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V Jaroměři vyrábíme:

plenky pro malé děti

Rádi mezi sebe přijmeme nové
kolegy na otevřené pozice:
výrobky pro větší děti

plenky do bazénu

výrobky pro ženy

výrobky pro dospělé

-

Elektroinženýr
Procesní inženýr
Skladník
Operátor balení
Operátor výroby
Obsluha balícího konce linky
Přihlásit se můžete na našich webových stránkách
Kimberly-Clark.com v sekci „Career“.
Nebo nám zašlete svůj životopis na e-mail
jaromer.nabor@kcc.com
V případě jakýchkoli dotazů volejte na +420 703 180 374
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Vážení čtenáři,
dnes je to již druhým rokem, co vychází
Zpravodaj v novém kabátku. Za ty dva
roky se mnohé změnilo a Zpravodaj se
posunul o obrovský kus dál. Uvítala jsem
nové přispěvatele, přibylo příspěvků
z města, nových rozhovorů, ale i tipů na
akce, výlety a kulturu všeobecně. Reakce
na nové uspořádání je více než pozitivní,
a to jak od laiků, tak od profesionálů. Uvědomujeme si však, že nesmíme usnout na
vavřínech a musíme Zpravodaj stále posunovat dál a dál.
Před námi je měsíc září. Prázdninový čas
neskutečně rychle utekl. Pro rodiče to
možná znamená trochu si ulevit od každodenního vymýšlení programu, aby se
jejich děti nenudily, a pro děti zas usednutí do školních lavic. Prvňáčci se určitě
těší na svou první návštěvu školy, ty otrlejší a starší se jistě nemohou dočkat svých
kamarádů.
Na sobotu 28. září připadá svátek Den
české státnosti. Toto datum je zároveň
svátkem sv. Václava, patrona Čech a Moravy a jednoho z největších symbolů českého státu. Tento den je tradičně spjat
se Svatováclavskou poutí, a to nejenom
u nás v Jaroměři, ale také ve Staré Boleslavi, kde má národní úroveň.
V Jaroměři se na Svatováclavskou pouť
začnou „pouťová autíčka“ sjíždět již ve
středu 25. září a budou zde až do neděle
29. září. Pouť se bude, jako tradičně, konat na nám. Československé armády.
A co zajímavého si můžete přečíst v zářijovém Zpravodaji? Určitě doporučuji
přečíst si o uzavření přejezdů „Velkých
závor“, kde se kromě jiného dozvíte
i o možnostech objízdných tras. Dále naše
základní školy nabízejí předškoličky pro
děti, které by v dalším roce měly nastoupit
do školy. Zajímavým shledáte i rozhovor
s Jiřím Milerem o expedici na otevřeném
moři nebo článek o Peruánovi – legendě
dostihových závodů, kterou sochař Petr
Novák z Jaroměře zhmotnil v životní velikosti. Neměli byste opomenout ani článek od ředitele městského muzea o historii vojenské nemocnice v Josefově nebo
článek o záchraně Záchranné stanice pro
handicapované živočichy.
Jak vidíte zářijový Zpravodaj je doslova
nabitý k prasknutí skvělými články a novými informacemi. Přeji vám, abyste si ještě
užili babí léto v klidu a pohodlí, a na počtenou v dalším čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Zprávy z města

Uliční značení v Jaroměři
Jistě znáte situaci, kdy hledáte určitou adresu v neznámém městě, ale nikde
nevidíte označení ulic.
S tím se setkávají i návštěvníci Jaroměře. Také můžete najít vzhledově rozdílné
uliční tabule z různého období, většinou ve špatném stavu, špatně čitelné.
Proto bylo rozhodnuto o výměně a doplnění uličního značení tak, jak obcím
ukládá zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení).
V současné době probíhá mapování ulic města Jaroměře. Předpokládané
množství uličních tabulí, které bude nutno vyrobit, je 500–700 ks. Výzvu na
zhotovitele uličních tabulí schválila rada města na svém jednání dne 31. 7. 2019.
V září bude radě města předložena rámcová smlouva se zhotovitelem, jehož
nabídka bude finančně nejvýhodnější.
Průběžně od podzimu bude probíhat instalace dodaných uličních tabulí, jejichž
umístění upravuje Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. Vlastníci nemovitostí budou o instalaci informováni dopisem, instalaci značení ulic jsou dle
§30 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení) povinni strpět.
Pokud nedojde k nějakým komplikacím, chtěli bychom celou akci ukončit na
jaře 2020.
Šárka Víšková, Odbor majetku města

Oznámení o konání tradiční Svatováclavské pouti.
Ve dnech 27. - 29. 9. 2019 se koná každoroční Svatováclavská pouť. Místem
konání bude náměstí Československé armády. Z tohoto důvodu bude ztíženo zásobování a doprava na náměstí v termínu od 23. 9. do 30. 9. 2019.
Vjezd bude povolen pouze dopravní obsluze. Před budovou městského úřadu bude vymezeno parkovací místo pro imobilní občany.
Eva Machová, vedoucí oddělení správy majetku

R ozšíření m ěstského kam erového systém u

Město Jaroměř úspěšně obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí 100 % dotace ze
státního rozpočtu v celkové výši 198 440 Kč.
Dotace byla získána ze státního rozpočtu v rámci podpory bezpečnosti v obcích na léta 2018 až 2019 od Ministerstva vnitra České republiky.
U dotace byly uhrazeny 4 ks mobilních kamer vč. příslušenství, tyto kamery
budou umístěny v místech, které nepokrývá statický kamerový bod, ale je zde
nutný dočasný dohled, např. při sportovních utkáních, hromadných akcích,
v případě nutnosti v blízkosti škol, při ochraně městských soch nebo památek
před vandalismem apod. Mobilní kamerový systém může být přesouván podle aktuálních potřeb, aby se co v největší možné míře předcházelo možnému
výskytu protiprávního jednání, a tím se i přispělo k většímu pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města Jaroměř a jeho městských částí.
Ačkoliv Česká republika patří již dlouhodobě mezi 10 nejbezpečnějších zemí
světa, Město Jaroměř vnímá pozitivně podporu bezpečnostních opatření
v rámci prevence kriminality ze strany Ministerstva vnitra. Tato dotace ve výši
téměř 200 tis. Kč je další finanční podporou, kterou odbor majetku města od
ministerstva vnitra získal. Za poslední tři roky se tomuto odboru podařilo získat dotace ve výši 2.171.312,32 Kč.
Umístění jednotlivých kamerových bodů bude navrženo ve spolupráci Městské policie Jaroměř a Obvodního oddělení PČR Jaroměř.
Ing. Bc. Daniela Černá, Odbor majetku města
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Modernizace dětského hřiště na sídlišti Zavadilka
Na podzim loňského roku proběhla pravidelná revize herních prvků na dětském hřišti na sídlišti Zavadilka v ul. J. Šímy.
Z této prohlídky, prováděnou certifikovanou znalkyní, vyplynulo doporučení na výměnu jednotlivých částí několika herních prvků.

Dřevěné herní prvky jsou staré téměř dvacet let a přihlédneme-li k výši nákladů nutných k opravě závad zjištěných revizí, je
obnova prvků pro město finančně nerentabilní. Zastupitelstvo
města na svém jednání schválilo vyčlenění finančních prostředků na modernizaci daného hřiště. Město Jaroměř již provedlo
výběrové řízení a s uchazečem, který podal vítěznou nabídku,
uzavřelo smlouvu o dílo.
Na přelomů měsíců srpna a září došlo k uzavírce dětského hři-

ště na sídlišti Zavadilka. Technické služby města Jaroměř zajistily odstranění stávajících prvků vč. dopadových ploch. Prvky,
které z odborné prohlídky vyžadují pouze drobné opravy, budou instalovány na dětská hřiště ve městě. Nově umisťované
herní prvky v podobě lanové lodi a trojhoupačky s „hnízdem“
budou přístupné dětem od tří let, workoutová posilovací sestava bude určena věkové kategorii 12+. Spolu s výměnou herních prvků dojde také k výměně dopadových ploch, stávající
nevyhovující písek bude nahrazen trávou a vhodnými dopadovými prvky v podobě speciálních zatravňovacích dlaždic.
Předpokládané ukončení prací je říjen 2019, termín ukončení
se může změnit v závislosti na počasí. Předpokládané znovuotevření dětského hřiště pro veřejnost je na jaře příštího roku.
Náklady spojené s nákupem a montáží nových herních prvků
činí 687 885 Kč vč. DPH.
Modernizace daného dětského hřiště je pouze prvním krokem
v celkové obnově dětských hřišť v Jaroměři. Snahou města
v následujících letech bude modernizace či doplnění všech dětských hřišť tak, aby vyhovovaly požadavkům dnešní doby.
Město Jaroměř zároveň podalo žádost o finanční příspěvek
v rámci programu Oranžové hřiště 2019, který vypisuje Nadace
ČEZ. V případě úspěšného obdržení finančního příspěvku budou ušetřené prostředky investovány do modernizace dalšího
dětského hřiště.
Ing. Bc. Daniela Černá, Odbor majetku města

O b no v a v eřej n éh o os v ět len í

Obnova veřejného osvětlení v sadech T. G. Masaryka (sady
Míru) v ul. Rudé armády v Josefově.
Na obnovu veřejného osvětlení v sadech T. G. Masaryka
(sady Míru) v ul. Rudé armády
v Josefově byla na jednání zastupitelstva města alokována
částka ve výši téměř 1,4 mil. Kč.
Obnova byla v rámci jednoho
výběrového řízení rozdělena
na dvě menší části. Na hlavní
promenádu parku, kde se nachází 15 nefunkčních světel,
a na ostatní přípojné pěšiny
a dětské hřiště, kde se nachází
13 nefunkčních svítidel. Celkem
bude tedy vyměněno 28 lamp
veřejného osvětlení vč. kabeláže o délce 1,3 km. Návrh nových
svítidel a stožárů byl proveden s ohledem na požadavky památkové péče a Odboru životního prostředí.
S přihlédnutím na umístění svítidel v prostředí parku je brán
zvýšený zřetel na ochranu přírody, z toho důvodu budou navrhovaná svítidla svítit v čase do 22:30 hod. a od 5:00 hod. ranní
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následujícího dne.
Město Jaroměř již uzavřelo s uchazečem, který podal vítězné
nabídky, smlouvy o dílo. Přípravné práce byly zahájeny koncem měsíce srpna 2019. Předpokládané dokončení akce je říjen
2019.
Záměrem města je obnovit osvětlení pro větší komfort a bezpečnost občanů a zároveň preventivně působit proti výskytu
sociálně patologických jevů a kriminalitě. Veřejné osvětlení je
postupně obměňováno za modernější svítidla s šetrnější technologií.
Město Jaroměř zároveň podalo žádost na Ministerstvo vnitra
České republiky o dotaci ze státního rozpočtu na první část obnovy veřejného osvětlení, tj. hlavní promenádu, ve výši 686 tis.
Kč. V případě úspěšného přidělení dotace investuje město
ušetřené peníze do další modernizace veřejného osvětlení.
Ing. Bc. Daniela Černá, Odbor majetku města

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

4. 9.
2. - 6. 9., 9. - 13. 9., 23. - 27. 9.
2. - 6. 9., 16. - 20. 9.
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Uzavření železničního přejezdu a změna jízdích řádů
Upozornění na uzavření železničního přejezdu „Velké závory“ a s tím související změny jízdních řádů.

Ve dnech od 26. srpna 2019 do 4. října 2019 bude probíhat oprava železničního přejezdu „Velké závory“ do Josefova. Železniční
přejezd bude zcela uzavřený, pouze zde budou zřízeny lávky pro
pěší a cyklisty.
V této době bude doprava vedena objízdnými trasami a řidiči budou mít tyto možnosti:
1. Z Jaroměře, ulicí Na Valech a Jaromírovou, po silnici II/285
směrem na Rychnovek a přes Brdce zpět do Josefova. Stejně i opačným směrem. Jednosměrný provoz bude z důvodu malé šířky komunikace veden z Josefova přes Brdce po
místní komunikaci zpět do Jaroměře (spojnice mezi silnicemi II/285 a III/285 12), viz přiložená mapa.
2. Z Jaroměře po silnici I/33 do Černožic a přes Vlkov, Rasošky
a Nový Ples zpět do Josefova. Stejně i opačným směrem.

Pro místní osobní dopravu bude také možné jet z Jaroměře ulicí
Jiráskovou, pod tunýlkem a ulicí Ruskou do Josefova – tato trasa
bude jednosměrná pouze ze směru od Jaroměře do Josefova.
Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a sledujte přechodné dopravní značení, může dojít ke změnám v dopravním omezení.
Vlivem uzavírky železničního přejezdu dojde ke změně jízdních
řádů. Autobusy směrem na Josefov budou zpravidla začínat
u železniční stanice. Ze zastávek "Tanex" a "Autobusová stanice" pojedou v opačném směru oproti běžnému stavu. Mění se
časy odjezdů a příjezdů jednotlivých spojů. Výlukové jízdní řády
budou vyvěšeny na jednotlivých zastávkách.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

K ybe rši ka n a
MAS S t o l o v é h ory cílí n a prev en ci

Nové technologie přinášejí užitek a ulehčují život, ale jsou
s nimi spojené také hrozby, které si neuvědomujeme. Na děti
číhá v on-line prostředí mnohdy větší riziko než v reálném světě. Místní akční skupina Stolové hory, z. s. se proto zaměřuje na
prevenci rizikového chování na internetu.
Kapitán Ondřej Moravčík z Policie ČR přednáší o metodách komunikace žáků ve virtuálním prostoru a formách kyberšikany.
Debatuje se studenty i s pedagogy o tzv. moderní lásce a tom, co
znamenají sociální sítě pro mladistvé, o principech sebeprezentace na sítích a jak na nich vnímáme sexualitu. Zmiňuje také rizika
sextingu a jak jim předejít.
Zároveň na veřejných přednáškách hovoří i k rodičům, kteří často nerozumí online světu, ve kterém žijí jejich děti.
„Jedna z mých dcer v loňském roce poslala intimní fotky svému
blízkému kamarádovi, který se jimi neváhal pochlubit ostatním.
Dcera se z toho sesypala a celý rok jsme to doma pak museli řešit.
Nevěděli jsme ani vlastně pořádně jak. Po přednášce jsem viděl, že
není jediná, komu se to stalo a už aspoň tuším, co bychom jako
rodiče mohli udělat a jak ji hlavně lépe chránit,“ podělil se o svou
zkušenost pan Josef, který byl na přednášce v Polici nad Metují.
Aby se podobným situacím předcházelo, tak pro studenty ve

spolupráci s Dominikem Macháčkem pořádáme interaktivní divadla. V sále se vytvoří falešná virtuální sociální síť a každý student se přes svůj mobil stane v přímém přenosu pozorovatelem
šikany. Po představení je řízená diskuze, ve které jsou zmiňovány
pravidla komunikace na síti i trestně právní přesah.
„Kombinace přednášek a konkrétního osobního zážitku je jedna
z nejlepších forem prevence v případě mladistvých. Do projektu je
zapojeno přes 700 žáků ze čtyř středních odborných škol a gymnázia,“ vysvětluje paní Anna Špačková, koordinátorka projektu.
Kyberšikana není tématem pouze v Královéhradeckém kraji, proto jsme pozvali přednášet kapitána Pavla Schweinera (E-Bezpečí), aby předal své zkušenosti místním pedagogům z policejních
vyšetřování v olomouckém kraji. Cílil na prevenci, diagnostiku
a řešení kyberšikany. Mluvil o zvláštnostech, nejčastějších chybách a úloze školy při řešení problémů.
„Jako pedagožka se denně setkávám s vynalézavostí svých žáků
a mnohdy ani vlastně nevím, kam možné záznamy ze školních akcí
mohou doputovat,“ řekla jedna z účastnic semináře.
Projekt „V pasti sociálních sítí“ (19SMP01-0025) je realizován za
podpory Královéhradeckého kraje.
Ing. Anna Hubáčková, Ph.D., koordinátorka projektu
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Rozvíjení čtenářské gramotnosti
Učitelky a knihovnice rozvíjí na Náchodsku čtenářskou gramotnost dětí a žáků.
Spojením knihovnic a učitelek v loňském roce vznikla a pravidelně se setkávala pracovní skupina, která se věnuje rozvoji
čtenářství v našem kraji. Proč je čtení textů a knih pro náš vývoj
důležitý? Čtením trénujeme pozornost, představivost, paměť
a rozvíjíme slovní zásobu. Však se také říká, umět číst texty rovná se umět číst svět.
Jak skupina pracuje? Členky popsaly příležitosti ve čtenářství
mezi dětmi a žáky a na základě vlastních zkušeností uspořádaly
dva semináře, ve kterých představily, jak rozvíjet čtenářskou
gramotnost atraktivní formou.
Existuje totiž několik desítek výukových metod, jak podporovat čtenářství. Od skládankového učení, řízeného čtení,
T-grafu, pětilístku, rybí kosti, podvojného deníku, až po prá-

ci s hrdinou a jeho kladnými a zápornými vlastnostmi. Zájem
o workshopy byl velký, ve svém volném čase přišlo přes 40 učitelů, knihovníků a rodičů, kteří se chtějí ve svém volném čase
vzdělávat. I v tomto školním roce bude skupina pokračovat dál
ve své práci. Chystá návštěvu knižního veletrhu, exkurze do
knihoven a také jedná o dalších workshopech, které by vedli
renomovaní odborníci.
Jestli i vy máte zájem se rozvíjet ve čtenářství, sledujete práci
skupiny na těchto stránkách: https://www.mas-stolovehory.
cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani/.
Skupina pracuje v rámci projektu „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009163), který
realizují Místní akční skupiny Stolové hory, z. s. a Místní akční
skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
Ing. Anna Špačková, Ph.D.

Z á k l a d n í šk o l a
Bo ž en y Němc o v é v Ja roměři

Vážení rodiče,
jako každý rok jsme připravili
pro budoucí prvňáčky program „Škola nanečisto“, který usnadňuje dětem přechod
z mateřské školy do školy
základní. Dovolujeme si Vás
pozvat na pravidelné setkávání dětí s učiteli naší školy, které
probíhá již patnáctým rokem v prostředí, kam později nastou-

24. 9. 2019
Seznámení s prostředím školy, správné
držení tužky
8. 10. 2019
Kouzelná tabule
22. 10. 2019
Hrajeme si s papírem
5. 11. 2019
Rozvoj řečových schopností
19. 11. 2019
Setkání s hudbou

Škola nanečisto bude probíhat na ZŠ B. Němcové v Knappově ulici (Malá Boženka) vždy v úterý od 15,30 do 16,15 hodin
v těchto termínech:

3. 12. 2019
Bojíte se čertů?
17. 12. 2019
Setkání u stromečku
14. 1. 2020
Práce ve skupině, poznáváme kamarády
28. 1. 2020
Kreslíme a malujeme pro radost
11. 2. 2020
Modelujeme z hlíny, keramika
25. 2. 2020
Začínáme s matematikou

Podrobnější informace Vám kdykoliv rádi poskytneme na telefonních číslech: ředitelství II. stupně: 491 812 630, mobil:
739 447 043 (Slezáková). I. stupeň: 491 814 704, mobil: 739 593
834 (Šponerová).
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pí. Předškoláček si hravou formou prohlédne prostředí školy
a seznámí se s učitelkami budoucích prvních tříd. Setkání jsou
vždy zaměřena na prohlubování různých dětských dovedností.
Po dobrých zkušenostech s touto akcí můžeme konstatovat,
že rodiče i žáci byli velice spokojeni.

17. 3. 2020
Cesta do pohádky
31. 3. 2020
Vítání jara
21. 4. 2020
Cvičíme pro zdraví i pro zábavu
12. 5. 2020
Hádanky, říkadla, křížovky, hlavolamy
2. 6. 2020
Těšíme se do školy

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

2019

Školství

Předškoláci jsou Na Ostrově vítáni!
Vážení rodiče předškoláků,

jako každý rok i letos v září začíná program Dobrý start určený
pro vaše děti. Naším cílem je v rámci tohoto programu usnadnit jejich přestup z mateřské školy do školy základní a umožnit
jim „dobrý start“ do dalších, velmi důležitých, devíti let školní
docházky.
Každý měsíc se budou setkávat nejen s učitelkami budoucích
prvňáčků Mgr. Romanou Mistrovou a Mgr. Martinou Tobiškovou, ale i se svými budoucími spolužáky. Seznámí se se školním
prostředím a nahlédnou do všeho, co je ve škole bude čekat.
19. 9. 2019
		

U nás na Ostrově
Poznáš nejen školu, ale i nové kamarády.

10. 10. 2019

Cestička do školy
Zopakuješ si pravidla bezpečného chování
v silničním provozu.

24. 10. 2019
		

Pohádková školní družina
Podíváš se do školní družiny.
Sraz v 15,30 u naší školní družiny ve vile Na Matysáku.

14. 11. 2019
		

Básničky malého plavčíka
Rozhýbeš si jazýček.

12. 12. 2019
		

Vánoční Ostrov
Užiješ si vánoční atmosféru.

16. 1. 2020
		

Námořnické počty
Procvičíš si počítání formou hry.

13. 2. 2020
		

Hravé psaní
Uvolníš si ručičky a prstíčky.

5. 3. 2020
		

Tajemství moře
Poznáš zvířátka nejen kolem nás.

19. 3. 2020
		

Cestujeme po ostrovech
Seznámíš se s angličtinou.

2. 4. 2020
		

Plavčíci, na palubu!
Zacvičíš si v tělocvičně, cvičební úbor s sebou.

23. 4. 2020
		

Plavčík šikulka
Budeš tvořit pro radost.

11. 6. 2020

Informační schůzka rodičů předškoláků
Základní informace o bezplatných školních
pomůckách a organizaci nástupu do školy.

Setkání budou probíhat po celý školní rok ve stanovených termínech vždy ve čtvrtek od 15:30 hodin, předpokládané ukončení cca v 16:15 hodin. Sraz pokaždé před hlavním vchodem do
ZŠ na Ostrově, pouze 24. 10. se sejdeme před naší školní družinou Na Matysáku (děti vždy přezůvky s sebou).
S programem máme velmi dobré zkušenosti a věříme, že oceníte jeho přínos, stejně jako rodiče a děti předchozích ročníků.
Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 491 812 474.
Zástupkyně ředitele – Mgr. Simona Soukalová

Z U Š F. A . Šp orka

S chutí do společné práce, s plnou kapacitou a s chvějivým
očekáváním neopakovatelných zážitků, které umění ve svých
nejpodivuhodnějších formách přináší, začínáme nový školní
rok na ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři.
V minulém roce zaplnila náš přehled akcí více než stovka koncertů, představení výstav a dalších setkání. I v tom novém přehledu už mají své jisté místo akce, které provázejí život zušky
jako tradiční, a přibývají další. S každým měsíčním přehledem
se můžete seznámit na stránkách školy, kde jsou mimo jiné
k dispozici i všechna vydání našeho měsíčníku ZUŠkoviny, ve
kterých najdete mnoho z toho, co se chystá, nebo povídání
a fotky z akcí uplynulých. První měsíc školního roku bývá pře-

devším plný příprav, ale už v jeho předposledním víkendu u nás
přivítáme velký orchestr z hudební školy v německém Grossenheinu, se kterým vystoupí náš orchestr na společném koncertě
na Kuksu, a také při doprovodu bohoslužby v Josefově. V roce
2020 oslavíme neuvěřitelných 80 let od založení a na takové
výročí se chceme řádně připravit. Připravujeme mimo jiné almanach školy, a proto, kdybyste měli nějakou zajímavou fotografii, dokument, či vzpomínku, moc rádi Vás uvítáme. Těšíme
se na setkání s Vámi, na nové žáky a na společné radování ze
všeho krásného.
Vlastimil Kovář
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ZÁŘÍ

Rodiče ve školce
V mateřské škole se nesetkáváme pouze s dětmi, ale s celými
jejich rodinami. Rodiče mají nezastupitelnou úlohu ve spolupráci s učitelkami.
Když přijdou poprvé se svým dítětem do školky, jsou plní očekávání a také si často hájí své domácí zvyklosti. Někteří se sžijí
se školkou hned, jiným to trvá déle, přesto se snažíme, aby vše
co nejdříve fungovalo. K co nejrychlejšímu vzájemnému porozumění nám slouží adaptační období na začátku školního roku,
kdy se snažíme navázat s rodinou kontakt a naším cílem je získat jejich důvěru. Vnímáme podněty dětí a rodičů a současně
jim nabízíme pohled do předškolní pedagogiky.
K dobrému vztahu slouží také průběžné akce, kterých se všichni členové rodiny hojně účastní. Každý rok pořádáme tvořivé
dílny s rodiči. Jedná se o předvánoční posezení se zdobením
stromečku a na jaře pak o velikonoční dílny, ze kterých si děti
hotové výrobky odnesou domů. Právě zde je prostor pro komunikaci a společné strávení příjemných chvilek. Další setkání se konají při besídkách a vystoupeních našeho pěveckého
sborečku Sluníčko. Je milé, když maminky upečou cukroví,
nebo nějaké jiné dobroty a podělí se s námi třeba i o nějaký
recept. Protože v naší školce propagujeme „zdravé mlsání“, je
od maminek milé, že tuto tradici dodržují i při narozeninových
oslavách a děti mohou ve školce pohostit kamarády. Na jaře

zase proběhlo báječné setkání při pálení čarodějnic, kde jsme
si zazpívali, popovídali a opekli buřty.
Velmi významná je pro nás zejména spolupráce rodičů vycházející z celoročního tématu naší školky. V uplynulém školním
roce jsme se zaměřili na téma nazvané „Místo, kde žijeme.“ Na
podzim tak vyzdobili naši školku modely domečků, ve kterých
bydlí děti a nejkrásnější na nich bylo to, že si rodiče udělali čas
a vyrobili je doma společně s dětmi. Také jsme uvítali nabídky
rodičů a mohli jsme se tak podívat například do zákulisí městského divadla nebo jsme měli možnost dozvědět se něco o jaroměřském hokeji. Významná pro nás byla i podpora rodičů,
kteří chodili pomáhat na zimní stadion při bruslení.
Další celoroční akce, které se rodiče s dětmi účastní, je sběr
papíru a plastových víček. Za loňský školní rok jsme nasbírali
1960 kg papíru a 265 kg víček. Utržené peníze se použily na
nákup hraček a didaktických pomůcek. Děti a jejich rodiče nezapomínají ani na hladové ptáčky v zimě a přináší v průběhu
celé zimy zobání, které pak při vycházkách sypeme do krmítek.
Jsme velmi rádi, že rodičům není lhostejné, co se v naší školce
děje a moc děkujeme všem, kteří se účastní akcí a podílejí se
tak významně na vzájemné spolupráci. Přejeme si, aby do naší
školky chodily rády nejen děti, ale i jejich rodiče.
Kolektiv MŠ Lužická

J o s e f o v sk ý c eloš koln í v ý š la p
n a S n ěž ku

Dne 18. června 2019 se uskutečnila akce, která snad ještě na
naší škole neproběhla. Kdokoliv od čtvrtých až po deváté třídy se mohl vydat na nejvyšší horu České republiky – Sněžku.

Někteří zájemci již tuto horu zdolali, jiní se na ni chystali poprvé, což pro ně bylo o to zajímavější. Plán naší akce byl jasný.
Vyšlápnout si to od Pomezní boudy na Sněžku a zpět po svých.
Autobus nás dopravil do místa počátku naší trasy. Vydali jsme
se tedy všichni společně zdolat výzvu, která před námi stála.
Po chvíli už jsme byli rozeseti po několika set metrech, jelikož
každý zvolil jiné tempo. To nikomu nevadilo, hlavně, že všichni
šli.
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Cestou nahoru nás čekala zastávka u Jelenky (chata před první
pořádnou zátěžovou zkouškou). Následoval výšlap na Svorovou horu, odkud byla krásně vidět Sněžka, a následně poslední
část, samotné zdolání Sněžky.
Na vrchol se v různých intervalech dostávali všichni účastníci
josefovského putování. A že jich nebylo málo! Výpravu tvořilo
celkem 60 žáků, 4 učitelé a 1 rodič. Úctyhodný počet. Všichni
dohromady se nechali zvěčnit na vrcholku hory na společné
fotografii.
Po odpočinku a nabažení se krásných výhledů jsme se vydali
zase zpět. Tou samou trasou. Cestou, necestou. Ti zdatnější se
ještě na posledním rozcestí rozhodli vyzkoušet výšlap na hřeben, a užít si tak ještě nějaký ten výhled navíc. Musím uznat, že
zvolit tuto variantu byl dobrý tah. Výhled byl nádherný. Snad
nikdo nechtěl věřit, kterými místy jsme šli, když jsme jim ukazovali některé body naší trasy.
Nakonec jsme se všichni sešli na místě startu, kde si nás po
chvilce čekání vyzvedl autobus a vezl nás zpět, směrem ke
škole. Domů jsme dorazili všichni v pořádku. I když trochu víc
„osmažení“. Pravda, opalovací krém u většiny z nás chyběl. Každopádně z opálených triček a kraťasů se následující den stalo
výborné poznávací znamení těch, kteří zdolali Sněžku.
Mgr. Kateřina Hátlová, Základní škola Josefov

2019

Školství

Předškolička v Josefově
Přijďte každý měsíc mezi nás od 15:30 do 16:15 hod.
18. 9. 2019

Školou křížem krážem

16. 10. 2019

Počítačové hrátky

13. 11. 2019

Brousíme si jazýček

11. 12. 2019

Těšíme se na Vánoce

15. 1. 2020

Keramická dílna 1

12. 2. 2020

Keramická dílna 2

18. 3. 2020

Povídání o jaru

15. 4. 2020

Kdo si hraje, nezlobí

13. 5. 2020

Zpíváme si pro radost

17. 6. 2020

Putování za pohádkou

S l áva , n a zd a r v ýlet u ...

Horké počasí láká k vodním hrátkám, v lukách voní čerstvě
pokosená tráva, barevná paleta květin svádí včelky a čmeláky,
skřivan zpívá nad zlatými lány obilí a ve vzduchu víří zlatožlutý
pel… to je léto!
Naše školička už zavřela vrátka a všichni jsme se rozprchli do
všech koutů naší vlasti či za její hranice. Dovolte mi vrátit se
trošku v čase a připomenout si poslední červnové dny.
Jako každoročně byl pro nás měsíc červen znamením výletů
a dlouhých vycházek do přírody. Snažíme se být v úzkém spojení s přírodou, pozorujeme její tajemství, krásu a živé tvory.
Cestování jsme letos zahájili na celodenním školním výletě nazvaném „Za pokladem paní hraběnky a pana hraběte z Potštejna“, kde nás přivítal kašpárek a provedl nás zámkem. Přenesli
jsme se do starých časů, a tak trochu i do pohádky. Dozvěděli
jsme se, proč paní hraběnka churaví a co dělá pan hrabě každý
den na nedalekém hradě. Na zámecké zahradě jsme plnili důležité úkoly a za jejich úspěšné absolvování nás čekala odměna
v podobě malého mlsání a krásné vystřihovánky. Poté jsme se
autobusem přesunuli do zámecké zahrady do Častolovic, kde
jsme měli možnost prohlédnout si v oboře žijící jeleny a daňky,
bachyni divočáka Martičku a v jezírku jsme pozorovali divoké
kachny s mláďaty. Do sytosti jsme si pohráli i poběhali a v pozdních odpoledních hodinách plni zážitků dorazili ke školce.
V rámci bezpečnosti při cestování si připomínáme důležitost
a funkci bezpečnostních pásů. Nejstarší děti ze Včeliček se zúčastnily výtvarné soutěže „Cestujeme bezpečně“. Chodili jsme
pozorovat provoz v Josefově, naučili jsme se správně přecházet vozovku a připomněli jsme si funkci dopravních značek, naučili se je poznávat dle symbolů a piktogramů.
Při výpravách s batůžky na zádech si připomeňme některé
z nich: Motýlci vyrazili do mateřské školy do Heřmanic, kde pro-

žili krásné dopoledne, seznámili se zde s novými kamarády a pohráli si na tamější zahradě. Pěšky se pak vraceli do Jaroměře,
odměnou jim byla zmrzlina a malinovka na starém koupališti.
Včeličky vyrazily na návštěvu podzemních chodeb, kde je čekal
bohatý a prožitkový program. Poděkování patří paní Stádníkové, která nás na tuto akci pozvala a obohatila nás o další vědomosti a zážitky. Z dalších batůžkových putování si ještě připomeňme výlet na Starý Ples, kde jsme byli pozváni k rodičům
holčiček Erbanových na statek. Mohli jsme si pohladit a vidět
zblízka ovečky s jehňátky, koníka, psa a kravičky. Pozorovali
jsme z dálky horský skot, jeleny a laně a úly se včelkami. Manželům Erbanovým též patří velký dík. I nejmladší Berušky vyrazily
s batůžky do přírody s nadšením poznávat okolí Josefova.
Celý rok dětem vštěpujeme, jak je důležité kamarádství, připomínáme si zásady a pravidla chování k vrstevníkům. Vnímáme,
jak je pěkné mít někoho, na koho se můžeme těšit, spolehnout
a s kým si můžeme hrát. U nás to neplatí jen u dětí, snažíme
se stmelovat i náš „dospělácký“ kolektiv. Víme, že pohoda na
pracovišti, vstřícnost a úsměv na tváři se odráží i v naší práci
s dětmi a tím jim jdeme i příkladem. Na konci června jsme celý
školkovský personál sehrály dětem v rámci preventivní výchovy
divadelní představení „O zvířátkách, která se bála, když chtěly
děti v lese rozdělat oheň“. Představení nás i děti nadchlo i pobavilo, užili jsme si spoustu legrace a zábavy.
Konec června patřil již tradičně odcházejícím předškolákům.
Připravili jsme si závěrečnou besídku i dárečky pro naše blízké, prožili přespávání ve školce s tajným výletem a noční hrou.
Zvládli jsme na jedničku i školkovskou maturitu a odnesli si na
památku i pár drobností do školní brašny. Tak ahoj školko, po
prázdninách už budu školák!
Kolektiv MŠ Josefov
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Kdo v září zazáří v Umělecké kolonii Bastion IV
Než se rozepíšu o našich plánech na první podzimní měsíc, dovolím si malé ohlédnutí za letním děním ve zdech Bastionu IV.
Kromě událostí, o nichž jste si mohli v předstihu přečíst v tomto plátku, u nás navíc proběhlo malé, ale významné sochařské
sympozium na téma Oheň, které bylo organizováno ve spolupráci s italským spolkem Arte e Natura. Zástupcem Itálie se tu
stal sochař Gilberto Fossen, který se do josefovského inspirativního prostředí vrací každým rokem, aby – ponořen do zdejší
atmosféry – pracoval na svých dílech. Umělecká kolonie byla
na sympoziu zastoupena Petrem Novákem z Jaroměře a Markétou Škopkovou. Doufáme, že spolupráce se sbratřeným italským spolkem se bude i nadále příjemně vyvíjet.
Na co se ale můžete těšit v září? Máte příležitost uvolnit si
doma trochu prostoru, v sobotu 14. září (od 9 do 16 hodin) totiž u nás proběhne Bazárek dětského oblečení, spoluorganizovaný naší členkou Bárou Smékalovou. Máte-li doma oblečení,
z něhož už vaše ratolesti vyrostly, pečlivě každý kus označte
lepicím štítkem (viz plakátek v tomto čísle) a doneste do Bastionu IV (Okružní 242, Josefov) v pátek 13. září mezi 17. a 19. hodinou. Kousky oblečení, které se v sobotu neprodají, si budete
moci vyzvednout v neděli mezi 9 a 9:30. Nevyzvednuté oblečení převezme neziskový spolek Dobrotety. Máte-li tedy zájem jen podpořit charitativní záměr, můžete své nepotřebné
oblečení onomu spolku rovnou darovat. V sobotu samozřejmě
rádi přivítáme všechny nakupující! Je zbytečné kupovat nové
oblečení, když to nošené ještě dobře poslouží. Buďte šetrní –
k vlastním peněženkám i k přírodě.
Pátek 20. září by si ve svých kalendářích měli označit všichni
milovníci révy vinné. V 19 hodin totiž bude zahájena již tradiční
Ochutnávka italských vín, kterou u nás pořádá Společnost přá-

tel Itálie z Hradce Králové. Přijďte si vychutnat vynikající vína
v neotřelém prostředí bývalých kasáren. Příjemná společnost
zaručena.
A toužíte-li po umění jako takovém, přijďte k nám v pátek
27. září, kdy se návštěvníkům představí pan Vlastimil Sítař se
sérií fotek na téma Afričanky, Afričané a jejich děti. Vernisáž
výstavy fotografií započne v 18 hodin. Těšit se můžete i na doprovodný program v podání dramatického souboru JE TO TAJNÝ! z jaroměřské ZUŠ, který se návštěvníkům představí s inscenací „A co antilopy?“, inspirovanou básní v próze J. Préverta.
Na závěr bychom se s vámi ještě rádi podělili o informace k probíhající rekonstrukci, která dění na Bastionu IV velmi ovlivní.
Městu Jaroměř se podařilo získat finanční dotaci z evropských
zdrojů, díky níž může být zrekonstruována část josefovského
opevnění. Součástí opravovaného úseku jsou i hradby Bastionu IV, což nás velmi těší. Provoz na Bastionu IV však bude kvůli
bezpečnosti po 3 roky částečně omezen. Návštěvníci se nedostanou na dvůr Bastionu IV ani do přilehlých galerií (sochařská
Galerie PNJ a galerie Prachárna). Ačkoliv z tohoto opatření radost nemáme, smutní nezůstaneme a budeme se snažit, aby
ve dvojitých kasárnách bylo o to živěji. Už od září se můžete těšit na pokračování večerního kreslení – každé pondělí od 17:30
(pod vedením akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře) a na promítání filmově-vzdělávacího klubu – každý poslední
čtvrtek v měsíci od 18:30. Kromě několika výstav a příležitostných akcí v textilním ateliéru u nás také proběhne již tradiční
vánoční jarmark. A po Novém roce si pro vás chystáme velmi
milé překvapení… Ale o tom až někdy příště.
Brzy na viděnou!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

Ryb á řsk é z á v o d y
o po s v í c en sk o u h us u

Tyto závody se uskuteční v sobotu 28. září 2019 v Jaroměři na
řece Labe – č. 33 mezi jezy za podnikem JUTA v Jaroměři po
levé straně ve směru toku řeky.
Časový program:
6:00 - 7:00 hod. 		
			
7:00 - 9:00 hod.		
9:00 - 10:00 hod.		
10:00 - 12:00 hod.
12:30 hod.		

prezentace účastníků
losování míst u lávky
první poločas
přestávka
druhý poločas
vyhlášení výsledků + předání cen

Místo závodů: Jaroměř, směr Hořenice, v ul. Na Vrších za poslední zahradou odbočit vlevo a po ujetí 200 m je vlastní závodiště (50°21'33.534"N, 15°54'52.503"E).
Startovat může každý, včetně mládeže, po zaplacení startovného ve výši 200 Kč. Členové MO ČRS zaplatí startovné ve výši
150 Kč. Maximální počet účastníků je omezen pouze na 60 míst.
Lov je na 1 prut s jedním návazcem nástrahy dle rybářského
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řádu. Vnadění povoleno, 5 l na celý závod! Do krmení je možné
použít bílé červy. Ulovená ryba se uchovává ve vezírcích s kruhy dle ryb. řádu. Ryba se váží vždy při ukončení poločasu. Lososovitá ryba se do soutěže nezapočítává. Majitelé povolenek si
mohou ulovenou rybu ponechat dle rybářského řádu. Úlovek
musí být zdoláván bez cizí pomoci. Chování, výstroj a vybavení
musí odpovídat rybářskému řádu. Nedodržení závodního řádu
má za následek vyloučení rozhodčím ze závodů bez náhrady.
Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
Hodnocení:
1 g = 1 bod, hodnotí se každá ulovená ryba krom ryb lososovitých. Vyhrává závodník, který dosáhne nejvyššího počtu bodů
celkem z obou poločasů. Občerstvení pro účastníky závodů
a hosty zajištěno na místě.
Těšíme se na Vaši účast. Petrův ZDAR.
Výbor MO ČRS Jaroměř z.s.

2019

Spolky a organizace

Expedice Monoxylon III – od vědy k dobrodružství
Již po třetí se parta nadšenců vydala na širé moře, aby přispěla
k řešení otázek šíření nejstarších kultur pomocí námořní plavby.
O tom, co to monoxylon je, a jak probíhá třeba taková příprava,
jsem vyzpovídala Jiřího Milera, jednoho z účastníků plavby.

Kdo prapůvodně přišel s myšlenkami na tyto expedice a co to vůbec znamená „monoxylon“?
Monoxylon vychází z řečtiny a je to vlastně loď z jednoho
kusu dřeva. Můžeme si představit opracovaný a vydlabaný kmen.
Duchovním otcem expedic je Radek Tichý, tenkrát mladý kluk
a absolvent studií historie a archeologie, dnes již docent z katedry
archeologie při Filozofické fakultě Hradce Králové.
Co bylo předmětem zkoumání v prvních dvou expedicích?
Jednalo se o experiment – na rozdíl od teoretizování
v kanceláři či laboratořích. Poprvé jsme zkoušeli vyplout v roce
1995 na plavidle z topolu, a to z ostrova Samos, přes Ikarii, Mykonos, Tinos až na poloostrov Atika. Tenkrát jsme urazili necelých
300 km, člun byl dlouhý 6 metrů a bez problémů dokázal přepravit
9člennou posádku. Motivem druhé expedice bylo zveřejnění objevu dlabaného člunu z mladší doby kamenné v jezeře Bracciano.
Italští archeologové jej interpretovali jako plavidlo schopné námořní plavby, ale bylo opět na nás, Středoevropanech, abychom
to prověřili. A tak podle zcela nových pramenů vzniklo plavidlo
z dubu, které se lépe blížilo neolitické realitě. V roce 1998 šlo o příbřežní plavbu v celkové délce 800 km.
Co jste chtěli dokázat třetí expedicí a proč mezi druhou a třetí
expedicí vznikl tak dlouhý časový interval?
Po skončení druhé expedice nikdo z nás nepředpokládal,
že se uskuteční i třetí expedice, proto mezi nimi uběhlo 21 let. Objevili se některé nové skutečnosti v oboru šíření kultur, nové objevy z neolitické doby na nových místech, a tak jsme se vrátili do
Řecka. Plavba byla něco neuvěřitelného a troufalého – na volném
moři, bez jakýchkoliv zastávek, všude jen mořské nekonečno.
Čím se živí nebo zabývají muži, kteří se rozhodli tyto expedice
podniknout?
Jedná se o 24 chlapů ve věku od 26 do 64 let – máme
tam 6 archeologů, 5 učitelů, 5 podnikatelů, ale také programátora, lékaře, ředitele muzea, dokumentaristu apod. Dva muži byli ze
Slovenska a jeden Slovinec.
Jak dlouho trvala příprava na expedici a co jste vše museli podniknout před plavbou?
V dubnu 2017 jsme se já, Radek a Jarda sešli a řekli si, že
do toho opět půjdeme. Pár měsíců jsme plánovali trasu, vybírali

posádku a termíny. V létě jsme tvořili týmy pro loď, sháněli finance
apod. Příprava trvala asi dva roky s tím, že jsme loď pouze upravovali, protože jsme využili monoxylon z druhé výpravy.
Jak jste se připravovali na tak dlouhou plavbu? Přeci jenom to
muselo být velmi fyzicky náročné.
Ano, ale to už jsme věděli dopředu! Kromě přípravných
kempů na Rozkoši a Správčickém rybníku, kde jsme testovali loď
i sebe, byla příprava velmi individuální. Kdybych měl mluvit za
sebe, tak intenzivně jsem se připravoval zejména posledního půl
roku. Přes zimu 3x v týdnu na běžky, mezitím pádlování na trenažéru. Museli jsme také každého člena posádky naučit nejen rozcvičce před výkonem, ale i strečinku po střídání na monoxylonu.
Měli jste v záloze nějaký krizový plán, kdyby se loď převrátila,
případně by do ní zatékalo apod.?
Neměli, během těch dvou let jsme se naučili lodi a sobě
věřit. Převrácení lodi jsme si u Kýthnosu všichni vyzkoušeli, ale
v klidu zátoky – a šlo to až nečekaně snadno. Nakonec jsme řešili pouze podmínky – vítr, vlny, předpověď počasí, protože jsme
nechtěli zbytečně vplout do bouře. Jinak do lodi stále teklo, a to
nejen trhlinami, ale i přes borty lodi, ale s tím jsme počítali – nebyli
jsme na rodinné dovolené.
Co vám poslední expedice přinesla? Potvrdili jste závěry, které
jste potvrdit chtěli? A bylo něco, co vás vyloženě překvapilo?
Přineslo nám obrovské množství zážitků, kolektivní radost z úspěchů a potvrdil další z našich sloganů „od vědy k dobrodružství“. Zvládli jsme celou naplánovanou trasu, a to rychleji, než
jsme si předsevzali. Překvapila mě naše profesionalita, posádky
perfektně zvládaly jakékoliv situace při plavbě, nerozhodili nás ani
dvou a půl metrové vlny či silný protivítr.
A co jsme prokázali? Že naše neolitické dřevěné plavidlo zvládne
plout na volném moři, a že dokáže překonat i velké, dle některých
archeologů nemožné, vzdálenosti – obsidián z Mílosu se přeci nějak musel dostat na Krétu.
Jaké výstupy budou ze třetí expedice?
Již nyní připravujeme film. Máme 26 hodin natočeného materiálu, takže teď začne úmorná práce s výběrem záběrů.
Zatím jen v hlavách se tříbí kniha, ale do jara by měla být hotová
a také připravujeme seriál přednášek. Jaroměřským bychom rádi
nabídli jednu předpremiéru dokumentárního filmu o expedici.
Kdo vás podporoval – nejenom finančně?
Velké díky patří rodinám, kamarádům, ale i zaměstnavatelům.
Peníze jsou vždy limitní, bez nich by se naše expedice uskutečnit
nemoha. Chtěli jsme ale zůstat svobodní, bez závislosti na nadnárodních grantech, a tak jsme si velkou část financí zabezpečili
z vlastních zdrojů. I přesto jsme měli osm velkých sponzorů, spíše partnerů a cca 25 menších soukromých firem a institucí. Chtěl
bych touto cestou poděkovat i našemu městu za finanční podporu. Díky všem.
Bude se chystat nějaký Monoxylon IV?
V hlavě se něco takového už rýsuje a kdyby se Monoxylon IV opravdu uskutečnil, plavba by nejspíše probíhala bez doprovodného plavidla, pouze s jednou posádku.
«LAT»
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Sport

ZÁŘÍ

1. liga florbalu v Jaroměři – sezona 2019/2020
Pozorní již vědí, ostatní se právě dozvídají. Podařil se nám,
tedy florbalistům TJ Sokol Jaroměř, v uplynulé sezóně husarský kousek. Nejen, že jsme vyhráli základní část Národní ligy,
ale nejlépe si poradili i s nástrahami Play-off a vybojovali si tak
prvoligovou příslušnost po dlouhých 21 letech!
Druhá nejvyšší soutěž nás řadí na pozici nejúspěšnějšího mužského celku Královéhradeckého kraje a z východních Čech budou bojovat ve vyšší soutěži už jen superligové Pardubice! Krom
sportovního úspěchu a příslibu cenných zkušeností pro mladé
a zadostiučinění pro ty, jež se narodili trochu dříve, to s sebou
nese i úskalí v podobě mnohdy celodenních „výletů“ po všech
koutech republiky, kdy jen v základní části najezdíme téměř
6.000 km. Našich 13 soupeřů v rozpisu domácích zápasů mluví
za vše.
Domácí zápasy odehrajeme v Jaroměři v hale ASVAJ u Gymnázia, na kterých budeme potřebovat maximální diváckou podporu! Přijďte se podívat, jak si vedeme v 1. lize, pořádně zafandit
a ukázat, že florbal má v Jaroměři vybudovanou tradici. Však
jsme byli v roce 1993 zakládajícím členem prvního ročníku 1. ligy
(tehdy nejvyšší soutěže)! V tom letošním jsme si pro Vás připra-

vili v hale několik novinek a pokud jste na ně zvědaví, neváhejte
dorazit hned na první zápas. Ten se odehraje v neděli 15. 9. od
17:00 a soupeřem nám budou Karlovy Vary.
S vyšší úrovní soutěže rostou i náklady na organizační zajištění
celého ročníku – cestování, vyšší požadavky na úroveň pořádání
domácích zápasů atd. Ruku v ruce s tím se však zlepšuje možnost prezentace našich partnerů a sponzorů na lokální i celorepublikové úrovni (prostor na webu, sociálních sítích, dresech,
v programu, při zápase v hale atp.). Jsme otevřeni nabídkám
jakékoliv formy spolupráce, která nám pomůže s finančním
a organizačním zaopatřením sezóny. Pokud máte zájem podílet
se na budoucích sportovních i organizačních úspěších našeho
oddílu, kontaktujte nás na telefonu 737 482 415 nebo na mailu
florbaljaromer@centrum.cz.
Na tento mail se mohou ozvat i ti, kteří se chtějí stát našimi novými spoluhráči, máme všechny kategorie od přípravky až po
muže a ženy.
Děkujeme Městu Jaroměř i našim dalším partnerům za dlouholetou významnou podporu florbalu a sportu v našem městě.
Za TJ Sokol Jaroměř, Karel Hašek

H o k ej i st é J a rom ěře
s p o l up o ř á d a j í tra d ičn í M et u je C up

Oddíly HC Jaroměř a HC Náchod společně uspořádají hokejový Časový program Metuje Cupu – středa 11. 9.
Metuje Cup – memoriál Josefa Veselého.
18:00 hod.
HC Náchod – HC Jaroměř
Kromě pořádajících oddílů se přípravného turnaje dospělých zúčastní ještě dva týmy z Pardubického kraje – Litomyšl a Choceň.
Tradiční podnik se bude hrát systémem každý s každým. Při nerozhodném skóre po šedesáti minutách bude následovat pětiminutové prodloužení se čtyřmi hráči na obou stranách, případně samostatné nájezdy. Úvodní zápas obstará ve středu 11. září
okresní derby Jaroměř – Náchod, úvodní buly padne v 18 hodin
na náchodském ledě. Jaroměřský tým pojede k dalšímu duelu
v neděli 15. září do Litomyšle a svým fanouškům se představí na
svém kluzišti v sobotu 21. září od 14 hodin proti Chocni.

18:30 hod.

HC Litomyšl – HC Choceň

Neděle 15. 9.
17.00 hod.
17.00 hod.

HC Litomyšl – HC Jaroměř
HC Choceň – HC Náchod

Sobota 21. 9. – Zimní stadion Jaroměř
11:00 hod.
HC Náchod – HC Litomyšl
14:00 hod.
HC Jaroměř – HC Choceň
17:30 hod.
ukončení turnaje, předání putovního poháru
a věcných cen, společenský večer v Jaroměři.
Petr Záliš

Ne d ěl n í F o t b á l ek

Dne 22. 06. se v jezbinském sportovním areálu uskutečnil již i hezké holky z RedBullu, které zadarmo rozdávaly plechovky
a nechyběla ani dovednostní soutěž, kde si hráči mohli zasou3. ročník fotbalového turnaje nazvaný Nedělní Fotbálek.
Sobotního turnaje se zúčastnilo přes 60 hráčů, převážně z okolí
Jaroměře. Tento turnaj je specifický tím, že si nesháníte tým předem, protože složení týmů se náhodně losuje na místě ze všech
přihlášených. To znamená, že šanci vyhrát má naprosto každý
a je úplně jedno, jestli jste amatér nebo naděje českého fotbalu. Měli jsme propracovaný systém losování, takže týmy byly
vyrovnané a turnaj si všichni náramně užili. Na akci se objevily
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těžit v penaltách nebo v přesnosti. Turnaj vyhrál tým Kozojídky
ve složení: Dominik Mojžíš, Lukáš Nymsa, Tomáš Hlavatý, Matěj
Pilař, Michal Kubánek a Jiří Souček. Příští ročník 100 % plánujeme a budeme rádi, pokud nás podpoříte svým lajkem na naší
facebookové stránce Sport4Fun, kde vám neuniknou informace
o dalších soutěžích, které plánujeme uspořádat.
Dominik Mojžíš

2019

Kultura

Yo uth S ky r un n in g World C h a mpion ship
2 0 19

Ve čtvrtek 1. 8. 2019 jsem se spolu s ostatními členy české skyrunningové reprezentace do 23 let vydal z Prahy do italského
Fonte Cerreto v Apeninách, kde se odehrávalo mistrovství
světa mládeže Youth Skyrunning World Championship 2019.

Pro čtenáře, co o skyrunningu nikdy neslyšeli, jedná se o horský běh, při kterém je překonána nadmořská výška minimálně
2000 m a stoupání dosahuje alespoň 30 %.
Zkušenosti nabyté v českých horách, které jsou v porovnání
s italskými Apeninami spíše takové kopečky, se se zkušenostmi, které jsem si přivezl z tohoto mistrovství nedají vůbec
srovnávat. Riziko pádu z několika set metrového srázu, ztí-

žené dýchání způsobené nadmořskou výškou nebo lezení po
ferratách na českých závodech nenajdete, a proto jsem za tuto
příležitost neskutečně vděčný. Šampionát jako takový měl dvě
části. Tou první byl závod Vertical kilometer. Běh dlouhý pouze
3,5 km s převýšením 1000 m, vedl přímo pod kabinovou lanovkou. Žádné vyznačené stezky nebo horské cestičky, jen minimálně dotčený vysokohorský terén. S denní pauzou pak následovala druhá část, závod Skyrace s délkou 22 km a převýšením
2200 m. Při obou závodech jsem byl ohromně překvapený
fanouškovskou účastí. Povzbuzování, tleskání nebo dokonce
zvonění zvonů dodalo závodu nezaměnitelnou atmosféru. Co
se umístění týče, nebyl jsem se svým výkonem vůbec spokojený. V obou případech se mé jméno nacházelo téměř na konci
výsledkových listin. I přes nepříznivý výsledek si ale odvážím
nezapomenutelný zážitek, cenné zkušenosti a také obrovskou
motivaci do budoucna. Ještě před pár měsíci bych nevěřil, že
je možné dostat se na mistrovství světa a porovnat síly se světovou špičkou tohoto krásného sportu.
Na závěr bych rád poděkoval jaroměřskému florbalovému
a hokejovému sportovnímu oddílu, díky kterým jsem v minulosti získal fyzickou kondici, na které můžu dnes stavět, a hlavně své rodině a městu za všeobecnou podporu.
Ondřej Volný

TJ Sok o l J o sef ov
Na b í d k a k ro už k ů cv ičen í

Nabídka kroužků cvičení pro děti i dospělé.

CVIČENÍ MLADŠÍCH DĚTÍ
KDO: od 2 let až po předškoláky
KDY: každé úterý 17– 18 hod
KDE: tělocvična TJ Sokol Josefov (naproti papírnictví)
Co s sebou? Boty do tělocvičny, sportovní oblečení, pití.
První cvičení proběhne v úterý 1. 10. 2019, přijďte se nezávazně
podívat.
Naučíme se základní krůčky při cvičení na nářadí, správné držení těla, hry v kolektivu. Děti se naučí vnímat pohyb a hry přirozeně – jako součást běžného života.
CVIČENÍ ŽEN nejenom NA GYMBALECH
KDY: každé úterý 19 – 20 hod
KDE: tělocvična TJ Sokol Josefov (naproti papírnictví)

Co s sebou? Boty do tělocvičny, sportovní oblečení, pití. Podložky a gymbaly zapůjčíme.
První zahřívací cvičení proběhne 1. 10. 2019, přijďte se nezávazně podívat, ať víte, do čeho jdete.
Cvičení na gymbalech a s dalšími pomůckami (overbally, činky,
expendy) je zaměřeno na celkové posílení svalů i hlubokého
stabilizačního systému s prvky pilates a zdravotního cvičení na
odbourání bolestí zad.
CVIČENÍ ŠKOLNÍCH DĚTÍ
KDY: každé úterý 18–19 hod
KDE: tělocvična TJ Sokol Josefov (naproti papírnictví)
Co s sebou? Boty do tělocvičny, sportovní oblečení, pití.
První cvičení proběhne v úterý 1. 10. 2019, přijďte se nezávazně
podívat.
Při cvičení využíváme jak klasické nářadí (švédská bedna, trampolína, kruhy, lana apod.), tak i netradiční pomůcky a hry –
např. NERFbitvy.
Informace u cvičitelky: EVA SHEJBALOVÁ 725 522 535.
Za TJ Sokol Josefov, Vašatová Eva
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ZÁŘÍ

O hl é d n ut í za I n v es t it urou
Ba vo r sk éh o v ojen s kéh o řá d u

V sobotu 18. 5. 2019 proběhlo ve starobylé pevnosti Josefov mezinárodním setkání rytířských řádů, které se konalo na pozvání
města Jaroměř.
Pořadatelem byla nadace Bavorského vojenského řádu – Stiftung Bayerischer Miliär Orden, Hradecká komenda Ferdinandus
Orden 1561 a josefovští Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV, z.s. Hosty byli představitelé Řádu sv. Lazara, Řádu
sv. Stanislava a Ciriaců.
Cílem setkání v Josefově bylo převzetí záštity nad projektem revitalizace bývalé pevnostní nemocnice, která by se mohla přeměnit v nové medicínsko-rehabilitační, terapeutické a výukové
centrum. Jejími pacienty by byli primárně strážníci, policisté, hasiči, vojáci, zdravotničtí záchranáři, celníci, příslušníci vězeňské
služby a justiční stráže, i jejich rodinní příslušníci tak, aby byla zajištěna včasná rehabilitační a terapeutická péče po absolvování
operací v klasických nemocnicích. Tedy aby společnost zbytečně
nepřicházela o draze vycvičené příslušníky, kteří po operaci v nemocnici čekají v následném domácím ošetření neúměrně dlouho
na potřebnou rehabilitaci. Projekt by tak vytvořil potřebné zázemí, které tu dlouhodobě zcela chybí. Město v této věci uzavřelo
deklaraci o spolupráci s Nadací Bavorského vojenského řádu.
Uvítání českých i zahraničních hostů se v budově historické radnice chopil starosta města Jaroměř Josef Horáček. Mezi přítomnými hosty byli zástupci evropského, rakouského a německého
parlamentu, i poradce prezidenta USA. Za české ozbrojené sbory
se setkání účastnili představitelé Policie ČR, Celní správy, Armády ČR a Městské policie Jaroměř.
Program setkání se dělil na několik částí. V první části proběhlo
vzájemné představení významných hostů s cílem navázání kontaktů pro možnou spolupráci. Během následného slavnostního
aktu v pevnostním kostele byla oceněna řada zasloužilých příslušníků služebných sborů.
V další části programu proběhlo na náměstí v Josefově slavnostní odhalení sochy sv. Barbory – patronky pevnosti a dělostřelců.
Tento akt zaštítil poslanec evropského parlamentu Tomáš Zdechovský a představitel nadace Bavorského vojenského řádu Valentin Schäfer.
Třetí částí programu byl galavečer, během kterého byly představeny projekty, související s poskytováním pomoci a podpory rodinám příslušníků služebných sborů. Vedle prezentace pevnostní
nemocnice, kterou má město v úmyslu nabídnout k revitalizaci,
to byly projekty záchranné sítě, kterou v ČR realizuje Hradecká
komenda Ferdinandus Orden 1561 a Nadace Bavorského vojenského řádu. Dále rehabilitační péče zraněným příslušníkům služebných sborů, kterou realizuje Regi BASE, činnost Dětského
krizového centra a terapeutického pracoviště NOMIA, která je
partnerem sítě pomoci FO a BMO. V závěru prezentovali svou
činnost Ciriaci, kteří se zaměřují na obnovu válečných hrobů,
především z období 1. a 2. světové války na našem území. Jejich
cílem je mimo jiné navracení jmen neznámých padlých a kontaktování rodin.
Během víkendového setkání se podařilo navázat vzájemné kontakty a byla podepsána deklarace o vzájemné spolupráci. Prezentované projekty zaujaly české i zahraniční hosty, což se projevilo zájmem o navázání spolupráce i využití našich zkušeností.
Současně byli dva občané města Jaroměř, manželé Libichovi, za
svou dlouholetou a nezištnou činnost oceněni vyznamenáními
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od Bavorského vojenského řádu a rytířského řádu Ciriaců.
Ivan Dubec, Militär attaché BMO

Městské kulturní středisko Jaroměř vypisuje zápis do dětského kurzu CVIČENÍ PRO DĚTI.
Rozsah:
Cena: 		
Vedoucí kurzu:
První lekce:
Místo konání:

10 lekcí
400 Kč
Jaroslava Kubů
23. září 2019
Rytmika, suterén divadla

Kurz bude probíhat v pondělí od 10.30 do 11.30 hod. Skupinu tvoří max. 15 dětí. Jedná o cvičení s dětmi, přítomnost dospělé osoby
nutná. Cvičení je vhodné pro děti od 2 do 5 let. Přihlášky se přijímají
do 16. září – MKS, Petra Kholová, tel. č. 491 812 806, e-mail: mks2.
jaromer@seznam.cz.

Sv. Barbora

Vzpomínka na zakladatele a stavitele pevnosti Josefov.
V rámci Investitury Bavorského vojenského řádu
konané v květnu 2019 byla
v centru pevnostního města
Josefova odhalena socha sv.
Barbory, mimo jiné patronky dělostřelců, na památku
a zároveň poděkování všem,
kteří se zasloužili o výstavbu
a opravy pevnosti Josefov.
Socha je umístěna v parku
mezi kostelem a bývalou
vojenskou nemocnicí, ohraničena dělostřeleckými koulemi spojenými řetězem.
Sochu věnovali Ochránci
památek pevnosti Josefov
– Ravelin No. XIV, z.s. jako památník významným stavitelům pevnosti a novodobým ochráncům a stavitelům.
I v dnešní moderní době se najdou jedinci, kteří svůj volný čas
obětují záchraně kulturní památky, která má nadregionální význam. Bez těchto dobrovolníků a znalců pevnostního stavitelství by nebylo možné ani realizovat větší rekonstrukce hradeb,
protože pevnostní stavitelství je velmi specifickým oborem, jehož zákonitosti zná již málokdo. Proto bychom chtěli vzdát čest
všem, kteří se zasloužili o obnovu pevnosti.
Tato socha by nevznikla bez finanční podpory Města Jaroměře,
Královéhradeckého kraje a Brutal Assault Agency s.r.o., za což
bychom jim chtěli touto cestou poděkovat.
Text: Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV, z.s
Foto: Tomáš Vojtíšek
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Peruán – legenda dostihových závodů
Příznivci dostihového sportu koně tohoto jména určitě mají dosud stále v živé paměti. Trojnásobný vítěz Velké Pardubické je
sice již dva roky v dostihovém nebi, ale brzy bude opět k vidění.
Jak je to možné?

O Peruánovi několik slov úvodem. Narodil se 31. března 1988 na
Státním statku ve Znojmě, ve stájích v nedalekých Litobratřicích.
Zdejší plnokrevný chov byl založen začátkem sedmdesátých let
20. století. Většina klisen ale tehdy neměla rovinovou třídu lepší
jak průměrnou, a také použití plemeníci nepatřili ke špičkám našeho chovu. Peruánova rodina má své původní kořeny v Německu. U nás ji založili v polovině čtyřicátých let, kdy v xaverovském
chovu začala působit v roce 1941 v Německu narozená klisna Pohádka. Úspěšné roky pro litobratřický chov přišly až s příchodem
klisny Paky, která byla získána právě z Xaverova. Klisna Paka měla
své pokračování přes Peny, která přivedla na svět pozdější peruánovu matku klisnu Pergolu, po skvělém Korokovi. Tmavý hnědák
Peruán byl tvrdý, poctivý a houževnatý bojovník. Každý z odborníků potvrdí, že tyto vlastnosti zcela jistě zdědil po svém mateřském otci Korokovi, trojnásobném vítězi Velké Pardubické. V roce
1989 se Peruán dostal do péče Pavla Baráčka v Litobratřicích, od
roku 1990 byl v přípravě u trenéra Ivana Janatky v Karlových Varech a v roce 1993 se vrací do Litobratřic. V březnu 1997 přichází
k novému majiteli MUDr. Václavu Brunovi do dostihového centra
v Zámrsku, okres Ústí nad Orlicí, kde se jej ujímá trenér František
Horák. Od 1. července 1998 přebírá jeho trénink Lenka Horáková.
A právě v tuto dobu přicházejí Peruánovy slavné chvíle. V letech
1998, 1999 a 2000 vítězí ve Velké pardubické, vždy v sedle s žokejem Zdeňkem Matysíkem. I v dalším roce 2001 byl blízko ke svému
čtvrtému triumfu, ale o délku a čtvrt prohrál s Chalcem, kterým
byl tísněn. Mimo Velkou Pardubickou dosáhl velkého úspěchu
v anglickém Cheltenhamu v roce 1997, kde v krosu na 6200 metrů
vybojoval druhé místo. Svůj poslední dostih zaběhl Peruán v roce
2003. Celkem jich za svou kariéru absolvoval 58, z nichž 20 jich
bylo vítězných a svému majiteli vydělal 7 025 587 Kč. Peruán opustil tento pozemský svět v tréninkovém centru v Zámrsku ve věku
29 let v noci z 16. na 17. srpna roku 2017. Další důležité údaje mi
sdělil akademický sochař Petr Novák z Jaroměře: „Na podzim roku
2017 se na statku manželů Brunových v Zámrsku uskutečnilo vzpomínkové setkání na zemřelého koně Peruána. Sešli se tam trenéři,
jezdci, dostihoví fanoušci, přátelé, bývalý hlasatel VP Vlastimil Weiner a pan Petr Košťál, majitel bronzové sošky Peruána, provedené
v jedné osmině životní velikosti, kterou dovezl a umístil na podstavec vedle projekčního plátna, na kterém se promítaly záznamy z Peruánových vítězných doběhů. Tuto plastiku jsem vymodeloval ještě
za Peruánova života podle studií a naměřených proporcí, což mně
umožnil jezdec Zdeněk Matysík, který se mně na závodišti v Par-

dubicích věnoval. Na tomto setkání pan doktor Bruna prohlásil, že
se rozhodl věnovat Peruánovi bronzovou sochu v životní velikosti
a započal se mnou vyjednávat podobu a cenu sochy. Zakázku jsem
přijal a navrhl podobu sochy koně, a to v dostihovém cvalu. Pokud
vím, tak taková nikde v Českých zemích není. Od té doby jsem začal
shánět fotografie koní v trysku na pravou nohu, sledoval záznamy
dostihů a zpomaloval je, abych uvážil, jak fázovat pohyb, aby měl
správný výraz. Po třech měsících kreslení jsem v dubnu 2018 dokončil dvě kresebné studie. Protože jsem zjistil, že mi tři různé anatomie
koní, podle kterých pracuji, nebudou nadále dostačovat, rozjel jsem
se do Brna, kde jsem si kreslil vlastní anatomické studie koster a preparátů ve veterinárním anatomickém ústavu. V létě jsem pak ještě
jezdil na kole do blízkých Dolan k manželům Kejzlarovým, kteří mně
s velikou ochotou a pochopením umožnili modelovat ve výběhu jejich tři plnokrevníky v čele se slavným Kasimem, který též úspěšně
zdolával Velkou Pardubickou. Na jejich cvalové dráze v polích jsem
si proměřil sérii cvalových stop, abych měl přesnou představu o půdorysu dopadu kopyt ve cvalu. Tyto práce vyvrcholily plastickou studií z vosku v jedné čtvrtině životní velikosti. Podle ní jsem nakreslil
projekt železné kostry, kterou mi svařili učňové a mistři v Řemeslné
škole v Jaroměři, a pak ji dopravili do mého ateliéru na Bastionu IV
v Josefově. Tuto kostru jsem obalil pletivem a bábrdlaty a 13. listopadu 2018 začal nahazovat hlínu. Po čtyřech měsících práce v hlíně
byla socha odlita do sádry. Od 20. února do 10. dubna 2019 jsem na
ní pracoval v sádře. Socha byla odlita do bronzu ve slévárně v Horní
Kalné a v září 2019 proběhne v Zámrsku její slavnostní odhalení.“
Dodatek: Peruán zůstal na doživotní bohatě zasloužené rentě
v Dostihovém centru Zámrsk, kde ještě dlouho fungoval jako jezdecký kůň. Užíval si zde skvělého důchodu ve špičkové péči, za
časté pozornosti a pravidelných návštěv jeho fanoušků. V posledních letech už chodil hlavně do výběhu a na noc s kolegy do boxu.
Stále vypadal skvěle, měl dobrou kondici a byl fit až do posledních chvil. A měl velké štěstí, že se dostal k MUDr. Brunovi, který
mj. řekl: „Že bych Peruána po jeho výjimečné kariéře prodal? O tom
jsem nikdy neuvažoval. Tady jsme měli jistotu, že u nás dožije v lásce
svých bližních.“ Co na závěr dodat, snad jen sbohem Peruáne.
Text a foto: Jindřich Polák

Královská věnná města se prezentovala na akci Oživlý Josefov.
Dne 13.07. se opět
konala úspěšná akce
Oživlý Josefov, které
se letos poprvé zúčastnila také Královská věnná města. Zatímco
dospělí návštěvníci se mohli dozvědět o věnných městech a aktivitách svazku, děti se fotografovaly jako královna či kašpárek
a na den se staly královnou či králem – dostaly totiž korunku.
Pokud vás věnná města zaujala, můžete navštívit web vennamesta.cz, kde do 30.09. probíhá soutěž o hodnotné ceny.
Na této akci rovněž probíhala propagace mobilní aplikace Po
stopách filmů, která prezentuje všechny filmy natočené na území Jaroměře. Navíc obsahuje filmový kvíz, po jehož vyplnění
můžou uživatelé získat zajímavé ceny. Tento projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Mgr. Markéta Drahorádová, OŠKT
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Barokní kaple sv. Huberta prošla renovací
Kaple sv. Huberta na Starém Plese je barokní centrální osmiboká stavba se sakristií a barokní márnicí na severní straně, datovaná k roku 1690.
Kaple
byla
v
průběhu let opravována, a to
v r. 1835, 1890, 1937, a třikrát
za Mons. Antonína Sýkory
v r. 1949, 1956 a asi v r. 1976.
Protože památka od té dob
silně chátrala, byla v letech
2015-2019 znovu generálně
opravena. Podrobné podklady renovaci této poslední
několikaleté generální a důkladné stavební opravě při
použití moderních stavebních technologií nám podal
Bc. Jan Slavík, stavební technik z Jaroměře.
Vlastníkem této nemovité
kulturní památky je Římskokatolická farnost Josefov, která se již
v roce 2014 ucházela o opravu. Roku 2015 Město Jaroměř přiděluje finanční prostředky na projektové práce pro obnovu kaple.
Zdejší správce farnosti Mgr. Petr Boháč oslovuje farníka Bc. Jana
Slavíka a on svého otce Ing. Arch. Jana Slavíka. Oba již dlouhodobě pracují na obnovách sakrálních objektů v celém Královéhradeckém kraji. Společně do přípravné skupiny je zapojen čerstvý
absolvent ČVUT Ing. Arch. Vojtěch Slavík, rovněž patřící do rodinné dynastie památkářů Slavíkových z Jaroměře.
V roce 2016 byla zahájena dvouletá oprava střechy kaple, a to
především věžičky. Konstrukce věžičky byla v havarijním stavu,
neboť štenýřová konstrukce se propadla až na klenbu kaple.
Zvon ve věžičce z roku 1856 byl sice v dobrém stavu, ale s nefunkčním ručním zvoněním. Kompletní opravu střechy a věžičky
provedl Karel Šimek z Hronova. V r. 2017 střechu kaple, krovu,
krytiny i oplechování uskutečnil František Ruprecht ze Dvora Králové n. L., tesař s bohatými zkušenostmi s opravami podobných

historických krovů. Novou pálenou krytinu – bobrovky – položili řemeslníci z firmy „KP střechy“ ze Žírče a zhotovili kompletní
oplechování z hliníkového plechu.
V roce 2018 se uskutečnila oprava fasády kaple ze zadní strany
od hřbitova. Nově byla nahozena nová vápenná omítka v souladu s požadavky současné technologie památkové péče. Zcela
jsou opraveny architektonické prvky původní barokní fasády. Fasádu provedl fasádnický mistr Marcel Káva z Bílé Třemešné.
V r. 2019 se uskutečnilo dokončení opravy kaple včetně sakristie,
výplní otvorů (okna, dveře), oplechování a drenáže. V červenci
2019 je kompletní obnova kaple sv. Huberta na Starém Plese
téměř hotová zásluhou Města Jaroměře, které pravidelně v letech 2017, 2018 a 2019 poskytovalo potřebné finanční prostředky a Město Jaroměř umožnilo vlastníkovi zapojit se do Programu Ministerstva kultury ČR – Obcí s rozšířenou působností na
obnovu památek. Vlastník – Římskokatolická farnost Josefov
pořádalo finanční sbírky na obnovu kaple a opakovaně získalo
i prostředky z fondu Solidarity Královéhradeckého biskupství.
Obnova kaple se ukončila v srpnu 2019. V následujících letech se
ale musí kompletně opravit i přilehlá barokní márnice postavená
ve stylu venkovského baroka z počátku 18. století.
Podle informací Bc. Jana Slavíka oprava kaple Sv. Huberta na Starém Plese si v letech 2015-2019 vyžádala celkově částku 1,6 milionu Kč.
Podařilo se zachránit významnou kulturní uměleckohistorickou
památku z doby baroka, z konce 17. století, jejímž donátorem,
zakladatelem byla důležitá osobnost, český šlechtic František
A. Špork (1662-1738), mecenáš umění i umělců doby baroka.
Děkuji všem, kteří se zasloužili o renovaci a záchranu důležité
architektury a barokní památky. Městské muzeum v Jaroměři
a Římskokatolická farnost Josefov pořádají Posvícenskou svatohubertskou slavnost u příležitosti dokončení generální opravy
pláště a střechy kaple sv. Huberta na Starém Plese. Kaple byla
opravena za finančního přispění Města Jaroměře, Ministerstva
kultury ČR a Římskokatolické farnosti Josefov.
Text: PhDr. Jiří Uhlíř
Foto: Jindřich Polák

J o s e f o v má n o vou pub lika ci

V červenci letošního roku vydal Oldřich Skoček vlastním nákladem drobnou publikaci s názvem Kouzlo josefovských vrat
a dveří.
Představuje v ní téměř tříleté putování Josefovem s fotoaparátem v ruce. Jeho zájem poutaly brány a dveře, jejich většinou
kamenné ostění a kovářské doplňky. Vchody bývaly ozdobou
každého domu a výrazným prvkem fasády. Publikace vytištěná
na křídovém papíře obsahuje na 100 stranách 230 barevných
fotografií uspořádaných podle jednoduchého a přehledného
schématu. Záběr na dveře doprovází celkový pohled na dům,
případně na některý ze zajímavých detailů. Fotografie jsou doplněny stručnými údaji o popisném čísle domu, jeho umístění,
o roku vzniku a některých jeho majitelích. Orientaci v josefovských ulicích usnadňuje kopie plánu města, zaujme také fotografie Jiroušova velkého modelu Josefova. Publikace skládá hold
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umění mistrů truhlářů, kovářů, zámečníků a dalších řemesel.
Dokládá také dnešní stav josefovských domů a vydává svědectví
o péči, kterou majitelé svým domů věnují. Je radostným zjištěním, že dobré příklady převažují nad těmi špatnými. Za zmínku
stojí sdělení autora, že kromě vyčkávání na vhodné světlo věnoval nejvíce času čekání na okamžik, kdy před domy nebudou stát
řady automobilů. Případné další vydání by si zasloužilo stručný
úvodní text, drobné chyby v současných textových doplňcích lze
prominout, a tak největším nedostatkem publikace je absence
tiráže se základními vydavatelskými údaji. Běžný čtenář si toho
nejspíše ani nepovšimne, ale způsobí to problémy knihovníkům
a každému, kdo by chtěl publikaci citovat. Každopádně lze dílo
Oldřicha Skočka pochválit a všem zájemcům o Josefov doporučit
k zakoupení.
Pavel Mertlík
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Kalendárium

4. září
Úpsko metujská country
17.00 hod.
Náměstí ČSA
Pořádá: S. Rudolfský

Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
18. září
Dita Holá & Jan Resl
17.00 hod.
Náměstí ČSA
Pořádá: S. Rudolfský

7. a 8. září
Dny otevřených dveří
13.00 – 18.00 hod.
Městské divadlo
Pořádá: MKS
7. září
Oživlé prohlídky
Pevnost Josefov
Pořádá: MKS
7. a 8. 9.
Dny evropského dědictví
www.historickasidla.cz
11. září
Máslostroj
17.00 hod.
Náměstí ČSA
Pořádá: S. Rudolfský
14. září
Tanfest
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
14. září
Bazárek dětského oblečení
9.00 – 16.00 hod.

21. září
Mindgame
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
24. září
Ženy v běhu – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

18. září
Peru – přednáška
17.30 hod.
Hlavní budouva knihovny
Pořádá: Městaká knihovna Jaroměř
19. září
Východní Čechy v historii Země
17.30 hod.
Městské muzeum v Jaroměř
Pořádá: NPÚ ÚOP v Josefově a Městské muzeum v Jaroměři
20. září
Commedia Finita
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
20. září
Ochutnávka italských vín
19.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

25. září
Napohodu
17.00 hod.
Náměstí ČSA
Pořádá: S. Rudolfský
26. září
Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla
8.30 a 10.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
27. září
Vernisáž výstavy fotografií Vlastimila Sítaře
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
27. - 29. září
Svatováclavská pouť
nám. Československé armády

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
07.09. a 08.09.
MDDr. Šárka Šejvlová
Husova 931, Jaroměř
491 812 944
28.09. a 29.09.
MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191, Jaroměř
491 812 160

14.09. a 15.09.
DDS. Abosaleh Ahmad Amin
Velký Třebešov 118
491 453 272

21.09. a 22.09.
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077
05.10. a 06.10.
MDDr. Veronika Kalousková
Husova 931, Jaroměř
491 812 935

Z okolí

ZÁŘÍ

Akce na hradech a zámcích – září
Královéhradecký kraj
6. 9.: hospitál Kuks – Mezinárodní noc pro netopýry na hospitálu. Večerní procházka po hospitálu a okolí s následnou ukázkou
odchytu netopýrů. (www.hospital-kuks.cz)
7. 9.: státní zámek Náchod – Kuronské slavnosti. Celodenní
bohatý kulturní program v celém zámeckém areálu, konaný na
počest kuronského a zaháňského vévody Petra Birona. Divadlo,
hudba, řemeslné trhy apod. (www.zamek-nachod.cz)
7. 9.: státní zámek Náchod – Ze života na zámku. Prohlídky
expozice „Na dvoře vévodském“ s průvodci v kostýmech, vyprávění o životě na zámku a v podzámčí. V 11, 13, 15 a 16 hodin.
(www.zamek-nachod.cz)
7. 9.: státní zámek Náchod – Pokoje vévody kuronského po setmění. Aby však zámecký správce měl přehled o vaší návštěvě,
je nutné ji ohlásit předem na tel.: 491 426 201, 773 771 818 nebo
e-mailem: nachod.objednavky@npu.cz (www.zamek-nachod.
cz)
8. 9.: státní zámek Hrádek u Nechanic – Dny evropského dědictví na Hrádku u Nechanic. Speciální prohlídky zámku v rámci

18

Dnů evropského dědictví. (www.zamek-hradekunechanic.cz)
14. 9.: hospitál Kuks – Vinobraní na Kuksu. (www.hospital-kuks.
cz)
14. 9. státní zámek Náchod – Dny evropského dědictví (EHD).
Zámek Náchod jako dějiště české literatury – prohlídka zámku
zaměřená na povídky a příběhy regionálních spisovatelů např.
Jirásek, Škvorecký. Od 11, 13 a 15 hodin. (www.zamek-nachod.
cz)
14. 9.: státní zámek Ratibořice – Dny evropského dědictví 2019.
Příběh zámku a zámek příběhů – vzpomínka na vévodkyni Zaháňskou. (www.zamek-ratiborice.cz)
28. 9.: státní zámek Hrádek u Nechanic – Hrádkem křížem krážem. Speciální komentované prohlídky s nahlédnutím do běžně
nepřístupných prostor zámku. (www.zamek-hradekunechanic.
cz)

2019

Z okolí

Zakončení Festivalu zážitků
Po celé letní prázdniny jsme mohli navštívit celkem osm míst
a zúčastnit se aktivit zdarma. Letošní zážitky se nesly v duchu
vojenských památek, a tak jsme si mohli vyzkoušet střelné
i bodné zbraně, bránili jsme pevnost nebo se naučili vojenské
morálce.

Dne 21. 9. od 14 hod. zahájíme poslední festivalový zážitek
představením vojenské historie Kladského pomezí. Na pódiu
u adršpašského zámku se objeví historické jednotky zastupují-

cí jednotlivé epochy od středověku po 20. století, k vidění bude
také vojenská technika. Ve dvou pásmech se pak představí jednotliví aktéři, kteří popíší historickou zbroj a předvedou, jak se
v ní bojovalo.
Historik Bc. Richard Švanda pohovoří o vojenských dějinách
našeho regionu.
Samotná akce ponese název Za posledním vojenským tajemstvím. To budou moci návštěvníci uhodnout během jejího konání, pokud projdou po tematických stanovištích a splní soutěžní
úkoly, za které obdrží indicie k vyřešení. Odpovědi soutěžící nakonec vhodí do osudí na stánku společnosti Branka, kde nejen
obdrží malou pozornost, ale jejich odpověď bude ke konci dne
slosována. Dva ze tří šťastných výherců obdrží věcné dárky. Na
třetího pak čeká speciální dárek v podobě projížďky vojenským
vozidlem V3S, na kterou může vzít i svou rodinu. Po slosování
dojde k předání festivalového klíče pro rok 2020, který se ponese ve znamení tradic.
Akce je určena pro všechny generace. Těšíme se na vás!
Text: Richard a Jiří Švandovi
Foto: Jan Záliš

Z ve m e v á s. . .

Běh pro Hospic 2019
Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny sportovní příznivce na další ročník benefiční akce Běh pro Hospic.
Opět budou připraveny tratě pro dospělé i dětské běžce v různých kategoriích. Nejdelší trať – běh na 10 km – bude bodována v rámci seriálu běžeckých závodů PRIMÁTOR CUP, jehož
součástí se Běh pro Hospic opět stal díky generálnímu partnerovi, Primátoru a.s. Tváří letošního běhu se stal spisovatel Michal Viewegh.
Akce bude odstartována v sobotu 21. září 2019 u střediska volného času Háčka, Manželů Burdychových 245 v Červeném Kostelci. Pro detailní informace a on-line registraci navštivte stránky: www.behproshopic.cz. Dopředu registrovaní běžci obdrží
malý dárek.

si prohlédnout celé zařízení včetně komentované prohlídky,
setkat se s personálem a dozvědět se o principech hospicové
péče. K dispozici bude dětský koutek, občerstvení a ochutnávka výrobků sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o.

Hrdinové

Koncert Ondřeje Brzobohatého
Dne 20. listopadu 2019 vás srdečně zveme na benefiční koncert Ondřeje Brzobohatého v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě od 19 hodin.
Výtěžek koncertu bude využit na náklady Mobilního hospice
Anežky České.

Den otevřených dveří v Hospici Anežky České
12. 11. 2019 proběhne v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci den otevřených dveří. Při této příležitosti bude možnost

Oblastní charita Červený Kostelec zve na benefiční představení „Hrdinové“. Jedná se o povedenou komedii uváděnou
Divadlem v Rytířské. V hlavních rolích vystoupí Petr Kostka,
Jaroslav Satoranský a Miroslav Vladyka. Představení se koná
v neděli 8. září v 19 hodin v Divadle J. K. Tyla v Červeném
Kostelci. Vstupenky lze zakoupit online na stránkách: www.
mksck.cz. Výtěžek představení bude věnován na podporu
budování nového zázemí Mobilního hospice Anežky České
v Červeném Kostelci.
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Oblastní nemocnice v Jičíně
Oblastní nemocnice v Jičíně dostane novou vrátnici i lékárnu.
Rada kraje schválila výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky za 35 milionů korun.

Radní královéhradeckého kraje na svém minulém zasedání
schválili výběr dodavatele na obnovu vrátnice Oblastní nemocnice Jičín za více než 35 milionů korun bez DPH. Nová budova bude
sloužit jako vrátnice, nově navíc poskytne prostory pro lékárnu.
Rozšířen bude i vjezd. Pokud půjde vše podle plánů, měla by se
nová vrátnice s lékárnou lidem otevřít do konce roku 2020.
„Přestavba vjezdu do areálu nemocnice zlepší komfort pacientů
i návštěvníků tohoto zdravotnického zařízení. Pokud se podaří na
výstavbu nového vstupu do nemocnice s lékárnou ukončit probíhající výběrové řízení a vše půjde podle plánu, předpokládáme, že
stavba bude dokončena na přelomu září a října roku 2020“ řekl
Aleš Cabicar, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast zdravot-

nictví. Nový objekt má být vystavěn v místě současné vrátnice
a nově pojme i lékárnu.
„Lékárna bude zajišťovat výdej léků pro nemocnici i veřejnost,
vrátnice bude řešena jako jednopodlažní objekt“ řekl k připravovanému projektu předseda představenstva Zdravotnického
holdingu Královéhradeckého kraje Marian Tomášik a dodal, že
výdej léků pro veřejnost bude situován blíže k vrátnici a bude přístupný dvěma vstupy: „Jeden bude mimo areál z ulice Bolzanova.
Druhý, bezbariérový, z areálu nemocnice.“
Vypsání veřejné zakázky uvítalo i vedení jičínské nemocnice.
„Současný vjezd do areálu už nevyhovuje provozním požadavkům,
jeho obnovu proto vítáme. Jsme také rádi, že areál nemocnice v Jičíně bude doplněn o lékárnu, která zde v současnosti chybí,“ uvedl
provozně technický náměstek ON Jičín Josef Kubíček.
Úprava hlavního vjezdu spočívá především v rozšíření stávajícího vjezdu a vytvoření výjezdového a vjezdového pruhu tak, aby
rozměrově vyhověly požadavkům hasičských a sanitních vozů.
Pruhy budou vzájemně odděleny ostrůvkem, sloužícím pro instalaci prvků vjezdového systému. V prostoru areálu bude umístěna
automatická pokladna parkovacího systému a několik manuálních pokladen. V plánu je také úprava zadního vjezdu areálu pro
rychlý příjezd požárních vozidel.
Po dobu výstavby bude u hlavního vjezdu do areálu ON Jičín vybudována provizorní vrátnice. Při odstranění současné vrátnice
se počítá i s rekonstrukcí oplocení mezi pavilonem operačních
oborů a hlavním vjezdem.
Lucie Chytilová, PR manažerk

Akce na září 2019 v Královských věnných městech

Dvůr Králové nad Labem

Chrudim

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
28. 9. 2019
www.hankuv-dum.cz

CHRUDIMSKÉ OBŽÍNKY
6. - 8. 9. 2019
www.chrudimsobe.cz

VÝSTAVA: TKANÉ STUHY A ZÁLOŽKY
19. 9. - 20. 10. 2019
www.muzeumdk.cz

CHRUDIMSKÁ VINAŘSKÁ DESÍTKA
28. 9. 2019
www.chrudimskadesitka.cz

Hradec Králové

Mělník

SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY
6. - 7. 2019
www.slavnostikralovnyelisky.cz

MĚLNICKÉ VINOBRANÍ
20. - 22. 9. 2019
www.vinobranimelnik.cz

GOČÁROVY SCHODY 2019
28. 9. 2019
www.novacup.cz

Nový Bydžov
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NOVOBYDŽOVSKÝ STRAŠIDELNÝ PARK
6. 9. 2019
www.novybydzov.cz

FOOD FESTIVAL - 3. ROČNÍK
8. 9. 2019
www.novybydzov.cz
SLAVNOSTI VÍNA - 1. ROČNÍK
28. 9. 2019
www.jiraskovodivadlo.cz
Polička
MIME FEST
17. - 22. 9. 2019
www.mimefest.cz
Vysoké Mýto
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
6. - 8. 9. 2019
www.vysoke-myto.cz
Více informací na www.vennamesta.cz
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O historii vojenské nemocnice v Josefově – 1. díl
Starší dějiny vojenské nemocnice od jejího vzniku v r. 1789 až do jejího dočasného zrušení po okupaci vojsky nacistického Německa
v roce 1938 jsou relativně podrobně zmapovány např. v diplomové práci Václavy Buchtové (2002), která je pro případné zájemce
uchovávána ve fondu knihovny Městského muzea. Novější období dějin vojenské nemocnice, tedy od r. 1945 do roku 1968 (zabrání
nemocnice okupačními sovětskými vojsky), resp. do r. 1991 (odchod sovětských vojska a prozatím finální opuštění nemocnice), nebylo monograficky zpracováno, a to ani ve formě právě například diplomové práce.

Tento skromný příspěvek vychází zejména z prostudování archivního fondu „Vojenská nemocnice – Hradec Králové 1945–1970“,
který je uložen ve Vojenském ústředním archivu v Praze. Jeho
smyslem je především připomenutí významu, jaký josefovská
vojenská nemocnice měla pro život obyvatel našeho souměstí
a připomenutí toho, o jak kvalitní nemocniční zařízení se jednalo.
Moderní historie josefovské vojenské nemocnice se začala psát
po roce 1945, kdy byla obnovena po německé okupaci pod názvem „Vojenská nemocnice 2 – Josefov“. V roce 1950 byla, po
administrativním spojení Josefova a Jaroměře, přejmenována
na „Vojenskou nemocnici 2 – Jaroměř II“. Ještě týž rok doznal
název nemocnice další změny, a sice na „Posádková nemocnice
Jaroměř II“. Tento název zařízení byl užíván až do r. 1960, kdy
byl změněn na „Vojenskou nemocnici Jaroměř“, od října 1969 pak
s přídomkem „ ...se sídlem v Hradci Králové“. Jen necelý rok, do
svého zrušení v r. 1970, pak byl již užíván název „Vojenská nemocnice Hradec Králové“.
Výše uvedený archivní fond pro toto období obsahuje např. rozkazy z let 1948-1970, plány nemocnice z let 1964-1965, pitevní
nálezy, hlášení o mimořádných událostech, relativně podrobné
předávací protokoly při změně velení a několik výročních zpráv.
Přes jistou torzovitost fondu lze podat relativně plastický obraz
fungování a významu nemocnice zejména v období konce 50. let
až po léta 60., tedy do záboru nemocnice ruskou armádou.
Například velmi podrobný záznam o chodu nemocnice existuje
v podobě „Zápisu o prohlídce posádkové nemocnice Jaroměř“,
která byla provedena v srpnu 1955. Vzhledem k tomu, že jde o nemocnici vojenskou, je úvodní část zápisu věnována např. stavu
bojové pohotovosti, řízení bojové a politické přípravy atp. Náčelníkovi nemocnice bylo v tomto ohledu vytknuto např. toto: „Náčelník pro nedostatek času dosud málo kontroloval úroveň a provádění politické přípravy obč. zaměstnanců.“
Detailní informace o provozu nemocnice zachycují kontroly jednotlivých oddělení. Například Interní oddělení se nacházelo ve
vyhovujících nově opravených prostorech s 71 lůžky, byť s pouhými 3 lékaři. Dozvídáme se také, že průměrná doba léčení na
tomto oddělení je 17 dnů. Vytknuta byla nízká cílevědomost dalšího vzdělávání lékařů a nedostatky ve zdravotnické dokumentaci. Na chirurgickém oddělení bylo od začátku sledovaného roku

1955 ošetřeno 5121 nemocných, z toho 365 operativně. Vytknuto
je nedostatečné personální obsazení a opět jisté nedostatky ve
zdravotní dokumentaci. Ze zprávy ale vyplývá, že kvalitu péče
a odbornost lékařského personálu komise hodnotila velmi kladně. Obdobná hlášení následují pro oddělení kožní, ORL (20 lůžek,
od 1. 1. 1950 do doby provedení inspekce ošetřeno 630 pacientů),
oddělení oční (ve stejném časovém rozpětí ošetřeno 2674 pacientů, z toho 121 hospitalizováno), oddělení zubní, rentgenologické oddělení, rekonvalescenční oddělení a dále pro zásobovací
a hospodářský úsek.
Komise byla vojensky akurátní. Součástí inspekce tedy bylo např.
i přezkoušení důstojníků (lékařů) z „marx-leninské přípravy“
a střelby. Mnohaletý náčelník chirurgického oddělení, podplukovník MUDr. Jan Broďák, z marxismu prospěl jen jako „vyhovující“.
Celkově prošla nemocnice inspekcí opět jen jako „vyhovující“,
přestože většina dílčích kontrol byla hodnocena jako „dobře“.
Koncem 50. let prošla nemocnice temnou kapitolou své existence (ve smyslu personálním). Tato kapitola se v dochovaných dokumentech začíná psát zahájením vyšetřování a uvalením vazby
na kpt. zdrav. služby PhMr. M. Světničku, velitele nemocniční
lékárny, a to pro podezření z rozkrádání a zneužívání farmakologických zásob lékárny (především líh) a falšování dokumentů.
Za tyto činy byl uvedený 28. 1. 1958 odsouzen ke ztrátě hodnosti
a odnětí svobody na 8 měsíců nepodmíněně. Během vyšetřování
se kauza „rozkrádání národního majetku“ rozrostla o nejméně
dva další vyšetřované, z nichž je v dokumentech dohledatelné
odsouzení mjr. zdr. sl. PhMr. J. Nýdra, a to opět ke ztrátě hodnosti a odnětí svobody na 2 roky nepodmíněně. (pokračování příště)
Rudolf Havelka

Den architektury!
S památkáři Jiřím Balským a Matějem Kubinou o výstavbě obchodních domů, satelitní výstavbě, zajímavých příspěvcích architektury a aktuální podobě města.
Sraz: so 5. 10., 9.00, Parkoviště Penny Market, ul. Na Kameni.
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Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Jaroměři – 1. část
Velké poděkování všem, kteří se zasloužili o další existenci Záchranné stanice pro divoká zvířata v Jaroměři.
Již přes 20 let se o zvířata v nouzi stará Záchranná stanice pro
handicapované živočichy v Jaroměři. Vlivem dlouhodobého
podfinancování byl její další provoz zásadně ohrožen.
Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř, který stanici provozuje, byl proto ještě v loňském roce rozhodnutý záchrannou
stanici v roce 2019 uzavřít. Tedy alespoň za situace, že se tento
tristní stav nějak zásadní měrou nezlepší. Toto rozhodnutí však
rázem vyvolalo zděšení ze strany městských strážníků, hasičů,
pracovníků odboru životního prostředí i veterinářů v našem kraji, kteří nonstop služeb jaroměřské zvířecí záchranky dennodenně využívají, a současně i nebývalé rozhořčení ze strany široké
veřejnosti, neboť na pohotovostní telefon volá s prosbou o odbornou radu nebo přímou pomoc zhruba 3000 lidí ročně. Není
proto divu, že petici za zachování dalšího provozu záchranné
stanice v Jaroměři podepsalo během jednoho jediného dne více
jak 4500 lidí.
Je nám velkou ctí, že jednou ze zásadních institucí, které rozhodly o další existenci záchranné stanice v Jaroměři bylo i naše
město, jež do loňského roku přispívalo na činnost celé naší organizace částkou 50 tisíc korun ročně. V loňském roce nám však
pomohlo překlenout nejtěžší období darem ve výši 300 tisíc
korun a stejným obnosem nás pak podpořilo i letos. Nutno po-

dotknout, že je to částka o polovinu vyšší, než kolik nám před
vypuknutím loňské existenční krize chtěl původně přidělit krajský úřad s nesrovnatelně větším rozpočtem. Ten pak na základě
celé kauzy nakonec vloni přispěl stejným dílem jako naše město
– tedy celkovou částkou 350 tisíc korun. Díky příspěvku dalších
donorů jako jsou Ministerstva životního prostředí a zemědělství,
město Hradec Králové, několika firem včetně jaroměřského Medokomercu, který se stal našim generálním partnerem, drobných dárců a dobrovolníků i prodejem benefičních kalendářů se
to nakonec podařilo prostředky na celoroční provoz poslepovat
tak, že záchranná stanice rok 2018 přežila, byť doslova s odřenýma ušima. Letošní rok pak konečně navýšil prostředky i krajský
úřad, který by měl tak jako v celé řadě jiných krajů sehrát zásadní
roli coby hlavní finanční pilíř, ke kterému se pak přidává podpora
dalších subjektů a zvýšil podporu na 700 tisíc ročně, a to až do
roku 2021. Je to sice pořád o dost méně, než finanční podpora na
provoz záchranných stanic v jiných krajích a nejméně o polovinu
méně, než by bylo rozumné optimum, o které jsme žádali. Ale
právě i díky příspěvku města Jaroměř a dalších podporovatelů
je to už přece jen základ, na kterém lze přežít a zajistit jakž takž
důstojné podmínky jak pro zvířata, tak i jejich ošetřovatele. (pokračování příště)
David Číp

Loutkářský soubor BOĎI stále HLEDÁ NOVÉ ČLENY.
Zkoušíme každý pátek od 19.00 hodin v Boučkově loutkovém divadle. Telefon na principála
Romana Bauera: 777 812 470, email: bodi@
bodi.cz, www.bodi.cz.

Životní jubileum v červenci oslavili:
Alena Nepilá			
Věra Hynková			
Jozefa Sekyrová		
Miloslav Jugl			
Karla Mančušková		
Jindřiška Rykrová		
Hana Baierová		
Milena Kulhavá		
Marie Hřivnová		
František Polanský		
Ludvík Sibera			
Libuše Petrášková		
Anastazie Modrá		
Antonia Flégrová		
Stanislav Dušek		
Jaroslava Kunstová		
Jan Kubka			
Zdeněk Friml			
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94 let
88 let
86 let
88 let
85 let
86 let
89 let
94 let
85 let
86 let
90 let
92 let
89 let
86 let
85 let
85 let
99 let
85 let (červen)
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Společenská kronika

Pocta Josefu Hodkovi
Koncem července skončila v pražském Národním muzeu výstava s lapidárním názvem 2 x 100, který odkazoval na skutečnost, že největší české muzeum je dvakrát starší než obnovená samostatnost českého státu.
Výstava byla otevřena v rekonstruované historické budově
muzea 28. října 2018. Byla tematicky neobvyklá, ale obsahově
nesmírně zajímavá. Přinesla výběr dvou set exponátů z celkových 20 miliónů sbírkových předmětů, které Národní muzeum
uchovává.
Když návštěvník z Jaroměře stanul před knihou Divy prasvěta
od paleontologa Josefa Augusty, hleděl jistě s potěšením na
krásnou knižní vazbu, ale ještě více ho musela zaujmout informace, že jejím autorem je Josef Hodek. Jaroměřský knihař ji
vytvořil v roce 1947 podle návrhu ilustrátora knihy Zdeňka Buriana. Vazba zobrazuje hlavu dinosaura rodu Styracosaurus
a Hodek na ní použil barvenou sloní kůži doplněnou plastickou
aplikací a zlacením. Kniha je součástí fondu knihovny Národního muzea.
Jméno Josefa Hodka (1892–1968) je dnes v Jaroměři bohužel
téměř a zcela neprávem zapomenuto, přitom patřil k předním
českým uměleckým knihařům a jeho vazby byly velmi žádané.
V roce 1922 založil vlastní dílnu a vedl již až do roku 1958. Vázal

knihy pro širokou klientelu, ale také pro Kancelář prezidenta
republiky. Jeho zřejmě první zakázkou pro město byla kniha
Paměti města Jaroměře (první kniha kroniky města) a v roce
1934 krásně vybavil blahopřejnou zdravici města prezidentu
republiky T. G. Masarykovi. Když v nedávné minulosti pořádalo
městské muzeum krajskou přehlídku současné umělecké knižní vazby, mohli návštěvníci vidět i ukázky prací Josefa Hodka
zapůjčené z jeho rodinné sbírky. Sběratelé medailí a drobné
plastiky znají i medaili z roku 1952 vydanou k 60. narozeninám
Josefa Hodka a k 30. výročí jeho umělecké činnosti.
Pavel Mertlík

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

Mě s t o j a k o z a h ra d a

O květinovou výzdobu města nepečují jen Technické služby
města Jaroměře, ale i jeho občané.
Město je odrazem toho, jací v něm žijí lidé. Týká se to i výzdoby
veřejných městských prostor. Tedy prostor, které užívají všichni obyvatelé města i jeho návštěvníci. O většinu z nich se starají
po výtvarné stránce i z hlediska údržby Technické služby města
Jaroměře. Je to náročný úkol. Najdou se však i další lidé, kteří nezištně přispívají k pěknému vzhledu města a tím pro nás
vytvářejí příjemné životní prostředí. Patří mezi ně i paní Anna
Čapková, která již řadu let pečuje o květinový záhon u přechodu v ulici Národní. Jdete-li mezi parkovišti u Tesca a Penny Marketu, osvěží vás po přemíře nudného prostoru, plného fádního
asfaltu, betonu a aut, překvapení v podobě hojného záhonu
plného květin. Není to záhon sestavený podle erudovaného zahradního architekta, ale přesto vám na několik vteřin nabídne
pocit, že jste vstoupili k někomu do zahrady. Město jako zahrada – napadne člověka. Krásný ideál, který je reálné naplnit.
Zahrady u svých domů zakládáme proto, abychom v nich nacházeli klid, krásu, bezpečí a odpočinek. Města si své pomyslné
zahrady zakládají formou parků. To je však málo, protože jako
chodci, kteří jako jediní mohou zahradní úpravy města skutečně docenit, se pohybujeme častěji jinde než v parcích. Sluší se
proto poděkovat paní Čapkové a všem dalším, kteří ve svém
místě nezištně pomáhají náš veřejný prostor zpříjemňovat.
Jiří Balský, zastupitel za Hnutí dobrých proměn

Dva jaroměřští členové LMK Trifid slaví 70 let
Letos v srpnu oslavili dva z členů LMK Trifid 70 let. Jaroměřští
rodáci, modeláři a od školních let kamarádi. Na jaroměřských
lukách Jiří Kracík a Luděk Jetmar získali mezi dalšími nadšenými kamarády modeláři potřebné znalosti a dovednosti. Přestože ani jeden z nich nezůstal nakonec v Jaroměři, udržovali
spolu kontakt a zůstali přátelé. V současné době jsou oba členy LMK Trifid v České Skalici. Oběma opožděně přejeme do
dalších let zdraví a spoustu šťastných startů a bezproblémových přistání.
Členové LMK Trifid Česká Skalice.

Dentální hygienistka (v zubní ordinaci
MDDr. Kalouskové) Zuzana Součková,
DiS. přijímá opět nové pacienty.
Ordinační doba je každý pátek od 8,00 do
16,00 hod.
Objednávat se můžete na telefonním čísle: 491 812 935.
Budeme se na vás těšit!
Kontakt: Husova 931, Jaroměř, tel. 491 812 935.
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Městská knihovna Jaroměř – program na září
Vážení přátelé knihovny, čas dovolených a horkých letních večerů je definitivně za námi a my věříme, že jste si je do sytosti užili.
V měsíci září nás čeká navrácení k běžné výpůjční době na dětském oddělení. V úterý 10. 9. startuje možnost si rezervovat místo k sezení na říjnový hudebně–zábavný program Iva Jahelky
(čt 3. 10. od 17:00). Počet míst je omezen, proto si svoje místo
prosím rezervujte včas ve výpůjční době na všech odděleních
Městské knihovny Jaroměř. Jak si jej můžete zarezervovat? Přijďte osobně na jakýkoliv provoz knihovny, kde budete zapsán do
systému a dostanete očíslovanou vstupenku, kterou se následně
prokážete při vstupu na program.
Dále do zářijového programu knihovny zahrnujeme besedu
s Adamem a Tondou pod názvem PERU. Beseda se bude konat
18. 9. 2019 v 17:30 na hlavní budově.
Rádi bychom vás také upozornili na rozšíření a zkvalitnění reprografických služeb na hlavní budově. Budete mít možnost barevného tisku A4 a A3 a možnost skenování. Ceny černobílého tisku
zůstávají A4 – 3 Kč a A3 – 6 Kč a barevný tisk A4 – 10 Kč a A3
– 20 Kč.
První týden v říjnu probíhá Týden knihoven, na který jsme si pro
vás již tradičně připravili amnestii sankčních poplatků, takže pokud máte doma knihy delší dobu, nebojte se zastavit, upomínky
vám budou odpuštěny. Chystáme také výše avizovaný hudebně
zábavný program Ivo Jahelky, který se bude konat mimořádně
ve čtvrtek 3. 10. 2019 od 17:00 a vstupné je zdarma. Tento program se koná ve spolupráci s Městskou knihovnou Dvůr Králové
nad Labem a Městskou knihovnou Náchod.
Důležitá informace pro vás je, že hledáme posilu do svých řad na
pozici knihovníka na pobočku Josefov.
Vaše knihovna

Se mo n i c ké o ř ech ob ra n í

Vážení spoluobčané, malí a velcí, mladí i dříve narození,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na další ročník tradiční podzimní slavnosti, jejíž hlavní plodinou se pro tento rok staly ořechy.
Semonické ořechobraní se bude konat v sobotu 7. září 2019 od
15:00 hod. v prostorách hasičské zbrojnice v Semonicích a jejího
nejbližšího okolí. I letos Vás čeká pestrý program, který, jak doufáme, osloví všechny návštěvníky. Na taneční vystoupení Černilovských Blech a Blešek (od 15:30) naváže v 16:00 pohádkou
a písničkami Filip Pýcha. Hudební produkce vyvrcholí v 17:00 koncertem skupiny Altan Trio. Tu doplní jako host studentská kapela
z jaroměřského gymnázia Ž@h@fci!
Chuťové buňky přítomných potěší ořechové dobroty všeho druhu. Jako každý rok bude probíhat soutěž, tentokrát o nejlepší
ořechovou pochoutku. Přítomní se tak ujmou nelehkého úkolu
ochutnat co nejvíce soutěžních vzorků, aby se mohli zodpovědně rozhodnout, která dobrota že je ta nejlepší. Neváhejte a přineste i svoje dílo do této soutěže (výrobky přijímáme od 14:00 do
15:00 hod). Odměny pro tvůrce tří nejlepších výrobků jsou více
než lákavé... A to nemluvím o tom, že se celé odpoledne budou
smažit voňavé bramboráky, které rozhodně budou čím zapít.
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Pro děti bude připravena tvořivá dílna a také výtvarná soutěž Semonický Picasso. Všichni příznivci křehké krásy budou mít příležitost uplatnit svou kreativitu ve floristické dílně (nůžky a nádobu
na aranžování prosím s sebou). A nesmím zapomenout zmínit
ani malování na obličej.
Přibližně v 18 hodin budou vyhlášeny výsledky soutěží a proběhne slosování účastníků akce. Těšíme se na viděnou v Semonicích
a věříme, že zde strávíte příjemné odpoledne, na které budete
rádi vzpomínat.
Lucie Kubálková (Osadní výbor Semonice)

Upozornění! MUDr. Houfová ordinuje v nové ambulanci.
Od 2. září 2019 ordinujeme v nové ambulanci na adrese: Na
Valech 76, Jaroměř (bývalé kanceláře ČEZ u elektrárny naproti
autobusovému nádraží).
Ordinační hodiny a telefonní číslo zůstávají stejné.
MUDr. Věra Houfová, chirurgická ambulance
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Přednáška „Východní Čechy v historii Země“.
Další přednášku z cyklu „Mezi řádky“ prosloví v Městském muzeu pan Jan Juráček, geolog a paleontolog Muzea východních
Čech v Hradci Králové. Přednášející posluchače seznámí s vývojem neživé přírody východních Čech v celoplanetárních souvislostech, jakou jsou pohyby kontinentů, či vrásnění hor. Výklad
bude postihovat i vývoj flóry a fauny od období prahor až po
čtvrtohory.
Přednáška se uskuteční v Městském muzeu ve čtvrtek 19. září od
17:30. Vstup je tradičně volný. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Rudolf Havelka

Poslední možnost navštívit výstavu „Adepte cechu Hubertova
aneb tradice a současnost myslivosti“.
Městské muzeum, ve spolupráci s dalšími organizacemi a spolky, připravilo tuto výstavu, která v široké perspektivě nahlíží na
historii a současnost myslivosti, ekologii lesa a udržitelné lesní
hospodaření. Právě ekologie lesa tvoří relativně samostatnou
část výstavy, která je nejvhodnější pro návštěvu s dětmi, a to
organizovanou i individuální.
Pro školy je připraven zajímavý edukační program, který děti
hravou formou seznámí s fenoménem české myslivosti a prostředím lesa s jeho obyvateli.
Školní skupiny se mohou objednávat na tel.: +420 608 989 176
nebo emailu edukace@seznam.cz.
Pozor! Výstava končí už 30.9.

J ar o měřsk é n á měs t í žije!

Opravené domy, jasné barvy fasád, čisté komunikace, zeleň
a květinová výzdoba – tak si představujeme své město, a především naše náměstí jako centrum, kterým se můžeme pochlubit
každé návštěvě či hostům.
Mnozí z nás si ale správně uvědomují, že krásné město nemůže
být bez krásných lidí, myšleno vnitřně krásných. Totiž aby mohlo
být naše okolí příjemné, musíme být příjemní nejdříve i my sami.
Naše vnitřní příjemné naladění a myšlení se teprve poté může
manifestovat i navenek a věřte, nedá se toho nevšimnout. A jak
toho dosáhnout? Cest je mnoho a jednou z nich může být i setkávání se, rozprávění a také poslech příjemné hudby, nejlépe
samozřejmě na našem náměstí.
Skupina přátel kolem Vinotéky u sv. Mikuláše zve všechny na
pravidelné středeční koncerty, které začínají vždy v 17 hodin.
Podzimní cyklus koncertů jsme zahájili již 21. srpna se skupinou
Čokoli a 28. srpna se skupinou My tři čtyři. Výkony muzikantů
skvělé, atmosféra tradičně příjemná a uvolněná. Nikomu se nechtělo odejít, došlo na mnohé přídavky, a tak není divu, že i klobouk s drobnými finančními příspěvky od vděčných posluchačů
pro muzikanty se plnil.
A kde že se setkáváme? Jaroměřské náměstí ČSA, velká podsíň
(u obecního piana a veřejné knihovničky).

Další termíny:
4. 9.
11. 9.
18. 9.
25. 9.
2. 10.
9. 10.
16. 10.

Úpsko Metujská country
Máslostroj
Dita Holá a Jan Resl
Napohodu
Milan a Bosorky
Jiří Pilař
DvaJaJa

A kdo by se snad chtěl vzdělávat v umění správně degustovat
víno, pro toho pořádáme setkávání se zajímavými vinaři a jejich
víny. Zahájení v 19 hodin v historickém sklepení domu čp.3 na
jaroměřském náměstí.
10. října 		
Vína z vinařství Arménie s panem Böhnischem
24. října 		
Vinařství Jedlička z Bořetic
9. listopadu
Svatomartinská vína
21. listopadu
Svatomartinské v.Beaujolais
28. listopadu
Znovín Znojmo s panem Martinem Šmídem
A závěr roku můžeme prožít s komorním pěveckým sdružením
Cantus – 19. prosince opět na Velké podsíni našeho náměstí.
Na společné setkání se těší Vlasta a Stanislav Rudolfský
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Výz va p ro st á n k a ře
Město Jaroměř pořádá prodejní trhy u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu a vyzývá ty, kteří budou mít zájem,
aby se na tuto slavnost se svými stánky přihlásili. Hledáme především stánkaře s občerstvením (regionální pivo, medovina, frgály, koblížky, pálenky, maso na rožni, preclíky, lokše, bramboráky apod.), ale nebráníme se ani stánkařům s rukodělnými produkty.
Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, nebo e-mailem na zpravodaj@jaromer-josefov.cz.
Odesláním přihlášky prodejce souhlasí se stanovenými podmínkami, které jsou ke stažení na webových stránkách města Jaroměře – https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/zpravy-z-uradu/vyzva-zajemcum-o-stankovy-prodej-u-prilezitosti-slavnostniho-rozsviceni-vanocniho-stromu-na-jaromerskem-namesti-1721cs.html?ftresult=rozsv%C3%ADcen%C3%AD. Zde se také dozvíte
o technickém zajištění akce. O přijetí přihlášky budete vyrozuměni elektronicky.
(zde odstřihněte)

Město

Přihláška na „Rozsvícení vánočního stromu“
Kdy: 1. 12. 2019

Kde: nám. Československé armády

Jméno a příjmení: ...............................................................................................
Adresa: .................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................
Telefon: .................................................................................................................
IČO: ......................................................................................................................

Vyjmenujte, jaký sortiment zboží nabízíte?
........................................................................
.........................................................................

Zašlete nám, prosím, alespoň 2 fotografie s vaším sortimentem nebo stánkem, případně odkaz na webové stránky (fotografie zasílejte spolu s přihláškou, a to buď fyzicky nebo elektronicky).
Mám zájem o zapůjčení stánku zdarma?

Ano		

Ne

Mám vlastní stánek? 				

Ano		

Ne

Velikost stánku (v metrech) ................................................................................................

Vyplňte, prosím, s jakým vozidlem přijedete na slavnost. Informace slouží k vyřešení dopravních komplikací a pro vpuštění na slavnost přes zábor.
SPZ: ...........................................................................................................................................
Typ: ............................................................................................................................................
Barva: ........................................................................................................................................
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil(a) a souhlasím s „Podmínkami pro prodejce“, budu je plně
respektovat a stejně tak dodržovat pokynů pořadatelů. Také prohlašuji, že jsem v přihlášce uvedl(a)
všechny údaje pravdivě.
Datum:
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Církevní okénko

Z H us o v a sb o r u

Vážení a milý spoluobčané,
čas zase přeskočil velkým skokem z prázdninového období do
běžného režimu školy a zaměstnání. Den se zvolna zkracuje
a už nejsou vlahé noci, ale objevují se mlhy a poletuje babí léto.
Holt příroda si jede po svém a my stále ještě ani dešti a větru
neporoučíme a musíme se přizpůsobit. Je to vlastně tak dobře zařízené. Také politické nebe, které se na čas vyčistilo, se
začíná pomaličku zatahovat a nenechá nás, obyčejné lidi, žít
svoje příběhy. Kaboní se a v dálce pohřmívá. Ono to vlastně ani
nemůže být jiné. Vždyť každý má jiný pohled a každý má jiný
názor na svobodu. Každý si spravedlnost představuje jinak. Demokracie je příliš široká na to, aby lidi sjednotila. A tak se jen víc
hádáme a přeme! Ale nezapomeňme přitom na staré a pravdivé pořekadlo, že když se dva perou, třetí se směje. Že když
se pohled davu odvede stranou, jiní si mohou dělat, a hlavně
hromadit po svém. Říká se: hlas lidu, hlas Boží. Proč tedy nenaslouchat spíše hlasu Božímu, než se nechat vést manipulátory?
Dav se nechá snadno strhnout a ztrácí soudnost. Ale člověk
přemýšlí, ptá se a hledá. Taková je vlastně i cesta k víře. Na
počátku se člověk ptá a hledá. Bible, Písmo svaté napovídá, že

kdo hledá, nalézá. Zkusme podle této staré a osvědčené pravdy se nejprve ptát a hledat odpovědi. Nemáme právo soudit.
Ani hříšnici nikdo neukamenoval, ač její vina byla prokázaná.
Bůh dal člověku rozum. Dal mu ho proto, aby ho používal. A tak
se nenechme uhnat názory a spekulacemi, valícími se na nás ze
všech stran. Přemýšlejme a přijímejme se mezi sebou! Žijme!
Řiďme se Ježíšovým příkazem – miluj bližního svého, jako sám
sebe.
Je pozdní léto, sluníčko ještě hřeje. A i když doba prázdnin
a dovoleným je definitivně za námi, jsou před námi ještě pěkné
dny. A ty mohou být pěkné i bez ohledu na to, jestli prší, mrzne
nebo je horko. Záleží to jen na nás.
Farářka Mgr. Alena Fabiánová

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.

Bohoslužby

Ř í msk o kat o lická c ír k e 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 ad v e n t is t ů s e d mé ho d n e
Bohoslužby se konají každou sobotu Na Karlově:
09.00 - 10.30 hod.
10.45 - 11. 30 hod.
13.00 - 14.00 hod.

Studium Bible
Kázání Božího slova
Odpolední program

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

14.00 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.

Ří m s k ok a t ol i c k á c í rk ev – f a rn os t J os ef o v
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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Sv. Vá c la v

Svatý Václav byl český kníže, světec, kerý je hlavním patronem Čech a Moravy
a symbolem české státnosti.

•
•
•
•
•

Český kníže, který žil v 10. století,
jeho matka Drahomíra vládla za svého nedospělého syna, krutá Drahomíra nechala zavraždil Václavovou babičku Ludmilu, která se o malého Václava starala,
v sedmnácti letech se ujímá vlády,
brzy je zavražděn svým bratrem Boleslavem, který také touží vládnout,
Václavova socha na koni je dodnes na Václavském náměstí v Praze.

„Legenda o sv. Václavovi vypráví, že i když byl vládce, často sám pracoval na poli. Sel
i sklízel obilí, mlel z něj mouku. Sám pak také připravoval těsto a pekl hostie ke svatému
přijímání při mši.“

První podzimní den začíná 23. září.

Děti začínají chodit do školy. I prvňáčci si musí dávat pozor na
silnici, aby se jim něco nestalo. Vybarvi aktovku, se kterou by se
školák mohl cítit bezpečně.

Říkanka!
Foukej, foukej větříčku,
shoď mi jednu hruštičku,
shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě.
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•

Inzerce

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

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

Nutně SHÁNÍM menší byt v Jaroměři, platba v hotovosti. Volejte prosím na tel. 774 777 073.

•

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

•

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

• Mám zájem o koupi většího stavebního pozemku
v okolí 15 km. Možno i se starší nemovitostí k rekonstrukci. Tel. č. 703 890 073.
•

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.

•

Nová podzimní obuv značky Tamaris, Marco Tozzi, S. Oliver, Caprice v prodejně OBUV
NOBL (v Jaroměři naproti České poště). www.obuvnobl.cz

Pravidla pro inzerenty
Obecné info: Zpravodaj vychází v nákladu 5 825 ks a je zdarma. Zadaná inzerce je vždy černobílá.
Zadání inzerátu: Inzerát musí být zadán v elektronické podobě. Řádková inzerce by měla být ve formátu txt., odt., doc. či
docx. Plošná inzerce by měla být ve formátu jpg. či pdf. Za grafické zpracování se účtuje poplatek ve výši 20 % z celkové
ceny inzerátu. Inzerent je povinen uvést své fakturační údaje.

Ceník a pravidla pro zaslání inzerce naleznete na webových stránkách města Jaroměře. Pro více informací nás kontaktujte na
e-mailu: redaktor@jaromer-josefov.cz
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Brutal Assault 2019
V Josefově se konal legendární festival již po dvanácté!

Metalový festival posunul svou laťku zas o něco výše – skvělé kapely, 23 tisíc návštěvníků, vstupenky vyprodané měsíc dopředu
a doprovodný program, který by sám o sobě stačil na celý týden.
Pořadatelé i letos skloubili žánrové ikony, ambiciózní skupiny, ale
i novou metalovou krev. Naplánovat si, co vše chtějí fanoušci stihnout tak mohl být nadlidský úkol. Zajímavé je, že organizátoři nesází prvoplánově na velká jména – na plakátu jsou všechny kapely
řazeny abecedně stejně velkými písmeny.
Ze 130 vystupujících však vyčnívala skupina Parkway Drive – australští králové metalcoru. Do Jaroměře přivezli nejen obří pyrotechnickou show, ale i doprovodné houslistky. Pozici legendy
obhájili i Napalm Death, kteří ovládli večerní stage svými největšími grindcore hity.
Největším překvapením bylo sobotní dopoledne, kdy vystoupili
českobudějovičtí Gutalax. Před pódiem se to hemžilo fanoušky
v různých převlecích – toaletní štětka v ruce nemohla chybět. Členové kapely na úvod vyskočili z TOI TOI a během koncertu pak
jednu poslali do publika. Zástup zdvižených rukou si ji podával
přes celý areál a pak se zas vrátila na pódium. V jedenáct dopoledne to tak před pódiem, díky počtu fanoušků, vypadalo jako při
velkém večerním sobotním koncertu.

Brutal Assault si tak opět odnáší prvenství v rámci světového žebříčku. Pomáhají tomu nejen skvělá jména kapel, ale také využití
ojedinělé pevnosti z 18. století, která nabízí úžasnou akustiku a jedinečná zákoutí i atmosféru. Celý areál je vnímán jako město ve
městě – se všemi potřebami, které k žití potřebujete. Ulice mají
svá jména, naleznete tu klidovou zónu, obchody, širokou nabídku
jídel a pití, kino, ale i výstavy, workshopy apod. A opět se zde dbá
na ekologii v podobě vratných kelímků nebo ekologicky rozložitelných bambusových tácků a příborů. I to je důvod, proč se na
tento festival sjíždí lidé z celého světa – na place byly k vidění
vlajky až z Kolumbie, Chile nebo Hondurasu.
A ač byla kapacita pevnosti plně obsazena, nestalo se nic vážného a organizátoři opět vše zvládli na výbornou. Díky celoroční
práci nadšenců a fanoušků se pevnost každým rokem rozšiřuje,
člení na další sekce, opravuje a udržuje.
Brutal Assault příští rok oslaví čtvrtstoletí a my se už teď těšíme,
co si na nás organizátoři k tomuto krásnému výročí připraví.
Foto: Zdenek Hrobský
Text: LAT
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