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Zprávy z města

Vážení čtenáři,
právě se vám do ruky dostalo červnové číslo,
které si, vlivem mé nemoci a hospitalizace v nemocnici, vyžádalo týdenní zpoždění. Přináším
vám tak, i když z nemocničního prostředí, několik
zajímavostí z akcí proběhlých, ale i z těch, které
se teprve budou konat.
Důležitým upozorněním je, že v letních měsících
vyjde pouze jedno číslo Zpravodaje, a to na pomezí měsíce července a srpna.
V měsíci červnu a červenci nás čekají tři významné svátky. Prvním z nich je 27. června, kdy
uctíme památku obětí komunistického režimu.
Tento den byl vyhlášen v upomínku na Miladu
Horákovou, Jana Buchala, Oldřicha Pecla a Záviše Kalandry, kteří byli popraveni po politickém
procesu komunistického režimu. Proces byl první a zároveň jediný v Československu, kdy byla
popravena žena. Milost se pro ni snažil zajistit
i Albert Einstein, nebo Eleanor Rooseveltová.
V Československu bylo od roku 48´ popraveno
za politické trestné činy 248 osob.
Další významný svátek nese název Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který je zároveň i svátkem státním, a každoročně se slaví
5. července. Připomíná nám příchod slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
v roce 863.
A poslední významný svátek v tomto období je
Den upálení mistra Jana Husa, který je také státním svátkem, a slaví se každý rok 6. července.
Mistr Jan Hus byl myslitel a reformátor církve.
Upálen byl během kostnického koncilu v roce
1415.
A co nás nyní čeká v tomto Zpravodaji? Živnostníky bude zajímat, že systém „door to door“ se
otevřel i pro ně, připomeneme si, že v srpnu se
k nám opět sjedou metaloví fanoušci na akci
Brutal Assault a dočíst se můžete i o výzvě pro
občany, kdy je žádáme o návrhy na ocenění pro
letošní ročník Galavečera. Dále si určitě přečtěte o Expedici Monoxylon III, o plánech Umělecké
kolonie Bastion IV nebo o zpřístupnění Josefovské džungle v ptačím parku pro návštěvníky.

Upozornění na končící platnost STK
Ministerstvo dopravy se rozhodlo, že řidičům usnadní život. Od
1. dubna 2019 řidičům připomíná, že jim končí platnost technické kontroly.
Máte-li datovou schránku, můžete jí od 1. 4. 2019 využívat zcela novým
způsobem. Registr vozidel vedený Ministerstvem dopravy ČR upozorňuje právě přes datovou schránku řidiče na to, že mu končí platnost
technické kontroly jeho vozidla. Upozornění přijde 60 dnů před koncem platnosti technické kontroly, a to rovnou s konkrétním datem,
kdy má dotyčný na novou technickou prohlídku přijet nejpozději.
Zapomenout na termín kontroly může každý a není příjemné, když
vám ho pak připomene až policejní hlídka, která to upozornění „podpoří“ pokutou.
Díky datové schránce se také můžete snadno připojit do Portálu občana a zjistit tak mimo jiného i konec platnosti řidičského průkazu nebo
aktuální stav svého bodového konta.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

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

5. 6.
3. - 7. 6., 17. - 21. 6.
10. - 14. 6., 24. - 28. 6.

Zpravodaj v letních měsících
Zpravodaj v letních měsících vyjde opět pouze jednou.
Informuji všechny, že v období letních prázdnin vychází pouze jedno
číslo Zpravodaje, a to na pomezí měsíce července a srpna. Uzávěrka
pro toto číslo je stanovena na 1. 7. 2019. Do schránek bude tento Zpravodaj doručen v rozmezí od 22. do 26. 7. 2019.
Zářijové číslo bude vycházet již tradičně k prvnímu týdnu v měsíci
a uzávěrka je již stejná, tedy k 15. srpnu.
Množí se stížnosti na nedoručování Zpravodaje do vašich schránek. Pokud se vám stane, že Zpravodaj nebude doručen, informujte
mě, prosím, na e-mailu zpravodaj@jaromer-josefov.cz nebo na tel.
č. 491 847 162. Nebo můžete kontaktovat přímo zprostředkovatele Distribuční a.s., pana Jaroslava Votypku, na telefonním čísle 731 596 359,
e-mail: jaroslav.votypka@distribucni.cz.
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.
Bc. L. A. Tykalová, OŠKT

Od 1. 6. 2019 se ukončil odběr pneumatik na sběrném dvoře Města
Jaroměř.

Přeji vám příjemné prožití letních prázdnin a na
počtenou v dalším čísle.

Zpětný odběr pneumatik nyní zajišťuje nezisková společnost Eltma
(Pneuservis Bludský, Palackého 219, Jaroměř; AUTOJAN s.r.o., Na
Cihelnách 361, Jaroměř).

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Odbor životního prostředí
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Z p r áv a o č i n n o st i a h os pod a řen í s poleč nosti
E n e r g et i k a s. r. o. Ja roměř za rok 2 0 1 8

Společnost v roce 2018 zajišťovala správu kotelen, jež jsou
provozovány na základě vydané licence Energetickým regulačním úřadem v rámci jednotlivých cenových lokalit Jaroměře včetně 35 objektových předávacích stanic.
Nedílnou součástí běžného provozu bylo zajištění chodu 16 malých a středních objektových kotelen s výkonem do 1 MW, provozovaných v rámci udělené koncese živnostenským úřadem,
přičemž všech 16 kotelen je ve vlastnictví Města Jaroměře.
Na základě stávající smlouvy o provádění servisní činnosti byly
i v loňském roce v měsíčních intervalech prováděny servisní
úkony pro společnost Kimberly Clark s.r.o., Střední školu řemeslnou Jaroměř a Základní školu speciální a praktickou Jaroměř.
V průběhu roku nedošlo a nebyly zaznamenány neplánované
výpadky v oblasti výroby a distribuce tepla, které by dlouhodobě omezily či přerušily dodávky tepla či teplé užitkové vody.
Krátkodobá přerušení jsou vždy plánována a jejich důvodem je
provedení servisní, revizní či běžné udržovací činnosti na svěřených či vlastních technických zařízeních.
Revize, kontroly, servis a periodické prohlídky byly prováděny
v rámci zpracovaného harmonogramu a v souladu se zněním
příslušných zákonů, vyhlášek a směrnic.
V průběhu uplynulého roku byly prováděny malé opravy ve
smyslu obměny technických zařízení v rámci jednotlivých provozů a v přímé návaznosti na schválený finanční a obchodní
plán společnosti pro rok 2018. V oblasti investic byla v předmětném roce realizována následující akce:
•

Rekonstrukce kotelny bytového domu čp. 228, U Mlýna, 551
02 Jaroměř.
Tato akce byla uskutečněna prostřednictvím uvolnění
vlastních finančních prostředků společnosti. Celková investovaná částka do majetku Města Jaroměře zde představovala hodnotu téměř 610 tis. Kč bez DPH.

Na přelomu 2. a 3. čtvrtletí roku 2018 byla provedena 3., tedy
finální etapa, modernizace systému MaR objektových předávacích stanic tepla, kde investorem této akce bylo Město Jaroměř.
Na základě provedených jednání, ve snaze rozšířit stávají portfolio stálých odběratelů v oblasti zajištění služeb v rámci výroby a dodávky tepla koncesovanými provozy, došlo v únoru
loňského roku k podpisu smlouvy o zajištění dodávek tepla pro
objekt školní jídelny v Jaroměři, který je spravován příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování Jaroměř, Na Karlově 181, 551 01 Jaroměř, s účinností převzetí provozovny k datu
01.03.2018.
V rámci roční produkce a distribuce tepla bylo licencovanými
provozy dosaženo v oblasti prodeje tepelné energie celkové
hodnoty 36.470 GJ. U koncesovaných provozů byl výsledek
prodeje tepelné energie roven hodnotě 9.686 GJ. Celkový objem prodeje tepla za rok 2018 dosáhl úrovně 46.156 GJ, což je
o 3.001 GJ méně než v roce 2017.
V porovnání s předchozím obdobím roku 2017 bylo u licenco-
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vaných provozů dosaženo nižšího prodeje tepla o 6,1 %, u koncesovaných provozů pak o zvýšení o 8,56 %. Důvodem zvýšení
objemu prodeje tepelné energie je navýšení počtu obsluhovaných koncesovaných provozů o 4 provozovny.
Průměrná cena tepla roku 2018 v rámci cenových lokalit Jaroměře byla v dlouhodobém porovnání nejnižší průměrnou cenou za sledovaná období. V roce 2018 průměrná cena tepla pro
konečného spotřebitele dosáhla hodnoty 469,80 Kč/GJ, v roce
2017 hodnoty 525,66 Kč/GJ a v roce 2016 pak 568,19 Kč/GJ.
V porovnání s průměrnou cenou tepla energetické společnosti
EOP (Elektrárna Opatovice a.s.), která byla uvedenou společností pro rok 2018 stanovena na hodnotu 442 Kč/ GJ bez DPH,
se tak společnost Energetika s.r.o. Jaroměř řadí mezi ty subjekty, jejichž cena tepelné energie je výrazně nižší, než činí celorepublikový průměr, uváděný na oficiálních webových stránkách
Energetického regulačního úřadu.
Celkové roční výnosy společnosti v oblasti prodeje tepla za rok
2018 představují hodnotu 19.165.166 Kč, sumární dosažený objem tržeb, resp. výnosů komplexně za celou oblast podnikatelské činnosti společnosti, je roven hodnotě 19.640.641 Kč, což
je o téměř 424 tis. Kč nižší obrat než v roce 2017, v procentuálním vyjádření hodnotou snížení o 2,11 %.
Celkové roční náklady v roce 2018 dosáhly výše 18.929.898 Kč,
což je téměř o 1.880 tis. Kč nižší hodnota nákladů oproti předchozímu účetnímu období, což v procentuálním vyjádření znamená snížení celkových nákladů o 9,03 %. Snížení předmětných
nákladů, ale současně i výnosů, ovlivnila především významně
nízká cena vstupů s přímou vazbou na nákup zemního plynu
a nákup tepelné energie od dodavatelů, ale zejména paradoxně výrazně vyšší průměrné roční teploty ve 2. a přelomu
3. a 4. čtvrtletí roku 2018.
V porovnání plnění obchodního a finančního plánu společnosti, stanoveného pro rok 2018, je realita následující:
• Plánované celkové náklady společnosti ve výši 21.002.000
Kč, skutečné náklady ve výši 18.929.898 Kč, náklady nižší
oproti plánu o 2.072.102 Kč, tedy rozdíl o 9,86 %.
• Plánované celkové výnosy společnosti ve výši 21.298.000
Kč, skutečné výnosy ve výši 19.640.641 Kč, výnosy nižší
oproti plánu o 1.657.359 Kč, tedy rozdíl o 7,78 %.
Společnost Energetika s.r.o. Jaroměř dosáhla v účetním období roku 2018 kladného hospodářského výsledku před zdaněním
ve výši 710.744 Kč, daň z příjmu právnických osob po provedených daňových korekcích představuje hodnotu 130.340 Kč,
skutečný hospodářský výsledek společnosti za uvedený rok po
zdanění tak činí 580.404 Kč.
Z pohledu plánovaných akcí, na kterých bude společnost Energetika s.r.o. Jaroměř participovat v roce 2019 vlastními finančními prostředky, je realizace kompletní modernizace kotelny
Mateřské školy, Tyršova 119, Josefov, kde plánovaná výše investice dosahuje hodnotu téměř 910 tis. Kč včetně DPH.
Ing. Tomáš Steklý, jednatel společnosti
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Pečovatelská služba Jaroměř – zhodnocení roku 2018
Rok 2018 pro nás začal zásadní změnou, kdy jsme v rámci organizačního zařazení přestali spadat pod odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, a od 1. 1. 2019 jsme řízeni Radou města Jaroměř.
Z hlediska některých organizačních záležitostí je toto zařazení
operativnější, nicméně na samotném poskytování sociální služby se změna nikterak neprojevuje.
V roce 2018 jsme poskytovali služby celkem 140 uživatelům.
Tedy téměř stejně jako v předchozím roce. Ubylo uživatelů s dovážkou stravy a provádělo se více úkonů týkajících se
základních osobních potřeb. Nejčastěji poskytovanými úkony
byly Pomoc při úkonech osobní hygieny, Běžný úklid a údržba
domácnosti, Příprava a podání jídla a pití.
Bylo uzavřeno 30 nových smluv a 85 dodatků ke smlouvám stávajícím. Ukončeno bylo 40 smluv, a to zejména z důvodů úmrtí
či přijetí uživatelů do pobytových zařízení. Cíle poskytování služeb u těchto osob byly naplněny, viz Vyhodnocení cílů poskytované služby za 2018 (k dispozici na webu psjaromer.cz).
Nedošlo k odmítnutí poskytování služby žádnému žadateli patřícímu do okruhu osob, jimž je služba určena. Obdrželi jsme
1 stížnost na poskytování služby. Jednalo se o připomínku
k provádění úklidu pečovatelkou, která byla přijata na DPP
v průběhu prázdnin. V době, kdy byla stížnost řešena, již byla
DPP skončena a nemohla být učiněna nápravná opatření.
Služba byla nadále poskytována 10 pracovníky v sociálních
službách (pečovatelkami) a 2 sociálními pracovníky s celkovým
úvazkem 1,5. Z hlediska prováděných sociálních úkonů a šetření jde o přiměřený počet zaměstnanců, nicméně kapacitně narážíme na zájem o úkony v ranních a večerních hodinách (ranní a večerní hygiena, přesun na lůžko, příprava stravy apod.).
Pokud by se stav zhoršoval, bude nutné hledat řešení, ať už
v navýšení počtu pečovatelek, rozdělením směn či úpravou
provozní doby.
Propagace služby byla realizována zejména distribucí letáku
a příspěvky v jaroměřském Zpravodaji. Sociální pracovnice
v rámci depistáže nadále navštěvovaly ordinace praktických lékařů s žádostí o osvětu osob, které již nejsou sami schopné se
o sebe plně postarat. Na dobré úrovni fungovala komunikace
s LDN a pobytovými zařízeními v okolí. V rámci těchto činností
nám jde především o to, aby naše služby byly nabízeny osobám, které s pomocí terénní služby mohou zůstat ve svém domácím prostředí. Rovněž žadatelům o pobytové služby, kteří
prozatím nemohou být do pobytového zařízení přijati, především z důvodu naplnění kapacit.
V rámci dotazníkové ankety zjišťování potřeb a spokojenosti
uživatelů všichni respondenti shodně uvedli, že jsou s kvalitou
poskytovaných úkonů spokojeni. Kompletní zhodnocení ankety je k dispozici na webu psjaromer.cz.
V březnu proběhla finanční kontrola z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, která neshledala žádná pochybení.

Hospodaření
Nákladová část rozpočtu je uvedena v tabulce 1, celková vynaložená částka na službu nepřekračuje sumu schváleného rozpočtu pro rok 2018.
Příjmy byly zajištěny z úhrad uživatelů sociální služby a z dota-

ce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, potažmo MPSV
ČR a dofinancovány z rozpočtu Města Jaroměř. Plán příjmů od
uživatelů sociální služby nebyl splněn o cca 100 tisíc Kč, zejména s ohledem na snižování počtu dovážených obědů. Opět vyšší naopak byly příjmy z dotačních titulů, které převýšily částku
přidělenou v roce 2017 o více než 500 tisíc Kč. Vzhledem k výraznému navýšení osobních nákladů však narostlo krytí výdajů
z rozpočtu města o 315 tisíc Kč (v porovnání s rokem 2017), při
celkové výši 1 777 013 Kč. Z tohoto důvodu bude v roce 2019
navrženo navýšení ceny úkonů sociální služby.

Rozložení příjmů je uvedeno v tabulce 2.

Mgr. Michal Skořepa

„Door to door“ pro živnostníky!
Město Jaroměř poskytuje službu ostatním původcům odpadu – živnostníkům tím, že mohou za úplatu a po uzavření
smlouvy využívat veřejné nádoby na tříděný odpad.
Zákon o odpadech hovoří, že původci, kteří produkují
odpad podobný komunálnímu, mohou na základě smlouvy
s obcí využívat systém obce.

Město Jaroměř nabízí původcům odpadů (např. živnostníkům) zapojení se do systému „Door to door“, a tím zápůjčku 120 l nádob na plast a papír.
Více informací podá Mgr. Sylva Hučková na telefonním čísle
491 847 156, nebo Ing. Petr Filipec na tel. č. 602 176 614.
Odbor životního prostředí
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Do Josefova opět míří Brutal Assault
Ve dnech 7. - 10. srpna 2019 se v josefovské pevnosti uskuteční
24. ročník festivalu Brutal Assault.

oněch deset let takříkajíc přijali za svůj.
Za pořadatele, Tomáš Fiala

Omezení

Jako každý rok vystoupí v areálu pevnosti přes 100 kapel z celého světa, a kromě hudební složky bude opět zastoupena
i umělecká sféra ve formě výstav a workshopů. Pořadatelé
očekávají podobnou návštěvnost jako v minulých letech, kdy
byla kapacita pevnosti téměř naplněna.
Pořadatelské zabezpečení festivalu bude jako vždy na vysoké
úrovni, o koordinaci a provoz festivalu se bude starat několik
stovek pořadatelů v součinnosti s městskou policií, Policií ČR,
zdravotnickou službou nebo místní hasičskou jednotkou, která
má mj. na starost parkování v ulicích Josefova.
Za pořadatele děkujeme všem obyvatelům Josefova a Jaroměře za vstřícnost a pochopení zejména během úterý a středy,
kdy do Josefova přijíždí hlavní proud návštěvníků, což nejčastěji přináší dopravní komplikace, které se však ve spolupráci
s městskou policií snažíme co nejefektivněji řešit.
Brutal Assault si díky své organizaci a zejména přátelské atmosféře vydobyl celoevropské renomé, za což patří dík také všem
zástupcům a občanům Josefova a Jaroměře, kteří festival za

Stejně jako minulé ročníky festivalu Brutal Assault, dojde
i v tomto roce v městské části Josefov k určitému dopravnímu omezení, které bude platit po dobu konání festivalu. Ani v
letošním roce se nebudou vydávat parkovací karty (stejně tak
tomu bylo i v minulém roce)!
Samozřejmě stále platí to, že je třeba dodržovat obecnou,
místní a přechodnou úpravu pravidel silničního provozu.
Doporučením Městské policie Jaroměř, a to jak návštěvníkům
festivalu, tak i obyvatelům Josefova, je, aby za přední sklo svého vozidla umístili (viditelně a čitelně) telefonický kontakt na
majitele (popřípadě řidiče), aby v případě nutnosti byla možnost tohoto majitele/řidiče kontaktovat a nemuselo se přistupovat k dalším opatřením (například odtahu vozidla).
Znovu bychom chtěli vyzvat majitele a nájemce nemovitostí, kteří potřebují mít v uvedeném termínu zajištěný vjezd do
svých nemovitostí, aby si tento vjezd viditelně označili, a to
například tabulkou s nápisem: „Zákaz parkování“ nebo „Zákaz zastavení“, doplněný například o obrázek dopravní značky
„Zákaz zastavení“. Protože mnoho návštěvníků festivalu tvoří
cizinci, doporučujeme uvést i nápis „NO PARKING“, případně
doplnit piktogramem.
I když se letos jedná již o třináctý ročník tohoto festivalu v našem městě, znovu žádáme obyvatele Josefova o trpělivost
a shovívavost a maximální možnou spolupráci s MP i PČR po
dobu konání festivalu.
V případě dotazů se můžete obrátit na strážníky MP Jaroměř
buď osobně nebo telefonicky na čísle 491 810 865.
vstrm. Mgr. Ondřej Mundl

Výz va pro o b č a n y
G al a v eč er 2 0 1 9

Dne 16. listopadu 2019 proběhne již po čtvrté slavnostní Galavečer, kde budou oceněni významní občané našeho města.
Stejně jako v předchozích letech, i letos máte možnost navrhnout na ocenění někoho výjimečného, např. vašeho známého,
souseda, kamaráda, trenéra či vedoucího, který by si podle vás
zasloužil veřejné poděkování a ocenění z rukou starosty města. Stejně tak můžete nominovat i dítě, které dosáhlo či stále
dosahuje kvalitních výsledků, ať už v jakémkoli poli působení.
Ve vaší nominaci uveďte jméno a příjmení nominovaného, věk,
oblast, ve které se vyznamenal, popř. organizaci ve které působí. Prosím, vždy uvádějte i kontakt na sebe, telefonní číslo
nebo e-mail, abychom vás mohli oslovit v případě, že bychom
potřebovali podrobnější informace.
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Nominace zasílejte nejdéle do 31.08.2019.
Vzhledem k tomu, že se v předchozím roku Galavečer nekonal,
vámi zaslané nominace z roku 2018 jsou stále platné.
Děkujeme vám za spolupráci!
Kontakt pro zasílání nominací:
Mgr. Markéta Drahorádová
Městský úřad Jaroměř, Odbor školství, kultury a tělovýchovy
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Tel.: 491 847 163, e-mail: drahoradova@jaromer-josefov.cz
Mgr. Markéta Drahorádová, OŠKT
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Z ák l a d n í šk o l a J os ef ov

Voda, hvězdy, čarodějnice, knihy, znalosti a jeden dějepisný
úspěch…Vítejte v ZŠ Josefov!

V půlce dubna ukončili žáci 1. a 2. tříd plavecký výcvik, jenž vyvrcholil soutěžemi, při kterých ti nejzdatnější plaváčci získali
diplomy a medaile. Ke konci dubna se pak školáci z 1. A byli podívat v josefovské knihovně, aby se seznámili s jejím chodem,

a mohli se tak stát dalšími čtenáři, kteří si i v dnešní době chodí
půjčovat knížky a čtou.
Třída 3. A se na závěr dubna rozjela do hradecké hvězdárny,
aby se žáci v kostce seznámili s planetami, souhvězdími, galaxiemi a nejrůznějšími jevy na planetě Zemi, které souvisejí právě
s vesmírem jako takovým. Škoda, že panovalo nepříznivé počasí, a nedalo se tak teleskopem namířeným ke Slunci pozorovat.
V den pálení čarodějnic, tedy 30. dubna, se děti z 1. A včetně
paní učitelky Duškové převlékly do čarodějnických kostýmů
a celou dopolední výuku absolvovaly v kouzelnickém stylu.
Za obrovský úspěch považujeme 6. místo v okresním kole Dějepisné olympiády, které získal Tomáš Kopecký z 8. A. Ten zároveň postoupil do krajského kola, kde se z 25 soutěžících umístil na skvělém 7. místě. Tomášovi moc gratulujeme a přejeme
hodně štěstí do dalšího ročníku.
Květen a červen bude na josefovské škole ve znamení školních
výletů a exkurzí, tak doufáme, že si je děti i učitelé užijí. A samozřejmě se už těšíme na blížící se prázdniny…
Mgr. Michaela Langová, Základní škola Josefov

Ostrováci se matematiky nebojí! A dokáží v ní vyhrávat...
Matematika – často největší strašák malých i velkých školáků.

Kadet František Koláčný z 9. B. patří mezi vítěze celostátního
kola – z možných 120 bodů získal 120 bodů!
Jak se říká: „Každý sklidí, co zaseje“. Jsme rádi, že jsme „dobře
zaseli“. A nejde jen o způsob výuky. Jde také o poctivou práci učitelů jak při běžné výuce, tak při prevenci školní neúspěšnosti. Děti mají možnost věnovat se matematice i v rámci mimoškolních aktivit při naší kroužkové činnosti nebo si mohou
zvolit v 9. ročníku jednu hodinu matematiky týdně navíc jako
volitelný předmět.
Jsme moc rádi, že oba hoši naplno využili svůj potenciál, vážíme si jejich úspěchu a děkujeme jim za reprezentaci naší školy.
Za spokojené vyučující – Mgr. Simona Soukalová

Co s tím? Hledali jsme tu nejlepší cestu, jak naučit děti správně
počítat, logicky uvažovat, řešit složité úlohy…
Již dlouho proto na naší škole kombinujeme při výuce matematiky moderní metody profesora Hejného s metodami klasickými. A úspěšně! Důkazů o správnosti této cesty je hodně a rádi
se pochlubíme jedním z nich. Jedná se o úspěch v mezinárodně
koordinované soutěži Matematický klokan. V České republice
se soutěží ve všech krajích v jednom termínu, takže žáci ZŠ
a víceletých gymnázií absolvují školní, oblastní, republikové
a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích
soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, úlohy jsou seřazeny podle obtížnosti. A právě v této soutěži jsme
zabodovali hned ve dvou kategoriích – v kategorii Cvrček se
umístil na krásném 3. místě Nathan Holda z 3. B a v kategorii
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Základní škola Boženy Němcové
Den matek na ZŠ B. Němcové oslavily děti z „Malé Boženky“
společně s rodiči 7. května v tělocvičně školy.

ukončily žákyně z 5. – 9. tříd, které zazpívaly dvě písničky ze
svého repertoáru. Na závěr se k nim připojil malý sboreček
a společně písničkou „Máma“ popřáli všem přítomným maminkám k nadcházejícímu svátku.
Úterní odpoledne, věnované zejména maminkám, uteklo jako
voda a pohádkové zvonečky oznámily nenávratný konec. Rodiče nešetřili potleskem a chválou, a tak všichni odcházeli domů
spokojeni ze společně stráveného odpoledne.
H. Holečková

Základní škola Boženy Němcové
si vás dovoluje pozvat
Na tento den se děti pečlivě připravovaly, a to jak v kroužcích,
tak v jednotlivých odděleních školní družiny. V rámci pracovně–výtvarných činností vyráběly drobné dárečky pro maminky, v kroužcích zase v posledních dnech vrcholily přípravy kostýmů a nezbytných rekvizit. Od úterního rána se dolaďovaly
poslední body programu, žáci čtvrtých a osmých tříd pomohli
s přípravou tělocvičny, která se odpoledne zcela zaplnila nedočkavými rodiči. Maminky, které se přišly podívat, jak jsou jejich
děti šikovné, přivítaly dvě bludičky z dramatického kroužku a
předaly jim keramický zápich v podobě kytičky, kterou vyrobily
děti v keramických kroužcích školní družiny.
Od 15,00 hod. se v připraveném programu prezentovaly hudebně-dramaticko-pohybové kroužky školní družiny. Počáteční tréma, která panovala mezi účinkujícími, opadla při prvních
tónech varhan a dětské hlásky malého sborečku se rozezněly
tělocvičnou. Malé i velké slečny ukázaly, jak se naučily zvládat
náročné aerobní prvky, zahanbit se nedali ani naši nejmenší účinkující – prvňáčkové. Třída 1. B kromě básniček také zatančila, třída 1. A zaujala svým recitačním pásmem. Děti, které
navštěvují kroužek jógy, ukázaly rodičům, jak je důležité umět
správně protahovat své tělo, abychom byli zdraví a v dobré
kondici. Hudebně–pohybová vystoupení vystřídal dramatický
kroužek, který netradiční pohádkou „O líném princi Petrovi“
pobavil malé i velké diváky. Rozmanitý hodinový program

na Školní akademii

s názvem
která se koná

ve čtvrtek 20. června 2019 od 18 hodin
v Městském divadle Jaroměř.
Sraz bude v divadle,
bude to pecka,
sejdem se o šesté,
těší se děcka.

Z U Š F. A . Šp o r ka
P ř e h l ed a kc í n a červ en 2 0 19
10. pondělí, v 18:30 hod., koncertní sál
školy – Koncert pro Gitušku.
11. úterý, v 18:00 hod., koncertní sál školy
– Třídní koncert žáků Zdeňka Boreckého
(bicí).
12. středa, v 18:00 hod., koncertní sál
školy – Třídní koncert žáků Markéty Kočí
a Romana Horského (housle, trombon,
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zobcová flétna).
13. čtvrtek, v 17:00 hod., koncertní sál
školy – Třídní koncert žáků Ivety Krejslerové (klarinet).
17. pondělí, v 18:30 hod., koncertní sál
školy – Třídní koncert žáků Stanislava
Hájka (klarinet).

18. úterý, v 18:00 hod., Městské divadlo,
Jaroměř – Absolventský koncert bubeníků Sebastiana Khola a Jana Pospíšila.
19. středa, v 17:00 hod., koncertní sál
školy – Koncert smyčcových souborů.
20. čtvrtek, v 18:00 hod., zahrada před
ZUŠ – Koncert na zahradě.

2019
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Květen v MŠ Knappova
Měsíc květen nás přivítal spoustou dešťových kapek a sychravým počasím. Děti se těšily, že už konečně odloží bundu a čepici, ale počasí rozhodlo jinak a na sluneční paprsky jsme si
ještě nějakou chvíli museli počkat.
Vyzbrojeni teplým oblečením jsme na zahradě pozorovali k životu se probouzející první zasetá semínka, která z hlíny vystrkovala své lístečky. Ani počasí nás neodradilo od batůžkových
výletů, na kterých jsme navštívili zvířátka nebo naše kroky vedly do přírody, kde nás vítaly rozkvetlé hlavičky různě barevných
kytiček.
V květnu měly svátek maminky, a proto se naše školka zahalila
do slavnostní atmosféry a probíhaly besídky. Každá třída si pro
maminky, tatínky, babičky, dědečky a ostatní příbuzné připravila pásmo písniček, básniček, tanečků a dramatizací. Úsměv
na tváři, někdy i ukápnutá slzička a obrovský potlesk byly největší odměnou pro děti za nacvičené vystoupení.
Letos poprvé se děti ze třídy Berušek zúčastnily vítání nově
narozených občánků na Městském úřadě v Jaroměři. Všem přítomným potěšily srdíčko písničkami a básničkami a tímto bychom jim chtěli poděkovat za milou reprezentaci naší školky.
A po besídkách děti z předškolních tříd Berušek a Koťát vyrazily na vytouženou školku v přírodě, která se i letos uskutečnila
na chatě Mír v Černém Dole. Na horách plných pohádkových
bytostí mohly v lese potkat ježibabu z perníkové chaloupky,
na louce Červenou Karkulku, s níž poznávaly horskou květenu,

v lese Sněhurku a sedm trpaslíků nebo u rybníka Rákosníčka
s připravenou olympiádou. Děti domů přijely s úsměvem, za
kterým se odrážela spokojená nálada spojená s mnoha nezapomenutelnými zážitky, prožitky a novými zkušenostmi. Vždyť
některé děti opouštěly své rodiče úplně poprvé a zjistily, že s
kamarády a paní učitelkami je to na školce v přírodě opravdu
fajn.
A co nás čeká v červnu? Vydáme se na batůžkový výlet, kde
znavené tělo osvěžíme točenou zmrzlinou. Z našich malých
předškoláků se stanou velcí školáci a aby mohli usednout do
školních lavic proběhne pro ně rytířské pasování na zahradě
školky. I letos se už moc těšíme na výlet. Mladší děti z Kytiček
a Sluníček vyrazí do hor na stezku Krakonošova Muchomůrka, kde je čeká volný pohyb mezi zvířátky v jejich přirozeném
prostředí nebo jiné aktivity jako je návštěva rozhledny, využití
přírodních prolézaček nebo skákání na trampolíně. Starší děti z
Berušek a Koťát autobus odveze směr Mladé Buky do Baldova
světa, kde si procvičí nohy na trampolínách, prohlédnou holandské kozičky, odvahu vyzkouší v prolézací housence nebo
navštíví síťovou atrakci s vyhlídkou. Své znalosti mohou uplatnit při procházce na naučné stezce „Poznej přírodu s Baldou“.
Všem přejeme krásné léto a prázdniny plné slunečných paprsků a odpočinku.
Kolektiv MŠ Knappova

J ař i nec
No vý a l t er n a t i v n í f es t iv a l je n a s v ětě

Nový divadelní festival vznikl z iniciativy členů Kolegia hraběte Šporka při ZUŠ F. A. Šporka v rámci oslav 30tin Dramaťáku
na této škole a bude se opakovat každé jaro.

Co letošní první ročník nabídl? Připomenutí Máchova Máje
svou programovou stavbou s pátečním Předzpěvem na jaroměřském náměstí a sobotním pohádkovým pokračováním

v Divadle NaČerno, a potom hlavním divadelním a hudebním
programem členěným po Zpěvech a Intermezzech v prostoru
Umělecké kolonie Bastion IV v Josefově až do nedělního poledne. Festivalová produkce sáhla po inscenacích souborů dramaťáku z jaroměřské ZUŠ z letošní i minulých sezón, které se
v Jaroměři ještě nehrály. Diváci jich mohli během tří dnů vidět
jedenáct.
Z návštěvníkova ohlasu: „Úžasná atmosféra, dokonalá lokace,
nabitý kvalitní program, milé občerstvovací okénko a mnoho
dalšího. Zvládli jste uspořádat parádní akci bez žádných viditelných komplikací. Smekám. Narodil se festival a já mu přeji minimálně stejný věk jako vašemu dramaťáku.“
Pokud jste nestihli ročník první, těšte se už nyní na ten druhý,
který přinese více spřátelených souborů s experimentujícími
inscenacemi z blízka i daleka, a hlavně s inscenacemi ušitými
přímo na míru prostoru Bastionu IV, který nabízí tolik zajímavých alternativ, a to si nemůžete nechat ujít!
Velké poděkování Městu Jaroměř za finanční podporu a panu
Janu Paďourovi a Umělecké kolonii Bastion IV za nevídanou
spolupráci!
Jarka Holasová a přípravný výbor Jařince
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Rybářské závody mládeže "Zlatá udice 2019"
Rok uplynul jako voda a po roce ČRS MO Starý Ples opět uspořádal dětské rybářské závody pro děti z rybářského kroužku
z DDM Klíč.

Závody se konaly za pěkného slunného dne 21. 4. 2019 na rybníku ve Velké Jesenici. V 7:30 se zahajovalo tradičně prezentací
mladých závodníků. Závody se měly původně skládat ze dvou
poločasů rybolovu, házení na terč Arenberger a z poznávání
základních druhů ryb a jejich nejmenší lovné míry. Vzhledem
k nárazovému větru jsme házení na terč zrušili a dětem přidali
ještě další 2 hodiny rybolovu. Pravidla závodů byla velmi jednoduchá – rybáři mohli použít 1 prut a 1 návazec s jednoháčkem.
Za každý centimetr ryby byl 1 bod, za poznání ryby bylo 5 bodů

a dalších 5 bodů šlo získat za správnou míru ryby.
1. poločas lovu ryb udicí začal v 8 hodin. Po krátké přestávce
pokračoval 2. poločas rybolovu. Ve 12:30 bylo pro děti a rozhodčí připraveno drobné občerstvení, po kterém pokračovala
další část rybolovu. V letošním roce se mladým rybářů velmi
dařilo a každý si vytáhl minimálně 1 rybu. Ti nejlepší měli přes
30 ryb. Při chuti byli zejména karasi a nebyla ani nouze o pěkné kapry. V 15 hodin byl ukončen samotný rybolov a děti se
přesunuly na stanoviště s teoretickou částí – poznávání ryb a
určování nejmenší lovné míry.
Letošní závody byly opět velmi vyrovnané a rozdíl mezi prvním a druhým závodníkem byly 4 body. Pro všech 23 závodníků
byly připraveny pěkné a hodnotné ceny. Tři nejlepší rybáři dostali také poháry. Odměněni byli i rybáři, kteří chytli nejmenší
a největší rybu.
Po vyhlášení výsledků obdrželi mladí rybáři povolenku k lovu
ryb pro rok 2019. Celkem 10 dětí využilo akce Východočeského územního svazu, a to první povolenka zdarma. Tato akce je
platná i pro rok 2020.
Touto cestou bych chtěl poděkovat Miroslavu Mrázovi a Josefu Šitinovi, kteří vedou rybářské kroužky, Městu Jaroměř za
finanční příspěvek na závody, DDM Klíč a všem, co se na pořádání závodů podíleli. S pozdravem „Petrův zdar“.
Petr Otman, předseda MO Starý Ples

Umě l ec k á k o l o nie B a s t ion IV
a m ě s í c č erv en

Na mnoha místech je v poslední době skloňována ochrana
přírody… Pohříchu je to velmi často jen tam, kde je možno
ovlivnit pouze jednotlivce. Ale nebuďme pesimisté – změna
vždy přichází odspodu…
Některými z otázek ekologie se budeme zabývat i na Minifestivalu dokumentárních filmů, který u nás proběhne 7. a 8. června.
Těšit se můžete na dva filmy s ekologickou tématikou – Krajina
v tísni a 10 miliard – co máte na talíři?. Podrobnosti naleznete
na plakátku, který je součástí tohoto čísla Zpravodaje. Přijďte
zhlédnout film, přijďte diskutovat. Vaše ochota diskutovat samozřejmě není podmínkou vstupu – rádi vás uvidíme, i kdybyste hodlali během celého pobytu mlčet.
Většinou vás zveme na události probíhající v našem bastionu.
Mnozí naši členové jsou ale velice činní i mimo jeho zdi a byla
by škoda nechat si to ujít. Chcete-li si udělat malý výlet za uměním, srdečně doporučujeme výstavu ve Vrchlabí nazvanou Po
zemích vzdálených, kde je jedním ze dvou vystavujících i náš
malíř Gabriel Alex, jehož si můžete pamatovat i z loňské výstavy u nás – Obrazy plné moře. Moře je ústředním tématem
Alexovy tvorby a je fascinující, jak věrně ho dokáže zachytit ve
všech jeho proměnách. Při setkání s tímto umělcem byste – při
jeho skromném projevu – jen těžko uhodli, že má za sebou výstavy například i v New Yorku nebo v Německu. Využijte příležitosti a zhlédněte jeho obrazy v naší české kotlině. Vrchlabská
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výstava je přístupná do 25. června 2019 v prostorách Krkonošského centra environmentálního vzdělávání „Krtek“ (otevřeno je každé úterý od 15 do 17 hodin).
Dalším z členů, kteří se rádi rozhlédnou i mimo svou rodnou
hroudu, je Jiří Miler, který se aktuálně plaví po Egejském moři
v rámci expedice Monoxylon III. Na replice dlabaného dřevěného člunu z mladší doby kamenné proplouvá parta nadšených archeologů a nespoutaných dobrodruhů z poloostrova
Atiky až na Krétu. Jaký je to zážitek? I na to se budete Jirky Milera moci zeptat při vernisáži jeho fotografií, která v Bastionu
IV proběhne v sobotu 29. června od 18 hodin. Výstava nazvaná
…nejen oči a křídla nabídne návštěvníkům vhled do duše nadšeného amatérského fotografa, který své snímky často ilustruje veršovaným komentářem…
Ať už si k návštěvě „čtyřky“ zvolíte kteroukoliv z akcí, vždy budete mít možnost zhlédnout i stálou expozici v galerii Prachárna, kde svá díla vystavují měditepec Vojtěch Jirásko, malířka
Bára Smékalová a keramička Markéta Škopková, a sochařskou
Galerii Petra Nováka z Jaroměře. V případě zájmu je možné nahlédnout i do Muzea hraček, o něž se s velkou pečlivostí stará
Josef Voborník.
Přijďte si užít inspirativního prostředí. Třeba vás také políbí
múza…
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

2019

Spolky a organizace

E x ped i c e M o n o xy lon III

Expedice Monoxylon v sobě úzce spojují vědu v podobě experimentální archeologie a dobrodružství námořní plavby.

Cílem expedic Monoxylon je prakticky ověřit možnosti primitivních dřevěných lodí – monoxylů, při šíření raných zemědělských populací ve Středomoří.
Expedice Monoxylon není jednorázová akce. Má za sebou již
dvě úspěšné etapy, a to v letech 1995 a 1998. Motivem první
expedice byl test přepravy lidí, plodin a zvířat pomocí člunu,
jež byl bez konkrétní předlohy vydlabán pomocí nástrojů z období neolitu (mladší doby kamenné). Trasa byla naplánována
napříč Egejským mořem od ostrova Samos, který se nachází
v těsné blízkosti tureckého pobřeží. Vedla přes řetěz ostrovů
Ikaria, Mykonos, Tinos, Andros a Euboia až na pobřeží poloostrova Atika.
Druhá expedice vyzkoušela námořní plavbu podél pobřeží
Itálie, Francie, Španělska a Portugalska. Expedice byla zakončena v Lisabonu účastí na výstavě EXPO 98 „Oceány, dědictví
pro budoucnost“. Tato expedice přirozeně navázala na první
plavbu. Předlohou pro stavbu monoxylu II byl nález neolitického člunu v jezeře Bracciano (Itálie, Řím). Z obou expedic byly
vytvořeny, kromě jiného, filmy, které se zúčastnily festivalů
dokumentárních filmů a byly vysílány v České televizi. Duchovní otec tohoto projektu, Radomír Tichý, napsal a vydal knihy
z obou expedic.
Expedice Monoxylon III
V odborné literatuře je téma nejstarší středomořské plavby
stále aktuální. Zasloužily se o to zejména nové archeologické objevy ze střední a mladší doby kamenné na Kypru, Krétě
a dalších ostrovech Egejského moře. V seznamu archeologických experimentů však přibylo jen málo praktických pokusů,
které by přispěly k řešení otázek šíření nejstarších kultur pomocí námořní plavby. Rozhodli jsme se tedy navázat na tradici obou expedic, oprášit náš 20 let starý člun z druhé výpravy

a v květnu 2019 vyplout.
V současné době již brázdíme Egejské moře!
Významnou výzvu představuje i zvolená trasa expedice Monoxylon III, která se výběrem nejvhodnějšího období k plavbě
vrací k řešení překonání velkých vzdáleností mezi ostrovy. Jedná se často o plavbu na volném moři, s klíčovou etapou dlouhou asi 130 km, a to mezi Santorini a Krétou.
Expedice je svébytnou akcí, složená nejen z odborníků, ale
zejména z nadšenců, a proto probíhá financování expedice
převážně z vlastních zdrojů. Sluší se ale říct, že i přesto je Expedice Monoxylon III podporována Městem Jaroměř, městem
Hradec Králové, Královéhradeckým krajem a v neposlední řadě
Univerzitou Hradec Králové.
Ukončení expedice a návrat z Kréty na pevninu se předpokládá
16. 6. Slavnostní ukončení Expedice Monoxylon III proběhne
v sobotu 22. 6. 2019 v Hradci Králové.
V příštím čísle vám přineseme rozhovor z této expedice.
Za Expedici Monoxylon III, Jiří Miler

Loutkářský soubor BOĎI stále HLEDÁ NOVÉ ČLENY.
Zkoušíme každý pátek od 18.00 hodin v Boučkově loutkovém divadle.
Potřebujeme jak vodiče, tak mluviče,
ale i techniky. Telefon na principála
Romana Bauera: 777 812 470, email:
bodi@bodi.cz, www.bodi.cz.
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Výstava Josefa Šímy v Praze
Billboardy po celé republice inzerují výstavu malíře Josefa Šímy
s názvem Cesta k Vysoké hře. Jednu z nejvýznamnějších kulturních událostí letošního roku pořádá Národní galerie v pražské
Valdštejnské jízdárně od 14. dubna do 28. července. Obdivovatelé díla nejslavnějšího jaroměřského rodáka mají ještě dost
času, aby se do Prahy vypravili.
Josef Šíma, žijící od roku 1921 ve
Francii, založil se svými uměleckými
souputníky, malíři a básníky skupinu
Le Grand Jeu (Vysoká hra). Její členové se pokoušeli překročit hranice
reálného světa a upínali se k imaginaci. Na tuto Šímovu tvorbu z přelomu 20. a 30. let je zaměřena pražská
výstava, která je rozšířenou verzí
výstavního projektu v loňském roce
v Brně. Nyní představovaný soubor
z Šímova díla je doplněn zápůjčkami z dalších francouzských sbírek
včetně soukromých. Josef Šíma je zastoupen v řadě světových
muzeí moderního umění a jeho obrazy, kresby a grafiku vlastní
i přední české galerie.
Můžeme být potěšeni, že mezi ně patří i jaroměřské muzeum

svou kolekcí především raných Šímových prací, postupně získávaných již od 60. let minulého století. Tato spíše drobná díla tvoří součást stálé muzejní expozice. V osmdesátých letech jí dominovaly čtyři obrazy zapůjčené z Národní galerie, které bohužel
musely být po roce 2000 vráceny. Pozornost návštěvníků poutal
hlavně velký obraz Jaroměře z roku 1933. Dnes se s ním můžeme
seznámit alespoň ve stále nepřekonané knize Josef Šíma od historika umění Františka Šmejkala vydané v roce 1988.
Našeho rodáka nám hlavně připomíná ulice Josefa Šímy na sídlišti Zavadilka a návštěvníci parku u Základní školy Na Ostrově
jistě nepřehlédnou Šímovu bustu z roku 1992, dílo přední české
sochařky Vlasty Prachatické. Máme však stále k našemu rodákovi malý dluh. Na domech spjatých s jeho pobytem nejsou žádné
hodnotné pamětní desky nebo alespoň jednoduché informační tabule. Josef Šíma se narodil v roce 1891 v domě čp. 100 na
Husově třídě Pražského předměstí, avšak rodiče se záhy přestěhovali na Jakubské předměstí do domu č. 163 v Palackého ulici.
Šíma zemřel jako světově uznávaný umělec v Paříži v roce 1971.
Blížící se padesáté výročí jeho úmrtí by Jaroměř neměla opomenout. Inspiraci nabízejí Opočno a Dobruška, které se již dlouho
cílevědomě hlásí k neméně slavnému Františku Kupkovi.
Pavel Mertlík

J ubi l ea j a ro m ěř s ký ch os ob n os t í
2 . čás t

Jubilea osobností Jaroměře a Josefova v roce 2019.
Rodákem josefovským je PhDr. Zdeněk Rejdák, CSc. (19342004), světoznámý psychotronik, psycholog a odborný spisovatel, který se již za středoškolských studií seznámil s Břetislavem
Kafkou, zakladatelem české parapsychologie. Zd. Rejdák byl r.
1989 jmenován akademikem Mezinárodní lékařské akademie v
Itálii.
Katolický kněz a znamenitý ovocnář Matěj Rössler (1754-1829)
během působení v Jaroměři přeměnil zanedbanou zahradu při
děkanství ve školku ovocných stromků. Jako ovocnáře jej uznávali i odborníci v zahraničí. Vedle ovocnářství se zabýval i včelařstvím a zasazoval se o pěstování brambor.
Před 70 lety se v Jaroměři narodila současná městská kronikářka, emeritní knihovnice a spisovatelka Věra Sílová.
Vynikající divadelní archivářkou DS Vrchlický a amatérskou herečkou v Jaroměři byla Marie Stárová (1899-1973).
Před 130 lety se v Josefově narodil František Erik Šaman (18891942), úředník, rozhlasový reportér a spisovatel-prozaik.
Jako středoškolský profesor kreslení, krasopisu a měřičství na
jaroměřské řemeslnické škole vyučoval Josef Šíma st. (18591929), fotograf, sběratel a muzejník, otec světoznámého malíře
Josefa Šímy ml. (1891-1971), jaroměřského rodáka, působícího
ve Francii.
Před 30 lety zesnul v rodné Jaroměři akademický sochař Rudolf
Šraibr (1921-1979), sochař, restaurátor a profesor na sochařsko-
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-kamenické škole v Hořících v Podkrkonoší (1966-1979).
Významným uměleckým a dokumentárním fotografem byl Vratislav Šustil (1919-2007), narozený před sto lety v Jaroměři, působil jako fotograf v oddělení dokumentace na vojenské a později civilní Lékařské fakultě University Karlovy v Hradci Králové
v letech 1956-1979. V soukromí se věnoval expresivní umělecké
fotografii včetně divadelních fotografií.
Před 360 lety zesnul v Jaroměři barokní sochař a řezbář Řehoř
Thény, spolupracovník Matyáše B. Brauna. V Jaroměři se podílel
na tvorbě mariánského sousoší umístěného na náměstí.
Známý amatérský herec, zpěvák a divadelní režisér Josef
Wagenknecht (1919-1989), narozený před sto lety v Jaroměři,
se uplatnil ve zpěvohrách jako tenorista s komickým talentem.
Známý sochařský rod Wagnerů v Jaroměři si letos, v roce 2019,
připomíná jubileum Václava Antonína Wagnera (1897-1944),
sochaře a restaurátora, a Antonína Wagnera (1904-1978), architekta, sochaře a restaurátora Braunových plastik v Kuksu a Žirči.
Před 90 lety zesnul v Jaroměři příslušník velkoobchodnické rodiny Josef Wenke (1868-1929), který nechal postavit na Husově třídě v Jaroměři nový obchodní dům podle svých představ
a návrhu světoznámého architekta Josefa Gočára v roce 1911.
Od roku 1947 zde sídlí Městské muzeum v Jaroměři, nyní kulturní památka české architektonické moderny z doby před první
světovou válkou.
PhDr. Jiří Uhlíř

2019
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Re ce n z e H o l o h la v y 1918 -2 0 18

Vyšla zdařilá, hodnotná, reprezentativní monografie HOLOHLAVY 1318-2018.
V září roku 2018
autorka a vydavatelka
Helena
Rezková z Vlkova
a Obec Holohlavy
na Smiřicku představily
pozoruhodnou publikaci
HOLOHLAVY 13182018,
vydanou
k 700. výročí první
písemné historické zmínky. Kniha
na křídovém papíru formátu A4 má
celkem 240 stran
a 651 dokumentů,
zejména obrazových, barevných
i černobílých fotografií, plánků i
výseků z historických map regionu. Knihu kvalitně v pevné vazbě vytiskla Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o., Nové Město nad Metují. Autorem grafiky je Jiří Blahuš – AXA, Hradec Králové.
Její vydavatelka a hlavní autorka Helena Rezková, plodná spisovatelka literatury faktu, ve svém Poděkování a ohlédnutí za
knihou uvádí: „Nejedná se o knihu vědeckou, ale s největší pečlivostí sepsaný dokument o obci, kterou nelze v dějinách Smiřicka
jen tak přehlédnout, a to zejména díky zdejšímu kostelu, děkanství, ale i hospodářskému dvoru, velkostatku, škole a dalším významným institucím.“
Sympatické je, že tato autorka a vydavatelka získala okruh erudovaných a užitečných spolupracovníků, kteří ochotně poskytli dokumenty, kroniky i fotografie místních obyvatel a rodin. A
tak vzniklo dílo založené na kompilaci různorodých historických, písemných a ikonografických obrazových pramenů.
Zvláštní poděkování pak patří Přemku Andrýsovi, Miroslavu Volákovi a Martinu Karešovi, kteří jsou také uvedeni jako spoluaautoři na vnitřním titulu knihy. Dále vydavatelka děkuje Ondřeji
Tikovskému, Petře Landsmannové, Ludmile Vokřálové, Josefu
Hájkovi a Miloši Malínskému za velkou pomoc při sestavování a
korekturách knihy. Zvláštní poděkování pak posílám Jaroslavu
Machovi, kronikáři z Černožic, který se historii Holohlav zabýval po celý život, ale není již mezi námi.
Již na první pohled kniha zaujme mimořádnou bohatostí reprodukovaných dokumentů. Kniha má velkou naději na mimořádnou komerční úspěšnost a velký zájem u Holohlavských
i rodáků. Kniha je k zakoupení v zavedených knihkupectvích
regionu i na Obecním úřadě v Holohlavech. Chválíme zastupitelstvo Obce Holohlavy, které vlastním nákladem vydalo tuto
hodnotnou, nadčasovou a reprezentativní monografii na křídovém papíru. Promyšlená a zdařilá grafická úprava knihy Jiřího Blahuše (AXA, Hradec Králové), je další plus této hodnotné

historické monografie.
H. Rezková se osobně angažovala při připomenutí pozapomenutého politika a bývalého říšského poslance Jana Kotlanta
(1867-1947), slavného rodáka z Holohlav. Dále přispěla i k nalezení obrazu děkana Františka Martina Uhlíře, považovaného
za ztracený, ke kterému ji dovedla Ladislava Reichlová z Městského úřadu ve Smiřicích. Za přímo průkopnické také považuji
fotografie z výšky, tzv. barevné letecké snímky, pořízené aktuálně moderními drony.
Zalistujme nyní knihou. Recenzovaná monografie je zaměřená
historicky. Tematicky začíná pojednáním o prehistorii území a
archeologickými nálezy, od pravěku ke středověké civilizaci.
Zevrubně se vykládají majitelé Smiřického panství a okolních
obcí. Zvláštní pozornost se věnuje usedlostem v Holohlavech
od poloviny 16. století. Zde se velmi dobře úkolu zhostil historik Martin Kareš.
V chronologické posloupnosti autoři sledují vývoj obce až do
současnosti, kdy v roce 1990 občané Holohlav rozhodli o osamostatnění. K 10. prosinci 1990 se staly Holohlavy opět samostatnou obcí.
Autoři důkladně přibližují významné stavby a umělecké památky obce, zejména sakrální, neboť Holohlavy byly od středověku velmi významným a důležitým církevním střediskem.
Bylo zde děkanství pro farní obce panství Smiřice. Nejstarší
zpráva o zdejším děkanském kostele sv. Jana Křtitele pochází
z roku 1357. Důležitý je nejen text, ale zejména vedle výkladů
i barevné dokumentární snímky exteriéru i interiéru chrámu,
pojednání o zvonech, věžních hodinách. Zaujme též pojednání
o budově špitálu s černou kuchyní. Sledujeme vznik holohlavského děkanství a životní osudy jeho děkanů, z nichž zaujme
katolický děkan Jan Sova, kterého v roce 1425 táborité usmrtili
tak, že jej vystřelili vojenským prakem do povětří, dále si připomínáme děkana Fr. M. Uhlíře, který napsal zajímavý popis
událostí na smiřickém panství v roce 1775 za povstání poddaných a sedláků. Z poslední doby si zaslouží pozornost skvělý
katolický kněz, monsignore P. Antonín Sýkora z Josefova, za
něhož se uskutečnila generální oprava omítek, maleb a úprava
oltáře v roce 1984. Představeny jsou i další sakrální památky,
sochy, sousoší, kříže i hřbitovy.
Kniha Holohlavy přináší množství historických informací, zajímavých poznatků a poučení. Záměrně je zde potlačena nejstarší historie z doby středověku, zejména pozdního feudalismu. Postrádám zde některá důležitá data, zejména z urbářů
velkostatku Smiřice. Někde je patrná otrocká závislost na popisech z archivních inventářů, někde zde autoři ještě setrvávají
na již překonaných hodnoceních z doby socialismu a komunismu, zejména při hodnocení katolické církve.
Občané Holohlav však mohou být vděčni i tak za celkem solidní
a hodnotnou historickou monografii, první v historii obce. Jistě
je potěší, že obec Holohlavy má po 700 letech svou historickou
monografii.
PhDr. Jiří Uhlíř, 15. 9. 2018
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Mistrovství Čech mažoretek
Dne 28. 4. 2019 jste v našem městě mohli potkat větší množství krásně ozdobených a obléknutých mladých dívek. Tento
den nám totiž začala ta „pravá“ soutěžní sezóna.

Za velké pomoci mnoha nadšených rodičů a nadšenců tohoto
sportu jsme pořádaly MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK. Jako
v minulých letech nás navštívilo mnoho týmů a závodnic. Soutěžilo se v mnoha kategoriích.
Naše kadetky získaly v kategorii VELKÉ FORMACE-PÓDIUM:
DĚTI POM-PON 		
2. místo
DĚTI BATON 			
1. místo
KADETKY POM-PON		
1. místo
KADETKY MIX			
2. místo
Úspěšné byly také sóloformace:
DĚTI SOLO BATON		
DĚTI SOLO POM-PON		
JUNIOR SOLO BATON		
SENIOR SOLO POM-PON

1. Barunka Kazdová
1. Barunka Kazdová
4. Kristýnka Štěrbová
1. Natálie Komínková

Velké díky patří sponzorům, kteří nám pomohli soutěž uspořádat. Jedná se o Město Jaroměř, pekárnu Lično a pekárnu PéCé.

Také moc děkuji všem rodičům mažoretek z Jaroměře a známým, kteří se podíleli na přípravách a hladkém průběhu celé
soutěže. Všechny naše choreografie postoupily do finále Čech
a Moravy, které se koná tentokrát v Přerově.
V měsíci květnu, a to 11. a 12., jsme se také zúčastnily postupové soutěže v Dubňanech. Zde se děvčata snažila poprat o ta
nejcennější umístění ve velké konkurenci mažoretek ze všech
koutů republiky. V sobotu soutěž odstartovala Bára Kazdová
se sólem baton, následovalo sólo Týny Štěrbové a sobotní program ukončily naše nejmenší bojovnice Carmenky s velkou formací baton.
V neděli byl program už poněkud náročnější. Celý soutěžní den
odstartovala opět Bára Kazdová, tentokrát se sólem pompon.
Sólové choreografie pak uzavřela Natálie Komínková se sólem
pompon. V odpoledním programu jsme se pak pokusily poprat
o cenné kovy se 3 velkými formacemi – Kadetky s pompony a
mixem a Carmenky s jejich pomponovou sestavou.
V této soutěži jsme zápolily o postup na Mistrovství Evropy,
které se v letošním roce koná od 15. - 18. 8. 2019 v Maďarsku.
Naše umístění VELKÝCH FORMACÍ – PÓDIUM:
DĚTI POM-PON
1. místo
DĚTI BATON		
5. místo
KADETKY POM-PON 4. místo a postup na ME
KADETKY MIX		
2. místo a potup na ME
Sóloformace:
DĚTI SOLO BATON		
DĚTI SOLO POM-PON		
JUNIOR SOLO BATON		
SENIOR SOLO POM-PON

Barunka Kazdová (1. m.)
Barunka Kazdová (4. m.)
Kristýnka Štěrbová (15. m.)
Natálie Komínková (3. m.)

S radostí můžeme oznámit, že jsme postoupily na Mistrovství
Evropy do Maďarska.
Mažoretky CARMEN při DDM Klíč Jaroměř

P ůl ma r a t o n H olice
TJ S o k o l J o sef ov

Ve Vysoké u Holic se konal vysoký krosový půl maraton 2019.
Svou první životní účast na tomto půl maratonu ve Vysoké
u Holic přinesla, dne 27. 4. 2019, také Gabriele Fassati (52), která startovala za TJ Sokol Josefov.
Životní výkon předvedla časem 1:56:36 – super umístění. Získala 1. místo v kategorii, 4. místo za ženy celkem a skončila na
46. místě v absolutním pořadí všech.
K tomuto krásnému výkonu gratulujeme.
TJ Sokol Josefov
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Sport

Sto l n í t en i s v J os ef ov ě
o pě t v í t ěz í

Josefovský stolní tenis pokračuje ve své úspěšné prezentaci.

Ve dnech 27. až 28. dubna 2019 se uskutečnilo Mistrovství
České republiky staršího žactva ve stolním tenise jednotlivců
v Praze. Na tento turnaj se nominovali dva hráči oddílu – Luboš
Šorm (nar. 2005) a Martin Kadaník (nar. 2004). Oba dva velice
dobře reprezentovali náš oddíl a město Jaroměř, a v celkovém
pořadí se umístili na děleném 25 až 32 místě. Což je zatím největší úspěch v tomto sportu pro město Jaroměř.
Oddíl TJ Sokol Jaroměř – Josefov 2, za podpory města Jaroměře a Královéhradeckého kraje, byl pověřen k uspořádání Mistrovství České republiky jednotlivců mladšího žactva ve stolním
tenise, které se konalo v hale ASVAJ ve dnech 10. až 11. května
2019. Zde nás reprezentovali v kategorii chlapců Patrik Joneš
(nar. 2006) a Filip Stein (nar. 2006) a v kategorii děvčat Klára Steinová (nar. 2006). Přesto, že se výsledkově neprosadili,
úspěchem je i to, že se na Mistrovství ČR nominovali.
Další významný úspěch se podařil hráčům na přeborech Králo-

Plavecký areál v Jaroměři.
Plavecký areál se tento rok otevřel v sobotu 1. 6. 2019. Plavecká
sezóna bude naopak ukončena v úterý 1. 9. 2019.
Otevírací doba je od loňského roku nezměněná. V červnu bude
ve všední dny otevřeno od 10 do 19 hod. a o víkendu od 9 do 20
hod. V červenci a srpnu bude ve všední dny otevřeno od 10 do
20 hod. a o víkendu od 9 do 20 hod. Ceník zůstává stejný jako
v loňském roce.

Více informací a ceník naleznete na stránkách www.asvaj.cz.

véhradeckého kraje dne 30. 4. 2019 v kategorii staršího žactva
družstev. Zde se naše družstvo, ve složení Luboš Šorm, Martin Kadaník a Filip Stein, umístilo na prvním místě a tímto se
nominovali na Mistrovství České republiky družstev do Ostravy. Družstvo starších děvčat a družstvo B chlapců se umístilo
shodně na 5. místě.
Pro náš oddíl je velmi cenné a povzbuzující, že jsme za sebou
nechali družstvo ze střediska vrcholového sportu stolního tenisu TJ Sokol Hradec Králové 2 Pražské předměstí.
V červenci 2019 nás čeká příměstský tábor stolního tenisu, který pořádáme v areálu Základní školy v Jaroměři-Josefově ve
spolupráci s SKST Děčín. O dalších aktivitách a činnosti oddílu
se můžete informovat na https://www.pinecjosefov.cz/.
Za TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2, Josef Vítek

KROS ČESKÝM RÁJEM – další vítězný
výběh!
Závod
krosového
poháru INOV - 8.
Nádherný
závod,
nádherná trasa mezi
skalami,
zabijácké
výběhy v bílém písku, pěšinky, kamení,
rokliny a táhlé stoupáky, 99 % trail, a to
vše s docela solidním
převýšením.
Na fotografii G. Fassati na trati 10 km,
kde obsadila 1. místo
v kategorii.
Tj Sokol Josefov
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Smírčí kříž Vítězná Huntířov

Se smírčími kříži je někdy kříž. Některé se daří najít hned, s jinými to zase bývá doslova detektivní práce. Níže popisovaný
kříž patří do kategorie prvně jmenované.

nier bohužel patřil mezi ty druhé, své podřízené rád ponižoval.
Sám krasavec, jednal povýšeně a vojáky zesměšňoval. Zdálo
se, že nemůže svou nadřazenost unést. Desátníkovi Armandovi vytrhl s pistolí v ruce z náručí dívku a před ním se s ní pomiloval. Armand přísahal kapitánovi pomstu. Však nezranitelnému
kapitánovi na nějakou slabinu přijdu, říkal si. Měl ji Achilles,
bude ji mít i kapitán. Ten dobře cítil Armandovu uhrančivou
nenávist a do očí se mu stále jen vysmíval; zapomněl ale, že
je vlastně stále jenom člověk, a příliš spoléhal na svou výsadu.
Desátník Armand byl velice dobrý střelec. Pocházel z malé vesnice u Lyonu. Dnem i nocí usilovně přemýšlel, jak veliteli vše
oplatit. Věděl, že kapitána chrání osud před zastřelením projektilem z nepřátelské předovky. Avšak z pušky se dá vystřelit
i jiné olovo. Uřízl si ze svého vojenského kabátu těžký olověný
knoflík, naládoval do hlavně prach a zezadu namířil na kapitánovu hlavu. Směšná smrt erárním knoflíkem sklapla diář velitelova života. Střelec Armand se ale z pocitu dobře vykonané
pomsty netěšil dlouho, byl odhalen. Polní soud ho odsoudil
k smrti zastřelením a rozčtvrcením. Francouzská armáda se
po pár dnech oddechu zase dala na pochod. Zůstal po ní pláč,
zápach střelného prachu a narychlo vztyčený kamenný kříž,
označující místo popravy. Nachází se před dnešním kostelem
sv. Jana Nepomuckého. Říká se, že oba válečníci pod ním našli
svůj klid. Česká země oba své nezvané hosty vzala do svého
náručí a nikomu je už nevydá.
Zdroj – Preclík, Vladimír: Smírčí kameny, Československý spisovatel,
Praha, 1990
Text upravil a foto pořídil: Jindřich Polák

Dozvěděl jsem se o něm z knížky Vladimíra Preclíka „Smírčí
kameny“. Později, když fotbalové sdružení STAGASO Josefov, jehož jsem byl členem, hrálo ve Vítězné přátelský zápas
s místním oddílem, jsem jej spatřil na vlastní oči. Kříž se nachází poblíž sportovního areálu, pořídit jeho fotografii tak nebyl
problém. Text použitý ze zmíněné knížky s řádným povolením
autora, a vlastní foto, to jsou dva faktory, které se spojily při
vytvoření informace o tomto smírčím kříži.
Být nezranitelný. Kdo by si nepřál být třeba jako Achilles,
Muromec, Jánošík nebo Ondráš z Janovic? I když víme, jak to
nakonec s nimi se všemi bylo. Samozřejmě jich existovala ještě celá dlouhá řada, ale byl, žil a válčil ještě jeden, co od něho
smrt doslova odskakovala. Stalo se to za francouzského tažení
Evropou, stalo se to u nás v Čechách. Bylo předpovězeno, že
kapitán Jacques Ménier nepadne nikdy zásahem nepřátelského projektilu. Fungovalo to dokonale. I proto snad jen někdy
znuděně hleděl do husté spleti střel. Míjely ho. Faktem bylo, že
kapitán Jacques žil, velel a nikdy nebyl zasažen žádnou z tisíce
nepřátelských střel na něho mířených. Žulový velitel, byla asi
radost pod ním sloužit. V jeho stínu muselo být vojsko jako za
bezpečnou hradbou. Jedinečným a výjimečným pak nezbývá,
než být hluboce moudří a laskaví, nebo zlí a podlí. Kapitán Mé-
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Magická lóže M. S. Patrčky vás zve...
Magická lóže M. S.
Patrčky pořádá, již
desátým
rokem,
v areálu Muzea magie v Jaroměři každou
první sobotu v měsíci
kouzelnické vystoupení pro děti i pro dospělé v podání Mistrů
Magické lóže a jejich
hostů.
Termíny:
6. 7. 2019, od 15.00 hod.
3. 8. 2019, od 15.00 hod.
7. 9. 2019, od 15.00 hod.

2019

Kalendárium

Pořádá: MKS

8. červen
Setkání v trávě
Sady T. G. Masaryka
Pořádá: MKS
9. červen
Kašpárek a květinová víla
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř

20. červen
Hrabě Sporck a řád Sv. Huberta
Wenkeův dům
Pořádá: Městské muzeum
v Jaroměři a NPÚ ÚOP v
Josefově

11. červen
Trabantem tam a zase zpátky
– kinoklub
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

20. červen
Českoslovenští letci v RAF
Hlavní budova knihovny
Pořádá: Městská knihovna v
Jaroměři

12. červen
Koncert 2JAJA
Velké podloubí u veřejného
piana
Pořádá: MKS

26. červen
Koncert My tři čtyři
Velké podloubí u veřejného
piana
Pořádá: MKS

19. červen
Koncert Napoodu
Velké podloubí u veřejného
piana

13. červenec
Oživlý Josefov
Pevnost Josefov
Pořádá: MKS

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

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
15.06. a 16.06.
DDS. Abosaleh Ahmad Amin

08.06. a 09.06.
MDDr. Šárka Šejvlová
Husova 931, Jaroměř
491 812 944
22.06. a 23.06.
MUDr. Petr Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077

Velký Třebešov 118
491 453 272
29.06. a 30.06.
MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191, Jaroměř
491 812 160

06.07. a 07.07.
MUDr. Miluše Jiřištová - Stomatologie Jiřištova s.r.o.
Z. Němečka 130, Josefov
491 813 485
20.07. a 21.07.
MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 118
491 453 272

27.07. a 28.07.
MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146, Jaroměř
491 815 475

05.07.
MDDr. Veronika Kalousková
Husova 931, Jaroměř
491 812 935
13.07. a 14.07.
MUDr. Martina Bucharová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447
03.08. a 04.08.
MUDr. Jaroslav Ožďan
B. Němcové 13, Česká Skalice
491 452 789
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Baroko naoko
Slavnosti Baroko naoko. Do Kuksu se v půlce června vrátí barokní rej.

tisti a hudebníci, kejklíři, divadlo a loutky řemeslníci i lazebnice.
Potkáte průvody urozených pánů, komtes a dvorních dam.
Do Kuksu se po roce opět vrací barokní slavnosti Baroko naoko. Letošní ročník se uskuteční v sobotu 15. června a opět se
ponese v duchu vzpomínek na dobu, kdy byl Kuks středem
evropské zábavy. Zatímco minulý rok tisíce návštěvníků sledovaly zatčení hraběte Šporka a obsazení Kuksu císařskými vojáky, letošní 3. ročník bude jiný a výjimečný. Stane se oslavou
někdejších lázní a lázeňského veselí. Do Kuksu se vrátí barokní
rej. Buďte u toho!
Barokní slavnost pořádá destinační společnost Revitalizace
Kuks, která je podepsána pod ceněnou rekonstrukcí a oživením podkrkonošské vesničky s hospitálem. Výtěžek bude stejně jako v minulých ročnících věnován na připravovaný projekt
obnovy Braunova Betléma nedaleko Kuksu.

Zavřete oči. Představte si, že je znovu rok 1724. A zase je otevřete. No dobře, přímo v roce 1724 jste se neocitli. Ale v kukském
údolí přesto alespoň na jediný den ožije atmosféra začátku léta
toho roku, kdy se sláva Kuksu šířila celou Evropou. Vrátí se ar-

Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje
Jiřího Štěpána.
ZKUSKUKS.cz

Akce na červen 2019 v Královských věnných městech

Dvůr Králové nad Labem
COOl FEST
6. a 7. 6. 2019
www.hankuv-dum.cz
VÝSTAVA: ŘEKOVÉ MEZI NÁMI - 70 LET
ŘECKÉ MENŠINY NA KRÁLOVÉDVORSKU
do 9. 6. 2019
www.muzeumdk.cz
DVŮRFEST
27. 6. 2019
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ A OPEN AIR PROGRAM
21. - 28. 6. 2019
www.divadloevropskychregionu.cz
153. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ
28. a 29. 6. 2019

18

www.gardamhk.cz
Chrudim
68 LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
28. 6. - 4. 7. 2019
www.chbeseda.cz
Mělník
MĚLNICKÁ JIZERSKÁ PADESÁTKA
15. 6. 2019
www.bezky.cz
Nový Bydžov
NECKYÁDA 2019
15. 6. 2019
www.novybydzov.cz
ZAHRADNÍ SLAVNOST NA KOUPALIŠTI
21. 6. 2019
www.klicperka.cz
Trutnov
6. KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON
15. 6. 2019
www.krakonosuvcyklomaraton.cz

DRAČÍ LODĚ NA DOLCÍCH
22. 6. 2019
www.camp-dolce.cz
Polička
PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM
do 27. 7. 2019
www.cbmpolicka.cz
FENOMÉN IGRÁČEK A RŮZNÁ POVOLÁNÍ DŘÍVE I NYNÍ
do 25. srpna 2019
www.cbmpolicka.cz
Vysoké Mýto
MIKÁDO FEST + BLEŠÍ TRH
22. 6. 2019
www.ddm-mikado.cz
RANDÁLFEST
27. 6. 2019
www.stavebniskola.cz/randalfest
Více informací na www.vennamesta.cz
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Cyk l ob usy K la d s kéh o pomezí
vyj í ž d ěj í

Nechte se od června do září 2019 dovézt společně s vaším kolem do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí, Krkonoš
a do polských Stolových hor.
Po krátkých jarních vyjížďkách se opět blíží čas na pořádné výlety, které otestují schopnosti i výdrž nejednoho příznivce cykloturistiky. Pro snazší objevování vzdálených míst jsou určené
cyklobusy, které také letos zavezou cyklisty do Adršpašsko-teplického skalního města, Stolových hor, Pece pod Sněžkou
i na Pomezní boudy.
Jízdní řády cyklobusů jsou v papírové formě k dostání v informačních centrech Kladského pomezí. Letos kromě časového
plánu nabízí i tipy na výlety a podrobnou mapu s cyklotrasami
a turistickými atraktivitami. Díky tomu se snadno cyklisté dostanou ze skal k loupežníku Lotrandovi, z města papíru za babičkou a vojáky do Josefova či z nebe do Pekla. V elektronické
podobě je jízdní řád k dispozici na webu www.kladskepomezi.
cz.
Cyklobusy jezdí v období 1. 6. až 30. 9. 2019 vždy v sobotu, neděli a státní svátky. V době letních prázdnin (1. 7. – 1. 9. 2019)
jsou v provozu každý den.
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.
Kladské pomezí je oficiální název turistické oblasti v severovýchodních
Čechách při hranici s Polskem, která zaujímá rozlohu bývalého okresu
Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov v oblasti Jestřebích hor.
Název vychází z historie, kdy tudy procházela důležitá obchodní stezka
spojující Prahu s polským Kladskem.

K u l turn í d ěn í n a n ov oměs t s kém zá m ku

V červnu je zámek otevřen od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. Zpřístupněn je okruh „Zámecké interiéry“, věž Máselnice
a také zámecká zahrada s lipovou alejí.
Prohlídkový okruh „Od půdy po sklep“ je pro veřejnost otevřen pouze o víkendech. Ve všední dny je návštěva tohoto
okruhu možná pouze na objednávku. Novinkou letošního roku
je rozšíření okruhu o prohlídku zámecké kaple, do které se návštěvníci při jiných příležitostech nedostanou.
Až do 29. června 2019 je v arkádě zámku umístěna volně přístupná výstava Obrazy Duchovních Krajin malířky Kateřiny
Pfeiferové.
FOOD ART FESTIVAL a ZUŠ OPEN
Srdečně Vás zveme na druhý ročník festivalu věnovaného jídlu,
který se uskuteční v sobotu 1. června 2019 mimořádně ve spojení s akcí ZUŠ Open. Těšit se můžete na desítky stánků s tradiční i exotickou kuchyní a bohatý doprovodný program. Probíhat
budou i prohlídky zámeckých interiérů za samostatné vstupné.
Po celý den bude vstup do areálu zámku možný pouze s platnou vstupenkou na festival!

AERONAUTICA – LÉTAJÍCÍ STROJE LEONARDA DA VINCIHO
Od 1. června do 1. září 2019 bude v zámecké Galerii Pod Žebrovkou probíhat hlavní letní výstava „AERONAUTICA – LÉTAJÍCÍ
STROJE LEONARDA DA VINCIHO“. Těšit se můžete na fascinující předchůdce dnešních rogal, vrtulníků, padáků a dalších létajících strojů sestrojených podle plánů z tajných da Vinciho deníků. Všechny exponáty jsou pohyblivé a návštěvníci si je mohou
nejen prohlédnout, ale také rozhýbat svou vlastní silou.
U NÁS NA ZÁMKU
V sobotu 29. června 2019 opanuje zámecký areál již 6. ročník
tradičního rodinného minifestivalu „U nás na zámku“ s bohatým programem na zámeckém nádvoří i v zámecké zahradě.
Návštěvníci se mohou těšit na koncerty, divadelní představení,
řemeslné trhy, nejrůznější hry, soutěže a letní kino na nádvoří
zámku – tentokrát se bude promítat česká komedie Saturnin.
Více informací o akcích najdete na na www.zameknm.cz,
www.foodartfestival.cz, www.unasnazamku.cz.
Bc. Markéta Tomanová
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V LDN v Jaroměři byla otevřena stanice sociálních lůžek
Oblastní nemocnice Náchod a. s. otevřela včera odpoledne v Jaroměři novou stanici sociálních lůžek (Jaroměř, 25. 4. 2019).

Celkem sedmnáct jich tu bude sloužit pacientům, jejichž zdravotní stav už sice nevyžaduje hospitalizaci, ale nejsou schopni
se o sebe doma postarat a nemají ve svém okolí nikoho, kdo
by péči zajistil. Provizorně takto sloužila od listopadu 2018 tři
lůžka přímo na LDN.
Službu sociálních lůžek poskytuje pro hospitalizované pacienty
z celého Královéhradeckého kraje Oblastní nemocnice Náchod
a. s. od konce minulého roku v Jaroměři a dále pak v Broumově. „Tato sociálně zdravotní lůžka poslouží klientům, jejichž stav
nevyžaduje intenzivní lékařský dohled, ale vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nemohou ještě plnohodnotně přejít do domácího prostředí. Dočasně tak zůstávají v nemocnici, kde se o ně
personál nemocnice spolu s dalšími odborníky postará a mezitím
jsou jim také zajišťovány potřebné sociální služby,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar. Provizorně bylo dosud pár lůžek umístěno přímo v jaroměřské LDN.
Ve středu 24. 4. 2019 ale byla vedení LDN slavnostně předána
do užívání nová stanice s dalšími 17 lůžky, která vznikla přebudováním prázdných prostor bývalé nemocnice v Jaroměři.
„Rekonstrukce probíhala od ledna 2019. Prostory máme pronajaty od města Jaroměř, kterému tímto děkujeme za spolupráci
a vstřícnost při snaze o rozvoj této oblasti. Celková investice je
zhruba 5, 2 mil. Kč. Zaměstnancům přeji, aby se jim zde dobře
pracovalo, a pacientům přeji brzké vyřešení jejich svízelné situace,“ uvedla Ing. Ivana Urešová, MBA, statutární ředitelka ON
Náchod a. s. Celkem bude tedy v Jaroměři až 20 lůžek – tři nadále zůstanou na LDN jako sdílená. Rekonstrukci prostor financoval Královéhradecký kraj, jehož zástupci, náměstci hejtmana
pro oblast sociální a zdravotnickou, byli na slavnostním předání také přítomni.
Klientům na sociálním lůžku nemocnice zajistí na přechodnou
dobu ubytování, celodenní stravování, pomoc při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Součástí péče jsou i sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
a pomoc při obstarávání dalších osobních záležitostí. „Péče
je klientovi poskytována kvalifikovaným týmem – praktickým
lékařem, sestrami a sociálními pracovníky. Pro nové oddělení
jsme přijali deset nových pracovníků v sociálních službách, jednu
sestru a jednu sociální pracovnici. Již nyní počítáme s maximální
obležeností lůžek,“ přibližuje službu a budoucí chod oddělení
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náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ON Náchod a.s. Mgr.
Markéta Vyhnanovská. Klientům jsou dále k dispozici např.
i duchovní jednotlivých církví, canisterapie, ergoterapeut a myslí se i na volnočasové aktivity. Dalších deset sociálních lůžek
je umístěno na oddělení lůžek následné péče v Broumovské
nemocnici. Celkově tedy bude v Královéhradeckém kraji k dispozici 30 sociálních lůžek.
Ing. Magdaléna Doležalová, PR manažerka
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Z okolí

Akce na hradech a zámcích – červen, červenec 2019
6. – 9. 6.: státní zámek Hrádek u Nechanic.

29. – 30. 6.: státní hrad Trosky.

8. 6.: státní zámek Opočno.

9. 6.: státní hrad Kunětická hora.

11. 6.: státní zámek Náchod.

10. 6.: státní hrad Kunětická hora.

XXI. ročník festivalu romantické a klasické hudby „Romantický Hrádek“ – 21. ročník festivalu.
Pohádkový les pro seniory a tělesně postižené. Akce
v zámeckém parku. Pořádá STP v ČR z. s., MO Opočno.

Lanochodci na Troskách. Letos již třetí ročník této akce.
Bude i tréninková lajna nízko nad zemí pro odvážlivce.
Pohádkové představení Čtyřlístek a Talisman moci. Od
16 hodin. (www.hrad-kunetickahora.cz)

Pohádka – Jak se peče písnička. Rezervace na tel.:
604 381 520 nebo e-mailu: agentura.veronika@centrum.cz. Volejte v úřední hodiny. Délka představení cca 50 min.

Robert Křesťan a Druhá tráva. Recitál oblíbeného písničkáře a jeho kapely v atraktivních kulisách středověké památky.
Od 20 hodin. Vstupné: 250 Kč/350 Kč.

15. 6.: hospitál Kuks.

13. 6. – 7. 7.: státní zámek Litomyšl.

Baroko na oko, slavnost v Kuksu. Čeká vás svět masek,
nádherných šatů a dámských vějířů, ale i kyrysů a zbraní. Kompletní program na www.zkuskuks.cz/barokonaoko.

21. 6.: státní zámek Náchod.

Kráska a netvor. Během večerní prohlídky zámku shlédnete tajemný, strašidelný a romantický příběh na motivy francouzské pohádky „Kráska a netvor“. Rezervace na tel.: 604 381 520
nebo e-mailu: agentura.veronika@centrum.cz. Vstupné dospělí:
130 Kč, děti do 15 let 90 Kč.

22. 6.: státní zámek Náchod.

Hradozámecké hodování – festival minipivovarů, krajových specialit a regionálních potravin. Od 9:30 do 18 hodin. Vstupné: 50 Kč/osoba; děti do 15 let zdarma.

28. 6.: státní zámek Opočno.

Filharmonie Hradec Králové na opočenském zámku.
Koncert na II. nádvoří opočenského zámku. Více informací na
www.fhk.cz (www.zamek-opocno.cz)

29. 6.: státní zámek Hrádek u Nechanic.

Medové slavnosti na Hrádku u Nechanic. Zábavný a poučný program pro celou rodinu, na kterém se dozvíte, jak chutná
pravý český med a získáte více informací ze života včel.

8. – 9. 6.: státní zámek Lemberk.

Víkend otevřených zahrad: Zpřístupnění panelové výstavy věnované Bredovské zahradě a letohrádku a komentované
prohlídky Bredovské zahrady (www.zamek-lemberk.cz).

15. 6.: státní zámek Sychrov.

Noc na Karlštejně. (www.zamek-sychrov.cz)

21. 6.: státní zámek Lemberk.

Koncert Jiřího Korna a skupiny 4TET. Na nádvoří zámku,
od 20 hodin. (www.zamek-lemberk.cz)

29. 6.: státní hrad Grabštejn.

Noční prohlídky pro děti. Kam za vysvědčení? Na Grabštejn na speciální noční dětské prohlídky! Rezervace na tel. 482 724
301 a e-mailem na grabstejn@npu.cz (www.hrad-grabstejn.cz).

29. 6.: státní zámek Lemberk.

Dětský den v Bredovské zahradě. Akce pro rodiny s dětmi od 3 let do cca 12 let, historie a přírodopis zábavnou formou.

Smetanova Litomyšl. 61. ročník hudebního festivalu. Více
informací na: www.smetanovalitomysl.cz

1. 7. – 31. 8.: hospitál Kuks.

SoliDeo v kostele Nejsvětější Trojice. Duo hudebníků souboru SoliDeo bude v průběhu letních prázdnin zpříjemňovat prohlídky základního okruhu svým vystoupením v kostele Nejsvětější
Trojice.

5. 7.: státní zámek Hrádek u Nechanic.

Hrádkem křížem krážem. Speciální komentované prohlídky s nahlédnutím do běžně nepřístupných prostor zámku.

5. – 7. 7.: státní zámek Opočno.

Svátky růží 2019 – Růže pro Viléma. Desátý ročník prohlídek zámku provoněných bohatými historickými vazbami ze stovek květin.

6. 7.: státní zámek Ratibořice .

X. Ratibořické nocturno. Jubilejní desáté večerní hudební zastaveníčko v zámeckém parku.

14. 7.: státní zámek Náchod.

Figarova svatba. Jedna z nejznámějších komedií, která si
nachází místo na světových jevištích a najde si místo i na náchodském zámku. Vstupné jednotné 40 Kč.

17. 7.: státní zámek Opočno.

Strašidlo cantervillské na opočenském zámku. Více informací a rezervace vstupenek na http://strasidlonazamku.cz/predstaveni/zamek-opocno/.

19. – 21. 7.: hospitál Kuks.

La dílna Kuks 2019 - Písně a rytmy Latinské Ameriky. Více
informací na www.martatopferova.com nebo info@martatopferova.com.

20. 7.: státní zámek Náchod.

Večerní prohlídky knížecím zámkem. Přijďte si i vy prohlédnout komnaty knížecí rodiny po setmění. Vstupné: plné
150 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 400 K

20. 7.: státní zámek Opočno.

Noční prohlídky zámku s ochutnávkou dobových specialit. Noční prohlídky zámku za asistence kustodů doplněné ochutnávkou jídel uvařených podle receptů rodiny Clam-Gallasů.
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M á me h o lé lesy!

Nejlepší hláška, která zazněla na stávce zvané „Fridays For Future“, v překladu „Pátky za budoucnost“.
Samozřejmě nebyla jediná. „Není nám to jedno“ nebo „Stávka
za klima“ se ozývaly také. Pro ty z vás, kteří nevědí oč se jedná,
hned vysvětlím. Studenti po celém světě stávkují za změnu klimatu, samozřejmě za lepší změnu. Tu horší jsme způsobili my
všichni a nyní je nejvyšší čas ji napravit. Včera bylo pozdě.
Vlakem, jehož zdrojem energie je mimochodem elektřina, jsme
v pátek 3. května dojeli z Jaroměře do Hradce Králové, kde se
stávka konala. Již na cestě jsme se setkali s lidmi, kteří nás shazovali anebo na nás přinejmenším divně pokukovali a v duchu
se nám nejspíš smáli (a určitě si mysleli, že jsme jenom líní a za
každou cenu se chceme vyhnout škole). Nás to však neodradilo. Takoví lidé totiž ani nemají šanci pochopit, že za globální
problémy mohou také, a častokrát ničí svět ještě víc než ostatní…
Úspěšně jsme se přemístili na Masarykovo náměstí, kde jsme
potkali spoustu dalších studentů. Jeden z organizátorů měl
krátkou úvodní řeč o této stávce, přečetl prohlášení Fridays
For Future, seznámil nás s trasou městem, a pak už jsme vyrazili.

Hned od začátku jsme skandovali výše zmíněné hlášky, nad
hlavami se tyčily naše originální transparenty. Přes Adalbertinum, Velké náměstí, okolo Šimkových sadů, Magistrátu města,
Muzea a zpět na Masarykovo náměstí, kde následovala krátká
přestávka. Poté se konaly projevy organizátorů, jedním z nich
byl i Adam Miler z Jaroměře, který se ekologií zabývá dlouhodobě a je i jedním z mluvčích „Fridays For Future CZ“.
Spousta lidí si neuvědomuje, že k devastaci naší planety denně
přispívá. Někdo by nemusel souhlasit, ale opravdu je nutné mít
doma dvě nebo tři auta? Opravdu musíme pít brčky? Opravdu
je takový problém igelitový sáček v krámě odmítnout? Opravdu musíme své zadky všude vozit autem namísto chůze (nebo
jízdy na kole)? A Vy, co se nám smějete a nevěříte vážnosti situace… Upřímně, chci vás vidět, až bude boj o vodu a všichni
budeme umírat žízní – ani v tu chvíli nebudete schopni přiznat,
že jste za to také zodpovědní.
Nám to lhostejné není. Jsme mladí a nechceme mladí umřít
kvůli těm, kteří nás do globálních problémů zatáhli. Jak značil
jeden z transparentů: „Vy umřete v důsledku stáří, já v důsledku
změny klimatu.“
Romana Králíková ml.

P r o b ěh l P o c h o d okolo Ja roměře
41. r oč n í k

V sobotu 27. 4. 2019 proběhl 41. ročník tradičního pochodu okolo Jaroměře. Pro veřejnost byly nachystány pěší trasy 8, 18, 35,
50 km a cyklo 25, 40 a 60 km, které tentokrát vedly hradeckým směrem.

Nejkratší trasa pro děti byla zase obrázková. Na louce mezi
mosty v Josefově si každý účastník mohl opéci na ohni výborného buřta od „Uhlířů“ a v cíli obdržel účastnický list s vlastním
jménem.
Jako každý rok jsme předem tipovali počet účastníků a snad
proto, že v ten tipovací den bylo počasí přímo ukázkové a pod
vlivem loňského rekordu – 1415 účastníků – byly tipy více než
optimistické.
Čím více se blížila naše sobota, tím více jsme měli obavu
o úspěch akce. Asi nejvíc černě to viděl Honza Černý, hlavní
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pořadatel a duše každého pochodu. Ale nakonec vše dobře
dopadlo, účast byla výborná, počasí se umoudřilo a buřty se
přikupovaly.
Na cesty po okolí Jaroměře se tak vydalo 759 účastníků, chodců a cyklistů, včetně 4 jezdkyň na koních.
Poděkování patří, kromě již zmiňovaného Honzy, všem pořadatelům, kteří opakovaně věnují svůj čas zajištění této a dalších akcí pořádaných naší jednotou.
Výbor TJ Sokol Jaroměř
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Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče,

dne 2. listopadu 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, úsek matriky, nejdéle do 30. října 2019.
Z tohoto setkání je pořizován videozáznam a fotografie.

Di a k on i e Č C E – M ilíčův d ů m
b yl ob d a ro v á n

Poděkování za poskytnutí daru Diakonii ČCE – středisku Milíčův dům.

Chtěli bychom poděkovat Nadačnímu fondu Tesco, který
v rámci projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytl
našemu středisku finanční dar v částce 16 000 Kč. Symbolický
šek byl předán ředitelem hypermarketu Tesco Jaroměř panem
Petrem Stejskalem.
Tyto prostředky budou využity výhradně na podporu sociálních služeb, které středisko Milíčův dům poskytuje v Jaroměři
a okolí. Zejména na provoz Odborného sociálního poradenství,
které za dobu své existence pomohlo bezmála 136 klientů a poskytlo 596 služeb. Naše poděkování směřuje i na širokou veřejnost, bez jejichž podpory by se tento projekt neuskutečnil.

Životní jubileum v dubnu 2019 oslavili:
Josef Vávra			
Jindřiška Kilevníková		
Juliana Němečková		
Alena Lanková			
Danuše Weiszová		
Věra Svobodová		
Irena Kotýnková		
Helena Ulipová		
Drahomíra Jiroušková		
Ludmila Klejšímídová		
Emilie Truhlantová		
Jaroslava Černá		
Zdenka Bušková		
Pacák Jiří			
Eduard Šťastný		
Jiří Lhotský			
Jaroslava Matušková		
František Šimek		
Hana Novotná			

86
92
89
89
88
95
87
87
89
91
85
87
85
87
91
86
89
87
94

Dále doplňujeme za měsíc březen 2019:
Anna Bernasová		
Jan Flégr			
Miluška Součková		
Josef Andrejs			
Aleš Just			

89
86
86
91
87

Bc. Monika Musilová
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Ak tuá l n í d ěn í v kn ih ov n ě

Začátkem měsíce května proběhla v knihovně částečná oprava podlahy.
Původní záměr byl vyřezat a vyměnit poškozené dlaždice,
které byly nebezpečné jak pro veřejnost, tak pro personál. Po
vyjmutí se ukázalo, že nejsou poškozené pouze dlaždice, ale
protože je prasklá celá podlaha, bude potřeba rozsáhlejší rekonstrukce, o které vás budeme včas informovat.
V polovině května proběhl Aktiv pro knihovníky obecních
knihoven, kdy jsme knihovníkům předali nové knihy a časopisy. Knihovníci se od Adély Vlachové z MěK Náchod dozvěděli
o nových postupech a plánech v knihovnictví, o dotačním programu pro obecní knihovny MAAS, díky kterému si knihovny
mohou žádat o dotaci na vybavení a menší rekonstrukce. Projednaly se statistiky jednotlivých knihoven za rok 2018. Knihovníkům byl oznámen plán revizí pro rok 2019, který se bude
týkat těchto vesnic: Hustiřany, Dolany, Doubravice, Nový Ples
a Velichovky. Po proběhlé revizi ve Velké Jesenici bylo vráceno
500 knih, které jsme nabídli volně k rozebrání do jejich obecního fondu.
Koncem května proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře ze základních škol Na Ostrově a Boženy Němcové. Dětí se na připra-

M ě s tské muz eum v á s zv e...

Městské muzeum v Jaroměři a Národní památkový ústav v Josefově si Vás dovolují pozvat na další přednášku z cyklu „Mezi
řádky“.
Přednášející, Ing. František J. Frola, Vás seznámí s historií Řádu
sv. Huberta v kontextu celoživotního díla hraběte F. A. Sporcka a dějinami Řádu po smrti jeho zakladatele. Pozornost bude
také věnována poslání, atributům a struktuře novodobého
obnoveného Řádu a jeho vztahu k Řádu původnímu. Přednášející, sám dlouholetý člen Řádu, také v historickém kontextu
představí patrona myslivosti sv. Huberta a další „myslivecké“
světce. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 20. června od 17:30
v Městském muzeu v Jaroměři. Vstup na přednášku je tradičně
volný.
Přestože se přednáška koná v rámci zavedeného přednáškového cyklu, je rovněž součástí výstavy „Adepte cechu Hubertova“, která je v Městské muzeu k vidění do 30. 9. Výstava
je vhodná k návštěvě i s dětmi, pro které je připravena hravá
vzdělávací část. Závěrečnou akcí věnovanou historii myslivosti
a s myslivostí spjatou činností hraběte F. A. Sporcka v našem
regionu bude „Posvícenská svatohubertská slavnost“, která
se bude konat v neděli 1. 9. u Kaple sv. Huberta ve Starém Plese. Plakát s informacemi o této mimořádné slavnosti, pořádané především ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Josefově, naleznete na druhé straně obálky tohoto Zpravodaje.
Rudolf Havelka
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vený zábavný program sešlo 120 a na závěr po splnění všech
disciplín získaly pasovací listinu a knihu pro prvňáčka z dotačního programu, který každoročně vyhlašuje Národní knihovna
v Praze.
Pro následující perný měsíc nás čeká vyhlášení literární soutěže, které se bude konat 18. června. Oceníme nejlepší literární
minidílka dětí ze základních škol. V měsíci červnu budeme opět
pasovat josefovské prvňáčky na čtenáře. Dne 13. června proběhne další část besedy o informační bezpečnosti s Mgr. Janou Skládanou pro děti základních škol. Mateřská škola z Velké
Jesenice požádala o besedu pro nejmenší děti, tak si s nimi budeme u nás vyprávět. Pobočku Zavadilka tradičně navštíví děti
z nedaleké mateřské školy. Pobočka Josefov uvítá tentokrát
naposled žáky ze Základní školy speciální.
Hlavní besedou tohoto měsíce pro veřejnost bude velmi zajímavá beseda Českoslovenští letci v RAF, kterou bude přednášet PhDr. Daniel Švec. Bude se konat tentokrát ve čtvrtek
20. 6. 2019 od 17:00 na hlavní budově. Vstupné je opět zdarma.
Přijďte mezi nás.
Vaše knihovna
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Zpřístupnili jsme Josefovskou džungli v ptačím parku
Kilometr divočiny, kam mnoho let nevkročila lidská noha,
zpřístupnila pro veřejnost Česká společnost ornitologická
v Ptačím parku Josefovské louky. Jde o součást nové okružní
turistické stezky podél břehu řeky Metuje, která provede návštěvníky po nejzajímavějších místech mokřadu až k ohradě,
kde žijí divocí koně.

kátní rezervace. Cedule jsou součástí projektu Interpretace
přírodního a kulturního dědictví Josefovských luk. Projekt byl
podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí
vyjadřovat stanoviska MŽP.
Pro mnoho ptáků z rozmanité skupiny bahňáků jsou Josefovské louky vhodným domovem nebo tahovou zastávkou při jejich cestě na hnízdiště. Vodouš šedý se na mokřadu zastavil při
tahu na hnízdiště v tundře.
Ptačí park Josefovské louky by nevznikl bez finanční podpory
stovek drobných i větších dárců. Jen díky této podpoře se plocha území spravovaného Českou společností ornitologickou
v souladu s potřebami ptáků a jiných živočichů stále rozrůstá
postupným vykupováním dalších pozemků. Darovat lze jednoduše na stránkách ptačího parku www.josefovskelouky.cz. Za
poskytnuté dary patří všem veliký dík!
Text: B. Michálek
Foto: Marián Polák

Jak asi vypadalo údolí Metuje před 8 000 lety, než do našich
končin přišlo zemědělství? Řeka divočila a měnila trasu svého
toku, velcí kopytníci ožírali, olamovali a rozdupávali vegetaci,
bobři káceli stromy a zaplavovali území tak, že tu nemohl růst
souvislý les.
Nové dřevěné cedule na dvou místech stezky zobrazují údolí
Metuje a jeho zvířecí obyvatele v období před 8 000 lety.
Tento text přivítá návštěvníky nově zpřístupněné okružní stezky v Ptačím parku Josefovské louky České společnosti ornitologické. „Trasa vede kolem celého parku až k soutoku Staré
Metuje s Novou, kde v ohradě žijí divocí koně. Díky jejich spásání
mohou nyní po loukách pobíhat například kuřátka čejky chocholaté,“ představuje jeden z druhů žijících v parku jeho správce
Břeněk Michálek.
Nová stezka vede místy „džunglí“, kterou za pomoci motorových pil a křovinořezů upravovali dobrovolníci tak, aby divoká
příroda mohla odhalit svá tajemství. „Návštěvníci mají možnost
na trase spatřit vydru, ledňáčka, bobří ohryzy, popraskané rozvrácené vrby pokryté choroši a malebné zátoky Metuje. Stezku
ocení především lidé, kteří milují obyčejné nezpevněné chodníčky divokou přírodou. Díky zpřístupnění Josefovské džungle mohou poprvé návštěvníci obejít park okružní trasou bez obtěžujícího vracení se stejnou cestou. Hlavní myšlenkou ale bylo, aby lidé
nerušili ptáky přímo na lukách a zbytečně se nesmáčeli“ popisuje
Michálek.
Vzácným návštěvníkem Josefovských luk je čáp černý, plachý
obyvatel lužních lesů.
Důležitým cílem návštěvníků Josefovských luk jsou ptáci, kterým se tu k radosti ornitologů daří. „Vidět tu můžete čápa bílého i černého, jeřáby popelavé, několik druhů bahňáků, čtyři
druhy chřástalů, vzácné tažné kachničky čírky modré, několik
druhů dravců a mnoho dalších. Kromě ptáků jsou Josefovské
louky útočištěm i pro mnoho druhů hmyzu včetně celoevropsky
chráněných,“ komentuje druhovou pestrost Michálek.
Na dvou místech nové stezky jsou dřevěné cedule s kresbami
koní, zubrů a praturů, tedy zvířat, která tu kdysi žila a která
sem ochránci přírody vracejí, aby pomohla s údržbou této uni-

OŽIVLÝ JOSEFOV
13. 7. 2019

Pevnostní město ožije 13. července od 9:30 do 16 hodin dobovým životem.
Těšit se můžete na:
• postavy v dobovém oděvu,
• tržiště na náměstí,
• dobová řemesla,
• josefovské pivo Šancovák,
• dobovou hudbu i loutkové
divadlo,
• otevřená muzea a turistické areály v Josefově,
• na Ravelinu XIV uvidíte dobový tábor,
• v 14:00 proběhne na Ravelinu XIV bitevní ukázka,
• v 15:00 komentovaná prohlídka pevnostního hřbitova.
Na náměstí bude k dispozici informační stánek organizátorů,
kde budou podávány informace o programu a otevírací době
jednotlivých muzeí a areálů, a stánek královského věnného
města Jaroměř.
Od 15:00 se koná Josefovská slavnost v prostoru areálu Bastionu I a podzemí, Okružní 34 (pořádá KPJ Josefov).
Více informací o programu naleznete na www.pevnostjosefov.
cz nebo na facebooku.

25

Církevní okénko

ČERVEN

Z Husova sboru
Vážení spoluobčané,
v poslední době se setkáváme s různými formami nesouhlasu s čímkoliv, co se nám v běžném životě nelíbí a co bychom
chtěli změnit k obrazu svému. Své nespokojenosti dáváme
najevo třeba tím, že vyjdeme do ulic třímajíce v rukou vlajku
naší státnosti anebo různé transparenty s hesly vyjadřujícími
proti čemu vlastně jdeme. Máme na to právo, máme přece
demokracii. Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní český představitel demokracie, jednou k demokracii řekl „Demokracie má své
chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“
Často říkal, že demokracie je diskuse. Mám však takový dojem, že u českého člověka termín diskuse není příliš oblíbený.
Volby jsou spravedlivé potud, zvítězil-li kandidát, kterého jsme
my volili a pakliže to tak není, jsme nesmiřitelní a hledáme tak
dlouho, až něco na toho dotyčného najdeme. A že se vždycky
něco najde, to si pište. Totiž nikdo není dokonalý. A pak vycházíme do ulic, vykřikujeme a chceme změnu. Jakoukoliv, zpravidla ji neumíme definovat, protože my tu přece nejsme od
toho, abychom něco vymýšleli a pracovali na tom. My tu jsme,
abychom kritizovali. My přece dobře víme, co je demokracie!
Je to tak trochu jako s vírou a skutky. Písmo se ptá: může tě

víra spasit, když nemáš skutky? Co by ti bylo platné, když bys
neměl ani šaty ani jídlo a jiný by ti na to řekl – buď s Bohem, ať
ti není zima a nemáš hlad? Pokud není víra spojená se skutky,
je mrtvá. Víra je tedy to, že něčemu věříme a že se na objekt
naší víry spoléháme, vkládáme do něho jistotu. A skutek je to,
co činíme. A Písmo obě tyto složky vyjádřilo – víra není založena na skutcích, ale skutky jsou výsledkem víry! A jak to souvisí
s tou naší demokracií? Ano, nemusíme souhlasit se vším, co se
děje okolo nás, ale když budeme jenom křičet a kritizovat, nic
nezměníme, jen ochraptíme a otrávíme život těm, kdo se snaží
něco dělat, i když to není dokonalé. Zkusme v diskusi, jak nám
radí slova našeho prvního pana presidenta, hledat společné
řešení. Bude se nám jistě mnohem lehčeji a radostněji dýchat.
Krásné, ještě stále jarní dny plné voňavého a hřejivého sluníčka.
Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého zesnulého
v našem kolumbáriu, za poplatek 100,00 Kč ročně. Dohodu
je možné uzavřít v úřední den, tj. úterý, příp. po tel. dohodě
s farářkou Mgr. A. Fabiánovou – 737 847 864.
Farářka Mgr. Alena Fabiánová

Bohoslužby

Ří m sk ok at o lická c ír ke v – f ar n o st Jar o mě ř
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
		

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

Více informací na www.jaromer.farnost.cz.
C í rk ev a d v e n t is t ů s e dmé h o 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 če s ko s lo v e n s ká h usitsk á Jar o mě ř
pondělí
úterý
		
neděle

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

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

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

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

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

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

Cyr i l a M et o d ěj
Doplň správná slova:

BRATŘI

STAROSLOVĚNŠTINU

VELKOU
MORAVU

BOHOSLUŽBY

UČITELE

HLAHOLICI

Cyril a Metoděj byli __________________________.
Roku 863 se vydali na cestu z města Soluně v Řecku, aby přišli až na _______________________.
Přinesli sem nový slovanský jazyk ______________________________ a první slovanské písmo ____________________.
Lidé je přijali jako své __________________________, díky nim mohli rozumět slovům ___________________ a číst a psát v jazyce, kterému rozuměli.

Inzerce

ČERVEN

Pizzerie 28, Hotel 28, Jídelna 28 a Invia – cestovní agentura
nám. Československé armády 28
551 01 Jaroměř

Volný obchodní prostor k pronájmu (řeznictví) – info na tel. č. 736 451 028.
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Inzerce

• Autobazar KNB v Jaroměři přijme brigádníka/ci
na občasnou výpomoc. Volejte tel.: 603 471 048.

tovosti. Volejte prosím na tel. 774 777 073.
•

• Prodám dámské trekingové kolo-výhodně. Tel.
739 612 990.

Mladá rodina chce KOUPIT větší byt nebo dům
v Jaroměři i blízkém okolí. Nabídky prosím na tel.
č. 775 777 073.

•

Koupím byt nebo dům ve vaší lokalitě. Platba v hotovosti. Tel. 603 504 008.

•

Hledám byt 2+1 v Jaroměři a okolí OV i DB. Zavolejte prosím na tel. 776 566 630.

•

Jiřinky z Hruštiček. Nabízíme sadbu: salát,
kedlubny, papriky, rajčata, okurky, cukety,
dýně, bylinky, květina na záhon. NOVĚ pelargonie – převislé i vzpřímené. Prodej od 20.
dubna. Zahrada v Hruštičkách (na trase cyklostezky směr Kuks), 725 425 801, 725 425 790, www.
jirinkyzhrusticek.webnode.cz.

•

Koupím historické fotoaparáty, kapesní a náramkové hodinky, pohlednice, knihy, staré známky,
mince, bankovky, obrazy, sošky, housle, pivní lahve, odznaky, šavle, bodáky a jiné zajímavosti.
Poradenství i návštěva je vždy ZDARMA, platba hotově. Volejte, piště SMS platí stále!!! Tel.
605 254 511.

•

Koupím chatu, chalupu nebo domek v Jaroměři
a okolí. Nabídněte na tel. 774 777 072.

•

Nutně SHÁNÍM menší byt v Jaroměři, platba v ho-

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

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

ČERVEN

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

Modul 2, 1/2
Velikost: 178 x 125,5 mm
86 x 256 mm
Cena: 2.370 Kč bez DPH

Modul 3, 1/4
Velikost: 86,5 x 125,5 mm
178 x 59 mm
Cena: 1.185 Kč bez DPH

Modul 4, 1/8
Velikost: 86,5 x 60 mm
40 x 125,5 mm
Cena: 592,5 Kč bez DPH
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Jaroměř dnes a před sto lety

Fotografie poskytlo Městské muzeum v Jaroměři
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