„Door to door“

Železniční přejezdy

Komunální volby 2018

Městské lesy Jaroměř

Senioři ČR

Noční lov úhořů

Medový jarmark

„Lakomec“ a další světci

Umístění fotbalistů

Baskeťáci jedou

Lotr Babinský

Jaroměřské figurky

Theatrum Kuks

First Responder

Nová expozice
Foto: Lucie A. Tykalová – TGM

2018

Vážení čtenáři,
letní prázdniny se nám přehouply do druhé
poloviny a najednou tu máme srpen. Dovolte
mi tedy, abych vás pozvala na dvě akce, které
jsou pro tento měsíc v našem městě stěžejní.
První z nich je legendární každoroční český
metalový festival, který se uskuteční v historické pevnosti od 8. do 11. 8. 2018. Na letošním Brutal Assaultu vás čeká přes sto kapel
z celého světa a bude zastoupena i umělecká složka v podobě výstav a workshopů.
Návštěvnost je očekávána jako v minulých
letech.
S tímto festivalem však nepřichází jen zábava, ale také k určitému dopravnímu omezení.
Změnou oproti loňským rokům je, že se již nebudou vydávat parkovací karty pro obyvatele
Josefova. Vše podstatné se dočtete v mimořádném vydání Zpravodaje, které jste začátkem července obdrželi do svých schránek,
anebo si ho můžete stáhnout na webových
stránkách města.
Další velkolepou akcí, kterou toto město zažije, je bezesporu Prvorepublikový den v Jaroměři, jež se uskuteční 18. 8. 2018 v Masarykových sadech. Tato akce vznikla ke stému
výročí založení republiky a má obyvatele Jaroměře a okolí zavést zpět do dob první republiky. Přijďte se pobavit, obléct do šatů první
republiky, vezměte si s sebou deky a uvidíte,
že vás atmosféra vtáhne o sto let nazpět.
Na této akci na vás bude čekat skvělý gastro
zážitek, uslyšíte swingové a jazzové kapely,
potkáte flašinetáře, možná i Masaryka a na
závěr se můžete těšit na ohňostroj v barvách
trikolory za zvuků hudby Bedřicha Smetany.
Dále si ve Zpravodaji můžete přečíst o tom,
jak se bude v měsíci srpnu vyvážet odpad
nejen v systému DOOR TO DOOR, a že jsou
kandidátní strany vyzvány k tomu, aby již zasílaly své kandidátní listiny s programem.
Přečtěte si o úspěších nejen divadelních
a školních, ale také sportovních. Z historie
vás jistě bude zajímat, že slavný lotr Babinský
byl zatčen na Jaroměřsku, nebo se můžete
dočíst o další legendární jaroměřské figurce.
Dále by vás mohlo zajímat, že First Responder zasahoval při záchraně života a také se
dočtete o nové expozici, kterou chystá Městské muzeum v Jaroměři.
Přeji vám příjemné prožití zbývajících prázdnin a na počtenou v zářijovém číslem.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová
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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 srpen.
Papír:		
Komunál:
Plast:		

1. 8.
30. 7. - 3. 8., 13. - 17. 8., 27. - 31. 8.
6. - 10. 8., 20. - 24. 8.

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

Uzavření železničních přejezdů
Uzavřely se železniční přejezdy „Jezbiny“ a „Malé závory“.
Ve dnech od 13. 7. 2018 do 10. 8. 2018 došlo k uzavření železničních přejezdů
v ulici Hradecká v Jezbinách a v ulici Máchova a Jiráskova („Malé závory“).
Na obou železničních přejezdech je instalována provizorní lávka pro pěší.
Více bylo popsáno v mimořádném vydání Zpravodaje, který je také ke stažení na webových stránkách města.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kom unální volby 201 8
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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Výr o č n í z prá v a s polečn os t i M ěs t s ké lesy Jarom ěř s.r.o. za rok 201 7
Společnost Městské lesy s.r.o. Jaroměř hospodařila na základě
nájemní smlouvy z roku 2009, vč. 5 dodatků, na pozemcích města
Jaroměře na rozloze 1073 ha v pořizovací hodnotě 41 490 616,86
Kč.
Hospodaření společnosti v I. pololetí probíhalo v souladu se
schváleným výrobně finančním plánem ze dne 24. 1. 2018 a lesním
hospodářským plánem (LHP) na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021.
Činnost společnosti a roční hospodaření ovlivnila větrná vichřice
ze dne 11. 8. 2018.
Větrná smršť poškodila lesní majetek na cca 250 ha, poškozeno
bylo cca 75 000 m3 dřeva, cca 60 % vývrat, 40 % zlom – poškození.
Cca 90 % bylo zpracováno technikou, bylo zajištěno 5 harvestorů.
Zbývající část byla odstraňována dřevaři (dřevař, kůň, traktor).
Královéhradecký kraj byl z důvodu vyšší těžby (odstranění kalamity) požádán o změnu závazného ustanovení LHP na uvedené
období. Rozhodnutí o navýšení těžby bylo vydáno dne 14. 11. 2017.
K 31. 12. 2017 bylo zlikvidováno cca 60 % škod, vytěženo 43 930,85
m3 dřeva.
Těžba dřeva		
Prodej dřeva
Samovýroba		
Přibl. dřeva
Prořezávky		
Úklid klestu		
Obnova lesa		

43.930 m3
43.930 m3
85 m3
43.930 m3
21 ha
15 ha
5,80 ha

Odbyt dřeva a jeho zpeněžení bylo ovlivňováno množstvím dřeva
na trhu z důvodu škod, které způsobily vichřice na celém území
republiky, včetně škod způsobených kůrovcem. I přes tuto nepříznivou situaci, vzhledem k předem uzavřeným smlouvám na odbyt
dřeva, se podařilo zajistit průměrné zpeněžení l 339 Kč/m3 (v roce
2016 – 1 621 Kč/m3).
Za rok 2017 bylo vytěženo 950 m3 kůrovcového dřeva. Kůrovec je
v základním stavu. Na lesnickém úseku Krábčice je ve zvýšeném
výskytu, dříví je včas asanováno.
Při odstraňování následků vichřice byly poškozeny lesní cesty, odhad nákladů cca 30 mil. Kč.
Společnost se snaží o získání dotací od ZSIF, a to jak na zalesňování, tak na opravy poškozených lesních cest. Bylo provedeno výběrové řízení na firmu, která zalesnění bude provádět. Připravuje se
projekt na zajištění oprav poškozených cest.
V současné době jednání k získání dotací není uzavřeno a pokračuje.

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2017 – po zdanění 30 471 999,51 Kč.
Daňové přiznání bylo odevzdáno 16. 3. 2018. Od ledna 2018 se společnost stala měsíčním plátcem DPH.
Náklady celkem 29 379 280,41 Kč, z toho služby 15 764 503,46 Kč,
nejvyšší položka těžba dřeva 14 327 132,51 Kč, spotřeba materiálu
a energií 482 928,86 Kč, opravy 1 327 752,59 Kč, především se jednalo o opravy cest.
Výnosy celkem 59 851 279,92 Kč, prodej dřeva 59 564 653,21 Kč,
jiné provozní výdaje 267 tis. Kč, dotace na zalesňování od krajského úřadu 239 560 Kč (každoroční dotace na zalesňování – nemá
souvislost s vichřicí).
Opravné položky ani rezervy nebyly v roce 2017 tvořeny.
Žádný majetek není zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem.
Hospodaření společnosti bylo schváleno na jednání RM, která rozhoduje ve věcech města jako jediného společníka dne 4. 4. 2018.
Hospodářský výsledek byl ponechán jako nerozdělený zisk společnosti.
Společnost zahájila práce na zalesňování a nejnutnější opravy
cest.
Vše je hrazeno z prostředků společnosti. V případě kladného vyřízení dotace budou náklady uhrazeny z dotace až po doložení skutečně vynaložených výdajů a nebudou hrazeny všechny náklady
spojené s kalamitou.
Společnost má 4 stálé zaměstnance, v průběhu roku zaměstnává
4-5 zaměstnanců na dohody o provedení práce.
Jaroslav Němec, jednatel společnosti

Osobní poděkování Městské policii
Rád bych touto cestou poděkoval Vaší Městské policii, konkrétně vstrm. Bc. Ondřeji Mundlovi, str. Oliveru Helbichovi a str. Martinu Hruškovi. Tito policisté se dne 13. 7. 2018 v Jaroměři zúčastnili úspěšné realizace při zadržení uprchlého vězně z věznice
v Pardubicích.
Plk. Mgr. Marcel Daníček, náměstek ředitele pro SKPV,
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

H l a vn í f un k c e ob ce
1. čás t
Bohatství města není určováno množstvím peněz v obecní kase,
ale je určováno kvalitou života a bohatstvím jeho občanů.
Město jako územně správní celek není bankovní či jinou kořistnickou institucí mající za hlavní a jediný cíl zhodnocování svého majetku, ale město je veřejnoprávní korporací, resp. společenstvím
lidí, jehož hlavní funkcí je zabezpečení jeho všestranného rozvoje
a potřeb občanů (viz § 2 zák.č.120/2000 Sb., o obecním zřízení –
dále jen zákona).
Město nemůže existovat bez majetku a o jejím hospodaření hovoří § 38 zákona, který stanoví: „Majetek obce musí být využíván
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účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími se
zákonem vymezené působnosti“. Z daných zákonných dikcí nevyplývá, že by město mělo primárně zhodnocovat svůj majetek, a to
s tzv. péčí „řádného hospodáře“, jak terminologicky nesprávně,
až stupidně namítají opoziční zastupitelé, přičemž termínu „řádného hospodáře“ přísluší spíše sobecké hromadění majetku, a to
bez ohledu na sociální spravedlnost, ale naopak město má primárně pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů.
Město proto, aby mohlo tuto významnou a nelehkou sociální úlohu plnit, musí především investovat a vstupovat do takřka všech možných ekonomických vztahů a často, pokud si to
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vyžadují potřeby občanů, i ekonomicky nevýhodných. Aby město tuto společensky nezastupitelnou úlohu mohla vůbec plnit,
je v § 39 zákona zakotveno, že: „Obec může při úplatném převodu svého majetku stanovit jeho cenu odlišně od výše, která je
v daném místě a čase obvyklá, přičemž odchylka od ceny obvyklé
musí být obcí zdůvodněna.“ Tato zákonná dikce dává zastupitelstvu města (dále jen ZM) oprávnění dát hlasováním souhlas
k prodeji třeba milionového majetku za symbolickou 1 Kč.
Daný instrument § 39 zákona umožnil například velice sociálně
prospěšný a humánní prodej bytů v zanedbaných panelákových
bytech za 10 % tržní ceny, což představuje u panelového domu
s 50 bytovými jednotkami cca 50 milionů Kč úbytku z prodeje,
jakož i stanovení a zachovávání ceny vodného a stočného na
částce necelých 50 Kč za kubík, což je nejnižší cena v republice,
přičemž okolní města, např. Náchod či Dvůr Králové n/L za kubík inkasují cca 80 Kč. I v této komoditě by město mohlo navýšit své jmění o miliony Kč ročně, ale to vše na úkor peněženek
svých občanů.
Poněkud jiný přístup zvolilo ZM při prodeji pozemků v Třešňovce za částku 50 Kč za 1 m2 za účelem dostupnosti výstavby rodinných domů pro mladé, dále přijetí té nejnižší sazby daně z nemovitostí či nízké sazby úhrady za odvoz komunálního odpadu,
přičemž senioři nad 80 let jsou od tohoto poplatku osvobozeni
zcela, nízké poplatky za psy, důstojný a dostatečně kapacitní
objekt „Pečovatelské služby“, kde senioři mají vše pro důstojný život za symbolické nájemné a poplatky za služby, výstavbu
ASVAJe a dalších sportovišť pro plnohodnotné volnočasové

aktivity (především mládeže), zbudování protipovodňových
hrází, či vybudování mnoha parkovišť a dětských hřišť. Jako
zastupitel za KSČM, spolu se svými stranickými kolegy a se zastupiteli z Volby pro město (dále jen VPM), a dalšími koaličními
zastupiteli jsem měl vždy za čest hlasováním tyto věci podpořit.
Za zmínku stojí, že lídr VPM, Ing. Jiří Klepsa, s ohledem na ctihodné personální složení volebního společenství VPM, a jeho
orientaci na sociální spravedlnost, nalezl se subjektem KSČM
spojující elementy volebního programu a v zájmu všestranného
rozvoje města a jeho občanů s VPM efektivně spolupracoval.
Nelze opomenout, že po volbách v roce 2006, tedy od doby,
kdy došlo k dosud přetrvávající koalici KSČM a VPM, velmi usilovali o spolupráci s KSČM tehdejší lídr ODS Ing. Vratislav Čermák
a za Východočechy Ing. Jiřina Jelínková, KSČM však s těmito
dostatečný průnik volebního programu nenalezla a sama vyhledala a nabídla spolupráci VPM.
Nutno dodat, že na rozdíl od parlamentní poslanecké a krajské
zastupitelské úrovně, kde se až chorobně bazíruje na politickém dresu a politikaření, tak na komunální úrovni nelze jinak
nežli hledat to, co ten či onen politický subjekt v rámci rozvoje
města a zdravého rozumu spojuje, a nikoliv nenávistně a závistivě rozděluje.
JUDr. Jaroslav HARVAN

Na Valech bude 1. veřejné WIFI v Jaroměři. Více informací
v příštím Zpravodaji.

Na Va lec h

V podstatě byla dokončena rekonstrukce prostoru Na Valech,
který byl roky v dosti úděsném stavu.
V minulosti zde byly usedlosti a staré domky, zahrady a později
i smetiště. Tento prostor přiléhající k centru města si vyžadoval již roky koncepční řešení. Těch bylo v minulosti předloženo
mnoho, a to včetně i nové zástavby rodinnými domky. Myslím si, že zvolená koncepce je optimální i s propojením pasáží
v domě čp. 49 na náměstí ČSA.
Bohužel však vlastní projekty i zhotovení vykazují veliké nedostatky, které padají na hlavu investora (města), projektanta
a zhotovitelů.
Předně to je „Novostavba objektu pro vertikální komunikaci“
– tedy věže se schodištěm a výtahem spojující Žákovu pasáž
s prostorem Na Valech. Původně měla být zářivě bílá z betonu,
ve kterém měl být běžný portlandský cement nahrazen bílým
cementem s přídavkem fotokatalytických samočistících plnidel. Cena za 1 m3 takového betonu je přibližně 12 500 Kč. To je
hodně oproti klasickému betonu, kde cena by byla asi 2 600 Kč
za 1 m3. Budiž, pěkný vzhled a kvalita se musí zaplatit, zvláště
pokud se má stavba sama čistit působením slunečního záření.
Došlo zde však k první fatální chybě, a to ke změně původního
projektu z bílé na růžovou barvu. Tak rozhodla Rada města po
poradě s projektantem a NPÚ. To, že věž se odlévala do bednění z postupně míchaného betonu vůbec nevzali v úvahu. Kdo
někdy maloval byt má zkušenost, že bílou domíchá bez navazu-

jících pruhů odlišných odstínů. Postupně domíchávanou jinou
barvu však nikdy přesně netrefí. Takže máme super drahou
stavbu věže, ovšem viditelně hnusně flekatou. Tři roky jsem
čekal, až se slibovaný samočistící efekt projeví. Nikde není, jen
zde stojí flekatý paskvil. Kdopak za to asi nese odpovědnost?
Vlastní prostor Na Valech je „ušit hodně horkou jehlou“. Nedodělaná napojení do jednotlivých garáží, voda stékající
z chodníku a cesty k domu na soukromý pozemek, propadlá
část vozovky parkoviště, nepořádek okolo věže a ten hrůzný
val. „Pešunk“, který měl odhlučnit celý prostor, se na mnoha
místech již sesouvá a je porostlý plevelem. To jsem zvědav, jak
bude někdy možné sekat trávu na tomto svahu, pokud tam
tedy někdy tráva bude. To ostatně platí i o scházejícím zatravnění dalších ploch.
Takže shrnuto a podtrženo, záměr a koncepce výborná, provedení hodně odfláknuté. A to za peníze z rozpočtu města, tedy
daňových poplatníků.
Ing. Otto Salač, CSc., opoziční zastupitel, 5. 6. 2018

Omlouváme se za faktické chyby a překlepy v rozhovoru v mimořádném čísle Zpravodaje, které vznikly v důsledku změny
textu při autorizaci druhou stranou, nedodržení časového
harmonogramu a následně časového presu. Děkujeme za pochopení.
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Dobrých skutků není nidky dost
Dobré skutky jsou chvályhodné a potřebné. Většinou jejími
tvůrci nebo zprostředkovateli jsou dospělí. O to překvapivější
je skutečnost, že s nápadem udělat dobrý skutek nemalého
rozsahu, přišly děti.

Konkrétně žák a žákyně deváté A, Základní školy Josefov. V jejich hlavách se zrodil nápad, uspořádat charitativní běh pro
žáky jaroměřských škol pod názvem „Děti dětem“. Výtěžek
akce v podobě vybraného startovného, popř. dobrovolných
příspěvků, se rozhodli věnovat Dětskému domovu, Základní
škole speciální a Praktické škole v Jaroměři. Hlavní myšlenkou
akce bylo pomoci těm, kteří neměli tolik štěstí a nežijí s rodiči.
Od nápadu k realizaci však vedla dlouhá cesta. Nebýt pochope-

ní vedení školy a vydatné pomoci učitelů i spolužáků, zůstal by
nápad zřejmě pouze v hlavách autorů základní myšlenky.
Celá akce se uskutečnila 25. května 2018 v prostorách areálu
ZŠ Josefov a přilehlém parku, kde byly vytyčeny tratě dlouhé
200 a 1500 metrů. Běhu se zúčastnili žáci ZŠ Boženy Němcové, ZŠ J. Zemana Náchod, odloučené pracoviště Josefov, žáci
Gymnázia J. Žáka a samozřejmě i většina žáků pořádající školy.
Za zmínku stojí i skutečnost, že běh absolvovali o týden dřív
i žáci zdejší sedmé B se svojí paní učitelkou, kteří v době konání
akce byli na školním výletě.
Součástí charitativního běhu byl i doprovodný program v podobě zábavných sportovních soutěží.
Do běhu se zapojily i děti z dětského domova, které na akci zazpívaly několik písniček za doprovodu kytary a zatančily tanec
zeber.
Počasí přálo, organizátoři byli vzorně připraveni, počet účastníků byl nad očekávání vysoký a tomu odpovídal i finanční výtěžek, který při slavnostním zakončení celé akce předal ředitel
ZŠ Josefov, Mgr. Lukáš Zvěřina, ředitelce DD, ZŠS a PŠ Jaroměř
Mgr. Taťáně Kánské.
Velmi si vážíme úsilí, jakého žáci se svými pedagogy vynaložili
při přípravě i organizaci celé akce, a oceňujeme přístup všech
zúčastněných k našim dětem. Atmosféra celého dopoledne
byla přátelská a o veselé zážitky tu nebyla nouze.
Za DD, ZŠS a PŠ Jaroměř Mgr. Dana Kadlecová

Aho j l ét o , a h o j prá zd n in y...
.. . a h o j c est y z měs t a v en !

A je tady léto! Červenec sladce voní po jahodách, v zeleném
obilí pyšně vystrkují své hlavičky rudé vlčí máky a na josefovských promenádách láká včelky omamná vůně rozkvetlých
lipových květů. Příroda láká svými půvaby k příjemným toulkám a výletům.
Zatímco loni o sobě jaro dalo vědět dosti pozdě, letos tomu
bylo přesně naopak. Sílu slunečních paprsků jsme pocítili již
v dubnu a od té doby jsme se mohli radovat ze skoro letního
počasí. Samozřejmě jsme toho patřičně využívali až do konce
školního roku – podnikali jsme dlouhé batůžkové výlety, hráli si
na školní zahradě již od samého rána, pozorovali život v trávě,
trhali a sušili divoké byliny, vklouzli do tajů přírody na horách
– na školce v přírodě i na školním výletě. Na ten jsme totiž vyrazili do Orlických hor, do Deštného…
Hnedle ráno v osm hodin nás autobus nabral u školičky a jelo
se! Všichni jsme se těšili na nová dobrodružství, která si pro nás
nachystali horští skřítci. Navštívili jsme ateliér U zvonaře a hrnčířky, kde jsme zhlédli výrobu zvonkohry, práci s kovem a keramickou hlínou. Každý z nás si odnesl na krku na památku malý
zvoneček. Pak jsme se vydali Kačenčinou naučnou stezkou do
přírody. V lese jsme se chovali opravdu slušně, proto nám kouzelní skřítkové schovali poklad. Na oplátku jsme jim postavili
spoustu krásných domečků. Užili jsme si to opravdu do sytosti,
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vraceli jsme se zpět až v pozdních odpoledních hodinách.
Měsíc červen jsme letos věnovali hlavně bezpečnosti. Na vycházkách jsme pozorovali provoz na silnici, sledovali dopravní
značky, učili se bezpečnému přecházení vozovky. Nejstarší děti
se vydaly na batůžkový výlet do Výtopny a železničního muzea.
To, co jsme se ve školce za celý půlrok naučili, jsme předvedli
na třídních besídkách. Pozvali jsme naše maminky a tatínky, babičky, dědečky, zkrátka všechny, na kterých nám záleží. Účast
našich blízkých na těchto akcích je pro nás velmi důležitá,
vždyť společné prožitky stmelují naše rodiny…
Poslední dny patřily našim předškoláčkům, kteří odcházejí do
základní školy. Tradiční přespávání s programem, noční hra
a školkovská maturita se velmi vydařily! Tak ahoj školko, už
budu školák!
Přejeme krásné léto všem!
Kolektiv MŠ Josefov

Děkujeme za celoroční spolupráci ve sběru starého papíru firmám KIK, Tex Mex food, Zoopo Josefov, Johnově pekárně
– prodejně na náměstí ČSA v Jaroměři, VK Investing, lékárně
Na Ptákách. Poděkování patří i Martině Klecov, která pro nás
celý rok chystala krásné besedy v knihovně v Josefově.
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Základní škola Boženy Němcové
Božena i letos na kolech.

Za 4 dny žáci najeli cca 160 km, za což je ještě jednou touto formou musím pochválit, naučili se základům cykloturistiky, nabyli
nových zážitků a zkušeností. Pochvalu si děti zaslouží i za klidnou a přátelskou atmosféru, která vládla po celou dobu kurzu.
Mgr. Michaela Staffová

EXPEDICE ITÁLIE 2018.

Ve dnech 5. - 8. 6. 2018 se opět konal pro žáky 8. tříd ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři sportovně cyklistický kurz, a to již na
osvědčeném místě – v kempu Stříbrný rybník u Hradce Králové
a jeho okolí. I letos měli žáci možnost poznat tamní krásy hradeckých lesů a místní cyklostezky.
Po necelých 30 „cyklokilometrech“ zvládnutých cestou do kempu jsme se ubytovali v chatkách a poté následovala ještě projížďka do nedalekých Krňovic. Po návratu zpět do kempu nám
počasí umožnilo osvěžit se v tamním rybníku.
Během dalších dnů jsme se na kolech podívali do Holic a na rozhlednu Milíř ve Vysoké nad Labem.
Během kurzu měli žáci možnost individuálně si zasoutěžit v závodu složeném z jízdy na kole a běhu, v tzv. duatlonu. Všichni
žáci se do netradičního, a pro mnohé i náročného závodu, pustili
s chutí a velkým nasazením, za což všichni sklidili velkou pochvalu. Nejúspěšnější závodnicí byla Verča Veverková a nejúspěšnějším závodníkem Matěj Hájek. Další ze soutěžních disciplín byla
„jízda zručnosti“, ve které museli žáci zvládnout projet přes
překážky či zvládnout za jízdy různé úkoly. V této disciplíně byla
nejúspěšnější dívkou Julča Kaňková a nejúspěšnějším chlapcem
Marek Verner.
Poslední den nás čekalo vyklizení chatek a závěrečných cca
30 km zpět do Jaroměře.

Tento nápis se objevil spolu s vypracovanými projektovými úkoly o Itálii na nástěnce v ZŠ BN Jaroměř – „Malé Božence“ začátkem dubna. Tím začala „ostrá“ příprava na pobyt v italském
městečku Caorle, kde měli žáci v rámci školy v přírodě strávit
osm dní u moře.
Vypracovávaly se plány, připravovaly cestovní deníčky, mapy,
diplomy, chystaly soutěže, potřebné vybavení, učila se italská
slovíčka a věty. Vše vyvrcholilo 16. 5., kdy ve večerních hodinách
odjeli žáci z 3. A a 3. B na svoji vytouženou školu v přírodě.
Čtyřicet čtyři dětí strávilo nezapomenutelné chvíle na plážích
u Jaderského moře. Počasí nám přálo, voda byla docela teplá,
ubytování i stravování výborné. Během pobytu žáci dobře poznali historickou část městečka, obdivovali sochy na nábřeží,
navštívili rybářské obchody, stavěli z písku, chytali kraby, sbírali
mušličky na památku, pozorovali medúzy, rybky, labutě, lodě,
účastnili se řady her, soutěží, závodů, byli na výletě lodí v Benátkách, a především ochutnávali italskou zmrzlinu, o kterou si
sami říkali italsky.
Pro všechny účastníky celý pobyt proběhl až nečekaně rychle.
Domů jsme se vraceli sice trochu unaveni, ale pěkně opálení
a plni nových zážitků, dojmů a vzpomínek na chvíle strávené
u moře.
Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům našich žáků, kteří
nás podpořili a na cestu vybavili spoustou sladkostí. Odměnou
jim za to jistě bude sledovat na fotografiích rozzářené a spokojené tvářičky zúčastněných dětí. Díky také patří všem, kdo se
podíleli na zajištění a organizaci naší „expedice“.
Mgr. Martina Tomšů

Ús p ě c h y ž á k y n ě Terezy P rokeš ov é

Dějepisná olympiáda je soutěž, které se žáci tercie a kvarty našeho gymnázia účastní každý rok. Nejinak tomu bylo i letos. Tematickým zaměřením ročníku 2017/2018 byla „První republika
aneb Československo v letech 1918–1938“.
Žákyně kvarty Tereza Prokešová úspěšně prošla všemi koly –
školním, okresním i krajským. V krajském kole za účasti 35 žáků
se jí podařilo zvítězit a tím získat možnost zúčastnit se celostátního kola v Praze. Komu se to poštěstí?
Její cesta do ústředního kola však byla velmi náročná. Tereza
postupně prostudovala na 300 stránek odborného textu a vypracovala seminární práci týkající se osobností východočeského
regionu. Tereza si vybrala českého spisovatele a vojáka Rudolfa
Medka.
A pak již přišel 21. květen 2018, den odjezdu do Prahy. Tereza se
velmi těšila na nové spolužáky „historiky“ a na program, který

byl pro ně připraven. Zahájení a uvítání se uskutečnilo v reprezentačních prostorách Pražského hradu za přítomnosti radní
pro oblast školství paní Ing., Mgr. Ireny Ropkové a ředitelky Národního institutu pro další vzdělávání paní Hoškové.
Pondělní odpoledne patřilo prohlídce Pražského hradu. V úterý
následovaly obhajoby seminárních prací a diskuse se soutěžícími nad písemnými pracemi a obhajobami. Středu strávili žáci
v doprovodu kronikáře a historika PaedDr. Václava Vodrážky
a prohlédli si nádherné prostředí zámku v Lánech. Rozhodujícím dnem byl čtvrtek, den vypracování závěrečného písemného
testu. Tereza nebyla zcela spokojena s výsledkem testu, ale to
již nebylo důležité. V pátek byly vyhlášeny výsledky celé soutěže
v Grégrově sále Obecního domu.
Tereze patří za její píli a zaujetí obdiv a poděkování.
Mgr. Eva Matysová, Gymnázium J. Žáka
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SRPEN

Smích i slzy aneb ohlédnutí za loučením na "Ostrově"
Když něco krásného končí,
něco nového začíná,
smutný jen chvilku, kdo se loučí,
už přes slzy se usmívá,
za dveřmi na něj čeká život.

rou nás na naší cestě neúnavně provázeli, nenechali se odradit a snažili se z nás vychovat vzdělané a slušné lidi. Rodičům
děkujeme za podporu a lásku, kterou nám dávají a kterou ne
vždy plně doceňujeme.
Záměrně jsme si neřekli sbohem, protože se určitě opět shledáme, byť na jiném místě, v jiném počtu, ale jistě stejně srdečně. A budeme mít na co vzpomínat.
Tak tedy DĚKUJEME!!!
Žáci 9. tříd a nyní již hrdí absolventi ZŠ Na Ostrově

Začátek školního roku!
První školní den ve školním roce 2018/2019 připadá na pondělí 3. září.

Řemeslo pomáhá řemeslu.

Zasedací síň školy pátek 29. června. Naposledy jsme se takhle
společně sešli – my, deváťáci, naši učitelé a rodiče. Slavnostně
jsme přebírali svá závěrečná vysvědčení a byla to sláva a bylo
to krásné... Řada z nás měla slzy na krajíčku, jiným nepokrytě
tekly po tvářích, ale samozřejmě jsme se i usmívali, protože se
v nás mísily pocity smutku i štěstí.
Je až k neuvěření, že od doby, co jsme na náš „Ostrov“ nastoupili, uběhlo již devět let. Kam zmizely ty časy, kdy jsme se
na prvním stupni hádali o to, kdo dřív smaže tabuli, odemkne
šatnu, či paní učitelce pomůže s výzdobou?
Vzájemné vztahy mezi námi se měnily jako počasí a od malých
dětských rozmíšek jsme se dobrali k silným poutům přátelství a přes všechny neshody jsme vždy táhli za jeden provaz.
Pryč jsou společně strávené okamžiky, kdy jsme se děsili testů, radili si při zkoušeních, pokoušeli se opisovat... Upřímně
řečeno, ještě se nám nejednou zasteskne po hláškách: „Máš
omluvenku? PŠT! Komu zvonil mobil? Necpi se! Neruším vás?“,
které byly naším denním chlebem. Určitě si všichni s úsměvem na tváři vzpomeneme na všechny ty školy v přírodě, výlety, exkurze do Prahy, lyžařský kurz a další školní akce, při
nichž jsme se výborně bavili a prožili báječné chvíle.
V letošním roce nám ale zatrnulo a začalo téct do bot. Nebylo
pro nás snadné rozhodnout se, jakou další cestou se vydáme
– jakou školu si zvolíme. Strašák jménem „Přijímací zkoušky“
nás zcela ovládl. A my jsme byli tak nervózní a zároveň plni
očekávání, neboť to bylo poprvé v našich životech, kdy jsme
si volili cestu sami, případně s pomocí rodičů a učitelů v rolích rádců. Teď jsou z nás snad rozumní mladí lidé (nebo alespoň z některých) a budoucí studenti středních škol, gymnázií
a učilišť.
Uzavřeli jsme jednu báječnou a důležitou kapitolu našeho života. Teď nás čeká další a naplňuje nás příjemným očekáváním i strachem z neznáma. Hodinová ručička se nemilosrdně
posunula kupředu a nám nezbývá nic jiného, než se rozloučit
se svým „Ostrovem“. Učitelům patří dík za trpělivost, se kte-
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Kdo by neznal Plzeňský Prazdroj a jeho pivo, které se vozí
do celého světa.
Plzeňský pivovar se snaží nejenom propagovat své výrobky,
ale také zachovávat řemeslné tradice. Provozují jako jediní
živou bednářskou dílnu a vlastní také pivovarské muzeum.
Naše škola byla požádána pivovarem o spolupráci při obnově exponátu do pivovarského muzea. Jednalo se o výrobu dvou loukoťových kol na káru na ruční přepravu sudů.
Bednářská dílna vyrobila kostru káry. Žáci Střední školy
řemeslné v Jaroměři, oboru tesař a umělecký kovář, podle
předlohy zhotovili repliky loukoťových kol. Práce na kolech
trvaly zhruba dva měsíce. Na výrobu kol bylo použito dřevo
jilmové na střed a dubové na loukotě a špice. V kovářské
dílně bylo kolo okováno a za tepla nasazeno na původní ráf.
Dne 21. 6. 2018 byla kola naložena a převezena do bednárny Plzeňského pivovaru, nasazena na káru a předvedena
v provozu.
Mistrům bednářům byly předány keramické půlitříky vyrobené našimi uměleckými keramiky.
Při této příležitosti také shlédli výrobu velkokapacitního
sudu.
Ladislav Kubias, Aleš Nývl – SŠ řemeslná Jaroměř
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Z á k l a d n í šk o l a J os ef ov
P r á z d n i n y se b líží, my n eza h á líme
I přes tu skutečnost, že do konce školního roku odpočítávají dny
nejen děti, jejich rodiče, ale i učitelé – se na naší škole uskutečnilo
v uplynulých dnech mnoho zajímavých akcí.

O charitativním běhu s názvem Děti Dětem se dočtete v jiném
článku tohoto vydání Zpravodaje, dovolte mi tedy seznámit vás

nejprve s několika sportovními úspěchy našich dětí.
10. 5. se konalo okresní kolo ve fotbale, kde měl tým starších
chlapců skupiny „B“ opět prokázat své kvality. Nádherné sluneční
ráno dávalo najevo, že žáci z Josefova budou v Jaroměři na stadionu úspěšní. A také že byli! Porazili ZŠ Na Ostrově z Jaroměře, týmy
z Náchoda i Hronova. Tímto si kluci zajistili postup do krajského
kola v Jičíně. Tam získali krásné 5. místo.
Kromě sportovních akcí se konala i řada školních výletů a pobytů
v přírodě. Zmínila bych již tradiční školu v přírodě v Dětské ozdravovně Les Království, akci s názvem Josefovské louky, kde děti
pozorovaly vodní ptáky, živočichy a rostliny, nebo návštěvu Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jaroměři.
Naši deváťáci se letos opět vypravili na vodu. Na raftech splouvali
Jizeru v okolí Turnova a Malé Skály a na koloběžkách si zkrátili cestu zpět do kempu.
Velké díky patří všem organizátorům veškerých akcí a samozřejmě
také dětem za jejich zájem dokázat něco nejen ve světě sportu,
ale také vážit si přírody kolem nás.
Kateřina Šimková, ZŠ Josefov

V n a ší ško l c e z pív á me ka žd ý d en
Chybou dnešní doby je, že se z našich životů vytrácí aktivní muzicírování, a tím se připravujeme o radost, již nám hudba může
přinést.
Dříve bylo normální, že všichni zpívali při nejrůznějších příležitostech, dnes však už tomu tak není. Hudbu sice slyšíme všude kolem
nás, ale často ji přijímáme jen pasivně jako zvukovou kulisu. A přitom je dokázáno, že hudba aktivuje mozek více, než jakékoli jiné
činnosti a hudební výchova, jako součást vzdělávání, přispívá ke
zvyšování inteligence dětí. Skoro každé dítě přirozeně reaguje na
hudbu pohybem nebo zpěvem a může tak projevovat své emoce.
Hudebními činnostmi můžeme lépe rozvíjet i jazykové schopnosti.
A právě proto si nedokážeme u nás život bez každodenního
muzicírování představit. Zpívání lidových písniček, nejrůznější
hudebně-pohybové činnosti, rytmické hry, využívání Orffova instrumentáře a dalších hudebních nástrojů, to vše je u nás součástí
každodenní nabídky. Dlouhou tradici má v naší školce také pěvecký sboreček Sluníčko. Po celý školní rok se scházíme jednou týdně
a hravou formou se učíme nové písničky. Vyvrcholením našeho
snažení jsou koncerty, které jsou velkou motivací pro děti. Ty se
pokaždé moc těší, jak předvedou svým nejmilejším, co se naučily.
V uplynulém školním roce jsme absolvovali předvánoční vstoupení v ZŠ Na Ostrově a v Městském muzeu v Jaroměři. Zazpívali jsme
i v Husově sboru při zdobení vánočního stromečku. Na jaře jsme
se sešli v naší školce, kde jsme předvedli maminkám a tatínkům
náš nový repertoár. Pro děti jsou tato vystoupení přínosná v tom,
že se také učí soustředit na výkon, jak se správně chovat při vystupování a především to, jak překonat trému.
Radost nám přináší nejen samotná práce s dětmi, ale i následné
úspěchy v pěveckých soutěžích. Letos v dubnu se dvě malé zpěvačky z naší školky, Dorotka Hrobská a Petruška Valášková, vydaly
vstříc nové zkušenosti a zúčastnily se Novopackého slavíčka. Holčičky si přivezly nejen spoustu nových zážitků, ale především dva
zlaté slavíky. Nejdůležitější je ale to, že všechny děti zpívat baví.
Vždyť s pěknou písničkou jde vše veseleji. Věříme, že některé děti

budou dále pokračovat v muzicírování v ZUŠ.
Jsme rádi, že můžeme přispět tomu, aby věta „Co Čech, to muzikant“, neupadla v zapomnění. Čtenářům přejeme krásné léto a co
nejvíce příjemných setkání s hudbou…
Kolektiv MŠ Lužická
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Umě l ec k á k o l o nie B a s t ion IV

Léto: nejen čas dovolených.
Na konci června proběhla v prostorách Bastionu IV vernisáž výstavy Člověk a zvíře. Členové spolku zde představili svou tvorbu – ať už v podobě ilustrací, soch, keramiky nebo fotografií.
Přístup k danému tématu je velmi různorodý, ale jedno všechny spojuje: ohromná kreativita a neutuchající respekt a obdiv
k přírodě kolem nás. Jestliže jste vernisáž nestihli, máte možnost výstavu zhlédnout ještě v průběhu srpna. Máte-li zájem
o návštěvu, kontaktujte sochaře Petra Nováka z Jaroměře na
telefonním čísle 720 519 801.
S tvorbou některých členů se ale můžete seznámit i při jiné
příležitosti. Budeme se na vás těšit 18. srpna v Masarykových

sadech, kde bude probíhat akce nazvaná Prvorepublikový den.
Petr Novák a keramička Markéta Škopková tu na vás budou
čekat s materiálem, se kterým dovedou úplná kouzla – s hlínou. Přijďte si vyzkoušet, jak půjde kouzlení vám. Svoje umění
tu předvede také řezbář Jan Paďour starší, který se veřejnosti
pochlubí se svým betlémem, vyřezávaným s obrovskou pečlivostí. A abyste se po sadech nemuseli pohybovat pěšky, bude
k dispozici i několik prvorepublikových kol, které vám ochotně
zapůjčí náš člen Aleš Černý, tvůrce a patron bastionské Divokolárny.
Tak neseďte doma, bude veselo!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

P oz v á n ka n a z á jezd

Výbor spolku Senioři ČR, MěO Jaroměř, zve své členy na níže
uvedený zájezd:
Mladá Boleslav (závody Škoda), Mnichovo Hradiště (zámek).
Datum zájezdu: 		
Program zájezdu:
			

9. 10. 2018
Mladá Boleslav – závody Škoda (muzeum, výrobní závod).
Mnichovo Hradiště – zámek, večeře.

Jízdní řád (odjezd):
			

06.45 hod. – poliklinika
07.00 hod. – nádraží ČD

Cena zájezdu: 		
			

členové S ČR MěO Jaroměř – 350 Kč
nečlenové S ČR MěO – 400 Kč

Předpokládaný návrat do 19.00 hod. V ceně zájezdu je doprava, vstupné a večeře.
Přihlásit se na zájezd a uhradit cenu zájezdu je možné v DPS
(Josefa Šímy) 11. 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.

DOPLATEK ceny zájezdu do jižních Čech.
Cena doplatku: členové SČR
		
nečlenové

600 Kč
700 Kč

Doplatek se bude vybírat dne 7. 8. 2018 v DPS (Josefa Šímy)
v době od 17.00 do 17.30 hod.

Změna názvu organizace.
Usnesením Městského soudu v Praze z měsíce dubna 2018 byl
změněn název naší organizace. Původní název Svaz důchodců
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ČR, z.s., Místní organizace Jaroměř, byl změněn na název Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jaroměř.
Za výbor SČR, Kolář Ivan

2018

Spolky a organizace

De n o t ev řen ý c h d v eří
u vo j en skéh o z ařízen í

„Den otevřených dveří“ k Mezinárodnímu dni dětí u vojenského zařízení v Josefově.
V sobotu 26. května tohoto roku bylo hezké počasí. A tak jako
by právě proto – bez velké propagace, ale za velkého zájmu
veřejnosti, se u našeho Vojenského zařízení 5512 Jaroměř konal den otevřených dveří zaměřený na dětského návštěvníka
jako příspěvek velení a odborové organizace VZ 5512 k nadcházejícímu Dni dětí. Akce byla úspěšná (jako ostatně každý rok).
Občanští zaměstnanci a vojáci z povolání se u jednotlivých organizovaných soutěží a ukázek zhostili dobře úlohy hostitelů,
a tak snad většina dětí, rodičů a ostatních návštěvníků byla
s průběhem dne spokojena.
Akce se jako tradičně zúčastnily i další spolky, organizace a jednotlivci, díky nimž a jejich fandovství byla paleta výběru akcí
opravdu bohatá. Do kasáren přijeli vojenští hasiči z VZ 5512
Nový Ples, kteří dětem nastříkali hasební pěnu jako náhradu
za sníh, čímž spustili vlnu „zimních radovánek“. Vodou nešetřili ani dobrovolní hasiči z Jasenné pod vedením starosty pana
Hejcmana. Východočeský klub přátel vojenské techniky pana
Tučka z Hradce Králové měl pořád plno při terénních jízdách
obrněným transportérem OT-64 po posádkovém cvičišti. Repliku rakouského polního děla z 18. století přivezl Klub vojenské historie z Josefova a jeho členové při střelbách z něj
sekundovali v tradičních hnědých historických uniformách.
Mezi návštěvníky se projížděl na statném koni v dobovém stejnokroji hipomobilní dělostřelec z časů prusko-rakouské války
pan Schwab.
Dětský den nově zpestřila i ukázka a jízdy soutěžní Škodou
130 LR pana Petra a historickou Volhou GAZ-21 pana Rejchrta
z Rasošek. Po areálu kasáren se děti mohly svést nákladním
terénním automobilem Tatra 815 a osobním terénním vozem
Landrover Defender. Tank T-70 si mohly i zevnitř prohlédnout
díky zkušenému „tankistovi“ – prap. Bednářovi. Pyrotechnik Ing. Hlinka, prap. Zavřel a pan Resl předvedli v akci širokou paletu imitačních prostředků, z nichž dětsky nejvděčnější
jsou tradičně světlice na padáčcích. Ty se jako vždy podařilo
pár šťastlivcům ulovit. Některé dětské návštěvníky překvapil
„opravdový“ vodník, který se na akci také vydal, dětem k dispozici byla také věštkyně (v civilu naši zaměstnanci pan Divecký a paní Zelená).
Byla vystavena část sbírky ručních zbraní našeho zařízení a podél plotu u silnice na Jasennou byla kromě soutěží ve střelbě
ze vzduchovky seřazena, dnes již také historická, sbírka tažených a samohybných děl, která byla v minulosti z armády vyřazena. Před novou opravárenskou halou (do které otevřenými
vraty mohli zájemci nahlédnout) byla vystavena k prohlídce
i samohybná kanónová houfnice vzor 77 (zvaná Dana), raketomet vzor 70 (Grad) a další technika. V jedné z budov byla pod
taktovkou Ing. Špatenky provozována laserová střelnice s různými bojovými a loveckými epizodami. Návštěvnost akce dosáhla, podle evidence příchozích na vchodu do kasáren, počtu
1174 dětí a dospělých, čímž o téměř 100 osob překročila bilanci
minulého roku, a to i přesto, že nebyla propagována jako souběžně se konající akce na letišti, která už před rokem, pro svou
komerční akci, začala bez varování využívat do té doby výsostně náš termín – tj. poslední sobotu v měsíci květnu – před Me-

zinárodním dnem dětí.
Tento Dětský den u našeho zařízení, který je koncipován zároveň jako den otevřených dveří pro širokou veřejnost, je
každoročně konán jen díky podpoře vedení VZ 5512 Jaroměř,
odborové organizace a dobrovolné účasti jejích občanských
pracovníků a vojáků z povolání. Armáda ČR, kterou tato akce
propaguje a seznamuje daňové poplatníky, jak jsou jejich peníze využity, paradoxně nedává na pořádání ani korunu. Naopak některé její struktury jako např. Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem a další zbytečné mezistupně spíše akci
sabotují nebo komplikují a organizátorům házejí příslovečné
„klacky pod nohy“ v duchu hesla, že každá záslužná činnost
musí být potrestána.
Ani přístup nové paní ministryně Karly Šlechtové neskýtá záruky, že by se cokoliv v tomto směru změnilo. To dokresluje
například i její zamítavé stanovisko k naší žádosti o přelet dvou
letounů Gripen nad naším areálem v době konání akce a taktéž zamítnutí naší účasti na Dětském dnu v Jaroměři, o kterou
požádal ředitel zdejšího Domu dětí a mládeže v Josefově –
pan Kříž, kterou bychom byli schopni a ochotni zajistit... a to
vše prý s odůvodněním, že to nebylo v „plánu“ MO. Nakonec
čemu se divit. Když v minulém roce byl požádán tehdejší ministr Stropnický naší odborovou organizací o povolení průletu
dvou letadel naší armády JAS-39 Gripen (případně L-159 Alca)
v rámci našeho dětského dne, odpověděl také záporně, a to
přesto, že přelety na jiných komerčních akcích se povolují běžně a že v prostoru nad Jaroměří a okolím tato letadla často
dlouho opakovaně krouží a svým nadměrným hlukem obyvatele obtěžují. Paradoxně už ten den večer a druhý den neomylně
silný hluk nad naším městem signalizoval, že Gripeny si vzdušný prostor nad Jaroměří oblíbily, takže s těmi odpověďmi různých ministrů to asi nebude tak úplně košer.
Ing. et Mgr. Jiří Rakouský, zaměstnanec VZ 5512 Jaroměř a spoluorganizátor akce

Chystá se medový jarmark v Josefově
Včelařský spolek v Jaroměři letos
slaví již 150. výročí od svého založení.
Proto zdejší včelaři pozvou veřejnost 22. září 2018 na jaroměřský medový jarmark s kulturním
programem, který se bude konat
v Bastionu I Pevnosti Josefov.
• Ochutnávka a prodej medu a dalších včelích a rukodělných produktů.
• Vystoupení loutkového divadla.
• Odpoledne country koncert.
Program bude včas upřesněn.
Hezké prázdniny a začátek podzimu si osladíme. Těší se Jaroměřští včelaři.
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C. a k. nostalgie versus realita
Vzpomínky na časy, které jsme osobně prožili, zasáhnou občas
každého z nás a třeba „nostalgie“ v bývalé NDR až nepochopitelně narostla do masového měřítka.
Doby vzdálenější nám pak připomínají knihy nebo filmy, když ty
staré stále patří mezi oblíbené. Mnohé nabízejí přívětivý pohled
na první Československou republiku, jejíž sté výročí si letos s hrdostí připomínáme. Platí to také pro staré rakousko-uherského
mocnářství, které bychom si neměli ani idealizovat, ani ošklivit.
V posledních desetiletích své existence jeho ústava platná v tzv.
Předlitavsku (Uhry měly svou ústavu) garantovala a úřady a soudy respektovaly občanské svobody. Svorníkem monarchie byl císař František Josef I., kterou chtěl udržet při životě odporem proti všem změnám. Pravdu má zřejmě historik Petr Zídek, že císař
byl Gustávem Husákem 19. století. Slabinou monarchie byla její
bezkoncepční národnostní politika vycházející z nešťastného dualismus z roku 1867, který jednak podporoval maďarský útlak nemaďarských národů a zároveň přispíval k šíření rakousko-velkoněmeckých idejí. Když pak Rakousko-Uhersko přispělo k rozpoutání
1. světové války, ztratilo opodstatnění své existence a nakonec
roku 1918 nezadržitelně zaniklo. Oporou monarchie byly naopak
slušně fungující státní správa a hlavně armáda. Jestliže na správním systému monarchie byl v roce 1918 založen základ fungování
Československa, pak od staré armády se nový stát důsledně distancoval a následně vymazal její historii z našich národních dějin.
Bylo to nespravedlivé hlavně vůči vojákům, kteří v mnohých válkách plnili své povinnosti a pokládali životy za tehdejší svou vlast.
Není proto divu, že to jsou právě kluby vojenské historie, které se
po roce 1989 hlásí k tradici staré císařské armády, a tím podporují c. a k. nostalgii, v níž nemůže chybět laskavý pohled na císaře
Františka Josefa I. Pokud něco výrazně symbolizovalo dobu starého mocnářství, pak to byl nekončící seriál svátků a s nimi spojených ceremonií. Však si je Jaroměřští a Josefovští náležité užívali
a některé stojí za připomenutí.
Na prvním místě to byly církevní svátky, z nichž většinu slavíme

i dnes. Účast v kostele byla pro místní hodnostáře prakticky povinná, stejně jako v Josefově pro důstojnictvo a vojenskou hudbu.
K velkým jarním událostem minulých dob patřily svátek Nanebevstoupení Páně, Svatodušní pondělí a hlavně „oslava těla a krve
Kristovy“ neboli svátek Božího těla, který vrcholil procesím ke
čtyřem venkovním oltářům na náměstích. Pokud se přitom ještě
střílelo z moždíře nebo ručních zbraní, mohlo se říci, že to bylo
„ran jak o Božím těle“.
Oslava svátků vztahujících se k výročím habsburského domu měla
téměř státotvorný význam. Jejich součástí byly pochodňové průvody a večerní iluminace měst a vesnic, kdy majitelé domů a nájemci bytů dávali za okna rozsvícené lucerny. Kvůli neosvícenému
oknu svého bytu v Červeném Kostelci se v roce 1836 dostal do
problému správce pohraniční stráže Josef Němec, budoucí manžel Boženy Němcové. Součástí oslav byly vždy slavnostní bohoslužby. Velkou události byla v dubnu 1879 stříbrná svatba Jejich
Veličenstev císaře a jeho choti, která byla v Josefově „slavena dle
předpisu okázale a slavně“. V předvečer výročí byly snad všechny
domy osvětleny a vyzváněly kostelní zvony. Napřesrok v červnu
1880 se císař vypravil do Čech, aby v předstihu oslavil své padesáté narozeniny. Podél železniční trati u Semonic ho vítala školní
mládež. Návštěva císaře v Josefově a Jaroměři byla nepochybně
pro veškeré občanstvo životním zážitkem. Každoroční oslava císařových narozenin měla svůj zavedený řád a 18. srpen byl nejvíce rakouským svátkem a přímo symbolem monarchie. Roční program
oslav nemohl pominout výročí panování císaře. V prosinci 1914
byly v Jaroměři k 66. jubileu císařova nástupu na trůn vysazeny
na náměstí po stranách meteorologického sloupu dvě lípy. Když
vypukla první světová válka, přibyly z nařízení okresního hejtmanství oslavy vojenských úspěchů rakousko-uherské armády. Ty se
zpravidla obešly jen vyvěšením praporů a bohoslužbami. S rostoucím protirakouským smýšlením a všeobecnou bídou mnoho chuti
k oslavám už nebylo. V naší historii to nebylo naposledy.
Pavel Mertlík

P oby t y h umo r i st y Ja ros la v a Ha š ka
4. z á v ěr eč n ý d í l
Knížka o Jaroslavu Haškovi na Jaroměřsku a Náchodsku, z níž čerpal miniseriál uveřejněný ve Zpravodaji č. 4, 5 a 6.
Nové poznatky o Haškově pobytu v severovýchodních Čechách, na Náchodsku a Jaroměřsku a zejména v Jasenné
přináší knížka HUMORISTA
JAROSLAV HAŠEK A JAROMĚŘSKO (26. 11. 2012, pevná
vazba, formát A5, 112 stránek,
38 obrázků, z toho 12 ilustrací Dr. Blaženy Šustrové a 26
dobových černobílých fotoreprodukcí, vydala Dr. Eva Koudelková Nakladatelství Bor Liberec v nákladu pouhých 300
výtisků) od jaroměřského literárního historika a spisovate-
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le PhDr. Jiřího Uhlíře, který v úvodu ke své 19. samostatné knize
zdůrazňuje: „Můj vztah k Jaroslavu Haškovi je vztahem regionálního
badatele, nikoliv vztahem osobního ztotožnění se s jeho politickou,
hodnotovou a životní orientací.“
Uhlířova kniha, literárně historická monografie literatury faktu, se
zabývá neznámým pobytem světoznámého spisovatele Jaroslava
Haška na Jaroměřsku a Náchodsku takřka před sto lety, zejména
v Jasenné v letech 1914 a 1915. Osvětluje okolnosti Haškova pobytu a podnětnost pro jeho tvorbu čtyř pozoruhodných humoresek,
včetně tří objevených neznámých Haškových rukopisů (autografy
dedikací). Všechny Haškovy prózy se vztahem k Jaroměřsku včetně partií ze slavných Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války a jeho oblíbené písně Když jsme táhli k Jaroměři jsou otištěny
v knize s Uhlířovými komentáři a literárněvědnými rozbory Haškových textů. Kniha vyšla nákladem pouhých 300 výtisků a pravděpodobně je už nyní rozebraná a vyprodaná.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř neděle 29. X. 2017
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Divadlo "Lakomec a další světci"
Velký úspěch jaroměřských ochotníků, tak hovoří diváci
o vyprodaných představeních 30. 5., 1. 6. a 3. 6. letošního
roku.
Moliérův „Lakomec“ znovu v režii herce Klicperova divadla
z Hradce Králové Jana Sklenáře.
Po „Ženitbě“ (odehráno 14 x) a „Roku na vsi“ (16 x) zde Milan Hrycík jako Harpagon, svým úžasným výkonem, předčil
všechny hlavní role, které od roku 2015 v těchto inscenacích
předvedl.
Vyprodaná tři představení, stojící sál všech diváků a dlouhé minuty ovací – to je největší uznání pro profesionály,
a zvláště pro ochotníky – amatéry.
Ještě před premiérou přišla pozvánka do divadla „Studio
DVA“, v sále Paláce Fénix, Václavské nám., Praha. Tato nová
metropolitní scéna pro více jak 600 diváků – dříve zde bylo

kino Blaník – přilákala v prvním roce svého otevření neuvěřitelných 98 000 diváků. Divadlo zahajovalo v září 2013.
Představení jsou zde beznadějně vyprodaná několik měsíců předem. Najdeme zde velké muzikály „Evita Perónová“,
„Funny girl“ s M. Absolonovou, „Hello Dolly“ s Ivanou Chýlkovou a „Šíleně smutnou princeznu“ s Janem Cinou a Berenika Kohoutovou. Vrchličáci hráli 22. 7. od 19 hodin.
„Lakomec“ se znovu opakuje dne 14. 9. (pátek) v Jaroměři
a v dalším týdnu 22. 9. (sobota) v Třebechovicích. „Rok na
vsi“ bude posledním derniérovým představením na podzim
27. 9. v abonentní skupině v Hronově.
Jistě budou pokračovat další zájezdy s „Lakomcem“, na
které se všichni Vrchličáci těší. Tak do podzimní sezóny hodně úspěchů a divadelní zvolání „zlomte vaz“!
Alena Pacáková

Mal á M o li ér o v a "n icot n ůs t ka "...

Nejsem ani literát ani divadelní kritik, přesto mi hluboký
dojem z divadelní hry Lakomec a další světci, kterou nám –
publiku, skvěle představil divadelní soubor Vrchlický Jaroměř, nedá spát a pociťuji silné nutkání něco napsat, ačkoli
běžně toto nedělám.

Ještě dlouhou dobu po představení silné pocity a dojmy stále přetrvávají. Měl jsem možnost sledovat zpovzdálí zrození
tohoto představení od prvotního sdělení „a další bude Lakomec“ až po premiéru.
Nadšení a chuť všech ochotníků být součástí představení
byla od začátku famózní a myslím, že ve finále se to projevilo z jeviště, kde každý předal to srdíčko a radost nám.
A myslím tím každý, kdo se na představení podílel. Počínaje
dramaturgií, scénou, hudbou, až po neuvěřitelnou tvořivost
Ivy Innertové při výrobě kostýmů.
Velké poděkování patří všem hercům a aktérům za tento
obdivuhodný výkon, kdy nám divákům divadelní hra, tak-

to zpracovaná, velmi citlivě a precizně odhaluje, v několika
Moliérových postavách zakomponovaných do jednoho díla,
lidské neduhy a na druhé straně naději, víru a především lásku. Jako diváka mne zaujalo i široké herecké obsazení souboru, od Moliérovské Kolombíny s Pierotem přes Preciozky
krále Ludvíka XIV. a mohl bych pokračovat každou jednotlivou postavou, až po citlivě zazpívanou píseň „O lásce“ Jaroslavou Bimanovou a bravurní výkon Harpagona v podání
Milana Hrycíka. Ze všech těchto střípků vzniklo dílo, které
se dotklo lidských srdcí na hluboké úrovni.
A Honza Sklenář? Je to již třetí hra tohoto souboru pod
jeho vedením, kdy křivka výkonu a úspěchu prudce stoupá.
O amatérském divadle či dobrovolnících, jakým DS Vrchlický
je, nemůže být po zhlédnutí řeč :-).
Měl jsem tu čest s Honzou spolupracovat na jednom projektu a mohl tak zažít to, o čem mluví herci a všichni lidé,
co s ním společně tvoří. Že umí se svou laskavostí vtisknout
lidem do srdcí nadšení pro jejich konání, které přináší nám
ostatním radost.
Silný dojem se ještě prohloubil na nedávném trutnovském
Pivofestu, kde jedním z účinkujících byl PSO (Police Symphony Orchestra), s kterým v současné době úžasným způsobem zpívá právě Honza Sklenář. Vidět ho, slyšet jeho Hladiny od Vojty Dyka, se vzpomínkou na nedělní divadlo, to se
nám draly slzy do očí.
Již nyní se můžeme těšit na další povedená díla s nezapomenutelnou atmosférou, například 22. července 2018 do pražského Studia DVA (divadlo na hostování s Lakomcem) nebo
jeho opakování v Jaroměři 14. září 2018.
Vrchličáci, Honzo a PSO, děkujeme Vám, že s Vámi je svět
krásnějším!
Jiří Kábrt (a Maruška Tóthová)
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P octa o b ět em prv n í s v ět ov é v á lky
h o dno t n ou kn i h ou

Vyšlo pozoruhodné reprezentativní kompendium mapující
pomníky a pamětní desky obětem první světové války v okrese Náchod.

V lednu 2018 vydalo nakladatelství Pavla Mervarta v Červeném Kostelci v prvním vydání nákladem 600 výtisků objemnou
knihu, přímo knižní "špalek", o 737 stranách s 200 barevnými
fotografiemi s názvem „Nevrátili se – mrtvi jsou“ s podtitulem
Pomníky a pamětní desky obětem první světové války v okrese
Náchod. Autory této velmi významné, důležité vědecky a odborně pojaté a zdařilé knihy, jsou přední regionální historici
Mgr. Věra Vlčková a archivář Mgr. Jan Čížek. Úvodem knihu
opatřil poslanec PČR a starosta Náchoda, Jan Birke. Knihou
splácejí dluh naším předkům, kteří ve válečné vichřici tzv. Velké války 1914-1918 obětovali za naši svobodu to nejcennější –
své životy. Jde tedy o projev úcty a vděku naším předkům. Jde
o práci velmi záslužnou, ale i neobyčejně velmi pracnou a časově náročnou a velmi odpovědnou.
Recenzovaná kniha, jejíž titul si autoři vypůjčili z motta bývalé
josefovské radnice, velmi zdařile a promyšleně metodologicky
mapuje, všestranně dokumentuje soupis pomníků, pamětních
desek a kenotafů (slovo řecké: kenos = prázdný a tafe = hrob),
tzn. symbolických náhrobků pro uctění památky zemřelých, je-
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jichž tělo je nezvěstné nebo bylo pohřbeno v cizině, zvláště u
padlých vojáků. Kniha registruje historii vzniku a vývoje cca 160
těchto artefaktů na území současného okresu Náchod, zbudovaných po roce 1918, zejména za první Československé republiky. Naši předchůdci si byli velmi dobře vědomi, že jejich zbudováním v jednotlivých obcích vyjadřují pietní vzpomínku na ty,
kteří se do svých rodných domovů nevrátili a položili své životy
ve Velké válce 1914-1918. Každé jméno na pomníku, pamětní
desce a v kronikářském záznamu nese lidský příběh, připomíná
bolest nad ztrátou života, je vzpomínkou na zemřelého, který
měl své místo v rodině, obci, společnosti, ale nebylo mu dáno
naplnit svůj životní osud. Padl, zemřel – zachovejme v paměti
jeho jméno, což se kronikářům i autorům knihy podařilo.
Cílem autorů této knihy bylo nalézt, zdokumentovat a popsat
podobu, stav, historii vzniku i restaurování všech pomníků
i pamětních desek připomínajících první světovou válku na
území současného okresu Náchod. Příprava knihy začala heuristikou, tzn. hledáním a shromažďováním materiálů spolu se
získáváním fotodokumentace jednotlivých pomníků, průzkumem obecních, školních, farních, spolkových i soukromých pamětních knih a kronik, dohledáváním archivních dokumentů.
Hlavní autorkou encyklopedického historického kompendia,
obsáhlého souboru cenných historických faktů, je náchodská
historička, emeritní středoškolská pedagožka a renomovaná
spisovatelka literatury faktu, paní Věra Vlčková, která přizvala
ke spolupráci velmi užitečné, erudovaného archiváře náchodského okresního archivu Jana Čížka, zabývajícího se dějinami
vojenství, armádou habsburské monarchie, československými
legiemi, a i militáriemi první republiky.
Je velmi správné a sympatické, že stranou zájmu nezůstal ani
život obyvatel v době vypuknutí války, ve válečných letech,
a narůstající tragika celého válečného období. Vojenské stránce se věnují kapitoly popisující působení Východočechů v rakousko-uherské armádě, zejména v pěším pluku č. 18 z Hradce
Králové, a v československých legiích. Pro úplnost jsou připomenuti také tvůrci pomníků, je podán rozbor pomníků z hlediska typologického a uměleckého. Na přídeští knihy jsou mapky
116 lokalit obcí s vybudovanými pomníky a pamětními deskami
a dále mapka 39 obcí, kde takové pomníky zbudovány dosud
nebyly.
Jako recenzent oceňuji kvalitní historickou práci autorky a autora včetně fotografů-dokumentárních snímků, především barevných.
V celé knize jich je obsaženo 197. Kniha je opatřena též résumé
v němčině, soupisem pramenů a literatury, zejména vytěžených kronik. Jádro knihy tvoří pak důkladný soupis a dokumentace jednotlivých pomníků a pamětních desek podle abecedně
seřazených obcí. Celkově jde o velmi hodnotné odborně a vědecky ztvárněné dílo, které snese přísná odborná kritéria v celkové komplexnosti.
Náchodsko získalo kvalitní kompendium, souhrnné dílo. Jde
o odborný historický a kulturní počin na Náchodsku. Gratulujeme nakladateli a autorům, kteří své dílo představili v Josefově
ve čtvrtek 3. května 2018. (Kniha stojí cca 540 Kč.)
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř neděle 6. května 2018.
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Sk vě l é u mí st ěn í f ot b a lis t ů

V neděli 17. 6. 2018 (na Den otců) byl dohrán krajský přebor
dospělých pro sezónu 2017-2018. Konečné 2. místo FK Jaroměř
je po problémech v minulém ročníku až nečekaně skvělým
umístěním. Protože některá utkání byla pro nepříznivé počasí odložena, bylo narušeno tradiční střídání domácích zápasů
s venkovními.
Zahájili jsme utkáním s Kostelcem nad Orlicí na hřišti Zdelova.
Téměř žádné gólové příležitosti, mnoho nepřesných přihrávek
a čekání na rozhodující okamžik. Ten se bohužel pro nás dostavil šest minut před koncem, a proto si tři body za výhru 1:0 připsali domácí hráči. Při druhém měření sil k nám zavítala Slavia
Hradec Králové. Hrálo se za nepříznivého počasí s velice silným
větrem, který však soupeři na rozdíl od nás vůbec nevadil. Dobře bránící hosté vyráželi k nebezpečným útokům a jeden z nich
rozhodl o naší porážce 0:1. Po dvou utkáních, kdy se nám nedařilo vytvářet gólové příležitosti, jsme jich měli v Novém Městě
nad Metují dostatek. Střelecká pohotovost však opět zůstala
v šatně, a tak ani poslednímu mužstvu tabulky jsme nedali gól.
V penaltovém rozstřelu se nikdo z našich hráčů nemýlil, a proto první jarní body putovaly do Jaroměře.
V Libčanech to byl z naší strany po herní stránce vynikající
výkon. Až překvapivě snadno se našim útočníkům dařilo procházet domácí obranou, bohužel bez efektu. Branka z kategorie „hloupých“ nakonec rozhodla o naší porážce 1:0. V Jičíně
jsme byli jasně lepším celkem, ale střelecké trápení pokračovalo. Až minutu před koncem utkání se trefil Müller takovou
„dělovkou“, že při oznámení střelce branky dostal pochvalu
od domácího moderátora. Konečně vstřelený gól a výhra 1:0!
V domácím zápase s Hořicemi jsme kombinační hrou dostávali
soupeře pod drtivý tlak. Knap dal nádherný gól a vše vypadalo
na zopakování podzimního výsledku. Hosté však z penalty vyrovnali, a tak o výhře 2:1 rozhodl střídající Škoda, který byl na
hřišti pouhou minutu.
Další domácí utkání s Chlumcem nad Cidlinou bylo celý první poločas v režii hostujícího mužstva, které vstřelilo branku
a neproměnilo penaltu. V druhé části však došlo z naší strany
k podstatnému zlepšení a zaslouženému vyrovnání. V penaltových rozstřelech jsme mistři, a tak dva body zůstaly doma.
V Náchodě se nám aktivní hrou podařilo suveréna tabulky zaskočit, ale do kabin se v přestávce odcházelo s bezbrankovým
stavem. V 65. minutě se favorit ujal vedení a zcela ovládl hru.
Výhra 2:0 byla pro domácí celek vzhledem k závěrečné půlhodině zasloužená. Do Lázní Bělohrad jsme přijeli v roli favorita
a domácí hráči z nás měli viditelný respekt. Gólové příležitosti
jsme však neproměnili, za což nás domácí v 57. minutě potrestali. Za čtvrt hodiny Škoda krásnou střelou vyrovnal na 1:1 a potom už oba celky hráli „na jistotu“. V penaltovém rozstřelu byl
dvakrát úspěšný brankář Ondráček, a tak dva body již tradičně
získala Jaroměř.
V domácím utkání s RMSK Cidlina se hrál atraktivní fotbal, který se musel divákům líbit. Zpočátku byli lepší hosté, později
domácí. Výsledek 2:4 pro hosty neodpovídá průběhu hry, ale
tři až neuvěřitelně hrubé chyby se těžko dohánějí. Ve Vrchlabí se hrálo na špatné umělé trávě. Zápas byl nervózní jako by
šlo o život. Rozhodčí byli na nás přísní, a zvláště druhý poločas

bylo obtížné založit útok, protože asistent rozhodčího měl praporek stále nad hlavou. Na druhé straně skutečnost, že naše
podrážděné reakce (většinou protesty) byly oceněny „pouze“
šesti žlutými kartami bez vyloučeného hráče, lze označit jako
malý zázrak. O výhře Jaroměře 2:1 rozhodl necelých deset minut před koncem zkušený Kilevník. Ve Vysoké nad Labem se
nám podařilo sehrát utkání, které vůbec neodpovídalo dosavadnímu průběhu jarní sezóny. Až na jednu příležitost jsme vše
proměnili! Tak efektivní jsme už dlouho nebyli, a proto není
divu, že si vezeme tři cenné body za výhru v poměru 4:2.
V 28. kole k nám přijelo mužstvo Červeného Kostelce, se kterým je to vždy zajímavý souboj. Hrálo se před solidní návštěvou
298 platících diváků. Oba celky prokázali dobrou fyzickou kondici, když hráli za velkého vedra s plným nasazením do poslední minuty. Na každé straně byl během prvního poločasu nařízen pokutový kop. Zatímco Michálek bezpečně „zavěsil“, pro
hostujícího hráče byla branka malá. V posledních vteřinách zápasu se nám podařilo zvýšit na 2:0 a dosáhnout tak třetí výhry
v řadě. Za zmínku stojí spolehlivý výkon nadějného jaroměřského brankáře Červenky, který „zaskočil“ na poslední chvíli.
V předposledním kole k nám zavítal celek Rychnova nad Kněžnou. Již po třech minutách hry jsme vedli, ale za necelou půlhodinu prohrávali o dva góly. Do konce poločasu se podařilo vyrovnat a po přestávce už hrála jen Jaroměř. Hosté v obraně
vůbec nestíhali, a tak docházelo k velkému množství gólových
šancí. Diváci se dočkali i hokejového „blafáku“, který předvedl
Bano. Výsledek 6:3 se dá nazvat jako tenisový, ale při proměnění všech příležitostí mohlo jít o výsledek z házené!
V posledním utkání k nám přijelo mužstvo Třebše. Je třeba připomenout, že dle hlasování fanoušků a správců hřišť našeho
kraje se hrálo na nejlépe připraveném hřišti, za což patří dík
Tomáši Čekalovi. Od začátku bylo jasné, kdo bude v tomto
střetnutí pánem. Jedna hezká akce střídala druhou, a tak se
zrodil další tenisový výsledek. Až v závěru utkání se podařilo
hostujícímu celku vstřelit čestný gól a snížit na konečných 6:1.
Pátá výhra za sebou potvrdila skvělou formu fotbalistů FK Jaroměř na závěr sezóny!
Ještě statistika: Celkové 2. místo se ziskem 58 bodů (15-6-1-8)
při skóre 61:35. Z toho doma zisk 30 bodů, skóre 37:20. Na cizím
hřišti 28 bodů, skóre 24:15. První poločas 25:16, druhý 36:19.
Střelci branek: Škoda a Častvaj 9, Valášek a Kilevník 8, Bano
a Jirásek 6, Petráček a Michálek 3, Holub, Müller a Knap 2, Čenovský, Heidler a Exnar 1.
Trenér Miloš Exnar to po úspěšném ročníku nebude mít jednoduché. Skvělé umístění bývá těžší obhájit než získat. Fotbalovou činnost v Jaroměři ukončili dva Martinové, kteří rozdávali
divákům radost mnoho let. Při jménech Martin Škoda a Martin
Kilevník se nám vždy vybaví vzpomínka na mimořádné osobnosti a pohotové střelce – děkujeme! A jakou cestou se bude
ubírat fotbal v příštích letech? Většina mužstev bude mít solidní fyzickou kondici a dobrou taktickou přípravu. Nezničitelné
hrubé chyby budou stále ovlivňovat výsledky. Nejvíce ze všeho
však bude rozhodovat moment překvapení. To by však bylo na
dlouhé povídání...
Miroslav Martinovský, Jaroměř 18. 6. 2018
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MČR M a žo r et ek M AC 2 0 18

Poslední prodloužený květnový víkend jste v našem městě
mohli přivítat a potkat soustu krásně oblečených, nalíčených
a nazdobených slečen z celé republiky, také nezapomeňme na
jednoho zajímavého chlapce.

Po několikaleté odmlce jsme opět mohli přivítat nejlepší mažoretky z celé republiky. Ve dnech 25. a 26. 5. 2018 se zde, za
podpory většiny rodičů mažoretek Carmen, konalo Mistrovství
české republiky mažoretek pro rok 2018. Tímto jim také patří ten
největší dík.
Pokud jste navštívili jeden ze soutěžních dní našeho MČR, mohli
jste shlédnout nabitý program plný krásných vystoupení jak velkých formací, tak soloformací. S náčiním Baton, Pom-pom nebo
také s náčiním FLAG a MACE. Disciplína FLAG je pro spoustu týmů
z české republiky novinkou, ale my máme to štěstí, že jsme v této
kategorii soutěžily již v minulém roce. Letos jsme opět úspěšné

a těšíme se na Mistrovství Evropy, které se letos k naší velké radosti koná v hlavním městě Praze.
Naše hlavní úspěchy na MČR Jaroměř:
26. 5. 2018, SOBOTA
MINI POM DĚTI		
MINI POM KADET
SOLO POM SENIOR
MIX KADET – CARMEN
MIX SENOIR – CARMEN

3. místo
4. místo
3. místo – Natálie K.
2.–3. místo
1. - 2. místo

27. 5. 2018, NEDĚLE
DEFILÉ POM SENIOR – CARMEN
DEFILÉ CLASSIC BATON SENIOR
MNI BATON SENIOR		
SOLO BATON DĚTI 		
					
MINI BATO DĚTI			
MINI FLAG SENIOR		
MINI MIX SENIOR		

1–3. místo
1–2.místo
2. místo
3. místo –
Alexandra H.
2. místo
1. místo
2. místo

Během měsíce červena jste nás také mohli vidět na prezentaci
kroužků DDM Klíč na DĚTSKÉM DNI 3. 6. 2018 před knihovnou,
na vystoupení pro seniory a 23. 6. 2018 na akci Informačního záchranného systému v parku před ZŠ Ostrov. Našim příznivců přejeme krásné léto plné odpočinku a v září na viděnou.
Mažoretky CARMEN při DDM Klíč Jaroměř

H o k ej i st é v ěn o v a li d o ma t eřs ký ch š k ol
r e fl exn í v est i č k y

Od té doby, co má hokejový klub HC Jaroměř nové vedení, snaží
se nejen vézt všechny ke sportování, ale také k dobrému vnímání hokejového klubu.
Vedení klubu už podpořilo několik charitativních projektů – například Movember, předání finančního daru Andree Zavřelové
či začínajícím hokejistům. Nyní
hokejisté HC Jaroměř předali do
mateřských školek reflexní vesty, které budou dětem sloužit
při jejich procházkách. Reflexní
prvky jsou povinné pro cyklisty
i chodce.
Marketingový manager HC Jaroměř Pavel Schröfel dodává: „Už
několik let se snažíme pomáhat
potřebným. Nyní jsme se rozhodli podpořit naše nejmenší děti
v Jaroměři. Několik vestiček jsme udělali pro naše nejmenší hokejisty a rozhodli jsme se, že 50 ks věnujeme do mateřských školek.
Za vedení hokejového klubu můžu říct, že v podobných projektech
budeme pokračovat i nadále.“
Vestičky společně s Pavlem Schröfelem předával v mateřské
školce Na Zavadilce také hráč Aleš Hlavnička. Vestičky si děti vy-
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zkoušely při dohledu paní ředitelky Šárky Čechové. „Obnova vestiček se nám už hodila. Všechny vestičky, které jsme od hokejového klubu HC Jaroměř obdržely poctivě rozdělíme do všech čtyřech
mateřských školek. Moc děkujeme hokejovému klubu za reflexní
vestičky.“
Pavel Schröfel

Jezdci z Equicentra bodovali.
V sobotu 23. 6. proběhly v jezdeckém areálu skokové hobby
závody. I přes chladné počasí se soutěží zúčastnil velký počet
dětí, které na svých ponících statečně bojovaly o ta nejlepší
umístění.
Nastoupila nová generace mladých jezdců, která se postupem
času bude snažit o profesionální kariéru. Soutěže se uskutečnily na výškách překážek od 50 do 110 cm.
Z našeho klubu se zúčastnilo šest jezdců na sedmi koních,
z nichž šest se umístilo na předních místech. M. Balcárková
v 50/60 s Lady Vazan Diana obsadila 3. místo a s Nesi v 70/80
také 3. místo. S. Mikešová v 70/80 s Twistem obsadila 2. místo.
M. Fassati v 80/90 s hřebcem Karubi obsadil 2. místo. T. Bártlová v soutěži 100/110 se umístila na 2. místě a v téže soutěži
N. Trčková s Griotkou na 3. místě. Všem moc gratulujeme!
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Sport

Ba s k eť á c i j ed o u i po s ezón ě

Přestože Baskeťákům TJ Sokol Josefov už sezóna skončila je- vyhovění všem kategoriím ráno odehrál turnaj mládeže a odpoledne nastoupili k soubojům muži a ženy.
jich aktivity pokračovaly.

3. 6. 2018 již tradičně podpořili svým stánkem dětský den pořádaný DDM Klíč. Střílelo se na koš, krmil se maskot Bastík balónky, driblovalo se či balancovalo. Zároveň bylo možné shlédnout
poháry a medaile z úspěchů Josefovských družstev. Děti si zastavení u Baskeťáků užívaly společně s hráči, kteří se o stánek
spolu s trenéry starali.
Další víkend aktivity klubu pokračovaly obnoveným streetballovým turnajem. Na veřejném sportovišti "Korunní hradby" se pro

Mládež měla celkem 10 týmů složených z celků z Děčína, Benešova, Poděbrad, Hradce Králové a samozřejmě i Jaroměře/Josefova. Zápasy byly doprovázeny skvělou, a hlavně pohodovou
atmosférou. Přesně v polovině ukázala svůj um parkurová skupina FlewVision, která do svého vystoupení zapojila i diváky. Následně proběhli dovednostní soutěže v trestných hodech a driblingu. Po této vsuvce pokračovala druhá část zápasů, ve kterých
byly vidět nádherné souboje. Kolem poledne byla odehrána
všechna utkání a došlo na vyhlášení výsledků. Všichni si odnesli
kromě super zážitků i drobnou pozornost a první tři týmy byly
obdarovány pohárem, medailemi a věcnými cenami.
V kategorii mužů se nakonec zúčastnilo turnaje také 10 týmů
a v kategorii žen mezi sebou svedlo souboje kvarteto družstev. I pro starší kategorie byly připravené dovedností soutěže,
tentokrát v trojkách a znovu driblingu. Poté došlo na souboje
o umístění. Jak počasí celý den krásně vycházelo, finálový zápas
mužů se už odehrával za deště, což nikomu nevadilo a hřiště
bylo obklopeno všemi přítomnými.
Turnaj se povedl a opět dokázal do Jaroměře přilákat skvělé
basketbalisty včetně několika reprezentantů či držitelů ligových
titulů.
Lukáš Zajíček

TJ J i s k ra J a ro m ěř
Sto l n í t en i s, sezón a 2 0 17/18

V sezóně jsme měli v krajských a okresních soutěžích mužů
5 družstev. Družstvo E jsme přihlásili jako nováčka do nejnižší
IV. okresní třídy. Naše družstvo si vedlo velice zdatně, ve 20 odehraných utkáních zvítězilo a zaslouženě postoupilo z 1. místa do
III. třídy okresního přeboru.
Lídrem týmu byla Anna Hardubejová, která v konkurenci mužů
skončila v žebříčku této soutěže na pěkném 5. místě. Sestava:
Kyška J., Hardubej E. st., Le Tiu, Tichý T., Divecký V., Valčík L.,
Doubek O. Kuneš J. a Dr. Novotný J.
Naše družstva C a D hrála shodně II. třídu okresu, kam v loňské
sezoně sestoupila. Cíl byl předem dán – postup jednoho týmu
do I. třídy okresního přeboru. Náš C tým po několika mírných
zakolísání opanoval celou soutěž a postoupil z 1. místa. Nastupoval v sestavě Josef Pábl, Josef Hrobský, Ladislav Hrycík, Petr
Hrobský a Petr Jirásek. D družstvo skončilo na pěkném 3. místě,
sestava: Milan Petraško, Stanislav Bouček, Jaromír Hejzlar, Mirka Šprěňarová. V průběhu sezóny naskočil nadějný dorostenec
Ondřej Doubek.
U B družstva panovala před sezónou velká obava, zda tým složený z dorostenců a mladých hráčů, doplněn o hrajícího trenéra mládeže Hardubeje Ed. st., bude schopen hrát v této krajské
soutěží II. třídy důstojnou roli. Naše obavy se ukázaly jako plané.
Kluci doslova do soutěže vlétli, už od začátku si zjednali velký
respekt. Od úvodních kol se drželi v popředí tabulky. Ke konci
soutěže, kdy tým procházel menší krizí, byl doplněn o našeho
nejlepšího dorostence z divizního A družstva Filipa Diveckého.
Tento lídr dotáhl kluky ke krásnému a velkému výsledku – 2.
místo v tabulce. Po skončení soutěží se toto ukázalo jako velice

důležité. 1. tým soutěže se postupu zřekl, a tak postupujeme do
I. třídy krajského přeboru! Sestava: Dax Ondřej (24), Pilař Matěj (17), Divecký Jan (17), Eduard Hardubej st., Divecký Filip (17),
Hrycík Ladislav.
A družstvo divize mělo již před zahájením soutěže jediný cíl –
setrvání v této soutěži. Bohužel se v průběhu soutěže hráčům
našeho týmu nevyhnula zranění a následné pracovní povinnosti.
V mnoha utkáních nenastupoval tým v kompletní sestavě. Hrát
museli hráči B i C týmu, kterým divizní soutěž přinesla neocenitelné zkušenosti. I tak jsme bojovali do posledních kol o záchranu, která nám utekla o pouhé 2 body! 11. místo v divizi. Tým nastupoval v základní sestavě – Hrycík Radim, dorostenec Divecký
Filip, který odehrál jako jediný ze základu celou soutěž! V celé
divizi ze všech 12 družstev odehrál nejvíce utkání 77–z nichž měl
úspěšnost 53 %, Hardubej Eduard ml., Vojtíšek Radomír ml., tým
doplňovali Divecký Jan, Pilař Matěj, Dax Ondřej, Pábl Josef, Vacek Roman. Velké pozitivum tohoto týmu je mládí. A i B družstva
tvoří pouze hráči Jaroměřska!!! Náš oddíl se věnuje také začínajícím mladým hráčům předškolního a mladšího školního věku.
Po roce trénování je vidět u dětí velký pokrok, ale čeká je ještě
dlouhá cesta k úspěchům. Tréninky dětí vedou Hardubej Eduard
st. a Divecký Václav st.
Oddíl stolního tenisu děkuje touto cestou hráčům za propagaci
stolního tenisu.
Rodičům a jejich dětem přejeme pěkné prázdniny.
Dále děkujeme Městu Jaroměř a Královéhradeckému kraji za
podporu stolního tenisu v našem městě.
Za výbor TJ Jiskra Jaroměř, Václav Divecký
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Jaroměřské figurky. 9. díl. Jáno Koltár, řečený Cigánek Jáno.
Patří vůbec do této skupiny, přestože se jedná o divadelní
figurku? Ono vlastně divadlo je zařízení veřejné, patřící městu, občanům, divákům, a tak proč ne! Ven s tím a do jaroměřských figurek!
Členem našeho divadla se může stát každý a pracovat v něm
podle svých schopností. Takovým se snažil být i Jáno Kotlár.
Okresní noviny přinesly zprávu, že DS Vrchlický podporuje
včlenění romských obyvatel v Jaroměři do většinové společnosti tím, že do svých řad přijalo romského chlapce.
Jáno patřil do rozvětvené rodiny Kotlárů, a někteří z nich se
stali pracovníky v oblasti "romské otázky". Hlavně otec Berta, který kdysi pracoval na Krajském výboru v Hradci Králové,
nebo mladý František, dělník v Karose, jenž se stal později
jakýmsi krajským koordinátorem mezi romskou komunitou
a našimi (objevil se několikrát i v televizi). Nikdy jsem neslyšel,
že by způsobovali nějaké problémy, všichni pracovali a většinou spolehlivě. Dobře to vím.
Jáno byl snědý, slušný, hodný a vděčný kluk a my jej, dá se
říci, ve spolku kultivovali. Říkával: „Já nejsu Róm, já su cigán.
Pojmenovávejte mě tak.“ A tak se pro nás stal "Cigánkem Jánem".
Účastnil se pilně divadelního života, vybrali jsme na něho i peníze, aby s námi mohl jet do Prahy, kde ještě nebyl a nikdy
neviděl divadelní představení. Jeli jsme tehdy na "Ovečku
chudého" od Zweiga. Jenže po příjezdu do Prahy nám Jáno
utekl do první cukrárny, kde utratil skoro všechny peníze za
čokoládu, limonádu, dorty, mejdlíčka, lízátka, bonbóny, pendreky, turecký med, obložené chlebíčky a venku pak ještě za
kramfleky, opékané klobásy a zmrzlinu – až mu nevydržely
útroby. Šlo to pak horem, dolem a z představení nic neměl.
A cesta zpět? To bylo zastávek! „Něvrávtě zlosti, ja nechcú miť
mrzutosti, kedy se zas takhle nažierem.“
Režisér Jos. Wagenknecht dával pohádku, ve které hrálo
spousty skřítků – i Jáno byl jedním z nich. Žadonil, aby mohl
říct na jevišti alespoň jedno slovo, protože „nikto z nášich ma
nepózna, protože mám fúzy, je nás hodně a moc jich dojdú, celý
rodiny dojdú.“ Dobrák režisér mu vyhověl a určil větu, kterou
řekne skřítkům, až přijdou na návštěvu. A sice: „Kde teď bydlíte, kamarádi?“ Jano byl učenlivý žák a nikdy se nespletl. Rodiny došly. Dvě řady obsadily, i nemluvňata byla na loktech
snědých maminek, a některé z nich musely i kojit, aby utišily
plačící ratolesti a nerušily pak představení. Přišla skřítková
scéna. Vyšel Jáno a ono NIC. Nebyl od ostatních pidimužíků
k rozeznání, než přišla slavná věta "kde teď bydlíte, kamarádi?" Namísto toho řekl Cigánek Jáno, fackovaný trémou
z prvního představení s typicky cikánským přízvukem: „Kdě
teď lagrujétě, kamarati?" – „To je náš Jáno!! To je náš Jano!"
křičely nadšeně dvě řady obecenstva, vstávaly, tleskaly,
smály se, mrňata se toho rámusu lekla a řvala a řvala, jako
by se nechtěla nechat zahanbit. A tak měl Jáno svůj první a
poslední potlesk vestoje. V. Poláček, herec DS, bydlící na Jakubském předměstí, jenž si vzal chlapce pod svá křídla a sem
tam mu přilepšoval nějakým tím grošem, mu nechal vytisknout osvědčení, že absolvoval CAMU (Cikánská Akademie
Múzických Umění). Od této chvíle se stal členem herecké dru-
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žiny DS Vrchlický.
Chlubil se zvýšeným zájmem snědých děvčat, „ale i vášich“,
a prožíval šťastné období klukovských lásek.
V pohádce "Stříbrná studánka" hrál Jáno vesnického chlapce
beze slov a měl na sobě delší bílou košili. Starší herec, který
představoval drába, si zapomněl vzít meč, a tak mu pro něj do
zákulisí ochotně došel. Snad si ani nevšiml, že někdo z dobráků rukověť meče smočil do kelímku plnou hořčice, ale předal
ho a nevědomky si pak ruku otřel do podolku. Vypadalo to,
jako by se chudák podělal.
Josef Tonar, herec a známý češtinář, ho začal učit. Jednou se
mi Honzík pochlubil, co všechno už dovede, ať mu dám na
zkoušku nějaký sloh. Tak tedy "Co jsem měl v neděli k obědu".
Myslel jsem, že si úkol vezme domů, ale on tužkou, kterou
měl pořád u sebe, vypálil na papír „v nedělu súsedovu slepycy,
od tety Růženy hús a Milán si aj trúfně na prasca, ojojoj bude
dobre". A bylo vymalováno!
Jáno se dlouho neohřál v přízni médií a souboru. Vl. Prorok,
herec a režisér DS, měl zkazku, které jsem příliš nevěřil, někde jsem ji možná slyšel, ale k Jánovi pasovala, takže asi byla
pravdivá. Režisér B. Štreke mu dal do pohádky malou roličku
s jednou větou (jak jinak) a také krásný, bílý kostým livreje
– sluhy na zámku. Vzal si ho hned domů, aby se pochlubil.
Chodil v něm, byl i "na rejďáku" v parku, kde se od nepaměti
hrával klukovský fotbal. Vždycky kostým zašpinil, ale na představení byl čisťounký a náramně mu to jako snědému chlapci
slušelo. Na jevišti měl říct s p a u z o u: „Panstvo... už je prostřeno.“ Pořád se mu do pusy dralo slovenské "prostreté",
ale o zkouškách přece jenom tu větu správně a s pauzou říkal,
než přišla ona scéna a všeobjímající tréma. Nadechl se a vyhrkl „páánstvo už je pros.até". Bez pauzy.
Přišel konec nadějí stát se hercem, po němž tolik toužil. Byl
přímo posedlý herectvím a jeviště ho přitahovalo jako ordinace hypochondra. Chvilku vypomáhal technice stavět kulisy,
ale pak z divadla zmizel a už nikdy nepřišel.
Zanedlouho jsme slyšeli smutnou zprávu, že náš milý Cigánek
Jáno zemřel na zlou nemoc.
Zdeněk Hovorka

Loutkářský
soubor
BOĎI Jaroměř, jeden

z nejstarších souborů sídlící
ve druhé nejstarší stálé scéně loutkového divadla u nás,
HLEDÁ NOVÉ ČLENY. Jestli
v sobě máte touhu to zkusit, přijďte se podívat, popovídat. Zkoušíme každý pátek od
18.00 hodin v Boučkově loutkovém divadle. Každý si své místo najde. Potřebujeme jak vodiče, tak mluviče, ale i techniky
atd. Nestyďte se a přijďte posílit naše řady.
Telefon na principála Romana Bauera: 777 812 470, e-mail:
bodi@bodi.cz, www.bodi.cz. Těšíme se na Vás.
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Vzp om í n k a n a sb or M irko Křičen s ké ho

Nedávné setkání bývalých žáků základní školy Na Ostrově
(roč. 1942) vzpomněla mj. i osobnosti učitele hudební výchovy
(tehdy se říkalo zpěvu) Mirko Křičenského.

ta má aspoň peřiny.“
Myslím, že osobnost Mirko Křičenského by si zasloužila monografické zpracování.
prof. PhDr. Vladimír Wolf

O této významné postavě jaroměřského kulturního života
50. a 60. let psali před časem Jiří Uhlíř (Osobnosti Jaroměř,
2011, s. 86-87) a historik jaroměřského divadla, nedávno zesnulý Zdeněk Hovorka (Jaroměřský a josefovský zpravodaj, 2016,
č. 21, s. 11).
Mirko Křičenského jsem poznal jako žák 1. třídy národní školy
Na Ostrově ve školním roce 1948/49. Pan učitel Křičenský zformoval ze žáků 1. – 5. třídy pěvecký soubor, který měl i vlastní
kapelu. My malí jsme byli zpěváci, hoši z 5. třídy muzikanti.
Soubor Mirko Křičenského se zúčastnil první poúnorové Soutěže tvořivosti mládeže (1949). Uspěli jsme s programem našich národních písní v krajském kole v Hradci Králové. A tak
jsme postoupili do celostátního kola v Brně. I tam jsme uspěli
a náš soubor obdržel 2. cenu. Vlastně byly uděleny dvě 2. ceny,
1. nebyla udělena. 2. cenu totiž s námi obdržel pražský soubor
Marty Gottwaldové. Nebylo možné, aby soubor z Jaroměře byl
lepší. A také jsme ještě nebyli pionýry, ale červené kravaty jsme
měli. Vystoupili jsme též na nádvoří jedné brněnské továrny.
Sbor Mirko Křičenského o rok později nastudoval pásmo lidových písní o řemeslnících a řemeslech. Vystoupili jsme s ním
v jaroměřském divadle v sokolovně. Pořad ale už nebyl reprízován, patrně se nehodil ideově do tehdejšího tažení proti živnostníkům na počátku 50. let.
Vzpomínám i na Křičenského výuku hudební výchovy, jak
krásně a zaníceně bylo vyprávěno o Smetanově Vltavě. M. Křičenský byl vedle aktivit skladatelských a dirigentských také
sběratelem folkloru na Jaroměřsku. Dones si pamatuji už jen
dvouverší z jedné jím sebrané písně: „Já mám holku z Habřiny,

Upřesnění k prodeji vstupenek.
Předprodej abonentních vstupenek bude zahájen 20. srpna
2018. Stálým předplatitelům rezervujeme jejich oblíbená místa do 31. srpna 2018, stačí si místo zamluvit, není nutné ihned
kupovat. Nové abonentky je možné si koupit od 3. do 7. září
2018 a od 10. září 2018 bude zahájen volný prodej vstupenek na
všechna představení v podzimní sezoně.

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
04.08. a 05.08.
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077
18.08. a 19.08.
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a, Česká Skalice
491 451 300

11.08. a 12.08.
Stomatologie Jiřištová s.r.o.
Z. Německa 130, Josefov
491 813 485
25.08. a 26.08.
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077

01.09. a 02.09.
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447
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Václav Babinksý zatčen na Jaroměřsku
Jak byl na jaroměřsku zatčen Václav Babinský, poslední zbojník lesů rudohorských, špilberský vězeň.
Prvního prosince roku 1840 se
před soudem v Praze zodpovídal
44letý Václav Babinský (* 22. srpna 1796, Pokratice u Litoměřic),
obžalovaný z loupežných vražd,
krádeží, veřejného násilí a falšování úředních listin. Umírá jako
zahradník v 82 letech dne 1. srpna 1879 v Řepích u Prahy, pochován je na hřbitově v Liboci.
Mezi těmito dvěma daty vznikla
legenda, jak Babinský bohatým
bral a chudým dával, jak přelstil
regimenty vojáků, jak tajně sezdával milence apod. O tom všem
se mezi lidem šířily zkazky, fámy, a dokonce i písničky. Nebyla
to jen loupežnická romantika, proč činnost Babinského vzbuzovala zájem lidu. Vždyť bandita poškozoval především boháče – u chudáka nebylo co vzít – a svým nezákonným počínáním
působil potíže nenáviděným úřadům. Soudní spisy pohřbené
v archivech nevědí nic o tom, co je zachováno v lidovém podání o Babinském. Když jej konečně spravedlnost dopadla a když
bylo zabráněno jeho odvážnému útěku z pražského vězení, sepsal prokurátor žalobu, podle níž to vypadalo s loupežníkem
náramně bledě. Jak to s Babinským ale celé doopravdy bylo?
V lidovém podání se vypráví, že měl kolem sebe tlupu 12 mužů.
A teprve až jejich zradou se dostal na lavici obžalovaných. Babinský, hlava dvanáctičlenné skupiny zbojníků, se pohyboval
se svojí tlupou převážně na území pod Bezdězem, v okolí České Lípy, Doks a Litoměřic. Zbojníci jej poslouchali na slovo, na
pouhý pokyn, později ale počali rozkazů jeho neplnit, stali se
vzpurnými a každý čin svého vůdce podrobovali postranní nenávistné kritice. Babinskému tato změna ovšem neušla, a proto si řekl, že skupinu opustí, uchýlí se někde do ústraní a pokusí
se aspoň na nějaký čas žíti jako řádný občan. Zatím však úřady,
nemohouce se jej nikde zmocniti, vypsaly na dopadení Václava Babinského cenu jednoho sta dukátů. Vůdce rudohorských
zbojníků se najednou objevil v okolí Josefova, aby se zde skryl
před úřady. Za svůj úkryt zvolil si Podklasný mlýn a pracoval
zde několik neděl jako stárek. Jednoho dne jej navštívil přední
člen jeho bývalé tlupy s požadavkem, aby vyplatil peníze pro
společníky, aby si všichni mohli založiti novou existenci. Když
Babinský jeho požadavek odmítl, rozešli se ve zlém. Na to při
večeři pravil Babinský k mlynáři: „Zítra odtud odejdu, necítím
se zde dosti volným“. A mlynář, který věděl, kdo vlastně jeho
stárek je, nijak ho nezdržoval. A ten se chystal na cestu. Pojednou bylo na dveře mlýnice prudce zabušeno. „Ve jménu zákona – otevřete!“ Babinský přistoupil k malému okénku a spatřil
venku četu vojáků, která obsadila všechny východy vedoucí ze
mlýna. Rychle tedy vyběhl na půdu a vikýřem se dostal na střechu, která se táhla až k vysokému břehu mlýnského potoka.
Právě se chystal ke skoku, když v tom jej jeden z vojáků spatřil.
Zahoukla střelná rána a Babinský zasažen kulkou do nohy, svezl se ze střechy vojákům přímo do rukou. Okamžitě spoutali
jej na rukou a nohou. V malé chvíli bylo slyšet koňský dusot
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a v příštím okamžiku přiklusal na bujném ryzáku podplukovník
Halsinger. Přesvědčil se, že je Babinský dobře spoután, pak teprve dal rozkaz, aby rána na jeho noze byla vymyta a ovázána.
Koule mu roztříštila kotník, lékařská pomoc byla nezbytnou.
Podplukovník Halsinger dal rozkaz, aby byl opatřen vůz, na
kterém chtěl Babinského dopraviti do Litoměřic. V průběhu
cesty, nedaleko Jičína, seskupil se kolem konvoje, který vezl
Babinského takový dav lidstva, že vojáci museli si razit cestu
pažbami. „Pusťte ho“ – zněly hlasy rozjitřeného lidu. Podplukovník Halsinger, ač spoléhaje na své vojáky, přece jen si přibral v Jičíně posilu, aby se tak vyhnul dalším nepředvídaným
událostem. Babinský pak po svém odsouzení k 20tiletému těžkému žaláři přišel dne 10. června 1841 na Špilberk. Kmenová
kniha špilberských trestanců obsahuje o něm následující zápis: Václav Babinský, všeobecně Véna z Pokratic, či Pokratický Venc zvaný, též Josef Šmid, František Malý, Antonín Müller
a Fischer, narodil se v Pokraticích u města Litoměřic v Čechách,
byl 44 roků stár, katolického náboženství, ženatý, bez řemesla, a sloužil dříve jako obyčejný vojín u pěšího pluku Velingtonova. Za jeho spoluviníky uvedeni jsou: Bartoloměj Klopchitz,
František Antonín Vater, Apollonia Hofmanová, Michal Latner,
Hynek Bittner. V kmenové knize pak popis osoby Babinského
jest uveden následovně: Jest velké, usedlé postavy, má hnědé
vlasy, šedé oči, hnědé obočí, hustý vous, prostřední nos, široká
ústa, dobré zuby, jest obličeje bledého. Mluví německy i česky.
V rubrice tělesná a mravní povaha pak doslovně stojí: Zdravý,
velmi odvážný, zatvrzelý, všeobecné veřejné bezpečnosti nebezpečný muž. Byl ve spojení s rozšířenou tlupou, jest velmi
vychytralý a podnikavý, nejvýše odvážným, životu nebezpečným způsobem pokusil se z velké výšky podvakráte k útěku
a jiné k tomu svedl. Jméno tohoto pověstného zbojníka – loupežníka žije dosud v paměti lidu a vypravují se o něm romantické události. Trest si odpykával Babinský, jak již bylo řečeno
nejprve na Špilberku. Když zde bylo vězení zrušeno, pobyl
ještě nějaký čas v Kartouzích. Po propuštění žil jako zahradník
v Řepích u Prahy. Ze vzpomínek současníků víme, kam docházel do hostince, kde vyprávěl svá, ale již smyšlená loupežnická dobrodružství. A když umíral, modlily se u jeho lůžka dvě
jeptišky. Jeho úmrtí zaznamenaly i tehdejší noviny. Babinský
přežil svoji dobu, smrt si pro něho přišla v čase, kdy loupežníci
již nehledali svou kořist ve mlýnech, uprostřed lesů, ale v bankách velkoměst. Jeho loupežnické příběhy staly se námětem
k dobrodružným povídkám, jejichž hrdinou musel být ovšem
Babinský. A také v tklivých lidových jarmarečních písničkách,
v nichž dozníval ještě romantismus, žil jiný Babinský, ušlechtilý
zbojník, který měl heslo: Blaho chudobě, zkáza bohatým. Skutečnost však byla jiná, a nebylo v ní to, o čem vyprávěly pověsti. Ale to snad věděl jen sám stařičký zahradník z Řep, kterému
už léta před smrtí opatřila lidová legenda aureolu hrdinského
zastánce utiskovaných. Až půjdete po josefovské promenádě
a vaše zraky objeví v zeleni stromů ukrytou budovu Podklasného mlýna, připomeňte si, že zde v roce 1840 byl zatčen poslední zbojník – loupežník rudohorských lesů Václav Babinský.
Z archívu Jana Vacka, bývalého kronikáře města Jaroměře. Svazek č. 1,
29. října 1958, vypracováno pro vysílání tehdejšího RD.
Foto: Jindřich Polák
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Ak ce n a h ra d ech a zá mcích
s r pe n 2 0 1 8
25. května - 31. října: státní zámek Opočno

21. srpna: státní zámek Opočno

Stavební vývoj „starého“ Opočna. Výstava na zámeckém nádvoří představí vývoj opočenské zámecké budovy, který se pro nedostatek pramenů daří až v poslední době rozkrývat ze sekundárních zdrojů. (www.zamek-opocno.cz)

Festival Renesance Opočno 2018 – Shakespeare, hudba, divadlo a doba. Přednáška Martina Hilského s hudebním
doprovodem souboru La Bilancetta v zámecké tabulnici.

1. srpna: státní zámek Náchod
Prohlídky půd. Při prohlídce půd a historických krovů
nad hlavními zámeckými budovami návštěvníci uvidí pozdně
barokní střešní konstrukci. Od 14 hodin. Vstupné: jednotné
30 Kč, děti do 6 let zdarma. (www.zamek-nachod.cz)
3. - 5. srpna: státní zámek Hrádek u Nechanic
Prohlídky s hraběnkou. Prohlídky pro děti s paní hraběnkou či mladou komtesou. Objevte zámek zábavnou formou a přesuňte se do druhé poloviny 19. století. (www.zamek-hradekunechanic.cz)
4. srpna: hospitál Kuks
Hudební léto Kuks. Dílčí koncert festivalu.

22. srpna: státní zámek Opočno
Festival Renesance Opočno 2018 – Iva Bittová – Čikori.
Koncert na nádvoří zámku. Pořádá Kamil Remeš s podporou
MÚ Opočno. (www.zamek-opocno.cz)
22. - 26. srpna: hospitál Kuks
Theatrum Kuks. Sedmnáctý ročník festivalu barokního divadla, opery a hudby. Organizuje: Kuckus-Baade o. s.
(www.hospital-kuks.cz)
25. srpna: státní zámek Hrádek u Nechanic
Hrádkozámecká noc. Přijďte načerpat jedinečnou
noční atmosféru romantického zámku uprostřed hlubokých
lesů. Prohlídka reprezentačních prostor v přízemí bez průvodce. Večerní prohlídky prvního patra zámku. (www.zamek-hradekunechanic.cz)

11. srpna: státní zámek Ratibořice
Automobiloví veteráni a Swing sextet. Sedmnácté
setkání majitelů historických motorových vozidel v areálu zámeckého parku v Ratibořicích, doprovázené koncertem populárních evergreenů v. Začátek: 13.30 hodin. Vstupné: jednotné
40 Kč. (www.zamek-ratiborice.cz)
11. – 12. srpna: státní zámek Náchod
Šermířská vystoupení manů Přemysla Otakara. Krátká
komentovaná šermířská vystoupení skupiny historického šermu manové Přemysla Otakara na I. zámeckém nádvoří u velké
věže. Od 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Vstupné 30 Kč. (www.zamek-nachod.cz)
18. srpna: státní zámek Náchod
Večerní prohlídky komnat zámeckých v době Smiřických. Pohnuté osudy posledních členů jednoho z nejbohatších
českých rodů Smiřických ze Smiřic. Nutná rezervace na tel.
+420 491 426 201, +420 773 771 818 nebo na e-mailu: nachod.
objednavky@npu.cz. Od 21, 22 a v případě zájmu i ve 23 hodin.
Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 400 Kč. (www.
zamek-nachod.cz)
18. – 19. srpna: státní zámek Hrádek u Nechanic
Zámecké slavnosti. Po celý víkend na Vás čekají kostýmové prohlídky s příběhem, dobový jarmark a občerstvení. V sobotu 18. srpna je po celý den připraven i doprovodný
program. Dobový jarmark bude otevřen od 9 do 18 hodin.
Vstup na zámecké nádvoří je v sobotu zpoplatněno: 40,- Kč
plné vstupné, 30,- Kč snížené. Základní vstupné do zámku na
kostýmové prohlídky je 100,- Kč (malý okruh) a 150,- Kč (velký
okruh). (www.zamek-hradekunechanic.cz)
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S bratry Čapkovými do světa fantazie
V dnešním tipu na výlet si představíme jeden z programů nového projektu s názvem Festival zážitků.

Ten vám o letošních prázdninách (a dále ještě v roce 2019
a 2020) přinese sérii aktivit zdarma na různých místech Kladského pomezí. Program festivalu je připravený tak, abyste každý kalendářní den měli možnost něco zažít a inspirovat se k výletům do lokalit, které byste mohli při svých cestách nechtěně
minout.
Na zážitkový program S bratry Čapkovými do světa fantazie
se vydáme do Malých Svatoňovic. Na náměstí vstoupíme do
rodného domu Karla Čapka, kde dnes sídlí Muzeum bratří Čapkových. Uvnitř se interaktivní formou seznámíme s dílem obou
sourozenců. Starší návštěvníci si budou moci sestavit svého robota, a připomenout si tak vědeckofantastické drama R.U.R.,

jehož autorem je mladší z bratrů, Karel. Mladší účastníci si po
vzoru pejska a kočičky - hlavních hrdinů knížky Josefa Čapka
– zkusí na interaktivní tabuli umístěné v přilehlém parku na náměstí upéct dort nebo zašít pejskovi kalhoty.
Zatímco necháme své děti sestrojovat robota, či pomáhat
zvířecím hrdinům s “domácími pracemi”, můžeme se porozhlédnout po expozici muzea. Nalezneme v ní přehlídku všech
oblastí Karlovy tvorby (literatura vč. dětských knih, žurnalistická činnost, fotografie, kresba ad.). Část věnovaná Josefu Čapkovi je zaměřená na malířskou tvorbu a doplněna dokumenty
z jeho života. Pro přiblížení krás rodného kraje obou sourozenců je zde soubor uměleckých fotografií z regionu od Zdenko
Feyfara.
S bratry Čapkovými do světa fantazie se můžeme vydat každou prázdninovou sobotu od 14 do 17 hod. Vzhledem k omezené kapacitě je doporučeno se objednat na tel. 705 103 264. Více
o projektu Festival zážitků naleznete na www.festivalzazitku.
cz a v Katalogu zážitků (k dispozici zdarma v IC Kladského pomezí).
Jiří Švanda

17 . r oč n í k f est i v a lu Th ea t rum Kuks
bude exkluz i v n í

Divadlo, koncerty, operu, tanec, pohybovou performance, výtvarné umění, dva workshopy, program pro děti, divadelní výlet do Adršpašských skal či vodácký výlet po Labi – to nabídne
návštěvníkům festivalu barokního a barokem inspirovaného
umění THEATRUM KUKS od 20. do 26. srpna.

Žánrově široce rozkročený program uspokojí jak znalce baroka, tak úplné laiky, ale i rodiny s dětmi. Na festivalu se objeví
i několik projektů exkluzivně nastudovaných pro festival – například koncertní program flétnového mága Jiřího Stivína.
Festival se jako multižánrový profiluje již od svého počátku. Na
festivalu vystoupí celosvětově známá zpěvačka a houslistka
Iva Bittová či flétnista Jiří Stivín, divadelní program již tradičně naplní pražský soubor Geisslers Hofcomoedianten. V rámci
jednoho festivalového dne uvede soubor také kompletní divadelní trilogii Opus Andreini. Již po několikáté přijede na festival
olomoucký operní soubor Ensemble Damian. Vedle tradičnějšího programu se chystají dva adrenalinové výlety – do Adršpašských skal, kde se bude konat přímo v kulisách skalního města
interaktivní divadelní představení Ambrosia souboru Geisslers
Hofcomoedianten, a divadelně-hudebně-vodácký výlet, na
němž si diváci sjedou řeku Labe ze Dvora Králové nad Labem
až do Kuksu s několika zastávkami.
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Nejmenším návštěvníkům Kuksu se bude věnovat celý sobotní
den nazvaný Theatříčkum Kuksíček.
I letos festival navazuje na tradici workshopů – uskuteční se
hudební dílna s Ivou Bittovou a pohybová dílna s mladým choreografem Martinem Talagou. Pohybová dílna bude navázaná
na Talagův projekt #SOMA, který získal prestižní cenu festivalu Česká taneční platforma za Taneční inscenaci roku 2018
a Objev roku 2018. Projekt je inspirovaný výtvarným uměním
a ideálem krásy napříč historií v něm zobrazovaným, putuje po
českých galeriích a pokaždé se liší. Talaga a účastníci workshopu se inspirují lapidáriem hospitálu Kuks, v němž jsou uloženy
originály Braunových soch Ctností a Neřestí.
„Na začátku všeho byl Sporck. A Sporck letos slaví 280. výročí od jeho úmrtí. Zakladateli Kuksu vzdáme hold jednak sobotním programem, který je téměř celý věnovaný jeho osobě, ale
především nedělní mší skladatele Antonia Bioniho, která bude
v podání souboru Hof-Musici uvedená v celosvětové novodobé
premiéře. Exkluzivita festivalu THEATRUM KUKS spočívá právě
v místě konání v kulisách kukského údolí. Dlouhodobě usilujeme
o organické propojení této inspirativní lokace a její historie s živým multižánrovým uměním tak, jak to tenkrát zamýšlel hrabě
Sporck. Vytváříme příležitost pro umělce objevovat nové souvislosti a pro diváky zažít baroko jinak.“
Festival se stále více otevírá široké veřejnosti a pomáhá návštěvníkům objevit baroko tak, jak jej nečekají!
Festivalu byla udělena trvalá záštita Rady Královéhradeckého
kraje na období 2018-2020. Festival se koná pod záštitou Města
Lysá nad Labem a starosty města Lysá nad Labem. Projekt se
uskutečňuje za finanční podpory MKČR.
Nicola Škvarová
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Theatrum Kuks a jaroměřští
Multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného
umění THEATRUM KUKS se koná v nedalekém Kuksu již po
sedmnácté.

Kompletní program najdete na www.theatrum-kuks.cz
Vstupenky zakoupíte on-line na www.kupvstupenku.cz či ve
vybraných informačních centrech v kraji (včetně IC Jaroměř).

Letošní ročník nabídne program otevřený široké veřejnosti
i zájemcům o barokní umění. Iva Bittová, Jiří Stivín, Geisslers
Hofcomoedianten, Ensemble Damian a řada dalších umělců
rozžije kukské údolí od 20. do 26. 8. Festival má mnoho spojnic i s Jaroměří. Jaroměřský soubor staré hudby La Bilancetta
vystoupí na festivalu hned dvakrát – 20. 8. zahraje na vernisáži
skic a rozborů o Kuksu architekta Viktora Vlacha, 22. 8. doprovodí živou produkcí zahradní slavnost při příležitosti slavnostního zahájení. 21. 8. můžete v Jaroměři na autobusovém nádraží nastoupit do autobusu a vyrazit s festivalem na výlet do
Adršpašských skal, kde proběhne koncert Stanislava Bohadla
a Lukáše Pelce „Kristus v Adršpachu“ a divadelní představení
souboru Geisslers Hofcomoedianten Ambrosia. ZUŠ F. A. Šporka je dlouholetým tradičním účastníkem festivalu a nezmění se
to ani letos. 23. 8. zahraje soubor JakKdo inscenaci Molièrovy
komedie „Zdravý nemocný“ na zahradě restaurace Šporkův
mlýn ve Stanovicích v rámci festivalového divadelně-hudebně-vodáckého výletu Jedu Labe! A 24. 8. představí soubor
Děvčátko a slečny inscenaci lidového příběhu „Modrovous“.
A naposledy v neděli 26. 8. se v Městském divadle Jaroměř
odehraje inscenace Magdaléna lascivní a kajícná souboru Geisslers Hofcomoedianten, činoherně-operně-taneční inscenace, která se inspiruje dílem Giovan Battisty Andreiniho.

Equicentrum zvítězilo v Amazon Race Air Attack.

Náš tým nejen jezdí na koni, ale také rád běhá. A tak jsme se
ve složení Míra, Týna a Gabča Fassati, v sobotu 2. 6., zúčastnili
extrémního překážkového závodu V Hradci Králové.
Kdo zná josefovský Gladiátor Race, je to podobný závod. Na
3,5 km trati s 33 překážkami, jsme si vydobyli vítězství! Navíc
G. Fassati se v kategorii žen umístila na 2. místě.

Akce na srpen 2018 v Královských věnných městech

Dvůr Králové nad Labem
KRÁLOVÉDVORSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
8. 8. 2018
www.dvurkralove.cz
Hradec Králové
HIP HOP KEMP
23. - 25. 8. 2018
www.hiphopkemp.cz
SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY
31. 8. - 1. 9. 2018
www.slavnostikralovnyelisky.cz
Chrudim
LETNÍ BARKONÍ SCÉNA
16. - 18. 8. 2018
www.barokochrudim.cz
Mělník
BITVA NA MĚLNÍKU ANEB OSMÁ BITVA
RYTÍŘŮ MĚLNICKÝCH

4. 8. 2018
www.rytirimelnicti.cz

17. - 19. 8. 2018
www.tyluvdum.cz

MĚLNICKÝ KOŠT
11. 8. 2018
www.melnickykost.cz

TŘICETILETÁ VÁLKA NA SVOJANOVĚ
18. a 19. 8. 2018
www.svojanov.cz

Nový Bydžov
III. ROČNÍK MEKKA NA VODĚ
4. a 11. 8. 2018
www.novybydzov.cz

Trutnov
SVĚT KVĚTIN
17. a 18. 8. 2018
www.svetkvetin.eu

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ A POSVÍCENÍ
11. - 13. 8. 2018
www.novybydzov.cz

Vysoké Mýto
TÝDEN HUDBY 2018
20. - 24. 8. 2018
www.tydenhudby.vysoke-myto.cz

Polička
DIVADELNÍ POUŤ NA SVOJANOVĚ
4. a 5. 8. 2018
www.svojanov.cz
FESTIVAL POLIČKA 555

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
27. - 30. 2018
www.mklub.cz
Více informací na www.vennamesta.cz
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First Responder zasahoval při záchraně života
Pojmem First Responder (FR) obecně označujme člověka, který je schopen realizovat rychlý zásah u osoby v přímém ohrožení života. K takovému zásahu došlo ve čtvrtek 21. 6. 2018
v plaveckém areálu v Jaroměři. Na to, jak záchrana proběhla
a jak vlastně FR funguje, jsem se ptala Pavla Martínka, vedoucího areálu ASVAJ a jednoho z First Responderů v Jaroměři.

běžel pro defibrilátor. Přihlížející zavolali RZP a na základě výzvy k zásahu od operátora jsem tam hned běžel, abych jim také
pomohl.
Potvrdilo se tedy, že ten systém FR funguje dobře?
Určitě, ten systém funguje tak, že dispečer záchranné
služby přijme výzvu a následně upozorní nejbližšího FR, kam
má k zásahu doběhnout. K fungování systému stačí mít pouze
chytrý mobilní telefon a stáhnutou aplikaci.
Takže jste defibrilátor nakonec vyzkoušeli?
Defibrilátor jsme připojili, ale protože nám sám nahlásil, že výboj nedoporučuje, nedošlo k němu. Pokračovali jsme
tedy v masáži srdce do té doby, než přijela záchranná služba,
která nakonec po jedenácti minutách pána oživila.

Co se stalo ve čtvrtek 21. 6. v plaveckém areálu?
Stalo se to, že pán, 81 let, nám z neznámých důvodů
zůstal ležet na vodní hladině obličejem dolů.
Kdo si toho všiml jako první?
Zprvu návštěvníci a hned vzápětí plavčík, Roman Praisler a strojník, Jaroslav Sibera.
Co se dělo poté, kdy si lidé všimli, že něco není v pořádku?
Pán byl vytažen na břeh a plavčík se strojníkem si
všimli, že nedýchá. Plavčík tedy začal s masáží srdce a strojník

Máte zprávy, jestli měl tento zásah šťastný konec?
Zatím žádné zprávy nemáme, ale když pán odjížděl,
dýchal a byl naživu.
Je těžké stát se First Responderem?
No, pro zařazení do systému FR je potřeba prokázat
odborné znalosti poskytování první pomoci a absolvovat příslušný kurz organizovaný záchrannou složkou. U nás mám tento kurz já a další dva zaměstnanci na hale v Jaroměři. Obnáší to
sice i nějaké úřednické běhání a musíte mít chytrý telefon stále
při sobě, ale postupem času chci do tohoto programu zapojit
všechny zaměstnance ASVAJ.
«LAT»

O hr a z en í p r o t i člá n ku

Jsem nucen se důrazně ohradit proti nepravdám, uveřejněným Ing. Otto Salačem, CSc. v dubnovém čísle Zpravodaje.
Ing. Salač mluví o zhanobení sochy a nazývá to barbarským činem. Nikoliv, socha nebyla zhanobena, pouze na její podstavec
byl umístěn nápis, vyjadřující názor občana na to, co by se s ní
mělo stát. Stalo se tak zcela v souladu s čl. 17. odst. 2 Ústavní
listiny základních práv a svobod, kde se praví: „Každý má právo
vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo
jiným způsobem...“ (Že náchodskému soudu tento dokument
není znám, je už jiná kapitola, která také vypovídá cosi o tom,
kam se naše společnost od revoluce posunula a bohužel stále
posouvá...)
Barbarsky zhanoben byl naopak jiný artefakt, totiž panel se
jmény 105 obětí sovětské okupace. To Ing. Salačovi zjevně nevadí.
Pisatel dále tvrdí, že socha není oslavou komunismu. Ptám se
tedy, proč má před sebou srp a kladivo s pěticípou hvězdou?
A do třetice – socha prý není oslavou okupace z r. 1968. Oficiálně jistě ne, tak daleko si netroufli jít ani normalizátoři biľakovského ražení. Ale fakticky? Je přece nepopiratelným faktem,
že zobrazuje vojáka armády, která byla v době jejího vzniku
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a instalace armádou okupační. To ostatně oficiálně potvrdilo
i Město Jaroměř v dokumentu Čj. OOVV-507/2017-TR-266/17,
PDMUJA 9673/2018, který si může kdokoliv vyžádat na Městském úřadu.
A jenom na okraj – autor projevuje až dojemnou starost o to,
kolik bude nový památník stát a kdo ho zaplatí. Kolik stála tato
socha a kdo ji zaplatil, ho asi příliš nevzrušuje.
RNDr. Jan Tomsa

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
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Mě s t sk á k n i h o v n a Ja roměř

Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,

Hlavní budova:

letos bylo pasováno 170 prvňáčků ze ZŠ Na Ostrově, ZŠ Boženy
Němcové a ZŠ Josefov, kteří se zúčastnili slavnostního obřadu,
pasováni byli knížetem Jaromírem. Děti splnily připravené úkoly, obdržely pasovací listinu a knihu spisovatelky Evelíny Koubové – Bráchova bota z projektu Knížka pro prvňáčka.
Výsledky 35. ročníku literární soutěže na téma „Mám rád…/
mám ráda“ byly vyhlášeny v budově Nové radnice v Josefově.
Z 231 soutěžních prací jsme vybrali ty nejzdařilejší a autory odměnili knihami od firmy OPA a květinami, za které děkujeme
Městu Jaroměř.

Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
			
Pobočka Josefov:
		
Pobočka Zavadilka:
			

výpůjční doba nezměněna
pondělí 8:00 – 11:00, 12:30 – 16:00
středa 8:00 – 11:00
výpůjční doba nezměněna
výpůjční doba nezměněna
(uzavřena od 6. do 19. 8. 2018)

Aktuální informace o knihovně naleznete na www.knihovnajaromer.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu,

Upozorňujeme na změny otevírací doby o prázdninách:

Vaše knihovna

Životní jubileum v květnu oslavili:
Binar Karel			
Burešová Hana			
Felix Jan				
Haláková Helena			
Műllerová Věra			
Plšková Vlastislava		
Popelková Květomila		
Procházka Květoslav		
Přibylová Věra			
Růtová Emilie			
Sochor Jan			
Škopková Zdeňka		
Venzarová Drahomíra		
Josef Břeský			
Naděžda Doležalová		

87 let
88 let
91 let
86 let
85 let
89 let
87 let
85 let
89 let
95 let
85 let
87 let
85 let
90 let
91 let

Dne 29. 7. 2018 tomu bylo již
15 let, kdy nám ve věku 13 let
krutý osud navždy vzal toho,
koho jsme nejvíce milovali – Lukáška Karlovského z Josefova.
Stále vzpomíná maminka Ivana
a Ruda Klemešovi, sestra Lucie
s manželem, neteřinka Terezka,
babička, teta s
manželem a sestřenice
s manželem.

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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Pozvánka na výstavu v Městském muzeu – Wenkeově domě
V období mezi 7. 6. až 21. 9. 2018 se v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkeově domě koná výstava „´My Vás tady nechceme!´ aneb občanem Jaroměřska v roce 1968“.
Slavnostní vernisáž uspořádanou 7. července uvedl ředitel muzea Rudolf Havelka a hlavní autorka výstavy Dr. Olga Mertlíková. O hudební doprovod se postaralo rodinné duo „Barča s Otcom“, tedy slečna Barbora Žárská, účastnice SuperStar 2018,
a pan Radim Žárský.
Tato výstava je uspořádaná v rámci „osmičkových výročí“.
Městské muzeum v Jaroměři zvolilo téma události spjaté
s okupací vojsky Varšavské smlouvy se zaměřením na události
Jaroměřska. Její název také není zvolen náhodně. Nápis „My
vás tady nechceme“ se nacházel na jednom z jaroměřských
domů. Výstava jistě zaujme jak pamětníky událostí, tak generace následující, včetně školní mládeže.
Historické události jsou návštěvníkům připomínány a prezentovány nejen podrobně zpracovanými texty, vypovídajícími
o dobových událostech, ale i autentickými dobovými předměty. Významná část výstavy je věnovaná i reáliím konce 60. let,
včetně repliky dobově vybaveného pokoje či tehdy moderního
oblečení. Další atraktivní složkou výstavy pro návštěvníky je
„kino“, kde jsou promítány dobové amatérské záběry okupace vojsk Varšavské smlouvy. Ve výstavním sále má návštěvník
možnost vniknout do noci okupace díky první rozhlasové nahrávce informující občany o vstupu vojsk na území ČSSR. Vý-

stava je obohacena o velkoformátové dobové fotografie a plakáty. Nechybí také dobové tiskoviny, ukázky vtipů v dobovém
tisku a časopisech, jakožto krásného specifika československého národa pojímat i tragické události s humorem a ironií.
Součástí výstavy je výukový program pro školy vhodně doplňující výuku dějepisu a základů společenských věd. Školní mládeži
umožní přístupnou formou reflexi událostí z roku 1968 v široké
perspektivě.
Na výstavu byly zapůjčeny sbírkové předměty a poskytnuty
archiválie z různých muzeí a institucí, ze kterých lze jmenovat
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Regionální muzeum v Chrudimi, Městské muzeum v Jičíně, Státní okresní archiv
v Náchodě nebo Národní filmový archiv.
Výstava
byla
podpořena Ministerstvem kultury v rámci programu Podpora
projektů k připomínkám významných výročí naší
státnosti.
Monika Joštová,
Městské muzeum
v Jaroměři

P r vo r ep ub l i k o vý d en v Ja roměři

V Jaroměři můžete zažít první republiku.

profilu města Zpravodaj města Jaroměře.

Zveme vás na Prvorepublikový den
v Jaroměři, který se uskuteční dne
18. 8. 2018 v Jaroměři v Masarykových
sadech.
Přijďte si poslechnout swingové a jazzové kapely či flašinetáře. Chybět nebudou ani dobové scénky, program
Umělecké kolonie Bastionu IV, prvorepubliková pošta, fotokoutek či výstavy
Jaroměř dnes a před sto lety a Cesta ke
svobodě. Celá akce vyvrcholí národně laděným ohňostrojem.
Na své si přijdou i milovníci gastronomie. Mohou se těšit na
trdelníky, palačinky, ovoce v čokoládě, domácí oříšková másla,
bramborové speciality, špízy, langoše, lokše, klobásy, topinky
a mnoho dalšího. Na energii poslouží kvalitní káva a na žízeň
pak pivo, domácí limonády či sirupy. Milovníci piva jistě ocení
také pivo z rodinného minipivovaru.
Budeme potěšeni, když přijedete oblečeni ve stylu první republiky. Taktéž jsou vítáni návštěvníci s dekami.
Projekt zajištuje Město Jaroměř ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Jaroměři a s Městským muzeem v Jaroměři. Projekt je také finančně podpořen Královéhradeckým krajem. Informace o akci budou upřesňovány na facebookovém

Všichni jste srdečně zváni!
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PS: Svou účast přislíbil i Masaryk!
Mgr. Markéta Drahorádová, referent kultury

Spolek Sante vás zve na 3. ročník Středověkého food festivalu do Dětenic.
Podle pořadatelů na vás čeká rytířské klání, poběhlice, středověká kapela, masakr
žrádla a nehorázně chlastu.
Kdy vyrazíme? 		
Na kolik nás to přijde?
Odkud pojedeme?
			
			
			

25. srpna 2018
150 Kč/člen, 200 Kč/nečlen
zast. Tanex u lékárny, 13.00 hod.
Hospoda Růžovka, 13.05 hod.
Hořenice, 13.10 hod.
zast. u Lidlu, 13.15 hod.

Peníze se budou vybírat 13. srpna v naší kanceláři na MÚ od
15. do 16. hod. Pro více info volejte na tf. 606 484 816.
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Vzd ě l á v á n í p ra x í

Nedaří se vám uplatnit na trhu práce nebo hledáte šikovné
kolegy? Projekt Vzdělávání praxí pomáhá.
Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti je projekt, který
realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a jeho
hlavním cílem je zkvalitnit a zpopularizovat další vzdělávání
a tím zvýšit konkurenceschopnost znevýhodněných osob na
trhu práce.
Jak napovídá název projektu, jedná se o vzdělávání v reálném
firemním prostředí. Získání praxe a příležitost naučit se nové
věci od zkušeného odborníka jsou hlavní výhody, které lákají k zapojení do projektu Vzdělávání praxí. Účast v projektu je
bezplatná a po úspěšném absolvování obdrží účastníci certifikát, jakožto potvrzení nově získané praxe.
Kdo se může do projektu zapojit?
Na jedné straně se do projektu zapojují uchazeči o vzdělávání
praxí, což mohou být osoby nezaměstnané (včetně absolventů), osoby vracející se na trh práce (rodiče na/po mateřské či
rodičovské), osoby starší 50 let, nízkokvalifikovaní nebo osoby

se zdravotním postižením. Na druhé straně se zapojují poskytovatelé vzdělávání praxí, což jsou firmy, živnostníci, instituce
státní správy či neziskové organizace, které nabízejí uchazečům možnost získat zkušenosti, nové kompetence a pomohou
jim se zorientovat na příslušné pozici. Odměnou pro poskytovatele je kompenzace finančních nákladů za řádně uskutečněné vzdělávání praxí, kdy se výše částky odvíjí od typu pozice.
Od spuštění projektu bylo zahájeno přes 850 vzdělávání praxí.
Úspěchem je, že přes 40 % poskytovatelů nabídlo bezprostředně po skončení vzdělávání praxí účastníkovi další spolupráci,
zatímco dalších 40 % poskytovatelů po skončení vzdělávání
praxí spolupráci zvažovalo.
Na koho se v případě zájmu obrátit?
Veškeré informace o zapojení do projektu Vám upřesní
Mgr. Pavla Merková, regionální projektová manažerka pro Královéhradecký kraj (pavla.merkova@fdv.cz, 770 102 817).

V měst sk ém muzeu v zn iká
n o vá expo z i c e

Královéhradecký kraj podpořil vznik nové stálé expozice
Městského muzea.

návrhem nové skvělé expozice Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích. Náklady na honorář za studii byly ze 75 % laskavě podpořeny z Fondu individuálních dotací Královéhradeckého kraje. Této podpory si velmi vážíme, i proto, že vyjadřuje
trvající zájem členů krajské samosprávy o plánovanou rekonstrukci naší národní kulturní památky.
(obrázek je ilustrativní, autor akad. arch. David Vávra)
Rudolf Havelka, ředitel Městského muzea v Jaroměři

Semonické dýňobraní.

Součástí příprav celkové rekonstrukce Městského muzea v Jaroměři, o které jsme informovali v předchozích číslech Zpravodaje, je také plánování nových stálých expozic. Nové prostory přístupné veřejnosti budou rozšířeny o přízemí domu čp.
91 a současný depozitář ve Wenkeově domě. Nové stálé výstavy budou věnovány především obchodní a výrobní činnosti fy
A. Wenke a syn, včetně její automobilové „sekce“. Expozice
budou pojaty moderně a interaktivně, při zachování historického ducha Wenkeova domu. Zpracování ideové studie se opět
chopil akademický architekt David Vávra, který stojí např. za

Srdečně Vás zveme na Semonické dýňobraní, které proběhne
druhou zářijovou sobotu, tedy 8. 9. 2018 od 15 hodin v prostorách u hasičské zbrojnice v Semonicích.
Jedná se o tradiční podzimní slavnost, jejíž ústřední plodinou
budou letos dýně. Na návštěvníky čeká soutěž o nejlepší dýňovou pochoutku, aranžování květin, dětská tvořivá dílna
(výroba svíček a lucerniček), výtvarná soutěž Semonický Picasso, vystoupení dětské taneční skupiny Černilovské blešky
či soutěž o nejkrásnější letní klobouk. Tanečně kostýmové
vystoupení Sester Chalupových nás přenese do dob prvorepublikové elegance a bude tak milou připomínkou stoletého
výročí existence našeho státu. Těšíme se na viděnou v Semonicích!
Osadní výbor Semonice
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Zábavně-naučné okénko

SRPEN

P r vn í r ep ub l i k a
Přiřaďte události k prezidentům:
1.

Sametová revoluce 1989 		

Masaryk

2.

Protektorát Čechy a Morava

Beneš

3.

Politické monstr procesy		

Hácha

4.

Vstup do EU 			

Gottwald

5.

Měnová reforma r. 1953 		

Zápotocký

6.

Normalizace 			

Novotný

7.

Vznik ČSR 			

Svoboda

8.

Ústava r. 1960 			

Husák

9.

Mnichovský diktát 		

Havel

10.

Pražské jaro 1968 		

Klaus

Le tn í o ma l o v á nka
Procvičte si angličtinu:
1.

blue

2.

red

3.

pink

4.

black

5.

yellow

6. green
7.

purple

8. white
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•

Inzerce

Přijmeme obsluhu čerpací stanice v Černožicích n. L.
Plat od 16.500 Kč. Bližší informace na tel. č. 495 421
332 nebo 495 421 417.

• Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Jaroměře do 20
km na všechny směry, nabídněte na tel. 775 777 073.
•

Letní výprodej obuvi v prodejně OBUV NOBL (v
Jaroměři naproti České poště). Ke každému nákupu
malý dárek! www. obuvnobl.cz

• 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.
• Přijmeme na HPP či brigádně komunikativní servírku/
číšníka s nástupem ihned a dále hledáme kuchaře/ku se
znalostí české kuchyně. Tel. 730 822 369.
• Mladý muž koupí byt 2+1 v Jaroměři, platím v hotovosti, volejte na tel. 776 566 630.
• Čištění koberců a čalounění pro domácnosti
i firmy. Kompletní úklidový servis. Kvalitně za
rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Telefon:
603 701 992.
• Rozvedená žena koupí menší byt v Jaroměři, zavolejte
prosím na tel. 774 777 073.
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Oživlý Josefov
Pevnostní město 14. července ožilo dobovým životem.
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