přimlouvat, aby bylo
v Jaroměři zachováno vojsko.
A jak probíhal 28. říjen v Jaroměři a Josefově? Dopoledne 28. října
vešla v Praze ve známost odpověď ministra zahraničí Andrássyho
prezidentu USA Wilsonovi, že Rakousko-Uhersko příjme mírové
podmínky, což se fakticky rovnalo kapitulaci. Téhož dne vyhlásil
v Praze Národní výbor československý vznik samostatného československého státu. Tato informace se dostala telegraficky odpoledne do Jaroměře a jaroměřský starosta ji poté telefonoval
do Josefova starostovi Rudolfu Traxlerovi. Zpráva o historické
události se šířila jako lavina, oba starostové promluvili k lidu z balkónu radnic a začalo se slavit. Armáda dalšímu vývoji překážky
nekladla, velitel josefovské posádky generál Leskoschek se ostatně mohl spolehnout už jen na vojáky z německy mluvících zemí
a Maďary. Když se však druhý den občané dostavili odstranit
z budovy velitelství velký rakouský znak s dvouhlavým orlem, rozhodl se ho bránit. Vojáci naštěstí odmítli splnit rozkaz. Den 29. října byl vůbec bohatý na události. Rusové odcházeli ze zajateckého
tábora, italští zajatci vyjadřovali sympatie novému státu a čeští
vojáci opouštěli své jednotky a vraceli se k rodinám. Pronášely
se slavnostní projevy a oslavy v ulicích trvaly celý den. A nastaly
také první organizační starosti s převzetím státní moci. Bylo třeba
uchránit vojenský a další majetek, převzít velení armády, udržet
pořádek a klid. Významné úkoly při tom všem plnili členové Sokola, což bychom si měli častěji připomínat.
Pavel Mertlík

Obr něn ý v l a k " Vot roci" 193 8
V letošním osmičkovém roce, kdy si připomínáme rozmanité aktivity na obranu našeho státu, bych rád připomněl akci našich
železničářů od květnové mobilizace, jíž se účastnil i můj otec
František Wolf, strojvedoucí ČSD.

V květnu 1938 byl povolán jako záložní poddůstojník do depa
v Hradci Králové, kde železničáři stavěli provizorní obrněný vlak,
nazývající se podle přezdívky Hradeckých „Votroci“. Můj otec zde
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působil na postu strojvedoucího.
Vlak se sestával z posunovací lokomotivy (310), dvou bojových
vozů opatřených těžkými kulomety. Druhý z nich na konci soupravy byl opatřen i dělem. Přední plošinový vagon byl určen pro
přepravní materiál (koleje, pražce), byl zde ještě štábní vagon.
Posádku tvořilo 50 mužů, velel jí štábní kapitán, jehož jméno jsem
si nezapamatoval ani nezapsal. Otec byl už v 70. letech nemocný,
a tak můj zápis vzpomínek byl nedokonalý. Sám sedí v první řadě
čtvrtý odleva.
Lokomotiva byla obrněna kotelními pláty z hradeckých zdrojů,
ostatní vagony byly uzpůsobeny proti lehkým palným zbraním
tím, že byla uvnitř zbudována ještě vnitřní stěna a prostor mezi ní
a stěnou vnější byl vyplněn ocelovými příchytkami kolejí (podkolejnicemi) k pražcům.
Vlak operoval až do září 1938 z nádraží v Mladé Boleslavi proti
toku Jizery. Otec mi vyprávěl, že na ně stříleli ordneři z ručních
palných zbraní. Po Mnichovu byl vlak demontován. Ve vypsání
historie čsl. Obrněných vlaků není vlak „Votroci“ připomínán,
proto jej v tomto jubilejním roce alespoň tímto článečkem vzpomínám.
Prof. PhDr. Vladimír Wolf
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Kalendárium

7. září
Letní kino Jaroměř – Padesát odstínů svobody
20.00 hod.
Masarykovy sady
Pořádá: Kino na kolečkách
7. – 9. září
Špitál Art 2018
Areál vojenské nemocnice, Josefov
Pořádá: MKS
7. - 9. září
Dny evropského dědictví
www.ehd.cz
13. září
O Balynce, dobrém štěněti, a třídě
nízkých kamarádů
8.30 a 10.00 hod.
Městský divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
14. září
Lakomec a další světci
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

14. září–14. října
Procházka ateliérem – výstava
Městské muzeum v Jaroměři
Pořádá: Městské muzeum

23. září
Kašpárek a princezna
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř

14. září
Vernisáž Václava Havla – představení
19.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

23. září
Vše o ženách
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

16. září
Memoriál Oldřicha Máchy
10.00 hod.
Areál podzemních chodem, Josefov
Pořádá: Cyklistický tým JKF Jaroměř

25. září
Tátova volha
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

18. září
Orlicko-kladský varhanní festival
19.00 hod.
Kostel sv. Mikuláše
Pořádá: MKS

27. září
Svatováclavská pouť
nám. Československé armády
Pořádá: Honza Pazdera

22. září
Jaroměřský medový jarmark
9.00 až 17.00 hod.
Bastion I.
Pořádá: ZO ČSV Jaroměř

29. září
Žena, která uvařila svého manžela
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

Městské kulturní středisko Jaroměř, nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř, tel. 491 812 806,
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz, www.divadlojaromer.cz,
předprodej vstupenek – TIC, nám. ČSA 16, Jaroměř, tel. 491 847 220
a Městská knihovna, Traxlerova 110, Josefov, tel. 491 813 141

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

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
01.09. a 02.09.
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36
Česká Skalice
491 452 447
08.09. a 09.09.
MDDr. Šárka Šejvlová
Husova 931
Jaroměř
491 812 944

15.09. a 16.09.

22.09. a 23.09.

DDS. Abosaleh Ahmad Amin

MUDr. Petr Kalfus

Velký Třebešov 118

Česká 50

Velký Třebešov

Jaroměř

491 453 272

491 815 077

28.09.
MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191
Jaroměčř
491 812 160
29.09. a 30.09.
MDDr. Veronika Kalousková
Husova 931
Jaroměř
491 812 935
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K r a j up o z orň uj e n a pot řeb n os t
n á hr a d n í c h r o dičů

V září uspořádá týden pěstounství.
Královéhradecký kraj pořádá ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými
organizacemi na podporu náhradní
rodinné péče Týden pěstounství Královéhradeckého kraje. Ten proběhne ve
dnech 24. až 29. září 2018 a nabídne program pro odbornou ale
i laickou veřejnost. Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Vladimíra Dernera.
„Týden pěstounství je součástí naší kampaně na zvýšení povědomí o náhradní rodinné péči. Chceme, aby se lidé blíže seznámili
s tím, co to znamená být náhradním rodičem a dávat dětem to,
co je pro každého z nás nejdůležitější – domov. Samozřejmostí
je i setkání samotných pěstounů, kteří si během celého týdne
budou moci vyměnit své zkušenosti a názory,“sdělil náměstek
Vladimír Derner.
V průběhu týdne se budou na území Královéhradeckého kraje
konat setkání veřejnosti s odborníky, rozhovory s pěstouny,

výstavy či workshopy.
Celá akce vyvrcholí Dnem pěstounství, který se uskuteční v sobotu 29. září u Divadla Drak v Hradci Králové.
V evidenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je aktuálně nahlášeno 230 dětí, kterým je možné zprostředkovat
náhradní rodinu. Od začátku roku 2018 přibylo do evidence
51 dětí. Největším problémem je dlouhodobě nedostatek pěstounů tolerantních ke specifickým potřebám dětí, jako jsou
zejména vícečetné sourozenecké skupiny, děti minoritního etnika a děti nad 10 let.
Více informací o pěstounské péči naleznete na www.stansenahradnimrodicem.cz.

27. 9. (čtvrtek) – Jaroměř – vernisáž výstavy výtvarných prací
žáků ZŠ Jaroměř s názvem "Pěstounství očima dětí" od 17:00.
Pasáž Jaroslava Žáka, nám. Československé armády 49.
Dan Lechmann, odbor kanceláře hejtmana

Br uta l A ssa u lt je za n á mi

Ve dnech 8. - 11. 2018 se odehrával již 23. ročník největšího
death metalového festivalu v Evropě Brutal Assault, pro Josefov se jednalo o jedenáctý ročník.

Festivalu se zúčastnilo přes dvacet tisíc fanoušků z celého světa a vystřídalo se zde okolo 130 kapel. Největším tahounem se
bezpochyby stala legendární brazilská kapela Sepultura, která
zaujala nestárnoucími trash metalovými hity. Další skvělou kapelou se stala Suicidal Tendencies s legendárním bubeníkem
Davem Lombardem.
Zatímco většina festivalů se odehrává na zelené louce, Brutall
Assault využívá ojedinělou josefovskou pevnost z 18. století,
která nabízí nejen skvělou akustiku, ale také jedinečná zákoutí
a výbornou atmosféru. Pokud se vám totiž zrovna nelíbí výběr
kapel, které jsou zrovna na programu dne, můžete si vyrazit
odpočinout například do Bastionu X.
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Organizátoři pevnostních prostor totiž letos naplno využili
pevnostní prostory, z nichž se stávají stylové bary, výstavní
prostory fanzinů, relaxační zóny či například kino, čímž jsou
návštěvníkům zpřístupňovány i normálně uzavřené prostory,
které oslní i nemetalové návštěvníky.
Brutal Assault tak dokazuje, že každým rokem roste více a více.
Ne co do počtu návštěvníků, tento systém je každoročně maximálně naplněný a pevnost by více jak dvacet tisíc návštěvníků
nepojala, ale minimálně svým rozsahem, zvládnutou organizací a délkou akce.
Jelikož je festival organizátorsky velmi dobře zvládnutý, ani
letos nedošlo k žádným významným komplikacím. Pořadatelé
i návštěvníci se dokonce vypořádali s úmorným vedrem a všudypřítomným prachem, který obtěžoval nejednoho metalového fanouška.
Organizátoři potvrdili, že jsou ve svém oboru špička, jelikož čipový systém i politika vratného kelímku fungovaly na jedničku.
Za vyzdvihnutí stojí také fakt, že festival dbá na ekologii – pilo
se z vratných kelímků, jak už jsme zmínili, a jedlo z dřevěných
misek s dřevěnými příbory. Tleskáme tak těm, kteří jsou i v takovém "drsném" prostředí schopni myslet na přírodu a své
okolí.
V květnu navíc proběhla dobrovolnická brigáda v rámci projektu „BA sobě“, kdy se zájemci zapojili do prací a rekonstrukce
naší pevnosti.
Organizátorům děkujeme za skvělou atmosféru a již teď se těšíme na další ročník.
Kolektiv odboru Školství, kultury a tělovýchovy
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Městská knihovna Jaroměř
Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
1. srpna nastoupila do funkce ředitele Mgr. Marta Valešová.
Přejme jí mnoho zdaru při plnění nových úkolů.
Pondělí 4. září – Pobočka Zavadilka – 14:00 – Čtení na Zavadilce. Přijďte si poslechnout ukázky ze známých i neznámých
knih.
Středa 26. září – Hlavní budova – 17:30 – Ema Destinnová: život
fenomenální zpěvačky. Beseda s Ludmilou Konvalinkovou.

Prosíme vydavatele, kteří se věnují regionální literatuře a autory z našeho regionu, aby naší knihovně nabídli své tituly. Knihovní fond se rozšíří o hodnotné dokumenty a čtenáři budou
mít možnost seznámit se s tvorbou z Jaroměře a okolí.
Z letošního ročníku literární soutěže na téma "Mám rád ...",
jsme pro Vás vybrali práci, která nás nejvíce pobavila.
Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na www.
knihovnajaromer.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše knihovna

Ztráta 25 kol na festivalu Brutal Assault.

Mám rád ...
Mám rád řízky. Když je vidím, tak doslova zářím štěstím.
Dobře udělaný řízek je jako obláček mlhy rozplývající se na
jazyku. Obložený čerstvou zeleninou a zakápnutý citrónovou šťávou vypadá jako božské jídlo. Kukuřičně zlatá kůrčička, akorát tak prosmažená a křupavá jako čerstvě napadaný
sníh pod nohama v zimě, maso měkké jako peřinka a chutné
víc než cokoli na světě.
Poprvé jsem se s řízkem setkal ve svých čtyřech letech na
Vánoce u babičky. Tehdy jsem se divil, co to vůbec je, ale
jakmile jsem ochutnal, tak jsem už o něčem nepřemýšlel
a byl jsem tak uchvácen tou božskou chutí, že jsem jich
snědl snad deset. I přes noční zvracení to stálo za to! Od té
doby si dávám řízek při každé příležitosti. Zvlášť u babičky.
Za nějakou dobu jsem se to od ní naučil a nyní si dělám tuto
pochutinu i doma. Je to naprosto úžasné, a proto mně přišlo
důležité se o tuto dovednost s vámi ostatními také podělit.
Z ingrediencí budete potřebovat nejlépe kuřecí maso, které
je něžné a vláčné jako dětská prdelka a dodá řízku ten pravý požitek z jídla, strouhanka, která dělá maso ještě o něco
lepší a posouvá řízek na božskou úroveň. A nakonec mouku
a vajíčko, které všechny chuťové zázraky vážou dohromady
a bez kterých by to nebylo zkrátka ono.
Dále si připravíte nějaké tři nádoby, které jsou dostatečně
na úrovni, aby byly hodny pojmout na dobu dočasnou to, co
jsme před chvílí připravili. Maso nejdříve obalíme v mouce
bílé a i přesto, že je to jen mouka, teď krásné jako sníh a namočíme do lepidla, které první a druhou ingredienci krásně
spojuje. Nebojte se! Lepidlo v seznamu přeci nebylo. Myslím
vajíčko! Jako skoro poslední krok vyválíme kousek našeho
momentálního štěstí ve strouhance, která následně dodá
masu tu pravou chuť a celému kusu zlatavou barvu, jež nás
už skoro nutí se do toho zakousnout hned. To ale nedělejte!
I přesto, že je to docela nezávadné a všechny ostatní jídla
chutí i krásou převyšující, by se vám mohlo udělat poněkud
mdlo. Vhodíme řízek na pánev a smažíme, dokud nezíská
ještě krásnější a oslnivější barvu zlata, než měl doposud. Pokrm je hotový a už zbývá jen se do něj zakousnout.
Tímto se s vámi bohužel musím rozloučit, ačkoli se mi do
toho vůbec nechce, ale už to vážně nevydržím! Slintám do
klávesnice! Musím si jít hned usmažit pár řízků.
Vojtěch Balský, 8.A, ZŠ Na Ostrově

Divokola, která jezdí a slouží
především na festivalu Brutal
Assault, byla ztracena. Aleš Černý, kovosklář, člen Umělecké
kolonie Bastion IV a organizační člen festivalu říká, že nejde
o nikterak drahá kola – jsou kuriózní spíše svým vzhledem, nicméně ztráta takového počtu ho
nutí jednat a pátrat.
Žádá proto všechny, kteří takové kolo objeví, aby jej přivezly
do Bastionu I nebo IV. Jako výraz vděčnosti dostane poctivý
nálezce vstupenku na chystaný
festival Špitál ART, nebo tričko Brutal Assault.
Děkujeme všem za vstřícnost. Kontakt na pana Černého –
608 545 198.

Životní jubileum v červnu 2018 oslavili:
Novotná Zdeňka		
Hofmanová Věra		
Lhotský Jaroslav		
Mervartová Jarmila		
Koukolová Jindřiška		
Kopáček Jaroslav		
Rada Josef			
Marková Božena		
Cölbová Anna			
Škarytková Irena		
Voltrová Ladislava		
Nasvetr Josef			
Nasvetrová Zdeňka		
Halašová Jarmila		
Daňková Milada		
Mikula Rudolf			
Polata Alois			
Grófová Anna			

86 let
90 let
89 let
89 let
91 let
93 let
90 let
94 let
92 let
88 let
90 let
97 let
90 let
94 let
95 let
85 let
93 let
93 let
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Městské muzeum v Jaroměři vás zve...
Městské muzeum v Jaroměři, archeologický tým Regionálního
muzea a galerie v Jičíně a Národní památkový ústav v Josefově
Vás zvou na přednášku a výstavu „Jeden den ve středověku –
očima hrnčíře v prostředí východočeského městečka“.

Ke zhlédnutí nabízíme, mimo jiné, trojrozměrné modely dvou
základních typů hrnčířských pecí nebo funkční repliku hrnčířského kruhu.
Přednáška, kterou bude výstava zahájena, se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. v 17:30 ve Wenkeově domě. Výstava potrvá do 16. listopadu.
Radek Novák (RMaG Jičín) a Rudolf Havelka

Výtvarný spolek „ATELIÉR“ z České Skalice a Městské muzeum
v Jaroměři si Vás dovolují pozvat na vernisáž a výstavu „PROCHÁZKA ATELIÉREM“, která se bude konat od pátku 14. září
2018 do neděle 14. října 2018 v Městském muzeu v Jaroměři.
Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 13. září 2018
v 17:30 za hudebního doprovodu žáků ZUŠ F. A. Šporka. Jste srdečně zváni.
Výtvarný spolek „ATELIÉR“ působí v České Skalici bezmála již
dvě desetiletí, pod vedením promované výtvarnice Jarky Zárubové. Po celou dobu působení se jeho členové zdokonalují
v kresbě, malbě a grafice. V roce 97´ vznikl kurz pro dospělé jako
„Výtvarná dílna” při Domu dětí a mládeže „Bájo“ v Č. Skalici.
Název „Výtvarná dílna“ byl v roce 2004 změněn na „Ateliér“.
Za dobu téměř 20 let se zde vystřídalo velké množství talentovaných výtvarnic. V současné době tvoří spolek „Ateliér” devět
stálých členek.
Výtvarná díla členek „ATELIÉRU” byla prezentována na výstavách nejen v České Skalici, ale také v Náchodě, Červeném Kostelci, Novém Městě n. M, v polském Bardu a na dalších výstavách.
Na naší výstavě uvidíte díla Jarky Zárubové, Heleny Hejdukové,
Hany Jiráskové, Hany Harantové, Jany Šebestové, Evy Hrubé,
Evy Kábrtové, Jiřiny Madaráczové a Markéty Radoňové.

Základem výstavy je výjimečný soubor pozůstatků hrnčířské
pece nalezené v roce 2014 a 2015 v Hořicích, která ukončila svoji
činnost v první polovině 15. století. Pokud bychom pouze naaranžovali nalezené předměty společně s dokumentací nálezové
situace, neměli bychom příliš velkou šanci zaujmout. Přikročili
jsme tedy k vytvoření sestavy kreslených scén, které mají oživit
němé předměty a vdechnout výstavě život ve formě příběhu.
Nedovolujeme si tvrdit, že jsou bezchybné z hlediska zobrazovaných reálií, ale snad návštěvníkovi navodí zhruba správnou
představu o zmizelé minulosti.
Nabízíme tedy příběh o výrobě hrnčířského zboží, a to od získávání vhodného materiálu – hlíny, její zpracování, výrobu nádob,
zdobení, uchycení, výpal až po transport na tržiště. Samotným
procesem výroby a různých technologických záludností bude
dětského návštěvníka provázet středověký hrnčíř Jan... Zajímavá bude také tematická odbočka do tajů archeologického poznávání minulosti nebo poutavé (!) vyprávění o zemském magnetismu a jeho využití pro datování některých archeologických
nálezů. Veškeré podávané informace budou srozumitelné nejen
pro zvědavé dospělé, ale i pro žáky 2. stupně ZŠ.
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V září a říjnu je Městské muzeum v Jaroměři otevřeno denně
kromě pondělí 9.00 – 17.00 hodin,
soboty, neděle a svátky 13.00 – 17.00 hodin

2018

Tipy pro vás

J ak l é pe n a školn í prob lémy d ět í

Učitelé na základních školách se stále častěji setkávají s pro- hled na věc a jednotnou vizi – pomoci těm, kteří si zaslouží více
blémy, které se v minulosti buď neobjevovaly vůbec, anebo pozornosti ze strany svého okolí. Nemají třeba takové podmínky
jako běžné děti a my jim chceme, stejně jako jejich učitelům, podat
v mnohem menší míře.

Jedná se o zneužívání moderních technologií a kybernetickou
šikanu, o narůstající agresivitu žáků, o psychické problémy dětí
následkem prožitých traumat, včetně dopadů vysoké rozvodovosti. Hledat cesty k řešení těchto problémů, otevírat důležitá
témata tohoto typu a propojovat organizace a služby má v popisu práce tzv. lokální síťař. Tento projektový pracovník Ministerstva práce a sociálních věcí od poloviny roku 2017 působí také
v Jaroměři.
Právě učitelům, resp. školám, mohou nabídnout pomoc i odbornou radu nejrůznější organizace a subjekty, jako jsou zástupci
sociálních služeb, orgány sociálně právní ochrany dětí, pracovníci poradenských pracovišť, psychologové a psychiatři, dětští
lékaři a další. Lokální síťař během mapování situace v Jaroměři
zaregistroval ze strany škol právě jako nejakutnější nutnost navázat vzájemnou spolupráci mezi různými tzv. aktéry sítě služeb
pro ohrožené děti.
I z toho důvodu síťař inicioval setkání zástupců celkem devíti základních škol, které proběhlo na konci května v Jaroměři. Kromě
výše uvedené potřeby, chtějí pracovníci škol také hledat nástroje k funkční spolupráci s rodiči a posílit vlastní orientaci v problematice ohrožených dětí. K tomu by měl mimo jiné napomoci
manuál, který shrne možné situace ohrožení dítěte, i postupy
řešení včetně odkazů na podpůrné organizace a služby. Tato
nově vzniklá pracovní skupina si také klade za cíl vytvořit pro
pedagogy neformální prostor k diskusi a podpořit sdílení dobrých a osvědčených praxí. „Setkání mne mile překvapilo. Velmi
kladně hodnotím příjemnou atmosféru spolupráce, odborný po-

pomocnou ruku,“ sděluje Mgr. Marcela Horká, školní metodička
prevence při základní škole ve Chvalkovicích.
Účastníci se budou pravidelně scházet v intervalu jedenkrát za
3 měsíce. Tuto platformu budou průběžně doplňovat vzdělávací kurzy a semináře, které lokální síťař připravuje ve spolupráci
s Místní akční skupinou.

Martin Snížek, DiS., Lokální síťař pro ORP Dvůr Králové nad Labem,
Jaroměř, mob.: 775 608 643, e-mail: martin.snizek@mpsv.cz

Město Jaroměř ve spolupráci s Osadním výborem Semonice si vás, v sobotu dne 8. 9. 2018, dovolují pozvat na

SEMONICKÉ DÝŇOBRANÍ.
Program v hasičské zbrojnici:
15:00 – 17:00 hod.
• Soutěž o nejlepší dýňovou pochoutku (soutěžící prosíme o dodání jejich díla do 14:50),
• soutěž o nejtěžší dýni (převážně dýně na místě),
• výtvarná dílna nejen pro děti (motto: „Dýně jsou všude
kolem nás.“ :),
• ukázka tvorby květinového aranžmá a floristická tvořivá dílna.
15:30 hod.
Černilovské blešky – vystoupení pro děti.
16:00 hod.
Kostýmové vystoupení sester Chalupových.
17:30 hod.
Vyhodnocení soutěží a slosování hostů.
Sladká odměna pro ty, kteří přijdou v klobouku.
Bohaté občerstvení včetně čerstvých bramboráků!

4. K rá l o v éh r a d ecký M a s t er 2 0 18

Jaroměř-Josefov Beseda, 15. září od 9:00.
Pořadatel: UŠO Královéhradecko sever, Ondřej Vylíčil, tel.
603 104 220, e-mail kralovehradeckykrajsever@sipky.org.
Partneři: cestovní kancelář Luna Tour Trutnov, společnost Willcap Trutnov, Královéhradecký kraj, restaurace Beseda Josefov
a Město Jaroměř.
Popis: otevřené turnaje krajského významu – regionální turnaj
žen, mužů včetně turnajů TOP, dvojic žen a mužů, turnaje mládeže a úvodní hrací den ligy ženských družstev KHK.
Odměny: trofeje, losované věcné ceny a finanční prémie.

Soutěže krajského významu v Jaroměři
V sobotu 15. září se v Jaroměři uskuteční další významný podnik sezóny 2018. V místním sále Důstojnické besedy se odehraje
čtvrtý z pěti letošních Masterů Unie šipkových organizací, které
jsou pro krajské i republikové žebříčky bodově zvýhodněny.

Program akce je tradičně nabitý soutěžemi různých druhů. Vše
odstartují dámy, které v 9 hodin vstoupí úvodním hracím dnem
do jubilejního 10. ročníku ligové soutěže družstev Královéhradecka. Hodinu po nich přijdou na řadu také pánové, kterým
vypukne turnaj TOP, do kterého nastoupí šestnáctka nejúspěšnějších hráčů východních Čech současnosti. Dále bude hned po
skončení ženské ligy spuštěn také TOP turnaj žen, a to za účasti osmičky aktuálně nejlepších hráček kraje. Nabité dopoledne
nebude patřit pouze dospělým. V 9:30 hodin dostanou prostor
děti potažmo mládež, kterou čekají minimálně dva individuální
turnaje. A to není zdaleka vše. Po poledni přijde čas na individuální turnaje tzv. Nominační Mastery. K nim nastoupí dospělí,
kteří ve dvou kategoriích (ženy, muži) odehrají nejprve turnaje
jednotlivců, a později i dvojic. Všechny soutěže, vyjma ženské
ligy a turnajů TOP, jsou otevřené, a to znamená, že zapojit se
mohou i neregistrovaní.
Ondřej Vylíčil
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Zábavně-naučné okénko

ZÁŘÍ

Z h i st ori e i n ěc o má lo pro d ět i
Zaškrtni správné odpovědi:
1.
2.
3.

Došlo k vpádu Sovětského svazu do Maďarska.
Československým prezidentem nebyl zvolen Alexandr Dubček.
Byla zbořena Berlínská zeď.

V době vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa
vládl v Sovětském svazu Josef V. Stalin.
5. Na protest proti okupaci Československa se upálil Jan Palach.
6. Jurij Gagarin jako první člověk letěl do vesmíru.
7. Pod vlivem protestů americké veřejnosti ukončily Spojené
státy americké své angažmá ve válce ve Vietnamu.

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

4.

Umíš hodiny?
Brambory se začaly vařit v 11 hodin. Za 20 minut budou uvařené. Nakresli ručičky na budík, v kolik hodin to bude?

Tatínek si večer v 10 hodin nastavil budíka na buzení na půl šestou. Ráno se vzbudil v 5 hodin. Jak dlouho ještě mohl spát?

Petr měl angínu. První prášek si vzal ve 12 hodin. Další si měl
vzít za 6 hodin. Nakresli, na kterou číslici nastavíš ručičku na
buzení.
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Inzerce

• Mladý muž koupí byt 2+1 v Jaroměři, platím v hotovosti, volejte na tel. 776 566 630.
• Výkup starožitností a sběratelských předmětů. Obrazy, rámy, hodiny, náramkové
a kapesní hodinky, knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle, bodáky, sklo,
porcelán a jiné. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově. Volejte, pište. Tel. 605 254 511.
• Mladá rodina hledá větší byt nebo dům v Jaroměři a okolí. Nabídky prosím na tel.
774 777 072.
• Čištění koberců a čalounění pro domácnosti i firmy. Kompletní úklidový servis.
Kvalitně za rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Telefon: 603 701 992.
• Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Jaroměře do 20 km na všechny směry, nabídněte na tel. 775 777 073.
• Advokát JUDr. Vladimír Hencl informuje, že otevřel od 1. 9 .2018 provoz advokátní kanceláře na adrese Náměstí ČSA 51, Jaroměř (podloubí).
• Rozvedená žena koupí menší byt v Jaroměři, zavolejte prosím na tel. 774 777 073.

Pravidla pro inzerenty
Uzávěrka pro inzerci je vždy k 15. v měsíci. Zpravodaj vychází k 1. v měsíci.
Kontaktujte nás na e-mailu: redaktor@jaromer-josefov.cz.
Obecné info: Zpravodaj vychází v nákladu 5 650 ks a je zdarma. Zadaná inzerce je
vždy černobílá.
Zadání inzerátu: Inzerát musí být zadán v elektronické podobě. Řádková inzerce lze
zadat ve formátu txt., odt., doc. či docx. Plošná inzerce by měla být ve formátu jpg.
či pdf.
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Inzerce
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ZÁŘÍ

Prvorepublikový den v Jaroměři

Foto: Lucie A. Tykalová, Jindřich Polák a Tomáš Vojtíšek
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