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Zprávy z města

Vážení čtenáři,
vítám vás v říjnovém čísle našeho Zpravodaje.
A víte vůbec, co měsíc říjen označuje? Souvisí
samozřejmě s říjí jelenů.
V tomto měsíci nás čekají dvě významné události.
Hned z počátku měsíce nás čekají volby do Zastupitelstva města Jaroměře, které proběhnou
v pátek 5. 10. a v sobotu 6. 10. 2018. Ve stejném
termínu nás budou čekat i volby do Senátu Parlamentu České republiky. Všechny podrobné
informace o volbách a kandidátních listinách
jste již obdrželi ve svých schránkách, jinak jsou
k dispozici na podatelně úřadu či na webových
stránkách města. Nemusím snad ani psát, jak
jsou právě tyto volby do zastupitelstva města
důležité. Pokud tedy chcete něco v Jaroměři
změnit, rozhodně neváhejte přijít.
Důležitým dnem v tomto měsíci je i 28. říjen
– tedy den, kdy byla vyhlášena samostatná
Československá republika. 18. 10. 1918 byla
podepsána tzv. Washingtonská deklarace neboli prohlášení nezávislosti Československé republiky. 27. října kapituluje Rakousko-Uhersko
a den na to vzniká samostatná Československá
republika. Na Václavském náměstí to žije – z úst
Švehly, Rašína, Soukupa, Šrobára a Stříbrného
se lidé dozvídají, že jsme již svobodným státem.
To potvrzuje i Versailleská mírová konference.
Prezidentem se stává T. G. Masaryk a předsedou vlády Karel Kramář.
Oslavy svátků probíhají na mnoha místech
České republiky. Významným místem se stává
Národní památník na Vítkově v Praze, u nějž
tradičně probíhá vojenská přehlídka a je tam
položen věnec. Slaví se i na Hradčanském náměstí či přímo na Pražském hradě.
I my v Jaroměři si krátkým pietním aktem připomeneme, že letos je tomu sto let od těchto
významných událostí.
A co je nyní ve Zpravodaji nového? Přečtěte si,
co vás čeká na podzim v Umělecké kolonii Bastion IV, můžete si přečíst recenzi na novou knihu
Pověsti obcí dolní Metuje nebo dvě vzpomínky na zesnulého Jiřího Škopka. Dále vás určitě
bude zajímat, jak lze pomoci rodinám s Dobrým andělem nebo si přečtěte o nové výstavě
v Městském muzeu v Jaroměři.
Přeji vám krásné podzimní dny a na počtenou
v listopadovém čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Ohlédnutí za plaveckou sezónou
Malé statistické ohlédnutí za právě ukončenou sezonou v plaveckém
areálu ASVAJ.
V sezoně jsme přivítali celkem 27 796 návštěvníků. Největší návštěva byla
dne 9. 8. (v době konání Brutal Assault), kdy se vykoupat přišlo 1 110 návštěvníků. Naopak nejslabším dnem byla sobota 23. 6., kdy si zaplavat
kvůli špatnému počasí přišli pouze dva plavci.
Na vstupném jsme vybrali 1 374 885 Kč. Na úpravu vody, tak aby splňovala veškeré požadované hygienické předpisy, bylo spotřebováno neuvěřitelných 3 540 kg chemických prostředků za 136 235 Kč. Spotřeba vody
činila 4 486 m3.
Celková částka nákladů za provoz plaveckého areálu bude známa až ke
konci tohoto roku, ale dá se předpokládat, že bude v podobné výši jako
v roce 2017.
Na závěr zpráva pro nedočkavé. Pokud nenastane nějaká mimořádná situace, v roce 2019 otevřeme bazén v sobotu 1. 6. 2019 v 9:00 hod.
Pavel Martínek, vedoucí ASVAJ

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

3. 10.
8. - 12. 10., 22. - 26. 10.
1. - 5. 10., 15. - 19. 10., 29. 10. - 2. 11.

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.
Více informací vám podá Mgr. Sylva Hučková na telefonním čísle
491 847 156, nebo Ing. Petr Filipec na tel. čísle 491 847 150.
Ing. Petr Filipec, vedoucí OŽP

Výzva občanům a organizacím
Příprava rozpočtu města Jaroměře na rok 2019 – výzva občanům, organizacím.
Vážení spoluobčané, v průběhu IV. čtvrtletí 2018 bude projednáván I. návrh rozpočtu města Jaroměře na rok 2019.
Vaše návrhy a náměty na zařazení akcí do rozpočtu našeho města na rok
2019 můžete zasílat písemně na adresu odboru plánovacího a finančního
Městského úřadu v Jaroměři nebo e-mailem na adresu: neumannova@
jaromer-josefov.cz, a to v termínu do 20.10.2018.
Za Vaše náměty, návrhy a postřehy předem děkujeme.
Neumannová Iveta, vedoucí odboru plánovacího a finančního
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Komunální a senátní volby 2018
Volby do Zastupitelstva města Jaroměře proběhnou v pátek dne 05.10.2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 06.10.2018
od 8:00 do 14:00 hodin.
Volit se bude v těchto volebních okrscích:
OKRSEK Č.		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

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

VOLEBNÍ MÍSTNOST			

ADRESA

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

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

V našem volebním obvodě 47 – Náchod, se ve stejném termínu
budou konat také volby do Senátu Parlamentu České republiky. Hlasování proběhne v pátek 05.10.2018 od 14:00 hodin do
22:00 hodin a v sobotu 06.10.2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Případné druhé kolo senátních voleb proběhne o týden
později, a to ve dnech 12.10.2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a 13.10.2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
!!! UPOZORŇUJEME VOLIČE NA ZMĚNU VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
OKRSKU Č. 6 (NEMOCNICE). TATO MÍSTNOST BUDE I NADÁLE
V AREÁLU BÝVALÉ NEMOCNICE, NOVĚ VŠAK V BUDOVĚ, KDE
SÍDLÍ VETERINÁRNÍ ORDINACE (ZADNÍ VCHOD). MÍSTNOST
BUDE ŘÁDNĚ A VIDITELNĚ OZNAČENA !!!
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (tj. nám. Československé armády 16, Jaroměř) a je zapsán ve stálém seznamu
voličů, může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku
č. 3 – Radnice Jaroměř.
Žádáme všechny občany, aby si řádně označili své poštovní
schránky, do kterých budou distribuovány hlasovací lístky. Hlasovací lístky jsou distribuovány na adresu evidovaného trvalého pobytu (nikoliv přechodného). Vyzýváme proto všechny
občany, aby si překontrolovali údaj o místě trvalého pobytu
a platnost občanského průkazu.
Máte ve svém okolí někoho zajímavého, s kým by bylo dobré
udělat rozhovor? Napište mi na e-mail redaktor@jaromer-josefov.cz
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Další informace o připravovaných volbách jsou průběžně uveřejňovány na internetových stránkách města www.jaromer-josefov.cz, sekce „Úřední deska“, záložka „Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 2018“.
Ing. Jiří Kotland, vedoucí OOVV

Výběrové řízení

Městské muzeum v Jaroměři vyhlašuje výběrové řízení na
pozici účetní/mzdová účetní na poloviční úvazek.
Termín podání přihlášek
(profesní životopis a identifikační údaje s kontaktem) je 17. 10. 2018,
elektronicky na adresu
havelka@muzeumjaromer.cz, nebo osobně
v Městském muzeu (Husova 295).
Předpokládaný
termín
pracovního pohovoru je 22. 10. 2018. Nástup dle dohody,
ideálně však od 1. 11. 2018.
Další informace na uvedeném e-mailu nebo na tel. 776 105 252.
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To se zase nepovedlo
Léto se chýlí ke konci, stejně jako volební čtyřleté období.
Radniční koalici se opět v létě zase něco nepovedlo. Předně to
je nový systém svozu komunálních odpadů ve městě. Když se
tento systém v zimě schvaloval při jednání zastupitelů, marně
jsem ostatní varoval, že čtrnáctidenní svoz v létě povede k zápachu vlivem hnití odpadů v černých plastových popelnicích.
Argumenty byly akceptovány asi jako rčení o házení hrachu na
stěnu. Bohužel. A tak jsme svědky, díky hlouposti odpovědných úředníků a starostovy koalice (Volba pro město, ČSSD,
KSČM, ODS a ANO), popelnic „přetékajících“ hnijícími odpadky, povalujícími se pytli odpadků po městě a přeplněných
odpadkových košů. Po městě v tomto bor*elu běhají potkani
a krysy. Zaměstnanci TSM se snaží alespoň částečně tuto hrůzu zmírnit a místo jiných potřebných prací sváží povalující se
odpadky. Suplují tak svozovou firmu. Jsou to chudáci a měli
by dostat odměnu za tuto nevábnou činnost. Zvednou balík

Vyjádření k článku pana Salače ohledně plaveckého areálu.
Bazén se letos otevřel v sobotu 2. 6. 2018. Nikoliv tedy začátkem prázdnin. Tudíž celý červen mohla, a také probíhala,
výuka školních dětí v plavání. K zabezpečení provozu plaveckého areálu jsou mimo kmenových zaměstnanců uzavírány
dohody s brigádníky (většinou studenty, kteří mají volno pou-

Reakce na článek pana Salače ohledně systému "door to
door".
Pro pana Salače mám připravené k zapůjčení montérky, protože i on patří k těm zastupitelům, kteří hlasovali pro zave-

odpadků ze země a při nakládání na multikáru na ně vyteče
z pytle hnijící tekutina. To přeci není jejich práce napravovat neschopnost odpovědných úředníků a zastupitelů. Oni by si měli
vzít montérky a jít uklízet díky jim zaneřáděné město.
Koncem prázdnin se uzavřel plavecký areál. Co k tomu dodat?
Dříve se otevíral již 1. května a uzavíral koncem září. Kdeže ty
časy jsou? Letos se otevřel pouze se začátkem prázdnin a uzavřel s jejich koncem. Přitom zatím je v září nádherné počasí.
Před panováním současné radniční koalice, v minulosti v červnu a v září, probíhala na bazénu v rámci tělocviku škol výuka
plavání dětí. Proč již nyní je bazén uzavřen? No přeci se musel
začít vyrábět na kluzišti led. Hokej je v létě pro radniční koalici důležitější než plavání. To je ekonomické myšlení, co? Řekl
bych turecké hospodářství, ale nechci urážet tuto vzdálenou
zemi. To je jen hospodaření naší radnice!
Ing. Otto Salač, CSc., 11. 9. 2018

ze o prázdninách). Navíc, jak je tentokráte správně uvedeno,
23. 8. jsme začali s výrobou ledu na zimním stadionu, a tak se
zaměstnanci přesunuli tam. K zabezpečení souběžného provozu obou sportovišť nemáme dostatečný počet kvalifikovaných
pracovníků.
Pavel Martínek, vedoucí oddělení ASVAJ

dení systému „Door to door“ na zastupitelstvu města dne
12.09.2017 a na zastupitelstvu města dne 24.10.2017 hlasoval
pro spuštění systému od 1. července 2018.
Ing. Petr Filipec, vedoucí odboru životního prostředí

„Do o r t o d o o r “

Zavedením systému „door to door“ se naše město zařadilo
mezi mnoho měst, které patří ke špičce v moderním odpadovém hospodářství.
Již po dvou měsících musím jednoznačně konstatovat, že tento systém
se osvědčil a do detailu
splnil a dále naplňuje cíle
kvůli kterým byl zaveden. Přesná čísla zveřejním v příštím čísle zpravodaje (po 3 měsících od
zavedení systému). Je mi
jasné, že každá změna
přináší „porodní bolesti“ a že nejvíc nespokojení stěžovatelé jsou ti, kteří žádné změny nechtějí, a hlavně nechtějí třídit
odpad, čímž porušují zákon. Je mi také jasné, že toto téma
bude zneužito jako předvolební některými populisty. Nicméně

bych strašně rád poděkoval všem, kteří se do systému zapojili, a k 15. září již máme uzavřených 540 smluv, což je 540 čísel
popisných včetně bytových jednotek. Rovněž bych chtěl poděkovat osvícenosti zastupitelů města, kteří tuto „revoluci“
12. září 2017 jednohlasně schválili. Občané tohoto města jim
za pár let budou vděčni, až se všude bude poplatek zdražovat a v Jaroměři třeba ne. Do budoucna si zastupitelstvo města rozhodne, jaký poplatek schválí. Já budu preferovat, aby si
každý občan zvolil četnost svozů a podle toho také platil. Tzn.
platil za množství jim vyprodukovaného zbytkového komunálního odpadu.
Do systému se lze hlásit stále a přihlásit se mohou všichni, kteří
mají malé nádoby (110 l, 120 l, 240 l). Rovněž rozdáváme tašky
na vytříděné složky odpadu, a to všem kteří si přijdou. V příštím roce plánujeme zdarma zapůjčit kompostéry. Ještě jednou
chci poděkovat všem, kteří třídí odpad a ve změně odpadového hospodářství nám drží palce (a vím že jich není málo).
Ing. Petr Filipec, vedoucí OŽP
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K d e s t u d uj í n a š i a b s olv en t i...

Prázdniny jsou definitivně za námi, září převzalo vládu od druhého prázdninového měsíce a pomalu nastupuje podzim.
V lavicích našeho gymnázia se objevily nové tváře žáků prvních
ročníků a naši čerství absolventi se rozutekli na vysoké školy
a univerzity, aby dokončili své vzdělání.
Studenti, kteří v minulém školním roce úspěšně absolvovali
maturitu na Gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři, si vybrali velmi široké spektrum oborů. Tři studenti budou studovat lékařskou fakultu, tři farmaceutickou fakultu a dalších šest si vybralo různé obory přírodních věd a chemie. Dva studenti nastupují
na právnickou fakultu, jeden na univerzitu obrany a sedm stu-

dentů si vybralo různé formy studia ekonomie. Devět studentů
se rozhodlo pro různé obory v oblasti pedagogiky, sedm studentů bude studovat na filozofické fakultě, a to velmi rozmanité obory od sociální práce až po japanologii. Pět studentů si
vybralo technické obory a dopravu a pět se rozhodlo studovat
informatiku. Dva studenti se rozhodli zdokonalit své znalosti
jazyka na jazykové škole.
Velmi nás těší, že absolventi naší školy jsou připraveni studovat tak rozmanité obory, přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů
a také krásný „život vysokoškoláků.“
Mgr. Jana Jašíková, výchovný poradce Gymnázia J. Žáka

Dobrá zpráva z „Ostrova“...
... opět jsme se všichni s úsměvem sešli.

z poznávání ve vašem prvním školním roce! Rodičům prvňáčků
pak hodně trpělivosti a pochopení zejména v okamžicích, kdy
dětem nepůjde vše hned napoprvé.
Třídní učitelky prvních tříd

Sluníčko bylo letos štědré po celou dobu prázdnin. První školní
den nás také přivítalo v dobré náladě a letním duchu. Naše škola Na Ostrově tak opět ožila dětskými hlasy.
Největší pozornost byla, jako každý rok, věnována našim
prvňáčkům. Děti, jejich rodiče i prarodiče přicházeli ke škole
s úsměvem, i když mírná nervozita malých prvňáčků a napětí
byly trošku cítit ve vzduchu. První setkání s třídními učitelkami
hned před hlavním vchodem ale atmosféru okamžitě uvolnilo.
Krátká návštěva vyzdobených tříd a pak už jen vystoupat po
schodech do krásné zasedací síně. Zde všechny slavnostně uvítala vedoucí Odboru školství. kultury a tělovýchovy z MÚ Jaroměř, Ing. B. Steklá, a samozřejmě ředitel školy Mgr. M. Tomek,
společně se svými zástupci.
Na památku svého velkého dne si každý prvňáček odnesl symbolický klíč od školy. To aby věděli, že škola pro ně bude neustále otevřená, a to po celou dobu jejich cesty od hravého dítěte ke vzdělanému člověku. My jim na té cestě, samozřejmě
ve spolupráci s rodiči, chceme vytvořit ty nejlepší podmínky
a věříme, že se nám to skutečně podaří.
Tak tedy, milí prvňáci, přejeme vám hodně nadšení a okouzlení
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Z ák l a d n í šk o l a J os ef ov
Z ah á j en o !

Letošní obzvláště horké prázdniny jsou nenávratně pryč
a všem dětem a jejich rodičům opět nastal ten desetiměsíční
maraton s názvem: „Školní rok.“

Naše nejmladší žáčky vítaly 3. září nové paní učitelky ve venkovní učebně, kde proběhlo jejich slavnostní pasování na prvňáčky. Potom se odebraly do krásně vyzdobených tříd, kde
měly na lavicích připravené nejen učebnice a sešity, ale i spoustu dalších pomůcek a dárků.
Plynulý rozběh školního roku zpestřilo hned několik akcí. Dovolte mi zmínit alespoň dvě z nich.
10. září se konal již tradiční výukový program o životě dravců
a sov. Celá akce probíhala ve školním venkovním areálu. Děti
se mohly aktivně zapojit, všichni obdivovali výjimečné letecké
schopnosti těchto zvířat.

14. září se naši páťáci vypravili do Hradce Králové na „dožínky“.
Program byl zaměřen na školní mládež s cílem seznámit ji s tématikou zdravého životního stylu, zemědělství, lesnictví, potravinářství a péčí o životní prostředí. Děti navštívily jarmark,
kde mohly ochutnat nejrůznější dobroty a viděly i řadu hospodářských zvířat.
A výhled do blízké budoucnosti?
Opět proběhne týden plný angličtiny, kdy k nám zavítá rodilý mluvčí, a pomocí nejnovějších metod a forem výuky dětem
ukáže, že anglicky se dá učit i zábavněji a efektivněji. V listopadu chystáme pro deváťáky exkurzi zaměřenou zeměpisně,
ale i historicky, tentokrát do maďarské metropole Budapešti
a po dvou letech vyrážíme opět na britské ostrovy. Na jaře bychom tradiční Londýn rádi doplnili o návštěvu ateliérů, kde se
natáčela, mezi dětmi velmi populární, sága o Harrym Potterovi
a jedno odpoledne plánujeme strávit na jižním pobřeží.
Vážení rodiče, naše základní škola nabízí Vašim dětem veškerý
komfort pod jednou střechou a v jednom areálu. Přijďte nás
navštívit během předškoliček, které odstartovaly už v září.
Rádi Vás také uvidíme na oslavách 40. výročí otevření nové
školní budovy. O jejich termínu a programu budete nejen Vy,
ale i jaroměřská a josefovská veřejnost včas informováni prostřednictvím Zpravodaje a našeho webu.
Za vedení naší školy a všechny její zaměstnance přeji žákům
a jejich rodičům úspěšný školní rok 2018/2019.
Kateřina Šimková, Základní škola Josefov

Š k ol a J . Zema n a v Jos ef ov ě
z ah á j i la n o v ý školn í rok

Prázdniny byly krásné a plné sluníčka a koupání. Ale dva měsíce utekly velmi rychle, a tak jsme se opět všichni sešli třetího
září v naší škole na Komenského ulici v Josefově.

Děti se pozdravily se svými pedagogy a seznamovaly se i s novými učitelkami a asistentkami.
Pro letošní školní rok máme mnoho plánů. Některé z nich se
začaly uskutečňovat už v měsíci srpnu a září. Poděkování patří
městu Jaroměř za to, že nám vyšlo vstříc při zvelebování okolí
školy a pomohlo opravit školní hřiště a jeho oplocení. Naši žáci

tak budou mít možnost lepšího sportovního vyžití.
Nově se ve školním roce 2018/19 zapojujeme do projektu “Obědy do škol“ a dáváme tak možnost našim žákům získat kvalitní
a dostupné stravování. Letos také pokračujeme v zapojení do
úžasné akce „Ovoce a mléko do škol“.
Vyučování bude i v tomto roce obohaceno o celou řadu zážitkových akcí a besed. Dlouholetou tradici mají například velmi
úspěšné pravidelné měsíční besedy s příslušníky Městské policie v Josefově, které organizujeme v rámci primární prevence.
Už třináctého září se dvě skupiny žáků speciálních tříd zúčastnily divadelního představení „O Balynce, dobrém štěněti a třídě
nízkých žáků“. Tuto hru nastudoval soubor „Divadlo dětem“
z Karlových Varů. Celé představení bylo zaměřeno na ekologickou problematiku. Mimochodem, ekologií se zabýváme také
celoročně a jsme zapojeni do různých aktivit, kde se děti učí
chránit naše životní prostředí.
O všech zajímavých akcích chceme informovat rodiče a ostatní veřejnost celoročně prostřednictvím pravidelných setkání
a také v jaroměřském Zpravodaji. Na tuto spolupráci se již velmi těšíme.
Kolektiv pedagogů PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zemana, Náchod, odloučené
pracoviště Josefov
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Základní škola Boženy Němcové
Děti z „Boženy“ v pohádkovém městě.

Předškolička očima maminky.
Jsem jednou z mnoha maminek, jejichž děti můžou chodit do
školy. Je pro mě důležité, aby prostředí školy a její učitelé byli
vstřícní, přátelští a abychom se nejen já, ale hlavně i náš prvňáček cítili dobře. Proto jsem neváhala a přihlásila Ráďu do
Školičky nanečisto. Byl nadšený, seznámil se se svou budoucí
paní učitelkou, a hlavně se začal strašně těšit do opravdové
školy. Líbilo se mi, že se děti pozvolna seznamovaly s povinnostmi, které je od září čekaly (vč. DÚ). Nenucenou formou si
pohrály, něco se naučily a trošičku si na školu zahrály. Skvělým zakončením byl diplom s fotkami, které s dětmi tajně paní
učitelky vytvořily. Jejich úsilí a píle se vyplatila. Děti se v září
do školy opravdu těšily. Po prvním týdnu ve škole se mě totiž
Ráďa zeptal: „Mami, proč nemůžu chodit do školy i o víkendu?“
A o tom to celé je.

Prázdniny utekly jako voda a děti z dramatického kroužku
a sborečku už mají za sebou svou první reprezentaci školy. Ve
čtvrtek 13. září se vydaly už třináctým rokem se svým pohádkovým vystoupením na známý festival do Jičína. Počasí nám letos
opravdu přálo. Sluníčko nás doprovázelo už od samého rána
a přivolalo na naše dopolední a odpolední vystoupení malé
i velké návštěvníky. V pohádkovém bloku jsme se představili
s pohádkou vlastní tvorby „Mach a Šebestová u Smolíčka pacholíčka“ a děti ze Sborečku zazpívaly písničky z „Červené Karkulky“ z tvorby Z. Svěráka a J. Uhlíře. Naše vystoupení se vždy
velmi líbila a sklidili jsme velký potlesk.
Celý den byl k vidění nejen bohatý kulturní program, ale děti se
mohly realizovat i v různých řemeslných dílnách, čehož všichni
bohatě využili. Odpoledne jsme se s pohádkovou zemí rozloučili a vydali se zpět do všední reality. Ale Jičíne, jak jsme všem
divákům slíbili – příští rok opět na shledanou!

Maminka žáčka z 1.B

Dětský domov v Jaroměři – Zahrádkáři dětem.

H. Holečková

První den ve škole.
Rodiče a žáci zaplnili v pondělí ráno školní dvůr i přilehlou ulici
před „Malou Boženkou“. Padesát tři prvňáčků si pak svůj školní den užívalo úplně poprvé. Zvědavé pohledy sledovaly dění
okolo, ale úsměv a nadšené výrazy prozrazovaly, že se do školy
těší. A proč by také ne. Své nové paní učitelky už dobře znají
ze „Školičky nanečisto“, kterou pro děti pravidelně chystáme.
Dveře se otevřely a barevné stopy dovedly děti až do třídy, kde
si každé z nich našlo své místo v lavici a rodiče se taktak vměstnali podél stěn místnosti. Konečně zvoní a vše může začít. Nezbytné úvodní přivítání vystřídal nelehký úkol. Každý žák musel
najít své jméno na tabuli a představit se ostatním.
Žádná slzička se neobjevila dokonce ani poté, co rodiče odešli
do školní družiny, aby dětem nachystali malé překvapení. Možná i proto, že byl každý žáček zvědavý, co se skrývá v „Kouzelné krabici“. S vyčarovanou první učebnicí děti odcházely
s úsměvem a plné očekávání, co nového přinese další školní
den.
Přejeme našim prvňáčkům ještě spoustu takových kouzelných
dní a jejich rodičům radost ze školních úspěchů svých dětí.
Třídní učitelky 1. tříd
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I když během prázdnin pro nás vychovatelé připravují mnoho akcí, přeci jenom, pokud se můžeme zúčastnit něčeho
nového, jsme vždy potěšeni. Proto jsme s velkým očekávání
přijali pozvánku místní organizace Českého zahrádkářského
svazu Třešňovka II. a 25. srpna 2018 dorazili k bráně zahrádkářské osady. Zde pro nás byla připravena zábavná soutěž
s mnoha stanovišti, kde jsme plnili různé úkoly, převážně se
zahrádkářskou tématikou.
Asi nejvíce jsme se pobavili při jízdě zručnosti, kdy jsme s kolečkem projížděli slalom mezi dřevěnými poleny. Organizátoři akce nás rozhodně nenechali ani chvilku zahálet, a i naše
mozkové závity se daly do pohybu při řešení početních příkladů se švestkami a poznávání ovoce a zeleniny.
Snažili jsme se jako diví, a to nejenom proto, že jsme na každém stanovišti byli odměněni pamlskem, ale protože nás
všechny aktivity velmi bavily. V závěru akce nás ještě čekalo
občerstvení. Jedna ze zahrádkářek pro nás napekla tolik výborných bábovek, že jsme je ani nedokázali sníst.
Chtěli bychom proto i touto cestou zahrádkářům z osady poděkovat, že si na nás udělali čas a připravili nám tak zajímavou a pohodovou akci.
Z Dětského domova v Jaroměři
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Základní umělecká škola F. A. Šporka
Dramaťák o prázdninách.

pit se při plavbě do Dawsonu, nezmrznout v šedesátistupňových
mrazech a prokopat se několika metry sněhu, ledu a zmrzlé půdy.
Pustit se do takového podniku mohou jen úplní blázni nebo ti,
které sžíralo vědomí, že svému životu něco dluží. Proč by se jinak
vydávali na výpravu, z níž se jim z každých dvou investovaných
dolarů vrátí jeden ve zlatě? Našli se však i tací, kteří nechtěli těžit
zlato ze země, ale ze svých bližních.
Inscenace byla oceněna za nejlepší kolektivní mužské herectví na
festivalu Zlatý delfín v bulharské Varně, získala Grand Prix cenu
a Cenu za režii na festivalu Zlatá jiskra v srbském Kragujevaci a Jakubu Maksymovovi byla udělena Cena na letošním mezinárodním
festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň.
J. Holasová

Už řadu let začínají některým souborům literárně dramatickému
oboru ZUŠ prázdniny až po Loutkářské Chrudimi, tj. druhý týden
v červenci, a když se na národních přehlídkách zadaří, jedeme v srpnu na Jiráskův Hronov a konec prázdnin potom vrší náš velmi
spřízněný festival Theatrum Kuks na konci srpna. Nejinak tomu
bylo i letos.
Soubor Desgirafes, což je bývalý soubor Malé dvě (členky už nejsou malé a vedle Lenky a Káji v něm přibyla letos Bětka), prezentoval svou autorskou práci v hlavním programu Loutkářské Chrudimi. Jeho inscenace „Lepardessus“ získala od odborné poroty
Cenu za formální uchopení inscenace.
Soubor JakKdo hrál autorský projekt Barbory Maksymovové na
Loutkářské Chrudimi, kde porota udělila Cenu Barboře Maksymovové za koncept inscenace „Asi jsme špatně odbočili…“ a z národní přehlídky experimentujícího divadla v Písku byla tato inscenace nominována do hlavního programu Jiráskova Hronova,
který je celostátní mezidruhovou přehlídkou amatérského divadla se zahraniční účastí. Souboru JakKdo se v Hronově podařilo
hrát v posledních třech letech potřetí. V loňském roce autorskou
adaptaci divadelní hry bratří Mrštíků Maryša pod názvem „Musí
to bét?“ a rok předtím autorskou inscenaci „Kdes holubičko lítala?“ Stejný soubor (posílený o Káju a Bětku) potom na konci srpna
v rámci multižánrového barokního festivalu TheatrumKuks premiéroval novou inscenaci „Moliére-zdravý nemocný“, kterou zahrál
v rámci programu „Jedu Labe“.
Soubor Děvčátko a slečny, který tvoří bývalé studentky LDO Kateřina Prášilová a Monika Němečková pod záštitou Kolegia hraběte
Šporka za herecké podpory Nikoly Hruškové a hlasové spolupráce
Josefa Horáčka, pracoval o prázdninách na Perraultově „Modrovousovi“. Premiéra inscenace také proběhla v rámci TheatraKuks.
Po naplněných prázdninách nás čeká nový školní rok, který je pro
dramaťák také „osmičkově výroční“. Literárně dramatický obor si
v něm bude připomínat 30. výročí svého založení. Připravují se pro
vás nejen reprízy novějších i starších inscenací, tvořivé dílny, výstava, ale i Výročenka, která se aspoň trochu práci a výsledky LDO na
ZUŠ F. A. Šporka pokusí zmapovat. Těšíme se na shledanou také
s vámi 27. a 28. října, kdy vše propukne!
Text: Jarka Holasová, učitelka LDO; foto: Jan Slavíček

Tisíc tuctů.
Zlatá horečka na Aljašce byla jiná než ty ostatní. Kdo chtěl zlato,
musel překonat chilkootský průsmyk, přežít několik lavin, neuto-

Zpráva o koncertě Big Bandu na čerstvém vzduchu.
Poslední akcí Big Bandu hraběte Šporka ve školním roce 2017/2018
byl dvojkoncert 5. 7. na Dni lidových řemesel, tradičním lidovém
jarmarku v Žacléři. Pořadatel sliboval, kromě profesionálního
ozvučení, i šest židlí bez područek pro saxofony a kytarové kombo, slušné zacházení a nějakou tu korunu na bus a noty.
My mimojaroměřští jsme vyrazili hodně brzy, já z „ejč kej“ už
v 7.30 hod., abychom v osm ráno naložili v zušce nástroje, backline, muzikanty, noty a vyrazili.
Asi ve čtvrt na deset jsme už v Žacléři připravovali jeviště, poladili, ozvučili. V deset promluvil moderátor (rád a proto dlouze),
potom starosta a už jsme spustili dopolední koncert. Zahráli jsme
si pěkně, hezky nahlas, devadesát minut určitě. Naši improvizující
sólisté hráli jako o život, tak jak se v jazzové hudbě sluší a patří.
Pak byla důležitá pauza na klobásky, halušky a na dobroty za tikety od pořadatele. Proběhlo naplnění hesla – občerstvení zajištěno.
Ve 13.00 hod. začalo naše odpoledního hraní, to už jsme zahráli
v rámci kulturního programu na hlavním jevišti, který tvořil vedle našeho big bandu i Bakchus, AG Flek, Heebie Jeebies, Marek
Ztracený, Koneckonců a taky opravdický ohňostroj!!! Na konkurenčním jevišti vedle dávalo divadlo Anči a Fanči kusy „O Bivoji”
a „Horymírův skok”.
Ve 14.00 hod. jsme náš druhý koncert, který přinesl další skladby,
nic jsme neopakovali, ukončili. Většinu našeho repertoáru tvořily
skladby psané na čtyři doby, ale tentokrát jsme v premiéře zahráli
i na 5/8 - Indian Lady, na 7/8 – In A Turkish Bath a na 9/8 – Blue
Rondo A La Turk. To muselo návštěvníky jarmarku vyloženě potěšit! Náhle se z čista jasna zjevila paní učitelka-ředitelka Zemková
a pochválila nás za dobrý výkon a hned zase zmizela (asi jazzová
policie). Potom jsme zase zabalili, chvilku si užívali atmosféru, dojedli klobásy a vyrazili do Jaroměře.
V Big Bandu hraběte Šporka k 5. 7. 2018 hráli – Milan Petira / altsaxofon, sopránsaxofon, Tomáš Výravský / altsaxofon, Jiří Pilař, Denis Horký / tenorsaxofony, Tereza Němcová / barytonsaxofon, Petr
Slezák, Marek Kohl, Michal Vopinka / trombony, Marek Boháč, Jan
Petira, Bára Maksymovová / trumpety, Filip Petira / piano, Ramil Gasanov / kytara, Tomáš Všetečka / basa, Lukáš Doležal / bicí, Zdeněk
Borecký / trombon a bicí.
Martin Brunner
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Mateřská škola Knappova

Základní škola Křišťál

Krásné prázdninové dny plné sluníčka se přehouply do své druhé poloviny. Dveře naší „modré školky“ se otevřely a dorazily
k nám děti, které už si svou dovolenou s rodiči užily.

Mezinárodní spolupráce jaroměřských škol.

Sešly se u nás děti ze všech jaroměřských školek. Ve školce prozkoumaly hračky, stavebnice, herní koutky, nakreslily si obrázky a užily si spoustu zábavy v relaxačním bazénku. Na zahradě
pod dohledem paní učitelek zalévaly zeleninu, keříky a rostliny,
které to díky slunci opravdu potřebovaly a za odměnu dostaly
sladké plody rajčat, paprik nebo okurek. Vždyť ty vlastnoručně
vypěstované chutnají nejvíce! Sluníčko pořádně hřálo, a proto
se děti mohly ochladit a procvičit své nožky při běhu na trávě
pod postřikovačem. To bylo ale osvěžení! Děti jásaly, radovaly
se, pobíhaly a není nic krásnějšího než slyšet dětský smích.
Prázdniny utekly jako voda a z našich předškoláků se stali školáci. Jak se jim bude ve škole dařit? A jak se jim v té velké škole
bude líbit? To ukáže čas.
I naše školka přivítala nové děti, ale i děti, které už školku aktivně navštěvovaly. Z "Berušek" se stala "Koťáta" – třída předškoláků, z dětí ze "Sluníček" se staly "Berušky", z nejmladších
"Kytiček" se stala "Sluníčka" a paní učitelky v "Kytičkách" přivítaly nové nejmladší děti. Někdy to bylo s ukápnutou slzičkou,
jindy s úsměvem. Některé tuto změnu snášejí snadno, jiným
přináší adaptace na nové prostředí problém. Zatím se postupně rozhlížejí, zvykají si na nové věci, změny a pravidla a také na
kamarády kolem sebe. Naší snahou je, aby pobyt děti prožívaly
v klidu a s pocitem uspokojení a radosti. V naší mateřské škole
usilujeme, aby čas, který zde dítě prožije, byl pro něj radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života a vzdělávání. Chceme zde vytvářet pohodu a pěkné vztahy, pro děti
pocit bezpečí a jistoty. Dalším našim důležitým cílem je, aby děti
měly rády přírodu a místo, kde bydlí, aby rozuměly životnímu
prostředí a snažily se dělat něco aktivně pro záchranu přírody.
A jaký bude podzim? Snad dorazí babí léto a my budeme moci
prozkoumat přírodu okolo školky a pozorovat, jak příroda obléká barvy podzimu. Čeká nás divadelní představení „O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů“, tradiční pečení
posvícenských koláčků, návštěva poutě, uzamykání studánky
v městském parku nebo pečení brambor na školní zahradě. Rodiče zapojíme do aktivit školky při výrobě dýňáčků a podzimníčků a pak společně s dětmi vyzdobíme prostory šatny.
Všem děkujeme za spolupráci při sběru papíru, sběr stále pokračuje a už se těšíme, jaké nové hračky pro rozvoj vašich dětí budeme moci zakoupit.
Krásný podzim přeje kolektiv MŠ Knappova
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Zástupci dvou jaroměřských základních škol se v dubnu 2018
zúčastnili mezinárodního semináře v rámci evropského projektu eTwinning, který se konal v portugalském Lisabonu.
eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol
(učitelé, ředitelé) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své
nápady. Jedná se tak o největší a nejzajímavější komunitu škol
v Evropě. V rámci této příležitosti došlo k navázání spolupráce
na dvou projektech, do kterých se se svými žáky od letošního
školního roku zapojí malá soukromá základní škola Křišťál a základní škola Na Ostrově. Partnery v projektech budou školy
z Norska, Španělska, Portugalska, Maďarska a Estonska. Pro
žáky a učitele se jedná o jedinečnou příležitost, jak zlepšit své
jazykové dovednosti, neboť komunikace mezi partnery musí
probíhat pouze v angličtině. Tématem projektů je polytechnické vzdělávání a práce s digitálními technologiemi.
Za ZŠ Křišťál a ZŠ Na Ostrově, Mgr. Pavel Palička, Ph.D.

Zveme všechny příznivce ZŠ Křišťál a zájemce o inovativní
směry ve vzdělávání dětí na den otevřených dveří v ZŠ Křišťál, který proběhne 12. 10. od 8,00 do 17,00 hod. Zastavte se
za námi ve třídě ve věži Gymnázia J. Žáka, nahlédněte přímo
do výuky, nebo se zeptejte na to, co vás zajímá.
Ve stejný den startuje také cyklus pravidelného setkávání
předškoláků. Každý druhý týden v měsíci otevřeme naši třídu, aby si děti mohly na vlastní kůži zažít běžný školní den
spolu s ostatními budoucími spolužáky. Účast na každé
Křišťálové předškole je třeba dopředu rezervovat na tel.
774 906 376 nebo na info@zskristal.cz. Jedním dopolednem
je možné provést 4 uchazeče. Pokud uvažujete o přestupu
starších dětí, domluvte si rovnou týden na zkoušku nebo vícedenní návštěvu, ať máte před svým rozhodnutím dostatek
informací.
12. 10. Setkání s uměním – pátky v Křišťálu patří umění a kultuře. A taky práci. Nejlepší možnost, jak se seznámit při společném tvoření a muzicírování.
12. 11. Čeština a matematika "po křišťálovsku" – v pondělí
se pravidelně věnujeme českému jazyku a matematice. Se
spoustou zajímavých pomůcek se na ně můžeme vrhnout už
jako předškoláci. Navíc spolu zažijeme i literární dílnu.
12. 12. Náš svět není jenom škola – o zázracích přírody, pravidlech společnosti, historii a dalších zajímavostech světa se
dozvídáme ve středy.
10. 1. Badatelna – čtvrtek a Badatelna. Prostor, kde se můžeme zaměřit přesně na to, co nás zajímá, prozkoumat to a své
pokroky si zaznamenat. Prostě bádání, vědecká práce, spolupráce a legrace.
Těšíme se na vás!
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Se ni o ř i Č R , M ěO Ja roměř

Zájezd seniorů do jižních Čech.

Pořadatel:
Místo: 		
Čas konání:
Registrace:
Poplatek:

Senioři ČR – Krajská organizace HK
Plavecký bazén 50 m v Hradci Králové
10–14 hod.
8.30–9. 30 hod.
žádný

Všichni účastníci obdrží žetony na občerstvení v místním bufetu, které si budou moci odebrat průběžně po odplavání svých
disciplín.

Ve dnech 5. až 6. 9. 2018 se uskutečnil zájezd do jižních Čech –
Telče, Slavonic a Jindřichova Hradce. Doprava autobusem byla
příjemná a rychle ubíhala, i když v některých úsecích se zpozdila díky opravám na silnicích. Nakonec jsme úspěšně dorazili do
Telče, krásného městečka se zajímavým náměstím s podloubími a renesančním zámkem. Absolvovali jsme prohlídku zámku
s výkladem a také vyslechli informace o domech na telčském
náměstí. Každý účastník mohl využít volného času k občerstvení, nákupům a odpočinku v krásném městečku jižních Čech.
Odpoledne jsme jeli do Slavonic, kde nás zaujala věž s překrásným výhledem a zajímavé historické náměstí s máshausy a gotickými stropy. Večer jsme opět strávili v Telči, kde jsme byli
ubytováni v hotelu Antoň, nedaleko zámku a náměstí. Hotel
byl moderně zařízený, nabídl nám chutnou polopenzi a příjemné služby. Také večerní procházka po náměstí nás nadchla.
Druhý den jsme se přesunuli do Jindřichova Hradce. Na specializované benzince u Jindřichova Hradce byla možnost si zakoupit stáčený rum (známá Jihočeská plachetnice) do plastových
lahví. Ten je sem přiváděn rumovodem z blízké likérky. Jindřichův Hradec nás všechny nadchl. Na zámku pro nás připravili
speciální trasu s komnatami, černou kuchyní a rondelem. Obě
skupiny měly štěstí na vynikající průvodkyně. Potom následovala prohlídka muzea s Krýzovými jesličkami – největšími v Evropě (měří 17 x 2 metry), síně Emmy Destinové, výstavy šicích
strojů Lada apod. Potom jsme překročili 15. poledník východní
délky a vydali se ke zpívající fontáně, řízené počítačem – obdobná je ve Francii. Při cestě domů jsme dobře pojedli ve Ždírci
nad Doubravou.
Výlet se velmi vydařil, a proto děkuji za všechny účastníky zájezdu a organizátorům, kteří nám připravili krásné dva dny.

Věkové kategorie:
			
			
Soutěžní disciplíny:
			
			
Termín pro přihlášky:

A – do 70 let
B – 70 až 80 let
C – 80 +
50 m a 100 m
prsa
50 m a 100 m
volný způsob
50 m		
znak
do 12. října 2018

Přihlásit se je možné na e-mailu: kolar.ivan@tiscali.cz, tel.:
732 474 035.
Bližší propozice budou zaslány dodatečně a zveřejněny ve vitrínách.
Ivan Kolář

-mr-

Výbor spolku SČR, MěO Jaroměř zve seniory na:

V. ROČNÍK PLAVECKÝCH ZÁVODŮ SENIORŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Den konání:

10. listopadu 2018 – sobota
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Podzim s Uměleckou kolonií Bastion IV
Letošní vedra máme bezpečně za sebou, takže už je mnohem
příjemnější si někam vyrazit… Co takhle navštívit josefovský
Bastion IV? Zdejší Umělecká kolonie nelenila, v říjnu se na vás
budeme těšit na nejedné akci…
Pokud máte aspoň trošku umělecké střevo (nebo jste naopak
střevo na umění, ale rádi byste s tím něco provedli), od 1. října můžete každé pondělí navštěvovat kurz večerního kreslení, kde si pod vedením akademického sochaře Petra Nováka
z Jaroměře osvojíte základní techniky figurální kresby. Kurz je
vhodný pro začátečníky i pokročilé. Máte-li zájem, přijďte se
(klidně nezávazně) podívat hned na první lekci 1. října od 17:30.
Jako další si ve svých diářích poznačte středu 3. října, kdy u nás
přivítáme pana Josefa Úlehlu, který velkou část svého života
zasvětil studiu geopatogenních zón. Ať už na věci mezi nebem
a zemí věříte nebo ne, geopatogenní zóny jsou něčím, co nás
všechny silně ovlivňuje. Na přednášce se mimo jiné dozvíte,
čemu je dobré věnovat pozornost při koupi domu, bytu nebo
pozemku, seznámíte se s vlivy, které na nás působí v místnostech, dozvíte se, proč se při úplňku tak špatně spí, nebo také,
jak se podepisuje spodní voda na zdraví lidí… Začínáme už
v 18 hodin v nádherném prostředí galerie Prachárny.
12. října se na vás budeme těšit na vernisáži podzimní výstavy.
Co přesně to bude? Nechte se překvapit! Podrobnosti se budou postupně objevovat na našem facebookovém účtu a na
našich webových stránkách www.bastion4josefov.com.
V neděli 14. října se můžete přijít zbavit nepotřebných věcí,
nebo naopak získat nějakou pro sebe nezbytnou… Od 10 do

15 hodin otevře „čtyřka“ své brány všem blechám. Přiláká blešák i vás?
Jsou akce, které už u nás mají svou letitou tradici. Jednou z takových jsou rozhodně Letokruhy Josefova. Při již 8. ročníku
sympozia se budete moci pokochat prací skutečné řezbářské
špičky z celé České republiky. Chybět nebude ani oblíbená
dřevořezba na čas, tentokrát to ale bude skutečně napínavé
– můžete se totiž těšit na Český pohár ve speedcarvingu! Kdy
nás tohle čarování se dřevem čeká? O víkendu 20. až 21. října.
První speedcargingové klání začne v sobotu v 10 hodin. Pokud
si ale rádi přispíte, dorazte v 15 hodin – to se řezbáři utkají znovu. A jestli vám lépe vyhovuje neděle, svůj příchod si načasujte
rovněž na 10. hodinu, to se budou porovnávat síly účastníků
naposledy. Všechny dřevořezby budou vydraženy.
Jste-li milovníky filmu, určitě vás potěší možnost přidat se do
filmového klubu, který si každý poslední čtvrtek v měsíci užívá
pečlivě vybraný snímek… O bližší informace můžete požádat
na e-mailové adrese bastioniv.josefov@gmail.com. Zájemcům
mohou být zasílány adresné pozvánky na aktuální promítání.
Z našich říjnových plánů je to vše, ale rádi bychom vás předběžně pozvali také na vánoční trhy, jejichž příprava je už v plném
proudu. 15. prosince si u nás můžete vychutnat jedinečnou
vánoční atmosféru, nakoupit dárky, popít horkou medovinu,
poslechnout si některý z koncertů… Podrobnosti se objeví
v dalších číslech Zpravodaje.
Přijďte k nám načerpat energii, v Bastionu IV je jí na rozdávání!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

Turnaj v trojkovém mariáši. O pohár starosty města Jaroměře.
Spolek TROJKA a restaurace Růžovka v Jaroměři zve
všechny příznivce, zájem a hráče na TURNAJ V TROJKOVÉM MARIÁŠI. Hraje se trojkový mariáš na čtyři hodinová
kola – padesátihaléřový.
		 3. kolo
Kdy: 		
sobota, 20. října 2018
Prezentace:		
10.30 – 10.50 hod.
		
1. kolo 11.00 – 12.00 hod.
		
2. kolo 12.10 – 13.10 hod.
		
Oběd 13.15 – 13.45 hod.
		
3. kolo 13.50 – 14.50 hod.
		
4. kolo 15.00 – 16.00 hod.
Ukončení turnaje v 16.00 hod. Více informací na telefonu
732 632 712, e-mail: josef.dusek44@seznam.cz.
Vítěz turnaje získá pohár. Informace můžete také získat na
webu, kde do vyhledávače na Seznamu.cz, zadáte heslo
"mariáš Jaroměř".
V roce 2018 se další kolo uskuteční 15. prosince.
Přijďte, podpořte a zahrajte si tento turnaj.
Josef Dušek, spolek Trojka
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Hodnotná, zajímavá a krásná knížka potěší snad každého v na- obcí Metuje začátkem září 2018 Tiskárna V&H Print Hlávko Nové
Město nad Metují v prvním vydání nákladem 2500 výtisků. Knišem mikroregionu.
Začátkem září 2018
vydala pro Svazek
obcí Metuje Tiskárna V&H Print Hlávko, s.r.o., Nové
Město nad Metují
v prvním vydání
v nákladu 2500 výtisků pozoruhodnou, překrásnou
a zajímavou knihu
„Pověsti obcí dolní
Metuje – Bohuslavice, Černčice, Jasenná, Nahořany,
Rychnovek, Říkov,
Slavětín, Šestajovice, Velká Jesenice,
Vršovka“. Knížka
44 pověstí historických i pověstí
místních je záslužným dílem spisovatelky Evy Koudelkové, která pověsti zdařile
převyprávěla, a ilustrátora 23 plnobarevných vyobrazení Petra
Netíka. Knížka v pevné vazbě má celkem 136 stran a ISBN 97880-905676-5-8.
Genezi sličné, poutavé a zajímavé knížky pro všechny generace, zejména pro děti a mládež, v úvodu objasňuje Ladislav Tylš,
předseda Dobrovolného svazku obcí Metuje. Zástupci obcí, především starostové a starostky deseti obcí Svazku obcí Metuje se
před časem rozhodli vydat užitečnou, zajímavou i poučnou knížku o minulosti těchto obcí. Svazek se ustavil již na přelomu roku
1999/2000, aby mimo jiné koordinoval investiční akce, chránil
životní prostředí, zajišťoval a vedl společnou agendu a propagoval svazek. Před časem se rozhodli starostové a starostky
těchto obcí knižně vydat knížku pověstí z našeho mikroregionu a seznámit své spoluobčany s historií našeho kraje, protože
„právě pověsti a báje naši minulost silně odrážejí“. Iniciátorem
vydání knihy je starosta obce Nahořany, Josef Hlávko, a zároveň
ředitel již renomované tiskárny, který přišel s návrhem knihu realizovat a zároveň se postarat o její vytištění. Pověsti obcí dolní
Metuje zdařile, profesionálně a čtivě převyprávěla erudovaná
spisovatelka, literárně vědná historička, spisovatelka a zkušená
sběratelka regionálních pověstí, Dr. Eva Koudelková, ředitelka
Nakladatelství Bor v Liberci, vysokoškolská profesorka a obeznámená editorka, která zároveň jako odpovědná redaktorka,
profesionálně připravila knihu k tisku a napsala zasvěcený doslov o typologii pověstí ke knize. O kvalitní sazbu a grafickou
úpravu se postaral její syn Mgr. Pavel Koudelka, který promyšleně zalomil 23 plnobarevných ilustrací Petra Netíka, inženýra
z Opočna, význačného tvůrce ilustrací a komiksů. Zde obsažená
vyobrazení podle mého soudu jsou výstižná, realisticky historizující s využitím lokálních reálií a motivů z jednotlivých pojednávaných obcí. Knihu za finančního přispění všech deseti obcí
vydala, kvalitně vytiskla a opatřila pevnou vazbou pro Svazek

hu lze zakoupit na deseti obecních úřadech Svazku obcí Metuje.
Cena za jeden výtisk se pohybuje kolem 75 Kč.
Převyprávěné pověsti o každé konkrétní obci v rozsahu od tří
do šesti pověstí přinášejí mnoho poučení o místních reálných či
vybájených událostech, o minulosti, o skutečných historických
osobách či o vodnících (Vodník ve Zbytkách, Hastrman v Dolsku, Vodník z Řemínku, Vodník od Říkova, Šestajovický vodník,
Vodník v Roztokách), čertech (Karbaníci z Doubravice), čarodějnicích, o ohnivci – žabákovi ap. Zastoupeny jsou zde historické
i místní pověsti. Například "O hradu Veselici" či historka "Císařská návštěva v Šestajovicích". Dále o černické tvrzi, o křížích atd.
Další pověsti se snaží objasnit původ místních jmen, například
O původu jména Jasenná. Další jsou pověsti o lidech, například
"Šprýmař Houser", "O Šmádlovi", "Láska selky z Jasenné".
Celkem 44 pověstí je v knize uspořádáno abecedně podle obcí
Svazku obcí Metuje. Nejvíce pověstí, po šesti, se týká Bohuslavic, Nahořan, Velké Jesenice, pět pověstí se váže k Jasenné, čtyři
pověsti jsou z Černčic, Šestajovic a z Vršovky, po třech z Rychnovku, Říkova a Slavětína. Texty jsou pěkně převyprávěny, hezky se čtou a jsou doplněny barevnými obrázky.
Autorka knihu na závěr opatřila vysvětlivkami, přehledem pramenů a zasvěceným výkladem o typologii pověstí v této zajímavé, pozoruhodné a hodnotné knize, která může být vhodným
dárkem k blížícím se Vánocům. Knihu lze zakoupit na obecních
úřadech Svazku obcí Metuje.
Závěrem lze konstatovat, že editorka Dr. E. Koudelková otiskuje
i zcela nové a objevné zajímavé pověsti z našeho mikroregionu.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř 12. září 2018

Ceny Egona Ervína Kische za rok 2017 byly uděleny v Letohradě ve středu 19. září 2018.
Ve středu 19. září 2018 se zúčastnila tříčlenná delegace z Města Jaroměře, na základě pozvání, již XXVII. Mezinárodního
slavnostního udílení Cen E. E. Kische na Tvrzi Orlice v Letohradě. Hlavní ceny si odnesl slovensky autor Jozef Leikert za knihu Rozčesnutý čas Marka Frauwirtha, pojednávající o osudu
Slováka popraveného s dalšími osmi mladými lidmi v Praze
nacisty v rámci akce 17. listopadu 1939. Další hlavní cenu si odnesla česká spisovatelka a zároveň předsedkyně celorepublikového Klubu autorů literatury faktu Jana Vrzalová. Cenu
obdržela za knihu Zasnoubena se smrtí. Zapomenutý příběh
Inky Bernáškové, první Češky popravené nacisty. Cenu KALF
za celoživotní dílo převzal novinář a spisovatel Milan Syruček.
Z jeho tvůrčí díly vyšla řada publikací, jako například Francois
Mitterrand – Osudy velkého muže na pozadí dějin Francie, Michail Gorbačov či na Prahu atomové války. Dále bylo uděleno
osm cen E. E. Kische, dvě Regionální ceny EEK a několik čestných uznání za publikace literatury faktu vydané v roce 2017.
Všem oceněným blahopřejeme.
Převzato z tiskové zprávy KALF
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Zemřel Akademický malíř Jiří Škopek (1933-2018)
Přítel Jiří Škopek zesnul tiše kolem deváté hodiny ranní ve čtvrtek 30. srpna 2018 v jaroměřské nemocnici na oddělení LDN po
delší nemoci v požehnaném věku 85 let.
Uzavřel se tak jeho bohatý pozemský život naplněný tvůrčí
prací, kterou většinou vykonal
od roku 1952 v naší starobylé
Jaroměři. Narodil se dne 21. července 1933 v rodině řezníka ve
Velimi u Kolína. Pozdější akademický malíř imponuje svou
výtvarnou všestranností a univerzálností. Během svého pozoruhodného života maluje, kreslí,
portrétuje, ilustruje, restauruje,
navrhuje knižní vazby, v monumentálních úkolech pracuje se
sklem, kovem, hlínou i textiliemi.
Je erudovaným výtvarníkem muzejních expozic a výstav, moderní betlémář a výtvarný pedagog se smyslem pro humor a vtip.
Jiří Škopek trvale zakotvil v Jaroměři, odkud pochází jeho manželka Zdeňka, rozená Vecková, rovněž výtvarnice. V letech 19471951, kdy studuje malování a leptání skla ve škole v Železném
Brodě, se tam s ní seznámil. Po absolvování školy novomanželé
nastoupili do porcelánky ve Staré Roli u Karlových Varů. Roku
1952 se přestěhovali do Jaroměře, kde vychovali tři děti: Naděždu, Karla a Markétu, z nichž se výtvarnému umění věnují obě dcery. Výtvarnická rodina Škopkova je známá daleko široko, o čemž
svědčil i zaplněný semonický kostel v den posledního rozloučení
se zesnulým.
Jiří Škopek je skutečně velmi známý český výtvarník, malíř i grafik.
Byly o něm natočeny dokumentární filmy a Městským muzeem
v Jaroměři v roce 2013 vydán reprezentativní almanach „Jiří Škopek. Kraj blízký mému srdci“.
Důležité je uvést, že v letech 1953-1959 byl Jiří Škopek studentem
v Ateliéru animovaného filmu profesora Hoffmeistera na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterou úspěšně absolvoval
a získal titul „akademický malíř“. Od roku 1961 do roku 1980 učil na
jaroměřské lidové škole umění, později i na zdejší řemeslné škole
(2000-2008). V letech 1964-1982 byl výtvarníkem Muzea Boženy
Němcové v České Skalici. Bilancujeme-li, pak během 66leté práce
v Jaroměři J. Škopek namaloval přes 1000 obrazů (oleje, tempery
i pastely), několik tisíc kreseb i kreslených vtipů, nakreslil 700 portrétů různých osobností (někdy i fiktivních, vymyšlených; z toho
několik desítek je věnováno občanům Jaroměřska). Mou knihu
Osobnosti Jaroměře z června 2011 obohatil 87 kresbami portrétů.
V Encyklopedii města Hradce Králové (2011) otiskli 117 Škopkových portrétních kreseb. Během svého života namaloval a vydal
přes 560 pohlednic, které v posledních letech publikoval i jako
hodnotné stolní kalendáře z Kraje mládí Boženy Němcové, Z Českého ráje a další, nejnověji pro rok 2019, Střední Polabí.
Kraji, v němž žil a žije i dál, věnoval rozsáhlé krajinářské cykly
Krajina mládí Boženy Němcové, Obrazy z Náchodska, Řeka Úpa
a Řeka Metuje. Jeho největším dílem je měděný reliéf Labe (1968)
a skleněné mozaiky erbů 26 měst, kudy řeka protéká (2006),
umístěné u pramene Labe v Krkonoších. I pro Jaroměř vytvořil
řadu artefaktů. Navrhl městské znaky Jaroměře i Josefova, dva
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městské prapory pro budovu radnice, vývěsní štíty hotelů Černý
kůň, U Dvou jelenů a vinárny U Beránka, tři domovní znamení
a nápis na kartuši Mariánského sloupu. V bývalé Jaroměřské bráně v Korunních hradbách a u Novoměstské brány je jím vytvořený
znak města Josefova. Navrhl pamětní desky pro Jaroměř a Josefov, vytvořil návrhy pamětních medailí a suvenýrů.
Graficky upravil a ilustroval knihy čtrnácti českých spisovatelů
a publicistů. Rád vzpomínám na jeho spolupráci také se mnou. Ve
svém životě jsem měl štěstí využívat jeho umu. Ochotně navrhoval obálky a graficky upravoval desítky mých knížek. Mnohé nás
spojovalo, pracovali jsme v jaroměřské muzejní komisi, v redakční
radě Jaroměřského zpravodaje a zejména pak nás sjednocovala
láska ke spisovatelce Boženě Němcové, kdy navrhoval obálky
a graficky upravoval naše publikace.
V poslední době pro bibliofilské vydání Babičky Boženy Němcové,
navrhl Škopek originální vazbu a namaloval 16 barevných snově
poetických, překrásných ilustrací, což je počin mimořádného významu. Zde se projevovala silná emocionalita, kdy „spojoval originálním způsobem reálné s imaginárním“. Je autorem malované
keramiky a okenic v atriu českoskalické Barunčiny školy. Namaloval čtrnáct tabulí naučné stezky Babiččina údolí. Je též pozoruhodným tvůrcem více jak 560 barevných, většinou kolorovaných,
pohlednic již od počátku šedesátých let z Čech i Moravy. K tvorbě
pohlednic přistupuje s pro něj typickou profesionalitou, s důkladností a zodpovědností a jde proti nevkusnému kýči. Jiří Škopek
také namaloval a vydal celkem 22 papírových vystřihovacích betlémů. Navrhoval též znaky a prapory obcí. Dále se zabýval běžnou drobnou užitou grafikou.
Svá díla během svého plodného uměleckého života veřejně prezentoval na více jak 100 samostatných a 150 kolektivních výstavách, z toho asi 15 v Jaroměři. Jenom v letech 2008-2013 J. Škopek
uspořádal celkem 13 výtvarných výstav, a to velkou výstavu v Jaroměři, ve Vokšicích u Jičína (se svou dcerou sochařkou a keramičkou Markétou), další v Náchodě, Lázních Bělohradě, Přerově
nad Labem, Dobrušce, Jičíně, Peci pod Sněžkou, ve Žďáru nad
Sázavou, Ústí nad Orlicí, Hradci Králové, České Bělé a Železnici.
V roce 2008 mu zastupitelstvo města Jaroměř k jeho 75. narozeninám udělilo Pamětní medaili města Jaroměře a v roce 2017 na
galavečeru k 17. listopadu město Jaroměř udělilo Jiřímu Škopkovi "Cenu za celoživotní kulturní přínos městu Jaroměři". Podle
mého osobního názoru by si zasloužil i titul čestný občan města
Jaroměře, nyní již jen „in memoriam“.
Jsem rád, že jsem v Jiřím Škopkovi našel dobrého a věrného přítele, umělce nesmírně pracovitého, spolehlivého, odpovědného,
svědomitého, pečlivého, zkrátka velmi kvalitního a všestranného
umělce. Napsal jsem o něm desítky medailonků, zpráv i recenzí.
První článek o něm jsem otiskl již 7. 1. 1967 v Lidové demokracii
a poslední edituji nyní.
Česká a jaroměřská kulturní veřejnost včetně příbuzných se naposledy s drahým zesnulým Jiřím Škopkem rozloučila při smutečním obřadu v pátek 7. září 2018 v 10:30 hodin ve zcela zaplněném
evangelickém kostele v Semonicích. Pohřební liturgii vedl zdejší
evangelický farář Mgr. Radim Žárský a smuteční zasvěcený projev o životě a díle zesnulého umělce přednesl univerzitní profesor
PhDr. Vladimír Wolf.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř 11. září 2018
Autoportrét Jiřího Škopka z roku 1994
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Kultura

Vzp om í n k a n a
J i ř í ho Ško p ka
Dne 30. srpna 2018 opustil ve věku 85 let pozemský svět akademický malíř Jiří Škopek.
Rodem Středočech, životním osudem Jaroměřák. Profesí výtvarný umělec, který dlouhá desetiletí ovlivňoval kulturní život našeho
města. Veřejnou angažovaností výrazná osobnost Jaroměře. Jako
pedagog se věnoval stovkám žáků a mnohé z nich přivedl k trvalému zájmu o umění. Patřím mezi ně a vděčím Jiřímu Škopkovi za
mnohé. Moc jsem si také vážil jeho spolupráce.
Jiří Škopek nesnášel lidskou lhostejnosti ke špatnostem, které nás
obklopují. Nešlo jen o postřehy bystrého oka a kritického myšlení,
ale především o schopnost navrhnout a prosadit nápravu. A tak
díky tomu obohacují veřejný prostor města a dalších míst ve východních Čechách jak věci, které inicioval, tak díla vzešlá z jeho
ateliéru, byť to občané mnohdy nevědí. Rád bych také připomněl
jeho výraznou roli v přelomovém roce 1989. Poté býval členem
několika komisí zřízených městskou radou a jeho názory byly přijímány se vší vážnosti. Někdy jen stačilo, že to řekl Jiří Škopek. Pravda občas musel své návrhy obhajovat ve vášnivé diskusi, při které

ovšem uměl uplatnit svůj břitký jazyk a sžíravou ironii. Také jsme
spolu strávili nemálo hodin různými debatami a navzájem jsme se
častovali milými vtípky. Začínalo to při vydávání muzejních publikací, přípravou jeho výstav a následných vernisáží, pokračovalo
při snaze zkrášlit Jaroměř a končilo setkáváním při různých kulturních akcích. V poslední době Jiřímu Škopkovi již ubývalo životních
sil, ale dobrou paměť si uchovával a dokázal přispívat k pobavení
společnosti vzpomínkami na své dávné zážitky s komunistickými
funkcionáři, se kterými se chtě nechtě musel setkávat.
Jiří Škopek byl především malíř, v průběhu desítek let se jeho výtvarný projev měnil, na realistické obrazy našeho kraje navázal
velkými plátny vyžadujícími od diváka více představivosti. Formy
a uplatnění jeho tvorby byly ovšem mnohem širší, kolik jen lidí si
kupovalo jeho kreslené pohlednice, betlémy a kalendáře. Život
umělců pokračuje v jejich díle a s Jiřím Škopkem se jistě budeme
setkávat v nejednom jaroměřském bytě, ve výtvarných galeriích
a na dalších veřejných místech. Mistře, budete Jaroměři chybět.
Pavel Mertlík

P atn á c t l et o d sla v n os t n íh o od h a lení
s o ch y T. G . M a s a ry ka
Od slavnostního odhalení sochy T. G. Masaryka uběhlo patnáct
let. Stalo se tak v den 85. výročí vzniku samostatného československého státu.
Socha prvního československého
prezidenta stojí v Jaroměři u základní školy Na Ostrově a před
odhalením na ni pracoval sochař
Petr Novák z Jaroměře téměř celý
rok. Nejprve vytvořil model a poté
i vlastní bronzovou sochu T. G. Masaryka, který je vyobrazen dost
netradičně v prostém oděvu a prostovlasý. „Líbí se mi to. Nepůsobí
tak přísně a nepřístupně, člověk má
pocit, jako by jej autor zastihl při
procházce parkem. Víc tak odpovídá mé představě tatíčka Masaryka,
jak o něm mluvíval můj praděda,“ sdělila tehdy novinářům jedna
z místních žen.
V Jaroměřském a josefovském Zpravodaji, který vyšel k 1. 11. 2003,
píšou, že slavnostní odhalení, které se konalo 28. 10. 2003 – tedy
přesně na 85. výročí vzniku samostatného československého
státu, započalo úvodním proslovem tehdejšího starosty města
Ing. Vratislava Čermáka.
Před samotným odhalením promluvil i Jan Šrámek, bývalý vězeň
v době totalitního režimu, který si trest odpykával v nelidských
podmínkách v jáchymovských dolech, a který na realizaci sochy
daroval městu peníze v celkové hodnotě přesahující jeden milion
korun – socha tak byla pořízena z odškodnění za desetiletý pobyt
v komunistickém lágru.
Socha Masaryka, pocházející z dílny českého sochaře Otakara
Španiela, již v Jaroměři stála, a to do roku 1953, než ji komunisté
nechali odstranit. Jan Šrámek, pravý vlastenec vychován v úctě

k prvnímu prezidentovi, tehdy pobýval již třetím rokem ve vězení za protikomunistický odboj. Zpráva o zničení sochy se však do
jáchymovských dolů dostala až o dva roky později. Tehdy řekl, že
zničení sochy pro něj bylo stejnou ranou, jako by mu umřel bratr.
Zavázal se tak, že sochu městu vrátí. Na svobodu se dostal po více
než deseti letech a na první část odškodnění čekal dalších třicet
let. Na uskutečnění svého slibu a snu, který si tehdy dal v lágru,
čekal více než čtyřicet let.
«LAT»

Nový prostor pro alternativní divadlo v Jaroměři a narozeniny
dramaťáku
S velkou radostí dáváme jaroměřským divadelním divákům vědět, že se podařilo realizovat nápad Josefa Horáčka, ředitele
MKS, na využití divadelní kavárny. Prostor, který léta zel prázdnotou, po rekonstrukci bude sloužit zuškovému dramaťáku
a Vám divákům. Kdo naši práci sledujete, víte, že se zabýváme
alternativními formami loutkového divadla, divadlem poezie
a experimentujícím divadlem, interpretujeme texty, vymýšlíme
a tvoříme mnohdy v interakci s divákem. Pro prezentaci naší
práce právě takový prostor v Jaroměři i v naší ZUŠce chyběl
a nyní ho MKS má! Srdečně vás tedy zveme v neděli 28. října
2018, kdy novou scénu otevřeme a zaplníme během celého dne
triptychem „Kráska v dřevě spící I. a II.“ a „Kázáním děvčátkům
a slečnám“ oceněným na Loutkářské Chrudimi 2014. Děkujeme,
pane Horáčku!
V předvečer chystá třicetiletý dramaťák v 18 hodin v Městském
divadle Narozeninový večírek. Hostem večera bude pražský
soubor Plata Company se slavnou inscenací „Tisíc tuctů“ v režii
Jakuba Maksymova. Tak přijďte!
Jarka Holasová, učitelka LDO ZUŠ
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Sport

ŘÍJEN

Jaroměřský desetiboj pro veřejnost
Pořadatel:
Termín: 		
Místo: 		

TJ Sokol Jaroměř – oddíl atletiky
neděle 14. 10. 2018
atletický stadion ASVAJ

Popis závodu:
Jedná se o instruovaný desetiboj pro
širokou veřejnost, kde před každou
disciplínou bude krátké „zaškolení“,
a poté proběhne samotná disciplína podle pravidel atletiky. Jde o to,
si vyzkoušet královskou disciplínu
atletiky, a hlavně se pobavit. Pokud
někdo nebude chtít do některé z disciplín nastoupit, může ji prostě vynechat a bude se mu počítat 0 bodů. Nebude však diskvalifikován
a může dál pokračovat v závodě.
Časový pořad:
8:00 - 8:30 h.
8:30 - 9:00 h.
9:00 - 12:30 h.
12:30 - 13:30 h.
13:30 - 17:00 h.
17:30 hod.
17:45 hod.

Prezence závodu.
Rozcvičení.
Dopolední blok: 100 m, skok daleký, vrh koulí,
skok vysoký, 400 m.
Přestávka.
Odpolední blok: 100/110 m překážek, hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem, 1500 m.
Slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů.
Závěrečné čestné kolečko.

Disciplíny:
Ženy – 100 m, skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, 400 m, 100
m překážek., hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem, 1500 m.
Muži – 100 m, skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, 400 m, 110 m
překážek, hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem, 1500 m.
Přihlášky:
Do 13.10. do 20 hodin na email: kopero@seznam.cz. Do přihlášky uveďte celé své jméno a rok narození.
Občerstvení
Po dobu závodu si občerstvení zajišťuje každý závodník sám.
V době polední přestávky lze využít občerstvení v bufetu na
zimním stadionu.
Startovné
Zdarma, stačí dobrá nálada.
Za start závodníka mladšího 18 let nese zodpovědnost jeho zákonný zástupce, který bude po celou dobu závodu přítomen,
a je si vědom zdravotního stavu dítěte a bere na vědomí, že se
závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Každý závodník starší 18 let si je vědom svého aktuálního zdravotního stavu a závodu se účastní na vlastní nebezpečí. Případné dotazy na tel. 776 249 879 (Mgr. Roman Kopecký).
Mgr. Roman Kopecký

J ar o měřsk é a t let ky
p r vní v K r a j sk ém přeb oru d ružs t ev

Skvělým výsledkem zakončily jaroměřské atletky letošní krajský přebor družstev v kategorii staršího žactva.

vybojovaly krásné 8. místo. Celému týmu gratulujeme.
Konečné pořadí Krajského přeboru družstev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zleva:
Zleva:

Po čtyřkolovém souboji s deseti týmy z Královéhradeckého
kraje se staly krajskými přebornicemi pro rok 2018 a vybojovaly
postup na Mistrovství Čech. Zde i přes onemocnění části týmu
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Zleva:

TJ Sokol Jaroměř
TJ Sokol Hradec Králové
TJ Lokomotiva Trutnov
TJ Jilemnice
Dětské centrum Ostroměř
TJ Sokol Dvůr Králové n/L.
SK Nové Město nad Metují
TJ Dvůr Králové n/L.
SK Dobruška z.s.
Atletický oddíl Spartak Vrchlabí
Prouzová, Mertlíková, Křováková, Nechanická Cejnarová Glosová.
Horáčková, Štveráková, Hochsteigerová, Bašková,
Tobišková, Všetečková.
Matoušová, Jakubská, Svobodová, Voborníková a trenérka Ing. Hana Hřivnová.
Ing. Hana Hřivnová
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Z historie

L í py sv ob o d y – s t á le živ é s y mb oly

Bezprostřední a spontánní radost ze vzniku Československérepubliky vystřídaly v následujících měsících organizovanější
formy oslav. Jednou z nich byly v roce 1919 výsadby stromů
nazvaných Lípy svobody nebo Lípy republiky. Pamětní stromy
se sázely v mnoha městech a obcích. Lípy svobody máme, ačkoliv to ví málokdo, také v Jaroměři a Josefově.
První Lípa svobody byla z podnětu místního Sokola vysazena
v Josefově 13. dubna 1919 za bývalou Jaroměřskou bránou,
na místě pozdějšího parčíku v sousedství kaple sv. Jiljí. Bylo
sychravo, ale slavnost se konala za veliké účasti armády, občanstva a školní mládeže. Památný den začal v 9 hodin dopoledne koncertem vojenské hudby na náměstí před kostelem.
O hodinu později hudba doprovodila průvod k místu výsadby.
V čele šli sokolové v krojích, čestný oddíl vojska ve zbrani, pak
důstojníci, vojáci, deputace všech pluků, členové obecního
zastupitelstva, místní politické organizace a mnoho občanů.
Dívky v národních krojích nesly mladou lipku ozdobenou fábory v národních barvách. Slavnostní řeč pronesli Karel Mazáč,
učitel měšťanské školy v Josefově a podplukovník František
Karas, velitel vojenské nemocnice. Po zasazení lipky přednesla slečna Jindřiška Fišerová báseň Lípa svobody od Jaroslava
Naumana. Vojenská hudba zahrála Kde domov můj a Nad Tatrú
sa blýská, a tím byla slavnost ukončena. Děti dostaly na památku hedvábné šátky s motivem lipové ratolesti. Lípa vyrostla
v krásný strom a její původ připomíná kámen s nápisem Lípa
svobody a datem vysazení. Samotný parčík však není v příliš
dobrém stavu.
Méně se ví o lípě, která byla v říjnu 1919 vysazena v prostoru
jaroměřské křižovatky Na Špici. Dnes to je také krásný strom.
Lípa byla původně opatřena pamětním kamenem, který je však
zřejmě nezvěstný. Zachovala se alespoň malá mramorová deska s nápisem Lípa svobody a datem 28. X. 1918. Od roku 1968 je
uložena v městském muzeu.
Antonín Hofmeister se ve své soukromé kronice zmiňuje ještě
o dalších dvou josefovských Lípách svobody. Na 1. máje 1919
byla na dvoře vojenské nemocnice slavnostně zasazena Lípa
svobody. Ke stromu byl umístěn pamětní kámen s datem výsadby. Dnes se kámen nachází uprostřed skupiny tří lip a jedna
z nich by snad mohla být stoletá, a tedy ta památná. Kámen je
poškozen, protože mu chybí nápisová deska a zůstal jen nápis
Obnoveno 5. V. 1946. Je třeba dodat, že po nacistické okupaci Československa musely být v roce 1940 z nařízení říšského
protektora odstraněny všechny nápisy, znaky, pomníky a jiné
připomínky existence Československé republiky. Kameny
označující lípy byly tudíž vyzvednuty ze země a uschovány, aby
se po válce mohly vrátit na své místo. Kámen v nemocnici byl
zřejmě poškozen v době sovětské okupace, i když by nebylo
divu, kdyby k tomu došlo ještě dříve.
Druhou lípu vysadili 22. května 1919 „v zahrádce před pumpou
u vojenské zbrojnice“ příslušníci náhradního praporu druhého
pluku polních myslivců. Lze se domnívat, že to bylo vedle studny na náměstí Boženy Němcové. Dnes tu stojí pěkná lípa, která
je dominantou prostranství před zbrojnicí. Ale je onou Lípou
svobody? Vždyť do roku 2007 zde rostly lípy dvě a jedna z nich
padla za oběť orkánu Kyrill. Doplňme ještě, že na počest dvacátého výročí vzniku Československa vysadili žáci josefovských

škol 12. dubna 1938 lipové stromořadí podél silnice od bývalé
Královéhradecké brány až k Masarykovým sadům, které bylo
nazváno „Alej svobody“. Dnes tu stojí již jen několik stromů,
většina byla odstraněna a mnozí se spíše pamatují na řadu topolů, které již byly také pokáceny.
Klub přátel Josefova se inspiroval příkladem našich předků
a rozhodl se vysadit v Josefově novou Lípu svobody. Stane se
tak ve výroční den republiky a státní svátek 28. října 2018. Na
programu slavnosti bude koncert dechového orchestru a průvod městem, tak jako téměř před sto lety. Očekává se, že důstojnost slavnosti podpoří velká účast občanstva.
Olga Mertlíková

100. výročí vzniku Československé republiky.
Dne 28. 10. 2018 se uskuteční pietní akt ke stému výročí vzniku samostatného československého státu.

Akce se bude konat u školy Na Ostrově a započne
v 9.30 hod.
Zazpívá pěvecký sbor Jaromír.
Přijďte vyjádřit úctu a vděčnost.
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Družstvo STEZ
Před padesáti lety, v měsíci srpnu 1968, bylo v Jaroměři založeno
družstvo STEZ.

Již o rok dříve, v roce 1967, se začala domlouvat skupina kamarádů provázená stejnými zájmy na tom, že by bylo dobré pokusit se
o nějaký nový způsob podnikání a tím i vlastní seberealizaci. A protože v období tehdejší uvolněné politické situace bylo podporováno zakládání malých družstev, byly zahájeny práce na přípravě
vzniku družstva s nezvyklým názvem STEZ (Speciální Technická
a Elektronická Zařízení).
U začátků byli Václav Štverák, Jindřich Hofman, Pavel Češok, Čestmír Hýbl, Vladimír Starý, Luděk Hubka a další. Založil se přípravný
výbor, který začal shánět vlastní pracovní prostory a vybavení.
Prvním sídlem byla bývalá restaurace U Modré hvězdy v Jaroměři
na náměstí čp. 11, kde byl pronajat sál od manželů Polcerových.
Oficiální založení a ustavující schůze bylo plánováno na 26. 8. 1968,
bohužel 21. srpna 1968 k nám dorazila „přátelská pomoc“, a tak se
vše pozdrželo. Luděk Hubka byl v té době navíc vázán ve svém
tehdejším zaměstnání v Čs. rozhlase, kde se zúčastnil srpnového
vysílání. Teprve po vynuceném ukončení tohoto vysílání zde rozvázal pracovní poměr a na ustavující schůzi v posunutém termínu
byl zvolen předsedou družstva.
Výrobní program v té době byl skromný. Stavba aparatur pro beatové skupiny, výroba a montáže ozvučení sálů, kooperace pro
některé výzkumné ústavy a podniky v okolí. Nicméně i za zbytek
roku 1968 byl vykázán zisk a umožnil zažádat o investiční úvěr ve
výši 200 000 Kč na Svazu výrobních družstev, ze kterého byl pořízen soustruh a frézka. Firma se zvětšovala a koncem roku 1970
měla již 22 členů. Avšak normalizace se nevyhnula ani jim a byli
sloučeni s Kovodružstvem Zvičina ve Dvoře Králové, což ale bylo
relativní štěstí, neboť řada nových družstev byla zrušena zcela.
Sloučená firma již měla řadu provozoven, sídlo se přestěhovalo
do Jaroměře, bylo pronajato bývalé zámečnictví U Vostrovských
na Úpě a přemístěn tam strojní provoz. V roce 1974 bylo družstvo
opět hrubě zasaženo normalizátory do vnitrodružstevní demokracie nařízeným sloučením s Kovodružstvem Náchod (KDN), a to
proti vůli členů obou družstev. KDN vzniklo v roce 1953 "znárodněním živnostníků" s hlavním výrobním programem ve službách
a výrobě mechanických hraček. Mělo okolo 500 členů a rozdělilo
Kovodružstvo Zvičina do dvou závodů, 37 Jaroměř a 38 Dvůr Králové n. L. V Jaroměři výroba elektroniky neměla nic společného
s programem Kovodružstva, a tak došlo k pragmatické dohodě
s tehdejším předsedou KDN Jaroslavem Šichou, že nechají závod
37 Jaroměř samostatně existovat, pokud se o sebe postarají, nebudou po ústředí družstva nic požadovat a budou přispívat ně-
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jakým ziskem do společné kasy. Nic víc v dané situaci nebylo zapotřebí, podnikání se dařilo a vydělalo se i dostatečné množství
finančních prostředků na prosazení a realizaci výstavby nového
závodu.
V roce 1988 došlo k přestěhování do nově postavené budovy
(3500 m2) v Jaroměři u nádraží. Ta byla na svou činnost výborně vybavena a byla zde řada potřebného zařízení (galvanizovna,
prášková lakovna, ofsetová tiskárna, výroba plošných spojů, pájecí vlna, strojní i zámečnické oddělení, montáž elektroniky, nástrojárna, vývojové a konstrukční oddělení, bylo zde zařízeno i učňovské pracoviště oboru mechanik-elektronik, a konečně provoz
disponoval bufetem a jídelnou s vlastní kuchyní).
V průběhu celého času v KDN se roční zisk závodu 37 v Jaroměři
pohyboval okolo 5 mil. Kč a počet pracovníků se ustálil na 80 lidech. Hlavním výrobním programem byla tehdy zařízení pro průmyslovou televizi (CCTV) z vlastního vývoje. S výměnou osob ve
vedení Kovodružstva začala nepříjemná etapa politických tlaků,
kdy bylo požadováno k zajištění "vedoucí úlohy strany" ustavením
základní organizace KSČ. Několik lidí se chtělo dostat na vedoucí
místa a atmosféra už zdaleka nebyla tak dobrá, jako v začátcích.
Ale přišel listopad 1989, soudruzi začali převlékat kabáty a velice
naléhali, aby závod Jaroměř v Kovodružstvu – tehdy už Kadenu,
zůstal. Cílem jaroměřského družstva však bylo se z KDN vyčlenit
bez ohledu na hrozby, soudy a několik uskutečněných žalob.
Podařilo se to okamžitě, když byl schválen nový družstevní zákon. Od poloviny roku 1990 bylo už družstvo mechaniků STEZ
v Jaroměři zase samostatné. Došlo k oddělení vlastnické struktury, reprezentované představenstvem družstva a výkonným
managementem v čele se jmenovaným ředitelem družstva. To se
po několika neúspěšných pokusech podařilo realizovat až v osobě RNDr. Věry Petrákové. S otevřením možností dovozu zařízení
CCTV z Asie, kterému nebylo možné cenově ani technicky konkurovat, bylo nutné najít nový výrobní program. Podařilo se navázat
vynikající spolupráci s několika německými firmami, zejména s Fy
CODIC – DORMA, a ve Stezu se tak začaly vyrábět elektronické
bezpečností zámky. Výroba televizní techniky mezitím postupně
zanikla a z družstva odešla řada odborných pracovníků, kteří si založili vlastní živnosti.
V té době členové rozhodli o transformaci a personifikaci členských podílů. Do STEZu vstoupil strategický investor – ONIVON
a.s. s příslibem rozvoje a zajištění dalšího výrobního programu.
Opak byl bohužel pravdou. Výrobní prostředky se odstěhovaly
do Hradce Králové, budovu nový vlastník prodal a lidem nabídl
dojíždění, což jimi nebylo akceptováno. I když dnes z původního
družstva mnoho nezbylo, po dlouhou dobu bylo kvalitním jaroměřským zaměstnavatelem s minimální fluktuací a naplněním snu
jeho zakladatelů o smysluplné práci s možností technické seberealizace.
Text (s přispěním archívu družstva) a foto – Jindřich Polák

Loutkářský soubor BOĎI stále HLEDÁ NOVÉ ČLENY.
Zkoušíme každý pátek od 19.00 hodin
v Boučkově loutkovém divadle. Potřebujeme jak vodiče, tak mluviče, ale i techniky.
Telefon na principála Romana Bauera: 777
812 470, email: bodi@bodi.cz, www.bodi.
cz.
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Kalendárium

3. říjen
O geopatogenních zónách – přednáška Josefa Úlehly
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
5. říjen
Zamilovaný Shakespeare
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
13. říjen
Good Work
18.00 hod.
Chrám Nanebevstoupení Páně
www.goodwork.cz
14. říjen
Blešák na čtyřce
10.00 – 15.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

6. říjen
Festival ptactva v ptačím parku
8.00 hod.
Rybník na Starém Plese
Pořádá: ČSO

19. říjen
Macbeth – Too much blood
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

9. říjen
Úsměvy smutných mužů – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř
24. říjen
Gulliverovy cesty – 1. díl Země
liliputů
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
25. říjen
Promítání filmu v rámci filmového
klubu
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
28. říjen
Coco – kinoklub
15.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

20. říjen
Z postele do postele
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

12. říjen
Hit muzikál
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
12. říjen
Vernisáž podzimní výstavy
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
13. říjen
Boeing-Boeing aneb Tři letušky v
Paříži
19.00 hod.

20. říjen
100 let republiky – koncert
17.00 hod.
Husův sbor
Pořádá: Husův sbor
20. a 21. říjen
Letokruhy Josefova
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

28. října
Zavírání pevnosti Josefov
Areál Pevnosti Josefov
Pořádá: MKS
29. října
Klenoty barokní židovské hudby
19.00 hod.
Městské divadlo – Malý sál
Pořádá: MKS

21. říjen
Šípková Růženka

30. října
Tlumočník – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.

06.10. a 07.10.

13.10. a 14.10.

MUDr. Lucie Strnadová

MUDr. Martina Bucharová

Z. Němečka 130

Husovo nám. 36

Jaroměř-Josefov

Česká Skalice

491 812 495

491 452 447

20.10. a 21.10.
ARIES, MUDr. Lubomír
Beran
Velký Třebešov 118
491 453 272

27.10. a 28.10.
MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146
Jaroměř
491 815 475
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Ak ce n a h r a d ech a zá mcích
říjen 2018
4. – 6. října: státní zámek Opočno.

6. října: státní zámek Sychrov

6. října: hospitál Kuks.

13. října: státní zámek Sychrov.

51. mezinárodní setkání sokolníků. Ranní nástupy účastníků s dravci a večerní výřady ulovené zvěře na nádvoří státního
zámku Opočno.

Osmičková výročí – Obrazy a hudba. Sychrov v roce 1918
a v době tzv. První republiky. Účinkují: Zdena Kloubová, Michaela
Kapustová a Marie Wiesnerová. (www.zamek-sychrov.cz)

Svatohubertské slavnosti. Akci doprovázejí zkoušky
a ukázky loveckých psů, hra na lesní roh, slavnostní Svatohubertská mše v kostele Nejsvětější Trojice, tematická výstava, stánky
s mysliveckými potřebami. Celý den završí ohňostroj.

Velká módní show na Sychrově. Podzimní módní přehlídka. Prodej vstupenek na www.evstupenka.cz. Od 14 do 15:30 hodin. Vstupné: 200 Kč. (www.zamek-sychrov.cz)

6. - 7. října: státní zámek Ratibořice.

Podzimní prázdniny na Grabštejně. I o letošních podzimních prázdninách můžete hrad (I. prohlídkovou trasu) navštívit!
Od 10 do 16 hodin. Vstupné: plné 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné
320 Kč. (www.hrad-grabstejn.cz)

Podzim v Ratibořicích. Přijďte a sami objevíte, že nejpříjemnější je návštěva zámku na podzim! Po prohlídce vás bude
čekat posezení v malé zámecké kavárně s nabídkou svařeného
vína, kávy, populárních zákusků, kanapek, zvěřinové paštiky
a zvěřinového guláše. Vstupné: dle ceníku vstupného. Podrobné
informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních
dnech. od 7.00 do 14.00 hod.), e-mail: info@zamekratiborice.cz
(www.zamek-ratiborice.cz).

13. října: hospitál Kuks: Tajemný Kuks.

Přijďte se příjemně bát do Kuksu! Večer s živými obrazy v prostorách hospitálu Kuks. S historickými postavami - mezi
kterými nebude chybět sochař M. B. Braun ani sám hrabě Špork
– se podíváte do hrobky, kostela, lékárny, lapidária i do zahrad.
(www.hospital-kuks.cz)

27. října: státní zámek Náchod.

Šlechta českých zemí v evropské diplomacii – Večerní
prohlídky na téma: Ottavio I. Piccolomini, válečník, diplomat i milovník umění. Od 17:30, 18:30 a v případě zájmu i v 19:30 hodin.
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 773 771 818 nebo na e-mailu:
nachod.objednavky@npu.cz (www.zamek-nachod.cz)

25. října: státní hrad Grabštejn.

27. - 28. října: státní zámek Lemberk.

Zpřístupnění středověké věže. Věž bude otevřena po
celý den od 9 do 15 hodin. (www.zamek-lemberk.cz)

28. října: státní hrad Trosky.

Rozloučení s hradem. Sváteční den plný sokolnických
ukázek, písní flétnového dua a jízdy na koníkovi. Od 9 do 16 hodin. Vstupné: plné 90 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 240 Kč.

6. října: Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec.

Bramborová sobota. Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, použití
i uskladnění brambor. Od 10 do 15 hod. (www.vesely-kopec.eu)

do 28. října: státní zámek Litomyšl.

Zámecká fotografická soutěž na téma „Litomyšl – kouzlo sgrafit“. 4. ročník zámecké fotografické soutěže o volné vstupenky na rok 2018, www.zamek-litomysl.cz.

Akce na říjen 2018 v Královských věnných městech
Dvůr Králové nad Labem

Chrudim

NEŽ VYPUSTÍME VODU Z CHLADIČE
6. 10. 2018
www.vcc.cz

DEN REPUBLIKY
27. 10. 2018
www.chrudimsobe.cz

SLAVNOSTNÍ KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI
100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
26. 10. 2018
www.hankuv-dum.cz

Mělník
DUŠIČKOVÝ JARMARK
27. 10. 2018
www.svetlonoska.cz

Hradec Králové

Nový Bydžov

ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA
28. 9. - 28. 10. 2018
www. klicperovodivadlo.cz

SLAVNOSTNÍ KONCERT – ONDŘEJ HAVELKA & his MELODY MAKERS
25. 10. 2018
www.jiraskovodivadlo.cz

JAZZ JDE MĚSTEM
9. - 13. 10. 2018
www. jgtt.cz
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OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
28. 10. 2018
www.novybydzov.cz

Trutnov
38. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
TRUTNOVSKÝ PODZIM
5. - 26. 10. 2018
www.uffo.cz
Vysoké Mýto
OSLAVY 100 LET REPUBLIKY VE VYSOKÉM
MÝTĚ
27. 10. 2018
www.vysoke-myto.cz
BUBENICKÝ FESTIVAL
27. 10. 2018
www.bubenickyfestival.cz
Více informací na www.vennamesta.cz
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Z okolí

Vlastivědná stezka řídícího učitele Jaroslava Petra
Podzim v říjnu obleče listy do oku lahodících barev, proto na
dnešním výletu zavítáme do malebné oblasti Policka, kde na
nás čeká mnoho krásných přírodních panoramat.

Délka stezky: 4,7 km
GPS začátku stezky: 50°29‘57.396“N, 16°16‘36.367“E
Jak se na stezku dostanete? Autobusem: zastávka Machov –
náměstí, vlakem: zastávka Police nad Metují (6 km).

Po trase se můžeme těšit také na nádherné výhledy do kraje.
Panoramatická fotografie na jednom ze zastavení nám pomůže určit názvy kopců, hor a pohoří, které se nacházejí v okolí.
U školy se dozvíme nejen historii této vzdělávací instituce, ale
také o životě pokrokového učitele a pedagogického spisovatele Jaroslava Petra, po němž se stezka jmenuje.
Zastavení na trase jsou následující: Na Městečku, Školství na
Machovsku, Pomník padlých v 1. světové válce, Kostel sv. Václava, Sbor Církve československé husitské, U Barunky, U Jeřábu, Tkalcovský stezník, Pod Českou vyhlídkou a U Studánky.
Po projití stezky můžeme navštívit nedalekou Polici nad Metují, která na podzim ožije filmem i divadlem. V období od
9. 10. do 6. 11. 2018 proběhnou v polickém kině projekce všech
snímků z projektu Filmové osmičky. Na podzim nás čekají také
již 71. Polické divadelní hry, kde nebudou chybět vystoupení
amatérských i profesionálních divadelních souborů. Jednotlivá
představení festivalu se odehrají v období od 19. 10. 2018 do
9. 12. 2018. V poslední den se diváci mohou těšit na komedii
4 sestry Patrika Hartla s Ivanou Chýlkovou, Janou Strykovou,
Annou Šiškovou, Berenikou Kohoutovou a Romanem Štabrňákem.

Na náměstí v Machově (7 km od Police nad Metují) začíná vlastivědná stezka, na které se dozvíme stěžejní informace souvisejících s historií obce a jejím kulturním i přírodním bohatstvím.

Text: Jiří Švanda s využitím publikace „Stezky za poznáním nejen
v Kladském pomezí“ vydané Centrem rozvoje v roce 2011
Foto: Archiv obce Machov

Škola začíná, ale cyklobusy jezdí dále!
Září ještě cyklistům přeje, a proto zajisté uvítají možnost
svézt se o víkendu a svátcích cyklobusy společnosti CDS
Náchod, které je zavezou do polských příhraničních měst,
ale i do skal.
Na české straně tak můžete navštívit náchodský, novoměstský, adršpašský a ratibořický zámek, klášter v Broumově, skalní města v okolí Police nad Metují, Broumova,
Adršpachu a Teplic nad Metují či Důl Bohumír v Jívce.
V Polsku se můžete s cyklobusy přiblížit k Bludným skalám,
poutnímu místu Vambeřice a k lázeňskému městu Kudówa-Zdrój. Inspiraci pro to, kam v regionu vyrazit přinesl nedávno i pořad Výleťák na Stream.cz.
Novinkou je možnost uplatnit v cyklobusech slevu 75 % pro
seniory nad 65 let. Vlastníkům IREDO karty se nižší cena
nastaví automaticky. Ostatním postačí se prokázat platný
úředním dokladem s fotografií a oznámit řidiči, že chtějí
uplatnit slevu „65+“.
Branka je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Zakladatelem je Svaz cestovního
ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí
a soukromých subjektů.
BRANKA, o.p.s.
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Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Čtyři lidi z Jaroměře a dalších padesát dva z Náchodska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním.

patřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se
jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem, které se
potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými
poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž
onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než 5 643 rodin z celé České republiky.

Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce.
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co
nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý
anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace.
K mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.

Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí
vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám
rádi pomohou.

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezao-

Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít
přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete
přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
Markéta Křížová, DOBRÝ ANDĚL, nadace

So ci á l n í a k t i v i za čn í s lužb y
p r o ro d i n y s d ě t mi v M ilíčov ě d omě

Určitě není na škodu připomenout si, co Vám může Milíčův Dům
nabídnout.

Terénní forma poskytování služby probíhá v přirozeném prostředí rodin v Jaroměři a městské části Josefov. Tel.: 739 244 863.
Provozní doba: Po, St 8:00 - 16:00, Út 8:00 - 15:00, Čt 8:00 - 14:30,
Pá 8:00 - 12:00.
Karin Ferynová

V rámci obou pracovišť nabízíme sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. Tyto služby jsou poskytované rodinám s dětmi,
u kterých existují rizika ohrožení vývoje v důsledku dlouhodobé
obtížné sociální situace. Cílem služby je zlepšit sociální situaci rodin, podporovat samostatné fungování rodin v běžném životě
a přispět ke zdravému vývoji dětí těchto rodin. Služby jsou určené rodinám s dětmi, které bydlí v Jaroměři a Josefově nebo v obcích spadajících do správního obvodu města Jaroměř. Služby poskytujeme ambulantní a terénní formou. Služby jsou bezplatné.
Nabízíme: podporu a poradenství, jednání s úřady a školami,
řešení problémové docházky dítěte do školy, doučování, zprostředkování kontaktů, podporu při hledání zaměstnání, pomoc
v oblasti otázek ohledně bydlení.
Najdete nás na adrese: Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům
v ulici Havlíčkova 14, Jaroměř 551 01, tel.: 736 730 921. Otevírací
doba: Po, St, Čt 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, Út 13.00 - 16:00
Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, Detašované pracoviště
Josefov – Duškova 79, Jaroměř – 3 551 02, tel.: 730 546 503. Otevírací doba: Po, St, Čt 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, Út 13.00 - 16:00
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Životní jubileum v červenci 2018 oslavili:
Flégrová Antonia		
Kubka Jan			
Rykrová Jindřiška		
Baierová Hana			
Nepilá Alena			
Marko Josef			
Sibera Ludvík			
Škopek Jiří			
Petrášková Libuše		
Polanský František		
Štefková Božena		
Kulhavá Milena			
Modrá Anastazie		
Rejl Václav			

85 let
98 let
85 let
88 let
93 let
85 let
89 let
85 let
91 let
85 let
90 let
93 let
88 let
86 let
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Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče,

dne 12. ledna 2019
se uskuteční vítání nových občánků města Jaroměře, na které jste srdečně zváni.
Vítání se uskuteční v obřadní síni Městského úřadu v Jaroměři a proběhne v několika skupinkách. Proto žádáme rodiče dětí, kteří budou mít zájem se této slavnostní události zúčastnit,
aby si domluvili hodinu buď osobně nebo na čísle tel. 491 847 242 – paní Jana Gajdošová, nebo
491 847 241 – slečna Petra Wagenknechtová, odd. matriky, nejdéle do 9. ledna 2019.
Z tohoto setkání je pořizován videozáznam a fotografie.

Se mo n i c ké d ý ň ob ra n í

Druhou zářijovou sobotu ožil prostor u hasičské zbrojnice v Semonicích malými i velkými, mladšími i staršími.

V soutěži o nejtěžší dýni s přehledem zvítězila osmatřiceti kilová
dýně manželů Prokopových, která neměla konkurenci a ostatní
soutěžní dýně nechávala daleko za sebou.
Děti se během celého odpoledne mohly realizovat ve výtvarné
dílně i ve výtvarné soutěži Semonický Picasso. Maminky uplatňovaly svou kreativitu v dílně floristické, kde tvořily aranžmá plná
podzimních barev.
Děkujeme za finanční podporu Městu Jaroměř a za spolupráci
SDH Semonice. Věřím, že i díky nim si všichni návštěvníci odpoledne strávené v Semonicích užili a těším se na viděnou opět v příštím roce, ať už budeme sklízet cokoliv.
Za Osadní výbor Semonice, Lucie Kubálková

Osadní výbor Semonice zde již šestým rokem pořádal oslavu
sklizně, jejíž ústřední plodinou se staly v letošním roce dýně.
Když jsme v roce 2013 pořádali Semonické švestkobraní, neodvažovali jsme se doufat, že se takový druh akce setká s takovým návštěvnickým zájmem. Vnímáme to jako uznání naší práce, z kterého máme upřímnou radost a děkujeme za to, stejně tak jako
závazek věnovat do přípravy každého dalšího ročníku maximum
svého úsilí, abychom naše hosty nezklamali.
V letošním roce se v soutěži o nejlepší dýňovou pochoutku sešlo
dvacet pět druhů dobrot, které prezentovaly použití dýní všemožnými způsoby. Třetí místo v soutěži nakonec obsadily dýňové čokoládové brownies. Stříbrnou příčku získal výborný dýňový
chléb a zlatou příčku vybojoval lahodný dýňový dezert mladých
tvůrců vystupujících pod jménem Agarova cukrárna. Všem účastníkům patří vřelé poděkovaní za přípravu originálního občerstvení, které se u návštěvníků akce setkalo s nadšenou odezvou.
A pokud chtěl někdo nechat odpočinout svým chuťovým buňkám od dýní, uvítal možnost pochutnat si na čerstvém voňavém
bramboráku.
Program celého odpoledne byl koncipován tak, aby zaujal pokud
možno co nejširší okruh hostů. Děti byly nadšené z vystoupení
Černilovských blešek, dospělí se zaujetím přihlíželi tanečně kostýmovým vstupům sester Chalupových, které se během odpoledne mimo jiné převedly v kostýmech prvorepublikových hospodyněk či v toaletách dam chystajících se na ples.
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Mě s t sk é muz eum v Ja roměři v á s zv e ...

Městské muzeum v Jaroměři a Národní památkový ústav v Josefově si Vás dovolují pozvat na přednášku Archeologický výzkum D11 – Nejzajímavější nálezy z okolí Jaroměře.
Prostor v okolí dnešního města Jaroměře skýtal díky příhodným přírodním podmínkám vhodné místo k osídlení. První lidé
natrvalo založili své osady již v průběhu mladší doby kamenné. První intenzivní výzkum těchto archeologických památek
byl prováděn při stavbě železnice mezi Hradcem a Jaroměří v 19. století. Výstavba dálnice D11 vedoucí týmž směrem si
rovněž právem vyžádala přítomnost archeologů, kteří zde od
března 2017 do dubna 2018 prováděli předstihový záchranný
výzkum. Přednáška představí nejzajímavější zjištění plynoucí
z doposud nejrozsáhlejšího terénního počinu východočeské
archeologie.
Přednášející Pavel Drnovský je odborným asistentem Katedry archeologie UHK a terénním vedoucím výzkumu jednoho
z úseků budoucí D11.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 18. 10. od 17:30 v Městském
muzeu – Wenkeově domě. Vstup na přednášku je volný.

Výstava Městského muzea v Jaroměři a RMaG Jičín „Jeden
den ve středověku – očima hrnčíře v prostředí východočeského městečka“
Kdy: 27. září – 16. listopadu 2018
Výstava přibližuje populární i naučnou formou práci a život
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řemeslníka, provozující jedno z nejběžnějších středověkých
řemesel. Základ výstavy tvoří výjimečný soubor pozůstatků
hrnčířské pece nalezené v roce 2014 a 2015 v Hořicích, která
ukončila svoji činnost na přelomu 14. a 15. století. Kromě seznámení návštěvníka s prací hrnčíře, nabízíme i pohled na jeho
další všední starosti a radosti v rámci jediného pracovního dne.
Zajímavá je také tematická odbočka do tajů archeologického
poznávání minulosti na konkrétním případě.
Výstava je bohatě doprovázena kreslenými scénami, které zachycují pravděpodobné situace v dílně i domě hrnčíře – hrdiny
našeho příběhu. Doprovodné texty tvoří příběh s maximální
možnou snahou o zachycení detailů. Kromě zjištěných fakt
a možných situací představujeme návštěvníkovi otázky, které
dosud neumíme zodpovědět a ponecháme mu tak prostor pro
vlastní představivost.
Snažíme se vytvořit prostředí zajímavé pro malé i velké návštěvníky. Výstava je koncipována ve dvou rovinách, informačně a stylisticky přizpůsobena dětem a dospělým lidem. Děti
mohou sledovat nit příběhu v grafické podobě, s možností
podpořit svou fantazií volně stavěným poutavým textem – příběhem. Dospělým nabízíme vice faktografie, zřetelně oddělené od domněnek a umělých literárních konstrukcí, které ale
budou nutnou součástí naší cesty do minulosti.
Edukační program k této výstavě, vedený edukátorkou Městského muzea, představuje dětem a žákům přijatelnou formou
problematiku středověkého hrnčířství, včetně praktické ukázky s možností aktivní účasti. Program je doporučen pro žáky
MŠ, ZŠ i středních škol. Časová náročnost edukačního programu je 60–90 minut. Na edukační program se školní (ale i jiné)
skupiny mohou objednávat na tel.: 491 812 731, 608 976 498
nebo emailem na adrese: edukace@muzeumjaromer.cz.
Vybarvi si omalovánku s motivem hrnčíře vezoucího hlínu:

SDH Jaroměř podporuje projekt RECYKLUJTE S HASIČI.
Odvezeme vaši nepotřebnou či nefunkční elektrotechniku např. pračku, lednici,
mrazák, televizi, rádio, aj... Dále vybíráme
i autobaterie
Nemusíte nikam jezdit, přijedeme až
k vám, stačí zavolat tel: 733 170 509,
Vašátko Karel
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Městská knihovna Jaroměř
Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
od 1. do 7. října proběhne 22. ročník celostátní akce Týden
knihoven. V tomto týdnu vyhlašujeme amnestii sankčních poplatků, nebudeme vybírat poplatky za upomínky.
Pondělí 1. října – Pobočka Zavadilka – 14:00 – Čtení na Zavadilce. Přijďte si poslechnout úryvek z knížky nebo povídku. Vybíráme pro Vás z nejlepších knih.
Středa 17. října – Hlavní budova – 17:30 – Jak jsme projeli Vietnam na kole: Tour de putik. „Po tom, co jsme s kamarádem ušli
3200 km na Gibraltar, se nám v hlavě zrodil další nápad. Přejet
Vietnam na kole ze severu na jih. To se nám povedlo, a tak vám o
tom budeme vyprávět. Chcete vědět, jak to všechno probíhalo,
co jsme viděli, jak Tondu srazil autobus a proč došlo i na líbání se
s Vietnamcem?“
Středa 31. října – Hlavní budova – 17:30 – Tajemství Třetí říše:
Případ zlatého vlaku – Beseda s Milanem Zachem Kučerou,
který se zabývá hledáním nacistického vlaku v podzemním
komplexu Sovích hor (Polsko).

Od října se Městská knihovna Jaroměř zapojí do projektu
Skautská pošta.
Mimo tyto akce začnou znovu probíhat besedy pro družiny
prvních tříd a informační lekce pro žáky základních škol. Pobočka Josefov pořádá besedy pro děti z mateřské školy v Josefově.
Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na www.
knihovnajaromer.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše knihovna

Veřejné
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle

bruslení
07.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
21.10.2018
27.10.2018
28.10.2018

ŘÍJEN.
14:00 – 15:45 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.

Vaš e ex k urzc e. c z, z. s .

Nabídka podzimního a adventního výletu.

Jménem cestovatelského spolku Vaše exkurze.cz, z. s., bychom rádi nabídli místa na našich akcích i jaroměřské veřejnosti. První listopadový víkend pojedeme na otočku do maďarské metropole Budapešti, kde si dopoledne prohlédneme
ta nejznámější místa města a odpoledne budeme relaxovat
v Szeczenyiho termálních lázních. 15. 12. vyrážíme do adventní
Wroclawi. Oba zájezdy pojedeme luxusní a osvědčenou autobusovou dopravou Hejnal Turismo s veškerým servisem na palubě (klimatizace, WC, bar – teplé a studené nápoje, TV, DVD,
polohovací sedadla, prostor pro nohy). Autobus odjíždí ze zastávky Jaroměř, Na Špici. Propagační materiály, mapy, teplé
nápoje v autobuse zdarma a celodenní přítomnost průvodce
je samozřejmostí.
Oslovte tedy své známé a vyrazte s námi ještě do konce roku
za poznáním! Zájemci obdrží přihlášku obratem po zaslání poptávky na email: simkova.zajezdy@seznam.cz. Kontaktovat
nás můžete také telefonicky na čísle 739 690 244.
Kompletní nabídku výletů pro rok 2019 najdete v průběhu měsíce listopadu na webu www.vase-exkurze.cz.
Za spolek Vaše exkurze.cz, z. s. Kateřina Šimková
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Z Husova sboru...
Vážení spoluobčané,
Každý den života je důvodem k radosti. Ano, je to pravda.
V těch několika slovech je velká moudrost. Jenže to nejde se
vždycky radovat, zvlášť když člověka někdo druhý naštve,
když mu vynadá nebo způsobí starosti. Anebo když je nemocný a leží v nemocnici. Moje babička se řídila heslem „vesele, jen
vesele život musíš brát, když se tváříš kysele, kdo tě má mít rád?“
Ta slova jsou z jedné písničky, ale babička se jimi řídila i tehdy,
když byl její život na konci. Budila nás jimi, a my s bratrem jsme
zalézali pod peřinu a byli příšerně naštvaní. Ale později jsem
si uvědomovala, jaká je v nich síla a pravda. Když se tváříme
vážně, nabubřele a nazlobeně, lidé okolo nás chodí po špičkách, hlavy odklání, aby se na nás nemuseli ani podívat. A my
jsme ještě o to víc nazlobení nejen na lidi okolo, ale vlastně na
celý svět. A jako by ta záporná energie v nás přitahovala další.
Všechno nám padá z rukou, ujede nám autobus, šlápneme do
kaluže, zkrátka nic se nedaří a všechno je opravdu jaksi nějak
víc naruby. Na druhou stranu úsměv na tváři, rozezpívané srdce nerozhází žádné kárání. Naopak to špatné se nějakým zázrakem obrací v radost. Úsměv na tváři dokáže rozzářit i ty ostatní
okolo nás. Úsměv je totiž nakažlivý. A ten, kdo se usmívá, najednou roztává i uvnitř sebe. A to teplo dává radost. A ostatní

to vidí a hned mají také lepší náladu. Najednou se vám dívají do
očí a je všem dobře. Takového člověka, který rozdává úsměvy
a radost, lidé mají rádi a cítí k němu důvěru. Nebojí se ho. Jeden verš s Písma říká – jak chceš, aby se lidé chovali k tobě, tak
ty jednej s nimi. Takže, chceme-li aby nás lidé měli rádi, aby se
na nás usmívali a byli na nás hodní, tak je mějme my sami rádi,
usmívejme se na ně a buďme na ně hodní. Svět okolo nás se
sice s nikým nemazlí, ale když my nezačneme u sebe, tak svět
zapomene na lásku, na dobré vztahy, a především na to, abychom se na sebe usmívali.
Hodně radosti a pohody do podzimních dnů přeje...
farářka Mgr. Alena Fabiánová

Dušičková pobožnost (pro všechny, kdo budou chtít vzpomenout na své zesnulé) – 1. listopadu 2018 od 16 hodin v Husově sboru.
Zveme na koncert 20. října 2018 – od 17 hodin v Husově sboru
PĚNICE ze Skalice.

Bohoslužby

Ř í msk o kat o lic ká c ír k e v – Jar o mě ř
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
		

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

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

Studium Bible
Kázání Božího slova
Odpolední program

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

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

Informace na www.husitijaromer.estranky.cz, mail husbor777@
email.cz, tf. na farářku Mgr. A. Fabiánovou 737 847 864.
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Ří m s k ok a t ol i c k á c í rk ev – J os ef ov
neděle
		
		
středa
pátek

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

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

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

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

Vzn i k Č esko slo ven s ka

13. července 1918 obnovil činnost
národní výbor.
Zástupci politických stran, kteří
začali připravovat rozbití monarchie a převzetí politické moci.
Mezi nejvýznamnější představitele patřili: Karel Kramář, Alois Rašín
a Antonín Švehla.

Rozpad Rakouska-Uherska a vznik samostatných států:

„V boji o československou samostatnost
neustaneme, dokud nezvítězíme!“
– tak zněla Národní přísaha z roku 1918
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Inzerce
• Mladý muž koupí byt 2+1 v Jaroměři, platím v hotovosti, volejte na tel. 776 566 630.
• Výkup starožitností a sběratelských předmětů. Obrazy, rámy, hodiny, náramkové a kapesní hodinky,
knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle,
bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově. Volejte, pište.
Tel. 605 254 511.

ŘÍJEN

Uzávěrka pro inzerci je k 15. v měsíci. Zpravodaj vychází k 1. v měsíci.
Možnosti plošné inzerce:

Modul 2, 1/2

• Mladá rodina hledá větší byt nebo dům v Jaroměři
a okolí. Nabídky prosím na tel. 774 777 072.

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

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

Modul 3, 1/4

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

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

• Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví + garáž v Jaroměři. Telefon 775 190 451.
• Advokát JUDr. Vladimír Hencl informuje, že otevřel
od 1. 9 .2018 provoz advokátní kanceláře na adrese
Náměstí ČSA 51, Jaroměř (podloubí).
• Rozvedená žena koupí menší byt v Jaroměři, zavolejte prosím na tel. 774 777 073.
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Modul 4, 1/8
Velikost: 86,5 x 60 mm
40 x 125,5 mm
Cena: 592,5 Kč bez DPH

2018

Inzerce
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Inzerce

ŘÍJEN

Pizzerie 28, Jídelna 28 a Řeznictví Pavel Vítek
nám. Československé armády 28
551 01 Jaroměř
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Jaroměř dnes a před sto lety

Zdroj historických fotografií: Městské muzeum v Jaroměři
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